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352 Vägen till SM-titeln
Vad krävs för att bli Sverigemästare? Stellan Brynell tar oss med på
en schackresa med tretton hållplatser. Väl framme vid ändhållplatsen
stod han där med vinnartrofé, tjockt penningkuvert och blombukett
(bilden). Han berättar om förberedelser, taktiska överväganden,
psykologiska iakttagelser och annat som hör turneringen till. Ett par
av konkurrenterna, Emanuel Berg (sidan 367) och Pia Cramling
(sidan 377), har också kommenterat partier från SM-gruppen.

Foto: Jörgen Elfström

innehåll

397 Antiremirecept i Sofia
I överflöd kan stormästarremier vara ett gissel. Men hur förhindrar
man dem? Arrangörerna av en superturnering i Sofia prövade ett
nytt recept. Det föll ut väl. Och de bulgariska arrangörerna fick till
på köpet se Veselin Topalov vinna turneringen.

402 Franska lagmästerskapet

Åter till SM-gruppen
Ungdomssidorna
Superspurt signerad Sagit
Eric Vaarala historisk segrare
Linus Cederström Kadettmästare
Peter Vas överlägsen
Sommarlägret i Tylebäck
Stockholms Junior-DM
Alexander Hildebrand 1921–2005
Två danska turneringar
Elo-listan
I korta drag
Anders Olsson bäste poängplockare
Modern schackklubb med gamla anor
Ulf Andersson i Laholm
Ny seger för Ralf Åkesson
Full pott för Krister Olsson
Landskampsseger mot Norge
Läsarbrev
Dannebrogen vajade mest
Ingen inteckning på Salongerna
Skönhetspris till Axel Smith
Tävlingskalender

Foto: Susanne Karlsson

Evgenij Agrest blev bäste poängplockare vid tredje bordet i franska lagmästerskapet.
Här kommenterar han sin härliga kampremi mot världssjuan Peter Svidler.
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Skymning i Tylebäck.

Medarbetare i det här numret:
Evgenij Agrest, Björn Ahlander, Emanuel
Berg, Stellan Brynell, Aage Christensen,
Pia Cramling, Jörgen Elfström, Johan
Eriksson, Jonas Eriksson, Mats Eriksson,
Mats Johansson, Susanne Karlsson, Rolf
Lekander. Susanne Nilsson, Linus Olsson,
Sture Olsson, Ian Rogers, Ola
Winfridsson, Ralf Åkesson.
Omslagsfoto:
Lars Grahn
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Foto: Jörgen Elfström

PRISUTDELNING I SM-GRUPPEN
Från vänster: Tiger Hillarp-Persson, Stellan Brynell, Emil
Hermansson, Thomas Ernst, Pia Cramling, Emanuel Berg
och Evgenij Agrest.

SM-tävlingarna arrangerades i Göteborg för andra året i rad. Umärkta
arrangemang och en trevlig stad – ändå minskade antalet startande från
fjolårets 943 till sommarens 832. Det berodde kanske delvis på övermättnad.
Det var inte bara SM-tävlingar i Göteborg denna sommar, det hela toppades
med ett välbesökt Lag-EM.
Striden om förstapriset i SM-gruppen var osedvanligt hård. När sista ronden
inleddes aspirerade ett halvdussin spelare på SM-titeln. Det var Stellan Brynell
som tog hem spelet och här berättar han hur det gick till.

352

TfS nr 5.05.pmd

TfS nr 5/2005

4

05-08-25, 11.53

Vägen till SM-titeln
Sverigemästaren Stellan Brynell
kommenterar sin turnering rond för rond

de motståndare.
– Jag brukar börja bra i SM,
ofta med en vinst. Nu blev det
remi.

ROND 1
Vit mot
Kezli Ong, remi
Vilka förväntningar hade du inför turneringen?
– Jag blev trea i fjol med ungefär samma startfält. Målsättningen var att vara med i toppstriden.
Kezli Ong var den stora positiva
överraskningen förra året. Den
här gången kom han sist.
– Kezli spelade bra förra året,
och den här gången visste man
inte riktigt var man hade honom.
Hade jag vetat hur många poäng
han skulle ta, så hade jag nog
spelat tuffare. Men det var ju inte
lätt att veta före första ronden om
han var i fjolårets form eller inte.
– Jag har spelat 1.d4 det senaste året, men nu valde jag 1.e4
eftersom jag vet att han alltid
spelar Spanskt. Dessutom kunde
det förhoppningsvis försvåra förberedelserna för mina komman-

Du har ofta varit ledare för svenska ungdomstrupper i internationella mästerskap. Det innebär
att du har varit med om att förbereda till exempel Kezli Ong
massor av gånger. Du har jobbat
med hans öppningsrepertoar och
borde känna hans svagheter. Har
du någon glädje av det när du nu
spelar mot honom och de andra
ungdomarna?
– Ja, det kan jag väl ha. Absolut. Men dom känner ju också
mig och har kanske inte den respekt som dom annars hade haft.
Dom vet ju också hur jag spelar.
Visst känner jag deras spelöppningar, men dom hittar man ju
ändå i databaserna. Men det är
klart att jag känner dem bättre än
många andra.
Du visste att det skulle bli avbytesvarianten i Spanskt?
– Ja, fast inte vilken fortsättning. Det blev lite slappt och jag

bjöd remi i tjugofjärde draget.
Det borde han inte ha tagit.
Brynell–Ong

Slutställningen efter 24.d4xc5.
– Kezli förlorade nio partier
men jag tycker att han spelade
rätt bra. Det var som om
motståndarna bara spelade ner
honom till slut på något vis. Det
var ju ofattbart att han förlorade
slutspelet mot Agrest, eller att
han förlorade mot Tiger. Och
partiet han förlorade mot Tikkanen borde han ha vunnit med
dam för två lätta pjäser – helt
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förfärligt. Men det var tidsnöd
och dålig utdelning.
– Han vann ju ett bra parti mot
Ernst och det var avgörande för
toppstriden.

ROND 2
Svart mot
Ingvar Andréasson, vinst
– Jag var tvungen att försöka
vinna partiet mot Andréasson.
Det var helt uppenbart att det
var han som alla skulle försöka
slå. Han har varit helt inaktiv
sedan han vann Mästarelitgruppen i fjol. Det kan aldrig hålla.
På ett sätt var det bra att möta
honom i början av turneringen
innan han hade spelat sig varm.
Andréasson-Brynell

Slutställningen efter 36 drag.
– Jag vann på tid. Hade han
haft en timme till i slutställningen så kunde han kanske ha hållit
remi. Fast inte efter 37.Sb4, som
var på gång när tiden gick ut. Jag
hade offrat bonde men hade bra
kompensation. Han redde inte
ut det med dålig tid. Typisk oträning. Det var ingen imponerande
vinst från min sida.
354
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ROND 3
Vit mot
Evgenij Agrest, vinst
– Agrest hade sensationellt förlorat med vit mot Hermansson
dagen innan. Normalt är Agrest
den starkaste spelaren i gruppen,
men jag har klarat mig rätt bra
mot honom genom åren. Jag har
stått dåligt många gånger men
klarat remi, och med massor av
tur slog jag honom i fjol i första
ronden. Då var jag helt förlorad.
Med tanke på våra ratingtal har
jag klarat mig bättre än förväntat.

12.Se5 Dc7 och för bara en timme sedan skickade jag iväg mitt
senaste drag 13.Sdf3. Jag tycker
att det ser mycket lovande ut för
mig.
9.Dc3
Detta spelades av Ponomariov
mot Anand i en snabbschackturnering för några år sedan.
Ponomariov förlorade men i analyserna hittade man intressanta
möjligheter för vit. Nu la Agrest
in ett riktigt långstek. Efter att ha
tänkt i nästan en timme spelade
han ett nytt drag.

Det var kanske lämpligt att möta
honom dagen efter hans förlust
mot Hermansson?
– Ja, fast han brukar vara revanschsugen.
Damindiskt (E 15)
Stellan Brynell
Evgenij Agrest
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.Db3
Det här draget blev populärt igen
för några år sedan när man kom
på att man efter 5...Sc6 6.Sbd2
Sa5 inte behöver gå med damen
till a4 utan att man kan spela
7.Dc3 i stället.
5...Sc6 6.Sbd2 d5 7.Lg2 Dd7
8.0-0
Här började Agrest tänka länge.
Förmodligen trodde han att jag
skulle spela 8.Da4 vilket jag hade
gjort mot Solozjenkin i elitserien.
Partidraget är bättre. Man behöver inte vara rädd för 8...Sa5
eftersom man bara kan flytta
damen och sedan spela Se5.
8...Ld6
Jag spelar mot Simen Agdestein i
korrlandskampen mot Norge. Där
överraskade han mig med det nya
8...Td8. Partiet har fortsatt 9.cxd5
exd5 10.Da4 Sb4 11.Dd1 c5

9...Lb7
Anand spelade 9...0-0. Efter
10.Se5 Lxe5 11.dxe5 Sg4 12.b4
dxc4 13.Sf3 f6 14.a4 b5 hade jag
i stället för Ponomariovs 15.Lf4
tänkt spela den rekommenderade förstärkningen 15.exf6. Efter
Agrests lite passiva drag beslöt
jag mig för att bara spela positionellt sunt eftersom jag tyckte att
svarts pjäser stod lite konstigt.
Speciellt springaren på c6 verkar
felplacerad. Poängen med Agrests
drag är att jag inte längre har
några trix på den långa diagonalen.
10.a3
Som sagt: jag vill bara ta lite terräng på damflygeln och utveckla
löparen till b2. Jag räknade på det
mer direkta 10.Se5 men tyckte
att svart får alltför aktivt spel
efter 10...Lxe5 11.dxe5 d4
12.Da3 Sg4 13.Sf3 0-0-0.
10...0-0
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SM-gruppen, Göteborg 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Stellan Brynell, Limhamns SK
Tiger Hillarp-Persson, Skara SS
Emil Hermansson, SK Rockaden Sthlm
Thomas Ernst, Sandvikens SK
Pia Cramling, SK Passanten
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Evgenij Agrest, Sollentuna SK
Ralf Åkesson, Södra SASS
Pontus Carlsson, Sollentuna SK
Anders Olsson, SK Rockaden Sthlm
Bo Lindberg, Sollentuna SK
Hans Tikkanen, Lunds ASK
Ingvar Andréasson, SK Kamraterna
Kezli Ong, Farsta SK
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Remiprocent: 43. Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Med remianbud.
11.b4 a6 12.Lb2 Tfd8 13.Tac1
De8 14.Tfd1 Tac8

Vit har kommit lite bättre ur
öppningen men nu är de naturliga utvecklingsdragen slut. Jag vill
inte inbilla någon att jag nu gjorde upp någon djup strategisk plan
inför mittspelet – sånt sker bara i
ryska läroböcker. I stället försöker jag bara förstärka min ställning samtidigt som jag ser till att
svart inte kan befria sig.
15.Dc2
Jag tyckte damen stod lite bättre
här än på c3. Den kan komma ut
på a4 eller understödja e2-e4.

Dessutom undviker man trick
som e6-e5 följt av d5-d4 med hot
på damen.
15...Sa7
Nu är svart på väg att befria sig
med c7-c5 men det är lätt att
förhindra. Springardraget ger också möjlighet att aktivera löparen
via c6.
16.c5 Le7 17.Se5 Sc6
17...Lc6 hade jag tänkt besvara
med 18.Sxc6 Sxc6 19.Da4.
18.Sd3 Sb8 19.Se5 Sc6 20.Sb3
Naturligtvis ingen dragupprepning. Min ställning är bra men ett
annat tungt vägande skäl till att
spela vidare var att Agrest bara
hade tolv minuter för sina nästa
tjugo drag medan jag hade femtio
minuter.
20...Sd7 21.Sd3 Scb8
Nu är löparen på väg ut igen
vilket måste förhindras.
22.a4 Lc6 23.Ta1 Sf6 24.Sd2
Sbd7 25.Tdc1?!
Här har Jesper Hall en poäng i
sina kommentarer i bulletinen.
Vit har en stor terrängfördel och
svarts pjäser står och trampar på
varandra. Hall menar att jag bor-

de ha spelat 25.f3 för att hindra
svart att spela Se4 och därmed
hålla honom fortsatt hopbuntad.
Han har helt rätt i detta. Dessutom skulle jag vilja tillägga att
det också kan ses som en förberedelse för e2-e4. Skulle den
bonden få komma till e5 så är
kvävningsdöden nära för svart.
25...Se4 26.Sf3 Lf6 27.Db3?!
Detta är fel. Jag ställer damen
på b-linjen där det snart kommer
dyka upp ett svart torn. Jag trodde jag skulle kunna pressa igenom b4-b5 men det stoppas av
en massa störande trix. Det är
uppenbart att jag håller på att
tappa kontrollen men lyckligtvis
hade Agrest inte tid att utnyttja
mitt tveksamma spel. Här hade
han drygt fem minuter kvar.
27.Sfe5 med idén att fördriva
springaren på e4 med f2-f3 var
bättre.
27...bxc5 28.dxc5 Tb8?!
Här var 28...e5 bättre. Jag hade
tänkt spela 29.b5? men efter
29...Tb8 kan man undra vad jag
håller på med. (I min hjärna
spelades automatiskt 29...axb5
TfS nr 5/2005
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Foto: Aage Christensen

30.axb5 innan 30...Tb8 och då
har man 31.Ta5.)
29.Lxf6 gxf6
En total överraskning för mig,
men alls inte dumt. Svart får
kontroll över e5 – ett fält som var
perfekt för en vit springare.
30.Sd4 La8
Det här förvånade mig också. Jag
kunde inte tänka mig att Agrest
skulle tillåta sin löpare att bli
inmurad på a8. Jag hade förväntat mig 30...Se5!?. Bäst är nog att
svara 31.Tc2 för att ta d2-fältet.
Vit står bra men det är rörigt.
Efter partifortsättningen blir vits
fördel uppenbar och svart kan
bara spela på trix.
31.b5 Df8 32.c6
Med den löparen på a8 är svarts
läge naturligtvis förtvivlat. Vits
enda uppgift är nu bara att se till
att hålla i sina bönder och undvika andra billiga bortsättningar så
kommer partiet att vinna sig självt.
Något som inte borde vara så
svårt ...
32...Se5 33.Dc2 axb5 34.axb5
Sd6 35.Tcb1 Sec4 36.Ta7?

Emil Hermansson – reserven som blev en
Sverigemästarkandidat.

Ajajaj! Hur kan ett så naturligt
drag vara dåligt? Det är ofattbart.
36...Tdc8?
Agrest missar chansen. Efter
36...Sc8 förlorar jag kvalitet.
Tornet hänger på a7 och det
hotar Sa3. Ingen fara, det är väl
bara att slå på c7 och offra en
kvalle tänker ni säkert, men
problemet är att efter 37.Txc7
Sa3 38.Dc1 Sxb1 39.Dxb1 Dd6
356
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har man problem med tornet på
c7. I bulletinen analyserar Hall
38.Txf7!? men det lämnar jag
därhän för det hade jag aldrig
hittat. Jag är övertygad om att
jag, med knallröda öron, hade
spelat 37.Ta6 Sa3 38.Txa3 Dxa3
39.Sc5. Vit har naturligtvis komp
för kvaliteten men inget är längre
klart.
37.Lh3 Dh6 38.Kg2 f5 39.Sc5
Se4 40.Sxe4 fxe4
Här var tidsnöden över och jag
kunde dra en lättnadens suck. Jag
visste att jag inte haft kontroll
mellan drag 25 och 40 och att
Agrest förmodligen haft sina
chanser men jag visste varken var

eller när. Nu var jag däremot rätt
säker på att vinna. Löparen är
kvar i sitt fängelse och på resten
av brädet har jag kontroll.
41.e3 Df6 42.Lg4 De7 43.Dc3
Te8 44.Tba1
Tornet kan släppa bevakningen
av b5 eftersom löparen på a8
kräver rejält med gardering.
44...Sb6 45.Sb3 Tbd8 46.T1a6
Dg5 47.Le2 e5
I stället för att vänta på döden
satsar Agrest på ett motangrepp.
Jag hade inga större problem med
att hitta rätt motmedel.
48.Txc7 d4 49.Dc5 Sd5 50.Td7
Txd7 51.cxd7 Td8 52.Txa8!
Enklast.
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52...Sxe3+ 53.fxe3 Txa8 54.
Dc8+ Dd8 55.Lg4 d3 56.Sc5 d2
57.Dxd8+ Txd8 58.b6 Kf8 59.b7
Ke7 60.Sa6 uppg.
(Kommentarer av Stellan Brynell)
– Det ser kanske ut som ett
dåligt SM för Agrest, men han
fick ändå 8 poäng trots att han
inte var i form. Men han var aldrig riktigt med i vinstsnacket. Han
kunde mycket väl ha kommit ifatt
om han vunnit några av de bra
ställningar han fick upp efter den
förfärliga starten.

ROND 4
Svart mot
Emil Hermansson, remi
– Han är svår för han kan så
mycket öppningsteori. Nu har han
ju till och med börjat spela 1.d4 i
tillägg till sitt 1.e4. Jag kom lite
sämre men han hittade inget
speciellt. Det blev remi i 21 drag.
Han kunde ha pressat mycket
mer än han gjorde.
Hermansson kom med som reserv men var med och kämpade
in i det sista om SM-titeln. Var
det överraskande för dig?
– Det var inte särskilt överraskande. Att komma in som reserv
kan vara lika bra eller dåligt som
något annat, det var ju ändå lottning om startnummer kvällen före
första ronden. Han har spelat bra
länge, men har kanske inte varit
så hård tidigare.
Jag var lite imponerad när du
förutsåg att Timman skulle vinna
Sigemanturneringen, så när du
efter fyra ronder i Göteborg
tippade att Ernst skulle vinna
SM var jag nästan beredd att
kontakta ett vadslagningsbolag.

Vad var det som fick dig att tro
på Ernst i det skedet?
– Han började bra och verkade
väldigt motiverad. Han hade mött
flera bra spelare i början: vinst
mot Åkesson, remier mot Emanuel och Tiger. Han såg laddad
ut, men det var jag som stoppade
honom, så det var jag själv som
saboterade mitt tips. Hade han
vunnit mot mig (i elfte ronden)
så hade han nog vunnit turneringen.
– Jag får väl erkänna att jag
tippade Agrest före tävlingen. Det
gör man ju av gammal vana.

ROND 5
Vit mot
Tiger Hillarp-Persson, remi
– Det var svårt eftersom vi har
tränat mycket tillsammans det
sista året.
Får man inte lov att spela vissa
öppningar då?
– Jodå, man får spela precis vad
man vill. Det är mer att man har
visat lite här och lite där. Då blir
det lite jobbigt.
Det var inte aktuellt att testa
Moderna försvaret?
– Nä, det har jag gjort så många
gånger med förfärligt resultat. Jag
brukar komma dåligt ut som vit
och sedan får jag kämpa till mig
remi. Nu blev det ju lite så i alla
fall. Jag började med 1.d4 och det
blev en väldigt udda öppning.
Men han var beredd att släppa in
dig i Moderna försvaret.
– Ja, han ville spela det eller
Jugoslaviskt eller nåt sånt. Det
har vi gjort så många gånger ...
Men att ni tränar mycket tillsammans innebär inte att ni kopplar

av med en eller annan snabb remi
i de inbördes mötena?
– Nä, nä. Jag har ingen som jag
tar kompisremier med. Jag förlorade ju mot Tiger i fjolårets SM
mot slutet. Där försvann mina
chanser den gången.
Tiger sa efter ert parti att det nog
var det bästa i SM-gruppen så
långt. Håller du med?
– Man har ju inte sett alla partier. Han sätter alltid sina egna
partier högt upp på skalan. De
egna partierna är ju alltid de
intressantaste. Men det var faktiskt ett rätt spännande parti. Han
offrade pjäs och jag fick försvara
mig.
Du hade inte reflekterat så
mycket över pjäsoffret?
– Jag hade ju sett att det kunde
komma, men jag tog det inte riktigt på allvar. Jag tyckte att jag
hade så många försvarspjäser där,
men jag känner Tiger så jag borde
ha förstått vad som var på gång.
Han fick bra press och kom bättre. Jag fick ge tillbaka pjäsen.
Han fick ett bättre slutspel, men
det räckte inte riktigt.
Dambondespel (A 49)
Stellan Brynell
Tiger Hillarp-Persson
1.d4 g6 2.Sf3 Lg7 3.g3 d6 4.Lg2
Sd7 5.Sc3!?
I mina förberedelser före partiet
hade jag främst koncentrerat mig
på slaviskt (som Tiger spelade
mot mig i fjorårets SM) och
huvudvarianterna i g3-systemet
mot Kungsindiskt. När Tiger
spelade 5...Sd7 blev jag bekymrad. Genom att vänta med att
utveckla springaren på g8 kan
han senare spela den till e7 och
därigenom undvika huvudstråken. Jag mindes att Tiger visat
den här idén under ett av våra
träningspass och att han dessutom förklarat att vit kan trilla i
en rälig fälla om han spelar de
TfS nr 5/2005
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ronder senare gjorde jag samma
nonchalanta bedömning mot
Anders Olsson. Det är nog dags
att jag börjar ta motståndarens
angrepp på allvar.
18.Ta3?!
Här skulle man kunna spela
18.Lf3 och jag kan inte se att
svart har något bättre än att gå
tillbaka med springaren igen.

Brynell och Hillarp-Persson i efteranalys. Den förre
har just fört fällevarianten på tal ...

som ser ut som naturliga drag.
När jag i efteranalysen förklarade
för Tiger att jag glömt den här
fällevarianten och därför spelat
det krystade 5.Sc3 gav han upp
ett gapskratt och förevisade
snabbt den variant som jag hade
fruktat. Det pinsamma är att jag
nu när jag sitter här och kommenterar tvingas inse att jag glömt
varianten igen. Jag vet att den
börjar 5.c4 e5 och att vit sen
följer upp med 0-0 och Sc3, men
jag kan inte se att det kan finnas
något farligt för vit efter det. Förmodligen är det så illa att jag
måste trilla i den där fällan en
gång på riktigt för att jag ska
kunna komma ihåg den!
5...Sgf6 6.0-0 0-0 7.d5 Sc5
8.Sd4 a5 9.a4 Ld7 10.h3 Dc8
11.Kh2
Efter originellt öppningsspel (vilket verkligen inte är likt mig men
358
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är ren vardagsmat för Tiger) har
vi en rätt balanserad ställning. I
efteranalysen sa Tiger att han
bedömt ställningen som relativt
lika men att han varit säker på att
jag var pessimistisk och förmodligen tyckte att svart stod lite
bättre. Den uppvisningen i telepatisk konst var både riktig och
skrämmande.
11...e5 12.dxe6 fxe6 13.e4 e5
14.Sdb5 h6 15.De2 Se6 16.Sd5
Kh7 17.Le3 Sh5
Jag såg springaren gå till h5 och
jag förstod vad som var idén men
jag bedömde det hela som ännu
ett tecken på Tigers överdrivna
optimism och vildvuxna fantasi.
Som vanligt överskattar jag
materialets betydelse och räknar
med att jag med lite segt försvarsspel ska kunna ta mig igenom lite
obehag för att sedan föra ett
överlägset slutspel i hamn. Några

18...Shf4!
Naturligtvis. Svart får till en början bara en bonde för pjäsen, men
han får en fantastisk aktivitet.
Speciellt svartfältslöparen blir
grym.
19.gxf4 exf4 20.Ld2 Le5
Här började jag äntligen fatta att
det var fara på färde. Mitt nästa
drag fick mycket beröm av Tiger
i efteranalysen - han hade främst
räknat med 21.f3. Jag ville dock
inte mura in löparen för gott och
försvaga de svarta fälten så fruktansvärt. Dessutom ville jag ha
möjlighet att använda tornet i
försvaret via tredje raden.
21.Lf3 Dd8!
Detta är poängen med Tigers spel
och det var när jag upptäckte det
här draget som jag insåg problemen eftersom jag nu blir tvungen
att ge tillbaka pjäsen och det var
ju verkligen inte det som var
meningen. Mitt problem är att
mina stolta springare hotas av en
gaffel (c7-c6) och om jag försöker rädda någon av dem genom
att spela den till c3 så saknar den
andra reträttfält och blir fångad
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genom det där irriterande bondeflyttet till c6.
22.Sdxc7 Sxc7 23.Sxc7 Dxc7
24.Lc3 Tad8 25.Td1 Lc6 26.Dc4
De7 27.Lxe5 Dxe5 28.Dd4 Tfe8
29.Tad3
Ställningen har lugnat ner sig. Jag
visste att jag stod lite sämre men
hade gott hopp om att kunna fixa
en halva. Min optimism grundade sig nog mest på att jag nu
kunde överblicka och förstå ställningen och då trivs jag alltid
bättre.
29...h5 30.Dxe5 Txe5 31.Txd6
Txd6 32.Txd6 Lxa4 33.b3 Lc6
34.h4
Jag har inget emot att offra ebonden för efter löparbytet håller jag lätt remi. Svart kan inte få
något bättre än ett tornslutspel
med tre mot två på kungsflygeln.
34...Kh6?
Detta är helt fel idé. Tiger borde
ha gått med kungen mot centrum. Då kunde han ha fortsatt att
pressa mig länge.
35.Kg2 Lxe4 36.Lxe4 Txe4
37.Kf3 Tb4 38.Td7!
Svarts kung är instängd. Remin är
säkrad.
38...b6 39.Tf7 a4 40.bxa4 Txa4
41.Tb7 Tb4 42.c3 Tc4 remi
(Kommentarer av Stellan Brynell)

ROND 6
Vit mot
Pontus Carlsson, remi
– Honom känner jag också väldigt väl från en massa juniortävlingar. Han kan också mycket
öppningsteori. Framför allt vet
man att han alltid kommer i tidsnöd. Det vill man ju försöka
utnyttja. Men jag var slarvig i
hans tidsnöd, jag kunde ha vunnit
direkt i ett läge:

Brynell–Carlsson

– Nej, det gör man från början.
Mot spelare som Pontus gör man
det från drag ett, för man vet ju
att han ska komma i tidsnöd. Det
är en väldigt viktig del av partier
mot honom. Han är extrem på
att alltid komma i tidsnöd.
Men hur gör man rent praktiskt?
– Man väljer öppningar efter
det, så han får något att tänka på.
Då vet man att han inte har mer
än maximalt två minuter mellan
drag trettio och fyrtio.

– Här ger 35.f4 följt av Sc4 en
totalt vunnen ställning. Bonden
på d6 faller. Tyvärr spelade jag
35.g5.
Var det hans tidsnöd som fick
dig att tappa koncentrationen?
– Jag var inte okoncentrerad
men spelade för snabbt. Det är
svårt att veta när man ska dra
snabbt och när man ska tänka till.
– Det var rätt slarvigt. Det var
ett omväxlande parti. Jag kunde
ha vunnit men efter 40 drag är
tornslutspelet remi.
I kommentatorrummet fick Ernst
ofta kritik av Jesper Hall för att
han spelade för snabbt i motståndarens tidsnöd.
– Ernst gör det extremt, men
för mig var det bara slarv i ett
enstaka läge.
Men vad är det som får Ernst att
göra det gång på gång?
– Det är lätt att kritisera honom för det, men han får också
många poäng genom att spela
snabbt. Man glömmer lätt alla de
gånger han har vunnit med det
spelsättet.
Men du skulle inte själv kunna
tänka dig att tillämpa den taktiken?
– Det är klart att man spelar på
motståndarens tid.
Så det var det du gjorde mot
Pontus i det kritiska skedet?

Du är inte beredd att kritisera
Ernst för hans spelsätt?
– Nej, alla har sin stil. Han
spelar snabbt, men det gör han
också vid andra tillfällen och då
går det fint. Ibland är han lite
slarvig.
– Ernst spelar snabbt men det
har han alltid gjort. Han kommer
sällan i tidsnöd. Om motståndaren tänker länge ser det ut som
om Ernst spelar på tiden när han
egentligen bara spelar som han
alltid brukar göra. Han kan bli
nonchalant, speciellt mot lägre
rankade motståndare, någon som
bara ska plockas.
– Att spela på tid det gör man
ju alltid, det är en del av spelet.

ROND 7
Svart mot
Anders Olsson, vinst
– Han spelar alltid skarpt. Jag
förlorade ett förfärligt parti mot
honom i Umeå 2003, men vann
lätt i fjol. Jag har varit svart mot
honom i Franskt flera gånger. Nu
blev det ett konstigt parti. Han
offrade bonde och fick rätt bra
spel. Jag förstod att det var lite
farligt. När han sen offrade kvalitet och pjäs – då var det absolut
TfS nr 5/2005
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Bokstudier. Tiger Hillarp-Persson och Hans Tikkanen i väntan på rondstart.
ingen fara för mig, tyckte jag. Jag
underskattade det faktiskt något
alldeles våldsamt. Jag tog det inte
riktigt på allvar. Jag tänkte att det
måste jag kunna försvara mig mot.
I efteranalysen visade det sig att
det var jättefarligt för mig. Jag
överskattade min ställning under
partiet. Men samma sak där, han
hade ingen tid kvar.
Olsson–Brynell

27.Lg5 Se7 28.Lc1 Dc3 29.La3
Dxe1+ 30.Kh2 Dxf2 31.dxe5
360
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Dxh4+ 32.Kg1 De1+ 33.Kh2
Th8+ 34.uppg.
Han använde sju av sina sista
tio minuter innan han spelade
27.Lg5??.
– Där skulle han göra tretton
drag till tidskontrollen, så han var
pressad. Det var ju ett väldigt
dåligt drag, men det var ju inte
det han satt och räknade på. Han
räknade på 27.Lh6 och försökte
få det att fungera. Han hittade
inget efter det och till slut gjorde
han ett annat drag. Både 27.Df5
och 27.Tb1 är bättre drag med
helt oklart spel, kanske till och
med bra för honom.
Rent allmänt, hur känns det att
möta en franskspecialist?
– Anders är ingen öppningsteoretiker. Det är inte så farligt. Han
spelar skarpt oberoende av vad
man gör. Kanske inte från början
men så skapar han något i mittspelet. Det blir alltid tufft spel

när han är inblandad, som vit
eller svart. Han är en fyndig angreppsspelare. Men han verkade
ganska rostig den här gången. Han
fick inte alls så många poäng som
han borde ha fått.
Hur långt följde partiet dina förberedelser?
– Inte särskilt långt om man
utgår från mina förberedelser
dagen innan i och med att han
spelade (1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2
c5 4.Sgf3 Sf6) 5.e5 i stället för
5.exd5, som han har spelat tidigare mot mig. Vi följde en variant
som jag har förberett tidigare. Jag
har spelat (5.e5 Sfd7 6.c3 Sf6
7.Ld3) 7...g6 flera gånger.
Hur är det med alla dina teorivarianter och egna drag? Har du
dem i anteckningsböcker?
– Numera har jag lagt in det
mesta i min bärbara dator. Förr
hade jag alla mina anteckningar i
en pärm, en klassisk pärm som
alla juniorerna kände till.
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Och i datorn ligger alla dina
nyheter?
– Nja, de är inte så många.
Måste du gå igenom alla varianter inför varje turnering och friska upp minnet?
– Det kan man inte göra.
Mycket kommer man ihåg – och
mycket glömmer man. Vissa
saker spelar man utan att egentligen komma ihåg det hela, men
när man sedan kollar efteråt så
var det ändå som man hade tänkt
sig. Har man kommit på det en
gång så kommer man på det igen.
– Franskt har jag spelat så mycket. Om jag glömmer något i den
öppningen, så gör det inte så
mycket ...

var rätt arg på mig själv.

ROND 8
Vit mot
Bo Lindberg, förlust
– Rena katastrofen dagen efter
fridagen. Det var för övrigt en
jättekonstig dag. Vi som låg i täten – Hermansson, jag och Tiger
– förlorade alla. Det var jättedåligt spel den dagen, flera konstiga
bortsättningar. Det var förfärligt
dåligt från min sida, särskilt
slutdraget:
Brynell–Lindberg

Jag kommer ihåg att du nämnde
för länge sedan att du hade en
nyhet i Franskt som Ferdinand
Hellers godkände en gång i
tiden.
– Ja, det var inför SM-särspelet
mot Lars-Åke Schneider 1991.

Har du inte funderat på att kolla
den?
– Jag har faktiskt spelat den i
blixt men utan att avslöja för
någon att det är en nyhet. Och då
har det gått utmärkt. Det skulle
kanske vara synd att kolla den ...
Problemet är att varianten i fråga
är utmärkt för svart. Vitspelarna
ger sig sällan in i varianten, så det
är svårt att få chansen att spela
min fjorton år gamla nyhet. Men
vem vet ...
Den har i alla fall inte fallit i
glömska?
– Absolut inte.

Hur mycket tid hade du kvar i
det läget?
– Jag kommer inte ihåg. Om
jag ska gissa så hade han en minut
och jag två. Ungefär. För fem
drag.

ROND 9
Svart mot
Emanuel Berg, remi

Den nyheten ligger fortfarande
på lager?
– Ja.
Och bäst före-datumet har inte
gått ut?
– Jag har faktiskt inte kollat den
med Fritz, så den kommer kanske
aldrig till användning.

Syntes det i nästa rond?
– Det syntes nog framför allt
direkt efter det här partiet. Jag
lämnade spellokalen i rask takt.
Ingen efteranalys. Jag var otroligt
irriterad. Det kändes som att jag
inte hade råd att förlora sådana
partier som vit. Det var ju inte en
hel poäng jag satte bort, men
förmodligen en halv. Han hade
nog bättre chanser tidigare, men
han hade släppt greppet när jag
satte kungen på g2 ...

36.Kg2?? Sf4+ 37.uppg.
Du förlorade mot Lindberg också i senaste Malmö Open. Håller
det på att utvecklas ett komplex?
– Nej, nej. Jag slog honom i
Badalona i höstas. Men han passar mig kanske inte så bra, jag vet
inte.
Leningradvarianten i Holländskt
– var det vad du hade väntat dig?
– Ja, det var ett av alternativen.
Det har han spelat förut. Men
han kunde väl ha spelat lite vad
som helst. Han blandade och gav
rätt friskt, så jag hade inte förberett mig särskilt mycket inför det
här partiet.
Hur tar du en förlust?
– Den här tog jag inte så bra, jag

– Det var ett viktigt parti. Det
är äckligt att möta Emanuel. Han
bara spelar på vinst hela tiden
och slutar aldrig.
Också en franskspecialist.
– Vi har mött varandra många
gånger i Franskt. Det som är svårt
mot honom är valet mellan
3...Lb4 och 3...Sf6. Jag spelar ju
båda dragen. Jag spelade 3...Lb4
i fjol och fick ganska lätt remi.
Han spelade då en ganska harmlös variant med 4.Se2. Men jag
ville inte utmana ödet och köra
den varianten en gång till.
Men du har spelat 3...Sf6 mot
honom många gånger förut?
– Oh ja, jag förlorade i SM i
Ronneby 1998, sista ronden. Det
har jag spelat flera gånger, jag har
provat mycket mot honom.
TfS nr 5/2005
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Remi som svart mot Emanuel var
väl okej?
– Det var jättebra. Det är
möjligt att jag kunde ha spelat
hårdare mot slutet. När jag drog
19...Sa4 såg jag att han inte hade
mer än remi:
Berg–Brynell

19...Sa4 20.Df4 Sc3+ 21.Ka1
Sxd1 22.Dg5 g6 23.Sf6+ Kg7
24.Sh5+ Kg8 25.Dh6 remi
– En annan dag hade jag kanske
spelat något annat där. Men jag
var mycket nöjd med remi. Det
var viktigt att inte förlora efter
den hemska upplevelsen dagen
innan.

ROND 10

ROND 11

Vit mot
Ralf Åkesson, vinst

Svart mot
Thomas Ernst, vinst

– Jag har alltid haft svårt att
spela mot honom. Det känns alltid som om han spelar bättre än
jag, och att jag får förlita mig till
att han kommer i tidsnöd eller
gör någon tabbe. Det har gått lite
bättre för mig på senare tid, men
jag har förlorat många partier mot
honom i Sicilianskt med c3 (1.e4
c5 2.c3) och Lb5+ (1.e4 c5 2.Sf3
d6 3.Lb5+). Han har nog plus
362
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mot mig, men det är inte helt
säkert. Jag vann i SM i Skara
2002.
– Han förlorade dagen innan
mot Hermansson. Dessförinnan
låg han riktigt bra till, möjligen i
delad ledning. Men han kom
tillbaka bra efter förlusterna mot
Hermansson och mig. Det var
säkert Åkessons bästa SM på
många år.
– Jag hade lite flyt, för jag
bjöd remi i artonde draget. Det
ville han inte ha. Det blev lite
konstigt. Jag spelade 1.d4 och
hoppades på Grünfeld, men jag
vet att han också ibland spelar
Damgambit och Damindiskt.
Mot Damgambit har jag testat
Katalanskt, men det spelar han ju
själv som vit. Därför ville jag
spela vanlig Damgambit, men där
är jag inte helt hemma. Jag stod
nog inte så dåligt som jag trodde
under partiet. Det var nog mer en
känsla jag fick när jag kom in i
något som jag inte kände till riktigt. Men han ville alltså inte ha
remi och han stod säkert lite bättre där. Så kom tidsnöden med
oklart spel. Jag fick till några
snygga drag, hans c-bonde blev
svag.

– Honom har jag mött massor
av gånger ända sedan juniortiden
i Limhamn. Det har varit holmgångar i våra möten. På senare år
har det gått bra för mig med
många vinster i Franskt. I fjol slog
jag honom som vit i Kungsindiskt. Han är lättpreppad. Han
håller sig till sina varianter. Jag
varierar hela tiden i Franskt och

det har gått bra.
– Det blir alltid skarpa partier.
Han viker inte undan, han kör
huvudspåret, det han tycker är
bäst. Han var inte uppdaterad i
den varianten vi spelade. När jag
fick Kindermanns bok “Französisch Winawer“ för nästan två år
sedan upptäckte jag att Ernst
nämndes i det aktuella kapitlet, i
stampartiet som gjorde att man
tappade intresset för den här
varianten som svart. Kindermann
kom med analyser som visar att
man nog trots allt kan spela det
där som svart. Så fick jag vit mot
Ernst i fjol; annars hade jag nog
kommit med det här redan då.
Tror du att Ernst har den där
Kindermannboken?
– Nej, men han kände till en del
analyser. Vit kan avvika och spela
annorlunda några drag tidigare, i
femtonde draget. Det visste han
egentligen, för han har kommenterat ett parti med den avvikelsen
för TfS. När jag nämnde det – det
handlar om partiet Lutz–Pelletier, Biel 2003 med hans kommentarer i TfS nr 7/03 – kom han på
det: “Ja, just det! Jag kom inte
ihåg det, men det har jag ju kommenterat!“ Han följde sitt gamla
stamparti och jag körde Kindermanns analyser. Det är ju inte så
att man står på vinst, det ger
oklart spel. Det var ju väldigt bra
för mig att ha kollat varianten
innan. Det hade inte han.
– Det var en jätteviktig vinst,
för före partiet låg vi i delad ledning. Han var på gång och kunde
ha vunnit SM.
Franskt (C 18)
Thomas Ernst
Stellan Brynell
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+
Här har jag spelat 5...La5 många
gånger, men just nu är den fortsättningen i kris. Till och med
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Ernst grunnar över Brynells 33...Txe5. Ett drag till och sedan gav Ernst upp.
de armeniska specialisterna
Vaganian och Lputian undviker
den.
6.bxc3 Se7 7.Dg4 0-0 8.Ld3 f5
Vanligare är 8...Sbc6 med fortsättningen 9.Dh5 Sg6 10.Sf3
Dc7. Så spelade Berg mot Ernst
några ronder tidigare. Det teoretiskt intressanta partiet slutade
remi.
9.exf6 Txf6 10.Lg5 Tf7 11.Dh5
g6
”Alla” spelar 11...g6 men det är
faktiskt möjligt att spela 11...h6
också. Det är väldigt riskabelt,
men jag har inte hittat något fel
med det förutom att svart inte
kan undvika att vit i många
varianter kan offra på h6 och
sedan ta ut remischackar. Tycker
man inte det är något problem
kan draget vara värt att testa.
12.Dd1 Da5
Fortsättningen 12...Sbc6 13.Sf3
Df8 är också vanlig. I en drömvärld får man sedan spela bondedragen c5-c4, h7-h6 och g6-g5
och därefter Lc8-d7-e8-g6. Det
är inte svårt att förstå att vit

hinner med en del egna manövrar
under tiden. En av de mer irriterande är a3-a4 följt av Lc1-a3.
Partidraget är lite mer rakt på
sak. Tanken är att öppna för löparen med e6-e5. Innan man spelar
Dc7 för att stötta den framstöten
vill man dock finta ner svartfältslöparen till d2.
13.Ld2
Garderar vit med 13.Dd2 är det
intressant att spela 13...c4 14.Le2
Sf5 med idén Sd6-e4.
13...Sbc6 14.Sf3 Dc7

15.0-0
Som väntat följer Ernst den äldre

teorin, som han dessutom själv
har skapat. Den kritiska fortsättningen är 15.dxc5 och det är
alltså det som Ernst borde ha
kommit ihåg eftersom han har
kommenterat partiet Lutz–Pelletier för TfS, men det var alltså
inte förrän i efteranalysen som
det gick upp för honom. Det partiet fortsatte 15...e5 16.Sg5 Tf8
17.c4 e4 18.cxd5! exd3 19.d6
Dd7 20.dxe7 Dxe7+ 21.Le3 Lf5
22.cxd3 Tad8 23.Db3+ Kh8
24.Dc3+ med fördel för vit. Svart
kan dock förstärka med 21...Tf5,
ett drag som har analyserats av
Kindermann och den specielle
franskgurun John Watson. Varianterna är mycket komplicerade
och jag har mina egna idéer om
vad man ska spela. Det spar vi till
en annan gång.
15...e5 16.Sg5
Efter 16.dxe5 Sxe5 17.Sxe5 Dxe5
18.c4 Lf5 har svart inga problem.
16...Tf8 17.c4 exd4!
Så är vi då framme vid Kindermanns förstärkning. Stampartiet
Ernst–Schmidt, Wien 1991, som
TfS nr 5/2005
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alltså avskräckte svartspelarna
från 12...Da5, fortsatte 17...e4?
18.cxd5 exd3 19.dxc6 Dxc6
20.cxd3 Lf5 21.Te1 Tae8 22.Tc1
med stor fördel för vit.
18.cxd5
I partiet Hracek-Kindermann,
Bad Homburg 1997 spelades
18.Te1 Lf5 19.cxd5 Sxd5 20.Lc4
Tad8 21.Df3. Vit har kompensation för bonden men inte mer.
Partidraget betecknar Kindermann som det kritiska. Vi följer
hans analyser ett tag till.
18...Se5 19.Le4 Sg4 20.g3
Även på 20.f4 följer 20...Sf6 med
hot mot e4 och d5.
20...Sf6 21.Lf4 Dd7!
Det ser kanske mer naturligt ut
att spela damen till d8, men nu
får man möjlighet till Df5 vilket
är viktigt i flera varianter.

22.d6
Det här var första nya draget för
mig. Kindermanns variant gick
vidare med 22.c4 h6 23.Se6 Sxe4
24.Sxf8 Kxf8 25.Lxh6+ Kf7 och
här menar han att det är oklart
spel. Dragen verkar rimliga men
omdömet håller jag inte med om.
Jag tycker att svart står bättre. De
svaga vita fälten på kungsflygeln
ser lockande ut. Dessutom kan
bonden på c4 bli svag. Vits chans
är att skapa spel på e-linjen men
jag ser inte riktigt hur det ska gå
till.
22...Sed5 23.Lxd5+
Tyvärr tvunget eftersom 23.Le5?
Sxe4 24.Sxe4 Df5! (se kommen364
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taren till 21...Dd7!) 25.Sxc5 Sc3!
är bra för svart. (Om 25...Dxe5
så 26.d7)
23...Sxd5 24.Le5

24...b6!
Här tänkte jag väldigt länge. Anledningen var att jag inte kunde
få in i mitt huvud att jag inte
kunde vinna material med 24...h6
25.Se4 Df5. Skillnaden mot varianten i förra kommentaren är att
efter 26.Sxc5 Sc3 27.Dd3 så gör
det lilla draget med h-bonden att
27...Dxe5 inte är lockande på
grund av 28.Dxg6+ och svart får
gå med på remi.
Efter att envist ha kollat den
här varianten och lite andra alternativ under närmare trekvart insåg jag till sist att det inte fanns
något forcerat utan att jag helt
enkelt bara skulle utveckla mig
för att sedan inleda ett angrepp
på den långa vita diagonalen.
Efter ytterligare några minuters
funderande insåg jag att det var
väldigt lite vit kunde göra åt det
och att jag förmodligen redan stod
på vinst!
25.Te1
Jesper Hall försökte finta mig i
kommentatorrummet efter partiet med 25.c3. Han lyckades rätt
väl – man är inte på topp precis
efter att man spelat klart ett parti
– men jag är rätt säker på att jag
hade hittat 25...Tf5 26.f4 Se3
27.Db3+ c4 om Ernst valt den
fortsättningen.
25...Tf5

Min enda idé var nu att försöka få
Ernst att spela f4 så att jag skulle
få e3-fältet för springaren och så
att han inte skulle kunna täppa
till diagonalen med f2-f3. Ernst
kämpar emot så gott det går.
26.h4 Lb7 27.Dg4 Dc6 28.Dh3
Te8
Men nu går det inte längre. Han
måste spela f2-f4 och då kollapsar hela ställningen.
29.f4 Se3 30.Te2 h6
Springaren har inga fält, men man
ska tänka sig för innan man slår
den. Vits motspel på h-linjen kan
bli farligt.
31.h5 Lc8!
Spiken i kistan. Det här tar bort
alla trix med d6-d7 eller De6+.
32.Dh2 Txg5 33.fxg5 Txe5
34.hxg6 Txg5 35.uppg.
Eftersom 35.Dxh6 Txg3+ leder
till matt så är allt hopp ute.
När jag kom hem så kollade jag
Ernsts TfS-kommentarer för skojs
skull. Förstärkningen 21...Tf5 i
partiet Lutz-Pelletier nämner han
inte alls men i en kommentar
skriver han att svart kan förstärka
partiet Ernst-Schmidt med
17...exd4!. Detta gör hans variantval i drag 15 än mer förvånande.
(Kommentarer av Stellan Brynell)

ROND 12
Vit mot
Hans Tikkanen, vinst

– Han är rätt bra i vanliga fall
men i den här turneringen spelade han dåligt. Som turneringsläget var var det absolut tvunget för
mig att vinna partiet. Det hade
gått dåligt för honom, han hade
två förluster i rad när jag mötte
honom. Han tänkte så ohyggligt
länge i alla ronder, och det gjorde
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han även i vårt parti. Jag fintade
honom nog lite i öppningen. Han
kunde inte den varianten. Det
blev en isolaniställning där jag
fick bra spel.
– Han var inte i form, helt
enkelt. Men jag var faktiskt lite
nervös inför partiet, för jag kände
att nu hade jag chansen, jag måste vinna.
Brynell–Tikkanen

sista ronden får man väl ändå ta
sig själv på allvar. Då har man ju
chansen.
Det är väl annars rätt skönt att
ligga lågt?
– Jag förstod ju att jag hade en
bra chans när jag började vinna på
slutet. Det var så jämnt, folk förlorade lite här och där. Det krävdes inte så många poäng för att
vinna, för det var så många som
var inblandade. I fjol tog jag 8
poäng och kom trea. Då toppade
Agrest och Berg på 9½ poäng. Nu
tog jag 9 poäng och blev ändå
ensam vinnare.

ROND 13
Svart mot
Pia Cramling, remi
– Här kan man nog få fördel
på olika sätt, men jag valde att
erbjuda dambyte med 23.Dc7,
något som han inte ville gå med
på. Juniorerna vill inte gärna spela slutspel mot mig. Ryktet säger
att jag är bra på det. Dom vill inte
komma in i teknikställningar.
Ligger det något i det ryktet?
– Jag har försökt underbygga
det så mycket som möjligt för att
skapa den rädslan ...
Jag har en känsla av att du smyger fram i turneringen, du vill
inte snacka så mycket om dina
chanser under turneringen men
pekar gärna ut andra som favoriter.
– Ja, det är klart.
Jag kommer ihåg dagen innan
sista ronden på Enoteca La
Terrazza. Mellan tuggorna började du snacka om särskiljningspoäng, vilket humör Pia skulle
vara på i sista ronden ...
– Om man leder ensam inför

Hur gick tankarna inför sista
ronden?
– Det kändes bra efter vinsten
mot Tikkanen, för även om jag
förlorade i sista ronden så hade
jag ändå gjort en bra turnering.
Det hade varit mer retligt om jag
hade dabbat mig i näst sista ronden mot Tikkanen.
– Jag har mött Pia flera gånger
och som svart kan jag inte minnas
att jag har förlorat. Jag har förlorat en gång som vit i elitserien.
Det har blivit remi nästan varje
gång.
– Som svart var jag inte superorolig. Jag förstod att Pia skulle
pressa eftersom hon skulle kunna
bli Sverigemästare vid vinst. Det
skulle bli jobbigt. Men det är ju
inte som att möta Emanuel, som
går rakt mot strupen.
Och spelöppningsvalet?
– Vi har spelat Damindiskt och
Nimzoindiskt tidigare. Det kun-

de jag också tänka mig att spela,
men hon spelar nästan alltid samma variant mot Antagen Damgambit, Furmanvarianten (1.d4
d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 dxc4 4.e3 e6
5.Lxc4 c5 6.De2). Så jag kollade
helt enkelt upp den, men sedan
hade jag ändå svårt att komma
ihåg dragföljderna. Det blev en
teorivariant, tretton fjorton drag.
Pia fick inte ut nånting, men jag
blev ändå väldigt förvånad över
att hon bjöd remi.
Damgambit (D 28)
Pia Cramling
Stellan Brynell
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 dxc4
4.e3 e6 5.Lxc4 c5 6.De2 a6
7.dxc5 Lxc5 8.0-0 Sc6 9.Sbd2
0-0 10.a3 Ld6 11.Ld3 b5 12.Se4
Sxe4 13.Lxe4 Lb7 14.Td1 Dc7
15.Ld2 f5

16.Lxc6 Lxc6 17.Tac1 Db7 18.
Lb4 Lxb4 19.axb4 Lxf3 20.gxf3
remi
Är det inte småtufft att spela
f7-f5?
– Det är ett standarddrag i den
ställningen. Jag kom ihåg att det
draget ingick i flera av de teorivarianter som jag hade kollat,
men inte om det var i just den
ställningen. Men visst, vi kan säga
att det var tufft (skratt).
Det är kanske viktigt att spela
småtufft när man vill ha remi?
– Ja visst, det viktiga när man
TfS nr 5/2005
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alla på nedre halvan – se turneringstabellen. Hennes problem
var inte att hon inte slog mig i
sista ronden utan att hon inte
vann mot Lindberg, Tikkanen,
Andréasson eller Ong. Men det
är kanske en svaghet att inte
kunna spela med mer udd i de
partierna.
Blev det ett extra stort V75system dagen efter?
– Nej. När det var dags att
lämna in kupongerna satt jag på
tåget hem med Johan Ahlander.
Jag hann aldrig med att ta tag i
den biten. Jag var med på lite
småsystem, men det blev inga
vinster den gången heller.
Pontus Carlsson, Bo Lindberg,
Kezli Ong och Hans Tikkanen är
alla studiebegåvningar som tycks
prioritera studierna högre än
schacket. Juniormästaren Rauan
Sagit ska börja sitt andra år på
Chalmers. Den prioriteringen
måste man väl ha förståelse för?
– Absolut.

Slutrondsdramatik. I förgrunden: Berg–Hillarp.
I bakgrunden: Cramling–Brynell.

spelar på remi är att inte göra
alltför passiva drag. Jag märkte
på henne att det var obekvämt
när jag spelade 15...f5, och när
hon sedan slår på c6 är det ingen
fara längre. Ska man spela på
vinst måste man försöka med
16.Lb1 följt av La2, även om
svart får bra spel med 16...Se5.
Svart får angreppschanser.
Du blev alltså överraskad när Pia
bjöd remi?
– Ja, jag hade väntat mig
20.Dxf3 med dambyte och att
hon skulle försöka åstadkomma
något i tornslutspelet. Men jag
trodde inte att jag skulle förlora.
366

TfS nr 5.05.pmd

Jag kände mig rätt säker på min
sak, och det var kanske det Pia
kände.
Det var ett komplicerat poängläge inför sista ronden.
– Hade Tiger vunnit mot Emanuel så hade vi kommit på samma
poäng, och som jag förstod det
hade jag då vunnit särskiljningen.
Hade Pia besegrat mig hade hon
kommit ifatt mig, och då hade
hon nog haft bättre särskiljningspoäng än jag.
– Pia borde egentligen ha vunnit SM för hon hade så bra resultat mot de andra i toppen. Men
hon släppte remier mot nästan

Själv gick du på Tekniska högskolan i Lund men fullföljde
aldrig studierna där helt och hållet.
– Det var inget ögonblicksbeslut. Det var mer ett glidande
tillstånd under flera år. Jag har
aldrig bestämt mig, det bara blev
så.
Men det var schacket som var
alternativet?
– Ja, absolut. Men jag läste även
ekonomi under ett par år efter
Tekniska högskolan och klarade
mina kurser.
Några positiva effekter av att bli
Sverigemästare förutom äran och
förstapriset på 20 000 kronor?
– Nu börjar jag närma mig
2500 igen. Mitt ratingras för två
år sedan har irriterat mig, men nu
verkar det gå på rätt håll igen.
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Partikommentarer av
Emanuel Berg
Sicilianskt (B 47)
Emanuel Berg
Ralf Åkesson
SM-gruppen, rond1
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le2
Antagligen en överraskning för
Ralf, eftersom jag normalt brukar
spela 6.Le3 eller 6.f4. I mitt möte
med Ralf i förra årets SM-grupp
följde 6.Le3 a6 7.f4 b5 8.Df3?!.
Damplaceringen på f3 är enligt
min mening tvivelaktig när svart
ännu inte spelat d7-d6. Dels har
svart då ett viktigt tempo till godo,
dels har han fortfarande möjligheter att sticka ut med svartfältslöparen och störa på b4. Svart
fick snabbt bra spel efter 8...Lb7
9.Ld3 Sf6 10.0-0-0 Tc8 11.Kb1
h5!. Vits motspelsmöjligheter
med g2-g4 förhindras och svart
har en förträfflig ställning. Visserligen vann jag partiet senare
efter en rad tveksamma drag i
tidsnöden, men jag är övertygad
om att Ralf inte hade något emot
att upprepa denna variant. Själv
ville jag till varje pris undvika
någon ny öppningskatastrof och
hade därför förberett en annan
fortsättningen. Inte minst för att
överraska, men också för att kunna använda i framtida partier.
6...a6 7.0-0 Sf6 8.Kh1
8.Le3 är vanligare.
8...Sxd4 9.Dxd4 Lc5 10.Dd3 b5
11.Lg5!?
Ett intressant, men lite udda drag.
Huvudvarianten går 11.f4 Lb7
12.Lf3 h5 13.e5 med intressant
spel.
11...Lb7 12.f4 b4?
Ett naturligt drag och samtidigt
ett vanligt misstag i den här ställningen. Svart vill underminera
e4 och på så vis tvinga vit att ge
upp löparparet med 13.Lxf6 gxf6

varefter svart har en mycket
bra ställning med utmärkta
angreppschanser mot vits kung
på g-linjen och diagonalen a8-h1.
Men efter partidraget är det istället svart som hamnar i knipa.
Därför bör 12...Lb4 spelas, t.ex.
13.Lxf6 gxf6 14.a4 Lxc3 15.bxc3
bxa4 16.Txa4 Tc8 17.Td1 med
en tveeggad ställning. Teoretiskt
sett anses det dock leda till lika
spel.
13.e5!
Anfall är bästa försvar. Trots att
svart är steget före är det ändå
han som tvingas till reträtt.
13...Sd5
13...bxc3? leder till klar fördel
för vit efter 14.exf6 cxb2 15.fxg7
bxa1D 16.Txa1! Tg8 17.Dxh7
och vit vinner tillbaka tornet med
ett giftigt kommande angrepp.
Ett intressant alternativ var
dock 13...Le7!? och efter 14.exf6
gxf6 är det svårt att hitta något
övertygande för vit. Jag tror dock
att 15.Se4 fxg5 16.fxg5 bör ge vit
goda praktiska chanser. Svart har
en svårspelad ställning med tanke
på hans utsatta kung.
14.Sxd5
Även 14.Se4 var tänkbart, men
eftersom jag hade förberett partidraget redan innan partiet så tyckte jag inte att det fanns anledning
att ändra sig nu. Här behålls visserligen fler pjäser på brädet, men
svart får också fler chanser till
motspel.
14...Lxd5 15.Lf3 Lxf3 16.Txf3
16.Dxf3 bemöts enklast med
16...Dc6! (men även 16...0-0!?
är intressant). Efter 17.Dxc6 dxc6
18.Tad1 Le7 19.Lxe7 Kxe7
20.Td6 Thc8 21.Tfd1 Tc7 har
svart utjämnat. Vit dominerar dlinjen, men kan inte utnyttja det
på något vettigt sätt. En intres-

sant plan för svart är att spela
Ta8-b8-b5 med motspel.
16...d6
Svart står en aning trångt och
försöker därför bryta sig loss ur
vits grepp.

17.Td1
Här förbrukade jag ganska mycket betänketid. Jag ville gärna få
varianten 17.f5 dxe5 18.De4 att
fungera. Vit har ett farligt initiativ, men vid exakt försvar från
svart, så kommer han klara sig
och kanske till och med komma
bättre. 18...Tc8! (Inte 18...0-0??
19.Lf6!! med ett avgörande angrepp för vit, t.ex. 19...gxf6 [På
19...exf5 följer 20.Tg3 g6 21.Dh4
och 22.Dxh7+ följt av 23.Th3+
och 24.Th8 matt är oundvikligt.]
20.Tg3+ Kh8 21.Dh4 De7
22.Th3 och svart kan inte förhindra matten på h7 i nästa
drag.) 19.fxe6 f6 20.Td1 Le7!.
En viktig försvarsresurs. Svart
övergarderar f6-bonden och aktiverar hotet fxg5. Dessutom öppnas c-linjen och det hotar bl.a.
Dxc2. Spelar svart istället
20...fxg5? följer 21.Tf7! Dc6 22.
Dxe5 med avgörande angrepp för
vit. Svarts pjäser saknar koordination och han har svårt att försvara sig mot alla hoten.
Ett annat intressant drag var
17.Taf1!? med idén att hindra
svart från att spela dxe5 samtidigt som det ökar pressen på flinjen. I och för sig hotar vit inte
direkt med f5, men svart är presTfS nr 5/2005
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sad och det är svårt att hitta bra
drag. En tänkbar fortsättning är
Lh4 följt av Tg3 för att skapa
försvagningar på svarts kungsflygeln. På 17...dxe5 följer 18. fxe5.
17...dxe5 18.fxe5 Le7
Svart skyndar sig att konsolidera
innan vits anfall hinner sätta igång
på allvar.

19.Txf7!?
Efter att ha begrundat ställningen ett bra tag kunde jag ändå inte
hitta något riktigt tillfredställande. Enligt schackets grundregler
borde det finnas något eftersom
svart ligger flera tempon efter
och dessutom ännu inte hunnit
rockera. Detta till synes spektakulära tornoffer är dock inget
annat än en forcerad remivariant.
Jag kände ändå att jag var tvungen att hitta på något mycket snart
eftersom jag har en positionellt
sämre ställning och snabbt kan
komma sämre om svart bara hinner fullborda sin utveckling.
En bättre fortsättning var dock
19.De4, t.ex. 19...Tc8 (19...0-0?
är på tok för farligt. Det bemöts
med 20.Th3 h6 21.Lxh6 gxh6
22.Txh6 f5 23.exf6 Lxf6 24.
Dxe6+ Kg7 25.Txf6 Txf6 26.
Td7+ Dxd7 27.Dxd7+ med ett
vunnet slutspel för vit.) 20.Lxe7
Dxe7 21.c3! (Nyckeldraget som
jag hade missat i mina beräkningar. Under partiet övervägde jag
endast 21.Td6 vilket svart kan
bemöta med 21...0-0! 22.Txa6
Tfd8 med motspel. Kanske står
368
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vit fortfarande objektivt något
bättre, men svart har en sund och
mer lättspelad ställning.) 21...a5
(21...bxc3?? förlorar efter 22.
Da4+ Kf8 23.Dxa6 varpå även
c3-bonden kommer att falla.)
22.Tf4 0-0 (Efter 22...bxc3 följer
23.Da4+ Kf8 24.bxc3 med ett
starkt initiativ och klar fördel för
vit.) 23.cxb4 axb4 24.Dxb4. Vit
leder med bonde och har dessutom två förbundna fribönder.
Vit bör ha goda vinstchanser även
om ställningen inte är särskilt
lättvunnen med tanke på den
svaga e5-bonden.
19...Kxf7 20.Df3+ Kg6!
Ralf spelar korrekt och går iskallt
upp med kungen. Efter 20...Lf6?
21.Lxf6! har svart stora problem,
men 21.exf6?? g6 vinner för svart.
21.De4+ Kxg5!
Helt korrekt tar svart ytterligare
en pjäs. Det är en mycket riskabel
kungsplacering, men vit har för få
pjäser kvar för att kunna utnyttja
detta på något bra sätt. Om svart
istället spelar 21...Kf7 så har vit
mycket goda vinstchanser efter
22.Tf1+ Lf6 23.Lxf6! gxf6
24.Txf6+ Ke7 25.Dxb4+ Ke8 (På
25...Kd8 följer 26.Tf8+ och vit
vinner tillbaka det offrade materialet med vinstspel.) 26.Txe6+
med ett mycket farligt initiativ
för vit, som redan har hela fyra
bönder för det offrade tornet och
i sämsta fall remischackar till
hands.
22.Td3 Taf8!
Inte 22...g6 23.De3+! Kh5 24.
g4+! Kh4 25.Dh6+ Kxg4 26.
Td4+ Kf3 27.Df4+ Ke2 28.Td2+
Ke1 29.Df2 matt.
23.Tg3+ Kh6 24.Th3+ Kg5
25.Tg3+
Inte 25.Dh4+ Kf5 (25...Kg6
26.Dh5 matt.) 26.Tf3+ Kg6
(26...Kxe5?? 27.Dg3+) 27.Dg4+
Lg5 28.Dxe6+ Kh5! och svart
vinner.
25...Kh6 26.Th3+ Kg5 27.Tg3+
remi

Franskt (C 18)
Thomas Ernst
Emanuel Berg
SM-gruppen, rond 2
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3
Winawervarianten. Detta är inte
någon ny ställning, varken för mig
eller Thomas. Våra tre tidigare
franskpartier har börjat så här
och detta var alltså det fjärde i
ordningen.
6...Se7
En nyhet jämfört med våra tidigare partier, men också det vanligaste draget i ställningen. Mina
tre tidigare dueller med Thomas
har fortsatt med 6...Dc7 7.Dg4
f5 och här har två av partierna
följt varianten 8.Dg3 Se7 9.Dxg7
Tg8 10.Dxh7 cxd4 med vilda
komplikationer, vilket inte på
något vis har varit ofördelaktigt
för mig. Under den senaste tiden
har jag dock hamnat i svårigheter
vid flera tillfällen i varianten. I ett
parti i en nyligen spelad turnering i Spanien bara ett par veckor
före SM ställdes jag tidigt inför
stora problem redan i öppningen
och fick kämpa för överlevnad i
en totalt hopplös ställning. På
något mirakulöst sätt lyckades jag
ändå rädda en halva efter att ha
slitit hårt och länge i ett damslutspel med tre bönder under. Det
gäller att sluta med varianten med
flaggan i topp och det var knappast ett parti för tidigt att byta.
Kanhända finns det fortfarande
hopp om att kunna återuppliva
varianten någon gång i framtiden, men det krävs mycket tid
och energi, vilket åtminstone i
dagsläget inte är mödan värt.
7.Dg4
Thomas spelar i princip alltid de
mest aggressiva och komplicerade varianterna, så man blir sällan
förvånad över hans öppningsval.
Men på samma gång gäller det att
vara väl förberedd åtminstone
fram till tjugonde draget för att
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inte riskera att råka illa ut.
7...0-0 8.Ld3 Sbc6
Ett annat intressant drag är 8...f5
vilket Sverigemästaren Stellan
Brynell använde med framgång
senare i turneringen just mot
Thomas Ernst. [Se annan plats i
det här numret. red.]
9.Dh5 Sg6 10.Sf3 Dc7 11.Le3
c4 12.Lxg6 fxg6 13.Dg4 Ld7
Här har svart ett intressant alternativ i 13...Df7 med idén 14...Df5
för att forcera dambyte och döda
det vita angreppet.
14.h4
Vit förbereder att bryta upp
bondemuren framför svarts kung
med h4-h5.
14...Tf5
Hindrar inte h4-h5, men förbereder en dubblering på f-linjen
för att skapa motspel.
15.h5 gxh5 16.Txh5 Txh5
Ett drag som enligt teorin anses
vara en aning tvivelaktigt, vilket
möjligtvis kan stämma. Jag hittade dock inget speciellt för vit
under mina förberedelser och ville
dessutom försöka överraska min
motståndare. Den normala fortsättningen är 16...Taf8 17.Th3,
vilket förr eller senare brukar
resultera i att svart offrar kvalitet
för att eliminera vits springare.
Som kompensation får svart en
stark löpare som kan operera i
frihet på g6 eller f5. En fullt spelbar ställning för svart, men efter
en mängd spelade partier har det
visat sig att det är vit som har de
bättre chanserna. Svart har en
estetiskt tilltalande ställning, men
inget konkret att spela på, utan
måste istället spela avvaktande
och koncentrera sig på att sätta
stopp för vits hot.
17.Dxh5 Le8
Löparen är på väg till g6 där den
har en utmärkt position. Men
innan dess hinner vit med att
krångla till det lite för svart eftersom e6-bonden nu har blivit av
med sin gardering.

18.Dh3
Förutom att e6-bonden hotas, så
är också Sg5 på gång med dubbelhot mot h7 och e6.
18...Sd8!

Garderar e6-bonden och oskadliggör även springarutfallet till g5,
vilket framgår i kommentaren till
vits nästa drag.
19.Lg5!
Min motståndare förbrukade en
hel del tid, men hittade också den
till synes bästa fortsättningen.
Efter det lockande 19.Sg5 med
dubbelhot mot h7 och e6 hade
jag planerat att spela 19...h6!
20.Sxe6 Da5 och svart hotar förutom bonden på c3 även att spela
21...Ld7 med pjäsvinst. För att
undvika att komma sämre måste
vit då fortsätta med 21.Lxh6!
(Efter 21.Sxd8 följer 21...Dxc3+
22.Ke2 Dxc2+ 23.Kf1 Txd8 24.
De6+ Lf7 25.De7 Te8 26.Dxb7
Dc3 med fördel för svart.)
21...Sxe6 22.Dxe6+ Lf7 23.Dh3!
(23.Dg4 är dåligt på grund av
23...Dxc3+ 24.Kd1 [24.Ke2 besvaras med 24...Dxc2+ följt av
Dh7 och vits angrepp är över.]
24...Dxa1+ 25.Ke2 Lh5 26.Dxh5
Dxd4 med vinstspel för svart.)
23...gxh6 24.f4 med spännande
spel. Vit har bara två bönder för
löparen, med det är å andra sidan
två förbundna fribönder och dessutom är den svarta kungen försvagad. Jag tror att ställningen är
i någon slags balans, men svart
bör spela varsamt för att inte råka

illa ut. En möjlig fortsättning är
24...Db6 med idén att föra över
damen till kungsflygeln. Då
garderas också h6-bonden och
svart hotar även att tränga in med
damen på b2, vilket gör att det
naturliga draget 25.f5 inte längre
är så mycket att tänka på.
Ett annat intressant drag är
19.Kd2 som har spelats i ett fåtal
partier med mycket bra statistik
för vit. Min uppfattning är dock
att resultaten snarare beror på att
vit var den bättre spelaren än att
själva ställningen skulle vara
något speciellt. Det kan följa
19...Lg6 20.g4 Sc6 21.Sh4 Df7
22.f4 Tf8 23.Tf1 Se7 24.Tf2 Le4
25.Sf3 Lxf3 26.Txf3 och istället
för 26...h6? som spelades i partiet Kulaots–Kuemin, Istanbul
2004 kan svart fortsätta med
26...Dg6 med en helt okej ställning med trevligt spel på de vita
fälten.
19...Lf7
Ett lite tråkigt drag att behöva
spela men också en nödvändighet. Efter 19...Dd7? följer 20.
Lxd8 Txd8 21.Sg5 med bondevinst för vit.
20.Kd2
20.Lxd8 bemöts nu med 20.
...Dxd8 vilket hindrar springarutfallet till g5.
20...Dd7
Garderar e6 och förbereder Lg6.
21.Th1 Lg6

Så här långt hade allt gått enligt
mina förberedelser och jag väntaTfS nr 5/2005
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de bara på att få besvara 22.Sh4
med 22...Df7 med lika spel.
22.Lxd8!
Jag hade underskattat detta naturliga drag som verkar leda till
fördel för vit. Plötsligt kommer
springaren till g5 med klart större
kraft än i tidigare varianter.
22...Txd8 23.Sg5
Vit aktiverar dubbelhot mot h7
och e6 och till en början ser det
inte ut att finnas något som helst
försvar. Det finns dock vissa
nyanser i ställningen som snart
kommer att bli uppenbara. Att
gardera båda bönderna är omöjligt, men svart kan istället offra
h7-bonden för att sedan starta ett
motanfall mot c2 med Da4!.
23...Lf5?
Alternativet var 23...Te8!
24.Sxh7 Da4 med idén 25.Sf6+
Kf7 26.Sxe8 (26.Tc1 gxf6 27.
Dh4! kan bemötas med 27...fxe5
28.dxe5 Tg8! och efter 29.Df6+
Ke8 30.Dxe6+ Kf8 kan den ensamma vita damen inte åstadkomma mer än remischackar,
t.ex. 31.Dd6+ Kf7! [Det gäller
för svart att spela exakt. Efter
31...Ke8?? följer 32.Db8+ Kf7
33.e6+! Kg7 34.De5+ Kf8
35.Dd6+ Ke8 /35...Kg7 36.De7+
Kh6 37.Th1+ Lh5 38.Df6+ Tg6
39.Dh8+ Kg5 40.De5+ Kg4 41.f3
matt./ 36.Db8+ och svarts torn
faller.] 32.Dxd5+ Kf8. Vit har
inga vettiga vinstförsök kvar och
bör därför ta ut remischackar.)
26...Dxc2+ 27.Ke1 Dc1+ 28.Ke2
Dc2+ med remischackar. Om vit
försöker spela på vinst med
29.Kf3 riskerar han bara att förlora efter 29...Dxc3+ 30.Kf4
Dxd4+ 31.Kg3 Dxe5+ och snart
faller springaren med ett stort
materiellt övertag för svart.

■ Kompletta resultatlistor
från SM på www.schacksm.se
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24.g4 Lg6

25.f4?!
Nu kommer svart undan. Vit
borde istället ha spelat 25.Sxh7
Da4 26.Sf6+ Kf7 27.Tc1 med
idén 27...gxf6 28.Dh4! och vit
vinner. Paraden jag hade planerat
under partiet var 28...Kg8 29.
Dxf6 De8 30.Th1 Lh7 31.Dg5+
med remischackar. Men efter
31.Th5!, som jag hade missat i
mina beräkningar, är slaget förlorat för svart. Svart bör därför
spela något annat än 27...gxf6,
men det är hur som helst vit som
har chanserna.
25...h6 26.Sxe6 Dxe6 27.f5 Df7
28.fxg6 Dxg6 29.Df3
Vit har viss press och är på väg att
ta över f-linjen vilket skulle ge
honom goda vinstmöjligheter.
29...Df7 30.Df5
Efter 30.Dxf7+ Kxf7 31.Tf1+
Ke6 har vit erövrat f-linjen, men
svart blockerar fint med kungen
på e6 och det finns ingenstans för
vit att bryta igenom.
30...Tf8 31.Dxf7+
31.Tf1 bemöts med 31...De7
32.Dxf8+ Dxf8 33.Txf8+ Kxf8
vilket leder till partifortsättningen.
31...Kxf7!
Det klart bästa draget. Kungen
ska aktiveras i slutspelet och på
e6 står den utmärkt. Det gäller
dock att noga ha beräknat
det kommande bondeslutspelet.
Efter 31...Txf7 32.Ke3 är svart
fortfarande pressad och måste för-

svara sig exakt för att inte riskera
att förlora.
32.Tf1+ Ke7 33.Txf8 Kxf8
34.g5!
Vits enda hopp för att kunna
vinna bondeslutspelet är att skapa ett ingångsfält för sin kung.
Svart hotade att låsa ställningen
med g7-g5 vilket skulle leda till
död remi.
34...hxg5
På 34...h5?? följer 35.g6! Ke7
36.Ke3 Ke6 37.Kf4 h4 38.Kg4
h3 39.Kxh3 Kf5 40.Kh4 Kxg6
41.Kg4. Vit har då uppnått ett
vunnet bondeslutspel. Vinstidén
är att byta bort e-bonden mot gbonden för att sedan närma sig
d5-bonden med kungen. Svart
kommer då att vara försvarslös
eftersom vit har oändligt många
tempodrag med kungen vilket
följande variant illustrerar:
41...b6 42.Kf4 b5 43.Kg4 Kf7
44.Kf5 g6+ 45.Kg5 Kg7 46.e6 a6
47.e7 Kf7 48.e8D+ Kxe8 49.
Kxg6 Ke7 50.Kf5 Kd6 51.Kf6 a5
52.Kf5 Kc6 53.Ke6 och slutligen
faller d5-bonden med vinst för
vit.
35.Ke3 Kf7 36.Kf3 Kg6 37.Kg4
b5

38.e6!
Vit offrar en bonde för att tränga
in med kungen. En mycket farlig
idé som svart lätt kunde ha förbisett när 31...Kxf7 spelades. Men
som tur var hade jag räknat även
denna variant i botten.
Vit kan inte vinna något tempo
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genom att spela 38.Kg3 eftersom
svart alltid kan pendla med kungen mellan h6 och h7 för att vara
beredd att bemöta Kg4 med Kg6!.
Däremot är det dåligt att spela
38...Kf7 39.Kf3 eftersom svart
då hamnar i fel läge efter 39...Kg6
40.Kg4. Dock håller han fortfarande remi tack vare extratempot 40...a6!.
38...Kf6 39.e7 Kxe7 40.Kxg5
Vits kung har kommit för långt in
på svarts planhalva för att svart
ska kunna utnyttja sin merbonde.
Därför tvingas han istället att
ge bort antingen g7- eller d5bonden. Eftersom förlust av gbonden även skulle innebära
förlust av d5-bonden så valde jag
det senare alternativet.
40...a6 41.Kg6 Kf8 42.Kf5 Kf7
43.Ke5 Ke7 44.Kxd5 Kd7
45.Ke5 Ke7 46.Kf5 Kf7 47.Ke5
remi
Vit bjöd remi eftersom han inte
kan komma vidare utan att gå
fram med d-bonden vilket endast
ger onödiga vinstchanser till svart.
Spanskt (C 92)
Emanuel Berg
Kezli Ong
SM-gruppen, rond 5
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Lb7
Det här draget kom lite överraskande, eftersom Kezli tidigare har
brukat spela 9...Sa5 10.Lc2 c5.
10.d4 Te8
Det var ett bra tag sedan jag hade
tittat på denna spanska variant.
Istället för att spela de vanliga
teoridragen försökte jag att hitta
något lite mer oteoretiskt.
11.Sg5
Här la jag även ner viss tid på
det spektakulära löparoffret 11.
Lxf7+, men efter 11...Kxf7 12.
Db3+ svarar svart med 12...d5
(12...Kf8 förlorar omedelbart
efter 13.Sg5 d5 14.Se6+ med
damvinst. Likaså förlorar 12...Kg6

13.Sh4+ Kh5 14.Dd1+! Kxh4
15.Kh2 med ogarderbar matt i
nästa drag.) 13.dxe5 Sa5! och
svart vinner.
11...Tf8 12.Sf3
Min ursprungliga tanke var att
fortsätta med 12.f4 för att försöka få ett litet initiativ. Jag
gillade dock inte varianten
12...exf4 13.Lxf4 Sa5 14.Lc2
Sd5! 15.exd5 Lxg5 16.Dh5 h6
varefter d5-bonden är svag och
troligen går förlorad.
12...Te8 13.Sbd2 Lf8 14.Lc2!?
Ett intressant drag som är ganska
ovanligt. Normalt spelas 14.a4
eller 14.d5. Vit övergarderar sin
e4-bonde med idén att kunna
utföra standardplanen Sd2-f1-g3.
14...g6 15.a3
Vit tar kontroll över b4 för att
hindra svarts springarutfall efter
avbyte på d4.
På 15.Sf1 följer 15...exd4
16.cxd4 Sb4 och vit tvingas ge
upp löparparet för att inte förlora
bonde.
15...Sb8!
Svart ökar pressen mot e4 och
hindrar åter vits springarmanöver. Springaren är dessutom på
väg till d7 där den kan stötta
brytningen c7-c5.
16.b4
Vit får lov att utveckla löparen åt
andra hållet eftersom springaren
på d2 inte kommer att kunna
flytta sig än på ett tag.
16...Sbd7

17.Lb3!

En nyhet. 17.Lb2 har spelats i
fem partier. Partidraget hjälper
vit att komma loss med sina
pjäser. Nu kan istället damen
utvecklas till c2 och gardera e4bonden.
17...h6
Förhindrar Sg5. Efter 17...exd4
18.cxd4 är e4-bonden taktiskt
garderad. 18...Sxe4 kan bemötas
med 19.Lxf7+ Kxf7 20.Sxe4 följt
av 21.Sg5+.
18.Dc2 Lg7
Här var 18...c5 ett intressant alternativ. Vit verkar dock komma
bättre efter 19.bxc5 dxc5 20.dxe5
Sxe5 21.Sxe5 Txe5 22.c4 följt av
23.Lb2.
19.Lb2 De7 20.a4!
Nu sätter vit press på b5-bonden.
En idé är att fortsätta pressa med
Dd3 i nästa drag.
20...c6
En tråkig nödvändighet. Nu stängs
diagonalen för löparen på b7.
21.c4!
Alla bönderna ska upp till mittlinjen! Nu börjar pressen bli för
stor för svart och han tvingas att
ge vika med sin b-bonde.
21...bxa4
Efter 21...bxc4 22.Sxc4 kommer
vits springare upp till a5 med
press mot c6 varefter vit står
mycket bra.
22.Lxa4 Sh5 23.d5
Vit stänger ut löparen på b7 från
spelet och på samma gång börjar
löparen på a4 att operera ner mot
e8.
23...cxd5 24.exd5!
Det klart bästa slaget. Nu blir vits
damflygelbönder samlade och
efter ett senare c4-c5 kommer de
att bli mycket starka. Efter
24.cxd5? kommer svart att få
motspel genom f7-f5 och vits
bonde på d5 riskerar att bli svag.
24...Tec8
Svart frigör springaren på d7 från
bindningen och binder istället upp
vit på c-linjen.
25.Dd3 Dd8
TfS nr 5/2005
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Svart går ur bindningen på elinjen och förhindrar därmed Sd4.
Dessutom hotar det e5-e4 med
pjäsvinst.
26.De3 f5 27.Lb3
Löparen intar sin rätta diagonal.
Här kan den understödja en
kommande c5-framstöt.
27...Kh7
Svart gillar inte att bli röntgad av
löparen på b3 och ställer kungen
i säkerhet. Efter 27...a5 bryter vit
upp med 28.c5! dxc5 29.Sc4!
med ett starkt initiativ. På
29...Lxd5 följer 30.Sd6.
28.Ta5!

Ett drag med flera funktioner.
För det första blockeras svarts abonde och a6-a5 är inte längre
möjligt. Dessutom förbereds
Tea1 med press mot a6 och för
det tredje understödjer tornet på
a5 en kommande c5-framstöt.
28...e4?
Ett misstag i en svår ställning.
Svart öppnar för de vita pjäserna.
Efter avbytet av svartfältslöparna
blir skillnaden mellan svarts och
vits pjäser ganska markant. Löparen på b7 är i princip totalt instängd och har en mycket lång
väg ut i det fria. Att bönderna på
f5 och e4 dessutom står på vitt
gör inte saken mycket ljusare.
Svart borde istället ha spelat
28...Sf4 som förhindrar c5 eftersom d5-bonden då kommer att
hänga. Vit står fortfarande något
bättre efter 29.Kh2, men det är
mycket kvar att spela om till skill372
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nad från i partiet.
29.Lxg7 Sxg7 30.Sd4 Se5 31.
Tea1
Vit undviker gaffeln på d3 och
hotar återigen med c4-c5.
31...Sd3
Det förenklar spelet för vit, men
svart står hur som helst dåligt.
32.f3!
Nu bryter vit upp svarts bondekedja och springaren hamnar offside ute på b4.
32...Sxb4 33.fxe4 fxe4 34.Sxe4
Svart har totalt tappat koordinationen mellan sina pjäser. Slaget
är förlorat.
34...Sf5 35.Sxf5 gxf5 36.Sg3
Df6 37.Db6
Vit vinner pjäs och partiet.
37...Tab8 38.Dxb4 f4?
Sista chansen var 38...Tg8 och
efter 39.De1 Dg6 tvingas vit ge
tillbaka pjäsen med 40.Lc2 Dxg3
41.Lxf5+ Kh8 42.Dxg3 Txg3
men efter 43.Tb1 har vit merbonde och en totalt vunnen ställning.
39.Lc2+ Kh8 40.Se4 Dd4+ 41.
Kh2 uppg.
Tidsnöden var avklarad och med
pjäs under och dålig kung fick
svart se sig besegrad.
Engelskt (A 30)
Emil Hermansson
Emanuel Berg
SM-gruppen, rond 8
1.Sf3 Sf6 2.c4
Motståndarens öppningsval kom
en aning överraskande för mig.
Jag valde därför att inte spela
mitt vanliga 2...e6.
2...b6
Min tanke var att länka in i Damindiskt efter 3.d4 e6, men Hermansson som kan teorin väl och
även spelar varianten som svart
försöker istället att lura in mig på
villovägar.
3.g3 c5
En totalt ny ställning för mig. Än
så länge kände jag mig ändå
ganska trygg eftersom det inte är

så mycket konkret i görningen.
4.Lg2 Lb7 5.0-0 g6
5...e6 är den andra huvudvarianten.
6.d4
Vit väljer att gå in i den så kallade
igelkottuppställningen som karaktäriseras av att svart en tid
framöver i stort sett bara spelar
på de tre nedersta raderna.
6...cxd4 7.Dxd4 Lg7 8.Sc3 d6
9.Td1 Sbd7 10.Le3 Tc8 11.Tac1
Vi är fortfarande inne i kända
teorisvängar, vilket gjorde mig
smått bekymrad även om jag var
nöjd med min ställning. Hermansson hade spelat sina drag utan att
tänka nämnvärt och jag ville därför gärna komma ut ur boken
snarast möjligt.
11...h6?!
Ett lite överambitiöst drag som
inte verkar fungera. Idén är att
Dh4 ska kunna bemötas med g5.
Efter det normala 11...0-0
12.Dh4 får vit en viss press på
kungsflygeln.
11...a6! är däremot ett utmärkt
och nyttigt väntedrag. Vits bästa
svar mot detta tycks vara 12.b3
för att övergardera c4. Svart kan
då välja mellan att övergå till
huvudvarianten med 12...0-0
13.Dh4 eller spela 12...Sc5 och
skicka över bollen till vit. 13.Dh4
är då inget att spela på eftersom
svart kan svara med 13...h6.
13.Sd5 är däremot ett tänkbart
alternativ.
Ett tredje alternativ är 11...Tc7
med idén Da8 samt att sätta press
på c-linjen så småningom. Men
vit tycks komma bättre efter
12.Sd5 Lxd5 13.cxd5 och svart
ligger lite för långt efter i utvecklingen för att få det hela att fungera. Tc1-c6 är på gång för vit
med ett starkt initiativ, t.ex.
13...Tc5 14.Dd2 Txd5 15.Sd4
Tc5 16.Sc6 merd kvalitetsvinst
och stor fördel.
12.b3 Sc5
Här fick jag ändra mina planer,
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Jesper Hall analyserar partiet Hermansson–Berg i det fullsatta kommentatorrummet.
Det är nyckeldraget 29...e6! som penetreras.

eftersom den naturliga fortsättningen 12...0-0 började kännas
riskabel efter 13.Dh4 g5 14.Lxg5
hxg5 15.Sxg5 med ett farligt
initiativ för vit. Dessutom finns
möjligheten 13.Dd2 Sg4 14.Ld4
och mitt då planerade 14...e5
15.Le3 Sxe3 16.Dxe3 vinner visserligen löparparet för svart, men
till ett allt för högt pris med tanke
på den svaga d6-bonden.
13.Sd5 Se6 14.Sxf6+
Vit förenklar spelet, vilket jag
tror är till svarts fördel. Den vita
springaren på d5 var en stark pjäs
och ett irritationsmoment för
svart. Vits problem var att efter
14.Dd2 Sg4 vinner svart löparparet eftersom springaren på e6
då håller d4 till skillnad från
tidigare varianter. Kanske var

därför 14.Dd3 det bästa draget
för att behålla spänningen.
14...Lxf6 15.Dd2 h5
Räddar bonden och skapar samtidigt vissa angreppsmöjligheter
på kungsflygeln. Dessutom kan
rockad snart bli aktuellt, vilket
inte hade varit möjligt efter det
lite passivare 15...Lg7.
16.Sd4?!
Innan detta drag stod vit fortfarande något bättre. Nu forcerar
han istället fram en rad avbyten
som leder till lika spel. Svart kommer billigt undan. Istället borde
16.Lh3! ha spelats och vit behåller initiativet. Kanske var vit
orolig för 16...h4 men min
uppfattning är att det är vit som
kommer bäst efter 17.Lxe6 fxe6
18.Dd3 även om det inte är risk-

fritt.
16...Lxg2 17.Sxe6

17...Dd7!
Det här draget hade Hermansson
missat. Efter 17...fxe6 18.Kxg2
Kf7 har vit en liten strukturell
fördel, men svart bör kunna hålla
ihop det hela vid korrekt försvar,
TfS nr 5/2005
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även om han kan få slita ganska
länge.
18.Kxg2 Dxe6 19.Dd5
Vit förenklar spelet ytterligare,
vilket inte var mig emot även om
marginalerna börjar bli små och
ställningen remiaktig. Svart har
en fin bondeformation och får en
aktiv kung i det kommande slutspelet. Ett möjligt alternativ var
19.h4 med en totalt utjämnad
ställning. Efter det hade partiet
troligtvis slutat med en snabbremi efter 19...Lxh4!? 20.gxh4
Dg4+ 21.Kf1 Dh3+ 22.Kg1
(22.Ke1?? Dh1 matt.) 22...Dg4+.
19...Dxd5+ 20.Txd5 Kd7 21.Tc2
Vits idé är att skicka fram abonden till a5 för att skapa en
svaghet på damflygeln. Men först
förbereder han en plats för sitt
torn på a2 eftersom a1 kontrolleras av den svarta löparen. Om vit
istället kör på direkt med 21.a4
följer 21...Tc6 22.a5 och vit har
visserligen lyckats genomföra sin
plan, men efter 22...bxa5 23.Txa5
Tb8! 24.Txa7+ Ke6 vinner svart
tillbaka den offrade bonden och
utjämnar ställningen eller kanske
till och med kommer aningen
bättre.
21...Tc6 22.a4 a6!
Hindrar 23.a5 som nu kan besvaras med 23...b5 eftersom att
tornet på c2 står ogarderat.
23.Ta2
Vit fullföljer konsekvent sin plan,
men släpper en liten lucka åt svarts
löpare.
23...Lc3!
Hindrar vits planer med a4-a5
samtidigt som löparen är på väg
till b4 där den kan hjälpa till och
understödja en tajmad b5-brytning för svart.
24.Ld2
Det är svårt att hitta en plan för
vit, som väljer att avveckla till
ett tornslutspel. Kanske var det
bättre att spela avvaktande och
behålla löparna på brädet. I det
kommande tornslutspelet har vit
374
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vissa nackdelar som till en början
kanske tycks obetydliga, men får
allt större vikt ju längre partiet
lider. Den vita damflygeln är allvarligt försvagad. Eftersom a2-a4
är spelat så har fältet b4 blivit
svagt och om svart får möjlighet
att komma dit med sin kung har
han mycket goda vinstchanser.
Dessutom måste vit passa sig för
att svart bryter upp damflygeln
med b6-b5, vilket efter avbyten
resulterar i att vit får en svag
bonde kvar på b3 medan svart får
en bondemajoritet på kungsflygeln att jobba med.
24...Lxd2 25.Taxd2 Tb8
Förbereder en eventuell b5-framstöt och hindrar dessutom vit från
att bryta med a5.
26.e4

Vit hotar med e4-e5 för att bryta
sönder den fina svarta bondekedjan. Det är heller inte så lätt att
förhindra, eftersom varken 26...f6
eller 26...Ke6 är särskilt lockande. Men jag var väl förberedd och
hade även här en liten variant på
lur.
26...Tc5!
En av idéerna med det här draget
är att följa upp med kungen till c6
för att sedan byta av tornet på d5
och glida in med kungen till b4.
27.e5
Har man sagt A får man säga B.
Kd7-c6 var på gång och vit hade
inga vettiga väntedrag. Att spela
det huvudlösa 27.Txc5 var knappast något som ens övervägdes,

men det är mycket möjligt att vit
kan hålla remi genom passivt
försvar efter 27...bxc5 28.Td3.
Svarts kung kan nämligen inte
komma in till b4 eftersom vit i
rätt läge låser damflygeln med
a4-a5. Enda hoppet för svart
består i att kunna öppna kungsflygeln. En intressant idé är
28...Ke6 följt av 29...f5 för att bli
av med e4-bonden och senare
kunna bryta med e6 och d5. Det
är helt klart ingen rolig uppgift
för vit att försvara denna ställning
även om det objektivt är remi.
27...Txd5 28.Txd5 Kc6 29.exd6
e6!
Nyckeldraget. Svart offrar temporärt en bonde för att kunna
behålla bondeformationen intakt.
Bonden på d6 kommer ändå att
falla inom kort. Svart har en
bondemajoritet på kungsflygeln
som senare kan växa sig stark,
medan de vita damflygelbönderna snarare är svaga och ett
bekymmer att gardera. Det är
nästan så att de två svarta a- och
b-bönderna är mer värda än vits
tre på a, b och c.

30.Tg5
Ett till synes lite märkligt drag,
men idén är enkel. Vit vill hålla
femte raden för att hindra svarts
kung från att ta sig till b4. Dessutom kan vit besvara 30...Kxd6
eller 30...Td8 med 31.a5 och
bryta upp svarts damflygel med
goda remichanser.
Efter 30.Td3 Td8 tvingas vit
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lämna d-linjen med tornet eftersom ett eventuellt bondeslutspel
är vunnet för svart. 31.Kf3
(31.Tf3 besvaras med 31...Td7
följt av Kxd6 och sedan kungsmarsch till b4 med mycket goda
vinstchanser för svart, men inte
31...f5? på grund av 32.Te3 och
svarts e6-bonde hamnar på eftersläp vilket försvårar vinstföringen.) 31...Txd6 32.Txd6+ (Om
vit försöker med passivt försvar
med 32.Te3 följer 32...Kc5
33.Ke2 [33.Ke4 f6 leder till partivarianten sånär som på att det
svarta tornet nu står på d6 istället
för d8 vilket bara är till svarts
fördel.] 33...Kb4. Svart har en
mycket bekväm ställning och står
antagligen på vinst. En intressant
vinstplan är att spela fram
a-bonden till a5 för att låsa vits
damflygelbönder. Svart kan
sedan obehindrat gå runt med sin
kung till c2 via a3 och b2. Därefter kommer svart in med sitt
torn på d-linjen och kan på så vis
erövra b3-bonden varpå vits damflygel rasar samman.) 32...Kxd6
33.Ke4 a5! (Bättre än 33...Kc5
varpå vit kan skapa motspel med
34.Ke5!. Efter den då forcerade
varianten 34...a5 [34...Kb4? ger
vit onödiga chanser. Efter 35.Kd6!
Kxb3 36.Kc6 Kxc4 37.Kxb6
tvingas svart spela studieartat för
att inte förlora: 37...a5! 38.Kxa5
Kc5 39.Ka6 Kc6!. Vit tvingas gå
med på remi eftersom han inte
kan komma ut med kungen på
grund av oppositionen. Försöker
han att vinna tempon genom bondedrag så riskerar han bara att
förlora eftersom svart är på gång
att skapa en fribonde på kungsflygeln.] 35.Kf6 Kb4 36.Kxf7
Kxb3 37.Kxg6 Kxa4 38.Kxh5
Kb4 39.g4 a4 40.g5 a3 41.g6 a2
42.g7 a1D 43.g8D De5+ har svart
fortfarande ett visst initiativ, men
ställningen bör vara remi.) 34.Kd4
e5+ 35.Kc3 Kc5. Svart vinner
enkelt genom att skapa en fri-

bonde på e-linjen som han sedan
offrar för att komma in med kungen på damflygeln och erövra vits
b- och a-bonde med merbonde
och vinstställning.
30...Tg8!
Nu hotar svart att fånga det vita
tornet med 31...f6. Enda sättet
att rädda tornet är att gå tillbaka
till e5 varpå svart slår d6-bonden
med tempovinst, och den tidigare nämnda a5-brytningen hinns
inte längre med.
31.Te5 Kxd6

32.Te3?
Jag blev glad över det här draget
eftersom kungen nu får fri väg till
b4. Vit kunde istället ha spelat
32.f4! vilket hade ställt svart
inför större problem. Då ligger
fortfarande a4-a5 i luften och
svarts kung är avskuren längs femte raden. Det kan följa 32...Td8
(Det är dåligt att spela 32...a5.
Det hindrar visserligen vit från
att spela a5, men å andra sidan
ger det ett mycket viktigt fält åt
vits torn på b5. Efter 33.Tb5 Kc6
34.Kf3 Td8 35.Ke2 har svart inga
ingångsfält för varken tornet eller
kungen. Om svart försöker spela
på dragtvång med 35...f6 36.h4
Td4 så kan vit inte längre hålla
tornet ute, men om han bara är
varsam så kan svart trots detta
inte skapa något riktigt farligt:
37.Ke3 Td1 38.Ke2. Vit håller
sig med kungen till g3-bonden
och pendlar mellan exempelvis
f2 och f3 med remi.) 33.a5!? (Vit

kan spela mer avvaktande med
33.Kf3 Kc6 34.Ke2, men då kan
svart spela 34...Td6! följt av f6
och vits torn tvingas backa varefter den svarta kungen knallar
upp till b4, t.ex. 35.h4 f6 36.Te3
Kc5 37.Ke1 Kb4 38.Ke2. Svart
har vinstchanser, men det är
knappast lättvunnet eftersom
svarts e-bonde blivit en bestående svaghet. En intressant vinstidé
är att spela fram a-bonden till a5
och sedan e-bonden till e4 följt
av Td3 med vinstspel för svart.
Detta fungerar om vit spelar avvaktande och bara pendlar med
kungen mellan e1 och e2, men
kanske går det att hitta något
aktivare försvar. Hur som helst är
det en mycket obekväm situation
för vit som inte har något aktivt
motspel medan svart kan pressa
vidare utan att behöva ta några
risker.) 33...f6 34.Te2 bxa5
35.Ta2 med goda remichanser
för vit. Det är också intressant att
gå in i bondeslutspelet med
35.Td2+ Kc7 36.Txd8 Kxd8 37.
Kf3 men det ser riskabelt ut för
vit. Det kan följa 37...Kd7 38.Ke4
Kd6 39.Kd4 g5! (Svarts långsiktiga plan är att offra bonde med
a5-a4 för att sedan tvinga fram
ett byte av e-bonden mot vits coch a-bönder. Vit kommer då att
tvingas gå med kungen mot kungsflygeln. Svart bör därför skapa en
låsning med sina bönder så långt
fram som möjligt för att det ska ta
längre tid för vit att skapa en
fribonde.) 40.fxg5 fxg5 41.h3 g4
42.hxg4 hxg4 43.Ke4 Kc5 44.Ke5
a4 45.bxa4 Kxc4 46.Kxe6 a5
47.Kf5 Kb4 48.Kxg4 Kxa4
49.Kf5 Kb4 50.g4. Vit hinner ner
med bonden i tid och håller remi.
Det är mycket möjligt att det
finns någon förstärkning för svart,
men det verkar som om vit håller
remi vid korrekt spel. Svart bör
därför istället för 33...f6 prova
33...Kc6 med fortsatt spel och
chanser att vinna även om risken
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stoppa svarts f-bonde. 42...Kc5
leder till detsamma efter 43.g5
fxg5 44.fxg5 Kb4 45.Ke5 etc.)
43.fxe5+ fxe5 44.Ke3 Kc5 45.
Ke4 Kb4 46.Kxe5 Kxb3 47.Kf6
Kxa4 48.Kxg6 Kb4 49.Kf5 a4
50.g5 a3 51.g6 a2 52.g7 a1D
53.g8D Df1+ 54.Ke5 Dxc4. Den
långa forcerade varianten har till
slut lett oss till ett damslutspel
med merbonde för svart. Det finns
naturligtvis praktiska vinstchanser, men teoretiskt är ställningen
remi.
33...Kc5 34.Ke4
Vit hotar att skapa motchanser
med 35.Ke5 följt av Kf6.
34...f6

Johan Eriksson och Joel Åkesson kom etta respektive tvåa i
Mästarelitgruppen.

för remi är ganska stor.
32...Td8 33.Kf3
Att gå in i bondeslutspelet var än
mer intressant nu eftersom svart
har tappat ett tempo jämfört med
tidigare variant. Det var dock ett
mycket svårt beslut att ta i tidsnöden. Under partiet var jag övertygad om att bondeslutspelet var
vunnet för svart, men vid korrekt
försvar från vits sida verkar det
faktiskt vara remi: 33.Td3+ Kc7
34.Txd8 Kxd8 35.Kf3 Kd7
36.Ke4 Kd6 37.f4 (Nödvändigt
för att förhindra svart att spela e5
med en vunnen ställning.) 37...a5
(På 37...Kc5 följer 38.Ke5 och
efter 38...a5 39.Kf6 Kb4 40.Kxf7
Kxb3 41.Kxg6 Kxa4 42.Kxh5
Kb4 43.g4 kommer vit att få dam
draget efter svart och står i varje
fall inte sämre.) 38.Kd4 (Hindrar
Kc5 som hotade.) 38...f6 (Svarts
enda möjlighet att vinna är att
376
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täcka e5 så att den vita kungen
inte kommer in.) 39.h3 (Vit måste skjuta fram sina kungsflygelbönder så långt som möjligt för
att skapa tillräckligt motspel. Om
han istället flyttar undan kungen
direkt kommer Kc5 och svart
vinner genom att skapa en fribonde på e-linjen och sedan tränga
in med kungen på b4.) 39...Kc6
(Svart pendlar med kungen mellan c6 och d6 för att vänta ut vits
tempodrag på kungsflygeln. Vit
blir sedan tvungen att flytta bort
kungen från d4 och svart kan
komma in på c5 med sin kung.)
40.g4 hxg4 41.hxg4 Kd6 42.Ke4
e5 (Spelar svart istället 42...f5+
43.gxf5 gxf5+ 44.Kd4 e5+ 45.
fxe5+ Ke6 hinner vit precis med
att försvara sig genom 46.c5
bxc5+ 47.Kxc5 Kxe5 48.b4! axb4
49.Kxb4 med remi. Vits kung
hinner då tillbaka till f1 för att

35.Tf3??
I tidsnöden begår vit ett stort
misstag som i princip förlorar partiet direkt. Nödvändigt var 35.f4
Kb4 36.Kf3 Td6 vilket leder till
en tidigare nämnd variant. Svart
har goda vinstchanser, men det är
fortfarande mycket att spela om.
35...Td4+ 36.Ke3 f5
Plötsligt har vit försatt sig i en
hopplös situation. Han har stängt
in sitt torn mellan kungen och
sina egna bönder.
37.h4 e5 38.Ke2 a5 39.Te3 e4
40.f3 Kb4
Tidsnöden var avklarad och vit
gav upp.
41.uppg.
Svart hotar att avveckla till ett
bondeslutspel med 41...Td3
vilket vit inte kan förhindra på
något bra sätt.
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Partikommentarer av
Pia Cramling
Damgambit (D 17)
Pia Cramling
Emanuel Berg
SM-gruppen, rond 4
1.Sf3 Sf6 2.c4 c6 3.d4 d5
Slaviskt – vilken överraskning!
Det hade jag inte sett Emanuel
spela tidigare.
4.Sc3 dxc4 5.a4 Lf5 6.Sh4!?
Ett drag som jag har prövat till
och från sedan nästan tjugo år
tillbaka. Under partiet blev jag
inte alls överraskad av svarts svar.
Fortsättningen är den populäraste. Vit får löparparet men svart
kompenserar sig med att ha bra
kontroll över e4-fältet. Bonden
på e3 står dessutom i vägen för
vits svartfältslöpare som har svårt
att komma loss.
6...e6 7.Sxf5 exf5 8.e3
Efter 8.Lg5 Lb4 9.e3 har svart
möjligheten 9...Da5.
8...Lb4
Tidigare spelades oftast 8...Ld6!?.
Genom att angripa springaren på
c3 håller svart bättre i fälten d5
och e4.
9.Lxc4 0-0 10.Dc2
Vit har flera spelplaner. Jag väljer
den ganska ambitiösa spelidén att
försöka genomföra e3-e4 (efter
att f2-f3 har spelats), som jag har
provat några gånger. Att svart då
får möjlighet att byta av sin dubbelbonde har mindre betydelse.
Efter avslaget f5xe4 skulle vit med
f3xe4 ha fått bra spel längs den
öppna f-linjen. Mitt drag ser till
att svart försvagas framför kungen samtidigt som damen siktar på
att ta sig till kungsflygeln via f2,
där den samtidigt garderar d4bonden, och sedan eventuellt
vidare till h4. När g6 spelas står
Sf6 sämre garderad och därmed
skulle ett angrepp med tunga
pjäser längs en öppen f-linje få

mer effekt.
10...g6 11.0-0 Sbd7 12.La2
Profylax. Där får löparen stå
ostörd utan att kunna angripas av
springaren (efter Sb6) eller av
tornet (efter Tc8 och c5).
12...Tc8 13.f3 c5
Stör vit innan jag hinner öppna
spelet för mitt löparpar med
e3-e4.
14.Df2 De7
Tidigare har marockanen Tissir
prövat 14...Db6 mot mig. Då kan
vit ibland störa damen med
a4-a5.
15.Ld2 Tfe8 16.Tfe1 a6 17.Kh1
Dd6 18.Tad1
Hit hade det gått snabbt och först
nu började min motståndare att
tänka. Vi har båda gjort naturliga
drag och ställt upp våra pjäser,
men nu gäller det att bestämma
fortsättningen.
18...Sb6 19.Dh4

Ett nytt naturligt drag som ingick
i min plan. Nu är dxc5 följt av e4
ett hot. Springaren på f6 hänger
lite i luften och när damen gick ur
diagonalen g1-c5 går det att spela
dxc5 följt av e3-e4, som skulle
öppna ställningen, vilket jag hela
tiden strävar efter. Dessutom med
den svarta damen i utsatt läge på
d6 framför vits torn. Nu kom en
jättelång tänkare.

19...cxd4 20.exd4 Txe1+?!
Efter partiet var Emanuel missnöjd med att han så lätt gav upp
e-linjen. Om svart planerar att
spela Sh5 kan han lika väl göra
det direkt utan tornbyte. Även
20...Sc4 var ett alternativ, t.ex.
21.Lxc4 Txc4 22.Lg5 (22.Sd5
Dxd5 23.Lxb4 Txb4 24.Dxf6
Txe1+ 25.Txe1 Dc6 och svart
garderar upp sig bakåt) 22.
...Txe1+ 23.Txe1 Sh5 24.Te8+
Kg7 är okej för svart. Hans kung
är solid och även Lb4 gör nytta,
t.ex. 25.Le7?? Dd7 och svart
vinner. Det finns ju ingen löparschack på f8.
21.Txe1

21...Sh5
Planen med att slå på e1 var att
följa upp med 21...Sxa4 men det
är riskabelt att lämna springaren
i slag: 22.Lf4 Dxd4? 23.Td1 Db6
24.Sxa4 förlorar pjäs, men svart
kan spela bättre med 22...Dd8!
23.Lg5 Sxb2!. Damoffret 23.
...Sxc3 24.Lxf6 Sxa2 25.Lxd8
Lxe1 26.g3! är inte tillräckligt.
Vit har inget att frukta på första
raden: 26...Tc1 27.Kg2. Men
efter 23...Sxb2 24.Lxf6 Df8 är
det däremot inte alls klart att vit
håller jämvikten. Om vit inte stod
på matt skulle hon kunna spela
25.Sd5 men nu går det naturligtvis inte alls på grund av 25...Lxe1
26.Dxe1 Sd3! och svart vinner.
Efter t.ex. 25.Se2 Lxe1 23.Dxe1
Da3!? har svart, utöver två bönder, mycket aktiva pjäser som
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26.Sxa4 är vits lätta pjäser starkare än tornet och bonden. Svarts
kung har hamnat illa till. Det
hotar t.ex. 27.d5 och efter 26...g5
27.h4 förnyas hotet.
22.Lh6
Ånyo ett naturligt drag. Svart
får se upp med matt på åttonde
raden. Emanuel var, efter att
ha tänkt mycket på de senaste
dragen, i tidsnöd.
22...Sg7
På 22...Sxa4 är 23.Sd5 starkt,
vilket Jesper Hall anger i den
utmärkta SM-bulletinen: 23.
...Lxe1 24.Se7+ Kh8 25.Sxc8
Lxh4 26.Sxd6 Sxb2 27.Sxf7+
Kg8 28.Sd6+ Kh8 29.d5!? eller
29.Sxb7 med ett vunnet slutspel.
23.Te5!
Vit har tagit över och dominerar
spelet. Nu hotar 24.a5 följt av
Sd5.
23...a5 24.h3
Tar bort matthot på första raden.
24...Dd8
Damen vill till d7 men det går
inte att gå dit direkt: 24...Dd7?
25.Df6! vinner pjäs.

Pia Cramling med sina främsta supporters, Juan och Anna.

samarbetar bra, som kompensation för löparparet. Det är vit
som måste vara mycket försiktig
så att hon inte förlorar en pjäs.
24.Sd5 för att utnyttja bindningen räcker inte för vit när hon
saknar luft för kungen och står på
matt på första raden: 24...Lxe1
25.Dxe1 Sd3 26.Db1 Kg7!? (för
att vit inte ska kunna slå på f6
med schack. Efter 26...Tc1+
27.Lxc1 Sxc1 har vit mellandraget 28.Sxf6+ Dxf6 29.Dxc1). Nu
skulle 27.Lxf6+ Dxf6 28.Sxf6
Tc1+ 29.Dxc1 Sxc1 ge svart stor
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fördel i slutspelet eftersom löparen hänger: 30.Se8+ Kf8 och svart
vinner tillbaka pjäsen.
Under partiet hade jag tänkt
besvara 21...Sxa4 med det taktiskt lockande 22.Te6! och plötsligt utsätts svart för ett angrepp.
Efter den forcerade varianten
22...fxe6 23.Dxf6 Tc6! (23...Te8
24.Lh6 Dd7 [24...De7 25.Lxe6+!
med matt] 25.Sxa4 har vit vinstspel. Det är till vits fördel att
damerna finns kvar på brädet.)
24.Lh6 De7 (24...Dd7 25.d5!
vinner direkt) 25.Dxe7 Lxe7

25.Lg5
Även jag började få tidsnöd och
bestämde mig för att jag ville
behålla damerna på brädet för att
kunna ha angreppschanser. Men
slutspelet är mycket bra för vit:
25.Dxd8+ Txd8 26.Tb5 Td6
(26...Lxc3 27.bxc3 Sxa4 28.Txb7
Se6 29.Ld2 är inte att tänka på
för svart) 27.Lf4 (27.d5!?)
27...Txd4 28.Txb6 (28.Le5?!
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Lxc3 29.bxc3 Txa4 30.Lb3 Ta1+
31.Kh2 a4 ger svart motspel)
28...Lxc3 (eller 28...Txf4 29.
Txb7 Se6 [29...Lxc3 30.Tb8+]
30.Sd5 Td4 31.Sxb4 axb4 32.
Kh2) 29.Txb7 Td1+! (29...Se6
30.Tb8+ Sf8 31.bxc3 Txf4
32.Lb3 vinner behändigt. Svarts
alla pjäser står dåligt. På 32...Kg7
följer ju 33.Tb7!) 30.Kh2 Sh5
31.Txf7 (Det här är nog det
lättaste. Svarts kung hamnar i
blåsväder, samtidigt som vit kan
ta bort allt spel mot sin egen
kung.) 31...Ld4 (31...Ta1 32.Lh6
med matthot) 32.Le3! Kh8
(32...Le5+ 33.f4 Sxf4 34.Txf5+
eller 32...Lxe3 33.Td7+) 33.Lb3
Td3 33.Lh6 Le5+ 34.Kg1 Ld6
34.Lc2 Td5 35. g4 Sf4 36.Kf1.
Det är bra att ha kungen på ett
vitt fält när svart har en svartfältslöpare. Kungsdraget förbereder
Ta7 och svart är kännbart svag på
sista raden.
25...Dd7 26.Tb5?
I tidsnöden ville jag inte ödsla tid
på ett, som jag trodde, naturligt
och stark drag. Men jag hade alltför bråttom. Här får Emanuel en
jättechans att vända partiet till
sin fördel. Torndraget måste förberedas med t.ex. 26.Lb3, som
garderar a4-bonden.

26...Lxc3
26...Sxa4! var rätt och då trampar plötsligt vits pjäser varandra
på tårna: 27.Sxa4 Dxb5 förlorar
direkt. 27.Sd5 är lockande men
efter 27...Dxb5 28.Sf6+ Kf8

29.Sxh7+ Ke8 30.Sf6+ Ke7! undkommer kungen schackarna och
svart vinner. 27.Td5 Dc6 28.Ld2
är nog vits bästa praktiska chans
(28.Sb5 Te8 29.Sa7 De6! och
28.Tc5? Sxc5 29.Sd5 Sd7! garderar allt): 28...Sxb2!. Svart måste
vara iskall. 28...Sxc3? 29.bxc3
skulle exempelvis släppa greppet
eftersom 29...Lxc3 30.Td8+ förlorar pjäs medan 29...Ld6 30.
Txa5 låter vit vara med bra i
partiet. En poäng efter 28...Sxb2
är att vit inte kan ge tornet för att
komma åt svarts kung: 29.Tc5?
Lxc5 30.Sd5 Da4!? 31.Sf6+ Kf8
32.Sxh7+ Ke8 33.Sf6+ Ke7! har
vi sett tidigare i en liknande version. Kungen smiter undan
schackarna. Vit får pröva 29.Td8+
Txd8 30.Dxd8+ De8 31.Dc7
med aktivitet som hyfsad kompensation. Nu skulle t.ex.
31...Sd1? 32.Sd5! till och med ge
vit initiativet.
27.bxc3 Sxa4
Nu är det inte samma sak när
svart först bytt av på c3. Vits
bondestruktur är sund och löparparet gör sig gällande.
28.Td5 Dc6 29.Ld2!
Ett stilla garderingsdrag.
29...Se6 30.Df6
Jag ville spela på matt i tidsnöden
men starkare var det enkla
30.Txa5. Vit tar tillbaka bonden
med överväldigande spel: löparparet, angrepp och sunda centrumbönder. 30...Sxc3? går ju inte
på grund av 31.d5 Db6 32.dxe6
och vit vinner.
Efter 30.Df6 hotar Ld2-f4-e5
och Dh8 matt. Svart kan ju inte
ta löparen: 31...Sxf4 32.Td8+
Txd8 33.Lxf7+ leder till matt.
Alternativet 30...Sb6 framtvingar 31.Txa5, som vit ändå vill
spela, och vit är inte ens bonde
under.
30...Sxc3 31.Tc5!
En poäng med 30.Df6.
31...Dxc5?
Emanuel har bara sekunder kvar

på klockan men hinner ändå se
att han måste ge damen för att
hålla ställningen vid liv. Men han
väljer fel väg: 31....Sxa2! 32.Txc6
bxc6! - d-bonden måste stoppas 33.Lxa5 Tb8 var tvunget. Vit har
stor fördel efter 34.De7. Planen
är att spela Kh2 och sedan föra
runt löparen till e5 via c7. Om
svart slår på c7 faller c-bonden
och annars kan löparen och damen bli farliga i ett kungsangrepp.
31...Sxc5? hade tillåtit matt:
32.Lxf7+ Kf8 33.Lh6 liksom
31...De8? 32.Lxe6 fxe6 33.Lh6.

32.Lxe6!
Även jag måste vara alert.
32.dxc5? Sxa2 33.Lxa5 Txc5
34.Ld2 Tc2 och svart klarar sig.
Om nu 32...fxe6 så kan vit lugnt
ta damen.
32...Df8 33.Lxc8
33.Lh6 var mer exakt eftersom
33...Dxh6 34.Lxf7+ leder till
matt.
33...Sd5
Eller 33...Dxc8 34.Lh6.
34.De5 Dxc8 35.Lh6
och svart överskred betänketiden.

I NÄSTA NUMMER
Det blir en efterskörd
från SM-tävlingarna och
ett referat från Sveriges
Schackförbunds kongress
i nästa nummer.
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Mästarelitgruppen

Åter till SM-gruppen
åde Johan Eriksson och Joel
Åkesson har varit med i SMgruppen förut, och nu är de på
väg dit igen efter att ha tagit de
två främsta platserna i sommarens Mästarelitgrupp.
Förstapristagaren Eriksson älskar att kasta sig in i vilda komplikationer. Det framgår inte minst
av följande parti.

B

Engelskt (A 34)
Johan Eriksson
Staffan Zetterberg
Mästarelit, rond 4
Turneringen hade så långt gått
som på räls med tre vinster på tre
ronder. I sådana lägen gäller det
att försöka behålla objektiviteten
och veta sina egna begränsningar
för att inte drabbas av övermod.
Redan före turneringen hade jag
lagt upp taktiken som gick ut på
att inte förlora något parti och
sluta på +5 eller +6 vilket jag
trodde skulle räcka till avancemang till SM-gruppen. Eftersom
jag medvetet valt att spela på
säkerhet blev det några partier
som var ovanligt tekniska för min
del. En annan del i taktiken var
ett variera från min normala repertoar, som normalt sett är för
skarp för att undvika förluster
under tretton ronder mot starkt
motstånd. Eftersom Staffan är
mycket konsekvent vad beträffar
öppningsvalet, var det inte så svårt
att förstå att han skulle spela
Volgagambit mot mitt normala
förstadrag 1.d4. Jag tittade på en
del partier som han spelat och
kom fram till att han förstår ställ380
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ningarna mycket bra och är en
svårslagen spelare. På grund av
detta tittade jag en hel del på den
variant han normalt spelar mot
Engelskt och kom fram till att
ställningarna är svårspelade för
svart. Vidare ville jag gå ur hans
förberedelser direkt och spelade
därför:
1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.Sc3 d5
Precis som väntat går Staffan in i
denna variant av symmetriskt
Engelskt.
4.cxd5 Sxd5 5.d4
Intressanta alternativ är 5.e4 och
5.g3.
5...cxd4
Om 5...e6 så är vi inne i SemiTarraschvarianten, och efter
5...g6 6.e4 Sxc3 7.bxc3 Lg7 är vi
inne i en variant i Grünfeld. Sådana dragomkastningar förekommer ofta i modernt schack, där
det gäller att få in motståndaren i
ställningstyper där han vantrivs.
6.Dxd4 Sxc3 7.Dxc3
Damen står starkt på c3 där den
försvårar svarts utveckling av
kungslöparen eftersom bonden på
g7 hänger då. Annars är svarts
ställning sund, han har inga svagheter i bondestrukturen.
7...Sc6 8.e4 e6 9.Lb5 Ld7 10.
0-0 Db6 11.a4 Dc5
Ett nödvändigt drag för att tvinga
bort vits dam och kunna utveckla
kungslöparen.
12.Dd3 Dd6 13.De2 Le7?!
Hit var allt teori. Nu rekommenderas 13...a6! 14.Ld3 Sb4 15.Lc4
Lc6 med en ställning som är i
stort sett utjämnad även om vit
behåller en mycket liten fördel

baserad på att hans torn lättare
intar nyckelroller på c- och dlinjen.
14.e5
Vit tar terräng i centrum och
förbereder för vitfältslöparen
och damen att sätta upp diverse
sadistiska angreppsidéer på diagonalen b1-h7.
14...Dc7 15.Ld2!
Detta är ett nyckeldrag eftersom
löparen kontrollerar fältet b4 dit
svarts häst vill gå samt förbereder
tornförflyttning till c1 vilket stör
svarts pjäskoordination.
15...a6 16.Ld3 Sb4 17.Tfc1!
Att välja rätt torn i liknande lägen
brukar vara svårt. I detta läge
behövs tornet på a1 för att gardera bonden på a4.
17...Lc6
Svarts dam har svårt att hitta
vettiga fält, 17...Db6 bemöts med
18.a5 Da7 19.Le3 med klar vit
fördel.
18.Le4 0-0 19.Lxb4 Lxb4

Det har uppkommit ett kritiskt
läge. Vit har två alternativ:
1. Vinna bonde med 20.Lxc6
bxc6 21.De4.
2. Spela på kungsangrepp med
det skarpa 20.Lxh7+.
Jag satt och räknade länge på
dessa alternativ och valde det
senare baserat på intuition, praktiska chanser samt motståndarens
positionella spelstil.
Hemma i kammaren tror jag
efter en del analyser att 21.Lxc6
är det bästa draget med goda vinst-
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Mästarelitgruppen, Göteborg 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Johan Eriksson, Sollentuna SK
Joel Åkesson, SS Manhem
Jan Lundin, Karlskoga SK
Torbjörn Glimbrant, Nyköpings ASK
Drazen Dragicevic, Limhamns SK
Robin Edlund, Västerås SK
Jacob Henriksson, Kristallens SK
Jörgen Eriksson, SK Rockaden Umeå
Staffan Zetterberg, Örebro SS
Patrick Drugge, Örebro SS
Lennart Wahlström, Varbergs SK
Kaj Engström, SS Luleå
Jan-Olov Lind, Ervalla SS
Gregor Reid, Harplinge SS

2423
2345
2262
2275
2121
2206
2210
2222
2190
2217
2204
2287
2218
2131

■

½
0
½
0
½
½
0
0
½
½
½
0
0

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

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

1
1
½
½
0
1
½
■

½
½
½
0
½
0

1
½
½
0
½
1
1
½
■

½
0
0
½
1

½
½
1
1
½
0
½
½
½
■

½
½
1
½
1
½
0
½
1
0

½
1
0
1
1
1
1
1
1
½
0

1
1
1
1
1
½
0
½
½
½
0
1

1 ■
½ 1 ■
½ 1 0 ■
½½ 0 1

1
1
1
1
1
0
1
1
0
½
½
1
0
■

p

9½
9
8
8
7½
6½
6½
6½
6
5½
5
5
4
4

Remiprocent: 38. Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

chanser för vit. Svarts remichanser ska dock inte underskattas
med tanke på följande faktorer:
1. Vit har extremt svårt att skapa
en fribonde på damflygeln.
2. Svarts löpare jobbar bättre än
vits häst på båda flyglarna.
3. Vits e5-bonde är potentiellt
svag.
Sådana lägen belyser en spelares spelstil på ett utmärkt sätt.
Frågor:
1. Är du beredd att ta en stor risk
för att vinna partiet?
2. Nöjer du dig med en liten
fördel där du inte kan förlora?
Svaren på dessa frågor avgör vilket beslut som tas.
20.Lxh7+!?
Därmed var det slut på säkerhetsspelet. Mina kompisar från
Västerås hade börjat förfasa sig
över avsaknaden av offer och
vilda idéer i mina partier så långt.
Det verkar som om de var betydligt mer nöjda efter detta parti
spelat i den ”Västeråsiska schackskolans” stil eller som Johan Kretz
(tidigare SS Manhem, numera
Västerås SK) utryckte saken

under en seriematch i division 1:
”Varför är alla Västeråsspelare så
våldsfixerade?”
20...Kxh7 21.Sg5+ Kg8
Att gå uppåt med kungen är självmord. Löparen på b4 hänger i
många varianter, vilket läsaren
kan övertyga sig om genom att
analysera själv eller (för den late)
använda något schackprogram.
22.Dh5 Tfe8?
Ett avgörande misstag. Tornet ska
till d8 varefter Fritz analyserar
fram en ställning som är något
bättre för svart. Vi ska strax se
varför det är viktigt att ha tornet
på d8. Jag överlåter åt läsaren att
analysera varianterna efter
22...Tfd8!.
23.Tc4!
Vit kallar in reserverna!
23...Ld2!
Hindrar vits torn från att komma
till f4, vilket skulle leda till förödelse för svart.
24.Th4 Kf8 25.Td1!
Nu ser vi varför svarts torn skulle
ha gått till d8 i drag 22: löparen
skulle ha varit garderad efter
25.Td1.

25...Lxg5
Om svart spelar 25...Ted8 vinner
vit efter 26.Dh8+ Ke7 27.Dxg7
och svarts torn på d8 är överbelastat.
26.Dxg5 Kg8 27.Dh5 Kf8 28.
Dg5 Kg8 29.Tg4!
Några dragupprepningar för att
vinna tid och kunna räkna allt till
slutet.
29...g6
Efter 29...f6 30.exf6 Df7
(30...Tad8? 31.f7+! och vit vinner) 31.Td3! har vit ett vinnande
angrepp.
30.Th4
Nu har svart svårt att försvara sig
mot de båda hoten 31.Df6 och
31.Dh6. Staffan tar dock sin sista
praktiska chans.
30...Tad8!
Om tornet nu går till e1 har svart
31...Da5! 32.Tf1 Dd5! och vit
har problem.
31.Tf1! f6 32.exf6 Df7 33.Th6!
Den avgörande finessen: damen
och tornet byter plats på h-linjen.
33...Le4 34.Dh4 uppg.
(Kommentarer av Johan Eriksson)
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(9 ronder, 38 spelare)

45...Ld4! 46.h8D
Vit kan slå på c4 eller f4 och hota löparen, men
det tjänar inte mycket till: 46.Txc4 Tf2+! 47.
Txd4 Txf1+ eller 46.Txf4 Tf2+! 47.Txd4 Tf1+.
46...Tf2+ 47.Kb1 Txf1+ 48.Kc2 Tf2+ 49.Kc1
Lxh8 50.Txh8 Kb3 51.Ta8 Tf1+ 52.Kd2 c3+
53.Ke2 c2 54.Tb8+ Ka4 55.Kxf1 c1D+ 56.Ke2
och vit gav upp.

Mästarklassen, vecka 2

Veteran-SM

Mästarklassen, vecka 1
1. Hans Friberg, Skara SS
2. Krister Olsson, Horndals SK
3. Lars Wålinder, Sollentuna SK
4. Love Janse, Västerås SK
5. Michael Rygaard, Sollentuna SK

1. Johan Andersson, Eksjö SK
2. Josef Ask, Västerviks ASK
3. Jan Peter Palmblad, Sollentuna SK
4. Tommy Nurmi, Limhamns SK
5. Mats Eriksson, SS Manhem

7
6½
6½
6
6

6
5½
5
5
5

1. Ralph Halleröd, Wasa SK
2. Nils-Åke Malmdin, Sundsvalls SS
3. Håkan Åkvist, Eksjö SK
4. Berndt Söderborg, Stockholms SS
5. Gunnar Marklund, Schack 78

7
6
6
5½
5½

(9 ronder, 20 spelare)

(7 ronder, 41 spelare)

Tommy Nurmi

Veteran allmän, vecka 1
1. Gunnar Kärrlander, Fagerviks SK
2. Gunnar Andersson, Nyköpings ASK
3. Per-Olov Lundell, Degerfors SS
4. Björn Wahlgren, Fristads SK
5. Olle Eriksson, Vara SS

6
5½
5
5
5

(7 ronder, 32 spelare)

Veteran allmän, vecka 2

Robert Wiklund
Svart har bonde och aktivare ställning för kvaliteten. Förutom kapplöpningen på kungsflygeln
cirklar intresset kring svarts bondemajoritet på
damflygeln.
37...c4 38.bxc4 bxc4 39.Th8 Kc5 40.h6 Kb4
41.h7 Ka3
Kungen tar lä bakom a7-bonden.
42.Tc8
Vit skulle gärna vilja byta h- mot c-bonden.
42...Tb2+ 43.Ka1 Txa2+ 44.Kb1 Tb2+ 45.Ka1
När Wiklund spelade 42.Tc8 konstaterade Nurmi att det fanns remischackar på a2 och b2, men
nu dök det upp något som var betydligt mer
intressant.

382
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1. Gunnar Grandin, Rånäs SK
2. Bo Eriksson, Kristallens SK
3. Sten Broddefalk, Västerviks ASK
4. Bengt Andersson, Falköpings SS
5. Ingvar Johansson, Skärblacka SK
(7 ronder, 35 spelare)

Blixt-SM
A-final
1. Evgenij Agrest, Sollentuna SK
2. Emanuel Berg, Sollentuna SK
3. Kaj Engström, SS Luleå
4. Anton Frisk-Kockum, Uddevalla SS
5. Jan-Olov Lind, Ervalla SS
(A-final 9 spelare, totalt 72 spelare)
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8
5½
4½
4
4

Ungdomssidorna
Redaktör: Jonas Eriksson

jonas@penquake.com

Junior–SM

Superspurt
signerad Sagit
et är kanske inte alla som
kommer ihåg amerikanen
Carl Lewis, men under lite mer
än ett decennium (mitten av
åttiotalet till mitten av nittiotalet) var han än en av världens
absolut främsta idrottsmän och
vann exempelvis fyra guld i OS i
Los Angeles 1984. Han var en
fantastisk sprinter och även en
baddare på längdhopp.
En av flertalet häpnadsväckande saker med Carl Lewis var att
han alltid startade sina lopp med
att vara seg som kola. Men efter
ungefär halva loppet hade den
fulla accelerationen satt igång
och han nästan flög förbi konkurrenterna i storartad stil. Ett
Junior-SM har kanske inte många
likheter med ett hundrameterslopp (snarare ett maraton), men
att Rauan Sagit stod för en minst
lika fenomenal spurt råder det
inga tvivel om.
Sagit började trögt med två
remier på fyra ronder och trots
att i alla fall jag såg honom som en
av förhandsfavoriterna var det nog
flera som räknat bort honom vid
det laget. Men ett Junior-SM är
ett tretton ronder långt konditionstest och det finns utrymme
att vända sådana starter. Att det
sedan är smått osannlikt att man
vinner nio raka (!) är förstås en
annan historia.
Sagits starkaste konkurrent om
segern blev i slutändan Anton
Frisk-Kockum som slog Sagit i

D

rond fyra och länge ledde tävlingen, men en förlust mot Erik Blomqvist i sista ronden grusade förhoppningarna om en delad seger.
Erik Blomqvist

Anton Frisk-Kockum
Svart fick tidigt initiativet efter
att Frisk-Kockum misslyckats
med behandlingen av Blomqvists
slaviska försvar. Vits bondestruktur med f4, d4 och b4 är inte
vidare vacker och lämnar ypperliga möjligheter för den svarta
hästen, men ställningen är ändå
ganska jämn. För tillfället är dock
både f4 och b4 beskjutna och
vit måste hitta en lösning på
det problemet. En förhoppning
är förstås att löparparet ska få lite
mer spelrum.
28.g3
Vit bedömer helt riktigt att den
halvöppna b-linjen kommer att
ge god kompensation. 28.Lc4 Tf5
29.g3 Dxb4 30.Tb1 De7 31.Tfb3

leder till ungefär samma sak.
28...Dxb4?
Svart borde ha nöjt sig med
28...Sf6 med en jämn ställning.
29.Tb1 De7 30.Tfb3 T8d7
30...b6 är att föredra, men svart
får ändå bekymmer.
31.Lf3 Sf6
Svart måste offra kvalitet för att
överleva. 31...Ta5 32.Dc3 Tf5
33.g4 är inget alternativ.
32.Lxd5 Sxd5
Den här välplacerade hästen samt
en bonde ger en del kompensation för tornet, men det bör inte
vara tillräckligt. Vit har här hyfsat goda chanser att vinna partiet,
men det är inte någon lättspelad
ställning eftersom det gäller att
inte bli passiv och samtidigt inte
köra på för hårt. Detta kombinerat med nerverna som ligger i att
seger åtminstone ger delat guld
innebar en prekär situation för
Frisk-Kockum.
33.a5 Tc7 34.Db2
Det här känns något tamt. Vit
borde ha försökt öppna linjer för
tornen med 34.f5!?, t.ex.
34...exf5 35.Dxf5 b5 (hotet var
Txb7 följt av Dc8+) 36.axb6 axb6
37.Te1 och vit står bättre, men
svart är med i matchen.
34...b6 35.Tc1?!
Det hade varit bättre att byta
bort a-bonden för att öppna alinjen. Som det blir i partiet
måste vits pjäser ständigt agera
barnvakt åt a-bonden.
35...b5 36.a6
Här gör bonden inte mycket nytta.
36...Dd7 37.Le1 Tc8 38.Lb4 Lc7
39.Lc5 Lb6 40.Dc2 Lxc5 41.
dxc5 Td8 42.Td1 Dc8
Här ser vi varför vits a-bonde blir
ett problem. Svart har i princip
utjämnat helt, eftersom vit inte
kan bryta igenom någonstans.
34.f5 hade varit ett sätt att öppna
fler linjer för tornen.
43.Da2 Td7 44.Tbd3 Te7 45.Da1
Te8
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Junior-SM, Göteborg 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rauan Sagit, SS Manhem
Anton Frisk-Kockum, Uddevalla SS
Erik Norberg, Västerås SK
Victor Nithander, SS Manhem
Johan Norberg, Västerås SK
Sebastian Nilsson, Lunds ASK
Ulf Hammar, Kristallens SK
Nikolaj Zadruzny, SK Rockaden Sthlm
Gustav Hedén, SK Rockaden Sthlm
Axel Smith, Lunds ASK
Erik Blomqvist, SK Rockaden Sthlm
Simon Rosberg, Linköpings ASS
Niclas Lindbom, SK Rockaden Sthlm
Mathias Kardell, SS Allians

2174
2119
2196
2232
2219
2222
2117
2077
2055
2130
2137
2042

■

1
½
½
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

1
½
0
1
½
1
½
■

1
1
½
½
½
1
½
1

0
½
1
½
0
0

0
0
0
1
0

■

1
1
1
1
1
0
½
½
1
■

0
0
0
0

1
0
1
½
1
1
½
0
1
1

1
1
½
1
½
0
1
½
1
1
½

p

1
1
1
1
1
½
1
1
0
1
1
½

1 10
1 9
1 8½
0 8
1 8
1 7½
½ 7
1 6½
1 6
1 6
■
0 4½
½ ■
1 4½
0 ½ ■ 1 3
1 0 0 ■ 2½

Remiprocent: 31. Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

45...e5 46.fxe5 Dxh3 är lite obehagligt för vit, även om han bör
kunna hålla remi vid exakt spel.
46.h4 Dd7 47.Dd4 Dc8 48.Ta1
Dd8 49.Ta2 Te7 50.Tad2?!
Att lämna a-linjen är ingen bra
idé, men Frisk-Kockum måste
vinna för att komma ifatt Sagit så
det är inte oväntat att han försöker något.
50...Da5 51.h5 f6
Blomqvist har ingen brådska med
att ta a-bonden utan försöker istället öppna för sitt eget torn. Vit
har fortfarande goda chanser att
dela poängen, men det är ingen
rolig ställning att kämpa i.
52.g4 e5 53.fxe5 Txe5 54.h6?
Frisk-Kockum försöker skapa något, men nu kommer svart bara
bättre och bättre. 54.Td1 hade
kunnat rädda en halva.
54...gxh6 55.Df2 Kg7 56.Te2
Dc7 57.Dh2 De7 58.Txe5 fxe5
Även om svart har två fribönder
är det logiskt att springaren i centrum avgör partiet.
59.Df2 Sf4 60.Tg3 Dh4 61.De3
Det här draget tillåter en sista
finess, men läget var redan hopp384
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löst.
61...Dxg3+ 62.uppg.
Frisk-Kockum har dock med sin
andraplats visat att hans storstilade resultat i juniorturneringen i
Hallsberg (TfS nr 1/ 05) inte var
någon tillfällighet, och han kommer säkert tillbaka och kämpar
om guldet nästa år.
Här demonstrerar han för övrigt problemet med hängande
bönder:
Niclas Lindbom

Anton Frisk-Kockum
Här ser vi nackdelen med häng-

bönder (c5 och d5 kallas ”hängande bönder” om man ska vara
formell) – de är svåra att hålla
intakta. Frisk-Kockums pjäser är
här perfekt placerade, medan
svarts torn trivs mindre bra på
diagonalen.
19.Se1
Lugnt och fint öppnar vit den
mördande diagonalen.
19...c4
Ser du hela vägen? Det gjorde
Anton.
20.Dxe7+ Kxe7 21.Lxd5 Sxd5
22.Txd5 Txb2 23.Txc4 Txa2
Efter en längre slagväxling är det
lika i material – i något drag till.
24.Te4+
Här har svart all rätt i världen att
säga: ”ajajaj!” eller valfri svordom.
24...Kd8 25.Ted4 uppg.
Ratingfavoriter på förhand var
Johan Norberg och Victor Nithander. Nithander får väl sägas
ha haft en medioker turnering,
men Norberg var bara en halv
poäng efter Sagit och Frisk-Kockum när två ronder återstod. Eftersom han skulle möta just Sagit
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Rauan Sagit

Ulf Hammar
Nackdelen med att spela snabbt

Foto: Lars Grahn

fanns det möjlighet att gå förbi
och på allvar ta upp kampen om
segern inför sista ronden. Sagit
spelade dock en säker variant mot
Johans Moderna försvar och ett
misstag av Johan i närheten av
det fyrtionde draget gav hela poängen till Sagit.
Johans bror, Erik Norberg, var
också bara en halv poäng efter
före näst sista ronden, men blev
rejält utskåpad av Nicolai Zadruzny och fick nöja sig med en
bronspeng.
Sagit spelar väldigt snabbt och
grundar sitt spel på sin starka
räkneförmåga och en brinnande
kämpaglöd. Det var inte bara en
gång som han såg ut att ligga
riktigt illa till, men ändå lyckades
vända och vinna partiet. En sådan
egenskap är oerhört viktig eftersom inte ens de bästa kan undvika att hamna i trubbel ibland.
Det gäller att vara lite som utbrytarkungen Harry Houdini vid brädet. Samtidigt finns det en risk
att den aggressiva spelstilen leder
till att man blir för ivrig. Det kan
därför vara bra att sitta på händerna och fundera en liten stund
till – det kan ju ligga en råttfälla i
kakburken.
Här har vi två exempel där
fällan nästan slog igen:

Rauan Sagit med flickvännen Suvi Panas.

som Sagit är att man lätt missar
små finesser. Här har Ulf Hammar just spelat Dc3-d3. Undrar
vad han har i kikaren?
10...cxd4?
Intet ont anande ...10...d5 leder
förresten till utjämning.
11.Sg5!
Kablaff! (som det brukar heta i de
gamla Batmanfilmerna) En liten
kombination som vinner torn för
pjäs och bonde. Svart har knappast full kompensation.
11...Lxg5 12.Lxb7 Lxc1 13.
Taxc1 Sc6 14.Lxa8 Dxa8
Vit har full kontroll på läget och
mycket goda vinstchanser. En
plan som a3 följt av b4 är exempelvis inte så dum, men man kan
spela annorlunda. Det man ska
akta sig för är att spela för passivt
och bara vänta på att den materiella fördelen ska ta ut sin rätt. Det
gäller att fortsätta som vanligt,
att man står bättre är bara en

bonus. Det här är dock ett lysande exempel på Sagits fighterinstinkt. Många spelare skulle hänga
med huvudet här, men det gäller
istället att försöka ladda om batterierna. Man har ju fördelen att
man kan spela avslappnat eftersom det inte är realistiskt att ta
poäng i en sådan ställning. Låt oss
spola tjugo drag framåt.

Vit har fortfarande materiell fördel, men Sagit har lyckats aktiveTfS nr 5/2005
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Foto: Jörgen Elfström

ra damen och springaren så pass
att vit nu är förlorad. Hur det gick
till är egentligen ointressant. Men
för att uppnå det mot en kompetent spelare som Ulf Hammar
krävs det en rejäl vinnarskalle och
lite tur.
33.Kg1
Förlorar snabbt, men det verkar
inte som om vit kan klara sig vad
han än spelar. Efter 33.Dh1 kan
svart ta remi med 33...Df3+, men
bör gapa efter mer: 33...f4 34.Tb4
f3+ 35.Kh3 Sf1 är en ganska charmig instängning av vits dam, eller
hur? 36.Dg1 Dd3 och svart vinner.
33...De1+ 34.Kg2 Df1+ 35.Kh2
Sf3 matt
Sagit var även illa ute mot
Simon Rosberg:
Simon Rosberg

Anton Frisk-Kockum med ett tydligt budskap.

Rauan Sagit
Rosberg har pressat Sagit i stort
sett hela partiet och länge haft en
ren merbonde. Merbonden är nu
borta och kvar är istället ett slutspel som kommer att sluta remi
vid korrekt spel. Men Rosberg
har ont om tid och då händer
följande:
71.g7!?
Ett vinstförsök/misstag som kunde ha slutat olyckligt. 71.Sf5 Sxg6
72.Kxg6 a2 73.f7+ Kf8 74.Sg7
a1D 75.Se6+ Ke7 76.f8D+ Kxe6
med remischackar var annars ett
386
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rimligt slut.
71...Sd7??
Det måste ha varit tidsnödshallucinationer. Man kan inte låta bli
att tycka synd om Simon som
pressat Rauan i ett helt parti,
men måste gå hem med en bulle
i protokollet efter full tid. Men så
är det med sport. Ibland är man
glad och ibland är man bedrövad.
Avgörande var 71...a2 72.Sf5 Kh7
73.Sh6 Sf7+! – det kanske var det
här draget Simon missade. Lätt
gjort. Svarts a-bonde gör en touchdown och Rosberg ler hela vägen
fram till domarbordet.
72.Sf5
Datorkompanjonen Fritz säger
matt i arton. Men vem bryr sig?
Att det blir matt ser ju till och
med en människa ...

72...Sxf6
Skyndar på slutet. 72...Kf7
73.Sh6+ Ke6 74.g8D+ o.s.v.
73.Kxf6 a2 74.Se7+ uppg.
Vinnaren förtjänar förstås även
att få visa sig från sin lite mer
briljerande sida:
Sicilianskt (B 79)
Rauan Sagit
Gustav Hedén
Junior-SM, rond 10
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
Drakvarianten är oerhört skarp
och det är nästan ett måste att ha
bra minne för varianter om man
ska spela den, eftersom man kan
förlora omedelbart vid minsta
felsteg. Att ambitiöse och räk-
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ningsstarke Sagit trivs här är ingen dålig gissning.
6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8.Lc4 0-0
9.Lb3 Ld7 10.Dd2 Da5 11.0-0-0
Tfc8 12.h4 Se5 13.Kb1 Sc4 14.
Lxc4 Txc4 15.Sb3 Dc7 16.g4
Draken är full av bivarianter, sidovarianter, dragomkastningar och
annat som kan vara jobbigt att
hålla reda på. Eftersom öppningen är populär är det inte helt
omöjligt att nästan ett helt parti
blir kopierat utan att spelarna
själva är medvetna om det. Teorin sträcker sig långt, men här
väljer Sagit ett litet ovanligare
drag. Huvuddraget är 16.Ld4,
men man kan även spela 16.h5.
16...Tc8 17.e5
Ett väldigt tematiskt drag som
kan kallas ”fälla” i vissa varianter
och något som svart alltid måste
vara uppmärksam på. Problemet
är att om svart tar på e5 så kommer g5 och löparen på d7 hänger
löst.
17...Se8 18.Sd5 Dd8 19.Lg5
Det här är typiskt Sagit – konkret
spel som omedelbart tvingar
motståndaren att lösa problem.
19...f6 20.exf6 exf6
Det är inte helt omöjligt att Sagit
har haft den här ställningen uppe
på ett analysbräde någonstans,
men han spelar i vilket fall som
helst ett väldigt starkt drag som
det tar datorn ett par minuter att
hitta.
21.Tde1!
Vit ignorerar hoten mot c2 och
g5 och satsar istället stenhårt på
kungsangrepp – helt rätt!
21...Txc2
21...fxg5 22.Se7+ Kf8 (22...Kh8
23.hxg5 och svart är förlorad på
grund av Sxg6+ följt av Dd5+.)
23.Sxc8 Txc8 24.hxg5 ger en
intressant ställning som dock bör
vara klart bättre för vit. Bonden
på h7 faller och svarts pjäser är
alldeles för passiva. 24...Kg8
25.Dd5+ Kh8 26.Txh7+ Kxh7
27.Th1+ Lh6 28.Df7+ Sg7 29.

Txh6 matt vore ett trevligt sätt
att avgöra på.
21...Kf8 22.Lh6 Txc2 23.Df4
och svart kan inte stå emot vits
angrepp, t.ex. 23...T2c4 24.
Lxg7+ Kxg7 25.Sd4 Kh8 26.Te7
Sg7 27.Dh6.
22.Se7+ Kh8
22...Kf8 23.Dd5 och svart måste
offra damen för att inte bli matt.
23.Dd5 Sc7 24.Df7
Efter det vid första anblicken
blygsamma draget Tde1 har vit
lyckats få in både damen och
hästen bakom fiendens linjer.
Svart har kniven mot strupen.
24...Le6
24...De8 25.Dxe8+ Sxe8 26.Sxc8
Txc8 27.Te7 är inte heller särskilt roligt för svart.
25.Txe6 Sxe6
Vad gör vit?

tokollet.
30...Se6 31.Te1 Tc8+ 32.Kd2
Sf4 33.Te7 Sg2 34.h5 gxh5
35.gxh5 Sh4 36.Sd4 Tc4 37.
Te8+ Kg7 38.Kd3 Ta4 39.Te4
Sxf3 40.Sf5+ Kf6 41.Txa4 Kxf5
42.h6 Kg6 43.h7 Kxh7 44.Txa7
Se5+ 45.Ke4 uppg.
Ett imponerande parti av Sagit,
även om han missade pricken över
i-et (26.Sxg6+!!), men en pinne i
tabellen blev det likväl. 21.Tde1
var en riktig smygare ...
Sagit har genom segern kvalificerat sig till SM-gruppen nästa år
och även om det är en helt annan
dimension i spelstyrka än i JSM
har han bra chanser att ta en del
poäng. Hans goda räkneförmåga
blandat med stark kämpaglöd och
snabba spel påminner om Emanuel Berg i yngre år. Om Sagit
kan göra sig lika hemmastadd
bland stormästarna som Emanuel återstår att se, men potentialen finns.
Ungdomssidorna vill avsluta
reportaget om JSM med att dela
ut priset ”Årets Grodyngel” (groda/miss under JSM).
Sebastian Nilsson

26.Lxf6?!
Det här är förstås också bra för
vit, men det fanns något än mer
brutalt: 26.Sxg6+!! hxg6 27.h5
och svart är helt förlorad.
27...Tc1+ 28.Sxc1 Txc1+ 29.
Lxc1 g5 30.Dxe6 och man behöver inte ens glasögon för att se
att svart har ett torn för lite.
26...Lxf6 27.Dxf6+ Sg7 28.
Sxg6+ hxg6 29.Dxd8+ Txd8
30.Kxc2
Sagits kombination var framgångsrik men något blygsam om
man jämför med mordvapnet
26.Sxg6+!!. Med ren bonde mer
är det förstås bara en tidsfråga
innan Hedén får skriva under pro-

Mathias Kardell
Nilsson hade tidigare en bra
ställning, men nu har det vänt
och Kardell får chansen till en
klassiker.
26.Lxh7+!
TfS nr 5/2005
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Det här offret har man ju sett
förut i lite olika tappningar, men
det är inte alltid det fungerar.
Här har dock Kardell räknat helt
rätt – svarts ställning är en rishög.
26...Kf8
26...Kxh7 27.Th3+ Kg8 28.Dh5
f6 29.exf6 Dxf6 30.Dh7+ Kf8
31.Txf6+ var förstås ingenting
som föll herr Nilsson i smaken.
27.Dh5 Td7 28.Tdf3
28.Lg6 var något snabbare.
28...Ke7 29.Txf7+
29.Dg5+ var återigen något
snabbare.
29...Kd8 30.Dg5+ Kc7 31.Df4?
Vit förlorar nu nästan hela sin
fördel. 31.Lg6 och svart var fortfarande helt förlorad.
31...Txf7
Hade jag en kapellmästare skulle
jag be om en trumvirvel här.

Ungdomssidornas prestigefyllda
pris ”Årets Grodyngel” tillfaller
alltså Mathias Kardell. Det fanns
många goda kandidater, men priset går till Mathias för att han på
ett vackert och överrumplande
sätt motstått impulsen att slå ett
torn med schack för att istället
heroiskt offra både damen och
poängen. Tävlingsjuryn hoppas
att Mathias tar emot priset på rätt
sätt och att det ger ett varningens
finger åt hela Schacksverige att
undvika vansinnestidsnöder.
32.e6+
Schack på dig!
32...Txf4 33.uppg.
Fy sjalingen vicken otur!
388
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US-redaktören vill ge SM-arrangörerna i Göteborg ett stort tack
för att man till skillnad från förra
året även sände JSM-gruppens
partier live. Arrangemanget var
på det hela taget förstklassigt.

Minior–SM

Eric Vaarala
historisk
SM-segrare
Elvaårige Eric Vaarala blev historisk när han tog Sandvikens första
SM-guld genom tiderna. Han placerade sig en halv poäng före en
trio i form av Dmitrij Lyubartsev
och Jakob Apéria, Sollentuna SK,
samt Johan Hansson, SS Manhem och visade sig klara trycket
som ratingfavorit. Eric har gjort
stora framsteg på kort tid och
trots att han bara går i sjätte klass
har han redan ett tal som närmar
sig 1700.
Erics tränare Per Åkerman berättar att Eric lärde sig schack på
egen hand, men att det blev lite
egna regler ibland, så då fick han
ta hjälp av dator. Efter ett och ett
halvt år började han spela schack
i klubb och avancerade väldigt
fort, vilket en andraplats i SkolSM i första försöket är ett bevis
på.
Eric tränar oregelbundet, men
spelar väldigt mycket och är
med i en träningsgrupp en dag i
veckan med lite seriösare träning.
Nästa tävling för Eric blir en
öppen turnering i Prag.
Det är ingen högoddsare att ni
kommer få höra mer om honom
i framtiden.
Här är ett parti från Sandvikens
KM i oktober förra året, där eleven läxar upp tränaren.

Engelskt (A 28)
Per Åkerman
Eric Vaarala
KM i Sandviken 2004
1.c4 e5
Detta kan också kallas ”Sicilianskt
i förhand” och leder till ställningar som oftast är identiska med
olika sicilianska varianter, men
med skillnaden att vit har ett
mertempo. Det kan tyckas vara
en stor fördel, men svart kan förstås då anpassa sitt spel därefter.
2.Sc3 Sf6 3.Sf3 Sc6 4.e3 d5
5.cxd5 Sxd5 6.Lb5
En relativt aggressiv fortsättning.
Något lugnare är 6.Dc2, då vit
ofta fortsätter med drag som a3,
d3, Le2.
6...Sxc3 7.bxc3 Ld6
Denna ställning har förstås uppkommit ett gäng gånger tidigare.
Kollar man i databasen fastnar
blicken på ett parti från 2003
mellan den unge spanske superstormästaren Paco Vallejo och
Jonny Hector. Där valde Vallejo
att vänta med att slå på c6 och
fick sedan inte ut något särskilt:
8.0-0 0-0 9.d4 Ld7 10.Lxc6 Lxc6
och svart slipper dubbelbonden.
Partiet mynnade ut i remi. Om
Åkermans 8.Lxc6+ är bättre är
inte helt klart. Svart får löparparet och många fält för vitfältslöparen. Priset är en försämrad
bondestruktur, men det är i en
mening inte så farligt dyrt.
8.Lxc6+ bxc6 9.Da4
Åkerman gör helt rätt i att
omedelbart sätta press på svarts
dubbelbonde. Dessutom förhindrar han e5-e4.
9...Ld7
Svart väljer helt logiskt att försvara bonden. Ett annat intressant alternativ hade varit att offra
den med 9...0-0. Det skulle
kunna följa 10.Dxc6 och efter
10...Tb8 är vits utveckling rejält
hämmad, speciellt löparen som
har svårt att komma ut. Svart kan
nu även vinna tid och aktivitet
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tigt åt delad poäng.
12.dxe5 Dh4
Svart måste försöka hålla i e4bonden. Nu kan det dock bli en
del problem med rockaden efter
13.La3, men Åkerman är sugen
på e4-bonden.
13.0-0 0-0 14.f4 f5

Torn och löpare är ju rent värdemässigt ungefär lika med damen,
men med vits söndertrasade
kungsställning och inaktiva pjäser är han helt förlorad.

Eric Vaarala, Sandvikens SK

genom att jaga vits dam.
10.d4?!
Det här draget ger svart möjlighet att öppna ställningen och är
nog därför inte det bästa. 10.d3
följt av e4 hade varit ett naturligt
sätt att stjäla utrymme från svarts
vitfältare och samtidigt öppna för
den egna löparen.
10...e4
10...c5 var ett bra alternativ, t.ex.
11.Dc4 cxd4 12.exd4 exd4 13.
0-0 0-0 14.Dxd4 Lc6. Svart har
blivit av med dubbelbonden och
öppnat ställningen för löparparet. Detta bör ge honom en minimal fördel.
11.Se5
Åkerman spelar ett aggressivt drag
riktat mot att ta över de svarta
fälten för löparen, samt att vinna
e4-bonden. 11.Sd2 är sunt men
tamt och ger inte vit något speciellt.
11...Lxe5?
Nu kommer svart få problem på
de svarta fälten. Ett bättre alternativ var 11...Dg5. Efter 12.0-0
Lxe5 13.dxe5 Dxe5 14.La3 c5
15.Da5 får vit tillbaka bonden
och med olikfärgade löpare och
lika mängd bönder lutar det kraf-

knutarna i vits ställning.
18.gxh3 Tg6+ 19.Dxg6 hxg6

15.exf6?!
Girighet straffar sig! Efter 15.Dc4
följt av e6 och La3 ska det till ett
mindre mirakel för att svart ska
klara sig. Nu får han dock motspelschanser.
15...Txf6
Man kan skönja konturerna av ett
kungsangrepp. Det är inte helt
lätt att försvara sig eftersom vits
löpare och damtorn för tillfället
är ganska oanvändbara.
16.Dxe4?
Det här är ett avgörande misstag
som ger Vaarala chansen att visa
sin taktiska talang. 16.Dc4+ Kh8
17.g3 Dh5 18.Dxe4 Th6 19.Dc2
Lf5 20.Df2 Le4 och med olikfärgade löpare på brädet blir
kampen om initiativet ännu
viktigare eftersom löparna oftast
rör sig relativt obehindrat. Här
kompenserar svarts aktivitet
bondeförlusten.
16...Th6 17.h3
Vit har inget annat. Exempelvis
17.Df3 Dxh2+ 18.Kf2 Th3 19.
De4 Te8 20.Dc4+ Kh8 och vit
överlever inte länge till; Lg4 följt
av Tf3+ är ett av hoten.
17...Lxh3!
Pang bom! Nu börjar det brinna i

Tjejer på
frammarsch!
Det börjar höra till vanligheterna att tjejer placerar sig
högt upp i ungdomstävlingar runt om i landet och trots
att man förstås gärna skulle
se ännu fler tjejer spela
schack är det roligt att de
som väl spelar är framgångsrika.
I juniorkvalet placerade sig
exempelvis Julia Almer på
en sjätte plats och Ellinor
Frisk på en tionde plats. I
Minior-SM tog Emma Almroth, trots relativt låg rating,
5½ poäng av nio och en femtondeplats, och i Kadett-SM
var Inna Agrest missnöjd
med en trettondeplats. Det
finns även flera andra tjejer
som är på gång och förhoppningsvis får vi snart se
någon i JSM-gruppen. Det
var (tyvärr) några år sedan
sist.
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Kadett–SM
Juniorkval
1. Peter Vas, SS Manhem
2. Roger Ljungberg, Varbergs SK
3. Rasmus Janse, Västerås SK
4. Niklas Silfverström, Helsingborgs SS
5. Victor Lennartsson, Osby SK

8½
7
6½
6
6

(9 ronder, 35 spelare)

Kadett-SM
1. Linus Centerström, Vallentuna SK
2. Nils Grandelius, SK Bara Bönder
3. Mladen Gajic, Malmö AS
4. Henrik Grahn, SS Luleå
5. Anders Pettersson, Roslagsbro SK

7½
7
7
7
6½

(9 ronder, 78 spelare)

Minior-SM
1. Eric Vaarala, Sandvikens SK
2. Dmitrij Lyubartsev, Sollentuna SK
3. Johan Hansson, SS Manhem
4. Jakob Apéria, Sollentuna SK
5. Martin Trost, Sollentuna SK

7½
7
7
7
6½

(9 ronder, 62 spelare)

20.Kg2 De7 21.Tf2 Td8 22.a4
Td1 23.Kf3 Dd7 24.Ke2 Dd3+
25.Kf3 Dxc3 26.Lb2 Dd3 27.Ta3
Dd5+ 28.e4 Td3+ 29.Txd3
Dxd3+ 30.Kg2 Dxe4+ 31.Kg3
De3+ 32.Tf3 Dg1+ 33.Kh4 Dg2
34.Tb3 Df2+ 35.Kg4 De2+
36.Kg5 Dh5 matt
Partisammanfattning:
Svart gjorde två mindre misstag i
öppningen. Det första var 10...e4
där istället 10...c5 hade lyckats
byta av dubbelbonden och öppna
för löparparet. Det andra var att
omedelbart slå av hästen på e5
med 11...Lxe5 istället för
11...Dg5. Det gav vit fritt spel390

TfS nr 5.05.pmd

rum på de svarta fälten och en
fribonde som kunde ha blivit
mycket farlig om vit hade spelat
rätt.
Vit å andra sidan spelade lite
emot ställningens karaktär när han
valde 10.d4 istället för uppställningen med d3, e4, som hade
tagit fält från svarts vitfältare och
släppt ut den egna löparen. När
han sedan trots allt fick en bra
ställning gjorde han misstaget att
snegla för mycket på materialet
och ta den svarta bonden på e4
istället för att utveckla de egna
pjäserna. Då fick svart snabbt ett
farligt angrepp som han vackert
genomförde.

Linus Centerström
Kadettmästare
I kadett-SM var 15-årige Linus
Centerström, Vallentuna SK,
säkerheten själv och förlorade inte
ett enda parti. Linus släppte tre
remier och anser sig ha haft lite
tur i partierna mot Nils Grandelius, Henrik Grahn och Inna
Agrest, men spelar man bra skapar man oftast sin egen tur som
någon vis person en gång sa.
Linus schackliga intresse väcktes av pappa Thomas, som var
med i Ljusdals Schackklubb som
junior på 70-talet. Därefter började han spela på internet. Man
kanske rent av kan säga att Linus
tillhör den “nya generationens
schackspelare“, det vill säga en
som börjar spela på internet och
först senare ansluter sig till en
schackklubb. Linus har nämligen
inte ens spelat två år i klubb! När
han väl började visade han tidigt
takter genom att sätta ratingrekord i Vallentuna Schackklubb
genom att gå upp 500(!) poäng,
från 1000 till 1500 på ett år. Han
är inte långt ifrån att upprepa
samma bedrift i år, då han närmar
sig 1900.
Linus tränar inte mycket; en
gång i veckan i schackklubben,
och i övrigt genom att läsa schacklitteratur. Han har ingen egen
tränare, men gillar att lösa kombinationer. Linus var dock med
på SSF:s elitläger i Tylebäck i
somras, något han tyckte var
jättekul och gärna rekommenderar andra.
Linus har två delmål med sitt
schackspelande, att nå 2000 i
rating, och att få delta i JuniorSM. Ett av dem har han redan
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24...Lxc4
Svart hade deprimerande nog inte
något bättre.
25.Sd6 Lxe2 26.Sxc8 Lxd1 27.
Sxb6 uppg.
Den här överkörningen visar att
Linus minst sagt är redo för mästarklassen.

Juniorkvalet

Peter Vas
överlägsen
Linus Centerström, Vallentuna SK.

uppfyllt – se upp i JSM nästa år!
Genom segern i Kadett-SM fick
Linus chansen att delta i Mästarklassen. Den chansen tog han på
följande sätt:
Sicilianskt (B 38)
Linus Centerström
Jörgen Elfström
Mästarklassen, vecka 2
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 g6 5.c4 Lg7 6.Le3 d6
7.Sc3 Sf6 8.Le2 0-0 9.0-0 a5
Det här är ett ovanligt drag, och
det finns skäl till det. Trots att
man spelar a5 i vissa varianter i
accelererad drake känns det för
tidigt här. Risken är att svart kommer passivt. 9...Ld7 är bättre.
10.h3
Ett okej drag, som dock pekar
mot en vanligtvis lite mindre
effektiv plan. Stormästaren Ubilava spelade normalplanen med
10.f3 följt av Sdb5 och Tc1 mot
IM Mellado och vann i nitton
drag. Oftast måste vit ha lite mer
tålamod än så och lugnt bygga
upp sin ställning, men en sådan
seger kanske berättar för oss att
9...a5 inte håller måttet. Linus
vill hellre spela med f2-f4, vilket
är helt okej men kanske inte det

bästa.
10...Sd7 11.f4 Sxd4?
Det här spelar i vits händer. Svart
måste utnyttja att vit ”blottat” sig
på diagonalen g1–a7 och omedelbart spela 11...Db6 12.Scb5
Sc5 och svart har mer eller mindre utjämnat.. Efter partidraget har
vit full kontroll med gott om utrymme att manövrera på. Svarts
ställning känns utsiktslös.
12.Lxd4 Sc5 13.Lxg7 Kxg7 14.
Dd4+ Kg8 15.Tad1
Nu är e4-e5 ett allvarligt hot.
15...Ta6
Tyvärr tvunget för att försvara
bonden.
16.e5 Le6?!
16...Te8 17.Lf3 är inte kul,
men det är inte omedelbar bondeförlust. (På 17.Sb5 kommer
17...Ld7)
17.Sb5
Nackdelen med drag som 9...a5
är att det lämnar en stor gräsmatta på b5 för vita hästar att beta på.
Det är inte så lätt att mota bort
dem.
17...Db6 18.exd6 exd6 19.Dxd6
Se4+ 20.Dxb6 Txb6 21.Tf3 Tc8
22.b3 a4 23.Te3 Sf6 24.b4
Nu ser svarts torn lite dumt ut på
b6.

Ungdomssidorna har haft anledning att skriva om Peter Vas tidigare och i årets juniorkval visade
han varför. På nio partier släppte
han bara en halv poäng och det
var i första ronden mot Tobias
Johansson. Sedan var det staketbygge ända fram till mållinjen.
För dem som vill veta mer om
Peter rekommenderar jag Ungdomssidorna i TfS nr 7/04.
Startfältet i juniorkvalet var
väldigt jämnt och det var svårt
att ta ut några riktiga favoriter.
Rasmus Janse var dock en av de
högst rankade, men kunde lika
gärna ha ställt upp i Kadett-SM
eftersom han är bara fjorton år.
Nu gjorde han en enligt honom
själv “hyfsad“ insats, kom trea,
och kvalificerade sig till JuniorSM nästa år.
Roger Ljungberg var kanske
inte en av de starkaste kandidaterna till topp tre på förhand,
men visade tidigt intentioner genom att ta ledningen och behålla
den ända till förlusten mot Peter
Vas i rond 4. Sedan blev det bara
ytterligare en förlust och det var
mot Rasmus Janse i sista ronden.
Ungdomssidorna gratulerar till
de goda resultaten och önskar
lycka till i Junior-SM!
TfS nr 5/2005
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Sommarlägret
i Tylebäck
Sveriges Schackförbunds
sommarläger bjuder på en
lyckad blandning av schackinstruktion och aktiviteter
vid sidan om brädet. Det är
årets höjdpunkt för många
juniorer. Susanne Nilsson
berättar om sköna dagar i
Tylebäck.
Av Susanne Nilsson
Foto: Susanne Karlsson
Kamelia Tadjerbashi, Limhamns SK

å har då årets traditionella
sommarläger avslutats, med
rekordstort deltagarantal – 77
ungdomar från hela landet. Årets
läger på kursgården Tylebäck
utanför Halmstad nära havet.
Susanne Karlsson, som har
tagit över som lägeransvarig efter
Ingemar Eriksson, la ner ett
enormt och väl utfört arbete på
att få alla detaljer att klaffa – och
jag tror att allt var ihågkommet,
förutom Bergertabeller, som
redan står på nästa års komihåglista.
Jag kom ner med mitt Linköpingsgäng redan vid 11-tiden på
måndagsförmiddagen för att
bistå vid förberedelserna, och på
något mirakulöst vis hann vi få
allt klart tills deltagarna började
trilla in. 77 ungdomar och 12
ledare/föräldrar inkvarterades och
så var vi igång!
Kursgården Tylebäck ligger
naturskönt endast 300 meter från

S
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havet, många grönområden – endast en bra fotbollsplan saknades
(och det vet väl alla hur viktigt
det är på ett läger!). Det var inkvartering i fyrbäddsstugor och
vandrarhemslängor med tvåbäddsrum. Ledarna fick lyxbo i
anläggningens hotelldel (men det
är de värda). Det fanns rymliga
och luftiga träningslokaler, även
om vissa blev väldigt varma
under soliga dagar. Mat, mat, mat
– och denna gång fantastisk mat
med stor salladsbuffé och två
rätter att välja mellan vid huvudmåltiderna. Frukost, lunch, fika,
middag och kvällsmål - man
behöver aldrig gå hungrig på
schackläger!
I år hade vi fem grupper - vilka
vi kanske måste utöka med en
grupp till nästa år om deltagarantalet håller i sig - med välmeriterade ledare såsom för Pojkar
Elit A Jesper Hall, Pojkar Elit B
Stellan Brynell, Pojkar Bredd A

Björn Ahlander, Pojkar Bredd B
Rikard Winsnes, Flickor Elit Mats
Eriksson och Flickor Bredd Joel
Åkesson.
Dag 1, måndag 20/6, började
med en något försenad ankomst
(ett tåg som var försenat) – men
snart var alla installerade och lektionspassen tog vid. 4,5 timmes
schackträning första dagen och
för många långa resor kunde inte
hindra från kvällsbad i havet.
Sängdags och hjälp med bäddning för de yngsta. Vad gör man
inte när en stackars åttaåring
sitter med täcket i ena handen
och påslakanet i den andra och
undrar hur det ska gå till?
Vi går efter tre olika program
som turas om med olika aktiviteter; Elit A+B, Bredd A+B och
Flickor Elit+Bredd. Lagtävlingarna börjar under dag 2 och nu
startar kampen ...
Dag 2. Väckningsrundan startar kl 7. Frukost 8-9. Elit A+B
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börjar med tipspromenad (Svåra
frågor eller hur? – vinnaren tog 9
av 12, ska tilläggas att Stellan
Brynell tog 10 – ensam tävlande i
ledargruppen – tror inte jag hade
klarat det trots att jag satte samman frågorna!). Dagen innebär
tipspromenad för alla grupper,
5 timmars schacklektioner, fotboll/minigolf och avslutningsvis
2,5 timmars gemensam schackturnering för lag. I en enda sal
sitter 77 ungar och spelar turneringar kl 19-22 – och det är skrämmande lugnt och tyst. Är det inte
för sent – borde de inte vara rastlösa och okoncentrerade? Nej då.
Allt förlöper väl. Kvällen avslutas
som sig bör med kvällsbad och
sänggående. (Sänggående? Jo, så
småningom hamnar de i sina
sängar och sover så sött i egna
rum och stugor.)
Dag 3. Väckningsrunda – nu
börjar tröttheten ta ut sin rätt,
beväpnade med väckarklockor
och vatten startar morgonens tur.
Några behövde vattnet för att
komma till liv – endast en stuga
trötta pojkar somnade om, så tack
ni vaksamma tjejer som väckte
dem innan lektionerna startade!
Full fart igen. Dagen erbjöd trekamp, fotboll och 7 timmars
schackinstruktioner. Kvällens bad
blev extra spännande i och med
de stora vågorna, och för mig som
badvakt de kalla vindarna. Jag
hade mardrömmar om barn som
gick ned mot stranden för att
bada. Tre timmars badvakt på en
blåsig strand var vad jag tålde.
På kvällen var det så dags för
nattgrillning och bad för de äldre
(födda 1990 eller tidigare). Vi
styrde kosan mot stranden och
fick tända våra engångsgrillar
uppe bland dynerna där vi kunde
finna lite lä. Dock var det mörkt,
och jag vet inte om det var brända
korvar eller sand som knastrade
mellan tänderna.
Denna blåsiga natt var det fyra

modiga som vågade sig på ett kort
dopp i havet, kvart i 2 innan vi
sökte upp våra sängar.
Dag 4. Enligt ryktet var det
inte alla som orkade med kvällens
eskapader utan lyckades, till sina
kamraters oförställda lycka, att
slumra till under den avslutande
dagens lektioner. Städning av logi
hade skett under morgonen, och
jag är imponerad av de flesta,
dock inte alla: gör ni lika fint
hemma i era rum och dessutom
allt detta före klockan 8 på
morgonen?
Avslutning och individuell
prisutdelning hölls i grupperna,
sedan blev det gemensam avslutning i matsalen med prisutdelning, ledaravtackning och
glassätning.
Sammanfattning av lägret utifrån utvärderingar:
Minus: Lägret var för kort, mer
tid för bad under dagen, bättre
fotbollsplan.
Plus: Kortfattat – allt övrigt!
Pristagare:
Lagtävling Elit A+B: Lag 1 bestående av Amir Mohammadi, Tim
Johansson, Anton Fritz, Pontus

Löfgren, Carl Johan Örndahl,
Simon Östlund.
Lagtävling Pojkar Bredd A+B: Lag
2 bestående av Henrik Chrintz,
Sven Eriksson, Max Andreasson,
Nichlas Ahlenius, David Jonsson,
Martin Östlund.
Lagtävling Flickor Elit + Bredd:
Lag 4 bestående av Nathalie Chahoud, Lena Lönnemark, Louise
Bylund, Ragna Löfgren.
Tipspromenad 85-90: Arash Rouhani-Kalleh 9 av 12 rätt.
Tipspromenad 91-92: Inna Agrest
10 av 12 rätt.
Tipspromenad 93-: Boel Ahlander 12 av 12 rätt.
Minigolf: Emma Almroth 32 slag
(par 38).
Till slut ett stort tack till först
och främst Susanne Karlsson som
organiserat detta superba läger
(mycket tid och arbete ligger
bakom), tack till schackinstruktörerna som ställer sin tid till
förfogande för framväxten, tack
föräldrar och övriga ledare, tack
Tylebäcks underbara personal och
sist men inte minst tack alla ungdomar, som vi fått så mycket
beröm för av personalen på kursgården! Vi ses nästa år igen!
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Tredelad seger i
Stockholms Junior-DM
Av Jonas Eriksson

amtidigt med Salongernas elooch IM-turneringar spelades
Junior-DM i form av en eloregistrerad bergergrupp. Ett bra
initiativ då juniorer måste få
chansen att spela så mycket tuffa
partier som möjligt under ett år.
Det är beklagligt att så få tävlingar i Sverige är elo-registrerade,
vilket oftast medför att många
juniorer har för lågt tal i jämförelse med konkurrenter från andra
länder. Jag hoppas därför att
tävlingen blir en tradition.
Tävlingen var ett ordentligt
genrep inför Junior-SM för flera
av spelarna och det var just tre
deltagare i den högsta juniorgruppen i SM som delade segern: Erik
Blomqvist, Nicolai Zadruzny,
både SK Rockaden och Ulf
Hammar, Kristallens SK. Det ska
sägas att tävlingen dominerades
av deltagare från Rockaden; bara
Inna Agrest, Sollentuna SK, och
Ulf Hammar kom från andra
klubbar. Förutom segrartrion förtjänar Dan Eriksson ett omnäm-

S

■ SS Manhem från Göteborg
vann ungdomstävlingen
Schack8:an i Bara med bred
marginal: 1. SS Manhem 49
(av 56); 2. Limhamns SK
35½; 3. Hässleholms SK 32½;
4. Malmö AS 31½; 5. Lunds
ASK 31½ partipoäng. Turneringen samlade tjugo lag.
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nande. Det blev en fjärdeplats till
slut, vilket får ses som med beröm godkänt för en spelare som
ännu inte har något elotal. Dan
spurtade starkt och hade chans
att vinna tävlingen, men stötte på
Ulf Hammar i sista ronden:
Albins motgambit (D 09)
Ulf Hammar
Dan Eriksson
Stockholms Junior-DM
1.d4 d5 2.c4 e5
Tack vare bland andra den fantasifulle Alexander Morozevitj har
Albins motgambit fått utrymme i
partier på världselitnivå. Det är
ganska troligt att den kommer att
förpassas till garderoben igen,
men den bjuder på roligt spel så
vi får hoppas att den inte hamnar
allt för långt in.
3.dxe5
För att få fördel mot en gambit
måste man nästan alltid anta den.
Ett drag som 3.e3 är alldeles för
tamt och det är nästan att svart
får fördel.
3...d4
Idén med Albins motgambit är
förutom att snabbt själv utveckla
sig också att hämma vits naturliga
drag. Nu kommer inte springaren
till c3 och vit kommer få problem
att försvara e5-bonden.
4.Sf3 Sc6 5.g3
Det här draget brukar alltid
komma förr eller senare eftersom
det är vits enda naturliga sätt att

utveckla vitfältslöparen. Superstormästarna Ivan Sokolov och
Peter Heine Nielsen provade
5.Sbd2 och förlorade mot Morozevitj respektive Nevednichy.
Dock handlar det ofta om ren
”kastomdragning” som de juniorer jag tränar brukar kalla det.
Skillnaden mellan 5.Sbd2 och
5.g3 är att man direkt kan angripa
d4-bonden med 6.Sb3 och på
så vis tvinga svart att spela Sf5
istället för det normala Sg6. Det
är svårt att säga vad som är att
föredra...
Man kan också spela 5.a3.
Draget har spelats av Topalov
och Ni Hua. Resultatet blev en
halv poäng av två.
5...Sge7 6.Lg2 Sg6 7.Lg5 Dd7
8.0-0
Eftersom e5-bonden ändå faller
är det flera spelare som försökt
bryta upp svarts bondestruktur
med e5-e6. Återigen är det svårt
att säga vad som är bäst. Fördelen
med en ovanlig öppning som
Albins motgambit är att den ger
mycket utrymme för eget utforskande och experimenterande.
Detta är inte bara utmärkt träning, utan kan också löna sig i
poängtabellen.
8...h6 9.Lc1
Gelfand valde att ta på sig en
dubbelbonde med 9.Lf4 och
förlorade sedan i ett blindschackparti mot Morozevitj. Spelet blir
mer konkret i den varianten, men
det känns lite som om 9.Lc1 är en
förbättring.
9...Sgxe5 10.Sbd2 g5
Ett drag i gambitens sanna anda.
Svart tar en skopa terräng och
förbereder ett eventuellt kungsangrepp. Vits ställning känns lite
krampaktig, men om pjäserna
kommer ut kommer svarts
svagheter (den luftiga bondestrukturen, bonden på d4) att
tala. Eftersom svart hamnar i
trubbel senare i partiet är det
möjligt att han bara skulle ha
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spelat 10...Le7 med ungefär lika
spel.
11.Sxe5 Sxe5 12.Se4 Le7 13.f4
Vit sätter hårt mot hårt. Det här
draget känns nästan som ett
måste om vit ska få ut pjäserna.
13...Sxc4 14.fxg5 hxg5 15.Db3
Det finns gott om möjligheter i
dynamiska ställningar som denna. Nu måste svart se upp med
f7-bonden. Dessutom är det
viktigt att han kan fullborda
utvecklingen av löparen på c8,
men vits dam har även ett hungrigt öga på b7.
15...Sd6
15...Se5 16.Sxg5 f6 (16...Lxg5
17.Lxg5 Th5 18.Lf6 och löparparet bidrar starkt till att vit står
klart bättre.) 17.Lxb7 (Här är det
fullt ös!) 17...Lxb7 18.Dxb7 Td8
19.De4 Dd5 20.Dxd5 Txd5
21.Se6 Kd7 22.Sf4 Tb5 23.b3
och vit får nog sägas ha fördel på
grund av att svart har fler svagheter. Bönderna på d4 och f6 är små
orosmoment. Vit har dessutom
en fribonde på h-linjen.
16.Sxg5
Det är frestande att öka trycket
på f7, men 16.Sxd6+ är ännu
bättre, t.ex. 16...Lxd6 17.Lxb7
Lxb7 18.Dxb7 Td8 19.Lxg5 c6
20.Dxd7+ Txd7 21.Tac1 och vit
har en merbonde och därför klar
fördel.
16...f6 17.Se4 Sxe4 18.Lxe4
Dg4
Det mest logiska hade varit att
spela 18...Dh3 med matthot, men
släpper svart in löparschacken på
g6 får han snabbt problem, t.ex.
19.Tf2 c6 20.Lg6+ Kd8 21.e3
Lc5 22.exd4 Lxd4 23.Le3 Lxe3
24.Dxe3 och det är en tvåfilig
motorväg rakt mot svarts kung.
19.Lf4
Vit hade en näst intill avgörande
lösning, men för att hitta den ska
nog inte ordet ”mänsklig” finnas
med på visitkortet: 19.Lxb7 Dxe2
20.Lh6!! Txh6 21.Tf2 De3
22.Lxa8 Dxb3 23.axb3 och läget

ser mörkt ut för svart.
19...Dxe2 20.Lg6+ Kd8 21.Tf2
Ytterligare en liten inexakthet.
21.Dd5+ Ld7 22.Tf2 Db5 23.
Dxd4 och med kungen i centrum
samt dåligt samarbete mellan
tornen är det svart som får kämpa
för överlevnad.
21...De6
Svart hann förhindra Dd5 och
verkar ha ridit ut den värsta
stormen. Ställningen är jämn.
22.Dd3 Lc5 23.Te2?

Hoppsan. Vit har haft ett par
chanser till stor fördel, gjort
några små misstag, svart har
utjämnat, och helt plötsligt
kommer en blunder och partiet
vänder helt och hållet. Det kan gå
snabbt i schack ibland ...
23...Dxe2!
En kalldusch. Nu måste vit ställa
om sig mentalt och börja kämpa.
24.Dxe2 d3+ 25.De3 Lxe3+
26.Lxe3 Le6 27.Lxd3
Vit är kvalitet under, men har
som en liten tröst löparparet.
Ställningen är dock snudd på
vunnen för svart.
27...Ke7 28.Lg6 b6 29.Lf4 c5?
Hoppsan 2. Svart ställer till det
för sig. Det kan sannolikt ha varit
tidsnöd. Det kan också ha varit så
att segerdoften blev för stark och
förvirrade sinnena. 29...Tag8
30.Le4 c5 och vit har inte mycket
till motspel.
30.Te1
Nu ser man styrkan i löparparet.
Både svarts kung och torn har

svårt att komma undan.
30...Kd7?!
Efter det här draget kan inte svart
hoppas på mer än remi. Bättre är
30...f5! 31.Lxf5 Kf6 32.Le4 Tag8
och vit har förstås en del kompensation, men är det tillräckligt?
31.Td1+ Ke7 32.Ld6+ Kd7 33.
Lxc5+ Kc7 34.Ld6+ Kd7 35.
La3+ Kc7 36.Tc1+ Kd7 37.Td1+
Kc7 38.Le7
Turneringssituationen är sådan att
en remi inte är idealisk för vit, så
han provar ett vinstförsök. Ställningen är dock fortfarande lika.
38...Ld7?
Precis det som vit hoppades på.
Det är inte lätt att spela mot ett
skenande löparpar och till slut
blev pressen (kanske kombinerat
med tidsnöd) för stor för svart.
38...f5 39.Td6 Lxa2 40.Lxf5 och
ställningen är jämn, men för
den skull inte någon säker remi.
Vit kan i flera varianter ta ut
remischackar, men kan också
spela vidare och hoppas på de två
fribönderna. Då måste man förstås ta med i beräkningen att även
svart kan vinna om vit spelar för
hårt.
39.Lxf6
Nu har vit två fribönder och
kommer dessutom att håva in
ännu mer material. Han får minst
kvaliteten tillbaka och kan hoppas på mer.
39...Thg8 40.Le5+ Kc8 41.Le4
Lg4 42.Td4 Tb8 43.Tc4+ Kd7
44.Lc6+ uppg.
Ett underhållande ”finalparti”
med en lite snöplig avslutning.

Slutställningen:
Ulf Hammar, Nicolaj Zadruzny
och Erik Blomqvist 6 (av 9); Dan
Eriksson 5½; Oskar Revelj 5; Inna
Agrest 4½; Markus Örndahl och
Niclas Lindbom 4; Christopher
Lissäng 3; Stefan Bryntze 1 poäng.
TfS nr 5/2005
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Alexander Hildebrand
1921–2005
Alexander Hildebrand har efter
en tids sjukdom avlidit i en ålder
av 83 år. Svenskt schacks Grand
Old Man och det uppsaliensiska
schacklivets obestridlige nestor
har gått ur tiden och ett i flera
avseenden märkligt levnadsöde
har därmed fullbordats.
Alex kom som flykting från det
krigshärjade Baltikum 1944. Det
förunnades honom att få uppleva
vad han sedan dess oupphörligt
kämpat för och drömt om – hemlandet Estland lika fritt och oberoende som under uppväxtåren
på 20- och 30-talen. Han fostrades till en sann europé och kom
av tvingande omständigheter att
utvecklas till en verklig kosmopolit. Sverige blev hans fasta
punkt i tillvaron men de ständiga
kontakterna med ester i hemlandet och i exil, och hans
mångfacetterade engagemang i
schackets värld, förvandlade honom omsider till en sannskyldig
världsmedborgare. Hans breda
kulturella intressen, varav schackspelet intar en särställning, och
hans säregna språkbegåvning
utgjorde de broar med vilka han
förmådde överbrygga alla tänkbara hinder för mänskliga kontakter, politiska såväl som kulturella. Bland exilester och bland
schackvänner världen över var
Alex sedan länge ett högt aktat
namn.
Hans barndom och uppväxt
förklarar till en del denna utveckling. Hans mor var ryska och hans
far naturaliserad est, fallen efter
en fransman och en tyska. Redan
som barn talade han, förutom
estniska, flytande ryska, tyska,
396
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franska och senare även engelska.
Den andra sovjetiska ockupationen, i världskrigets slutskede,
splittrade slutligen familjen och
studierna i nationalekonomi vid
universitetet i Tartu fick brådstörtat avbrytas. Det var en av
tbc svårt märkt ung student som
efter en dramatisk flykt nådde
sitt nya hemland. Att han mot
alla odds överlevde ockupationerna och flykten samt besegrade
sin sjukdom tillskrev han kombinationen av livsvilja, galghumor
och språkkunskaper. Och schackspelet förstås – hans ungdoms
fascination för spelet kom att
utvecklas till ett av hans främsta
levebröd.
Alex var måhända i första hand
författare, journalist och förläggare med schack som specialitet,
men kunde om han velat ha presenterat ett osannolikt välmatat
visitkort: översättare, tolk och
tolkutbildare, radioreporter men
också sjukvårdsbiträde, filmstatist, tullare, frimärkshandlare
m fl sinsemellan väsensskilda
sysslor, trots att han under hela
sitt liv aldrig haft en fast anställning!
På 50-talet tillhörde Alex den
svenska eliten i schack, med en
djärv och närmast hasardliknande spelstil, som utmärkt väl
återspeglade ett annat av hans
intressen, gambling. Poker, och
på senare år även backgammon,
stod högt på listan över hans
övriga intressen. Under fem år på
70-talet var han dessutom förbundskapten för det svenska
schacklandslaget.
Komponerandet av schackproblem och –studier blev med
åren denne schackets mångsysslares främsta verksamhetsfält, och

Foto: Hans Svedbark

Minnesord

han förärades 1977 av Världsschackförbundet IM-titeln i
schackkomposition och vann
åtskilliga pris i internationella
kompositionstävlingar.
På det lokala planet framstår
emellertid hans 30-åriga gärning
som UNT:s schackredaktör som
hans allra främsta insats för
populariserandet av spelet. I
regelbundna krönikor speglade
han initierat och medryckande
stort och smått från schackets
värld på ett sätt som vann läsare
långt utanför de inbitna schackfantasternas krets. Det är ett
dystert faktum att två av uppsalaschackets verkliga Grand Old
Men, först Arthur Illerbrand och
nu Alex Hildebrand, gått ur tiden
kort före publicerandet av den
minnesbok över 100-årsjubilerande Upsala ASS till vilken bägge
lämnat värdefulla bidrag. Schackvännerna sörjer sina altmeisters
men minns med tacksamhet
deras ovärderliga insatser.
Sture Olsson
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Antiremirecept
i Sofia
Av Lars Grahn

nder Linaresturneringen 1990
lär Boris Spassky ha gått ner
på knä och bett turneringsdirektören Luis Rentero om förbarmande. Skälet var att Spassky
hade skrivit under ett kontrakt
där det bland annat stipulerades
att han inte fick ta remi före
fyrtionde draget i något av sina
partier. Det var hårda bud för en
spelare som vid det laget hade
gjort sig känd för sina många
snabba fredsfördrag.
Spassky bröt förbudet vid ett
par tillfällen och bötfälldes. Han
har inte fått någon mer inbjudan
till den spanska schackmetropolen.
I superturneringen i Sofia använde de bulgariska arrangörerna
ett annat recept. Spelarna fick
inte bjuda remi på traditionellt
sätt. Om man uppnådde en ställning som är teoretisk remi, så
kunde man kontakta domaren och
be honom om tillåtelse att ta remi.
Man kunde också uppnå remi
genom exempelvis dragupprepning. Den remimetoden tillämpades vid flera tillfällen, det blev
det naturliga sättet att ta remi.
Experimentet får under alla förhållanden anses ha utfallit på ett
lyckat sätt.
Det var Veselin Topalovs
manager Silvio Danailov som
låg bakom turneringen och ur
bulgarisk synvinkel var det en
fullständig succé i och med att
Topalov hamnade i topp.

U

Evenemanget utvecklades nästan till en tematurnering i Ryskt.
Kramniks gamla kärlek till denna
öppning besvarades inte alltid.
Ryskt (C 42)
Michael Adams
Vladimir Kramnik
Sofia 2005
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0-0 Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 0-0
10.Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3
Sc6 13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5
15.Lf4 Tac8 16.Lg3
Tidigare i år i Wijk aan Zee mot
samme motståndare spelade
Adams 16.Sd2 Sa5 17.Lf3 o.s.v.
Det partiet slutade remi. Anand
och Kasparov har spelat 16.Ld3.
16...Lf6 17.Sd2 Da5 18.Dc1

Här försjönk Kramnik i djupa tankar. Efter att ha grunnat på saken
i fyrtio minuter bestämde han sig
för ett till synes chansrikt pjäsoffer. Efteråt förklarade Kramnik: “Normaldraget är 18...Lg5
med lika spel.“

18...Lxd4!? 19.cxd4 Sxd4 20.
Lc4 Sc2
Säkert ägnade Kramnik mycken
tid åt att beräkna konsekvenserna
av 20...Txe1+. Vits tycks då få ett
livsfarligt motangrepp: 21.Dxe1
Sc2 22.De7 Sxa1 23.Lxf7+ Kh8
24.Le5! Dxd2 25.Lxg7+! Kxg7
26.Le8+ Kh6 27.Df8+ Kg5
28.f4+!! och svart har inte någon
glädje av sitt materiella överflöd,
t.ex. 28...Kxf4 29.Dh6+ Ke5
30.Dxd2 Txe8 31.De2+ Le4
32.Db5+ och Dxe8, eller 28...Kg4
29.Dg7+ Lg6 30.Ld7+!, eller 28.
...Dxf4 29.De7+ Kg4 (29...Kh6
30.Df6+) 30.h3+ Kg3 31.De1+
med matt.
21.Txe8+!
I praktiken ett damoffer, men
han får utmärkt kompensation.
21...Txe8 22.Tb1 Te1+ 23.Dxe1
Sxe1 24.Txe1 Kf8 25.Sf3 f6
26.Td1 Dc5 27.Lf1 Ke8 28.Sd4
Ld7 29.Td3 a5
Svarts enda chans är att försöka
uträtta något med bondemajoriteten på damflygeln.
30.h3 b5 31.Sb3 Dxa3 32.Lxc7
a4 33.Ld6 Db2 34.Sc5 a3?
Frestande men det visar sig att
svart i stället borde ha spelat
undan löparen.
35.Te3+ Kf7
Eller 35...Kd8 36.Te7 Lf5 37.Tf7
Lg6 38.Tb7 Lf5 39.Tb8+ Lc8
40.Lxb5 med springarmatt på b7
eller e6, eller 36...a2 37.Txd7+
Ke8 38.Te7+ Kf8 (38...Kd8
39.Tb7 Ke8 40.Se6 a1D 41.Te7
matt) 39.Se6+ Kg8 40.Txg7+
Kh8 41.Tf7 h5 42.Tf8+ Kh7
43.Ld3+ Kh6 44.Th8 matt.
36.Sd3! Db1
På 36...Da1 kan vit ändå spela
37.Lxa3 för 37...Dxa3 faller ju
på 38.Se5+.
37.Lxa3 Le6 38.Sf4 b4 39.Lxb4
Dxb4 40.Sxe6 g6 41.g3 uppg.
Kramniks trumfkort på damflygeln är alla borta. Han saknar
motspel. Det är hopplöst i längden.
TfS nr 5/2005
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Partikommentarer av Ian Rogers
Översättning: Ola Winfridsson
Caro-Kann (B 17)
Vladimir Kramnik
Ruslan Ponomariov
Sofia 2005
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Ld3
e6 7.S1f3 Ld6 8.De2 h6 9.Se4
Sxe4 10.Dxe4 c5 11.0-0 Sf6
12.Dh4 cxd4
Karpov, som under 1990-talet
nästan uteslutande spelade den
här varianten, har även prövat
12...Dc7.
13.Te1 Ld7 14.Sxd4
14.Dxd4 Lc6 15.Se5 Lxe5
16.Dxe5 Dd5 ledde till stendöd
utjämning i ett parti Bologan–
Svidler tidigare i år.
14...Da5 15.Le3 g5
En nödvändig förberedande åtgärd för lång rockad eftersom
15...0-0-0? faller på 16.Sb3 Dc7
17.Lxa7. Karpov försökte en gång
med 15...Kf8!? mot Lautier, men
redan efter 16.Lf4! fick han börja
kämpa i uppförsbacke.
16.Dh3 0-0-0 17.Df3 Le5
Denna variant har analyserats
förut och då bedömts som helt
okej för svart efter 17...De5 18.g3
Sd5. Antagligen kände båda spelarna dock till något som ännu
inte letat sig in i böckerna, nämligen 19.Sf5!! exf5 20.Lxa7 och
vit vinner material.
18.a4! Sd5?
Offrandet av f-bonden är ett
vanligt förekommande tema – se
föregående kommentar – men här
har svart andra problem. Textdraget leder till katastrof och svart
borde istället ha fört tillbaka
damen i spel med 18...Dd5 varefter svart är nära utjämning.
19.Sb5! a6 20.c3!
Plötsligt har svart inget försvar
398
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mot hotet 21.b4.
20...Sxe3

21.Dxe3!?
Utan tvivel var Kramnik även
frestad av 21.b4! Db6 22.a5,
men han kände antagligen att de
komplikationer som uppstår
efter 22...Lc6 23.De2 Lxb5!?
24.axb6 Txd3 25.fxe3 Lxc3 skulle
ha gett svart mer han förtjänade.
Därav det säkra och trygga textdraget. Men med tanke på svarts
eventuella förstärkning i 25:e
draget hade det kanske trots allt
varit bättre att ta damen och
utstå en smärre pärs för det stora
materiella övertaget.
21...Lc7 22.b4 Db6 23.Dxb6
Lxb6 24.Sd6+ Kb8 25.Sxf7
Thf8?
Ponomariov hade haft betydligt
större chanser att remisera det
dubbla tornslutspel som uppkommer efter 25...Lxf2+! 26.Kxf2
Thf8 27.Lg6 Le8 28.Txe6 Lxf7
29.Lxf7 Txf7+. Vits kung är måhända tvungen att retirera till g1
(åtminstone om han vill vinna)
när man betänker varianter i stil
med 30.Ke2 (30.Ke3 Tfd7)
30...Tdf8 31.Ke3 Tf2 32.Tg1 Tc2
33.Kd3 Tff2 34.Txh6 Txg2
35.Txg2 Txg2 och den sista

kungsflygelbonden riskerar snar
eliminering med remi som ett
sannolikt resultat.
26.Sxd8 Lxf2+ 27.Kh1 Lxe1
28.Sxe6!
Slutpoängen. Nu blir Kramnik
en sund bonde över och resten är
bara en fråga om teknik.
28...Lxe6 29.Txe1 Lb3 30.a5
Tc8 31.Tc1 Lc4 32.Le4 Te8
33.Lf3 Kc7 34.Kg1 Te3 35.Kf2
Td3 36.Le4 Td6 37.Ke3 Lb5
38.Tc2 Lc6 39.Lxc6 Txc6
40.Kd4 Tf6 41.Ke5 Tf1 42.h3
Kc6 43.Td2 Te1+ 44.Kf5 Tc1
45.Td3 Kb5 46.Td7 Txc3
47.Txb7+ Ka4 48.Kg6 Tg3
49.b5! axb5
49...Kxa5 förlorar helt enkelt på
grund av 50.bxa6 Kxa6 51.Tb2
eftersom svarts kung kommer för
långt från kungsflygeln. Det kan
följa 51...Ka5 52.Kxh6 Ka4
53.Kh5 Ka3 54.Tf2 Kb4 55.h4
och fribonden räcker till vinst.
50.a6 Te3 51.Kxh6 Te6+ 52.
Kxg5 Txa6 53.h4
Återstoden är lätt, i tornslutspel
är två förbundna fribönder nästan alltid övermäktiga en ensam
bonde.
53...Ta8 54.g4 Tg8+ 55.Kf4
Tf8+ 56.Kg3 Ka5 57.h5 Ka6 58.
Te7 b4 59.h6 b3 60.Te3 uppg.
Sicilianskt (B 46)
Judit Polgar
Viswanathan Anand
Sofia 2005
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 e6 5.Sc3 a6 6.Sxc6 bxc6
7.Ld3 d5 8.0-0 Sf6 9.Te1 Le7
Anand tillåter medvetet en variant känd som en av de ungerska
toppspelarnas favoritvarianter.
Tidigare har man ansett att det är
mer exakt för svart att vänta med
att utveckla svartfältaren i syfte
att undvika det irriterande Dg4,
men om Anands nya idé är
korrekt har svart inget att frukta
efter textdraget.
10.e5 Sd7 11.Dg4
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Detta har fram tills nu ansetts
mycket starkt, men hädanefter
måste kanske vit använda sig av
idéer som 11.Sa4 Tb8 12.b3 för
att kunna tillförsäkra sig en liten
fördel.
11...g6 12.Lh6 Tb8 13.Dh3 Tb4!
Ett drag som spelats tidigare,
men då helt utan framgång. Det
kan emellertid hända att Anand
hade inspirerats av varianten
13...Txb2!? 14.Lg7 Tg8 15.Dxh7
Txg7! 16.Dxg7 Lb4, vilken inte
är så stark som den ser ut på
grund av en enkel plan som 17.Se2
Lxe1 18.Txe1 och svarts utsatta
kung kommer att vara en viktigare faktor än möjligheten att plocka
a-bonden. Det förefaller inte
osannolikt att Anand tänkte sig
att stöpa om denna idé i en annan
form och därigenom kom på
något oerhört starkt ...
14.Lg7 Tg8!!
Tidigare har svart endast spelat
14...Th4 15.Dg3 Tg8 här, men
efter 16.Lf6! Lxf6 17.exf6 tränger vits dam in via d6 eller c7 med
stor fördel.
15.Dxh7 Txg7! 16.Dxg7 Lf8
17.Dg8 Dg5
Plötsligt insåg Polgar att hon
måste hitta något lika drastiskt
för att bemöta Anands prepp och
tänkte nu både länge och väl.

18.g3!
Svarts angrepp måste bemötas
aktivt eftersom 18.Dh8 Th4 endast förvärrar läget för vit och på
övriga drag går e-bonden förlorad
samtidigt som svarts angrepp
utvecklas obehindrat.
18...Sxe5 19.f4! Sf3+ 20.Kf2
Dh5

21.Lxg6!
Inspirerat försvar i en ställning
med många fallgropar. 21.Kg2
(21.Le2 ger också svart avgörande angrepp efter 21...Dxh2+
22.Kxf3 e5!) strandar på
21...Txf4!! 22.gxf4 Sh4+ 23.Kg3
Df3+ 24.Kxh4 Dxf4+ 25.Kh3
Df3+ 26.Kh4 Df2+ 27.Kg5 f6+
28.Kxg6 Dg2+ 29.Kh7 Dh3+
30.Kg6 Dh6 matt. Vit har även
möjlighet att flytta tornet på e1,
men såväl 21.Te3 d4 (21...Sd4

22.Kg1 Txb2 23.Sa4 Txc2
24.Lxc2 Sxc2 ser vid första ögonkastet bra ut, men tillåter 25.Tb3!
Sxa1 26.Tb8 och svart måste ta
ut evig schack) 22.Txf3 Dxh2+
23.Kf1 dxc3 som 21.Th1 Sd4 ger
svart ett varaktigt initiativ samtidigt som vits dam alltjämt står
avsides.
21...fxg6 22.Txe6+! Lxe6 23.
Dxe6+

23...Le7
Anand ansåg att 23...Kd8
24.Dxc6 såg väl riskabelt ut – här
är det ju inte bara vit som har en
skakig kungsställning.
24.Dxc6+ Kf8 25.Da8+ Kg7 26.
Dxd5 Sxh2 27.Dxh5 gxh5 28.Th1
Sg4+ 29.Kf3 Sf6
29...Txb2 30.Txh5 Txc2 31.Kxg4
Txc3 32.Ta5 Tc6 var den alternativa ställning som Anand hade
TfS nr 5/2005
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att bedöma och han tyckte sig då
se att vit skulle kunna hålla remi.
30.b3
Med tre bönder för den offrade
pjäsen är Polgar inte långt ifrån
remin, men hon måste försäkra
sig om att kunna eliminera svarts
sista två bönder först. För en spelare i tidsnöd torde detta inte ha
varit lätt, men märkligt nog fortsatte Anand (med nästan en hel
timmes försprång på klockan) att
spela snabbt för att vidmakthålla
pressen. Det kan därför hända att
han inte tog till vara på sina chanser på bästa sätt.
30...Tb6 31.Se4 Sxe4 32.Kxe4
Kg6 33.c4 Te6+ 34.Kf3 Td6
35.Te1
35.g4 föreslogs av en kommentator som en väg till remi, men efter
35...h4 har vit fortfarande problem. 35.Ke3 kan däremot ha
varit vits mest exakta möjlighet.

med torn mot torn och löpare,
vilket skulle kräva en grannlaga
försvarsuppgift.
47...Ld6 48.Kg5 La3 49.Ta7
Tc5+ 50.Kg6 Lb4 51.Ta6 Tc3
52.Te6+ Kf3 53.f5 Tc2 54.f6
Txa2 55.f7 Kxg3 56.Kg7 Tf2
57.Tg6+ Kh3 58.Th6+ Kg2
59.Th5 Tf3 60.Tg5+ Kf2 61.Kg8
Tg3 62.Txg3 Kxg3 63.f8D Lxf8
64.Kxf8 Kf4 65.Ke7 Ke5 66.Kd7
Kd5 67.Kc7 Kc5 68.Kb7 Kb4
69.Ka6 a4 70.bxa4 Kxa4 remi

35...Td3+ 36.Kg2
Vits kung måste retirera eftersom tornbytet leder till katastrof
efter 36.Te3 Txe3+ 37.Kxe3 Kf5
38.Kd4 (38.Kf3 Lc5 är hopplöst)
38...Kg4 39.c5 Kxg3 40.c6 Ld8
41.f5 h4 och vit måste lägga ett
drag på ett kungsflytt innan hon
kan fortsätta bondekapplöpningen.
36...Lf6 37.Te6 a5 38.Ta6 Kf5!
39.c5 Ld4?
39...Tc3 var sista chansen att
pressa fram en etta i turneringstabellen eftersom 40.Txa5? Kg4
skulle ge svart den aktiva kung
han hoppats på.
40.Td6! Ke4 41.c6 Tc3 42.Kh3
Lf2 43.Tg6 Lb6 44.Kh4 Tc5
45.Td6! Lc7 46.Td7 Txc6
47.Kxh5
Nu är remin okomplicerad.
Polgars huvuduppgift blir att
undvika ett långrandigt slutspel

Ryskt (C 42)
Viswanathan Anand
Vladimir Kramnik
Sofia 2005
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
Det kassaskåpssäkra ryska försvaret, eller åtminstone har det
rykte om sig att vara det. Denna
öppning var mycket populär i
Sofia trots att den råkade ut för
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en rad allvarliga bakslag av vilka
detta var det allra värsta.
3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5
6.Ld3 Sc6 7.0-0 Le7 8.c4 Sb4
9.Le2 0-0 10.Sc3 Lf5 11.a3
Sxc3 12.bxc3 Sc6 13.Te1
I rond 2 luftade kombattanterna
samma variant med ombytta färger. Då spelade Kramnik 13.cxd5
Dxd5 14.Lf4, men efter 14...Sa5
15.Lxc7 Tac8 utjämnade Anand
utan besvär.
13...Te8 14.cxd5 Dxd5 15.Lf4
Tac8 16.Dc1
Här har Anand i ett tidigare parti
prövat 16.c4, men fick inte ut
någonting efter 16...De4 17.Le3
Lf6. Indiern har dock en ny häpnadsväckande idé på lut ...
16...Sa5 17.c4 De4??
I tron att han följer den gamla
varianten går Kramnik i en djup
fälla. Det passiva 17...Dd8 var
nödvändigt.
18.Ld1! Dd3 19.Te3! Dxc4 20.
Te5! uppg.

Efter långt betänkande såg Kramnik ingen annan råd än att ge
slaget förlorat. När han spelade
17...De4 hade han kanske missat
att vit besvarar 20...Dxc1 med
21.Lxc1! (istället för 21.Txc1
Lxa3) och det är slut.
Damindiskt (E 15)
Veselin Topalov
Ruslan Ponomariov
Sofia 2005
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3

0-0 8.Tc1 c6 9.e4 d5 10.e5
Topalovs nya idé. I ett tidigare
parti har bulgaren spelat 10.Ld3,
dock utan att få någon fördel
efter 10...dxe4 11.Sxe4 Sbd7.
10...Se4 11.Ld3 Sxc3 12.Txc3!
Vits spel ger ett märkligt intryck
– g3 passar inte ihop med e4 och
tornet ser malplacerat ut på c3 –
men Topalov söker kungsangrepp
och agerar som om inget annat
spelar någon roll.
12...c5 13.dxc5 bxc5?
Svart slår tillbaka automatiskt –
13...Lxc5? är omöjligt på grund
av 14.Lxh7+! – men det hela tar
nu en ände med förskräckelse.
Svart var tvungen att spela 13.
...d4! 14.Tc1 Lb7! varpå 15.cxb6
Dxb6 ser väldigt farligt ut för vit.
Vit gör därför antagligen bäst i att
helt enkelt rockera istället, även
om det svårt att tro att vit skulle
ha någon fördel efter att svart har
slagit tillbaka på c5.
14.h4!
Skapar hotet 15.Lxh7+!.
14...h6 15.Lb1!

15...f5
Därefter kollapsar svarts ställning
anmärkningsvärt snabbt, men
svart står kanske redan på förlustens brant. Svart hade antagligen
tänkt spela 15...Sd7 i syfte att
bemöta 16.Dc2 med 16...f5
17.exf6 Sxf6 och på 18.Lxh6
har svart 18...Se4!. Men istället
för Dc2 kan vit utdela ett riktigt dråpslag genom 16.Lxh6!!

med avgörande angrepp efter
16...gxh6 17.Dc2 f5 18.exf6 Txf6
(18. ...Sxf6 19.Dg6+ Kh8 20.
Dxh6+ Kg8 21.Dg6+ Kh8 22.Sg5
är lätt för vit) 19.Dh7+ Kf8 20.
Sg5!.
16.exf6 Lxf6 17.Dc2! d4
Det vore fullkomligt katastrofalt
att lämna ifrån sig svartfältslöparen genom 17...Lxc3 18.Lxc3!
d4 19.Dh7+ Kf7 20.Dg6+ Ke7
21.Sxd4! – vit har ett rasande
angrepp.

18.Sg5!! hxg5 19.hxg5 dxc3
20.Lf4!?
Aningen extravagant men med
tanke på att svarts damflygel överhuvudtaget inte deltar i spelet
har Topalov råd med ett lugnt
drag. Det finns dock en enkel och
omedelbar vinst här: 20.Th8+!
Kf7 21.Dg6+ Ke7 22.gxf6+ gxf6
23.Th7+ Kd6 24.Lf4+ eftersom
24...e5 tillåter vit att sätta matt
med 25.Lxe5+! Kxe5 26.De4+
Kd6 27.Dd5 matt.
20...Kf7
Ett desperat flyktförsök betingat
av fortsättningen 20...Ld4 21.
Dg6! och mot hotet 22.Th8+! är
svart hjälplös.
21.Dg6+ Ke7 22.gxf6+ Txf6
23.Dxg7+ Tf7 24.Lg5+ Kd6
25.Dxf7 Dxg5 26.Th7!
En sista finess: “You can run, but
you can’t hide!“
26...De5+ 27.Kf1 Kc6 28.De8+
Kb6 29.Dd8+ Kc6 30.Le4+!
uppg.
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Franska lagmästerskapet
Av Evgenij Agrest

D

en högsta divisionen i Franska
lagmästerskapet består av
sexton lag som är indelade i två
grupper. Tävlingen brukar spelas
i perioden mellan januari och maj.
Först är det två speltillfällen för
att fastställa vilka fyra lag från
vardera grupp som går till final,
och vilka fyra som får försöka
hålla sig kvar i elitdivisionen.
Systemet är i mitt tycke rätt så
smart för att det gör den ursprungliga lottningen mindre viktig och
spänningen brukar bibehållas till
allra sista ronden.
Varje lag består av nio spelare
varav en dam, som enligt bestämmelserna måste vara en fransyska. Denna faktor höjer i hög mån
statusen för damschacket. Dessutom måste det vara ytterligare
fyra franska spelare i varje lag.
Laget som jag representerar
heter Echiquier Nicois och har
sitt fäste i Nice. Förutom mig
spelade, under denna säsong, GM
Predrag Nikolic (två matcher),
GM Alexander Delchev, GM
Anatoli Vaisser, GM Ioannis
Nikolaidis, GM Roland Schmalz
(tre matcher), GM Nenad Sulava
(fyra matcher) samt fyra franska
IM. Laget tillhör inte de favorittippade, men det är bra stämning
och rätt inställning. Några starka
individuella prestationer resulterade i tredje plats. Här kan även
nämnas att vi lyckades slå en av
favoriterna, Cannes, med Alexei
Shirov i spetsen. Vi var väldigt
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nära att även besegra NAO Chess
Club, Europas starkaste klubb.
Detta skulle blivit verklighet om
inte Nenad Sulava förlorat en
ställning med en klar positionell
fördel mot Alexander Gristjuk.
Men även oavgjort är ett ganska
otroligt resultat mot ett lag som
har ett elosnitt på 2700 på de
första sju borden. Det kan även
nämnas att den matchen var
NAO:s första matchpoängförlust
på tre år.
Här vill jag visa mitt parti mot
Peter Svidler från just denna
match.
Grünfeld (D 85)
Evgenij Agrest, Echiquier Nicois
Peter Svidler, NAO Chess Club
Port Barcarès 2005 (rond 10)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
Grünfeldindiskt är Svidlers huvudvapen mot 1.d4.
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3
Lg7 7.Sf3 c5 8.Tb1
Vit inbjuder svart till Grünfelds
skarpaste variant.
8...0-0 9.Le2 b6
Svart väljer en något passiv men
mycket solid fortsättning. Han
kunde ha vunnit bonde på två
olika sätt: 9...Sc6 10.d5 Lxc3+
11.Ld2 Lxd2+ 12.Dxd2 Sa5,
eller genom det som anses vara
huvudfortsättningen: 9...cxd4
10.cxd4 Da5+ 11.Ld2 Dxa2. I
bägge fallen får vit ett starkt initiativ i utbyte, vilket jag gärna
offrar en bonde för. För dem som

intresserade kan jag hänvisa till
mitt parti mot Etienne Bacrot
från Lag-EM 2001, som både fick
tävlingens skönhetspris och utsågs till det bästa partiet publicerat i Informator 83.
10.0-0 Lb7 11.Dd3 e6
Ett ganska sällsynt drag. Svart
brukar försöka byta av vitfältslöparen med 11...La6 för att
underlätta sitt försvar.
12.h4!?

En nyhet. 12.Lg5 har spelats tidigare för att efter 12...Dc7 13.De3
Sd7 begränsa de svarta pjäsernas
rörelsefrihet genom 14.e5. Min
idé var att kombinera denna plan
med försvagning av svarts bondeställning på kungsflygeln.
12...Sd7 13.Lg5 Dc7 14.h5 h6
15.Le7!
Poängen som gör att hela planen
fungerar. Svidler var rädd för
15.hxg6, men efter 15...hxg5
16.Sxg5 Df4 17.Dh3 Sf6 18.e5
hinner svart precis att försvara sig
med 18...Dxg5 19.exf6 Lh6. Inte
heller 15.Lh4 var lika bra som
partidraget på grund av 15...Df4.
15...Tfe8 16.Lh4 g5
Efter 16...Df4 17.hxg6! hinner
svart inte med 17...Lxe4 på grund
av 18.gxf7+ Kxf7 19.Db5 med
klar fördel för vit.
17.Lg3 Dc6 18.e5
Vit har uppnått sitt mål. Min
egen svartfältslöpare är visserligen långt ifrån idealiskt placerad,
men annars var jag nöjd. Och det
inte utan anledning, måste tilläg-
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gas. I övrigt är ställningen väldigt
komplex och svår att spela för
bägge sidor. Sämre var 18.Sd2?!
på grund av 18...f5!.
18...Ted8
Nu hänger det på e5 så vit måste
flytta damen.
19.De3 a6
Efter 19...f5 20.exf6 Sxf6 21.Lc4
Sd5 22.De1 står vit klart bättre.
20.Tfd1
Detta visar sig vara en liten
inexakthet. Mycket starkare var
direkt 20.a4!. Analyser visar
tydligt svarts problem i detta fall,
till exempel om han hade valt
det mest principiella 20...cxd4
21.cxd4 Dxa4. Det kan besvaras
med ett pjäsoffer som i stort sett
leder till vinst: 22.Sxg5 hxg5
23.Dxg5 Kf8 24.h6 Lh8 25.h7
Le4 26.Lh4! Lxh7 27.Dh6+!
(27.Dh5 Dc2) 27...Kg8 28.Lxd8
a) 28...Lg7 29.Dg5 Dxd4 30.
Tbd1 Dxe5
a1) 31.Txd7 Dxe2 32.Lf6 Lg6
33.Tfd1 (33.Lxg7 Kxg7 34.Tc1)
33...Dh5 34.Td8+ Txd8 35.
Txd8+ Kh7 36.Dxh5+ Lxh5 37.
Lxg7 Kxg7 38.Td6 a5 39.Txb6;
a2) 31.Dxe5 Sxe5 32.Lxb6;
b) 28...Txd8 29.Dg5+;
c) 28...Lxb1 29.Txb1 Dc2 30.Te1
Dh7 31.Dc1.
Mindre bra var däremot 20.Se1
på grund av 20...De4!.
20...b5 21.a4
Lite för hårt ... Vit kunde ha
behållit sin fördel utan att behöva komplicera det hela med
21.c4 bxc4 22.Lxc4
a) 22...Sb6 23.Le2 Sd5 (23...c4
24.Da3) 24.Db3;
b) 22...cxd4 23.Txd4.
Men då skulle jag aldrig ha fått
uppleva, och ni kära läsare aldrig
ha fått se, en av de mest otroliga
ställningar som både jag och min
motståndare någonsin har fått
upp. (Vi var helt överens om
detta.) Jag syftar på partifortsättningen efter vits 39:e drag.
21...bxa4 22.Se1 Sb6 23.dxc5

Franska lagmästerskapet 2005
NAO Chess Club Echiquier Nicois
1. Etienne Bacrot
2. Peter Svidler
3. Paco Vallejo
4. Michael Adams
5. Joel Lautier
6. Alexander Gristjuk
7. Laurent Fressinet
8. Arnaud Hauchard
9. Caroline Cochet

Aleksander Delchev
Evgenij Agrest
Aurelien Dunis
Anatoly Vaisser
Mehrshad Sharif
Nenad Sulava
Cristophe Claverie
Benjamin Bujisho
Malina Nicoara

3–3
0–1
½–½
1–0
½–½
1–0
1–0
½–½
0–1
0–1

I franska lagmästerskapet räknas inte remier.
Matcher kan sålunda sluta exempelvis 9–0 och 0–0.
Slutställningen:
1. Paris NAO Chess Club
2. Cannes Echecs
3. Echiquier Nicois
4. Evry Grand Roque
5. Clichy Echecs 92
6. Bischwiller
7. Gonfreville
8. Mulhouse Philidor

Sd5

Ännu ett kritiskt läge i partiet.
24.Dc1
Här fanns flera intressanta alternativ som 24.Dd4 Dc7!; 24.Txd5
Txd5 25.Lf3 Dxc5 26.Txb7
(26.Dxc5 Txc5 27.Txb7 Td8)
26...Dxe3 27.fxe3 Ta5 eller

32
29
27
26
25
21
21
20

24.Df3 a3!! 25.c4 a2 26.Txb7
Dxb7 27.cxd5 Txd5. Det bästa
verkar vara 24.Dd2 Dc7 25.Sd3
Se7 26.f4 Sf5 27.Lf2 och vits
ställning är fortfarande att föredra. Jag hade liknande idéer men
ville få min dam i säkerhet, där
den inte hamnade mitt emot
svarts torn eller löpare. Tanken
var visst god, men hela manövern
kostar vit ett par tempi och svart
hinner med hjälp av några energiska drag skapa starkt motspel.
24...Dc7 25.Lf3 Lc6 26.Sd3 a5!
Ett mycket viktigt drag. Ställningen är ungefär lika, men härifrån är vi båda i våldsam tidsnöd
och de följande dragen är något
svåra att kommentera. Jag lämnar dem därför medvetet utan
kommentarer tills vi når den
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ovannämnda overkliga ställningen.
27.Da3 Tab8 28.c4 Se7! 29.
Tb6!? Lxf3 30.gxf3 Sf5 31.Td6!?
Sxd6 32.exd6 Dc6 33.Se5 Lxe5
34.Lxe5 Tb3 35.Da1 Txf3 36.Lh8
f6 37.Lxf6 Th3 38.Td5!!

Med detta offer stoppas svarts
angrepp radikalt och vit inleder
sitt eget.
38...exd5
Det finns inget bättre än att
acceptera vits andra tornoffer.
39.De5
Svart har ett enormt materiellt
överläge, men det är han som
måste passa sig och försvara sig
exakt.
39...Te8
Även 39...Db7 leder till remi vid
korrekt spel från bägge sidor:
40.Kg2!! dxc4+ (eller 40...Tf8
41.Kxh3 Df7 42.c6 dxc4 43.d7
Dxh5+ 44.Kg3 Dh4+ 45.Kg2
Dg4+) 41.Kxh3 Df3+ 42.Kh2
Dxf2+ 43.Kh1 Df3+ 44.Kg1.
40.Le7 Tf3 41.De6+ Tf7 42.cxd5
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42...Da8
Eller 42...Db5 43.d7!! Db1+
(43...Texe7 44.d8D+ Kg7 45.
Dg6 matt) 44.Kg2 Ta8 45.d6
Db7+! 46.Kg1 Df3! 47.Dg6+ Tg7
48.De8+ Kh7 49.Dxa8 Dxa8
50.d8D Dxd8 51.Lxd8 Td7
52.Lc7 a3 53.c6 a2 54.cxd7 a1D+
55.Kg2 Dd1 56.d8D Dg4+
57.Kf1 Dd1+ med remischackar.
43.Dg6+
Direkt efter partiet föreslogs
det 43.c6 som ett vinstförsök,
men a-bonden räddar åter svart:

43...a3! 44.c7 a2 och det finns
inget bättre än att forcera remi
med 45.Dg6+.
43...Tg7 44.De6+ Tf7 45.Dg6+
remi
Partiet visar, enligt min åsikt, att
remi inte är något dåligt resultat
i sig, utan ofta ett sätt att behålla
balansen efter en hård kamp. I
övrigt kan jag nämna att för mig
personligen slutade tävlingen med
en eloprestation på 2700 och en
guldmedalj för det bästa resultatet på bord 3.

Två danska turneringar
Av Linus Olsson

LASK:s IM-turnering hade vi
tre deltagare som pendlade från
Danmark, och när Esben Lund sa
att han behövde spelare till en
turnering på andra sidan Sundet
kände jag mig tvungen att ställa
upp. Det ångrar jag inte. Danmark anordnar många elo-, IMoch stormästartävlingar, fler än
vad Sverige gör. Det börjar synas
i statistiken. Efter en enkel
sökning på Fides hemsida fick
jag fram följande fakta (håll i
minnet att Sveriges Schackförbund har många fler medlemmar) vad gäller antalet elospelare, aktiva+passiva respektive
aktiva. Sverige: 694/430, Danmark: 726/592.
Bland de aktiva spelarna har
Danmark de två starkaste: Peter
Heine Nielsen och Curt Hansen.
Elosnittet för topp tio: Sverige:
2531 (plats 27 i världen), Danmark: 2534 (plats 25). Antal IM:
Sverige: 15, Danmark: 29. Det
enda Sverige har fler av är stormästare: 13 mot 8.

I

En av anledningarna till att
Danmark har fler elospelare är
väl att danska divisionsturneringen är eloregistrerad till skillnad
från allsvenskan. Men det handlar också om att Danmark har
fler tävlingar. Min vän Emil Hermansson lever av att spela IMturneringar i Danmark.
K41:s IM-turnering spelades i
Valby bara ett par stationer från
Hovedbanegården (centralstationen i Köpenhamn) i Kampföreningens lokal, som väl är det
närmaste man kan komma ett
Köpenhamns Schacksalonger.
Men nog borde det finnas utrymme för ett schackcenter i Köpenhamn i stil med de i Stockholm
och Göteborg.
Engelsmannen Gawain Jones
vann turneringen, jag och Emil
delade fjärdeplatsen. Det mest
spännande partiet spelades i
sista ronden. Jag behövde vinna,
medan det räckte med remi för
Esben Lund för att säkra IMinteckningen:
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Valby, Danmark 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Gawain Jones
IM
Simon Bekker-Jensen IM
Esben Lund
Linus Olsson
Emil Hermansson
IM
Heini Olsen
Christian Kyndel Pedersen
Daniel V Pedersen
Halfdan Kongsted
Peter Skovgaard
Remiprocent: 51

ENG
DEN
DEN
SWE
SWE
FAI
DEN
DEN
DEN
DEN

2439
2379
2300
2319
2432
2342
2396
2358
2236
2174

■

1
½
½
0
½
0
0
0
0

0 ½
■ ½
½ ■
½½
½½
½½
½ 0
½ 0
0 0
0 ½

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

1
½
1
1
1
½
½
■

1
1
1
1
1
0
½
½

½ ■
0 0

1
1
½
1
1
½
0
1
1
■

p

prest

6½
6
6
5½
5½
4
3½
3
3
2

2492
2457
2466
2419
2407
2294
2251
2210
2223
2135

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Engelskt (A 31)
Esben Lund
Linus Olsson
1.Sf3 c5 2.c4 b6 3.Sc3 Lb7
4.e4 d6 5.d4 cxd4 6.Sxd4 Sf6
7.f3 e6 8.Le2 a6 9.0-0 Le7
10.Le3 0-0 11.Tc1 Sbd7
Detta är en mycket vanligt typställning - igelkottuppställningen.
12.Dd2 Tc8 13.Tfd1 Dc7 14.Lf1
Db8 15.Sa4 Ld8 16.b4 Lc7
17.Kh1 Tfe8
17...d5 18.exd5 Lxh2 19.dxe6
fxe6 är oklart. Men jag ville inte
forcera spelet för tidigt.
18.Lg1 Kh8
Det förbereder Fischerplanen Tg8
och g7-g5-g4. 18...d5 19.exd5
exd5 20.cxd5 Lf4 21.Txc8 Txc8
22.Db2 Sxd5 leder till lika spel.
19.Db2
Riktat mot planen g7-g5.
19...Da8 20.c5 dxc5 21.bxc5
Lf4 22.Tb1 b5 23.Sb6 Sxb6
24.cxb6 h5 25.Se2 Lh6 26.Lf2
Kg8 27.a4 bxa4 28.Db4 Tc2
29.Dxa4
Vit står lite bättre tack vare
b6-bonden.
29...Tec8 30.Td8+ Txd8 31.
Dxc2 Td2 32.Da4 Sd7 33.Le1
Td6 34.Lf2 Dd8 35.Da5 h4 36.h3

Ld2 37.Da2 Se5 38.Sg1 a5
39.Lc5 Tc6 40.Da3 Dg5
Tidsnöden är slut och ställningen
är jämn. Kanske lite bättre för
svart eftersom han har aktivare
pjäser.
41.Ld4 Sg6 42.Td1 Lb4 43.De3
Dd8 44.e5? Txb6 45.Ta1 Tc6
46.Lb5 Tc8 47.Ld3 Se7
Nu har vi kanske fem minuter
kvar var, svart står klart bättre.
47...Ld2! hade varit enklare. Då
besvaras 48.Df2 med 48...Dg5
med avgörande fördel för svart.
48.Se2 Sd5 49.De4 g6 50.Dg4
Kg7 51.Lf2 Le7
51...Se3! 52.Lxe3 Dxd3 och svart
vinner.
52.Le4 Tc4 53.Sd4 Lc8

Vit chansade i en dålig ställning
med 54.Lxg6. Svart borde ha tagit
på g6: efter 54...fxg6 55.Sxe6+
Lxe6 56.Dxc4 står svart på vinst.
Jag trodde att 54...Txd4 vann
en bonde jämnfört med den
fortsättningen, men det visade
sig vara en total blackout som
förlorade kvalitet och borde ha
förlorat partiet.
55.Le4+ Kf8 56.Lxd4
Partiet slutade remi efter 72 drag.
Det var Lunds första IM-inteckning. Han spelar schack på heltid
och har precis gett ut en slutspelsbok om torn mot två lätta
pjäser. Lund spelade IM-turneringen i Lund och då bestämdes
det att Lund ska spela i Lund till
hösten.
amtidigt med Sigemanturneringen i Høje Taastrup anordnades Taastrup/Skovlunde
International Junior Open med
titelspelare som Nick deFirmian
och Carsten Høi, och i övrigt
nästan bara juniorer. De danska
arrangörerna behövde spelare, så
vi var fyra från LASK som åkte
över: Sebastian Nilsson, Hans Tikkanen, Axel Smith och jag. Ingen

S

54.Lxg6? Txd4??

TfS nr 5/2005

TfS nr 5.05.pmd

57

05-08-25, 11.56

405

Foto: Lars Grahn

Kring ett analysbräde i Høje Taastrup – från vänster: Stellan Brynell, Axel Smith, Hans
Tikkanen, Linus Olsson och Sebastian Nilsson.

av oss hade någon superturnering. Vi tog väl alla en halva
mindre än vad vi egentligen
borde ha gjort. Jag förlorade mot
talangfulla 2000-spelare som
Tom Skovgaard och Nikolaj
Korelev (som tog 4 av 4 mot
svenskarna!) men tog 1½ av 2
mot stormästarna.
Kungsindiskt (E 92)
Linus Olsson
Carsten Høi
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Sf3 0-0 6.Le2 c5 7.d5
e5 8.0-0 Sh5 9.g3 Lh3 10.Te1
h6 11.Kh1 Lg4?!
Inte att rekommendera. De följande avbytena gynnar vit. Svart
borde ha spelat tillbaka springaren till f6.
12.Sh4 Lxe2 13.Dxe2 Sf4 14.
gxf4 Dxh4 15.f5
En intressant ställning. Svart står
solitt, så det gäller för vit att sakta
flytta pjäser mot kungsflygeln och
406
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inte tillåta något motspel.

15...Sd7 16.Tg1 a6 17.a4 Kh7
18.Ta3
Det såg bra ut men nu är jag
osäker. Kanske är 18.Ld2 följt av
Tg3 och Tag1 bättre.
18...Tab8 19.Tb3 b6 20.Ta3 Sf6
21.Df3 Sh5 22.Tg4 De7 23.Dg2
Sf6 24.Tg3 Tg8 25.Se2 gxf5
26.exf5 b5 27.Dh3 Se4 28.Tg2
f6 29.Sg3 Sg5 30.Lxg5 fxg5
31.Se4 Lf6
Inte 31...bxc4 32.Txg5 Lf6 33.

Dxh6+! Kxh6 34.Th3 matt.
32.Dh5 g4?
32...bxc4 33.Th3 Df8 var sista
chansen. Det är inte helt klart
hur vit ska komma vidare.
33.Tag3 bxa4 34.Txg4 Txg4
35.Txg4 uppg.
Slutresultat: 1. Nick deFirmian,
USA 8; 2. Carsten Høi, Danmark
6½; 3. Thorbjørn Bromann, Danmark 6; 4–5. Linus Olsson,
Sverige och Nikolaj Mikkelsen,
Danmark 5½; 6–8. Jacob Vang
Glud, Danmark, Sebastian Nilsson, Sverige och Nikolaj Korolev,
Danmark 5; 9–12. Hans Tikkanen, Sverige, Peter Skovgaard,
Danmark, Axel Smith, Sverige
och Benjamin Skjoldan, Danmark
4½ poäng.
(9 ronder, 20 spelare)
När kommer ett sidoarrangemang till Sigemanturneringen i
Malmö?
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■ SPANIEN. Ukrainaren Sergej
Fedortjuk knep förstapriset på 7
poäng (av 9) i en öppen turnering
i Salou. Tiger Hillarp-Persson tog
en poäng mindre och kom på
femte plats bland 80 spelare. En
nittondragskatastrof i näst sista
ronden mot Vladimir Burmakin
hindrade en bättre placering.
Femte rondens parti mot förre
juniorvärldsmästaren Vasil Spasov bjöd på intressanta vändningar.

Kungsindiskt (E 92)
Tiger Hillarp-Persson
Vasil Spasov
Salou 2005 (5)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Le2 0-0 6.Sf3 e5
7.Le3 exd4 8.Sxd4 Te8 9.f3 c6
10.Dd2 d5 11.exd5 cxd5 12.c5
Sc6 13.0-0 Txe3!?
Kasparov introducerade det här
kvalitetsoffret för femton år
sedan i en VM-match mot
Karpov, så det kom knappast
som en överraskning.
14.Dxe3 Df8 15.Sxc6 bxc6 16.
Sa4 Lf5 17.Tfe1
Det är först här som vi lämnar de
upptrampade stigarna.
17...d4!? 18.Da3
Efter 18.Dxd4 Sg4! är det ont om
bra fält för damen, t.ex. 19.Db4
Tb8 20.Dc4 (20.Dd2? Txb2! varpå 21.Sxb2?? faller på 21...Dxc5+
22.Kh1 Sf2+ 23.Kg1 Sh3++
24.Kh1 Dg1+! 25.Txg1 Sf2 matt,
den välkända kvävmatten. Inte
heller 20.Da3? Ld4+ 21.Kh1 Sf2+
22.Kg1 Se4+ med matt efter
23.Kf1 Sd2 eller 23.Kh1 Sg3+!
24.hxg3 Dh6) och svart har det
angenäma valet mellan 20...Se3
21.Da6 Sc2 och 20...Le6.
18...Sd5 19.Ld3 Le6 20.Lc4 Lh6
21.Lxd5 Lxd5 22.Dd3 Td8
Det ser ut som om d-bonden är
indirekt garderad. Efter 22...Lg7
23.b3 eller 22...Le3+ 23.Txe3!
dxe3 24.Dxe3 har vit klar fördel.
23.b3

Det finns inte några uppenbart
farliga avdragare efter 23.Dxd4,
men Hillarp ville tydligen inte
utmana ödet.
23...Le6

■ Sollentunatrion Evgenij Agrest,
Emanuel Berg och Pontus Carlsson förlade genrepet inför SM i
Göteborg till Santa Cruz på den
spanska ön La Palma. De båda
förstnämnda kom på prisplats
medan Carlsson än en gång klarade IM-normen.
Polacken Kamil Miton kom
ensam i topp på 7 poäng (av 9)
och inkasserade förstapriset på
2600 euro. Agrest och Berg tog 6
poäng och kom på nionde (350
euro) respektive tolfte plats (200
euro). Carlssom kom på 34:e plats
bland 94 spelare på 5 poäng.

Svart hotar så smått att bereda
väg för d-bonden med 24...Lf5.
Hillarp tyckte att det var bättre
att förekomma än förekommas.
24.Txe6!? fxe6 25.De4 Df5
26.Dxc6 d3 27.Td1 Lg7 28.De4
Dxe4 29.fxe4
Vit är bonde över men har lite
problem att få med springaren i
spelet.
29...Kf7 30.Kf2 Ke7 31.g3 h5
32.c6
Vit forcerar spelet, vilket tillåter
svart att utjämna utan större
problem. 32.a3 med långsam
uppbyggnad kunde ha varit ett
bättre försök.
32...Tc8 33.Txd3 Txc6 34.Td2
g5 35.Kg2 g4 36.Sb2 Lxb2
37.Txb2 Kf6 38.h3 remi
Efter 38...Ke5 kompenseras bonden mer än väl av svarts aktivare
ställning. Det var säkert ett klokt
beslut av Hillarp att bjuda remi
efter 38.h3.

Damindiskt (E 12)
Igor Khenkin
Emanuel Berg
Santa Cruz 2005 (9)
Efter en remi mot tysken Bernd
Kohlweyer i näst sista ronden räknade jag med att få spela svart
mot ytterligare en lägre rankad
spelare. Istället fick jag svart mot
tredjerankade Igor Khenkin, som
numera spelar för Tyskland.
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.Sc3
Detta draget kom en aning överraskande, eftersom det inte var
det som min motståndare vanligtvis spelar. Jag förstod genast
att han hade något lurt i kikaren
och valde därför ganska snart att
avvika från mina vanliga varianter.
4...Lb4 5.Lg5 Lb7
Jag har provat detta tidigare, men
5...h6 6.Lh4 g5 7.Lg3 Se4 är vad
jag brukar spela.
6.Sd2 c5!?
Ett chansartat drag som leder till
vilda komplikationer.
7.d5!
Ett mycket giftigt bondeoffer som
ger vit ett farligt initiativ. Spelar
vit istället det lugnare 7.a3 så
följer 7...cxd4 8.axb4 dxc3 9.bxc3
Dc7 och svart har en mycket sund
ställning.
7...h6 8.Lh4 exd5
Svart kan också spela det lite

Slutställning:
1. Sergej Fedortjuk, Ukraina 7;
2. Atanas Kolev, Bulgarien 7;
3. Vladimir Burmakin, Ryssland
6½; 4. Vasil Spasov, Bulgarien
6½; 5. Tiger Hillarp-Persson,
Sverige 6 poäng.
14. Slavko Cicak, Sverige 5½
poäng.
(9 ronder, 85 spelare)
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lugnare 8...Lxc3 9.bxc3 d6 med
idén g5 och e5 för att låsa spelet.
Lyckas svart med detta kan det
mycket väl sluta remi, men det är
vit som har chanserna. Jag ville
därför hellre öppna spelet för att
även själv ha chanser att vinna.
9.cxd5 De7 10.Dc2 0-0 11.
0-0-0

11...g5!?
En mycket vågad nyhet. Svarts
kungsställning försvagas nu kraftigt, men å andra sidan går d5bonden förlorad. Svart kan också
erövra bonden genom att spela
11...Lxc3 12.bxc3 Lxd5, men
efter 13.e4 Lc6 14.f4 d6 15.Te1!
hade svart redan stora problem i
partiet Jobava–Zhong, Calvià
2004.
12.Lg3 Sxd5 13.h4!
Vit utnyttjar genast försvagningen i svarts kungsställning och
tvingar fram ytterligare försvagningar.
13...g4 14.Sxd5
Intressant är 14.e4!? med idén att
fortsätta med bonden till e5 för
att ta terräng och låsa fast svarts
d-bonde.
14...Lxd5 15.a3 La5 16.e3
Vit spelar på långsiktig positionell kompensation. Efter det till
synes naturliga 16.e4 släpper vit
d4 till svarts springare. Det kan
följa 16...Le6 17.Sc4 varefter
svart offrar kvalitet med 17...Sc6.
Svart får bra motspel efter 18.Ld6
Df6 19.Lxf8 Txf8.
16...Sc6 17.Sc4 De6
408
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att förenkla en aning och överge
sitt löparpar. I gengäld vinner han
svarts g- och h-bonde och öppnar
framför den svarta kungen som
blir allt mer sårbar.
22.Lxe5 Dxe5 23.Dxg4+ Kh8
24.Sxh6

18.Txd5!?
Ett intressant kvalitetsoffer. Vit
får ett starkt löparpar och en guldspringare på d6 som kompensation. Dessutom står löparen på
a5 offside, vilket gör ställningen
mycket svårspelad för svart. Vilda komplikationer uppstår efter
18.Ld3 f5 19.Sd6 f4! (19...Sd4!?
20.exd4 f4 är också intressant.)
20.Lf5! Txf5! (20...Dxd6 är
dåligt på grund av 21.Lxf4 Se5
22.Lh7+! Kg7 23.Le4 och vit vinner tillbaka den offrade pjäsen
med klar fördel.) 21.Dxf5 Lxg2.
En mycket egendomlig och svåröverskådlig ställning. Materiellt
sett står svart helt okej, men det
är många andra faktorer som
spelar in. Efter 22.Thg1 kan svart
välja mellan 22...Lf3 för att vinna
tillbaka kvaliteten eller att
komplicera spelet ytterligare med
22...fxe3 med idén e3-e2.
18...Dxd5 19.Sd6 Se5
Jag valde att forcera spelet för att
mota bort vits starka springare
från d6. Kanske var det objektivt
bättre att spela 19...Se7, men trots
att svart leder med både kvalitet
och bonde har jag svårt att se
någon ljus framtid i denna ställning. Vit har en klar positionell
fördel och kan lugnt fortsätta med
20.h5 medan svart får leta länge
för att över huvud taget hitta
några normala drag.
20.Sf5 De6 21.De4 Tae8
Svart hotar att befria sig ur vits
grepp med 22...d5, så vit tvingas

Vit har en bonde för den offrade
kvaliteten, men framför allt ett
farligt initiativ och goda angreppsmöjligheter. Nu hotar t.ex. 25.
Sf5 följt av Dh5+ och Th3 med
mattangrepp. Svart har stora
problem att få med sin löpare i
spel. Hade den bara stått på
andra sidan bondemuren hade
saker och ting sett helt annorlunda ut.
24...Lc3!?
Efter olika överväganden valde
jag till slut att offra min dåliga
löpare för att få igång motspel.
Alternativet var att forcera ett
dåligt slutspel genom 24...Dg7
25.Dh5 Dg6 26.Sxf7++ Kg7
27.Dxg6+ Kxg6 28.Sd6 Te6 och
här finns tyvärr 29.Ld3+ och vit
räddar f2-bonden med en överlägsen ställning.
25.bxc3
Enda sättet för vit att spela
på vinst. Efter 25.Sf5 Lxb2+
26.Kb1 Lxa3 tvingas han ta ut
remischackar med 27.Dh5+.
25...Dxc3+ 26.Kd1 Db3+ 27.
Ke2 Db5+
På 27...Dc2+ smiter vits kung
upp till f3; 27...Da2+ bemöts
enklast med 28.Ke1 som leder till
partifortsättningen.
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28.Ke1!
28.Kf3?? förlorar pjäs efter
28...Dc6+ och springaren går förlorad.
28...Db1+ 29.Dd1 Dg6 30.Sg4
f5 31.Sh2 d5!
Vit leder med två pjäser för torn
och står på vinst, men det finns
fortfarande några prövningar att
bestå innan vinsten är i hamn.
Det här draget skapar vissa
svårigheter för vit.
32.Dxd5?
Helt onödigt. Nu får svart farligt
motspel. Vit skulle istället ha
spelat 32.Lb5! följt av Sf3 med
klar fördel.
32...Df6! 33.Sf3 Dc3+ 34.Dd2
Dxa3!
Att fortsätta schacka med
34...Da1+ hjälper bara vit efter
35.Dd1 Dc3+ 36.Sd2 och svarts
motspel går mot sitt slut.

35.Ld3??
I tidsnöden gör Khenkin ett
oerhört misstag. Nu går genast
fördelen över till svart. Efter
35.Sg5! med idén 35...Td8?
36.Sf7+, eller 35.Le2 behåller vit
fördelen.
35...Td8 36.Ke2
36.Se5 fungerar inte på grund av
36...Da1+ (vilket Khenkin missat) och springaren faller.
36...c4 37.Sd4
Min motståndare insåg sitt misstag och bjöd nu remi för att försöka rädda en halva. Naturligtvis
valde jag att spela vidare för att
försöka förvalta min fördel till

vinst. Att ta remi i en klart bättre
ställning är svårt att förlåta sig
själv för i efterhand. Detta misstaget har jag dessutom redan gjort
tidigare för ett antal år sedan.
37...cxd3+ 38.Kf3?
38.Dxd3 var objektivt bättre,
men det förenklar också spelet
för svart. Efter dambytet kan svart
säkert spela på vinst utan att
behöva ta några större risker.
38...Dd6 39.Dxd3 Dd5+ 40.Ke2
Dxg2 41.Ta1 Dg4+ 42.Kd2 Dxh4
Svart har nu både kvalitet och
bonde mer med en vunnen ställning. Det krävs dock fortfarande
viss teknik eftersom svarts kung
står helt öppen och lätt kan bli
utsatt för attack. Det största
problemet i ställningen var dock
tiden. Eftersom vi använde Fides
nya betänketid hade vi nu bara
trettio sekunder per drag och
i sådana lägen kan det hända
mycket.
43.Ke2 Tfe8!
Nu hotar Dxd4 eller Txd4, samtidigt som den vita kungen inte
kan flytta ur spiken eftersom f2bonden då kommer att hänga.
Vit blir därför tvungen att passivisera tornet.
44.Ta4 Dg4+ 45.Kd2 a5!
Ett säkringsdrag. Nu garderas
a-bonden och samtidigt kommer
bonden två steg närmare förvandlingsfältet.
46.Db5 f4
Sista försvarsmuren raseras. Vit
är förlorad.
47.Dc6 fxe3+ 48.fxe3 Dg5!
49.Df3 b5! 50.Dh1+ Kg8
Vi har inga fler schackar och
måste flytta tornet varefter Txd4+
följer.
51.uppg.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
■ ESTLAND. Scandinavian
Open i Tallinn: 1. Evgenij Agrest,
Sverige 7½ (av 9); 2. Nick deFirmian, USA 7; 3. Tomi Nybäck,
Finland 6½ poäng. Det fanns fem

stormästare bland de 72 spelarna.
Andra turneringen i Grand
Prix-serien spelas på Åland den
1-2 oktober.
■ MONACO. Joop van Oosterom är världsmästare i korrespondensschack. Efter att ha sålt sitt
datorföretag och inkasserat en
förmögenhet flyttade han från
Holland till Monte Carlo. Hans
brinnande schackintresse tar sig
olika uttryck. Sålunda bjuder han
en gång om året in en stor del av
världseliten till Monte Carlo, där
de får spela turneringar i blindoch snabbschack med en väl tilltagen prispott. Melody Amberturneringen har fått sitt namn
efter van Oosteroms dotter.
Senast vann Viswanathan
Anand båda disciplinerna. Följande ställning uppkom i blindturneringen.

Peter Svidler

Peter Leko
Peter Leko såg bara ett tomt
bräde på datorskärmen när han
utförde 26.Tf2? och efter 26...e3!
27.dxe3 Dxe3 28.Kh1 Dxa7 29.
Lxh3 Txb5 dukade han så småningom under.
Utgången hade blivit en annan
efter 26.Tg6+!!. Det går inte att
parera matthotet, till exempel
26...hxg6 27.Dxf7+ Kh8 28.Dh7
matt eller 26...Kh8 27.Df6 matt.
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Svensktoppen

Elo-listan
1 juli 2005
Topp 100
Kasparov, Garri
Anand, Viswanathan
Topalov, Veselin
Leko, Peter
Ivantjuk, Vasilij
Kramnik, Vladimir
Svidler, Peter
Polgar, Judit
Bacrot, Etienne
Aronian, Levon
Gelfand, Boris
Gristjuk, Alexander
Adams, Michael
Morozevitj, Alexander
Shirov, Alexei
Akopian, Vladimir
Ponomariov, Ruslan
Bologan, Viktor
Kamsky, Gata
Drejev, Alexey
Sokolov, Ivan
Barejev, Jevgenij
Radjabov, Tejmur
Vallejo, Paco
Nisipeanu, Liviu-Dieter
Tiviakov, Sergei
Motylev, Alexander
Sutovsky, Emil
Malachov, Vladimir
Short, Nigel
Lautier, Joel
Azmajparasjvili, Zurab
Karpov, Anatolij
Volokitin, Andrej
Kasimdzjanov, Rustam
Gurevich, Mikhail
Sakajev, Konstantin
Nielsen, Peter Heine
Georgiev, Kiril
Moisejenko, Alexander
Navara, David
Krasenkow, Michal
Bruzon, Lazaro
Timofejev, Artjom
Nakamura, Hikaru
Zvjaginsev, Vadim
Delchev, Aleksander
van Wely, Loek
Chalifman, Alexander
410
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2812
2788
2788
2763
2752
2744
2738
2735
2729
2724
2724
2720
2719
2707
2705
2705
2704
2700
2700
2698
2691
2688
2682
2681
2679
2678
2675
2674
2673
2673
2672
2672
2672
2671
2670
2669
2669
2668
2666
2664
2663
2663
2662
2661
2660
2659
2656
2655
2653

Avrukh, Boris
Smirin, Ilia
Sasikiran, Krishnan
Ye, Jiangchuan
Mamedjarov, Sjachrijar
Movsesian, Sergei
Karjakin, Sergej
Milov, Vadim
Rublevskij, Sergej
Harikrishna, Pentala
Efimenko, Zahar
Bauer, Christian
Vescovi, Giovanni
Eljanov, Pavel
Dominguez, Lenier
Hübner, Robert
Smirnov, Pavel
Seirawan, Yasser
Mirosjnitjenko, Jevgenij
Cheparinov, Ivan
Bu, Xiangzhi
Aleksandrov, Aleksej
Lputian, Smbat
Ni, Hua
Gyimesi, Zoltan
Onischuk, Alexander
Fressinet, Laurent
Jakovenko, Dmitri
Aleksejev, Jevgenij
Aresjtjenko, Alexander
Tkachiev, Vladislav
McShane, Luke
Timman, Jan
Illescas, Miguel
Istratescu, Andrei
Volkov, Sergej
Jobava, Baadur
Filippov, Valerij
Hjartarson, Johann
Almasi, Zoltan
Kempinski, Robert
Berkes, Ferenc
Kazjgalejev, Murtas
Kharlov, Andrei
Felgaer, Ruben
Inarkiev, Ernesto
Lutz, Christopher
Zhang, Pengxiang
Vladimirov, Jevgenij
Socko, Bartosz
Kortchnoi, Viktor
Goldin, Alexander

2652
2652
2652
2648
2646
2645
2645
2645
2645
2645
2643
2641
2640
2639
2639
2636
2635
2635
2634
2634
2632
2630
2629
2629
2628
2628
2627
2627
2625
2625
2625
2625
2625
2624
2624
2622
2621
2621
2621
2619
2619
2619
2619
2619
2618
2618
2616
2616
2616
2615
2615
2615

Agrest, Evgenij
Andersson, Ulf
Hellsten, Johan
Berg, Emanuel
Hector, Jonny
Hillarp-Persson, Tiger
Wedberg, Tom
Cicak, Slavko
Cramling, Pia
Degerman, Lars
Hall, Jesper
Brynell, Stellan
Karlsson, Lars
Åkesson, Ralf
Barkhagen, Jonas
Ernst, Thomas
Wiedenkeller, Michael
Lyrberg, Patrik
Johansson, Jan
Hermansson, Emil
Åström, Robert
Wessman, Richard
Ornstein, Axel
Cramling, Dan
Eriksson, Johan
Sjödahl, Pontus
Lindberg, Bengt
Bergström, Christer
Bator, Robert
Olsson, Anders
Broström, Göran
Laveryd, Peter
Vernersson, Per
Ahlander, Björn
Lejlic, Samir
Malmgren, Sven-Göran
Ingbrant, Johan
Uddenfeldt, Dan
Jonsson, Hans
Ivarsson, Stefan
Winsnes, Rikard
Carlsson, Pontus
Svensson, Bengt
Schneider, Lars-Åke
Jepson, Christian
Åberg, Anton
Renman, Nils-Gustaf
Welin, Thomas
Niklasson, Christer
Ong, Kezli
Hammar, Bengt
Svenn, Gösta
Lindberg, Bo
Sandström, Ludvig
Engqvist, Thomas
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2592
2584
2582
2539
2534
2511
2501
2496
2494
2492
2487
2484
2472
2466
2460
2459
2454
2432
2432
2430
2427
2426
2426
2425
2423
2422
2422
2420
2419
2416
2410
2410
2406
2401
2401
2400
2400
2395
2395
2395
2394
2394
2390
2385
2383
2383
2380
2375
2375
2371
2360
2360
2359
2357
2355

Hesselborn, Per-Ove
Moberg, Karl Johan
Furhoff, Johan
Larsson, Per
Olsson, Linus
Jansson, Börje
Couso, Luis
Sjöberg, Mats
Roxendal, Lennart
Carleson, Caspar
Åkesson, Joel
Bator, Zbigniew
Kaiszauri, Konstanty
Johansson, Lars-Erik

2355
2354
2354
2353
2352
2349
2347
2346
2345
2345
2345
2345
2345
2344

Andréasson, Ingvar
Hedman, Erik
Eriksson, Magnus
Bergström, Rolf
Ziegler, Ari
Eriksson, Anders
Björk, Carl-Magnus
Bergström, Peter
Hjelm, Niclas
Helgason, Reynir
Andersson, Björn
Hartman, Christer
Andersson, Mats
Silseth, Simon

2341
2340
2338
2336
2335
2335
2334
2334
2333
2333
2330
2329
2328
2328

Kinnmark, Ove
Malekian, Babak
Ek, Hans
Pettersson, Lars-Erik
Burman, Anders
Wahlbom, Magnus
Lukez, Franko
Jonsson, Mikael
Svanquist, Ulf
Lichtenstein, Paul
Rörvall, Göran
Schneider, Stefan
Tikkanen, Hans
Callergård, Robert

2328
2326
2325
2325
2325
2321
2320
2320
2320
2320
2320
2317
2316
2315

I korta drag
Pattfinten
När det gäller kombinationer
på de 64 fälten tycks skönhetsidealen ha varit desamma genom
seklerna. Något som uppskattades på 1800-talet skänker glädje
än i dag.
I Nordisk Skaktidende 1881,
sidan 226, återges en partiställning från Berlinturneringen 1881,
det årets stora schackbegivenhet
(1. Blackburne 14 av 16; 2.
Zukertort 11 poäng):
Szymon Winawer

remier som vi någonsin har sett!“,
för att citera ovan nämnda tidskrift. Efter 38.b8D? Dc1+! blir
det patt om vit slår damen på c1.
Samma sak efter 39.Kh2 Df4+.
Om då 40.g3 så är det förstås
remischackar på f2 och f1.
I Nordisk Skaktidende kan vi
läsa hur partiet avslutades:
“Blackburne gick naturligtvis
inte i fällan, men kunde inte låta
bli att skoja lite. Han sträckte
vänstra handen mot bonden på
b7 men aktade sig noga för att
vidröra den. Efter att med allvarlig min ha hållit motståndaren
och åskådarna i spänning ett tag
slog han plötsligt den svarta
springaren med höger hand. Hans
rörelser var så lustiga att både
Winawer och de omkringstående
brast ut i högljutt skratt. Man fick
påminna dem om att det spelades
andra turneringspartier i lokalen.
Winawer la då stillatigande ned
sin kung på brädet.“

Dragfinten
Joseph Henry Blackburne
Winawer spelade 37...Dd2. Om
vit sätter in en ny dam på b8
“uppnår svart en av de vackraste

Det talades mycket om ett
generationsmöte, när 73-årige
Viktor Kortchnoi skulle ta sig an
14-årige Magnus Carlsen i Dram-

menturneringen vid årsskiftet.
Efteråt talades det också om på
vilket sätt den gamle lyckades
vinna duellen.
Magnus Carlsen

Viktor Kortchnoi
Carlsen hade noterat 40 drag
i sitt protokoll och lät sin betänketid rinna ut. Kortchnoi hade
noterat 41 drag, vilket invaggade
Carlsen i falsk säkerhet. Kortchnois protokoll var för övrigt oläsligt från 30:e draget och framåt.
Om man ska följa regelboken, så
borde väl en domare ha trätt in
i och bett Kortchnoi att skriva
tydligare?
Vid rekonstruktionen visade
det sig att man hade spelat bara
TfS nr 5/2005
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39 drag. Carlsen tog tidsförlusten
med jämnmod och visade sedan
Kortchnoi att svart har remi med
40...Tb6+ 41.Kc3 Ta6.

Spelöppningsfällor?
För att någon ska gå i en spelöppningsfälla fordras väl att den
andra parten gillrar den? Frågan
är om stormästaren Dusko Pavasovic över huvud taget funderade
på att han höll på med sådant när
han spelade följande parti i andra
ronden i en öppen turnering i
Kroatien.
Caro-Kann (B 17)
Dusko Pavasovic
Drago Zelenika
Bizovac 2005
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Ld3
e6 7.De2 Le7 8.S1f3

Jon Speelman har haft den här
ställningen ett par gånger som
svart och fått helt okej spel efter
8...h6 9.Se4 Dc7 följt av 10...b6.
Det är viktigt att köra bort
springaren från g5 innan man ägnar utvecklingen på damflygeln
lite uppmärksamhet. Zelenika
fick lära sig den saken på ett drastiskt sätt.
8...b6?? 9.Sxf7! uppg.
Efter 9...Kxf7 10.Sg5+ är ju
springaren på väg till e6.
412
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Statistiskt sett måste springaroffer på f7 vara en av de vanligaste orsakerna till ett platt fall i
öppningen. Det leder oss vidare
till Liechtenstein.

tar för ChessBase och har också
varit med om att komponera spelöppningsrepertoaren till Fritz, så
i den fasen är han väl hur som
helst en besvärlig motståndare.

Dambondespel (D 02)
M Vasiliev
T Goris
Liechtenstein Open 2005
1.d4 e6 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 d5 4.e3
Ld6 5.Se5 0-0 6.Sd2 c5 7.c3
Sc6 8.Ld3 Dc7 9.Sdf3 Sh5??

Philidor (C 41)
Thomas Luther, Innsbrucker SK
Harald Pöttinger, SK Bregenz
Hohenems 2005
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Le7 6.g3 d5
7.e5
Luther upptäckte hur besvärlig
den här ställningen är för svart
när han satt på den sidan i ett
parti mot Lenier Dominguez i
Havanna 2004. Luther spelade
7...Sg4 och stod klart sämre efter
8.Lf4 g5 9.e6!. Pöttingers nästa
drag förändrar inte omdömet om
varianten.
7...Se4 8.Sxe4 dxe4 9.Lf4!
Luther betecknar det draget som
en vederläggning av svarts försök.
9.Lg2 Dd5 är däremot oklart.
9...g5 10.Le3 Dd5 11.Sb5
Här är det förstås en fördel att
löparen står kvar på f1.
11...Dc6

Ett springarutfall med det vällovliga syftet att byta av svartfältslöparen. Nu slog blixten ned.
10.Lxh7+! Kh8
Svart kan inte slå tillbaka på h7,
t.ex. 10...Kxh7 11.Sg5+ Kg8 12.
Dxh5 Td8 13.Sexf7 Kf8 14.Sxd6
e5 15.Dh8+ Ke7 16.Dxg7+ Kxd6
17.Df6+ Kd7 18.De6 matt.
11.Sxf7+! Txf7 12.Lxd6 uppg.
Vit vinner lätt efter både
12...Dxd6 13.Sg5 De7 14.Dxh5
och 12...Dd8 13.Se5 Sxe5
14.Dxh5 Dxd6 15.dxe5 Dd7
16.Lg6+.

Philidor mot
Philidorkännaren
När Harald Pöttinger spelade
Philidor mot Thomas Luther i
det österrikiska lagmästerskapet,
så kände han kanske inte till att
Luther just producerat en DVD
om denna öppning. Luther arbe-

12.Dd5!
Just det, en springargaffel på c7
skymtar.
12...Dxc2 13.Sd6+!
Hoppet om motspel med Lb4+
släcks. Nu leder 13...cxd6?
14.Tc1 Dxb2 15.Txc8+ Ld8
16.Lb5+ till lätt vinst för vit.
13...Lxd6 14.exd6 Sc6
Han kunde ha gjort mer mot-
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stånd med 14...Dxb2, men efter
15.Dxe4+ Le6 16.Tb1 Dxa2 17.
dxc7 Da5+ 18.Ld2 Dxc7 19.
Txb7 är det ändå vit som håller i
taktpinnen.
15.Lb5 Le6 16.Dxg5 cxd6 17.Df6
Kd7 18.Tc1 uppg.
Svarts dam har som synes inga
fält.

Jesper Hall, Sverige
N Sommerbauer, Österrike

Knäppaste partiet
När David Norwood utlyste en
tävling för det knäppaste schackpartiet i sin spalt i The Telegraph
fick han flera intressanta bidrag.
Följande lilla intermezzo utspelades i en lagtävling i Oxford i år.
Jugoslaviskt (B 07)
Marco Zhang
Anonym
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Lg5
c6 5.e5 Sd5 6.Se4 Dc7 7.c4
Sb6 8.exd6 Dd8 9.De2 S8d7
Här gjorde Zhang något som väl
få andra hade klarat av: han satte
matt i ett drag! Det är förvisso ett
oerhört originellt drag: 10.Se4xd6
matt!
Svartspelaren såg häpen ut men
fann sig i sitt öde, stoppade klockan och gratulerade motståndaren. Det fanns många spelare i
lokalen men ingen upptäckte
luckan i vits överrumplande angrepp.

Svart drar
Kanske är det så att storslagna
vinster rent allmänt lättare etsar
sig fast i minnet än nesliga misstag. Men Sommerbauer minns
det här partiet för att han missade
ett praktfullt damoffer.
I diagramställningen erinrade
han sig under partiet ett av Mars-

halls damoffer. Sedan såg han
plötsligt 19...Dh3!!. Efter lång
betänketid kom han fram till att
det var ett vinstdrag men att
19...Lxf3+ var enklare. Det vinner också, men Sommerbauer
förbisåg sedan flera vinstfortsättningar och fick slutligen nöja sig
med remi.
19...Dh3!! hotar helt fräckt slag
på g2 och det visar sig att det inte
finns någon hållbar parad.
20.gxh3 faller på 20...Lxf3+
21.Ke1 Sb3+ och Sxc5. Det är
svårare att beräkna konsekvenserna av exempelvis 20.Lc3, t.ex.
20...Dxg2 21.Kxd2 (21.Lxa5
Sxa5 22.Kxd2 Sb3+) 21...Dxf3
22.Sd4 Sxd4 23.exd4 Lxc3+
24.Dxc3 Df4+! 25.Kc2 Tc8 och
svart vinner.
Sommerbauer: “Jag sörjer fortfarande 19...Dh3. Jag kommer
kanske aldrig få en ny chans att
spela ett så vackert drag.“

Partiet är slut
Vi ställer upp pjäserna efter oss, partiet
är slut. Därute har dagen övergått i afton, ett
sparsamt ljus från
fönstret kastar långa skuggor över brädet.
Sen samtalar vi stilla om några varianter som vi
kunde ha valt. Ingenting
spelar längre någon roll, partiet är slut.
Utanför väntar världen på oss, därute har
jag ännu några

Det missade
damoffret

drag kvar att leva. Gästerna
minglar, orkestern spelar upp till dans, musiken
porlar i glasen

I den österrikiska tidskriften
Schach-Aktiv nr 4/05 finns en
intervju med Norbert Sommerbauer, en internationell mästare
som är rankad elva i Österrike. På
frågan om det är något av alla
hans partier som har fastnat speciellt i minnet så lyfter han fram
ett från olympiaden i Elista 1998:

Men partiet är slut. Vi ställer upp pjäserna
efter oss, samtalar stilla. Ett sparsamt ljus kastar
skuggor över brädet.
Bo Gentili
Ur Bo Gentilis diktsamling “Cirkusen har lämnat stan
och andra dikter“ (Förlags AB Gondolin, 2005).
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Allsvenskan

2004-2005

Anders Olsson bäste poängplockare
Av Lars Grahn

V

i har sammanställt en del
statistik från den gångna elitseriesäsongen. Det visar sig att
mästarlaget SK Rockaden hade
seriens två bästa poängplockare,
Anders Olsson och Erik Hedman.
Bo Lindberg hade den bästa
poängskörden i Sollentuna SK.
Han spelade åtta partier med sex
vinster och två remier. Dessvärre
finns det också en olycksalig woförlust som drar ner procenttalet.
Vi bjuder på ett urval av partier
och partiställningar från de avslutande tre ronderna i Malmö.
Sicilianskt (B 42)
Emil Hermansson, Rockaden
Björn Ahlander, Limhamns SK
Elitserien, rond 11
Partiet spelades i sista ronden och
var antagligen tänkt att vara avgörande för utgången av serien av
dem som planerade den. Nu visade det sig att Rockaden redan var
klara mästare inför sista ronden
och inte hade något att spela för.
Vi hade inte heller så mycket att
spela för, så därför valde Stellan
Brynell och Jonny Hector att i
stället spela i danska ligan, där
deras danska lag hade desto mer
att kämpa om. [Se TfS nr 3, sidan
304. red.] På grund av detta hade
Rockaden ett på papperet mycket starkare lag än vi och det skulle
till ett smärre mirakel för att vi
skulle kunna rubba dem.
1.e4 c5 2.Sf3 e6
Jag mötte Emil en månad tidigare
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i Lund Open, även då med svart.
Det partiet blev remi efter att jag
hade valt Najdorfvarianten. Emil
är känd för att vara stark i öppningsfasen och för att inte vara
för förutsägbar bytte jag till en
annan siciliansk variant.
3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6
Paulsenvarianten som även den
ger intressanta ställningar som jag
gillar att spela.
5.Ld3 Lc5 6.Sb3 Le7
6...La7 är ett mycket intressant
alternativ som jag hittills bara
spelat i blixt. Jag har dock förberett det till ett riktigt parti, men
då spelade motståndaren 1.d4.
Tack och lov är det ju så med
förberedelser att får man inte in
dem när man hade tänkt, så har
man ändå nytta av dem vid ett
senare tillfälle. Idén med att först
göra Lc5 och sen Le7 är att
springaren anses stå sämre på b3
än på d4.
7.Dg4 Lf6
Här spelar så gott som alla det
försvagande 7...g6 frivilligt. Varför nästan ingen gör 7...Lf6 har
då åtminstone inte jag lyckats
räkna ut. Jag har spelat 7...Lf6 i
några år och hittills har ingen
vederlagt det. Intressant är att jag
visade det för Johan Hellsten i
samband med en lagmatch för
något år sen och vi analyserade
ställningen en bra stund tillsammans. Just då lyckades jag sälja in
det och Johan sa att han skulle
testa det vid tillfälle. Men tidiga-

re i år när Johan fick chansen i en
sydamerikansk turnering så spelade han 7...g6. Kanske vet Johan
nu varför det är att föredra framför 7...Lf6. Jag ska ta upp det
med honom så fort jag träffar
honom. En kuriositet är att även
Fritz tycker att 7...Lf6 är bästa
draget, men å andra sidan gör
Fritz hellre “det vrickade“ 7...Lf8
än 7...g6.
8.0–0 Sc6 9.Sc3 d6 10.Td1
En ny plan för mig, de flesta spelar “klassiskt“, det vill säga behåller tornet på f1, gör f4, Kh1,
utvecklar Lc1, in med a1-tornet
mot mitten o.s.v.
10...Sge7 11.Lf1 0-0 12.Le3
Dc7 13.Td2
Vits idé är att pressa på d-bonden
med så mycket som möjligt. Nu
ser man även tanken med att
hålla inne med f4: vit kan fylla på
med Dg3 och Lf4 om det behövs.
13...Td8
13...Lxc3 är ett intressant alternativ med idén att vits dåliga
bönder ska kompensera svart för
avsaknaden av löparparet. Fritz
gillar svarts ställning, men både
jag och Emil tyckte under och
efter partiet att vit stod lite
bättre.
14.Sa4
Jag hade väntat mig 14.Tad1 varpå jag hade tänkt spela 14...b5
med en ganska jämn ställning.
Men vad gör jag nu? Vit hotar
inhopp på b6 med både löpare
och springare. Ett sätt att parera
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är att spela 14...Se5 följt av antingen Dc6 med hot på e4 eller
Se5-d7 som garderar b6. Men
vänta – kan jag inte spela b7-b5?
14...b5!

Jo, det kan jag, för efter 15.Sb6
Tab8 16.Sxc8 Tbxc8 står alla
mina pjäser bra och jag kan snabbt
få in Sc6-e5-c4. Och 15.Lb6 går
ju inte, eller?
15.Lb6?
Klart sämre än 15.Sb6. Emil
motiverade sitt val med att han
tyckte att han stod lite sämre
även efter 15.Sb6. Trots allt borde nog ändå springardraget ha
spelats.
15...Db8!
Mycket bättre än 15...Db7 eftersom vit ibland har den räddande
resursen Sa5 med hot på damen.
16.Lxd8 bxa4 17.Lxe7
Om den svarta damen stått på
b7, hade 17.Sa5 räddat vit.
17...Lxe7
Nu ser man tydligare vits problem, den vita springaren på b3
har inga fält. På 18.Sd4 kan man
bara byta och göra e6-e5 med
tornvinst och 18.Sc1 går inte på
grund av 18...Dxb2.
18.e5
Vit försöker utnyttja att svart
måste lägga ett drag på a4xb3
genom att spela aktivt. En annan
idé var att spela avvaktande och
se hur svart ska komma vidare.
Vit har trots allt en ganska solid
ställning med få svagheter.
18...axb3 19.exd6 Lxd6 20.axb3
Lxh2+

Elitserien 2004-2005
Bästa poängplockare
Anders Olsson, SK Rockaden
Erik Hedman, SK Rockaden
Rune Djurhuus, Skara SS
Hans Friberg, Skara SS
Björn Ahlander, Limhamns SK
Anders Nylén, Limhamns SK
Emil Hermansson, SK Rockaden
Bo Lindberg, Sollentuna SK
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Richard Wessman, SK Rockaden
Peter Bergström, Sollentuna SK
Jonas Eriksson, Sollentuna SK
Jonny Hector, Limhamns SK
Jonas Lundvik, Södra SASS
Rikard Winsnes, Skara SS

8 av
7,5 av
9,5 av
6 av
6,5 av
6,5 av
5,5 av
7 av
8,5 av
8,5 av
4,5 av
7,5 av
7,5 av
7,5 av
6 av

8
8
11
7
8
8
7
9
11
11
6
10
10
10
8

100%
94%
86%
86%
81%
81%
79%
78%
77%
77%
75%
75%
75%
75%
75%

Vi har listat spelare som har spelat med i minst sex av de
elva ronderna. Av övriga måste vi framhålla Jacek Gdanski,
Eksjö-Aneby Alliansen som tog 5 av 5.

Antal spelare under säsongen
Farsta SK
Södra SASS
Limhamns SK
Lunds ASK
SK Rockaden
SK Passanten
Wasa SK
Sollentuna SK
Eksjö-Aneby Alliansen
SK Kamraterna
Skara SS
Åstorps SS

Svart står jättebra men måste fortfarande spela omsorgsfullt för att
vinna.
21.Kh1 Lf4 22.Td3 e5 23.Df3
Sd4 24.c3 Se6 25.Dd1 Lb7
26.b4 g6 27.Td7 Df8!
Damens ankomst till h-linjen
punkterar partiet.
28.Kg1 Dh6 29.Lc4 Dh2+ 30.Kf1

15
15
14
14
14
13
13
12
11
11
11
11

Lxg2+ 31.Ke2 Dh5+ 32.Kd3
Df5+ 33.uppg.
Det är matt efter 33.Ke2 De4.
(Kommentarer av Björn Ahlander)
Limhamn saknade inte bara
Hector och Brynell i sista rondens match mot Rockaden. JuTfS nr 5/2005
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nioren Amir Tadjerbashi avstod
också från spel den söndagen. För
hans del var det en fotbollsmatch
som pockade på uppmärksamhet. Tadjerbashi jonglerade i
alla fall med pjäserna i fredagsmatchen mot veteranen Felix
Nordström.
Franskt (C 07)
Amir Tadjerbashi, Limhamn
Felix Nordström, Wasa SK
Elitserien, rond 9
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5
Dxd5 5.Sgf3 cxd4 6.Lc4 Dd6
7.0-0 Sf6 8.Sb3 Sc6 9.Sbxd4
Sxd4 10.Sxd4 Ld7 11.c3 Le7
12.De2 0-0 13.Te1 Tfe8
Nordström har spelat teoridraget
13...Dc7 förut. Man kan spekulera i om han hade glömt teorin
eller om han ville lämna böckerna för att undvika eventuella förberedelser.
14.Lg5 Sd5 15.Lxe7 Sxe7
16.Tad1 Db6 17.Sf3 Lc6 18.Sg5!

Vits angrepp är mycket farligare
än det i förstone ser ut att vara.
Det hotar 19.Lxe6! fxe6 20.
Dxe6+ Kh8 21.Sf7+ Kg8 22.
Sh6++ Kh8 23.Dg8+ Txg8 24.Sf7
matt. Svart kan undvika kvävmatten med 18...h6, men då finns
19.Sxf7! varpå 19...Kxf7 faller
på 20.Dxe6+ Kf8 21.Df7 matt.
Lika hopplöst är 18...Sg6 19.Dh5
h6 20.Sxf7! Kxf7 21.Txe6 Txe6
22.Lxe6+ Kxe6 23.Dxg6+ Ke7
(23...Ke5 24.Te1+ Kd5 25.De6+
Kc5 26.Te5+ med matt) 24.
Dxg7+ Ke8 25.Dg8+ följt av
416
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Dxa8 med fortsatt angrepp.
18...Ld5 19.Dh5! Lxc4 20.Dxh7+
Kf8 21.Td7! uppg.
Det finns inte något hållbart försvar mot hotet 22.Dh8+ Sg8
23.Txf7 matt.
Robert Bator är en av de spelare man förknippar med tidsnödsdramer. Han brukar klara sig
helskinnad, men i nionde ronden
gick det helt snett.
Robert Bator, SK Rockaden
Johan Andersson, Eksjö-Aneby
Elitserien, rond 9

Efter 31.De6! är svarts matthot
neutraliserat. På 31...Sf6 får vit
dock vara aktsam och undvika
32.a8D?? Dxh2+! 33.Kxh2 Th5+
34.Dh3 Sg4+! 35.Kh1 Txh3 matt.
Vit besvarar i stället 31...Sf6 med
32.g4!, t.ex. 32...Sxg4 33.Txg4
Dxg4 34.Tg1 och a-bonden kan
göra sig redo för promovering.
31...Th5 32.Th4 Txh4 33.gxh4
Ld6
Den löparen dök till synes upp ur
tomma intet. Det går inte att
avvärja matthotet.
34.uppg.
Jonas Lundvik blev bäste
poängplockare i Södra SASS. Till
det bidrog tionde rondens parti
mot Tom Borvander.
Tom Borvander, Kamraterna
Jonas Lundvik, Södra SASS
Elitserien, rond 10

28.a7
Svart har stora problem.
28...f3
Andersson får ta vara på de
taktiska chanser som ställningen
erbjuder. Drömmen är förstås
Df5-h3-g2 matt. Vit gör bäst i att
släcka svarts sista hopp med
29.Te3 med beredskap att offra
tornet på f3 och placera en ny
dam på a8. Men partifortsättningen antyder att vi är mitt inne
i ett tidsnödsdrama.
29.Kh1?
Nu blir svarts matthot mer reella.
29...Dh3 30.Tg1 Tf5?
Hotet är förstås damoffer på h2
följt av matt, men det tillåter en
parad. Efter 30...g5! med samma
idé blir det svårare för vit, t.ex.
31.Te6 Txe6 32.Dxe6 Dxe6
33.a8D Dg4 och om någon ska
kunna rubba jämvikten så är det
svart.
31.Te4??

Svart har mobiliserat på kungsflygeln, och var finns nu den
svaga länken i vits försvarslinje?
Lundvik fann den.
22...Txe3!! 23.fxe3 Dxe3 24.
Lxf5 Dxe2+ 25.Kg1 Dxd2
Bonden på d4 hänger och den på
g4 är indirekt garderad: 26.Lxg4?
Dxd4+ och 27...Sxg4.
26.Td1 Dg5 27.Lc2
Efter 27.Dd3 Te8 28.Kf2 Lf4!
hotar tornet helt enkelt att gå till
e3, varvid 29.Te1 kan besvaras
med 29...Txe1 30.Kxe1 Lxg3+
31.Dxg3 Dxf5 med furstlig kompensation för kvaliteten.
27...Te8 28.Kf2

TfS nr 5/2005

68

05-08-25, 11.57

Vit får efter bästa förmåga försöka hålla e3 och g3.
28...Sh5 29.Thh1
Borvander tvingas släppa g3,
vilket naturligtvis beseglar hans
öde. 29.Tg1 faller på 29...Dd2+
30.Kf1 Te1 matt.
29...Lxg3+ 30.Kg1 Df4 31.uppg.
På 31.Tf1 kan följa 31...Te1
32.Kg2 Dd2+ 33.Kg1 Df2 matt.
Nick deFirmian var en av få
utländska stormästare i elitserien
den gångna säsongen och var bara
med i de tre sista ronderna. Efter
en fredagsförlust mot Pontus
Sjödahl var han ute efter att
revanschera sig i lördagspartiet
mot Bengt Svensson. Men amerikanen var åter illa ute.
Sicilianskt (B 97)
Bengt Svensson, Kamraterna
Nick deFirmian, Södra SASS
Elitserien, rond 10
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3
10.f5 Sc6 11.fxe6 fxe6 12.Sxc6
bxc6 13.e5 dxe5 14.Lxf6 gxf6
15.Se4 Le7 16.Le2 h5 17.Tf1
Dxa2 18.Td1 Dd5 19.De3 Da5+
20.c3 f5 21.Dg3
Det går naturligtvis inte att slå
springaren.

I partiet Radjabov–Ye, Calvià
2004, följde 21...Kf8 22.Dg6 Da4
23.Tf3 Ta7 24.Tg3 Lh4 25.Sg5
Lxg3+ 26.hxg3 Da5 27.Df6+ Kg8
28.Td8+ Dxd8 29.Dxd8+ Kg7
30.Dd6 uppg. I det här läget fann

deFirmian för gott att avvika.
21...Kf7 22.Txf5+! exf5 23.Lc4+
Dd5
Enda chansen. Efter 23...Le6?
24.Lxe6+ kan svart inte slå tillbaka för matt i två.
24.Lxd5+
Efter avveckling blir det dam mot
två torn med stor sannolikhet för
remi. 24.Txd5!? är ett bättre försök, t.ex. 24...cxd5 (På 24...Le6?
följer 25.Td7! med avgörande
angrepp, t.ex. 25...Lxc4 26.Dg5
eller 25...fxe4 26.Dxe5 Th6 27.
Df5+.) 25.Lxd5+ Le6 26.Dxe5
Lxd5 27.Dxd5+ Kg7 28.De5+
och f-bonden faller.
24...cxd5 25.Dxe5 Te8
Svart kan utnyttja att e-linjen har
öppnats.
26.Dxd5+ Le6 27.Sd6+ Lxd6
28.Dxd6 Lb3+ 29.Kf2 Lxd1
30.Dxd1 Kg6 31.Dd6+ Kg7
32.Dd7+ Kg6 33.Dd6+ Kg7
34.Dd7+ Kf6 35.Dc6+ Kf7
36.Dd5+ remi
Kezli Ong var den stora positiva överraskningen i SM-gruppen
i fjol, men i elitserien gick det inte
lika bra. 2½ poäng på åtta partier
måste ha varit en rejäl missräkning.
Sicilianskt (B 33)
Kezli Ong, Farsta SK
Henrik Holmsgaard, Åstorp
Elitserien, rond 11
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6
10.Sd5 Lg7 11.Ld3 Se7 12.Sxe7
Dxe7 13.0-0 0-0 14.c3 f5 15.
Sc2 f4 16.a4 bxa4 17.Txa4 Dg5
18.Kh1
I partiet Golosjtjapov–Chalifman, Izmir 2004 gav sig vit ut på
jakt efter a-bonden efter att ha
säkrat sin kungsställning: 18.f3
Lf6 19.Sb4 Kh8 20.Lxa6 Tg8
21.Tf2 o.s.v. Ong tar i stället
sikte på d-bonden.
18...Lf6 19.Lc4 Kh8 20.f3 Tg8

21.Tf2 Dh5 22.Dxd6 Lh4 23.Td2

23...Lh3!
Man kan lätt försäkra sig om att
löparen inte kan slås (24.gxh3
Dxf3+), och det finns konkreta
hot att ta ställning till. Förutom
24...Tad8 måste vit avvärja hotet
24...Lxg2+ 25.Txg2 Txg2 26.
Kxg2 Tg8+ 27.Kf1 Dxf3 matt.
Fritz trollar fram ett svar som
hjälpligt parerar dessa båda möjligheter, nämligen 24.Sd4!. Det
finns inte längre en matt på f3 i
varianten ovan och efter 24...exd4
25.Dxd4+ kan vit kämpa vidare
med två bönder för pjäsen.
24.Lxf7?
En avledningsmanöver som innebär ett pjäsoffer, men efter
24...Dxf7 25.Dxe5+ Lf6 26.Dxf4
har vit ett gäng bönder för pjäsen.
Svart har ett bättre svar ...

24...Dg5!
Nu kan vit inte stå emot trycket
på g-linjen.
25.Lxg8 Txg8 26.g3 fxg3 27.Ta1
gxh2 28.Txh2 Lg2+ 29.Kg1
Lxf3+ 30.uppg.
TfS nr 5/2005
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Landet runt
Upsala ASS 100 år

Modern schackklubb
med gamla anor
Av Sture Olsson

et är inte många schackklubbar i Sverige som kan skryta
med så gamla och stolta anor som
Upsala ASS, och när det uppsaliensiska schacksällskapet i år tar
steget in i den fåtaliga och ärevördiga hundraårsklubben utgör detta bara det definitiva beviset för
vad som sedan länge är väl känt i
den inhemska schackvärlden:
UASS räknas in bland de klassiska klubbarna i svenskt schackliv,
och tar steget i egenskap av en
modern och välskött förening
med en spännande och växlingsrik historia.
UASS må vara äldst i Uppsala
och bland de äldsta i landet men
är likväl inte stadens första schackklubb. Från cirka 1860 och några
decennier framåt bildades och
avsomnade ett antal mindre
schacksällskap, alla med det
gemensamt (förutom sin relativt
kortvariga tillvaro) att de på ett
eller annat sätt var knutna till
stadens studentliv. Inte sällan bars
de upp av en eller ett par eldsjälar, efter vilkas avflyttning från
staden och universitetet schacksällskapen tenderade att snabbt
tyna bort.
När så UASS bildades den 12
maj 1905 var det med betoning
på “Allmänna“ i namnet och med
ett uttalat syfte att bredda schack-

D
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intresset till “borgerliga“ kretsar
utanför akademin. Ambitionen
var tecken på ett i grunden ideologiskt och ganska tidstypiskt ställningstagande.
Vid sällskapets 25-årsjubileum
1930 skrev Emil Eriksén, en av
grundarna, följande i festskriften
apropå samexistensen över alla
sociala skrankor:
“Den allra rödaste röda samarbetar här alldeles förträffligt
med den blåaste blå; och en
fanatisk nykterhetsvän kan i
mitt sällskap tillbringa en hel
afton med verklig tillfredsställelse“.
UASS växte sig omsider starkare
såväl till numerär och spelstyrka
som till organisatorisk förmåga
och var redan 1923 moget att stå
som arrangör för det årets SMtävlingar, en uppgift man skilde
sig från med den äran. Den verkliga utmaningen var annars SMtävlingarna 1985 i samband med
klubbens 80-årsjubileum. Vid den
tiden hade schack-SM vuxit till
ett tvåveckors arrangemang med
närmare tusentalet startande.
Första gången, 1923, samlade
turneringarna 62 deltagare.
Redan under sina första decennier bedrev UASS en mångfacetterad verksamhet. Förutom de

interna turneringarna stod lagmatcher mot andra städer, simultanföreställningar och så udda
saker som problemlösningstävlingar, blindschack och telefonmatcher på spelschemat. På
30-talet startade Upsala ASS
Korpschacket, en lagtävling för
företag och organisationer, under lång tid landets största lagtävling. Den lever för övrigt vidare
och inleder fortfarande traditionsenligt varje nytt spelår i Uppsala.
Klubben är dessutom sedan
mycket länge självklar arrangör
för såväl den traditionsrika turneringen varje vår om Uppsalamästerskapet som av Upplands
DM varje höst. Sedan det riksomfattande seriespelet för klubblag kom i gång vid slutet av
60-talet har UASS kämpat väl i
de högsta divisionerna med spelåret 1972-73 som odiskutabel
höjdpunkt: högst oväntat och
knappt men mycket välförtjänt
vann klubben för första och hittills enda gången SM-guld.
Under årens lopp har klubben i
sina led hyst åtskilliga storartade
schackpersonligheter liksom
flera av landets allra främsta
schackmästare. Till den förstnämnda skaran räknas till exempel den legendariske riksdagsmannen Primus Wahlmark och till
den senare namn som Harald
Malmgren, Europamästare och
vice världsmästare i korrespondensschack samt Börje Jansson
och Jan Johansson, båda segrare i
individuella SM.
I klubbens jubileumsaktiviteter ingick förutom en hundraårsbankett även en jubileumsturnering under pingsten för speciellt
inbjudna särskilt prominenta
UASS-are, en stort upplagd jubileumsblixt samt utgivandet av en
minnesbok. Denna publikation
ger en allsidig presentation av
klubbens hundraåriga historia
med åtskilliga intressanta infalls-
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En grupp uppsaliensiska schackspelare, sannolikt från det första decenniet efter Upsala
Allmänna Schacksällskaps bildande.

vinklar på det lokala schacklivet
under 1900-talet och på klubbens viktiga roll som sammanhållande och drivande kraft och
lämnar tryckeriet i början av
hösten.
Det enda smolket i glädjebägaren är hedersordföranden Arthur
Illerbrands bortgång för ett par
månader sedan. Han var livfullt
engagerad i jubileumsaktiviteterna och hade förstås varit den
självklare huvudpersonen under
jubileumsdagarna i maj.
Vid jubileer faller det sig
naturligt med tillbakablickar av
olika slag. I backspegeln är det
lätt att konstatera att klubb- och
stadsmatcher var populära och
återkommande inslag i de äldre
klubbarnas verksamhet, och då

inte bara som närschacksevenemang utan påfallande ofta som
telefonmatcher eller klassiska
korrschackdrabbningar. UASS:s
motsvarighet i huvudstaden hette Stockholms Allmänna Schackklubb, med vilken ett regelbundet och livaktigt utbyte i olika
former tidigt kom till stånd.
Samma år som UASS fick
hedersuppdraget att anordna
1923 års SM spelades en korrmatch mot Lunds Schackklubb
(oktober 1921–april 1922) från
vilket vi hämtar ett av partierna:
Damindiskt (E 15)
Uppsala-Lund
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6
Damindiskt är numera en fullt
etablerad spelöppning, men 1923

ansågs varianten (under namnet
Bogoljubows system!) tvivelaktig, framför allt på grund av vits
nästa drag.
4.g3 Lb7 4.Lg2 c5 6.dxc5?! Lxc5
7.0-0 Dc8!? 8.Sc3 Le7 9.Sb5!
Sa6
Svart avstår klokt nog från bonden; efter 9...Dxc4? 10.Se5 Dxb5
(10...Dc8 11.Sc4!) 11.Lxb7 vore
han redan illa ute.
10.Lf4 0-0 11.Ld6 Lxd6 12.Sxd6
Dc7 13.Dd4 Lc6 14.Tfd1 Se8
15.Se5?! (15.Sb5!?) 15...Lxg2
16.Kxg2 f6 17.Sxe8 Tfxe8 18.Sg4
Tad8 19.e4 d6 20.Td2 Dc6 21.f3
Kf7
Ställningen är till synes lika, men
vit har den större manövreringsfriheten. Mot bästa försvar ska
dock fördelen inte räcka särskilt
TfS nr 5/2005
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långt.
22.Tad1 Sc5 23.Se3 a5 24.Dc3
Td7 25.Sc2 Ted8 26.Sd4 Db7

Här borde nog vit ha skyndat
långsamt, och stegvis ökat trycket med b2-b3, a2-a3 följt av
b3-b4.
27.b4?! axb4 28.Dxb4 d5 29.
exd5 exd5 30.cxd5 Txd5 31.Dc4
Se6
Svart kunde lätt ha upphävt bindningen med 31...Da6.
32.a4 Kg8 33.Td3
Hotet mot e6 aktiveras. Svarts
rätta parad är 33...Dc7!, t.ex.
34.Sc6 Txd3 35.Dxe6+ Kf8!
36.Te1 och svart får acceptera att
ge tillbaka kvaliteten, ty annars
avgör Sc6-e7. Nu däremot får
partiet ett lika märkligt som
tragiskt slut.
33...Df7?? 34.Sxe6 uppg.

Favoritseger i
Jubileums-UM
Som ett led i UASS:s 100-årsjubileum anordnades under pingsthelgen en jubileumsturnering i
form av ett extraordinärt Uppsalamästerskap. Sex av stadens
allra främsta spelare genom
tiderna var inbjudna till vad som
aningen skämtsamt lanserades
som UUM – det ultimata Uppsalamästerskapet.
Det var en välmeriterad sextett
420
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som utgjorde jubileumsevenemangets startfält. Förutom årets
UM-segrare, som sedan tidigare
utlovats en plats i turneringen,
var kraven för att få bli inbjuden
att man som spelare med Uppsalaanknytning någon gång vunnit
SM eller att man segrat mer än en
gång i ett UM. Högst rankade,
och självklara förhandsfavoriter,
var stormästaren Thomas Ernst
och UASS:s förstabordsspelare de
senaste decennierna, Jan Johansson. Genom deltagande av altmeister Börje Jansson, UASS:s i
särklass mest meriterade spelare
genom tiderna, samt Thomas
Marttala, Måns Svensson och
Henrik Lindberg fick UASS:s
jubileumsturnering det starka
startfält evenemanget förtjänade.
Helt tipsenligt kom striden om
förstaplatsen att stå mellan de två
förhandsfavoriterna, Thomas
Ernst och Jan Johansson. Deras
inbördes möte i fjärde ronden
blev avgörande för hela turneringen. Det utformade sig till en
kort men mycket intensiv duell.
Som svart tog Johansson modigt
stora risker och inbjöd till skarpt
spel, men tog alltför många steg
ut på minerat område och föll
snabbt offer för vits kungsangrepp. Thomas Ernst var turneringen igenom i god form och gav
prov på såväl djuptänkt positionsspel som vasst angreppsspel och
säker teknik. Hans slutseger var
överlägsen.
Slutställning: Thomas Ernst 5;
Jan Johansson 3½; Börje Jansson
2½; Thomas Marttala och Henrik Lindberg 2 och Måns Svensson 0 poäng.
Ernsts snabba fallseger i finalpartiet visade sig vara lika mycket
frukten av goda förberedelser som
av hög precision vid brädet och
en räknekapacitet värdig en yrkesmatematiker.

Philidor (C 41)
Thomas Ernst
Jan Johansson
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
Det uråldriga Philidors försvar,
med anor från 1700-talet, upplevde en första renässans på 20talet tack vare Aljechins och Nimzowitschs insatser. En andra om
än kortare blomstringstid inföll
på 70-talet sedan Larsen lanserat
ett system med fianchettering av
kungslöparen. Omsider växte ett
spelsätt fram som liknar den
jugoslaviska attacken mot drakvarianten i Sicilianskt, och som
kom att utgöra vits farligaste
vapen. Det omfattar lång rockad
och snabb uppmarsch på kungsflygeln.
6.Le3 Lg7 7.Dd2 0-0 8.0-0-0
Te8 9.f3 Sc6 10.h4 a6 11.g4
Se5 12.Le2 b5 13.Lh6(!)
Ett intressant mellandrag, och
sannolikt en förstärkning. Svarts
löpare “tvingas“ till en deplacering innan huvudvariantens Lg5
följer. [Bent Larsen nämner
13.Lh6 med idén 13...Lh8 14.Lg5
i sin uppmärksammade artikel
“Måske kan man alligevel spille
Philidor?“ i Skakbladet nr 3/1970.
Det var den artikeln som gav öppningen en renässans på 70-talet.
red.]
13...Lh8 14.Lg5 c5
[I en utomordentligt tempokänslig variant bör svart inte spela
14...c5, som bara bäddar för det
tematiska pjäsoffret på f5. Direkt
14...Lb7 är bättre. Det är i vissa
varianter viktigt att kunna besvara Sc3-d5 med Lb7xd5. Ett par
möjliga fortsättningar: 15.Sf5
gxf5 16.gxf5 h5 följt av Kh7,
eller 15.h5 c5 (När vit har försvagat g5 är det okej att provocera
fram pjäsoffret. Vit gör kanske
bäst i att besvara provokationen
med 16.Sb3.) 16.Sf5!? gxf5
17.gxf5 h6! 18.Lxh6 Kh7 och vi
har en ställning som efter drag-
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omkastningar också uppkom i
partiet Patavia-Lagumina, Castellaneta 1999. Det partiet visar
svarts möjligheter på ett utmärkt
sätt. red.]
15.Sf5!?
Detta springaroffer utgör ett icke
obekant tema i denna spelöppningsvariant, och anses ge vit goda
praktiska chanser, men det nya i
denna situation är att svart inte
längre har det goda flyktfältet h8
för sin kung efter de två avslagen
på f5.
15...gxf5 16.gxf5 Lb7(?)
Trots tempoförlusten verkar
16...Lg7 17.Thg1 Kh8 vara svarts
bästa försvar.
17.Lh6! b4?
Svart var redan, trots merpjäsen,
riktigt illa ute och nu får vits
angrepp än mer vind i seglen.
18.Dg5+ Sg6 19.fxg6 Te5?
Svart hade måhända hoppats på
lite motspel efter detta mellandrag, men i själva verket öppnar
det vägen för en riktigt elegant
avslutning på partiet. Bäst, men
fortfarande otillräckligt, hade
19...hxg6 20.Lc4! d5!? varit,
däremot inte 19...bxc3 20.g7! etc.

20.Lc4!
Matthotet på f7 avgör kampen,
oavsett vilken pjäs svart ställer på
d5.
20...d5 21.gxf7+ Kxf7 22.Dxe5
bxc3 23.exd5 uppg.
Artiklarna har tidigare varit publicerade
i UNT.

Deltalift Open, Laholm 2005

Ulf Andersson på
Stadshotellet i Laholm
Av Mats Johansson

ör andra året i rad genomfördes under Kristi himmelsfärdshelgen Deltalift Open på Stadshotellet i Laholm. Det är svårt att
hitta en centralare samlingsplats
för schackspelare från Småland,
Skåne, Halland och Göteborgsregionen. Det borde rimligtvis
locka till rekorddeltagande, resonerade arrangörerna.
Men icke! Danskt deltagande
då? Javisst, trevlige GM Carsten
Høi representerade ensam sitt
land återigen. Han står snällt och
väntar på att bli upphämtad vid
Knutpunkten i Helsingborg. Tillsammans med Jonny Hector,
Nick deFirmian och Stellan
Brynell hoppar de in i min bil och
jag triggar dem med att ”lova varandra” att inte spela några snabba
remier mot Ulf Andersson, som
var arrangörernas affischnamn för
årets upplaga. Alla lovade, utom
Stellan och han höll sitt löfte!
Stellan gick ett steg längre. Han
till och med väckte Ulf via tävlingsledaren Johan Berntsen för
att ta en snabb remi. Ulf hade
missuppfattat tiden för rondstart
och var självklart tacksam för Stellans sportsliga uppträdande och
lovade komma ihåg det. Stellan
tolkade detta som att han har stor
chans till remi vid nästa möte och
jag tror de talar sanning!
Borde det inte finnas fler
schackintresserade människor på
andra sidan Sundet än Carsten,

F

frågar jag tävlingsledaren Magnus Filipsson.
Man måste komma ihåg att det
tar ett antal år att jobba upp en
turnering till toppstatus. Även
om Harplinge SS börjar få rutin
på att arrangera schacktävlingar
så är det mycket jobb som ska
göras initialt och för varje år som
går blir det förhoppningsvis bättre och bättre. Vi har i år fått med
oss Laholm kommun och turneringen har en bra topp med ett
antal stormästare, men vi hade
gärna sett ett större juniordeltagande. Glappet mellan 2000–
2200 ratingmässigt måste det
göras något åt till nästa år. En
större satsning på att få med
spelare från Danmark samt ordna
fram gruppboende och fler alternativa övernattningsmöjligheter
är medicinen som ska ge resultat
i form av fler deltagare.
Laholm är en fantastiskt vacker
småstad som ligger geografiskt
skapt för schackliga ändamål.
Tävlingen inramas med en trevlig
atmosfär mycket tack vare Stadshotellets stora sal, vilken lämpar
sig alldeles förträffligt för en
öppen turnering.
Även om det blev något färre
deltagare i årets upplaga så lyckades man överraska med att få
Ulf Andersson att spela sin första
öppna turnering på många år. Hur
övertalar man Uffe då? Ryktet
säger ”ett glas rött franskt vin och
TfS nr 5/2005
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Foto: Mats Johansson

Ulf Andersson hjälper Gregor Reid med efteranalysen.

en efterrätt!” Kan detta verkligen
vara sant? Nåväl, Uffe som kom
direkt från en lyckad snabbschacksturnering i Bryssel var i
strålande form och är självklart
alltid en stor tillgång genom sin
vänlighet och öppenhet att
hjälpa till i efteranalyser. I förbifarten berättade han för undertecknad att han började sin
karriär som stavhoppare (!). Jag
tycker självklart att det är en
intressant merit även om jag har
svårt att se en naturlig koppling
till hans stora schackframgångar.
Om det överhuvudtaget är
någon som vet hur högt han
hoppade, så är det troligtvis
endast Calle Erlandsson, men jag
tvivlar på att han sitter inne med
just denna obskyra uppgift. Men
man vet aldrig ...
422
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Tävlingen blev som väntat en
kamp mellan stormästarna Jonny
Hector, Ulf Andersson, Nick deFirmian och Stellan Brynell.
Slutställning:
1-2. Jonny Hector, Limhamns SK
och Ulf Andersson, SK Rockaden
6; 3-5. Nick deFirmian, Södra
SASS, Stellan Brynell, Limhamns
SK och Magnus Lindhe, Halmstads SS 5½; 6-8. Axel Smith,
Lunds ASK, Carsten Høi,
Åstorps SS och Gregor Reid,
Harplinge SS 5 poäng.
(7 ronder, 51 spelare)
Ulf Andersson passade även på
att spela en simultan mot nitton
spelare på ICA Maxi, Mellbystrand under söndagen. Den
annars så ödmjuka stormästaren
visade ingen barmhärtighet

denna dag. Han vann med
18½-½ inför en söndagshandlande allmänhet.
Jugoslaviskt (B 06)
Jonny Hector
Gregor Reid
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4
Sc6 5.Le3 Sf6 6.h3 0-0 7.g4
Ett ambitiöst val och en variant
som Hector är väl förtrogen med.
7...e5 8.dxe5 dxe5 9.f5 gxf5
10.exf5 Sd4 11.Lg2 De7 12.Dd2
Folk avråds från att spela det
måhända frestande 12.g5 på
grund av 12...Lxf5!; efter 13.gxf6
Dxf6 har svart två bönder och
aktivt spel för pjäsen.
12...Td8 13.Df2 Dc5?
Enligt boken står vit en aning
bättre efter 13...h6 14.0-0-0. Partidraget var nog inte förberett.
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Det hotar visserligen 14...Sxc2+,
men det är lätt avvärjt.
14.0-0-0

Bindningen av springaren på d4
är mycket obehaglig för svart.
14...Ld7 15.Sf3
Naturligtvis inte 15.Lxb7? Tab8
och svart får utmärkt motspel
längs b-linjen. Det är nålstick mot
springaren på d4 som gäller.
15...Lc6 16.Sxd4 exd4 17.Txd4
Lh6
Det påskyndar slutet, men ställningen var hur som helst förlorad. Det ser i förstone ut som om
löparen på e3 är avväpnad, och
efter 18.Txd8+ Txd8 har svart
kommit billigt undan. Men det
finns ett mellandrag som gör det
så mycket enklare för vit.
18.g5! Lxg5 19.Dg3 h6 20.Lxg5
Sh5 21.Txd8+ Txd8 22.Dg4 hxg5
23.Dxg5+ uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)
Ola Bengtsson

Ulf Andersson

Vit har fördel och hans uppgift
underlättas väsentligt med svarts
nästa drag. Men det är naturligtvis inte lätt att sitta bakom de
svarta pjäserna i det här läget.
Bengtsson försökte åstadkomma
något på kungsflygeln för att
bryta den ödesmättade lunken
mot avgrunden.
25...g5? 26.d5!
Ett drag med flera syften. Det
blockerar femte raden för svarts
torn och öppnar fjärde raden för
vits torn. Samtidigt hotar det att
öppna d-linjen, vilket är en viktig

poäng efter 26...gxh4 27.dxc6
bxc6 28.Td4.
26...Txd5
Ett desperat försök att hänga kvar
i partiet. Efter 26...cxd5 27.hxg5
kan svart inte slå tillbaka på grund
av 27...fxg5 28.Tb6 Dxa3 29.
Dh8+ Kf7 30.Dxh7+ Kf8 31.
Txc8! Txc8 32.Tg6 Ke8 33.Dg8+
Kd7 34.Lh3+ med matt.
27.Lxd5 Dxd5 28.Td4 Da5
29.hxg5 Txd4 30.Dxd4 Dxa3
31.Ta1 uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)

Gästrikland Open, Sandviken 2005

Ny seger för
Ralf Åkesson
Av Lars Grahn

et är hård konkurrens om
själarna. Samma helg som
Gästrikland Open arrangerades i
Sandviken genomfördes Västerås Open – i poker. Det visar sig
att en del spelare som kunde
tänkas vara med i Sandviken
föredrog kortlekarna framför
schackpjäserna. Möjligen hade
det något med prispotten att
göra ... Startavgiften i Västerås
Open var 3 300 kronor, förstapriset 90 000 kronor. Det finns
liknande varianter i schackvärlden. Ulf Andersson planerar att
ställa upp i Aeroflot Open i
Moskva i början på nästa år. Han
får punga ut med ungefär 5 000
kronor för att få vara med. Det är
en sorts startavgift som inklude-

D

rar resa och uppehälle. Prissumman i Moskva är betydligt mer
tilltagen än i Västerås Open.
Det kom i alla fall 120 spelare
till Sandviken varav ett halvdussin stormästare. Ralf Åkesson
hade en utmärkt vårsäsong och
höstade än en gång in ett förstapris. De två främsta i turneringen
har kommenterat några av sina
partier för TfS.
Engelskt (A 17)
Ralf Åkesson
Emanuel Berg
Gästrikland Open (7)
Detta parti, som spelades i näst
sista ronden, hade onekligen
finalkaraktär. Emanuel hade dessförinnan vunnit allt medan jag
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själv låg en halva efter. Vår inbördes statistik går klart i Emanuels
favör, men ett litet förbehåll är
att han mestadels har haft vitt
tidigare. Det var därför med en
viss tillförsikt som jag nu själv
fick sätta mig bakom de vita
pjäserna.
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.g3 0-0 5.Lg2 d5 6.a3 Le7
7.d4
Spelet inleds i teorins utkanter,
vilket passade mig utmärkt. I jämförelse med huvudvarianten i
Katalanskt har vit nu fått Sc3 och
a3 istället för 0-0, men det är
svårt att säga om detta verkligen
är en fördel. Rent praktiskt var
det definitivt en fördel eftersom
Emanuel förbrukade mycket tid i
öppningen.
7...dxc4 8.Da4 a6 9.Dxc4 b5
10.Dd3
Om 10...Lb7 (vilket brukar spelas i motsvarande katalanska ställning) så får vit genom 11.b4!?
utmärkt nytta av sitt extra bondedrag.
10...c5 11.Se5 Ta7 12.Le3
Med hotet 13.dxc5 samtidigt som
det finns taktiska idéer riktade
mot tornet på a7.
12...Sfd7
Detta starka drag åtföljdes av ett
något optimistiskt remianbud.
Datorprogrammet Shredder
föreslår 12...Lb7!? med idén
13.Lxb7 c4, men det är naturligtvis inte riskfritt att ge vit övertaget i centrum på detta sätt.
13.Sf3 cxd4 14.Lxd4 Tc7 15.Td1
Lb7 16.0-0 Sc6 17.Le3
Vit hotar 18.Lf4 och har fortfarande ett visst initiativ.
17...Dc8 18.Lf4 Sc5 19.Dc2 Td7
20.b4 Txd1 21.Txd1 Sd7 22.Se4
Sf6 23.Sc5
Kanske borde jag ha spelat 23.Sd6
Lxd6 24.Lxd6 varpå löparparet
ger en liten men bestående fördel.
23...La8
En utmärkt reträtt. Vit har svårt
424
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att förstärka sin ställning.
24.Sg5 h6 25.Sge4 Sxe4
26.Lxe4 Td8 27.Txd8+
Ett tråkigt avbyte men 27.Tc1
Sd4 är helt okej för svart.
27...Sxd8

Svart har klarat sig och rent
schackligt lutar det åt remi. För
mig återstod bara att försöka spekulera i Emanuels tidsnöd.
28.Lh7+!?
Detta var det lurigaste jag kunde
hitta på. Även 28.Sd7!? kan ha
en viss överraskningseffekt men
efter dambyte har svart inga
problem.
28...Kh8
Efter 28...Kf8 kan ett framtida
daminhopp på h7 skapa nervositet, eller möjligen direkt 29.
Dd2!?.
29.Ld3 Dc6?!
Psykologiskt korrekt (och kanske
även schackligt) var 29...Kg8!,
varpå vit får försöka påvisa fördelarna med den nya löparplaceringen. De följande tidsnödsdragen är svåra att kommentera men
det känns som om svarts problem
gradvis ökar.
30.f3 a5?! 31.Le3 axb4 32.axb4
Db6 33.Kf2 Db8?! 34.Sd7
Även 34.Sa6!? var intressant, t ex
34...De5 35.Lc5 och svart får
svårt att hålla b5.
34...Dd6 35.Sb6 Lc6
Eller 35...Lb7 36.Lc5 Dc6
37.Lxe7 Dxb6+ 38.Dc5 med stor
fördel.
36.Lc5 Dc7 37.Sc8!

Ett härligt springarflytt att få
in när motståndaren bara har
sekunder kvar av tiden. Den stora
poängen är naturligtvis 37...Lxc5
38.Dxc5 med ett fräckt, och faktiskt ogarderbart, matthot på f8
(38...Kg8 39.Se7+! eller 38...f5
39.Df8+ Kh7 40.Se7). Det står
klart att min spekulativa löparschack gav en jackpot i utdelning.
37...Dxc8?
Nödvändigt var 37...Lf6! 38.Sa7!
Db7 men även då får svart stora
problem.
38.Lxe7 Sb7 39.Lxb5
Ett utmärkt alternativ var
39.Le4!?, som visserligen inte vinner pjäs men däremot en väldigt
trevlig bonde efter 39...Ld7
40.Dxc8+ Lxc8 41.Lc6. Vits
löparpar och svarts pattställda
springare garanterar sedan en lätt
vinst, t ex 41...g5 42.Lxb5 Kg7
43.Ke3 f6 44.Le8! varpå svart
inte ens får använda kungen.
39...Dc7 40.Dxc6?!
Om jag i tidsnöden hade reflekterat över 40.Lxc6 Dxe7 41.Lxb7
Dxb7 42.Dc5, så hade svarts räddningschanser reducerats från mikroskopiska till submikroskopiska.
I ett damslutspel vinner bbonden hur lätt som helst.
40...Dxe7 41.Dd7
Även 41.La6!? var tänkbart men
det känns behagligt att byta dam
i dylika lägen, en sorts försäkring
mot förlustrisken. (Ett ruffel med
dam och springare kan ju bli
farligt ...)
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41...Dxd7 42.Lxd7 Kg8 43.Ke3
Kf8 44.Kd4 Ke7 45.Lc6 Sd6
Nu startar Fas II av detta parti,
och jag kan lova att den inte har
några större likheter med Fas I.
Egentligen skulle jag vilja förpassa det kommande slutspelet till
glömskans domäner, men om man
vill försöka lära sig av sina misstag
så måste man våga titta på dem ...

Ställningen ser ut att vara helt
trivial, antingen vinner b-bonden
på egen hand eller annars avlänkar den svarts pjäser så att vit kan
rensa på kungsflygeln. Nu kommer emellertid psykologiska och
fysiologiska faktorer in i bilden.
Trötthet (detta var dagens andra
“allsvenska“ parti), nervositet (en
hel del pengar stod på spel), magknip och framförallt en högst
bedräglig känsla av att partiet
redan var vunnet. Sistnämnda
måste man verkligen försöka bearbeta. Ett parti är inte vunnet
förrän motståndaren har gett upp
och stannat klockan!
46.Kc5 Sf5 47.e4?!
En första tveksamhet. 47.b5! vinner direkt tack vare en liten finess
som jag hade missat: 47...Se3
48.b6 Kd8 49.Le8! f6 50.Lf7 e5
51.Le6 Sc2 52.e3! (svart är i dragtvång och måste snart tillåta det
avgörande Kc5-d6 följt av b7).
47...Se3 48.Lb5?!
Även här fungerar 48.b5, t ex
48...Kd8 49.e5 med Kd6-e7 i
bakfickan. Svarts springare är för
långsam.

48...e5 49.Ld3 Kd7 50.Kb6 Sd1
51.b5 Sb2 52.Lf1?!
Exaktare var 52.Le2.
52...Sa4+ 53.Kb7 Kd6 54.Kc8
Här duger inte 54.b6? Kc5 (en
trivialitet som jag faktiskt hade
missat) men med löparen på e2
hade 54.Ld1! varit starkt, t ex
54...Sc3 55.b6!. Genom 54.Kc8
byter vit plan och börjar sikta
mot svarts kungsflygel. Trots
tidigare tveksamheter står vit fortfarande på dundervinst. Häromkring tog sig Emanuel en rejäl
lutare. Att svart ska kunna få
något reellt motspel är inte
mycket troligare än att Gefle IF
ska vinna fotbollsallsvenskan. (För
att välja en liknelse med Gästriklandanknytning.)
54...g6 55.h4
Med idén 55...f5 56.h5!. En principiell nackdel med draget är att
bonden kan bli lättare att angripa
längre fram, men detta bör givetvis vara betydelselöst.
55...h5 56.Kd8 f5 57.Ke8
Även 57.exf5 gxf5 58.Ld3 är utmärkt.
57...fxe4 58.fxe4 Sc3 59.Ld3
Sd1 60.Kd8?!
Ett svårbegripligt kungsdrag. Jag
såg spöken efter det närliggande
60.Kf7 Sf2 61.Lc2 Sh1 62.Kxg6
Sxg3. Om svart kan offra springaren på b- och e-bönderna och
sedan hinna ner till g7 med kungen så håller han remi, eftersom
vit får kantbonde och fel löpare
kvar. Detta är dock bara hallucinationer och vit vinner problemfritt efter 63.Ld3. Den allra
enklaste vinsten var dock 60.Le2,
t ex 60...Sc3 (60...Sf2 61.Lf3)
61.Lf3 Sxb5 62.Kf7 Sd4 63.Ld1,
varpå g6 och h5 blir munsbitar
för den vita kungen.
60...Sf2 61.Lf1?
För att rättfärdiga föregående drag
så borde jag ha spelat 61.Lc2!.
Efter 61...Kc5 (jag såg faktiskt –
men glömde bort – finessen
61...Sh1? 62.La4! då b-bonden

Full pott för
Krister Olsson
Det är inte lätt att etablera
nya turneringar, det fick arrangörerna av Posseum Open
erfara. Det var bara fjorton
spelare som hade sökt sig till
Posseum Kurs och Konferens
i Norberg för två dagar snabbschack.
Det egentliga finalmötet
kom i tredje ronden:
Anders Eriksson

Krister Olsson
Vit står bättre, men hur bryter man blockaden?
1.Lg4 g6?
Det hade varit bättre att låta
tornet lämna c8 och upphäva
bindningen.
2.Lxc5 bxc5
Det minst onda är kanske att
slå tillbaka med springaren och
offra kvalitet, för det är ödesdigert att öppna b-linjen.
3.Lxd7 Kxd7 4.Tb6 Ta8
5.Txf6 Tgb8 6.Tb3 Txb3
7.Sxb3 Lxc4 8.Sxc5+ Ke7
9.Te6+ Kf7 10.Txe5 Tc8
11.d6 Td8 12.Te7+ Kf6
13.e5+ Kf5 14.d7 uppg.
Krister Olsson vann alla sina
partier. Anders Eriksson vann
alla utom det här. Kent Ängskog kom trea.
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vinner) 62.Ke7 Sh1 63.Ke6 Sxg3
64.Kxe5 vinner vit lätt. Istället
offrar jag e4-bonden helt i onödan.
61...Sxe4 62.b6 Sc5 63.Lg2 Ke6
64.Le4! Kf6

65.Kc7?
Objektivt likvärdigt är 65.b7??
Sxb7. I hastigheten såg jag en
finess men missade en annan.
Lyckligtvis hann Emanuel inte se
någon av dem. Vit står troligen
fortfarande på vinst efter 65.Lc2!
då svart riskerar att bli utmanövrerad och hamna i dragtvång. Men
jag måste medge att marginalerna har blivit väldigt små vid det
här laget.
65...Sxe4?
Oj! Här hade jag en rejäl dos tur.
Om Emanuel spelat 65...Sa4! så
hade han blivit belönad för sitt
envetna kämpande. Efter 66.b7
Sc5 67.b8D Sa6+ 68.Kc8 Sxb8
69.Kxb8 g5! får vit bara h-bonden kvar. Därefter ställer svart
kungen i hörnet och kräver remi.
66.Kc6!
Detta hade jag åtminstone sett.
Nu är bonden ostoppbar.
66...Sxg3 67.b7 Sf5 68.b8D
Sd4+ 69.Kd5 Sf5 70.Dxe5+?!
Återigen en tveksamhet (70.Df8
matt!) men nu spelar det lyckligtvis ingen roll längre.
70...Kf7 71.De6+ Kg7 72.Ke5
Kh6 1–0
Nu var såväl tid som ställning
definitivt ute för svart.
Det känns som om mitt stora
426
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Gästrikland Open, Sandviken 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
20.

Ralf Åkesson, Södra SASS
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Anders Livner, SK Rockaden Sthlm
Johan Eriksson, Sollentuna SK
Per Vernersson, Eksjö SK
Thomas Ernst, Sandvikens SK
Johan Norberg, Västerås SK
Jan Johansson, Upsala ASS
Jouni Yrjölä, Finland
Torbjörn Glimbrant, Nyköpings ASK
Yrjö Rantanen, Finland
Krister Olsson, Horndals SK
Tiger Hillarp-Persson, Skara SS
Kari Tikkanen, Finland
Erik Hedman, SK Rockaden Sthlm
Robin Edlund, Västerås SK
Peter Collett, Wasa SK
Kim Nygren, SS Manhem
Henrik Lindberg, Upsala ASS
Rickard Engman, SK Rockaden Umeå
(8 ronder, 120 spelare)

PUST! kunde höras över hela
Gästrikland.
(Kommentarer av Ralf Åkesson)
Franskt (C 05)
Göran Åstrom
Emanuel Berg
Gästrikland Open (3)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5
Sfd7 5.f4 c5 6.c3 Sc6 7.Sdf3
Db6 8.g3 Le7
Teorin går 8...cxd4 9.cxd4 Le7
men partidraget är en aning mer
flexibelt. Oftast leder det dock
till samma ställning genom dragomkastning.
9.Lh3 cxd4 10.cxd4 f6 11.Se2
11.Lxe6 besvaras med 11.
...Sdxe5! 12.Lxc8 Sxf3+ följt av
13...Txc8 med bra spel för svart.

11...0-0
Svart ger nu vit chansen att ta
hela två bönder, men detta är
extremt farligt på grund av vits
utsatta kung. Se kommentarer
till partiet Furhoff–Berg, TfS nr
1/05 (Rilton Cup).
12.Tf1 Kh8 13.Tf2
Huvuddraget enligt teorin. Här
spelade Furhoff istället 13.Sc3,
vilket kanske är ett bättre alternativ med tanke på vad som
följer.
13...fxe5 14.fxe5 Sdxe5!
15.dxe5 Lb4+ 16.Sc3 Sxe5
Nu hade min motståndare förbrukat en stor del av sin tid.
Uppenbarligen hade han inte
fördjupat sig i mina TfS-analyser,
och att vi spelade entimmesparti
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gjorde inte saken bättre.
17.De2?

upp. Det kunde ha följt 27.Df3
Db5+! 28.Kg2 Te2+ 29.Kh1
(29.Kh3 Dd7+) 29...Tf2 30.De4
Tf1+ och svart vinner.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

Det avgörande misstaget. Nödvändigt var 17.a3 och vit är fortfarande med i matchen. Det är
svårt att ge något klart omdöme,
men för att göra det enkelt kan
jag avslöja att jag gärna spelar
svart här.
17...Txf3!
Svart byter bort de vita försvarspjäserna och får samtidigt rullning på centrumbönderna.
18.Txf3 Sxf3+ 19.Dxf3 e5
20.Lxc8
Vit förlorar nu en viktig försvarspjäs, men att backa med löparen
gör inte saken bättre. Svart kan
då fortsätta med Le6 följt av Tf8
med vinstspel.
20...Txc8 21.Ld2
Vit planerar att rockera långt och
komma undan något så när, men
han är sent ute.
21...e4! 22.De2 e3
Idén bakom svarts förra drag. Nu
vinner han tillbaka pjäsen med
ett fortsatt ruskigt angrepp.
23.Dxe3
23.Lc1 är inget alternativ. Svart
har många vinster, men enklast är
kanske 23...Txc3 24.bxc3 Lxc3+
25.Kf1 Lxa1 med två sunda merbönder. Sista chansen var 23.Lxe3
d4 24.Lxd4 Dxd4 25.Kf1 och vit
klarar sig lindrigt undan med
endast en minusbonde.
23...d4 24.Df2 dxc3 25.bxc3
Te8+ 26.Kf1 Lc5 27.uppg.
Med kläppen hängande gav vit

Franskt (C 06)
Johan Norberg
Emanuel Berg
Gästrikland Open (5)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5
Sfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2
cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6 Sxf6 10.
0-0 Ld6 11.Sf3 Dc7 12.Lg5
Det var tredje gången Norberg
valde den här varianten mot mig.
Efter två tidigare nederlag för hans
del var jag övertygad om att han
hade någon prepp på gång.
12...0-0 13.Lh4 Sh5 14.Dc2 h6
En lite tråkig försvagning som
svart är tvungen att gå med på.
14...g6? fungerar inte på grund
av 15.Lxg6! Txf3 (15...hxg6
16.Dxg6+ Sg7 17.Sg5 vinner
omedelbart för vit.) 16.Lxh5 Tf5
17.Lg4 med merbonde och klar
vit fördel.

15.Lg6
Vits andra möjlighet är att spela
15.Lh7+ Kh8 16.Lg6 Txf3!
17.Lxh5 (Att nu spela 17.gxf3?!
är ett misstag. I den här varianten
står svarts kung klart bättre på h8
jämfört med partivarianten där
den står på g8. Skillnaden visar
sig i de kommande varianterna.)
17...Tf8 18.Lg3 Ld7 19.Tac1.
Den här ställningen är relativt
jämn, men jag föredrar att spela

med de svarta pjäserna. I partiet
Sebag–Berg, Malmö Masters
2003, följde 19...Tf6 20.Lg6
Lxg3! 21.hxg3 Taf8 22.Sf4? Txf4!
23.gxf4 Dxf4 24.Tfd1 Df6!
25.Ld3 Sxd4. Svart har hela två
bönder för kvaliteten och dessutom ett farligt initiativ. Jag vann
också partiet senare. Svart kan
också vinna tillbaka kvaliteten
genom att spela 25...Sb4 26.De2
Sxd3 27.Txd3 Lb5 med merbonde och klar fördel, men vit kan
fortfarande kämpa.
15...Txf3 16.gxf3
Efter 16.Lxh5 Tf8 17.Lg3 Ld7
uppkommer en jämn och relativt
remibetonad ställning, även om
det fortfarande finns mycket att
spela om.
16...Lxh2+ 17.Kh1
I Påskturneringen 2005 spelade
Norberg 17.Kg2. Se kommentarer till det partiet i TfS nr 3/05.
17...Sf4 18.Sg3

Detta är en ganska känd ställning
för de flesta franskspelare. Men
för den utomstående publiken såg
det nog en aning rörigt ut, och
mitt nästa drag gjorde knappast
ställningen mer lättbegriplig.
18...e5!?
En nyhet. Svart förbereder ett
mattangrepp mot den mycket
sårbara vita kungen. Nu öppnas
en väg mot h3 för löparen på c8.
Svart kan också spela 18...Dd6
med idén e5 samtidigt som det
direkt hotar Sxd4.
Partiet Heim–Berg, Gausdal
TfS nr 5/2005
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27.Dxc7 Lxc7 28.Sxh5 Sxf3
29.Tg6 med en vunnen ställning
för vit; 24...Kf8 25.Txd4! Dxd4
26.Sf5 exf5 27.Tg7 leder till
matt.) 25.Txg1 Kh8 26.Se4 Tg8
27.Dh7+ uppg. Snyggt spelat av
Todorovic. Jag tror Stohl får ändra lite på sina kommentarer efter
det partiet.
21.De8+!
Detta spelades i partiet Iuldatjev–Gleizerov, Abu Dhabi 2002.
Sämre är 21.Dxd4?! Dxd4
22.Txd4 Lxg3 23.Lxg3 Ld7 som
spelades i partiet Suran–Chytilek, Tjeckien 2001. Svart har två
bönder för kvaliteten och står
något bättre.
21...Sf8
Återigen ett forcerat drag. Gleizerov gick fel och spelade
21...Kh7??. Efter 22.Sh5! är svart
förlorad. Det finns inget sätt att
parera vits alla hot, t.ex. 22...Le5
(22...Sf5 23.Sf6+ gxf6 24.Df7+
Sg7 25.Tg1 Dc7 26.Dxg6+ Kg8
27.Lxf6; 22...Dc7 23.Tg1 Lxg1
24.Txg1) 23.Tg1 Sxh4 24.Txg7+!
Lxg7 25.Df7 Dc7 26.Sf6+ Kh8
27.Dg8 matt.
22.Lf6!?
22.Le7 Lxg3 23.Dxf8+ Kh7
24.fxg3 (24.Lc5 är dåligt och ger
svart fördel. 24...Dc7 25.fxg3
[25.Lxd4 Ld6 26.De8 e5 med
klar fördel för svart. 27.Tc1 bemöts med 27...Lg4!; 25.Txd4 Le5
26.f4 Lf6 ger också klar fördel för
svart.] 25...Sf5 och svart står
bättre.) 24...Sf5 25.Lh4!. Detta
ser lite konstigt ut, men det fanns
inget annat bra sätt att gardera
g3-bonden på. Vit hotar nu med
Tc1. Efter 25...Se3 26.Lf6 Dc7
27.Tfe1 Sxd1 28.Le5 Dd7
29.Txd1 b6 kommer svart undan
med sina två merbönder i behåll
och har därmed klar fördel.
22...e5!
22...gxf6?? leder till snar matt
efter 23.Tg1! Lxg1 24.Txg1 Sxf3
25.Sh5+! Sxg1 26.De7 och svart
kan inte gardera sig mot både

Dg7 matt och Sxf6+. 22...Lxg3?
är dåligt på grund av 23.Lxd4
Dc7 24.fxg3 Dxg3? 25.Td2 följt
av Tg2 med ett livsfarligt angrepp.
23.Lxg7 Lh3!
23...Kxg7?? förlorar på grund av
24.Sh5+ med snar matt.
24.Dxa8 Kxg7 25.Kxh2
Om 25.Sh5+ så 25...Kf7.
25...Lxf1 26.Txf1
analys

Classics II 2003, fortsatte i stället
18...Db6 19.Tac1. Här har vit
två andra drag att välja mellan.
Huvudalternativet är 19.Tad1,
men det går också att spela
19.Sh5.
a) 19.Kxh2? är dåligt på grund av
19...Sxd4 och svart har klar fördel. Vit kan inte både gardera
löparen på g6 och förhindra slaget på f3.
b) 19.Sh5 är ett intressant alternativ som inte spelats i mer än två
partier enligt min databas. Här
har 19...Sxh5 och 19...Dxd4 provats med bra spel för vit i båda
fallen, men ett annat klart intressant drag är 19...e5!. Spelet öppnas för de svarta pjäserna och
Sxd4 är nu ett hot. Svarts ställning ser mycket lovande ut. Att
spela direkt 19...Sxd4?? förlorar
efter 20.Da4! Sxg6 21.De8+ Sf8
(21...Kh7 22.Sf6+ gxf6 23.Df7+
Kh8 24.Lxf6 matt) 22.Sf6+ gxf6
23.Tg1+ Lxg1 24.Txg1+ Kh7
25.Df7+ Kh8 26.Lxf6 matt.
c) 19.Tad1 Sxd4 20.Da4!
20.Txd4? spelades i partiet Aagaard-Gleizerov, Hoogeveen
2000, men svart kom snabbt klart
bättre och efter 20...Dxd4
21.Lh7+ Kh8 22.Kxh2 g5 23.Dc7
Dg7 gav vit upp. Svart vinner
tillbaka pjäsen och står på klar
vinst.
20...Sxg6
Detta är tvunget. Alternativet
20...Ld7?, som Stohl i sina kommentarer anger som det säkrare
draget, förlorar forcerat för svart.
Med den svarta kungen på h8
hade det däremot gått alldeles
utmärkt. 21.Lf7+! Kxf7 22.
Dxd7+ Kg8 23.Lf6!! (Ett nytt
drag som spelades i partiet
Todorovic–Kraai, Budapest 2003.
Tidigare spelades 23.Txd4 Dxd4
24.Kxh2 g5 varefter en mycket
oklar ställning uppkommer.) Partiet fortsatte 23...gxf6 24.Tg1!
Lxg1 (Svarts bästa försvar är
24...Kh8 25.Se4 Sh5 26.Sxf6 Dc7

De vilda komplikationerna har
lett till en komplicerad, men ändå
överskådlig ställning. Svart har
för tillfället en bonde för den
offrade kvaliteten, men kan om
han vill ta en andra med
26...Sxf3+
Efter detta kan svart om han vill
forcera remi. 26...Sg6 ger svart
kompensation enligt Stohl. Det
är svårt att hålla med utan att se
några konkreta varianter. Att slå
på f3 med schack verkar naturligare.
27.Kh1
27.Kg2 Sh4+ 28.Kg1 Dc6 ger
svart farligt spel på diagonalen.
28...Sf3+ leder till remischackar.
27...Dc6
Svart har två bönder för kvaliteten och ett farligt initiativ.
27...De6 forcerar remi efter
28.Dxb7+ Kh8 29.Kg2 Sh4+
30.Kh2 Sf3+.
Åter till partiet Heim–Berg:
18...Db6 19.Tac1 Ld7
Alternativet var 19...Lxg3?
20.fxg3 Sxg6 21.Dxg6 varefter
vit har utvecklingsförsprång och
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ett farligt initiativ.
20.Kxh2
Det enda vettiga draget. Vit måste göra något innan svart hinner
fullborda sin utveckling med Tf8.
Dessutom hängde d4-bonden.
20...Sxd4 21.Dc7
Ett mycket obehagligt drag för
svart. Vit har för tillfället ett torn
mer och hotar dessutom både
springaren på f4 och löparen på
d7. Ett dambyte på c7 skulle överge sjunde raden helt till de vita
tornen.
21...Sxg6!
En nyhet, men idén kommer fram
först i nästa drag. 21...Sxf3+
22.Kh1 Sxg6 (22...Dxc7 23.Txc7
Sxh4 24.Txd7 Shxg6 25.Tc1 ger
vit ett bra slutspel. Svart har för
tillfället hela tre bönder för kvaliteten, men sjunde raden är viktigare. Svart blir snart tvungen
att ge upp minst två bönder för
att hålla ihop ställningen.)
23.Dxd7 har spelats i två partier.
I partiet Morovic–Strugatsky,
Philadelphia 2002, följde 23...Sf8
24.Da4 Sg6 (24...g5 25.Lxg5
Sxg5 26.f4 ger också vit fördel.)
25.Le7! Sxe7 26.Da3 Sd2
27.Dxe7 Sxf1 28.Txf1 Tf8
29.Sh5 Dd4 30.Dxe6+ Kh8 och
vit stod klart bättre, men partiet
slutade med remi. Partiet Naiditsch–Kalinitschew fortsatte
23...Sgxh4 24.Tc7 Dd4 25.Sh5
Kh8 26.Dxg7+ Dxg7 27.Txg7
Tg8 28.Tf7 Tc8 29.Txb7 med
klar fördel för vit som också vann
partiet.
22.Dxd7 Se5!
Idén med det här draget är att
hota bort den vita damen från
sjunde raden och först därefter
vinna tillbaka löparen på h4 med
Sdxf3+ följt av g5. Efter 22...Sxh4
23.Tc7 Sdf5 24.Txb7 står vit klart
bättre.
23.Dc7??
Detta förlorar.
a) 23.Da4? Sdxf3+ (23...Sexf3+
24.Kh3 g5 25.Dd7) 24.Kg2 g5

ger svart en klart bättre ställning.
Efter att löparen på h4 fallit har
svart två bönder för kvaliteten
plus ett starkt centrum och två
guldspringare.
b) Det korrekta draget är 23.De7
och svart har inget bättre än att gå
med på dragupprepning med
23...Sg6 24.Dd7.
Efter 23...Sdxf3+ 24.Kh1 Dd4!
hade svart tagit över fullständigt
och bara några drag senare fick
vit se sig besegrad.
19.Kxh2
Det verkar naturligt att ta löparen som står och hänger, men det
behöver inte nödvändigtvis vara
det bästa. I flera varianter kan
löparen på h2 vara ett skydd för
vits kung och ett slag på g3 är
inget som vit behöver bekymra
sig för eftersom han då kan räta ut
sina bönder med fxg3. Efter
19.dxe5 följer 19...Lh3 med idén
Sxe5 följt av Lg2+ och Sxf3 matt.
Vit bör därför spela 20.Sf5! Lxf1!
(20...Sxe5?? fungerar inte längre
på grund av 21.Dxc7 Lg2+ 22.
Kxh2 Sxf3+ 23.Kg3 och kungen
smiter. Dåligt är också 20...Sxg6?
21.Sxh6+ Kh7 22.Tg1! Lxg1
23.Txg1 och svart tvingas ge tillbaka merpjäsen med 23...Lf5
24.Sxf5 och vit har klar fördel.)
21.Se7+ (Efter 21.Txf1 Sxg6
22.Sxh6+ Kh7 behåller svart sin
merpjäs med vinstställning.)
21...Kh8 22.Txf1 Dxe5 23.Sxc6
bxc6 och svart har merbonde och
klar fördel.
19...Dd6

Svart har för tillfället endast en
bonde för det offrade tornet, men
samtidigt är det mycket som
hänger löst i den vita ställningen.
Förutom att löparen på g6 är
hotad så står även d4-bonden i
slag och löparen på h4 är så gott
som fångad. Dessutom ligger den
vita kungen ganska risigt till.
20.Lh7+
Nu vinner vit tempo på svarts
kung, en av anledningarna till
varför man inte schackade i drag
15.
20...Kh8 21.Se2?
Här förlorar vit i praktiken partiet. Nödvändigt var 21.Tad1,
21.Tfd1 eller möjligen 21.dxe5.
Svart har trevlig kompensation
även efter dessa drag och kommer om inte annat att vinna tillbaka en av vits löpare med g7-g6
eller g7-g5 i något av de kommande dragen. Med bonde för
kvaliteten och fortsatt angrepp
bör det vara svart som har de
bättre chanserna. Å andra sidan
kommer även den svarta kungen
att bli sårbar efter att g-bonden
har flyttats, men den är svårare
att angripa.
21...Sxe2 22.Dxe2 Sxd4

23.De3??
Detta förlorar omedelbart. Ett
bättre försök var 23.Dd3 Dd7!?.
(Draget jag planerat att spela. Ett
lite vågat, men klart intressant
alternativ för att behålla damerna i spel. Svart får nu ett mycket
lovande kungsangrepp, men man
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ska inte glömma att han har offrat ett torn för detta. Svart får
klar fördel efter 23...e4+ 24.Lg3
exd3 25.Lxd6 Kxh7. Förr eller
senare kommer d3-bonden att
avgöra.) 24.Lg3 Dh3+ 25.Kg1
Ld7!? (Nu hotar Tf8 följt av
Sxf3+. Samtidigt ligger Lb5 i
luften. Efter det till synes mycket
eleganta 25...e4 26.fxe4 Lg4 kommer paraden 27.Lf5!! och det blir
istället svart som förlorar. Däremot kan svart få fördel med
25...Dh5 26.Lg6 Sxf3+ 27.Kg2
Lh3+ 28.Kh1 Dg4! 29.Tfc1 Sh4!
30.Tg1 Sxg6 31.Lh2 Df5
32.Dxd5 Tf8.) 26.Tfe1 Tf8! (Det
till synes avgörande 26...Lb5 är
snarare en remiforcering. Efter
det starka 27.Lf5!! Sxf5 28.Dxb5
Sxg3 29.fxg3 Dxg3+ 30.Kh1
Dxf3+ 31.Kg1 Dg3+ 32.Kh1 Tf8
33.Tf1 är svart, trots hela fyra
fribönder för tornet, tvungen att
ta ut remischackar.) 27.Te3 Lb5
28.Da3 Txf3 (På 28...Tf7 följer
29.Ld3 Sxf3+ 30.Txf3 Txf3
31.Lf1! Dxf1+ 32.Txf1 Txa3
33.bxa3 Lxf1 34.Kxf1 e4 med en
remiartat ställning. Svart står för
passivt för att ha några reella vinstchanser. Vit kan inte heller vinna
på grund av brist på bönder.)
29.Ld3 e4 (Efter 29...Lxd3
30.Dxd3 Txe3 31.Dxe3 h5! med
idén h4 kan vit forcera remi
genom 32.Td1! h4 33.Txd4 hxg3
34.Td1 Dh2+ 35.Kf1 g2+ 36.Ke2
g1D 37.Txg1 Dxg1 38.Dh3+ Kg8
39.De6+ Kh7 40.Dxd5 Dg4+
41.Kf1 b6 42.Dxe5 Dc4+ 43.Kg2
Dxa2 44.Dh5+ Kg8 45.De8+
med remischackar.) 30.Lxb5
(Efter 30.Dxa7? Txe3 31.Db8+
Kh7 32.fxe3 Sf3+ 33.Kf2 Lxd3
har svart två bönder för kvaliteten och en vunnen ställning. Det
kvarstår dock vissa praktiska
problem.) 30...Txe3 31.Df8+
(Även 31.Dxe3 är intressant, t.ex.
31...Sf3+ 32.Dxf3 exf3 33.Lf1
Dg4 med en svårbedömd ställning. Svart har ett litet materiellt
430
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övertag med dam och tre bönder
mot torn och två löpare samtidigt
som vits kung är en aning utsatt.
Men får vit bara ordning på sina
pjäser kan det istället bli svart
som måste passa sig för att inte
förlora.) 31...Kh7 32.Lf1 Txg3+
33.fxg3 Dxg3+ 34.Lg2 Sf3+
35.Kf1. Svart har fyra bönder för
det offrade tornet och ett visst
angrepp. Men det är svårt att

hitta något konkret och kanske är
det bäst att ta ut remischackar
med 35...Sh2+.
23...Dd7 24.f4 exf4 25.Dd3 Dg4
26.f3 Dxh4+ 27.Kg1 Lh3 28.
uppg.
Det kunde ha följt 28.Dd2 Dg3+
29.Kh1 Sxf3 30.Df2 Lg2+!!
31.Dxg2 Dh4+ med matt i nästa.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

Landskamp Sverige–Norge, Karlstad 2005

Landskampsseger
mot Norge
Av Lars Grahn

verige lyckades vinna dubbel
landskampen mot Norge med
knapp marginal. Det svenska herrlaget segrade i första ronden med
3–2. Andra rondens spel i Karlstad slutade 2½-2½. I damlandskampen blev det 2½-2½ i båda
ronderna.
Tiger Hillarp-Persson är klubbkompis med Einar Gausel i Skara
SS, så de bör känna varandras
repertoar och stil utan och innan.
Men Gausel överraskade väl
redan genom att spela 1.e4. Han
är normalt en 1.d4-spelare. Försöket att överrumpla Hillarp i
öppningen slog helt slint.

S

Jugoslaviskt (B 07)
Einar Gausel, Norge
Tiger Hillarp-Persson, Sverige
Karlstad 2005
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c3 d6 4.Sf3
Sf6 5.Ld3 0-0 6.0-0 Sc6 7.Te1

e5 8.h3 h6 9.Sa3 Sh5 10.Sc2
a6
I sin bok om Jugoslaviskt anger
Nunn & McNab bland annat fortsättningen 10...Df6?! 11.Lf1 Sf4
12.b4 a6 13.Lb2! g5 14.Se3 exd4
15.Sxd4 Sxd4 16.cxd4 Le6
17.Dc2 med fördel för vit. I den
varianten hinner vit spela Se3
med bibehållen dynamik i centrum eftersom han har kontroll
över d4. Men Gausel lägger två
drag på sin a-bonde och hinner
sedan inte med i svängarna på
kungsflygeln.
11.a4 Df6 12.a5 Sf4 13.Lf1 g5
14.d5
Det är naturligtvis ingen höjdare
för vit att behöva blockera centrum på detta sätt, men med tanke på att framstöten g5-g4 skulle
kunna bli obehaglig vill han spela
Se3 utan att det sker en olycka på
d4. Gausel har kommit helt snett.
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Läsarbrev
Landskamper i Karlstad 2005

Sverige
1. Evgenij Agrest
2. Emanuel Berg
3. Tiger Hillarp-Persson
4. Jonny Hector
5. Ralf Åkesson

Sverige
1. Svetlana Agrest
2. Viktoria Johansson
3. Christin Andersson
4. Emilia Horn
5. Inna Agrest

Norge

3 – 2 2½–2½

Simen Agdestein
Leif Erlend Johannessen
Einar Gausel
Kjetil A Lie
Rune Djurhuus

1–0
0–1
1–0
½–½
½–½

Norge

Planen är klar nog. Han vill förhindra f7-f5 och g5-g4, och om
damen ger sig till att slå bonden
på e4 så fångas den med Sf5.
16...Dxe4! 17.Sf5 Lxf5 18.Txe4
Lxe4
Tiger får utmärkt kompensation
för damen.
19.c4 c6 20.dxc6 Lxc6 21.
Dxd6?
Glupskt. Gausel får anledning att
ångra att han öppnade d-linjen
för motståndarens torn. Det hade
varit lite bättre att slå av på f4.
Men vit har hur som helst stora
problem.

I artikeln om Sigemanturneringen i nr 4/05 återges
partiet mellan Tiger HillarpPersson och Sune Berg Hansen.

2½–2½ 2½–2½

Ellen Hagesæther
Sheila B Berntsen
Silje Bjerke
Gro Ferkingstad
Marte Egeland

14...Se7 15.Se3 Dg6 16.g4

½–½
½–½
1–0
0–1
½–½

Svart förlorar
forcerat

½–½
1–0
1–0
0–1
0–1

½–½
0–1
1–0
1–0
0–1

21...Seg6 22.Se1 Tad8 23.Da3
e4
Det är himmelsvid skillnad på
löparparens effektivitet. Vits
pjäser samarbetar inte för fem
öre.
24.Le3 Se5 25.Db3 Td7 26.Td1
Tfd8 27.Txd7 Txd7 28.Lg2 Sxg2
29.Kxg2 Sd3 30.Sc2
Efter 30.Sxd3? exd3+ kostar det
en pjäs att eliminera d-bonden.
30...Sf4+!?
Svart ratar b2-bonden och koncentrerar sig på vits kung.
31.Kh2?!
Det underlättar för svart, men
efter 31.Lxf4 gxf4 32.Sb4 e3+ är
bonden på god väg mot e1.
31...Td3 32.Db6 Le5 33.Da7
Gausel saknar vettiga drag.
Damen ska i varje fall inte stå
i slagläge när svart tar ut sin
avdragsschack.
33...Se2+ 34.Kg2 Td1
Vit sprattlar i ett mattnät.
35.h4 Tg1+ 36.Kh3 h5 37.f3
Th1+ 38.Kg2 exf3+ 39.uppg.
39.Kxh1 f2 matt kunde ha varit
ett passande slut.

I kommentaren till 31...Lxe3
anges “Segast är 31...Te6
32.Lxe6 Txe6 33.Sxf7! Sh7!“
o.s.v. Men efter 31...Te6 förlorar svart forcerat efter
damoffret 32.Sxe6!, t.ex.
32...Dd1+ 33.Kg2 fxg6
34.Sf4+ Kf8 25.Sxg6 matt
angivet av Dragan Barlov i
“Rochade Europa“ nr 6/05.
På 32....fxe6 anger Barlov
33.Lxe5, men hur går det
vidare? Efter 33...Tf8
(33...Df7 34.Th8+ Kxh8
35.Dxf7) har jag funnit det
vackra 34.Df5!, t.ex:
a) 34...Te8 35.Lxf6 gxf6 36.
Tg4+ (eller 36.Dxf6 Dg7+
37.Tg4) 36...Kf8 37.Dxf6+
Df7 38.Dh6+ och vit vinner.
b) 34...Sd5 35.Dh7+ Kf7 36.
Lxg7 Ke8 37.Lxf8 och vit
vinner.
Rudolf Klatt
Leipzig, Tyskland
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Spiltan & Pelaro IM, Göteborg 2005

Dannebrogen
vajade mest
Av Mats Eriksson

anske stormästarkandidaten
Nicolai Vesterbæk Pedersen
visade sig för svår för medtävlarna i årets upplaga av Spiltan &
Pelaro IM. Bakom honom följde
ett koppel av unga, hungriga spelare som, även om ingen lyckades
nå IM-normen på 6 poäng, verkligen bjöd på helhjärtade kämpatag.
Årets tävling var den femtonde
i raden av SS Manhems titelturneringar, som har ordnats i obruten följd från starten 1993. Sedan
1999 har tävlingarna, förutom av
Schackakademien, sponsrats av
1974 års svenske juniormästare
Anders Wengholms företag, de
senaste åren Spiltan & Pelaro
Fonder.
Efter flera schweizerturneringar var det den i ämnet väl insatte
huvudsponsorn själv som försiktigt föreslog en utvärdering av
spelformen. Inte minst under intryck av en förestående het
schacksommar i Göteborg, med
både SM och Lag-EM och tillhörande sidoturnering, mynnade
denna ut i en tillfällig(?) återgång
till Berger, det vill säga alla mot
alla.
Startfältet sattes samman med
en ungdomlig inriktning: Joel
Åkesson låg med sina 25 år på
nacken på den äldre halvan. Nu
är det ju inte alla unga spelare

D
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som skyr fredsslut i sina partier
och den som räknar i turneringstabellen ser att 24 av 45 partier
(53,3 procent) slöt remi. Med
undantag för en ganska avslagen
åttonderond bjöds det dock på
rasande kamp tävlingen igenom
och den inte alltför talrika publiken fick god valuta för sin nedlagda tid.
Siste man att ansluta sig till
startfältet men först i mål var
Nicolai Vesterbæk Pedersen, 27.
Med det klart högsta elo-talet
och två stormästarinteckningar i
bagaget framstod han som klar
förhandsfavorit. Han levde också
till fullo upp till den rollen genom att gå obesegrad genom de
nio ronderna och vinna samtliga
sina vitpartier. I tredje ronden
kylde han av hemmahoppet Joel
Åkessons IM-drömmar med ett
övertygande angreppsparti, men
annars malde han ned sina motståndare genom en långvarig press
där försvaret till sist bröt ihop.
Efter avslutad turnering hade försprånget vuxit till 1½ poäng.
Känd för Göteborgspubliken
sedan tidigare var likaledes danske sistaårsjunioren Christian Kyndel Pedersen, 20, som för fem år
sedan kom på silverplats i elitjuniorturneringen Manhem Open.
Rankad bara millimetrarna under 2400-strecket och med två
IM-inteckningar på meritlistan

var hans målsättning i turneringen uppenbar. Det såg också ut att
gå den sympatiske ynglingens väg
när han med tre ronder kvar behövde 1½ poäng för att nå målet,
men slutrondens halva visade sig
inte så lätt att få: Åkesson var
på kamphumör och nobbade ett
tidigt anbud, varefter kampen
rasade i 79 drag med Kyndel
Pedersen allt djupare ned i brygga. Efter nästan sju timmars strid
fick han ge tappt; bittert, men
det mesta talar för att han ganska
snart gör sitt sista IM-resultat.
Turneringens altmeister var
Bengt Svensson, 44, som senast
svarade för en strålande insats i
fjolårets SM-grupp. Ironiskt nog
noterade den både teorikunnige
och räknestarke kamratenspelaren sin enda förlust som svart i en
sicilianare mot Kyndel Pedersen,
sedan en oöverlagd framstöt i
centrum hade tillåtit dansken att
avgörande offra pjäs. Men redan
nästa rond var Svensson på banan
igen i ett nytt skarpt parti, denna
gång med lyckligare utgång.
Caro-Kann (B 13)
Bengt Svensson
Atle Grønn
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5
4.c4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Sf3 Lg4
7.cxd5 Sxd5 8.Db3 Sb6
Ett intressantare drag än det mer
vanliga 8...Lxf3 9.gxf3 e6 (9...Sb6
leder med dragomkastning till
partiet) 10.Dxb7 Sxd4 11.Lb5+
Sxb5 12.Dc6+ Ke7 13.Dxb5 Dd7
och svart har klarat sig bra i slutspelet även om det krävs några
exakta drag till för full utjämning.
9.d5
9.Le3 är ett bra alternativ.
9...Lxf3 10.gxf3 Sd4 11.Dd1 e5
12.dxe6 Lc5!?
Vanligare är 12...fxe6, men det
finns flera dragomkastningar i
denna variant. Efter partidraget
är det tveksamt att ta på f7 efter-
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Spiltan & Pelaro IM, Göteborg 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Nicolai V Pedersen
Christian K Pedersen
Bengt Svensson
Atle Grønn
Joel Åkesson
Rauan Sagit
Victor Nithander
Thomas Rendle
Philip Landgren
Karl Johan Moberg

IM
IM

IM

DEN
DEN
SWE
NOR
SWE
SWE
SWE
ENG
SWE
SWE

2460
2396
2390
2397
2345
2174
2232
2396
2227
2354

■

½
½
½
0
0
0
½
0
0

½½
■ 1
0 ■
0 0
1 0
½½
½½
½½
½½
0 ½

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

½
½
½
½
1
1
1
■

1
½
½
½
½
½
1
1

0 ■
½½

1
1
½
1
½
½
½
½
½
■

p

7
5½
5
4½
4½
4½
4½
3½
3
3

Remiprocent: 53
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

som svart efter 13.exf7+ Kxf7
14.Le3 Te8 troligen följt av Dh4
och Tad8 får massor av spel för
det minimala offret.
13.Le3 0-0
13...fxe6 är möjligt med ännu en
dragomkastning.
14.b4

Efter en del betänkande. Det är
det enda som utmanar svart. Jag
visste under partiet att 14...fxe6
nu var möjligt med bra kompensation för pjäsen. Det finns då
långa varianter där svart bör klara
sig bra. Det var över tio år sedan
jag kollade på det, men några
svängar mindes jag. Men det är
som i tuffa Najdorfvarianter;

minsta fel av någon och det är
slut. Jag såg att svart vann tillbaka
pjäsen i slutspelet, men bedömde
att det var minst lika eller viss
fördel även om det var omöjligt
att se allt i den komplicerade ställningen.
14...Lxb4?
Med facit i hand: detta är fel.
Det bästa svart nu kan hoppas på
är ett sämre slutspel med vissa
remichanser. 14...fxe6! är det
rätta, t.ex.15.bxc5 Sxf3+ 16.Ke2
Df6 17.cxb6 Tad8 med idén att
spela damen till h5 eller g4 följt
av en lämplig avdragare. Det är
värt två pjäser, så vit får ge tillbaka för att komma undan. En variant är 18.Lg2!? Txd1 19.Thxd1
Dxc3 20.Lxf3 Db2+ 21.Kf1 Txf3
22.bxa7 med kompensation, eller
18.Dc2 Sd4+ 19.Lxd4 Dxd4
20.Se4 (om 20.Ke1 så 20...Txf2!)
20...Dxa1 21.Lg2 o.s.v. Det finns
även annat, den intresserade kan
kolla i partibaserna.
15.Dxd4 Dxd4 16.Lxd4
Nu tänkte Grønn i hela 45 minuter. Under partiet var det svårt att
avgöra vilket som är svarts bästa,
men analys och datakoll visar att

vit står bättre. Svart måste räkna
med Lh3, som kan vara starkt
med ett torn på c8, och med
avlänkningen e6-e7 i rätt läge för
att behålla pjäsen. Några varianter är 16...Sd5 17.exf7+ Kh8
18.Tc1 (Ett säkrare alternativ som
jag var inne på under partiet är att
ge tillbaka pjäsen och behålla
f7-bonden med 18.Tb1 Lxc3+
19.Lxc3 Sxc3 20.Txb7 Sxa2
21.La6 och vit pressar.) 18...Tac8
19.Kd2 Txf7 20.Lh3 Td8 21.Le6
Lxc3+ 22.Txc3 Sxc3 23.Kxc3
Tc7+ 24.Kd3 Tc6 25.Te1 och vit
säkrar sin ställning. Svarts bästa
är nog 16...Tac8 som tar bort
Lc4, t.ex. 17.Tc1 Sd5 18.Tg1 g6
19.e7 (Under partiet trodde jag
att vit skulle stå bra här, men det
är inte så enkelt och det är lätt att
gå fel.) 19...Tfe8 20.Kd2 Txe7
21.Lh3 Tc6 22.a3 La5 och 23.Tg5
är vits bästa chans, men det är
oklart efter 23...f5 24.Lxf5. Svart
borde ha testat något av detta,
för efter svarts nästa drag är det
mycket lättare för vit att hitta
dragen.
16...Sa4?! 17.exf7+ Kxf7
Om svart går in i hörnet behåller
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vit bonden efter 18.Lc4, vilket är
en orsak till att Tac8 tidigare var
bättre.
18.Lc4+ Ke7 19.Tb1?!
Bättre är 19.0-0-0 som jag tänkte
på först. Efter 19...Lxc3 20.Lxc3
Sxc3 21.The1+ Kf6 22.Td6+ Kg5
(22...Kf5 förlorar snabbt efter
23.Te3 Sa4 24.Ld3+ Kg5 25.
Td5+ Kh6 26.Te4 med matthot
på h4 med springarvinst.) 23.
Tg1+ och Txg7 har vit fördel. Jag
tyckte inte att det var helt klart,
men efter partidraget kan svart
klara sig.
19...Lxc3+ 20.Lxc3 Sxc3 21.
Txb7+ Kf6 22.0-0 Tfc8?!
I tidsnöd gör svart två fel till en
början. Bättre är 22...Tac8 23.Lb3
a5 för att få motspel med a5-a4.
23.Lb3 Tcb8?
Nu får svart inte bort tornet från
sjunde raden och vit hinner bygga upp ett angrepp.
24.Tf7+ Kg6 25.Te7!

Då svart inte har Te8 kan vit
starta ett angrepp och samtidigt
hålla springaren borta.
25...Tb6 26.Tfe1 a6 27.f4 Kf6
Underlättar för vit, men det är
hur som helst förlorat. 27...Tf8
kunde ha testats, men vit har
28.T1e3 eller 28.f5+.
28.Tf7+ Kg6 29.f5+ Kg5
Eller 29...Kh6 30.Te3 med vinst.
30.Txg7+ Kxf5 31.Txh7 Td8
32.Tf7+?!
Nu vann 32.Lc2+! direkt enligt
datorn, t.ex. 32...Kf4 33.Tf7+
Kg4 34.Tg7+ Kf4 35.h3 med snar
434
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matt eller pjäsvinst.
32...Kg6 33.Tf3 Sb5 34.Kh1 Kg7
35.Tf7+?
Nu var 35.Te7+ snabbast.
35...Kh6 36.Tg1 Sd4
36...Tg6 hade hållit ut längre i en
förlorad ställning.
37.Tf4 Tb5 38.Tf6+ Kh7 39.Tf7+
Kh6 40.Tf6+ Kh7
Det var lite störande under partiet att svart klarade sig så långt
med bara sekunder kvar. Jag hade
minst tre minuter kvar. Jag fick
vinna partiet två gånger. Svart
kämpade på ovanligt hårt i den
förlorade ställningen, men jag
bestämde mig för att spela säkert.
Jag kommenterar nästan inget av
resten eftersom det trots allt är
tre merbönder utan kompensation. Svarts enda minimala chans
är fel färg på löparen eller att få
till f- och h-bonde i tornslutspel,
som ska vara teoretisk remi.
41.Lc4 Th5 42.Lxa6 Tg8
43.Ld3+ Kh8 44.Txg8+ Kxg8
45.Tf4 Sc6 46.a4 Kg7 47.Lb5
Sa7 48.Le8 Ta5 49.Tf7+ Kh6
50.Tb7 Kg5 51.Kg2 Kf6 52.Lb5
Sc8 53.h4 Ta8 54.Td7 Se7
55.Td4 Sf5 56.Tb4 Ke5 57.Lc6
Ta6 58.Te4+ Kd6 59.Lb5 Ta7
60.Kh3 Kd5 61.Tg4 Ke5 62.Ld3
Sd4 63.a5 Sb3 64.a6 Sc5
65.Le2 Sxa6 66.Ta4 Tf7
67.Ta5+ Ke4 68.Lxa6 Txf2
Nu är det teoretisk vinst även om
svart kommer till h8 med kungen, om man undviker tornbyte
förstås.
69.Kg4 Tg2+ 70.Kh5 Tb2 71.
Tb5 Txb5+ 72.Lxb5 Kf5 73.Kh6
Kf6 74.h5 Kf7 75.Kh7 uppg.
(Kommentarer av Bengt Svensson)
Med 5 poäng gick annars solide
Svensson in som bäste göteborgare och svensk på tredje plats.
Startfältets norska inslag Atle
Grønn, 33, har även han en
andraplats i Manhem Open
(1986) på meritlistan. Förutom

sitt vanliga arbete är han också
redaktör för TfS:s norska motsvarighet Norsk Sjakkblad. “Jag
hinner inte spela så ofta, men den
här tävlingen låg bra i tiden. När
jag väl spelar vill jag spela ut
partierna“, förklarade norrmannen sitt ofta kompromisslösa spel
som kröntes med ömsom fram-,
ömsom motgång. Efter en bra
start gick han på ett par bakstötar
mot Åkesson och Svensson i mitten av turneringen, men tog sig in
på godkända femtio procent.
Joel Åkesson, 25, anförde arrangörsklubbens trupper. Efter
juniorårens ofta tämligen svåröverskådliga partier har hans spelstil dragit sig i strategisk riktning
och när han är på topp spelar han
solitt. Här kämpade han väl men
lämnade ovanligt många blottor
med ett par riktiga utspelningar
som följd. Han behöll dock kampviljan tävlingen igenom trots att
det ganska tidigt framgick att den
tredje IM-inteckningen kunde bli
svår att nå.
Begåvningen Rauan Sagit, 20,
gjorde sin debut i sammanhang
av den här kalibern. Han kastade
sig över utmaningen med en
okuvlig optimism som ofta ganska tidigt resulterade i murkna
ställningar, som han sedan med
ultrasnabbt spel (en timme bättre tid = normaltillståndet), taktisk vakenhet och aktivt spel som
regel redde ut. Två gånger var
inte uppfinningsrikedom nog,
fem gånger fixade det sig till remi
och två gånger fick han tillfredsställande ställningar från start och
då vann han. Sagit lyckades inte
så bra mot bättre motstånd i fjolårets schweizer och gick ganska
säkert stärkt ur årets tävling.
Manhems andre elitjunior
Victor Nithander, 18, är också
kampglad och bra på att hitta
resurser, men betydligt mer skolad och också mer solid i spelet.
Han fick en tuff start med förlus-
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ter mot Vesterbæk Pedersen och
Grønn, men jobbade sig in i
turneringen och var knappast
pressad i något parti efter tredje
ronden. Också han gick in i tävlingens mittfält och är säkerligen
belåten med sin debut.
Brittiske deltagaren Thomas
Rendle, 18, kom till tävlingen
med ett imponerande ratingtal
men gjorde ett något osäkert
intryck, både spelmässigt och
genom en viss benägenhet för
remier. Han fick dock möjlighet
att snygga till resultatet i slutronden, men betecknande nog efter
att motståndaren avböjt remi och
försökt för mycket.
Philip Landgren, 23, gick
genom turneringen utan vinst,
men det var inte för att han inte
försökte. Han spelar ambitiöst
med komplicerade uppställningar och kämpar hårt, men åtminstone i den här turneringen kunde
det ha behövts lite taktisk krydda. I partiet mot Grønn var han
närmast och stod säkert på vinst
efter att ha offrat pjäs, men när
tiden var på upphällningen fick
han också här nöja sig med remi.
För internationelle mästaren
Karl Johan Moberg, 36, var detta
första långpartiturneringen på flera år. Det lyste igenom lite grand
i spelet, som hade en något prövande karaktär. Skulle vingarna
bära? Oftast gjorde de det, men
spelet höll sig också som regel
inom remimarginalen. Men till
nästa turnering kanske Moberg
vågar spela ut mer.
Den som under senare år med
den äran ansvarat för Manhems
IM-turneringar är Håkan Warston och så även i år. Kanske årets
lyckade tävling skall följas upp
med en av samma modell nästa
år? Det står ännu skrivet i stjärnorna.
Såväl partier som utförliga
rondreferat finns på Manhems
hemsida www.ssmanhem.se

Salongernas IM-turnering, Stockholm 2005

Ingen inteckning
på Salongerna
Av Jonas Eriksson

en 11–19 juni spelades traditionsenligt elo- och IM-turneringar på Stockholms Schacksalonger. I IM-turneringen segrade de internationella mästarna
Thomas Engqvist, SK Rockaden,
och Andrei Cioara från Rumänien. I elo-turneringen blev det
tredelad seger mellan Gunnar
Johansson, Solna SS, Peder Berkell, Wasa SK och Jacob Henriksson, Kristallens SK.
Det blev tyvärr ingen IMinteckning i tävlingen, något som
brukar vara ett av huvudmålen
med sådana turneringar. Kanske
var motståndet för starkt för aspiranterna eftersom fem IM deltog
(det blev så på grund av återbud),
kanske var det bara tillfälligheter.
Den som hade bäst chans var
norrmannen Espen Lie, som spelade väldigt säkert i mitten av
turneringen och till sist “bara“
behövde en poäng på de två sista
ronderna.
Lie har en tung positionell stil
och spelar gärna engelska systemställningar som vit. I näst sista
ronden mötte han fältets lägst
rankade spelare, Viktoria Johansson, som dock visat sig mycket
farlig med initiativet och inte fick
underskattas. Det är svårt att lägga upp en taktik i ett sådant läge
och man ska nog försöka undvika
att tänka för mycket på IM-normen och spela som om det bara

D

vore ett vanligt parti. Men Lie var
uppenbart nervös och blev rejält
utspelad. Detta medförde att han
var tvungen att vinna i sista ronden som svart mot Erik Hedman.
Här kanske man kan tycka att
Lie gjorde ett märkligt öppningsval, eftersom han spelade Aljechin, en spelöppning som inte
är känd för att signalera aggressiva intentioner. Jag vet detta från
diger personlig erfarenhet, då jag
själv hamnat i deprimerande
utsiktslösa ställningar ett otal
gånger. Det känns som det enda
man kan hoppas på är att vit ska
bli övermodig och spela fyrbondeangreppet, men nuförtiden
känner de flesta till att det är bäst
att spela lugnt och sunt och låta
svart sitta där i den trånga
terrängen. Det gjorde också
Hedman och Lie dukade följaktligen under utan att erbjuda något
större motstånd. Nära skjuter
ingen IM-inteckning.
I övrigt kan sägas att spelkvalitén var ganska låg. Nu är det
förstås lätt att säga för mig
eftersom jag spelade min sämsta
turnering någonsin och behöver
en bra bortförklaring (min favorit är: “det gick dåligt, eftersom
jag spelade dåligt“), men det var
inte sällan grodor hoppade upp
även på andra bräden. Flera
spelare klagade på den dåliga
luften i lokalen och det var oftast
TfS nr 5/2005
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efter ett par timmar som konstigheterna dök upp, så det är nog en
möjlig faktor. De “nya“ Salongerna är väldigt ljusa och trevliga,
men när solen ligger på märker
man av bristen på ett bra ventilationssystem. När jag spelade en
tidigare årgång av turneringen
i de förra lokalerna, ställde man
upp fläktar för att få bukt
med värmen. Något att återinföra nästa år.
De som delade segern började
tävlingen på helt olika sätt. Cioara blev totalt utspelad av Johan
Eriksson som bara tog bönder som
om de spelade plockepinn och
vann överraskande lätt. Efter den
utspelningen var det svårt att se
Cioara som någon slutlig segrare,
men sport är aldrig särskilt logiskt
och han kom igen starkt med
vinst över bland andra medsegraren Thomas Engqvist. Engqvist
fick en smakstart genom följande
positionella utspelning av undertecknad.
Caro-Kann (B 12)
Jonas Eriksson
Thomas Engqvist
Salongernas IM-turnering
Eftersom lottningen utförs strax
före första ronden i de flesta bergerturneringar, har man inte tid
till förberedelser. Dock bör man
före tävlingen ha gjort en liten
koll över motståndarnas öppningar. Jag visste att Thomas nästan
alltid spelar Caro-Kann mot 1.e4,
men inte mycket mer. När det
gäller förberedelser bör man vara
grundligare än så.
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5
Jag hade helt enkelt glömt bort
att Thomas brukar spela så här
och inte 3...Lf5. Engqvist är en
solid spelare med mycket goda
teorikunskaper och vill troligtvis
undvika de högkritiska, dynamiska varianterna med Sc3, g4 och
Sge2.
4.dxc5 Sc6 5.Lb5 e6
436
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Redan här började jag förbruka
en hel del tid. I en så pass stark
turnering är det alldeles för tidigt
att vara utanför teorins ramar.
Jag ville gärna spela Dg4 i någon
variant för att få svart att försvaga
sig på kungsflygeln och jag funderade även ett tag på att spela
b2-b4, men till slut valde jag det
uddlösa Sf3.
6.Sf3?!
Thomas sa efteråt att detta ger
svart bekvämt spel och han har
förstås helt rätt i det. Vill man ha
fördel i öppningen räcker sällan
“normala“ öppningsdrag, utan
man måste oftast välja den skarpaste, det vill säga mest kritiska,
varianten.
Eftersom mina teorikunskaper
i stort sett var obefintliga ville jag
förstås väldigt gärna komma bort
från de upptrampade stigarna,
men ställningen är för lättspelad
för svart för att en sådan strategi
ska ge mer än en snabb handskakning.
6.Le3 håller i bonden och är
därför det bästa. 6.b4 funderade
jag som sagt hastigt på, men tänkte att det omöjligt kunde vara
bra. Jag blev dock inte jätteöverraskad när jag såg att amerikanen
Hikaru Nakamura hade spelat det
draget. Nakamura spelade ju 1.e4
e5 2.Dh5 i “finalpartiet“ mot
Sasikiran i Sigemanturneringen
och verkar inte dra sig för att
spela ovanliga (eller suspekta)
varianter. Han vann ett dåligt parti
över internet med 6.b4 och det är
knappast värt att publicera här.
6.b4 kvarstår enligt min mening
som ett dåligt drag, men vill man
experimentera på egen risk så är
det förstås fritt fram.
6...Lxc5 7.0-0 Se7 8.c3 Ld7
9.De2 Sg6
Min e5-bonde känns plötsligt lite
ensam och Engqvist tar omedelbart chansen att attackera den.
Här gällde det att hitta ett
smidigt sätt att försvara den eller

att offra den för dynamisk kompensation.
10.Ld3
Löparen stod utsatt på b5 (det
finns Sxe5 med bondevinst i vissa
varianter) och nu har jag dessutom möjlighet att slå på g6 om
det skulle brinna i knutarna runt
e5-bonden. Dock vill man inte
gärna ge svart h-linjen och förlora
en bra angreppspjäs som löparen
på d3.
11...Db8
Det här kändes överdrivet girigt
under partiet, men nu är jag inte
så säker. Svart vill spara det
naturliga c7-fältet för löparen och
får då ett batteri riktat mot e5.
11.Te1 Lb6
Nu började jag bli smått orolig
för e5-bonden och måste spela
exakt för att klara mig ur den
knipan.
12.g3?!
Det här var ett infall, som kändes
rätt under partiet. Thomas trodde dock att det här, med hjälp
av min tidsnöd, nästan avgjorde
partiet. Vad man säkert kan säga
är att mina marginaler krymper
efter det här draget. Jag underskattar ofta mina egna svagheter
och tror att dynamik eller eventuell dynamik ska uppväga. Tar
man på sig en svaghet ska man
dock vara väldigt uppmärksam
på att inte tillåta för många avbyten eller förflackningar av spelet.
Partiet mot Engqvist är i mina
ögon ett lärorikt exempel.
12.Sa3 är det bästa draget. Tack
Fritz! Det bör följa 12...a6 eftersom det naturliga 12...Lc7 besvaras med 13.Sb5! Lxe5 14.c4 och
vit har fått rejäl fart på pjäserna
och har flera otäcka hot, exempelvis att ta på g6 och sedan på
e5. Kompensationen för bonden
är mer än tillräcklig. Det kan följa
14...f6 15.Sxe5 fxe5 16.Lxg6+
hxg6 17.Td1 och vit står bättre.
Efter 12...a6 finns inget bättre än
13.Le3 Lc7 14.Ld4 med lika spel.

TfS nr 5/2005

88

05-08-25, 11.58

Salongernas IM-turnering, Stockholm 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Andrei Cioara
Thomas Engqvist
Vasilij Gagarin
Espen Lie
Johan Eriksson
Erik Hedman
Anders Livner
Vladimir Poley
Viktoria Johansson
Jonas Eriksson

IM
IM
IM
IM

IM

ROM
SWE
RUS
NOR
SWE
SWE
SWE
DEN
SWE
SWE
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2397
2218
2308
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0
0
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1
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0
½
½
0

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

½
½
½
1
1
½
½
■

½
1
1
0
0
1
1
½

½ ■
½½

1
1
½
1
½
½
1
½
½
■

p

6
6
5
5
4½
4½
4½
3½
3½
2½

Remiprocent: 42
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Mer kan jag inte hoppas på efter
6.Sf3. Schack är ett rättvist spel.
12...Lc7 13.Lf4 Sxf4 14.gxf4

Jag var ganska nöjd eftersom
bondestrukturen har gett mig
en halvöppen g-linje och goda
möjligheter till kungsangrepp.
Problemet är bara att svart inte
har rockerat än. Engqvist hittar
här ett effektivt sätt att lösa
rockadproblemet och samtidigt
få mig att lida för att jag tog på
mig dubbelbonden.
I diagramställningen kan man
säga att det enda sättet för mig
att utjämna är att få igenom framstöten f4-f5 och få bort dubbelbonden. Nackdelen är då att jag
lämnar e5 temporärt ogarderat,
så man kan därför redan nu säga

att vit har lite bekymmer.
14...Se7
Här hade jag av trötthet, blandat
med osäkerhet och ringrostighet,
tänkt en timme. Katastrof på
klockan, men på brädet kändes
det rätt okej. Å andra sidan har
jag en tendens att vara lite överoptimistisk. Nu funderade jag på
Sd4, Sg5 eller Sbd2.
15.Sd4
Efter alldeles för lång betänketid.
Så här i efterhand kan man fråga
sig varför jag ens funderade på
15.Sg5. Tyvärr försökte jag hitta
ett sätt att komma åt svart, men
det går helt enkelt inte. Till slut
väljer jag det bästa draget, men
då har det redan gått alldeles
för mycket tid. Jag tyckte dock
fortfarande att jag stod bekvämt.
15.Sg5 h6 16.Dh5 g6 17.Dh3
såg hyfsat intressant ut först,
men efter 17...Lb6 har svart full
kontroll och står lite bättre.
15...Sg6 16.Dg4 Dd8
Det här hade jag missat (idén
Dh4). Ett dambyte gynnar självklart svart. Jag gillar svarts tre
senaste drag: logiskt, enkelt och
effektivt.
17.Sf3
Jag ville inte gå in i komplika-

tionerna efter 17.f5 med bara en
kvart kvar, så jag valde det här
tama draget. Efter en närmare
analys verkar inte f4-f5 hålla:
17.f5? Sxe5 (17...exf5 18.Lxf5
Lxf5 19.Sxf5 0-0 20.Sd2 ger en
ganska jämn ställning) 18.Dxg7
Ke7 19.f6+ Kd6 och här är det
frestande att drömma fram något
snyggt drag för att få kungen ut
på ännu halare is. Tyvärr finns
det inte. Fritz ger envist 20.Lxh7
med lika spel, men tar inte lång
tid på sig att upptäcka att
20...Txh7! 21.Dxh7 Dxf6 är en
mardröm för vit.
17...De7 18.Sbd2
18.f5 följer logikens lagar, men
följer det schackets? 18...exf5
19.Lxf5 0-0-0 och svart står väldigt bekvämt. Han har en liten,
stabil fördel.
18...0-0-0 19.Sb3
Här spelade jag blixt medan
Thomas hade en timme kvar.
19...f5!
Ett smart drag som cementerar
min hemska bonde på f4.
20.Dg3
En passant var förstås inget alternativ. Då kommer alla svarts
pjäser loss, och vad än värre är:
de pekar rakt ner mot min kung.
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TfS nr 5.05.pmd

89

05-08-25, 11.58

437

20...Tdg8
20...Lb6!? kan vara ett vettigt
mellandrag.
21.Kf1
21.c4!? dxc4 22.Lxc4 Sf8 23.
Tac1 h6 24.Tc2 g5 25.fxg5 hxg5
26.Lf1 Kb8 27.Tec1 Lb6 och
datorn tycker att ställningen är
jämn, men det kändes inte rätt att
öppna ställningen.
21...Sf8 22.h4 h6 23.Ke2 Le8
Engqvist har fått en typ av
manövrerande betongställning
som han älskar.
24.Sbd4 Sd7 25.b4?

Lb6
Thomas flyttar tålmodigt runt
pjäserna. Han behöver inte göra
mer, jag sköter resten.
30.a3 a6
Engqvist har råd att ta det lite
extra försiktigt, troligtvis finns
det mer avgörande alternativ.
31.Th1 La7 32.Sd2 Sb6
En bra signal på hur dålig min
ställning är: Fritz tycker att jag
står en bonde sämre, trots materiell jämvikt.
33.f3 Lh5 34.Se2 Thd8 35.Sb3
Sa4+ 36.Ka2 Tc7 37.Th3 Tdc8
38.De1 Le3 39.Tc2 Le8 40.Th2
g5 41.fxg5
Trots att tidskontrollen klarades
var det ingen glädje i det vita
lägret. Ställningen är så gott som
förlorad så jag provar ett sista
desperat försök till ruffel.
41...hxg5 42.h5

Rent objektivt är det förstås bättre att ta på g5, men jag förlorar
naturligtvis ändå, eftersom e5bonden faller. Nu kan jag ju
gambla billigt med h-bonden.
42...Dg7 43.f4 gxf4 44.h6 Dxe5
45.h7 Lg6 46.Dh1 Th8 47.Sa5
Thxh7 48.Txh7 Txh7 49.Dg2 Le8
50.Dg5 Dd6 51.c4 dxc4 52.Lxc4
Tc7 53.Dg8 Tc8 54.Dg7 Ld7
55.Dg2 Tc7 56.Lb3 Txc2+ 57.
Lxc2 Dc7 58.Lb3 Lb5 59.Lxa4
Lxa4 60.Sc3 Ld7 61.Sa4 Lxa4
62.uppg.
En praktstart för Thomas som
genomförde ett lugnt och sansat
parti, medan han lät motståndaren (tyvärr undertecknad) komma i tidsnöd och ta på sig svagheter. Tittar man på det här partiet
så är det naturligt att vi hamnade
i olika ändar av tabellen, även om
vägen dit inte var helt spikrak.

Växjöspelen 2005
Det här är ett horribelt drag, men
jag ursäktar mig med att Sc5-e4
såg jobbigt ut (speciellt i tidsnöden). Eftersom bönder inte går
bakåt ska man tänka både en och
två gånger (men inte tre, för då
får man tidsnöd) innan man tar
sådana beslut. Därför är en mer
avvaktande taktik att föredra tills
man nått tidskontrollen. Det här
är förstås den typen av extra försvagning som Engqvist väntat på.
25...Lh5 26.Kd2 Lg4 27.Kc2
Att springa med kungen är
praktiskt med dålig tid. Det kräver inga svävande handrörelser
och förändrar inte ställningen
drastiskt. Man bör också undvika
frestelsen att skapa galna komplikationer.
Här hade jag redan börjat ångra
25.b4. Utan det draget hade det
varit betydligt tuffare för svart att
vinna partiet.
27...Kb8 28.Kb2 Tc8 29.Tac1
438
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Skönhetspris
till Axel Smith
Av Rolf Lekander

Växjöspelen, som i år anordnades för 44:e gången, deltog 74
spelare under de två tävlingsdagarna. Grupperna var ordnade i
ratingordning med fyra spelare i
varje grupp. I högsta klassen segrade Ingvar Andréasson, SK
Kamraterna på 2½ poäng före
Per Vernersson, Eksjö SK 2,
Conny Holst, Limhamns SK 1
och Christoffer Krantz, Eksjö SK
½ poäng.
Av de nio partier som lämnades in till bedömning för

I

Smålandspostens skönhetspris
belönades till slut lundensaren
Axel Smith för sin fina vinst med
kvalitetsoffer i rond 3 mot
Andreas Persson, Bräkne-Hoby
SK. Jag tycker detta parti är aningen vassare än pjäsoffrande Tomas
Olsson, Lunds ASK mot SvenGunnar Samuelsson, Stockholm,
också i rond 3. Fina prestationer
av de båda från Lund alltså, vilka
också belade de två främsta
platserna i grupp 2 (Olsson 2,
Smith 1½ poäng).
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I båda partierna underlät svart
att rockera. Se då vad som kan
hända.
Jugoslaviskt (B 07)
Axel Smith
Andreas Persson
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3
c6 5.f3 b5 6.Dd2 Sbd7 7.0-0-0
b4 8.Sce2 a5 9.g4 Sb6 10.Sg3
Dc7
Här kan man också tänka sig
10...La6 11.Lxa6 Txa6 12.Dd3
Da8 13.h4 a4 med ömsesidiga
angrepp, eller 10...h5 11.g5 Sfd7
12.h4 d5 med skarpt spel.
11.g5 Sfd7 12.f4 Lb7!?
Alternativ är 12...La6!? eller
12...Lg7 direkt.
13.h4 Lg7 14.h5 Tg8?!
Kanske kan svart spela 14...c5
direkt utan att vika undan med
tornet från h-linjen.
15.hxg6 hxg6 16.f5
En lite lugnare variant är 16.Sf3.
16...c5
En motstöt mot centrum i rätt
ögonblick.
17.fxg6 fxg6 18.Sh3
Med siktet inställt på det fina
fältet e6. Spelbart är också 18.Lb5
eller 18.Kb1. Däremot inte det
lockande 18.Lh3? för 18...Sc4.
18...cxd4 19.Lxd4 Se5?
Mycket bättre var 19...Lxd4
20.Dxd4 Tc8 med matthot och
motspel på c-linjen.
20.Sf4 Lh8?!
Här kommer löparen att stå utsatt för offer. Att försöka var
20...Dc6!?, medan däremot
20...Sf3 kan bemötas med
21.Lb5+ Lc6 22.Lxb6 Dxb6
23.Dd5! eller här 21...Kf7 22.Df2
etc.
21.Se6
Bra tycks också 21.Lb5+ Lc6
22.Txh8! Txh8 23.Lxe5 dxe5
24.Se6 Dc8 25.Df2 Dxe6
26.Dxb6 och vit vinner.
21...Dd7
Var ska svart göra av damen?
21...Dc6? går ju inte för 22.Lb5!

Dxb5 23.Sc7+ och efter 21...Dc8
avgör, liksom i partifortsättningen, 22.Txh8! Txh8 23.Lxe5 dxe5
24.Lb5+ Lc6 25.Df2.

22.Txh8! Txh8
På 22...Dxe6 följer 23.Lxe5 dxe5
24.Lb5+.
23.Lxe5 dxe5
Lika illa är 23...Dxe6 24.Lxh8.
24.Dxd7+ Sxd7 25.Sc7+ Kd8
26.Sxa8 Kc8
Eller 26...Lxa8 27.Lb5.
27.Lb5 uppg.
Vit blir pjäs över.
Caro-Kann (B 15)
Tomas Olsson
Sven-Gunnar Samuelsson
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 b5!?
En specialvariant som Samuelsson plockar fram då och då. Poängen är att svart efter 4.exd5 har
mellandraget 4...b4.
4.a3 a6 5.g3 e6 6.Lg2 Sf6
7.Sge2
Mot Lachmaier, 1998 fick Samuelsson emot sig 7.Lg5 Le7 8.e5
Sfd7 9.Lxe7 Dxe7 10.Sce2 c5
11.c3 Sc6 12.Sf3 Sb6 13.0-0 0-0
och det slutade med remi efter 38
drag.
7...Le7 8.0-0 Lb7
I ett parti Krzesaj–Lepiarczyk,
2004 följde 8...0-0 9.Sf4 Sbd7
10.e5 Se8 11.b4 a5 12.Tb1 Sb6
13.Sd3. Svart står trångt men
partiet slutade remi så småningom.
9.Sf4 dxe4 10.Sxe4 Sbd7
11.Sg5 Sf8?!

Kanske överdrivet försiktigt; svart
var nog rädd för offer på e6 efter
11...0-0.
12.Te1 Sd5 13.Sfh3 h6 14.Se4
Sd7 15.Dg4 g6?!
En onödig försvagning av kungsställningen. 15...f5? går ju inte
för 16.Dxg7 men 15...S7f6 duger
utmärkt (16.Dxg7?? Th7!).
16.De2 c5?!
16...Db6 först var bättre.
17.dxc5 Sxc5 18.Sxc5 Lxc5
19.De5 Th7
Här står naturligtvis tornet inte
bra.
20.Sf4 Ld6?!
Med tanke på vad som nu sker
inte det bästa. 20...Kf8 håller ihop
ställningen tills vidare.

21.Sxe6! fxe6
Eller 21...Lxe5 22.Sxd8 Txd8
23.Txe5+ Kf8 24.Ld2 etc.
22.Dxe6+ Te7 23.Dxg6+ Kd7
24.Lxh6 Kc7 25.Ted1 Te5 26.Lf4
Sxf4 27.gxf4 Dg8?
Nu tar det slut direkt, men efter
27...Te8 28.Txd6! Dxd6
(28...Tg8 29.Df7+) 29.Dxd6+
Kxd6 30.Lxb7 vinner vit med
alla sina bönder.
28.Dxd6+ uppg.

I NÄSTA NUMMER
Stort reportage från
Lag-EM i Göteborg.

TfS nr 5/2005

TfS nr 5.05.pmd

91

05-08-25, 11.58

439

■ Thomas Ernsts första engagemang efter SM i Göteborg blev
en öppen turnering i den lilla
orten Creon, inte långt från Bordeaux. Det franska äventyret slutade väl för Ernst. Han kom trea,
en halv poäng efter Marijan Petrov, Bulgarien och Alexandre
Sulypa, Ukraina.
■ Nästa sommar blir det åter
SM i Göteborg, för tredje året i
följd. Sedan blir det en ny spelort. Det kan bli SM-tävlingar i
Stockholm 2007 och Växjö 2008.
Intresseanmälningar finns.
■ Rumänen Liviu-Dieter Nisipeanu vann EM i Warszawa en
halv poäng före Tejmur Radjabov från Azerbajdzjan. De tog 10
repektive 8½ poäng på de tretton
ronderna. Det är Nisipeanus
bästa resultat sedan han var semifinalist i VM-turneringen i Las
Vegas för sex år sedan. Lars
Karlsson 7 och Ulf Andersson 6½
kom på 105:e respektive 123:e
plats bland 229 spelare.
■ I dam-EM i Chisinau segrade
femtonåriga Kateryna Lahno,
Ukraina efter att ha besegrat fem
år äldre ryskan Nadezjda Kosintseva i ett särspel med 2-0 (snabbschack). Inga svenska deltagare.

Tävlingskalender
September
■ Stockholm 9–11 september
Damallsvenskan.
■ Herceg Novi, Serbien-Montenegro 13–24 september
Europamästerskap U10–U18.
■ Hallstahammar 16–18 september
Hallstahammar Open – se annons i nummer 4!
■ Västervik 17–18 september
Småland Open – se annons nästa sida!
■ St Vincent, Italien 17–25 september
Europacupen för klubblag.
■ Borlänge 23–25 september
Skol–SM – se annons på sidan 442!
■ Lignano, Italien 27 september – 10 oktober
Veteran-VM. Info: www.vacanzesport.com/scacchi

Oktober
■ Mariehamn, Åland 1–2 oktober
SCT Grand Prix, andra deltävlingen.
Info: www.scandinavian-chess.se
■ Stockholm och Malmö 14–16 oktober
Elitserien, rond 1–3.
■ Guernsey, England 16–22 oktober
Festival, öppna turneringar.
■ Gladsaxe, Danmark 19–23 oktober
Första Nordiska Mästerskapet för juniorer födda 1996 eller senare.
Info: Helge Neesgård-Madsen, helge_nm_2005@yahoo.dk

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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■ 23 oktober
Allsvenskan division I-IV, rond 1.

November
■ Stockholm 5–6 november
Veteran-SM i snabbschack. Info: Stockholms Schackförbund, tel 08669 36 54.
■ 12–13 november
Elitserien rond 4, Allsvenskan rond 2.
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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

Lördag

Söndag

E 1993,

F 1994,

Personlig anmälan senast 16.30
Grupp A - E
Grupp F - I
entimmespartier
halvtimmespartier
Rond 1 18.00 - 20.00
Rond 1 18.00 - 19.00
Rond 2 20.30 - 22.30
Rond 2 19.30 - 20.30
Rond 3 09.00 - 11.00
Rond 3 09.00 - 10.00
Rond 4 11.30 - 13.30
Rond 4 10.30 - 11.30
Rond 5 14.30 - 16.30
Rond 5 12.00 - 13.00
Rond 6 16.45 - 18.45
Rond 6 14.00 - 15.00
Rond 7 15.30 - 16.30
Rond 8 16.45 - 17.45
Rond 7 09.00 - 11.00
Rond 9 09.00 - 10.00
Rond 8 11.15 - 13.15
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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THE CHESS PLAYER'S GUIDE TO OPENING NEWS
'A must-have book for both chess enthusiast and chess professional.
Even the pickiest player should find something of his interest.'
Carsten Hansen at ChessCafe

Yearbook 75
ed i tor Genna Sosonko
256 pages - pa per back - F 24.95
July 2005
www.newinchess.com

'There is no better way to keep track of opening fashions.'
British Chess Magazine

REFRESH YOUR REPERTOIRE FOUR TIMES A YEAR
Svenska Schackbutiken AB | Vegagatan 18 | SE-413 09 GBG | Sweden | Tel/Fax: +46-31 24 47 14
www.schackbutiken.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!

Brädet Brinner II av GM Shirov, 2005, 240 s, 240:Det här är en underbar schackbok. Man lär sig så ofattbart mycket om (dagens) schack.
Det är en njutning att följa Shirovs generösa tankar om sina partier. I fråga om
öppenhjärtighet så står enbart landsmannen Tals och den legendariske Paul Keres
biografier i samma klass. En högklassigare schackbok har aldrig setts på det svenska
språket. Shirov har en känsla för renhet som är befriande. Varje parti är ett mästerstycke
i sig, men ackompanjerade med Shirovs kommentarer får läsaren en möjlighet att
förstår exakt vad mästaren kunde innan partiet, hur långt han räknade och de viktigaste
tankarna han hyste under partiet. Boken rekommenderas varmt till alla som funderar på
att sluta spela schack. Efter denna bok blir det helt enkelt omöjligt eftersom du här finner
kungsvägen till schackets skönhet och rikedom. Boken är befriande ren från självförhärligande tendenser. Istället för att blåsa upp sitt ego väljer Shirov att söka sanningen, och
inte sällan beskriver han sig själv och sin otillräcklighet i förklenande ordalag. Rekommenderas varmt till alla!
Sveshnikov Reloaded. av GM Rogozenko, 2005, 344 s, 240:Detta verk om det populära Sveshnikovförsvaret i Sicilianskt av kännaren Dorian
Rogozenko är sprängfyllt med högkvalitativa exakta analyser. Han går till botten med
såväl sina egna som andras idéer. Men den verkliga styrkan i boken ligger i författarens
osedvanliga talang att nå kärnan i varje ställning och samtidigt kunna förklara essensen
på ett begripligt sätt. Jakovitjs bok var lysande men den här är helt enkelt bättre på alla
punkter. Ett otroligt arbete som gränsar till livsverk.
The Benko Gambit. av IM Pinski, 2005, 128 s, 190:Boken inleds med en lång och underbar introduktion till den klassiska Benkögambiten.
Därefter kombinerar författaren teoretisk förståelse på hög nivå med vägledande
resonemang om de typiska beslut som man ofta står inför i öppningen. Boken är en
repertoarbok skriven ur svarts synvinkel. Speciell tonvikt har lagts på de system som
idag anses vara kritiska. T ex den så kallade Episjinvarianten vilken Kramnik vann med
mot Topalov i Wijk aan Zee 2003. Benkögambiten kan rekommenderas varmt för alla
spelare under 2000 i ranking eftersom öppningen är mer svårspelad med vit än med
svart. Svart inleder med en liten gambit (1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5), och om han/hon bara
står ut med att spela bonde under för att istället få aktivt pjässpel så kommer poängen
flöda in. Boken är lättläst: 49 kompletta partier ger dig allt du behöver veta. Varje parti
avslutas med en sammanfattning liksom varje kapitel.
OBS! Ny (gratis) prislista 2005-2006 med Över 100 sidor information om våra produkter.
Glöm ej Bo Sjögrens och Jesper Halls utmärkta SM-Bulletin. Pris 199 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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