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NUMMER 8

2005

innehåll

610 VM-turneringen i San Luis
Vår reporter Ian Rogers och fotograf Cathy Rogers begav sig
till en avkrok i Argentina för att bevaka Fides VM-turnering.
Där kunde de följa Veselin Topalovs sagolika framfart mot
VM-titeln. Rogers berättar om det och därtill bland annat om
den man, den kontroversielle guvernören Alberto Rodriguez Saa,
som såg till att turneringen hamnade i San Luis (624).

626 Formtopp i Lag-EM
Lag-EM var årets stora schackhändelse i Sverige, och Pontus
Carlssons stormästarinteckning var ett av de stora glädjeämnena
i Göteborg. Här skriver han själv om sin formtopp.

646 Skönhetstävlingen
Var någon ute efter att förlöjliga och sabotera Skönhetstävlingen i den lilla schackklubben i
Carlsvik? Det kallades till ett extra styrelsemöte och Ordföranden la fram en bestickande
teori om ett misstänkt falsarium. Christer Brundin berättar.
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Ungdomssidorna
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Landet runt
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Upplands öppna DM
Ernst Åhmans minnesturnering
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Hugo Andersson,
stormästare för
en dag – sidan 672.
Vem minns honom
i dag?

Medarbetare i det här numret:
Emanuel Berg, Christer Brundin, Stellan
Brynell, Ingvar Carlsson, Pontus Carlsson,
Jonas Eriksson, Mats Eriksson, Calle
Erlandsson, Kristoffer Nilsson, Sture
Olsson, Axel Ornstein, Cathy Rogers, Ian
Rogers, Adam Ståhlberg, Ola Winfridsson.
Omslagsfoto:
Cathy Rogers
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kombinationer
Lösningar på sidan 652

1. Kochetkova–Sedina
Chisinau 2005

2. Muchlisov–de Luna
Sankt Petersburg 2005

Vit drar

Vit drar

3. Riazantsev–Löffler
Warszawa 2005

4. Filippov–Savtjenko
Kazan 2005

Vit drar

Svart drar

5. Jobava-Ivantjuk
Havanna 2005

6. Bologan–Movsesian
Sarajevo 2005

Svart drar

Vit drar

REMIANBUD

BULGARISK
HUVUDSKAKNING
Vid Ungdoms-EM i Herceg
Novi uppstod en besynnerlig
situation under ett parti i
yngsta flickgruppen, flickor
under tio år. Ställningen var
stenremi och ena flickan bjöd
remi gång på gång på olika
språk. Hon försökte också med
kryssade långfingrar, det
internationella tecknet för ett
remianbud. Motståndaren
skakade varje gång på huvudet.
Partiet fortsatte mot all rim
och reson.
Till slut tillkallades en
domare som anade vad det
handlade om. Var flickan som
skakade på huvudet från
Bulgarien? Jodå.
I själva verket hade hon
accepterat remianbudet gång
på gång och förvånats över att
motståndaren ändå fortsatte
att spela. Det handlade om
kulturella skillnader. En
huvudskakning i Bulgarien
betyder: ja!
De flesta bulgariska schackspelare som har varit med i
internationella sammanhang
brukar veta att en huvudskakning tolkas som ett nej bland
icke-bulgarer. Nu har den unga
bulgariskan också lärt sig den
saken. Det var säkert en
förvirrande lärdom.
Om du skulle få chansen att
utmana Veselin Topalov på ett
parti och har fräckheten att
bjuda remi, så gör du nog klokt
i att tolka hans huvudskakning
rätt.
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ag-EM i Göteborg var naturligtvis årets stora svenska schackhändelse. Tävlingen blev det i
särklass mest omfattande internationella schackevenemang som
hittills arrangerats i Sverige. Inte
mindre än 40 nationslag i den öppna
klassen och 26 damlag från hela
Europa deltog i tävlingen på Svenska
Mässan.
Från spelare, representanter från
Europeiska Schackunionen och Fide
har Lag-EM i Göteborg fått mycket
god kritik. Även den svenska publiken uttryckte sin uppskattning, både
den som var på plats i Göteborg och
den som följde tävlingen på nätet.
Jag har själv haft förmånen att kunna
jämföra Lag-EM 2005 med de tre
föregående mästerskapen och de
tre senaste schackolympiaderna och
håller Göteborgstävlingen som den
bästa ur spelar- och publiksynpunkt.
Jag har just tagit del av den preliminära slutrapporten från tävlingarna. Även om denna inte innehåller
någon större överraskning för mig
så slås jag av omfattningen av
arrangemanget såväl när det gäller
förberedelser som aktiviteter under själva tävlingen.
Lag-EM hade en omsättning för
Sveriges Schackförbund på knappt
fem miljoner kronor vilket kan
jämföras med en normal årsbudget
på cirka sju miljoner. Evenemanget
resulterade i ett underskott på
cirka 500 000 kr för förbundet.
Det var mer än det budgeterade
underskottet på 132 000 kr men
enligt min uppfattning acceptabelt
med hänsyn till förbundets ambition
att utveckla schacket i Sverige.
Intressant att notera är att kostnadsbudgeten höll ganska väl.
Budgetavvikelsen förklaras nästan
helt av sponsorintäkterna som bara
blev knappt hälften så stora som vi

hade hoppats.
Ett arrangemang av Lag-EM:s storlek kan bara realiseras med ett
helhjärtat engagemang från ett stort
antal funktionärer. Inklusive domare medverkade närmare hundra
funktionärer från främst Göteborgsklubbarna före, under och
efter tävlingarna. Jag vill passa på
och tacka alla dessa för en fin
arbetsinsats. Utan att glömma
någon vill jag ändå särskilt nämna
Göran Terninger, ordförande i
organisationskommittén och Niklas Sidmar, turneringsledare vilka
under lång tid jobbat heltid med
Lag-EM och kan få representera
förbundets respektive göteborgarnas insats i evenemanget.
Endast i ett par avseenden blev
arrangemanget en besvikelse.
Sponsorintäkterna blev som nämnts
avsevärt mindre än budgeterat.
Tävlingens genomslag i media,
särskilt svensk tv, blev tyvärr inte
heller vad vi hade hoppats på. Detta
stämmer givetvis till eftertanke inför
eventuella framtida större arrangemang.
Det bör också nämnas att vi tack
vare att tävlingarna gick i Sverige
fick möjlighet att delta med hela tre
lag i herrklassen och två lag i damklassen. Det bör ses som en satsning på de yngre spelare som står
strax utanför förstalagen och som
nu fick ett utmärkt tillfälle att meritera sig mot den europeiska eliten.
Lite i skymundan av Lag-EM kan
noteras att Sveriges Schackförbund
under året har rekryterat en ny
kanslichef. Vi önskar Kent Vänman
lycka till när han vid årsskiftet efterträder Ingemar Eriksson. Ett varmt
tack till Ingemar som avgår efter
närmare tjugo år på denna post.
Från arbetet i förbundsstyrelsen
kan rapporteras att vi påbörjat en

Gott Nytt År!

Ingvar Carlsson
Ordf. Sveriges Schackförbund

TfS nr 8/2005

27999

5

Foto: Peter Halvarsson

Året som gått
och året som kommer

utvärdering av “Handlingsprogram
2001“ med målsättning att ersätta
detta med ett program som känns
mer aktuellt. Kanske behöver vi som
jag sade vid senaste kongressen lite
mindre av visioner och mer av hårt
arbete i svenskt schack. En fråga blir
naturligtvis hur förbundets pengar
ska användas. För sex sju år sedan
gjorde vi stora projektinriktade satsningar i programmet “Utveckling
2000“. Därefter satsade vi stort på
generella extra bidrag till klubbarnas och distriktens aktivitets- och
medlemsutveckling under ett par
år. Nu senast har vi satsat på ett
stort internationellt evenemang i
form av Lag-EM. Vad har bidragit
mest till att utveckla svenskt schack?
Själv tror jag på växelverkan mellan bredd och elit samt en koppling
mellan kvalitet, uppmärksamhet i
media och sponsorintäkter. Ett par
av de viktigaste förutsättningarna
för en positiv utveckling av schacket
i Sverige tror jag fortfarande är att vi
har entusiastiska ledare i klubbarna
och att vi inser att schack måste få
kosta pengar. Vi är fortfarande i
alltför hög grad beroende av bidrag
från Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel.
En av mina främsta nyårsönskningar är att Tidskrift för Schack
äntligen ska få de lite fler nya prenumeranter som tidskriften förtjänar.
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San Luis

Fide-VM 2005 i Potrero de los Funes, Argentina

Topalov tog
hem spelet i
utklassningsstil
Av Ian Rogers

Foto Cathy Rogers

V

eselin Topalov är den nye
Fide-världsmästaren efter att
ha utklassat det stjärnspäckade
startfältet i argentinska Potrero
de los Funes. Genom en segerrad
som vi inte sett maken till i
VM-sammanhang sedan Bobby
Fischers dagar besegrade den 30årige bulgariske stormästaren
samtliga rivaler utom en i de
första sju ronderna. Den enda
skönhetsfläcken i Topalovs bärsärkagång kom i andra ronden
mot Viswanathan Anand som
lyckades hålla i remi efter 97 drag
och sju timmar på sträckbänken.
Topalov har det senaste året
varit världens mest framgångsrike turneringsspelare och hans
berömda citat “Jag är inte rädd
för att förlora, det är det som
skiljer mig från de andra“ visade
sig profetiskt i takt med att
motståndare efter motståndare

610
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Översättning Ola Winfridsson

knäcktes av den press Topalovs
risktagande försatte dem under.
I andra halvan av turneringen
lättade Topalov på gasen, men
trots det var hans ledning aldrig
mindre än en och en halv poäng.
Bulgaren tog hem förstapriset
på 240 000 dollar med god marginal.
Genom hela turneringen verkade Topalov nästan helt sakna
nerver. Oavsett om han just hade
undgått en katastrof eller förstört
en vinstställning var han alltid
lika lugn på presskonferensen som
spelarna gav efter varje parti. Allt
eftersom turneringen fortskred
förlängdes Topalovs framträdanden ofta från den obligatoriska
kvarten till närmare halvtimmen
med nästan samtliga frågor riktade till bulgaren.
Oavsett om frågorna var tekniska eller av kvällstidningskarak-

tär (à la “Vad ska du göra med
prispengarna?“) besvarade Topalov dem med samma aplomb och
blev något av en mediestjärna i
Argentina. San Luis lokaltidning,
El Diario de la Republica körde
dagligen en fyrsidig bilaga om
turneringen och läsarna möttes
dag efter dag av ett helsidesfoto
av bulgaren på förstasidan. De
nationella dagstidningarna ägnade dagligen en sportsida till
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turneringen, till och med de
gånger då Argentinas VM-kvalmatcher i fotboll annars dominerade nyheterna. Rikstidningarna
var ofta kritiska i sin rapportering
– inte mot spelarna, utan den
allmänna organisationen. Den
glesa publiken i inledningsronderna hälsades som ett bevis på det
dåraktiga av San Luis-provinsen
att lägga 1,5 miljoner dollar på
byggandet av Caja de los Trebe-

jos (Pjäsernas hus), på engelska
ofta kallad “The Chess Box“, där
turneringen ägde rum.
I slutet av turneringen handlade dock all rapportering i hela
Argentina enbart om Topalov.
Nyhetsrävarna försatte inga tillfällen att citera Anatolij Karpovs
oförsiktiga förutsägelse (från ett
besök i Argentina strax innan
VM-turneringen) att Topalov inte
kunde vinna turneringen efter-

som han inte förstår schack. “Om
Veselin inte förstår schack önskar jag att jag inte heller förstod
schack på det sättet!“ löd Anands
bedrövade ripost.
De flesta av Topalovs rivaler svek
i San Luis och för ingen annan
blev besvikelsen större än för
Viswanathan Anand. Indiern,
världens högst rankade aktive
spelare på Fides oktoberlista,
TfS nr 8/2005
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San Luis
verkar sällan känna sig riktigt
hemma i det dubbelrondiga bergerformatet, men nog hade han
väntat sig betydligt mer än en
delad andraplats i San Luis, inte
minst med tanke på att han inledde med 2½ av 3. Anand förlorade
emellertid mot turneringens två
lägst rankade spelare i första omgången, vilket fick till följd att
tävlingens förstaseedade spelare
aldrig var med i jakten på VMtiteln. Det var en klen tröst för
Anand att han blev bäste poängplockare i andra halvan av turneringen.
Peter Svidler var solid som vanligt och förlorade blott ett parti,
men hans ambitioner tycktes inte
sträcka sig längre än till en andraplats. Detta i bjärt kontrast till
den andre ryssen i fältet, Alexander Morozevitj, som ofta spelade
allt för ambitiöst för sitt eget
bästa. Morozevitj uppvisade
veritabla lindansartalanger när det
gällde att rädda dåliga ställningar, men trots tre raka vinster i
mitten av turneringen lyckades
han aldrig spela upp tillräckligt
många bra ställningar för att
kunna ta upp kampen om en
riktig topplacering.
Av de fyra på undre halvan av
turneringstabellen torde endast
titelförsvararen Rustam Kasimdzjanov ha varit hyfsat nöjd med
sitt spel, om än inte med slutresultatet, när han lämnade Argentina. Kasimdzjanov uppvisade
stor uppfinningsrikedom i ett stort
antal partier, men saknar den
jämnhet som krävs för att lyckas
på den här nivån.
Peter Leko, som förväntades
vara med och slåss om titeln, lyckades aldrig återhämta sig efter sin
dåliga start. “Den här turneringen gick bara fullständigt snett för
mig“, medgav Leko. “Jag hade
många fantastiskt bra ställningar,
men om man inte vinner dem
slutar det så här.“
612
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Topalovs
väg mot titeln
Första omgången
Den första halvan av turneringen
handlade bara om Topalov – 6½
poäng av 7 och en tvåpoängsledning före Peter Svidler – men det
kunde faktiskt ha gått snett redan
i första ronden när han turligt
lyckades undgå ett nederlag mot
Ungerns Peter Leko.
Veselin Topalov

Michael Adams sörjer antagligen den dag då Fide valde att
frångå hans forte, cupformatet.
Precis som Judit Polgar hade
Adams det besvärligt som svart
mot 1.e4, men det var ändå
Adams totala oförmåga att
omsätta sina bra ställningar i
fullpoängare som innebar en
fortsättning på årets klena resultat.
Judit Polgar verkade extra bekymrad över sitt dåliga resultat,
kanske för att hon kände ett
särskilt ansvar som den första
kvinnan i en VM-final. “Som den
första kvinnan i en VM-final är
jag naturligtvis historisk, men mitt
resultat gjorde mig historisk på
ett sätt som jag inte riktigt tänkt
mig“, sa Polgar. “Jag hade en känsla
av att småsaker gick mig emot,
men jag antar att jag mentalt
inte var redo för en lång och
hård turnering. Det här var min
sämsta turnering på åratal – och
förhoppningsvis min sämsta för
många år framöver!“

Peter Leko
Med enkla utvecklingsdrag har
Leko byggt upp en dominerande
ställning och här har han chansen
att elegant avgöra partiet.
20.Sf5?
Leko räknade på 20.Sb6! Dxb6
(på 20...Tb8 är 21.Sf5 lysande
för vit, en invasion på d7 är i
faggorna) 21.Sxe6! Dxe6 och
kom fram till att svart får alldeles
för mycket material för damen.
Men om han hade räknat lite
djupare skulle han ha sett att
22.Da7!! avgör på fläcken. Textdraget tillåter istället svart att byta
ner till ett slutspel:
20...g5 21.Lg3 Tc8 22.Dd4?! Tg8
23.c3? Td8! och svart vann arton
drag senare.
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San Luis 2005

1

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

Veselin Topalov
Peter Svidler
Viswanathan Anand
Alexander Morozevitj
Peter Leko
Rustam Kasimdzjanov
Michael Adams
Judit Polgar

2788
2738
2788
2707
2763
2670
2719
2735

2

■

■

0
½
0
0
0
0
0

½
½
½
½
½
½
½

3

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

4

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

5

6

1
1
½
½

½
½
1
1

■

■

1
½
0
½
½

½
½
1
1
1

7

1
½
1
½
1
½

8

½
½
½
½
½
½

½ 0 ■ ■
0 ½ ½½ ■ ■
0 ½ 1 0 ½½

1
1
1
½
1
0
½
■

p

½ 10
½ 8½
1 8½
½ 7
½ 6½
1 5½
½ 5½
■
4½

2889
2818
2811
2743
2706
2668
2661
2606

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

I ronden därefter fick Topalov
en chans att ta kontroll över turneringen, men den här gången
var det hans motståndare som
med lite tur kom undan med en
halva.
Viswanathan Anand

Veselin Topalov
När partiet började närma sig
sjutimmarsstrecket var Topalov,
som länge hade haft övertaget,
märkbart trött och missade en
hel serie mer eller mindre
komplicerade vinstvarianter.
Hans sista realistiska möjlighet
att ro hem hela poängen kom i
diagramställningen.

85.De5+?!
85.f5+! var enkelt och starkt. Efter 85...Dxf5 (85...Kd5 86.Dd7+
Ke5 87.h7 och svarts schackar
tart slut så fort vits kung når f7)
86.h7 har svart endast en handfull schackar innan vits bonde går
i dam: 86...Dd3+ 87.Kh4 Dd8+
88.Dg5 Dd4+ 89.Dg4+ och gaffelschacken avgör.
85...Kf7 86.Dh5+ Kf6 87.Dg5+
Kf7 88.Dh5+ Kf6 89.Dh4+ Kf7
90.h7?
Med mer tid kvar på klockan hade
Topalov kanske insett att han var
tvungen att schacka sig tillbaka
till g7 med damen, men med
30 sekunder per drag är sådana
beräkningar närmast omöjliga.
90...De1+ 91.Kg4 Dd1+ 92.Kg5
Dd8+!
Eftersom vit måste hålla damen
garderad kommer han inte undan
schackarna.
93.Kh5 Dd5+ 94.Dg5 Dh1+ 95.
Dh4 Dd5+ 96.Kg4 Dd1+ 97.Kg3
De1+ remi
I rond 3 visade Topalov som
svart sin kämpaglöd och stridslust genom att avböja Alexander
Morozevitjs remianbud i tolfte

draget. Topalov belönades med
en anmärkningsvärt smärtfri
seger:
Veselin Topalov

Alexander Morozevitj
Topalov har ömt vårdat en merbonde i 35 drag och nu när vits
kung står blottad på grund av
Morozevitj försök att skapa egna
hot slår bulgaren till.
67...Td5!
Plötsligt har vit inga drag – hotet
68...Te5+ är förvisso ännu inte
avgörande, men varje drag från
vits sida kan endast förvärra
läget.
68.Sf1 Te5+ 69.Se3 f4 70.Td3
TfS nr 8/2005
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San Luis
Dg1+ 71.Kd2 fxe3+ 72.Txe3
Dxe3+ 73.Dxe3 Txe3 74.Kxe3
Sd7 75.uppg.
Vid det här laget hade Topalov
och Anand ryckt ifrån det övriga
fältet med 2½ av 3. Fjärde ronden
visade sig dock bli Anands
Waterloo, Fide-världsmästaren
från 2000 föll mot 2004 års
modell, Kasimdzjanov, medan
Topalov avfärdade ännu ett stort
namn.

lovs marginal till övriga fältet växte därmed till 1½ poäng.
Sicilianskt (B 90)
Peter Svidler
Veselin Topalov
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 Sg4
7.Lg5 h6 8.Lh4 g5 9.Lg3 Lg7
10.h3 Se5 11.Sf5 Lxf5 12.exf5
Sbc6 13.Sd5 e6 14.Se3 Da5+
15.c3

Vit har goda skäl att undvika
18.Kc1 Lxb2+! 19.Kxb2 Db4+
20.Kc1 Sd4 21.Dd1 eftersom
svart har minst evig schack och
risken finns ju alltid att Topalov
hade hittat en forcerat vinst
under förberedelserna.
18...Lxb2 19.fxe6 fxe6 20.Db3
Dxb3 21.axb3 Lxa1 22.Sxa1 Ke7

Michael Adams

Veselin Topalov
Topalov har bonde mer och
hotar dessutom att fånga svarts
dam – Adams är långt från den
utmärkta ställning han hade strax
efter öppningen. Utan tvivel
deprimerad över den vändning
partiet tagit förvärrade engelsmannen nu bara sakernas tillstånd
genom 35...Tc8?, vilket tillät
36.Lf5! Txf5 37.Txc8+ Kh7 38.Th1!
uppg.
I nästa rond var det nära att
ångvälten Topalov fått stopp i
maskinen. En inspirerad öppningsidé av Topalov gav inte mer
än ett lika slutspel mot andraplacerade Peter Svidler. Bulgaren fortsatte dock att pressa och
precis när det verkade som om
han förivrat sig gick Svidler vilse
och gav Topalov ytterligare en
etta i turneringstabellen. Topa614
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Så här spelade Kasimdzjanov när
han slog Anand ronden före (med
fxe6 inskjutet). När Topalov spelade 14...Da5+ insåg Svidler plötsligt vad som var på färde, men
efter fem minuters betänkande
kom han fram till att han inte
skulle stå sämre efter de kommande offren och tänkte “Om jag
inte spelar 15.c3 kommer jag
aldrig att få veta ...“ 15.Dd2 leder
bara till ett lika slutspel.
15...Sf3+!!
Inte en helt ny idé – Topalovs
sekundant Cheparinov har stött
på det två gånger tidigare i spanska öppna turneringar. Oturligt
nog för Svidler var avbytet på
e6 inskjutet i båda dessa partier,
vilket innebär att ställningssökningsfunktionen i ChessBase lätt
missar dem.
16.Dxf3 Lxc3+ 17.Kd1 Da4+!
Med bönderna avbytta på e6 föll
17...Lxb2 18.Tc1! Lxc1 19.Sc4!
väldigt väl ut för Cheparinov i ett
parti mot Ibarra Jerez 2004.
18.Sc2

Hur ska man bedöma det här
slutspelet? Eftersom Topalov
valde att gå in i det är det frestande att tro att svart har minst en
liten fördel utöver det stora försprånget han tillskansat sig på
klockan. Materialet är dock
ungefär lika. Svarts torn har få
inbrytningsfält och vits mäktiga
löpare är en faktor att räkna med.
Dynamisk jämvikt verkar vara det
korrekta omdömet även om
detta är en typ av slutspel där
remi är den minst troliga utgången av ett schackpartis tre möjliga.
23.Ld3 Tac8 24.Te1
På 24.Sc2 är 24...Sa5 irriterande.
24...Sd4 25.f3 Tc3 26.Kd2 Thc8
27.Tb1 T3c5 28.b4
Med tanke på tidspressen förkastade Svidler antagligen 28.Lf2
Td5 29.Le4 på grund av
29...Sxf3+. Men efter 30.Ke3!
(30.Ke2? Td2+ 31.Kxf3 Tf8+)
30...Tc3+ 31.Ke2 Td2+ 32.Kf1
tillåter alla springarreträtter 33.
Le1. Svart kan dock fortfarande
spela på vinst genom 32...Txf2+!
33.Kxf2 Sd2 34.Te1 och nu
34...Sxe4+! (34...Sxb3 35.Sxb3
Txb3 36.Ld5 ger inga vinstchan-
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ser för svart) 35.Txe4 Tc1 36.Te1
Txe1 37.Kxe1 d5 och de tre svarta bönderna kommer att att ställa
till problem för vits springare.
28...Td5 29.Lf2 Kd7 30.Le3 Sf5
31.Lf2 Sh4!?
Extremt riskabelt, men Topalov
är inte den som nöjer sig med
dragupprepning när det finns ett
alternativ.
32.Lxh4 gxh4 33.Sc2 h5?
Ganska slarvigt. Efter att ha
flyttat ett av tornen till g-linjen
skulle svart stå fint.
34.Te1?
“Jag såg 34.b5!“ sa Svidler, “men
jag trodde att svarts bonde skulle
rusa efter a5.“ Faktum är dock att
a-bonden efter 35.Ta1 b6 36.Ta4!
inte är farlig och eftersom svarts
h-bönder är illa ute kommer svart
att få det kämpigt att hålla remi.
34...axb5 35.Se3 följt av Tb4xh4
är också obehagligt för svart.
34...Tg8 35.Kc3 a5!

36.Lc4?
Först här dukar Svidler under för
Topalovs obönhörliga hamrande.
I tidsnöd krävs det nerver av stål
för att spela 36.bxa5! Txg2 37.
Sd4!, men det visar sig att vit
efter 37...Tc5+ 38.Kb4 Tb2+ 39.
Ka3 inte har något att frukta eftersom 39...Td2? tillåter 40.
Lb5+! följt av 41.Sb3.
36...Tc8! 37.Se3
På 37.bxa5 vinner 37...Tdc5 följt
av 38...d5 pjäs och 37.Kb3? a4+!
38.Kxa4 Txc4 39.Se3 Te5! är
ännu värre.

FAKTA OM TOPALOV

●

Föddes 1975 i den lilla bulgariska staden Ruse, nära gränsen
mot Rumänien.

●

Flyttade till Spanien som sjuttonårig stormästare år 1992.
Inom ett och ett halvt år hade han avancerat till topp 20
på världsrankingen.

●

Världen fick upp ögonen för honom när han besegrade
regerande världsmästaren Garri Kasparov vid OS i Moskva
1994.

●

År 1996 var Topalov världens framgångsrikaste turneringsspelare, men därefter planade hans utvecklingskurva ut.

●

Storfavorit till segern i Fide-VM 2004, men efter fem
förkrossande matchsegrar där han tog 9,5/10, föll han
efter särspel (snabbschack) i semifinalen mot slutsegraren
Kasimdzjanov.

●

Bulgaren slutade bland de tre bästa i samtliga superturneringar i Europa 2005, däribland förstaplaceringar
i Linares och Sofia.

●

Topalov sponsras sedan två år tillbaka av MTel,
Bulgariens största mobilföretag.

●

Topalov kombinerar sina schackstudier med dagliga
träningspass på gymet. Betraktas av somliga som
Bulgariens mest eftertraktade ungkarl.
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37...Tb5! 38.Kd3 Txb4 39.Lxe6+
Desperation, men de förenade
fribönderna på damflygeln kommer under alla omständigheter
vara omöjliga att stoppa.
39...Kxe6 40.Sc2+ Kd5 41.
Sxb4+ axb4 42.Te7
42.Te4 Tc3+ 43.Kd2 Tc4 utgör
ingen förbättring för vit.
42...b5 43.Th7 Tc3+ 44.Kd2
Tc4! 45.uppg.
Det går endast att hejda b-bonden genom att gå in i ett förlorat
bondeslutspel, t.ex. 45.Txh5+
Kc6 46.Th8 b3 47.Te8 b2 48.Te1
Tc1 49.Txc1+ bxc1D+ 50.Kxc1
d5 och om vits bönder är orörliga
kan man verkligen inte säga detsamma om svarts.
Vi fick se en annan sida av
Topalov i de två efterföljande
ronderna när han vann sitt fjärde
respektive femte parti i rad
genom att omsorgsfullt spela ut
sina motståndare i tålamodskrävande tornslutspel. I båda dessa
partier trodde experterna att bulgaren hade försatt sina chanser
när han med genialiska vinstmanövrer överflyglade Judit Polgar
respektive Rustam Kasimdzjanov.

men svarts dubbelbonde på damflygeln gör att det alltid finns
förhoppningar om remi. I diagramställningen tycks dessa förhoppningar ha blivit verklighet
eftersom 59...Txb3 60.Txe6 ser
ganska riskabelt ut för svart. Topalov har dock sett en remarkabel
vinstväg.
59...Kg3! 60.Txe6 Kf4! 61.Te8
Vits torn hinner inte kliva undan
för e-bonden i tid eftersom
61.Tf6+ tillåter 61...Kxe4!
62.Txf3 (62.Tg6 Txb3 63.Txg4+
Kxe5 är hopplöst eftersom svart
vinner ännu en bonde) 62...gxf3+
63.Kf2 Kxe5 64.Kxf3 Kd4 och
svart plockar bönderna på damflygeln.
61...Te3+ 62.Kf2 g3+ 63.Kg2
Kxe4 64.e6 Kd3! 65.uppg.
Beslutet att ge slaget förlorat är
helt berättigat – svart vinner alla
vits bönder på damflygeln samtidigt som vits kung är bunden och
hans e-bonde kan inte göra någon
skada.
Rustam Kasimdzjanov

Veselin Topalov

Veselin Topalov

Judit Polgar
Ett fel i 20:e draget har tvingat
Polgar att försvara ett besvärligt
slutspel med bonde under,
616
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Topalov har redan försökt med
att rusa fram med kungen mot d6
utan framgång – svart schackar
tills kungen når d7 och spelar
sedan Kf7. Om vit å andra sidan
retirerar med kungen kan svart
utjämna det materiella läget med
70...Ta5. Har Topalov spelat bort
sina vinstchanser? Inte alls!

70.Kf2! Ta5 71.Kg3! Txe5 72.
Kg4! Txe4+ 73.Kh5!! uppg.
Plötsligt inser svart att när vits
kung gömmer sig bakom bonden
har han inga fler schackar och en
variant som 73...Td4 74.Kg6 Td8
75.Th7 Kg8 76.f7+ är hopplös
för svart.

Andra omgången
Med Leko tillbaka i sitt solida jag
kunde Topalov inte göra några
framsteg mot ungraren i åttonde
ronden och när Anand i nästa
rond kände sig nödgad att som vit
forcera en tidig dragupprepning
verkade det som om Topalovs
motståndare hade låtit bulgaren
remisera sig till VM-titeln.
Topalov ser dock sällan remier
som ett bra resultat. I tionde ronden spelade han kompromisslöst
mot Morozevitj och på den efterföljande presskonferensen kunde
han knappt dölja sin frustration
över att ha låtit ryssen rädda en
ställning där Topalov hade två
sunda merbönder:
Damgambit (D 37)
Veselin Topalov
Alexander Morozevitj
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5
Lxc5 8.a3 Sc6 9.cxd5 Sxd5 10.
Sxd5 exd5 11.Ld3 Lb6 12.0-0
d4 13.e4
Topalov kunde ha gjort ställningen hundra procent tråkig genom
att byta av på d4, men väljer sin
vana trogen den betydligt skarpare huvudvarianten.
13...Lc7
En ny idé som dock inte lär få
särskilt många anhängare.
13...Lg4 är standard, även om det
efter 14.h3 inte är klart om svart
ska spela 14...Lh5 eller 14...Df6!?.
14.Lxc7 Dxc7 15.h3 Db6 16.b4
Le6 17.Tc1 h6 18.Dd2 Tfd8 19.
Df4 Se7! 20.Tc5 Sg6 21.Dg3?!
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Anand koncentrerar sig inför nionde rondens möta med Topalov. Det blev en rätt snabb remi.

Ibland är Topalov för ambitiös
för sitt eget bästa. På g3 har
damen ont om fält och gör endast
nytta där om vit lyckas stampa ett
kungsangrepp ur marken. Det
modesta alternativet stavas
21.Dd2 och efter avbyten på
c-linjen skulle en remi vara ett
sannolikt resultat.
21...a5 22.Tb5 Dc6 23.e5 b6?!
Missar möjligheten att utnyttja
vits 21:a drag genom 23...Lf5!
och vit måste spela omsorgsfullt
för att hålla balansen.
24.bxa5 bxa5 25.Tfb1 Sf8
Morozevitj ansåg efteråt att denna plan kanske var för passiv.
25...Se7 var ett tillfredsställande
alternativ.
26.Sd2! Ld5 27.f4

Här kommer kungsangreppet,
från ingenstans.
27...Dc3 28.T1b2 Dc1+ 29.Kh2
Tac8 30.f5 Tc3?

31.Sb1!
En reträtt som Morozevitj hade
missat. Han hade endast räknat

med 31.e6 fxe6 32.f6 Td7 33.Tb8
Tc8 som inte ger något för vit.
31...Tc5
Tagen på sängen börjar det gå
utför för Morozevitj. Efteråt ansåg han att svarts bästa chans låg
i 31...Txd3 32.Dxd3 Lc4 även
som svart då kommer att behöva
genomlida en lång och smärtsam
försvarsuppgift efter 33.Dd2
Dxd2 34.Sxd2 Lxb5 35.Txb5.
32.Txc5 Dxc5 33.Tc2 Db6
34.Sd2! Te8?!
Ett typiskt tidsnödsdrag som
skapar problem där det tidigare
inte fanns några. Efter 34...Db8
är det visserligen jobbigt, men
svart är långtifrån förlorad.
35.e6! Sh7
På 35...fxe6 följer 36.Tc7 och
TfS nr 8/2005
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San Luis
svart är berövad försvarsdraget
Td7.
36.Tc7! Tf8 37.Sc4! Lxc4
37...Db8 strandar på 38.e7 Te8
39.Sd6! och nu t.ex. 39...Dxc7
40.Sxe8 Dxe7 41.Dxg7 matt.
38.Lxc4 Sf6 39.De5 d3 40.exf7+
Kh7 41.Lxd3
Tidskontrollen är avklarad och
med två bonder under är det nog
ingen som hade klandrat Morozevitj om han hade valt att sträcka
vapen. Men eftersom vit för närvarande inte har någon forcerad
vinst tyckte Morozevitj att det
inte kunde skada att spela några
drag till ...
41...Db3 42.Dd6 Db8 43.Lc4
Som vanligt väljer Topalov det
kompromisslösa alternativet.
Naturligtvis bör 43.Tc6, det vill
säga offra bonde för att få till
dambyte, vinna enkelt, men
Topalov förväntade sig att motståndaren i vilket ögonblick som
helst skulle ge slaget förlorat – att
då ge tillbaka en bonde skulle inte
direkt uppmuntra motståndaren
till det.
43...Se4 44.De5
44.De7 är också avgörande eftersom tornet på f8 inte kan flytta
utan att tillåta f8D. “Jag vet inte
vad som hände med Veselin efter
tidskontrollen“, sa Morozevitj.
“Det verkar som om han endast
hittade drag som tillät mig hålla
remi.“
44...Sd2 45.La2 Db6

46.Tc2??
618
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Veselin Topalovs manager Silvio Danailov i samspråk med vår
reporter Ian Rogers.

“Jag tänkte en lång stund och
koncentrerade mig på 46...Sf1+
och missade helt enkelt 46...Df2“,
medgav Topalov efter partiet.
“Det har varit en lång turnering!“
46.Tc5 dödar allt motspel. Det
kan följa 46...Sf1+ (46...Se4
47.Tc2) 47.Kg1 Sg3 48.De7 och
svart har inget lur kvar.
46...Df2!
Plötsligt tvingar hotet 47...Sf3+
vit att ge kvalitet. Lyckligtvis stod
han så bra att han kunde hålla
remi utan besvär.
47.Txd2 Dxd2 48.Ld5 Dg5!
Förbereder 49...Df6.
49.Dd6 Dd8 50.Dxd8 Txd8
51.Lc6 g6!
Inte 51...g5? 52.f6 Tf8 53.Le4+
Kh8 54.Lg6! och svarts enda hopp
är att vit ska gå i en pattfälla.
52.Le8 Kg7 53.fxg6 h5 54.a4
h4 55.Kg1 Td2 56.g3!?
Ganska extravagant, men Topalov kunde inte motstå frestelsen
att gillra en sista fälla.
56...hxg3 57.h4 Th2 58.h5 Kf8
Givetvis inte 58...Txh5?? 59.
f8D+ Kxf8 60.g7+ med tornvinst.
59.Kf1 Kg7 60.Kg1 Kf8 61.Kf1
remi

Nästa dag verkade Topalov fast
besluten att avgöra turneringen
en gång för alla genom att uppmuntra Michael Adams till ett
rallarslagsmål. Sin formsvacka till
trots bet engelsmannen ifrån sig
bra och i slutändan fick Topalov
vara glad att han undkom med
ännu en halva.
Sicilianskt (B 85)
Michael Adams
Veselin Topalov
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e6
7.0-0 Le7 8.a4 Sc6 9.Le3 0-0
10.f4 Dc7 11.Kh1 Te8 12.Lf3
Lf8
Huvudvarianten. Kramnik åkte
på en riktig stjärnsmäll mot
Adams i Wijk aan Zee 2004 när
han prövade 12...Tb8!?, även om
öppningen inte var huvudorsaken till förlusten.
13.Sb3
Adams har även spelat 13.Sde2
och 13.Dd2, dock utan större
framgång.
13...b6 14.e5!?
En lovande angreppsvariant även
om det finns en del som talar för
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att skjuta in 14.a5!? bxa5 först.
Poängen är att om svart efter
15.e5 dxe5 16.fxe5 försöker spela som i partiet med 16...Sd7?
(16...Td8! är nödvändigt) faller
detta på 17.Lxc6 Dxc6 18.Sxa5
Dc7 19.Df3 med dubbelhot.
14...dxe5 15.fxe5 Sd7 16.Lxc6
Dxc6 17.Sd4 Db7 18.Dh5
18.Txf7? Kxf7 19.Dh5+ skulle
vederlägga svarts uppställning om
det inte vore för det kluriga
19...Kg8! 20.Dxe8 Dxg2+! och
det är istället svart som vinner.
18...g6 19.Dh4
Ett nödvändigt bondeoffer eftersom 19.Dg5 Lg7 är kassaskåpssäkert för svart.
19...Sxe5 20.Se4 Le7
20...Lg7?! 21.Lh6 är det slags
angrepp vit hoppas på.
21.Sg5
Vit har många frestande alternativ, men textdraget är det enda
som har gett svart problem.
21.Sf6+ Lxf6 22.Txf6 Dd5 ger
inte vit tillräckligt för bonden
medan 21.Lg5 strandar på 21...f5!
22.Lxe7 Dxe7 23.Sf6+ Kh8.
21...Lxg5 22.Lxg5 f5 23.Tae1
Dd5!

Inte nytt, men precis som Topalov hade hoppats kände Adams
inte till det obskyra stampartiet
från tidigare i år. Det hindrade
emellertid inte att Adams hade
sett damdraget innan han spelade
sitt 23:e drag och hade ett fint
svar klart.
24.Se2!

Den taktiska poängen bakom
Topalovs senaste drag ligger i det
faktum att 24.c4 besvaras med
Dxc4! och inte 24...Sxc4 25.
Sxf5!! gxf5 26.Lh6 Ta7 27.Dg5+
Kh8 28.Df6+ Kg8 29.Tf3 som
ger vit ett avgörande angrepp.
24...Sf7 25.Sf4 Dc6 26.Sh5!
Sxg5!
Under partiet trodde Topalov att
han även skulle överleva om han
slog springaren och angav varianten 26...gxh5? 27.Lf6 Sh8
(27...Dc7 är tvunget, men efter
28.Txf5 bibehåller vit ett våldsamt angrepp) 28.Lxh8 Kxh8
29.Df6+ Kg8 30.Te3 h4. Topalov hade sett att 31.Tff3 kan
besvaras med 31...Dc7, men hade
missat att vit istället kan bryta
igenom med 31.Txf5!! eftersom
om svart ger damen med 31...exf5
32.Dxc6 Txe3 vinner vit tillbaka
minst en pjäs efter 33.Kg1!, t.ex.
33...Tb8 34.Dc7 Ta8 35.Dd8+
och ett av svarts torn faller.
27.Sf6+ Kf7 28.Sxe8 Lb7 29.
Sd6+ Dxd6 30.Dxg5
“Jag trodde ställningen efter
kvalitetsvinsten var ungefär lika“,
sa Adams och Topalov höll med.
Vits pjäser är aktiva, men om han
inte kan bryta igenom till svarts
kung så är de långsiktiga möjligheterna inte dåliga för svart.
30...Tc8 31.Tf2 Tc4 32.Dh6 Kg8
33.Td2 Ld5 34.b3 Tc3 35.Dh4
Dc5
Här hittar Adams ingen progressiv plan och väljer därför att på
taktisk väg upprätthålla pressen
på Topalov. Tyvärr för Adams
vidkommande räcker den följande kombinationen inte till mer än
remi.
36.Txe6! Lxe6 37.Df6! Ld5!
38.Dd8+ Kg7 39.Txd5 Df2
Allt beräknat långt i förväg av
Topalov. Vit har massor med
schackar, men hoten mot den
egna första raden hindrar honom
från att slutföra angreppet.
40.Td7+ Kh6 41.Df8+ Kg5

42.De7+ Kf4! 43.Dd6+
43.h4 leder ingenvart efter
43...Th3+! 44.gxh3 Df1+ och det
är svart som har evig schack.
43...Kg5 44.De7+ Kf4 45.Dd6+
remi
Bulgarens remirad hade inneburit att Svidler lyckats reducera
Topalovs försprång till 1½ poäng
och deras inbördes möte i rond
12 förväntades bli en riktig batalj.
Istället spelade Svidler solitt som
svart och verkade nöjd med en
lugn remi – för en gångs skull
hade Topalov inte något emot att
dela poängen.
I näst sista ronden verkade
Topalov ha tagit sitt recept för att
hålla nerverna i styr – “spela varje
parti som om det vore rond 1“ –
lite väl bokstavligt. Precis som i
första ronden mot Leko försatte
sig Topalov snabbt i en sämre
ställning bara för att sedan sätta
in en lysande kontring:
Veselin Topalov

Rustam Kasimdzjanov
Kasimdzjanov har redan vunnit
en bonde och med hot som 36.Lf4
och 36.Tb4 ser han ut att ha
partiet under total kontroll. Topalov har emellertid en enorm
överraskning på lut ...
35...Teg3!! 36.Lxg3 hxg3+
37.Kh1
37.Kg1 är ännu värre på grund av
37...Te5 38.Td1 (38.Kf1? Lc4+)
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Schacklådan och hotellet.

38...Te2 och vit hinner inte ens
offra tillbaka på d5.
37...Tf5! 38.Td1
För 38.Kg1 Te5, se föregående
kommentar.
38...Tf2 39.Tb8
Trots svår tidsnöd hittar Kasimdzjanov vits bästa möjlighet. På
39.Tg1 f5 40.Tb4 f4 41.Td4! (efter 41.Txa4 Kh5!! 42.Td4 f3
43.Txd5+ cxd5 44.c6 Te2! får vit
visserligen en ny dam, men svart
mattar) 41...Kf6! (41...Kf5?!
42.Txd5+ cxd5 43.Tc1 är inte
alls lika klart) måste vit likvidera
löparen omedelbart genom
42.Txd5, men efter 42...cxd5
43.Tc1 Ke7! stoppar svart c-bonden med kungen medan tornet
tar hand om h-bonden varefter
vits passiva kung till slut kommer
620
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att avgöra hans öde.
39...f5! 40.Td8 Lxg2+ 41.Kg1
Ld5!?
Ett drag av en spelare som vet att
det räcker med en remi för att
bärga VM-titeln. Efter det långsamma 41...Kg5! – med planen
att gömma sig på f4 och spela
Txb2, Le4 och Th2 – har svart en
avsevärd fördel. Textdraget ger
en fördel, förvisso otillräcklig för
vinst, men också utan risk.
42.T8xd5! cxd5 43.Tc1!
Nyckeln till vits försvar i många
varianter. Svart måste använda
sitt torn för att stoppa c-bonden
och då blir vits kung äntligen fri.
43...Txb2 44.c6 Tb8 45.Kg2 f4
46.Kf3 Kg5 47.h4+! remi
Efter 47...Kxh4 (47...Kf5 48.c7
Tc8 49.Tc5 leder också till remi)

48.Kxf4 g2 49.Ke5 vinner båda
sidor ett torn för sina respektive
fribönder, vilket leder till ett
bondeslutspel som är remi.
Polgar följde Lekos exempel från
rond 8 när hon tvingade Topalov
att gå med på sin sjunde raka
remi, men den nybakade världsmästaren klagade inte: “[Förr]
spelade jag alltid många intressanta partier i alla [stora] turneringar, men förlorade alltid några
partier, även i de tävlingar där jag
spelade bra. Detta är den första
turnering som jag gått igenom
obesegrad.“

Ian Rogers turneringsreferat från
San Luis fortsätter i nästa nummer.
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Topalov
om Topalov
id 30 års ålder verkar Veselin
Topalov spela bättre schack
än någonsin. Han har dominerat
turneringsschacket det senaste
året med segrar i elitevenemang
som Linares och Sofia och ett bra
resultat i Fide-VM i Libyen förra
sommaren. Somliga sätter Topalovs framgångar på sistone i
samband med att han nu arbetar
med en spansk sportpsykolog,
Amador Cernuda, andra kopplar
dem till en bättre arbetsmoral
och en mindre äventyrlig livsstil
vid sidan av brädet.
Topalov talar själv ärligt och
öppet om förändringarna i sitt liv
och den mentalitet som krävs för
att bli världsmästare och han
medger att han misstänker att
hans regeringstid kan komma att
bli kortvarig.
“Innan hade vi ju alltid Kasparov som spelade mycket starkt
och det fanns ju ett par andra
oerhört starka spelare som Vishy
[Anand] och Kramnik och jag
betraktade därför inte möjligheten att bli världsmästare som
realistisk. När så Kasparov drog
sig tillbaka [för ett halvår sedan]
och Kramnik gick in i en längre
formsvacka blev jag mer motiverad. Och chansen att få spela i
VM sporrade mig än mer.
Fram till mars 2004 var jag inte
i särskilt bra fysisk kondition. Nu
är jag betydligt mer vältränad, jag
har tränat mycket hårt och slutat
gå ut och kröka långt in på nätterna – eller rättare sagt, jag har

V

Ivan Cheparinov och Veselin Topalov möter pressen.

begränsat det till ett minimum!
Jag är 30 nu och litar på mig
själv mer än tidigare. När man är
20 år gammal tror man alltid att
man är på väg upp, men så kommer man till ett läge där det finns
många bra spelare – Kasparov,
Anand, Leko – som alla jobbar
lika hårt som en själv. För att då
nå en ännu högre nivå måste man
utveckla sig själv.“
När han såg tillbaka på turneringen kunde Topalov inte riktigt
förklara hur det kom sig att allt
föll på plats just i San Luis med
ett nästan perfekt resultat i första
omgången som följd:
“Mitt resultat i första halvan
här kom naturligtvis fullkomligt
oväntat och andra omgången
kunde omöjligen bli lika bra som
den första. Av resultatet att döma
skulle man kunna tro att jag
spelade mycket starkare än de
andra, men i själva verket hade
jag tur i ett par partier samtidigt
som jag – och det är kanske viktigast av allt – inte i något parti
gjorde mig skyldig till några

allvarliga misstag.
Faktum är att jag under det
sista året har haft en hel del tur.
Givetvis spelar jag bra, men det
hjälper [verkligen].“
Topalov höjde dessutom ett
varningens finger till dem som
nu förväntar sig att han ska dominera världsschacket på samma
sätt som Kasparov gjorde i så
många år:
“Den energinivå jag har nu vid
30 är bra, men Kasparov hade
den vid 40, Vishy är 35 och spelar
bra. Jag tror inte att jag kommer
att kunna [eller ha den energi
som krävs för att] spela på den
nivån om 5 år.
Dessutom finns det många unga
stormästare. Det tog mig 10 år,
från 7 till 17, att bli stormästare,
men nu finns det spelare som kan
göra det på 5 eller 6 år – med
datorerna går allting mycket
snabbare. Unga spelare uppnår
stormästartiteln vid 12 eller 13
års ålder, även om jag inte tror att
vi kommer att få se några under
10!“
TfS nr 8/2005
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San Luis
Därefter funderade Topalov
högt över vad hans seger kan
komma att betyda för schacket
i Bulgarien:
“Bulgarien har över 20 stormästare, men under kommunisteran hjälpte staten schacket
och det fanns fler spelare än nu.
Faktum är att [damvärldsmästaren Antoaneta] Stefanova och jag
själv började träna under kommunisttiden, men efter omvälvningarna [kommunismens fall]
har Bulgarien inte fått fram några
exceptionella spelare – varken
på herr- eller damsidan – med
undantag för [min sekundant
Ivan] Cheparinov.“
Den sista frågan till Topalov, om
han för tillfället spelar sitt livs
schack fick ett typiskt blygsamt
svar: “Kanske. Det ser så ut!“

Judit Polgar och Peter Leko på presskonferens.

Konkurrenterna
om Topalov

inte man behöver leta efter några andra anledningar – det var en
kombination av [öde och tur].

Det rasande tempot som Veselin
Topalov satte upp i första halvlek
har jämförts med några av de
bästa turneringsresultaten genom
tiderna. Så här kommenterar konkurrenterna den nye världsmästarens anmärkningsvärda rivstart
i San Luis:

Peter Leko: Som jag ser det stod
jag på vinst mot Topalov i första
ronden och missade min chans.
Det gav honom en injektion och
efter det gick allt i lås för honom.
Jag tror inte heller att hans motståndare visade upp sig från sin
bästa sida när de mötte honom.

Peter Svidler: Topalov var mer
motiverad, spelade stabilare och
mer energiskt, gjorde färre misstag. Han ville mer.

Alexander Morozevitj: Om
Topalov hade förlorat sitt första
parti här hade allt blivit annorlunda. Om man står på forcerad
förlust och lyckas vinna får det
stor betydelse. Topalovs prestation här påminner mig om
Dortmund 2001. I första ronden
förlorade Topalov mot Kramnik
och sedan stod han på förlust mot
mig, men lurade mig och vann.
Efter det stod han inte att hejda.

Rustam Kasimdzjanov: Det var
ett av de fall man känner igen från
schackhistorien: Aljechin, Fischer
och Kasparov tycktes alla vinna
parti efter parti utan att man
kunde hitta någon uppenbar
anledning till det. Topalov visade
inte några särskilda öppningsförberedelser här – [hans segerrad] kom av sig själv. Jag tror
622
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Viswanathan Anand: Topalov
var i bra form. Han gjorde inga

stora misstag medan vi andra
var rätt skakiga. Topalov har
definitivt spelat makalöst schack
under 2005, men jag tror inte att
han kan spela på 3000-nivå i
varje turnering. Men om han
gör det i sina fem kommande
turneringar får jag väl ompröva
min åsikt! Med den klass Topalov höll här tror jag att han hade
vunnit vilken VM-match eller
VM-turnering som helst.
Michael Adams: Det var otroligt
att se någon plocka så många
poäng, särskilt med svart mot det
motståndet.
Judit Polgar: Topalov förberedde sig väl i alla hänseenden, men
framför allt psykologiskt – han
var beredd på att kämpa. Naturligtvis spelade hans spelstyrka
också in, men så mycket bättre är
han inte än, låt oss säga, Vishy.
Men Topalov visade att han är en
riktig fighter, oavsett hur stor hans
ledning var.
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Potrero de los Funes
– byn som arrangerade VM
ärldsmästerskapet i schack har
hållits på många exotiska platser, men få torde vara mer osannolika och isolerade än Potrero
de los Funes, en liten by vid en
naturskön sjö i den argentinska
provinsen San Luis.
Potrero de los Funes ligger 80
mil från Buenos Aires och 20 mil
från närmaste större stad, provinshuvudstaden San Luis, och
tycks inte bestå av mycket mer än
en huvudgata, några få affärer
och ett nunnekloster. Några av
invånarna har lyckats slå mynt
av turismen – förutom sjön ligger
byn i närheten av en inaktiv
vulkan och utgör dessutom
inkörsporten till en rad olika
nationalparker. Det hindrar dock
inte att fattigdomen också
är utbredd; bönderna kan ses

V

bruka sina små jordlotter helt
för hand.
Fiskargubbarna, hästarna och
vildblomstren vid sjöns strand
fick nyligen sällskap av en ny
attraktion – “Schacklådan“, ett
fult fyrkantigt tillbygge till det
fyrstjärniga Hotel Potrero de los
Funes. Schacklådan byggdes för
dyra pengar särskilt för denna
VM-turnering och är närmast
idealisk för schackturneringar.
Interiören står i bjärt kontrast till
den spartanska fasaden. I centrum står den exklusiva spellokalen med plats för över 800
åskådare. Den omges av mindre
rum för analys, presskonferenser
och en tv-studio för ett lokalt
tv-program om turneringen.
Under första veckan var spellokalen nästan tom. Få av Potrero

de los Funes invånare verkade ha
råd med de 5 pesos (1,70 dollar)
som inträdet kostade och schackentusiasterna i Buenos Aires tycktes fullt nöjda med att följa
kampen på internet. Men i takt
med att nyheten om turneringen
spred sig i sydamerikanska media
ökade publiktillströmningen och
den andra lördagsronden – med
returmötet mellan de toppseedade Anand och Topalov – följdes
av över 300 på plats. Dagen
efter kom nära 500 för att se om
Morozevitj skulle kunna stoppa
Topalov. Fansen var begeistrade
också: en flicka från Chile väntade i fem timmar i lobbyn på
Hotel Potrero tills Anand dök
upp och poserade för ett foto
tillsammans med henne.
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San Luis

Alberto Rodriguez Saa
– mannen bakom VM 2005 i San Luis
är Veselin Topalov klev ut ur
spellokalen som nybakad
världsmästare efter den trettonde ronden var Alberto Rodriguez
Saa, San Luis-provinsens guvernör, den förste ur VM-organisationen att gratulera honom.
Guvernören, själv schackspelare
på amatörnivå, var personligen
ansvarig för att VM-turneringen
kom att anordnas i San Luis och
var ofta där under turneringens
gång, även om han väl där mest
verkade ägna tiden åt att ge intervjuer och inte åt att följa partierna. Foton av Saa med spelarna
ingick ofta i den fyrsidiga VMbilagan i El Diario de la Republicaâ kanske inte helt förvånande
med tanke på att det är han som
äger tidningen.
På det hela taget var turneringen mycket positiv för Saa, vars
familj har dominerat San Luis

N
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politiskt av och till de senaste
150 åren. Och ett lyckat VM var
god PR, som Saa var i starkt
behov av eftersom hans ställning
det senaste året verkat långt ifrån
säker. Det har regelbundet förekommit gatuprotester mot Saas
arbetsmarknadspolitik – i april
greps sextio ledare för lärarfacket
som släpptes först efter en
våldsam anti-Saa-demonstration.
Saas motståndare gör gällande att
narkotikapengar finansierar provinsregeringsvänliga tv-stationer
och att Saa skulle vara inblandad
i försvinnandet och det eventuella mördandet av aktivister. Man
rasade också mot avsättningen av
tre domare som hade dristat sig
att kritisera Saa.
Saa blev till och med något
av en driftkucku efter att han
påstått sig ha fått visioner av
planeten Xilium och börjat för-

klara (och måla!) sina ovanliga
föreställningar om utomjordiskt
liv och utomjordingarnas budskap till honom.
Allvarligast av allt är dock
att det argentinska parlamentet
nyligen röstade igenom en skyndsammare undersökning av anklagelser mot Saa för förskingring
och oegentligheter i provinsbanken vars chef – en av familjen Saas
advokater – senare utnämndes till
ordförande i San Luis-provinsens
högsta domstol. Undersökningen
noterade att Saa endast sagt sig
äga en fastighet när han blev vald,
men att han nu inte bara är en
stor jordägare utan också driver
stadens största tidning. San Luis
erbjudande att arrangera VM kom
strax efter omröstningen i parlamentet och lyckades avleda
uppmärksamheten från korruptionsanklagelserna.
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Saa slog på trumman för evenemanget som en utmärkt möjlighet för turistindustrin i San
Luis och ett steg på vägen mot att
marknadsföra hela den totalt
77 000 kvardratkilometer stora
provinsen på internet. Arbetstillfällen skapades genom byggandet av Schacklådan – färdigställt
på blott elva veckor – och en
standardhöjning av det provinsägda Hotel Potrero de los Funes
från fyra stjärnor till fem.
Saa sparkade dessutom igång
en världsomspännande kampanj
för sig själv och San Luis,
vilken bland annat omfattade ett
anmärkningsvärt stycke propaganda av stormästaren Miguel
Quinteros som okritiskt publicerades av välrenommerade
kanaler som Chessbase.com.
Motståndarna till VM-turneringen åtnjöt kanske inte samma
medieuppmärksamhet, men de
var inte osynliga i San Luis. Det
fanns faktiskt fler kritiska än
officiella VM-affischer i provinshuvudstaden samtidigt som kostnaderna för turneringen alltjämt
orsakade kontroverser. Påståenden från Saas motståndare om att
man var tvungen att skära ner på
mjölken i skolbespisningarna på
grund av turneringen var antagligen överdrivna, men även de som
var positiva till att San Luis skulle
stå som värd för VM och övertygade om att det skulle vara till
fromma för provinsen undrade
var pengarna kom från.
Det råder inget tvivel om
att kostnaderna var avsevärda:
byggandet av Schacklådan gick
på uppskattningsvis 1,5 miljoner
dollar, lägg därtill minst 1,5
miljoner dollar i prispengar och
organisationskostnader samt ett
okänt belopp för totalrenoveringen av Hotel Potrero de Los
Funes som hade försummats
sedan 1992 (renoveringen var ett
massivt projekt där var och en av

de åtta spelarsviterna skapades
genom att tre gamla hotellrum
slogs ihop).
Under den första veckan av
turneringen verkade det som om
Saas spekulation i en schackledd
turistboom hade gått ordentligt i
stöpet med endast några få dussin
åskådare som följde spelet på
plats. En dag, ungefär halvvägs
igenom turneringen, anlände två
busslaster med tonåringar till
hotellet. Förhoppningarna om en
ökad publiktillströmning grusades dock när det visade sig att
besökarna var turister från Mendoza som hade kommit för att se
Potrero de los Funes-sjön. De var
inte medvetna om att schack-VM
just då utkämpades i Potrero de
los Funes och gav sig av mot nästa
turistattraktion några timmar före
rondstart.
Publiksiffrorna ökade dock
stadigt och sista veckan snittade
det dagliga åskådarantalet över
400, vilket innebar att Schack-

lådan var mer än halvfull. Den
spansktalande Topalovs framfart drog till sig de argentinska
mediernas uppmärksamhet och
under avslutningsveckan flockades de i San Luis.
Huruvida världsmästerskapet
kommer att utgöra en vändpunkt
för Saas politiska karriär förblir
dock oklart. Själva VM-turneringen betraktas som en stor
succé, men för att Schacklådan
inte enbart ska bli betraktad som
något av ett skrytbygge gäller det
att hitta nya evenemang som kan
arrangeras där. Det pratades om
det argentinska bridgemästerskapet, men själva spelytan i Schacklådan verkar vara för liten för ett
massarrangemang av den arten.
Vem vet, vi får kanske se andra
viktiga schackturneringar i San
Luis i framtiden, eller kanske Saa
i hemlighet hoppas att det ska gå
att använda Schacklådan för att
välkomna de första besökarna från
planeten Xilium?

Protestaffisch mot
VM-turneringen.
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Formtopp
i Lag-EM

Foto: Calle Erlandsson

Av Pontus Carlsson

SKALPEN
I rond 4 hade vi lottats mot Bulgarien, ett starkt lag med Kiril
Georgiev på toppbordet och Topalovs sekundant Ivan Cheparinov på bord två. Lasse lyckades få
Cheparinov att skratta redan i
drag fyra efter den minst sagt
udda varianten 1.e4 e6 2.d4 d5
3.Sc3 Lb4 4.e5 Lf8!??.
Sista skrattet blev dock Lasses,
han höll enkelt remi.
Själv fick jag äran att visa
vägen. Ur en komplicerad variant
i c3-Sicilianskt hade följande
ställning uppstått med mig vid
draget:
Pontus Carlsson

VÄNDNINGEN
Tiden går, ansiktet ser spänt ut
och Olav Sepp letar efter vinstplanen. Eller åtminstone ett sätt
att undvika dragupprepningen.
Klockan tickar, bara tio sekunder
kvar. Huvudet vaggar fram och
tillbaka och så plötsligt sträcks
handen ut mot en pjäs, men
rörelsen avbryts precis innan
handen kommer i kontakt med
pjäsen. Ytterligare en sekund
försvinner iväg innan handen rör
vid en pjäs och flyttar den, men
innan pjäsen hunnit ställas ner
hörs ett pip. Varpå handen förlorar kraft och ansiktet vittnar om
sorg. Jag kunde knappt tro mina
ögon, jag hade vunnit på tid!
De här 34 sekunderna var
vändpunkten både för mig och
för Sverige B under sommarens
Lag-EM. Vi såg ut att gå mot en
knapp förlust mot Estland när
ovanstående scenario inträffade.
Lasse Karlsson hade tidigare
spelat en riktig kampremi mot
Kaido Kulaots och Anders Olsson hade tyvärr fått gå med på
626
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remi efter att ha spelat bort en
vinstställning. Kvar satt jag
och Bosse Lindberg båda vilt
kämpandes för att inte förlora.
Helt plötsligt händer alltså ovanstående som förändrar allt.
Nästan samtidigt som jag vinner
min remiställning gör Bosses motståndare ett grovt fel som ger
Bosse reella chanser att hålla
partiet. Sedan följer en nervig
avslutning där Bosse lyckas hålla
huvudet kallt och bärga en halva.
Matchen är slut och vi har lyckats
vinna den med 2½–1½.
Den här vändningen i rond tre
var väldigt viktig för moralen i
laget och efter den andades vi
optimism. Dessförinnan hade vi
förlorat mot Tjeckien i rond 1
med 1½–2½. Ulf Andersson,
Lasse och jag spelade remi
medan Anders tyvärr förlorade
en lovande ställning mot Vlastimil Babula. I rond 2 lottades vi
mot Wales. Jag stod över och
övriga gjorde sitt jobb. Det blev
en säker seger med 4–0.

Dejan Bojkov

15...Sc5!
Ett starkt drag som jag la ner
mycket tid på. Först försökte jag
få 15...Lxd4 att fungera. Min
huvudvariant gick 16.Txd4 (16.
cxd4? Le6 ger inte svart några
som helst problem.) 16...Le6!
17.b3 c5 18.Td2 Sc7 (18...Lxc4
19.bxc4 Tfd8 20.Txd8+ Txd8
21.Ke2 med ett skumt slutspel
som jag under partiet bedömde
som bättre för vit. Detta eftersom svarts springare inte står bra
på a6. Slutspelet skulle vara utmärkt för svart om springaren
istället hade stått på d6, varifrån
den hotar c4-bonden och täcker
viktiga inbrottsfält på b-linjen.
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En annan viktig sak är besättningen av b-linjen. Kommer vit först
till b-linjen får svart problem:
21...Tb8 22.Td1!. [Vit ska spela
på aktivitet och att hans löpare
kan dominera springaren på a6.
22.Tb1 Txb1 23.Lxb1 ger ett lika
slutspel.] 22...Tb2+ 23.Ke3!
Txa2 24.Td7 och svart har svårt
att få springaren på a6 i spel. Den
här varianten stödjer min uppfattning att slutspelet är lite bättre för vit.) 19.Se5 Sb5 20.Sc6
Tb7 som är lite bättre för vit. Jag
insåg därför att mitt problem
med bondeställningen måste
lösas taktiskt, därav 15...Sc5.
16.Sxc6?
Bojkov sväljer betet. 16.Lf3 La6
17.b3 Lxc4 18.bxc4 Tb2 var min
idé. Vit ska givetvis ändå gå in i
den här varianten eftersom det
reducerade materialet ger honom
goda remichanser. 16.Lxc6 La6
17.b3 Tfc8 18.Lf3 Sa4! 19.Sc6
Lxc3+ 20.Kf1 Tb7 ger svart fördel.
16...La6!!

Txb2 20.Sb3 Txc2 21.Sxc5 Lc4
och vit är totalt uppbunden.)
19.Tb1 Txa2 (19...Txd2 20.Tb8+
Lf8 21.Kxd2 Sxe4+ 22.Kc2 är till
och med bättre för vit, som kommer att erövra a7-bonden.)
20.Tb8+ Lf8 21.Lb1 är inte så
klart, t.ex. 21...Sd3+ 22.Ke2.
17...e6 18.Sxb8 Txb8 19.Lxe6
fxe6 20.b3 Lxc3+ 21.Ke2 Lxc4+
22.bxc4 Tb2+ 23.Kf3 e5!
Ett bra drag som säkrar d4 åt
svarts löpare.
24.Td5 Ld4 25.Td1 Txf2+ 26.
Kg4 Tf4+ 27.Kh3 Se4
Med dubbelhotet 28...Sf2+ och
28...Sg5+ 29.Kg3 Lf2 matt.
28.Td8+ Kg7 29.g3 Sg5+ 30.
Kg2 Tf2+ 31.Kh1 Sf3 32.uppg.
Bojkov gav upp inför hotet Txh2
matt.

Ryktet säger att Ulf nobbade! –
för att sedan själv bjuda remi
något drag senare. Ett kyligt sätt
att visa vem som dikterar villkoren.
Lasse spelade en väldigt konstig öppning och stod väl lite
sämre innan han började visa sin
klass och spelade sedan ut Joe
Gallagher efter noter.
Själv stod jag för turneringens
bottennapp, och förlorade ett
dåligt parti mot Florian Jenni.
Trots min usla insats var det
ytterst nära att vi vann matchen.
Bosse kom lite sämre efter öppningen men spelade sedan upp
sig och var väldigt nära att ta hem
hela poängen. Slutresultatet 2–2
kändes som en förlorad poäng.

Anders lyckades sedan rädda en
förlorad ställning mot Vasil
Spasov, vilket gjorde att Ulf satt
ensam kvar i ett remislutspel mot
Georgiev. Vi i laget var så säkra
på att Ulf skulle hålla sin halva att
vi gick och åt. När vi kom tillbaka
såg vi en allt mer frustrerad och
ilsken Georgiev och en nästan
leende Ulf. Några drag senare gav
Georgiev upp vinstförsöken och
vi kunde räkna in ytterligare en
uddamålsseger.

NEDERLAGEN

DRÖMLOTTNINGEN
Mitt bästa drag under Lag-EM.
När jag började räkna på 15...Sc5
försökte jag få 16...Txb2 att fungera, men lyckades inte riktigt
med det. I stället upptäckte jag
det här starka draget. Vit har nu
allvarliga problem eftersom två
av hans pjäser står i slag.
17.Ld5?
17.Sxb8 hade åtminstone gett mig
chansen att gå fel, t.ex. 17...Txb8
18.Sd2 Txb2? (18...Lh6! 19.Lc2

Nu räknade vi med att få möta
riktigt tufft motstånd. Döm om
vår förvåning när vi fick reda på
att vi hade lottats mot Schweiz
som också hade överraskat i
turneringen. När schweizarna
dessutom ställde över Viktor
Kortchnoi och satte Yannick
Pelletier som vit på bord ett
ökades vår optimism ännu mer.
Pelletier hade förlorat två raka
partier innan partiet mot Ulf och
efter att inte ha fått ut någonting
i öppningen bjöd han remi.

I rond 6 fick vi en tuff lottning
mot Polen. Lasse kände sig lite
sliten och stod över. Jag fick äran
att besegra regerande U18-världsmästaren Radoslaw Wojtaszek.
Sicilianskt (B 66)
Pontus Carlsson, Sverige B
Radoslaw Wojtaszek, Polen
1.e4 c5
Ingen Caro-Kann den här gången.
2.Sf3 Sc6 3.Sc3 d6 4.d4 cxd4
5.Sxd4 Sf6 6.Lg5 e6
Den klassiska varianten i Sicilianskt. Nu följer ett antal teoridrag där både vit och svart ställer
upp pjäserna på ett logiskt sätt.
7.Dd2 a6 8.0-0-0 Sxd4 9.Dxd4
Le7 10.f4 b5 11.Le2 Lb7 12.Lf3
Tc8
Wojtaszek följer ett parti som
han spelade mot Motylev tidigare i år. Jag var dock väl förberedd.
13.Lxf6
Ett nyckeldrag för varianten. Vits
idé är att svart ska tvingas slå
tillbaka med g-bonden och på så
sätt förstöra sin bondestruktur.
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analys

Det direkta 13.e5 fungerar inte
på grund av 13...Lxf3 14.exf6
gxf6 15.gxf3 Tc4 16.Da7 fxg5
17.Dxa6 Txf4 med en liten svart
fördel.
13...gxf6
13...Lxf6 är draget som svart skulle vilja spela, men det leder till ett
gynnsamt slutspel för vit efter
14.Dxd6 Dxd6 15.Txd6 Lxc3 16.
bxc3 Txc3 17.Thd1 0-0 18.Td7!
(Ett mycket störande drag för
svart som inte har någon bra ruta
för löparen.) 18...Lc8 (18...Lc6
19.Tc7 b4 20.Td4 Lb5 21.Txc3
bxc3 22.a4 Lf1 23.Kd1 Tc8
24.Ke1 Lc4 25.Le2 Lxe2 26.Kxe2
med en solklar fördel för vit
som bara kan gå och hämta c3bonden, Chandler–Fernando,
2001.) 19.Ta7 Te8 20.Td4 Kf8
21.Kb2 Tc5 22.e5 Te7 23.Td8+!
(Inledningen på en intelligent
manöver för att kunna avveckla
till ett fördelaktigt löparslutspel.)
23..Te8 24.Td3! Te7 25.Txe7
Kxe7 26.Tc3 Txc3 27.Kxc3 Kd7
28.Kb4 Kc7 29.Kc5

Denna ställning illustrerar svarts
problem i den här typen av
slutspel. Vits kung är alltid mer
aktiv och närmare händelsernas
centrum än svarts dito. Jag
återger även slutet av partiet
Malachov–Blehm, 2000 eftersom
vinstplanen är väldigt instruktiv:
29...Ld7 30.g4 g6 31.g5 Le8
32.h4 (Nu ska h-bonden spelas
upp till h6.) 32...Ld7 33.h5 Le8
34.h6 Ld7 (Vits avgörande idé är
628
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att bryta med c4. När svart slår på
c4 ska vit ta tillbaka med löparen
med dubbelhotet Lxa6 och bondegenombrottet f5.) 35.Le4 Le8
36.a3! (För att komma rätt i tempona.) 36...Ld7 37.Ld3 Lc6 38.c4
bxc4 39.Lxc4 (Svart kan nu inte
försvara sig mot både f5 och
Lxa6.) 39...Lb7 (39...a5 40.f5
Ld7 41.fxg6 fxg6 42.Lb5 Lc8 43.
Ld3 följt av Lxg6 och vit vinner.)
40.f5! exf5 41.Lxf7 f4 42.Lxg6
f3 och samtidigt uppgivet.
14.f5
Vits plan är att byta på e6 och
sedan sätta press på e6-bonden.

14...h5?!
Ett drag som jag inte alls tycker
om. Svart vill ta bort fälten g4
och h5 från vits löpare. En stor
nackdel med partidraget är att vit
förutom e6-bonden får ytterligare ett mål i h5-bonden. Andra
problem för svart är att g6 försvagas och att kungen är dömd
att stanna i centrum eftersom
lång rockad är omöjlig och kort
rockad otänkbar.
Partidraget kom som en överraskning, dock en positiv sådan.
Alternativen som jag hade tittat
på i mina förberedelser var
a) 14...Tc5 15.Kb1 (Jag skulle
föredra en dragföljd med ett
tidigt fxe6 för att ta bort svarts
möjlighet att spela e5.) 15...Dc7
16.Dd2 h5? (16...exf5? är positionellt självmord eftersom vits
springare får tillgång till d5, t.ex.
17.exf5 Txf5 18.Lxb7 Dxb7 19.

Sd5 och vit har en drömspringare
på d5 mot svarts usla löpare på
e7.) 17.fxe6 fxe6 18.Se2 (med
den för varianten typiska omplaceringen av springaren till f4 eller
d4 varifrån den trycker på e6.)
18...Lf8 19.Sf4 Kf7 20.De2 h4
21.Thf1 Le7 22.Lh5+ Tcxh5
23.Sxh5 Dc4 24.Dxc4 bxc4
25.Sxf6! Kg6 (25...Lxf6 26.e5!
dxe5 27.Td7+ Kg6 28.Txb7 och
vit vinner.) 26.e5 Lxg2 27.Tfe1
d5 28.Td4 med vinstspel för vit i
partiet Kreiman–Mainka, 1998.
b) 14...Tc4 15.Dd3 Dc7 16.fxe6
fxe6 17.Se2 Dc5 18.Kb1 De5
19.Sd4 (Svart har lyckats blockera e4-bonden. Tyvärr för hans del
är blockaden bara temporär och
vit planerar att fördriva damen
med den instruktiva planen The1,
g3, Lg2 och Sf3.) 19...h5 20.The1
Kd7 21.g3 Tg8 22.Lg2 Tg4 23.Sf3
Dc5 24.Sd2 Ta4 (24...Td4?
25.Sb3! Txd3 26.Sxc5+ dxc5
27.Txd3+ och vit vinner.) 25.Lh3
Tg5? 26.Sf3 Tg7 som i partiet
Shirov–Pelletier, olympiaden
1998, och här hade 27.b3 Ta5
28.Sd4 Tg4 29.Lxg4 hxg4 30.c3
varit bra för vit. Shirovs plan är
värd att lägga på minnet.
c) 14...Da5 var det drag som jag
hade kollat mest. Wojtaszek hade
kort före Lag-EM slagit starke
Motylev med det draget. Motylev spelade 15.fxe6 fxe6 16.Kb1
Tc4 17.De3 (Eftersom 19...Dg5
– se kommentar längre fram – såg
helt okej ut för svart hade jag
planerat en logisk nyhet. Istället
för 17. De3 hade jag tänkt spela
17.Dd3! med den enkla idén att
följa Shirovs plan och bara spela
runt springaren från c3 till d4
eller f4 och sedan sätta press på
e6-bonden.) och fick fördel efter
17...Dc7 18.The1 Dc5 (Svart vill
gärna byta dam i den här varianten eftersom han har löparparet
och den bättre bondestrukturen.)
19.Dh6 b4?! (19...Dg5! 20.Dh3
De5 21.Lh5+ [21.Sd5? fungerar
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inte på grund av 21...exd5
22.exd5 Lc8! och svart vinner.]
21...Kd7 [21...Kf8!?] 22.Sd5
[22.Le2 Tcc8 23.Sd5 Ld8 och
svart står helt okej.] 22...Kd8
23.Sxe7 Kxe7 och svart står återigen helt okej.) 20.Sd5! Lxd5
(20...exd5 21.exd5 Dc7 22.Td2
Kd8 23.Tde2 Te8 24.b3 Td4
25.Txe7! Dxe7 [25...Txe7
26.Df8+] 26.Txe7 Txe7 27.Df8+
Kd7 28.Db8 och vit vinner.) 21.
exd5 med vit fördel, Motylev–
Wojtaszek, 2005.
14...e5!? såg jag vid brädet.
Draget har aldrig spelats men är
nog inte så dåligt som folk har
trott, till exempel:
d1) 15.Dd2 Dc7 för att hindra vit
från att ta tillbaka med damen på
d5. 16.g4!? med idén att genomföra g4-g5 med hjälp av h2-h4.
d2) 15.De3 Dc7 (15...Tc5 [Får
vit ta tillbaka med tornet på d5
har han bara bekväm fördel.]
16.Sd5 Lxd5 17.Txd5 Txd5
18.exd5 med en liten fördel för
vit, som bör försöka föra över
tornet till damflygeln och sedan
attackera svarts damflygelbönder.
Denna plan kan kombineras med
idén g4-g5. Svart har svårt att
skapa en attack mot vits kung
med bara ett torn kvar.) 16.De2
Dc4 17.Dxc4 Txc4 18.Sd5 med
en liten vit fördel.
d3) En intressant ställning uppkommer efter 15.Df2 Da5!
(15...Txc3 16.bxc3 Da5 17.Da7!
och svart har inte tillräcklig kompensation.) 16.Kb1 Txc3 17.bxc3
Dxc3 18.Td3 varefter svart har
viss kompensation men troligen
inte tillräcklig för att utjämna.
15.fxe6 fxe6 16.Kb1
Ett bra drag som ändå ska göras.
16...Tc5 17.Dd3!
Damen gör plats för springaren
på d4. Fältet d3 är dessutom en
bra ruta för damen eftersom den
därifrån både garderar c2 och förbereder e4-e5 varefter damen kan
ta sikte på g6.

17...Te5
Svarts idé är att låta tornet hindra
e4-e5.
18.Se2
Mot f4.
18...Tg8?
Jag ägnade en del tid åt att beräkna konsekvenserna av 18...Da8!
19.Sf4! Lxe4 20.Lxe4 Txe4
(20...Dxe4 21.Sg6 med vit fördel.) 21.Sg6 Th7 22.Sxe7 Txe7
23.Df3!? (23.Thf1!? eller 23.
Dxd6 Te2! med den starka idén
De4 ger oklart spel.) 23...Kd7
24.Dxf6 med en liten vit fördel.
Det här var dock svarts bästa
alternativ.
19.Sf4 h4 20.The1
Vit ökar skyddet av e-bonden och
förbereder en omplacering av
damen, t.ex. Dd3-e2-f2 för att
angripa h4-bonden, Lh5 följt
av Dh3 och Lg4 för att angripa
e6-bonden eller bäst av allt Db3
med idéerna Lf3-h5-f7 och Sd3.

20...Kd7?!
Wojtaszek har tänkt sig att ställa
kungen i säkerhet på damflygeln,
men idén fungerar inte taktiskt.
20...Dc7 bemöts med 21.Lh5+
Kd7 22.Lf7 Tf8 (22...Tc8 23.Sg6!
Tg5 24.e5! med vinstställning.)
23.Lxe6+ Txe6 24.Dh3! f5 25.
Sxe6 Kxe6 26.exf5+ Kf7 27.Dg4
och vit vinner.
Bäst var 20...Dc8! med kontroll över e6. Jag hade då planerat
att fortsätta med en intressant
dammanöver: 21.Df1! med idén
Df2 och jag har svårt att se hur

svart i längden ska kunna stå emot
vits angrepp. Hot mot h4, stöten
e4-e5 och möjligheten att slänga
över damen till damflygeln med
Db6 och Da7 är vits trumfkort.
21.De3!
Ett bra drag. Vit planerar Sd3 för
att driva bort svarts torn från e5
och sedan spela e4-e5. En annan
poäng med draget är att kasta
över damen till a7.
21...Ke8?
Wojtaszek utförde det här draget
med en huvudskakning. Det är
lätt att förstå honom. Svart
erkänner att Kd7 var ett misstag,
en ren förlust av två tempon.
21...Kc8 22.Sd3 Teg5 23.e5! fxe5
24.Lxb7+ Kxb7 25.Sc5+ dxc5
26.Txd8 Txd8 27.De4+ Kc7 28.
Dxh4 ger vit klar fördel.
21...Dc8! var det hårdaste försvaret: 22.Sd3 (Vits bästa sätt att
få fördel verkar vara 22.Df2! Kc7
[22...Teg5 23.h3 med idén Lg4.
Vit har fördel.] 23.Dxh4 och
sedan bara spela vidare med en
merbonde.) 22...Teg5 23.e5!?
Lxf3 leder till otroliga komplikationer där svart konstigt nog
verkar klara sig, t.ex. 24.gxf3
(eller 24.Dxf3 Tf5! [Ett viktigt
mellandrag.] 25.De2 fxe5
26.Sxe5+ Kc7 [26...Ke8!?] 27.
Sf3 Lf6! med en oklar ställning.)
24...fxe5 25.Sxe5+ Ke8 26.Sd3
Kf7 med oklart spel.
22.Sd3 Teg5 23.e5! Lc8
23...Lxf3 24.Dxf3 (24.gxf3!?)
24...dxe5 25.Sxe5 Dc8 26.Sd7
Kf7 27.De4! e5 28.Dxh4 Txg2
29.Dh7+ Ke8 30.Tf1 T8g6 31.
Dh8+ Tg8 32.Dh5+ T8g6 33.Tf2!
med klar vit fördel.
24.exf6?!
Enklaste vinstvägen var nog
24.exd6 Dxd6 (24...Lxd6? 25.
Sf2! Dc7 26.Se4 Lf4 27.Dd3 Tf5
28.Sd6+! Lxd6 29.Dxf5) 25.Sf4
Te5 26.Txd6 (eller 26.Df2!? Txe1
27.Txe1 med en väldigt jobbig
ställning för svart. 27...Dxf4??
28.Lh5+) 26...Txe3 27.Txe6!.
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24...Lxf6 25.Sf4 Le5 26.Lc6+!
En viktig liten schack som håller
kvar kungen i centrum.
26...Ke7
26...Kf8 27.Sh3 Tf5 28.Le4 Tf6
29.Tf1 och svart har klara problem.
27.Da7+ Ld7 28.Sd3?!
Här hade jag möjlighet att avsluta snyggt med 28.Txd6! Kxd6
(28...Lxd6 29.Sxe6 med grymma hot.) 29.Lxd7 Db8 30.Dxa6+
Kxd7 31.Dxe6+ Kc7 32.Txe5 och
vit vinner.
28...Lxh2 29.Sb4 Lg3 30.Te2
Vits hot är Sd5+ följt av slag på
d7 och om svart tar tillbaka med
damen finns det en dödande
gaffel på f6.
30...T8g7?

Svarts bästa försvar var att ge
kvalitet med 30...Dc8 31.Sd5+
Txd5 32.Lxd5 varefter vit naturligtvis står på vinst, men svart kan
åtminstone fortsätta kämpa.
31.Tf1!
Ett starkt drag som sätter fast
svarts kung i centrum. Vit kontrollerar hela brädet.
31...Tc5
Inte 31...Le5 32.Lxd7 Dxd7 33.
Sc6+ Ke8 34.Db8+.
32.Sd5+ Txd5
32...Ke8? 33.Txe6+! med matt.
33.Lxd5 e5
33...Le5 34.Txe5! dxe5 35.Dc5+
Ke8 36.Df8 matt eller 33...Tg6
34.Lc6 Dc8 35.Lxd7 Dxd7
36.Tf7+ och vit vinner.
34.Te3?
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34.Tef2! vann direkt men som de
flesta läsare som sett mig spela
nog redan listat ut hade jag inte så
mycket tid kvar här. 34...Lxf2
(34...Lf4 35.Txf4 exf4 36.Dd4
och svart kan parera vits hot Dxg7,
Dxf4 och Te1.) 35.Dxf2 och svart
kan inte heller här parera vits alla
hot.
34...b4
Ställningen är totalvunnen för vit.
Under de närmsta dragen spelar
jag inte det bästa. Mitt enda mål
i det här läget var att nå 40 drag
utan att sätta bort mig. Det var
viktigt att få den där extra kvarten så att man kunde besöka toaletten!
35.a3 bxa3 36.Txa3 Lf4 37.Tb3
Kf6 38.Tb7 Te7 39.Df2 Kg5
40.Th1 Lg3
Resten är ren defilering eftersom
svart är totalt uppbunden.
41.De3+ Lf4 42.Da7 Da5 43.Lb3
Dd8 44.Tb8 Da5 45.Tg8+ Kf5
46.Db8 Te6 47.Tf8+ uppg.
Tyvärr gjorde Uffe enligt egen
utsago sitt sämsta parti på tio
år och förlorade. Bosse förlorade
också som svart mot systemschackets mästare Tomasz Markowski som alltid öppnar med g3
och Sf3. Anders utjämnade som
svart mot Bartosz Socko men blev
lurad någonstans i den eviga
tidsnöden och förlorade. En lite
trist 1–3 förlust som gjorde att vi
tappade kontakten med toppen.
I rond 7 mötte vi Tyskland.
Uffe delade tidigt poängen med
Jan Gustafsson som inte ens själv
verkade tro på seger.
Efter att ha misslyckats med
ett öppningsexperiment fick
jag tidigt inse att min vitfördel
var borta. Leonid Kritz spelade
sedan alldeles för hårt på vinst
och drog på sig onödiga försvagningar. Efter första tidsnöden
kändes det som om jag hade
honom på slaktbänken. Dumt nog
investerade jag tio av mina fem-

ton nya minuter i att hitta ett
avgörande, som givetvis inte
fanns. Jag hade dock fortfarande
möjligheten att tillåta hans
remischackar och skulle ha den
möjligheten i ytterligare sju drag!
Efter att ha sneglat på Anders
och Lasse som båda stod dåligt
insåg jag att jag var tvungen att
vinna. För att komma vidare
offrade jag tillbaka min merbonde och hindrade på så sätt hans
remischackar.
När vi kommer in i handlingen
i drag 51 tror jag mig ha kopplat
greppet. Ack så fel jag hade.
Leonid Kritz

Pontus Carlsson
Jag räknade med att plocka
e-bonden efter 51...e2 52.De3!
Dg3+ 53.Kg1!. Kritz tänkte till
lite och spelade sedan
51...Dg3+!
Jag hade glömt att räkna på Dg3+
direkt.
52.Dxg3+ hxg3+ 53.Kg1
53.Kxg3?? Kf7+! och svart vinner.
53...f4
Och Kritz framskjutna bondekedja kombinerat med matthot
visade sig starkare än mina
fribönder. Han vann efter ytterligare elva drag.
Lasse förlorade sedan medan
Anders höll remi vilket resulterade i ytterligare en tung 1–3
förlust.
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SLAGET OM SVERIGE
Rond 8 kom det så kallade slaget
om Sverige. Samtidigt som vi
dalade genom fältet var förstalaget på väg uppåt efter en rejäl
svacka i mitten av turneringen.
Förstalaget hade ronden innan
slagit tredjelaget med minsta
möjliga marginal.
Kapten Andersson ställde över
sig själv och det innebar att jag
fick spela vit på bord 3 mot
Emanuel Berg. En bra lottning
eftersom jag var säker på vilken
variant han skulle välja. Förberedelserna lyckades och jag fick
snabbt upp en vinstställning med
klart bättre tid. Även mina lagkamrater verkade säkra på hur
det skulle gå när de såg mig bonde
över med en timme bättre tid.
Tyvärr blev jag för säker och
kom aldrig riktigt in i partiet.
Resten av partiet kan man kalla
för chockterapi. I drag 26 kom
första chocken.

under är det vit som måste kämpa för remi.
Överraskningarna fortsatte. I
slutet av första tidsnöden var det
dags igen.

Just när jag trodde att jag hade
rett ut det värsta kom nästa chock.
39...Lxb4! 40.Txb4 Ld3+ 41.Kg1
Txe1+ 42.Kh2
Inte ens i tornslutspelet slapp
jag undan obehagliga överraskningar.

Emanuel Berg

Pontus Carlsson
Jag har precis slagit Emanuels
c4-bonde och tror mig stå på
vinst.
26...Ld5!
En rejäl kalldusch.
27.Dxb5 axb5
Svarts pjäser samverkar perfekt.
Trots att svart är två bönder

Efter några inexakta drag från
Emanuel och fyndigt försvarsspel
från min sida har vi hamnat i ett
tornslutspel där vit enkelt ska hålla
remi tack vare den fina blockaden och den fint placerade kungen. Mitt senaste drag var Ta4-a8
för att kunna schacka svart i
ryggen med Tf8 om han skulle gå
med kungen till f5. Nu kändes
det äntligen som om det var slut
på överraskningarna och att jag
bara var ett par koncentrerade
drag ifrån remin.

66...g4+!
Vilken chock! Jesper Hall, som
stod och tittade på, sa till mig
efter partiet att det syntes på mig
att jag inte hade sett draget. Inget
pokerface där inte!
67.fxg4
Under partiet trodde jag att svart
skulle vinna slutspelet efter
67.Kxg4 Txg2+ eftersom vits
kung blir avskuren. Jag har dock
fortfarande inte hittat något sätt
för svart att vinna efter 68.Kh4
Tg3 69.Ta3 Kf5 70.Tb3, t.ex.
70...Tg1 71.Kh3 Kg5 72.Kh2 Tg3
73.Tb5 Txf3 74.Txe5+ Kg4 75.
Te2 Tc3 76.Tf2 Tc7 (76...Th3+
77.Kg1 Kg3 78.Tg2+ Kf3 79.Ta2
Th8 80.Ta3+ Kg4 81.Kf2 och vit
har fått upp en välkänd remiställning.) 77.Tb2 och vit håller remi
genom att schacka svarts kung
från sidan så fort den kommer till
tredje raden.
67...Tb3+ 68.Kh4!
Efter det här viktiga draget håller
vit lätt remi.
68...Tb2
68...Tg3 69.Ta6+ Kd5 70.Ta5+
Kd4 71.Ta4+ Ke3 72.Ta3+ Kf2
73.Txg3 fxg3 74.g5 Kxg2 75.g6
Kf2 76.g7 g2 77.g8D g1D 78.
Dxg1+ Kxg1 79.Kg4 Kf2 80.Kf5
leder till remi, och 68...e4 69.Kg5
f3 70.gxf3 exf3 71.Kh4! f2 72.Tf8
är lätt remi.
69.Kh3 Tb1 70.Ta6+ Kd5 71.
Ta5+ Kd4 72.Ta4+ Kc5 73.g5
Tb3+ 74.Kg4 Tg3+ 75.Kf5 Txg2
76.Kxe5 Txg5+ remi
Ett riktigt svängigt parti där jag
fick vara glad över att ha fått med
mig poäng eftersom jag missade
tre stycken starka drag från
Emanuel.
Eftersom Tiger lurade Bosse i
tidsnöden och Hellsten lurade
Anders i en komplicerad ställning fick vi bara med oss två
halvpoäng tagna av mig och
Lasse, som spelade remi med
Agrest.
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NORMEN
I sista ronden lottades vi mot
Island. Det var först då som jag
började tänka på GM-normen.
Förutsättningen för att jag skulle
ta en inteckning var att jag vann
oavsett om jag satt på bord tre
eller fyra. Eftersom laget inte längre hade någon chans att nå en hög
placering frågade Ulf mig om jag
ville spela vit på bord 4 eller svart
på bord 3.
Eftersom jag kände mig i bra
form valde jag att spela svart mot
min vän Bragi Thorfinnsson på
bord tre, så att stackars Anders
slapp spela sin tredje svarta i rad.
Eftersom Bragi avvek från sin
vanliga variant mot Nimzoindiskt
och istället spelade en harmlös
variant med tidiga avbyten funderade jag på att göra en liten
obemärkt platsväxling med
Bosse som spelade vit på bord 4.
Men efter att ha slängt en blick
på Bosses ställning (typ avbytesvarianten i Katalanskt) bestämde
jag mig från att avstå.
Mitt spel flöt på bra och efter
ett tjugotal drag uppstod följande ställning:
Pontus Carlsson

Bragi Thorfinnsson
När vi kliver in i handlingen har
jag just lyckats rycka åt mig initiativet med det starka 20...Tc8c3!. Vit har ju ställt upp sig för att
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genomföra e4 och svarts plan i
det här läget är därför att till varje
pris förhindra detta. I det här
läget har jag cirka tolv minuter
kvar mot Bragis cirka tjugo. Han
tänkte fem minuter och spelade
21.Ld2?
Jag kunde inte tro mina ögon.
Visst hade jag hoppats på det här
draget, men att en så stark spelare
skulle gå på en enkel tvådragare
det hade jag inte trott.
21...Txd3! 22.Sxd3 Lxb5 23.Sc1
Dc7!
Det finns ingen anledning att ta
tillbaka kvaliteten direkt eftersom vit är helt uppbunden.
24.g4
Ett typiskt tidsnödsdrag. Vit sätter igång ett desperat angrepp för
att göra svart nervös. Nu hände
någonting som inte brukar hända
när jag spelar schack. Jag blev
nervös och drabbades av det som
man i tennis kallar gummiarm.
Gummiarm i tennis har den
funktionen att man inte vågar slå
igenom slagen utan bara lägger
över bollen och hoppas att
motståndaren ska missa. I schack
yttrar det sig på ett liknande sätt
och man letar efter det minst
komplicerade sättet att vinna på
och drar sig för att räkna varianter.
24...a4 25.g5 Sd7 26.e4 Lf4
Eftersom Ulf och Lasse hade spelat remi på bord ett och två var
ställningen i matchen 1–1 med
mitt och Bosses partier kvar. Här
fick Bosse ett remianbud i en
marginellt bättre ställning men
med klart bättre tid. Han hade
tänkt vänta ut mitt parti ett par
drag tills min vinst var glasklar
och sedan ta remi. Tyvärr visade
det sig bara vara bortslösad
betänketid.
26...a3 hade varit starkt, men
hans desperata angrepp med
e4-e5 följt av f4-f5 skrämde mig:
27.e5 Lf8 28.f4 Ta8 29.f5 a2
30.Sxa2 Lxe2 31.Dxe2 Txa2

32.e6 Lb4 33.exf7+ Kh8 och svart
vinner.
27.Tfe1 Lxe2 28.Dxe2

28...Sf8?
28...dxe4 29.fxe4 (29.Sd3 Lxd2
30.Dxd2 Dd6 31.De3 f5 32.Sf2
b5 33.fxe4 fxe4 34.Sxe4 Dd5 ger
svart en lätt vunnen ställning.)
29...Txe4! 30.Dxe4 Lxd2 var
snabbaste vägen till vinst.
29.Sd3 Lxd2 30.Dxd2 Dc4?!
30...dxe4 31.fxe4 b5 var en
starkare fortsättning, men vits
fribonde störde mig.
31.Se5
Nu börjar vit åtminstone få fram
lite hot. Df4 är på gång och allt
detta tack vare det något klumpiga 28...Sf8.
31...Db5 32.Da2
I partifilen från Lag–EM står det
att 32.Dc2 spelades. Det stämmer inte. 32.Df4 Te7 med fortsatt vinstställning för svart.
32...Db4?!
Bättre var 32...Db6! 33.Dxd5 Se6
34.Td1 Td8 35.Dc4 Txd4 36.
Txd4 Dxd4+ 37.Dxd4 Sxd4 med
ett lätt vunnet springarslutspel
för svart.
33.Td1 Td8?
33...Se6! 34.h4 Td8 35.exd5
Sxd4 36.d6 Dc5! (36...Sb3!? ser
också bra ut.) 37.Dxf7+ Kh8
38.Sg4 Sxf3++ 39.Kh1 Sxh4 och
svart vinner.
34.exd5 Dd6?
Ett misstag men nu börjar vinstfortsättningarna bli mer och mer
komplicerade. 34...Sg6 35.d6
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Sxe5 36.dxe5 Dc5+ 37.Kh1 Dxe5
38.Dxa4 De2 39.f4 är absolut
inte klart. 34...Da5 35.d6 Se6
36.d7 är inte heller klart. 34...a3!
35.d6 Se6 36.d7 Dc3 37.h4 b5
var nog svarts bästa fortsättning,
men jag kände inte riktigt för att
släppa ner bonden till d7.
35.Dxa4

35...De7!
Jag kände att det här var det bästa
praktiska sättet att fortsätta spela
på vinst. Vit tvingas till ytterligare försvagningar av sin kungsställning. 35...Dxd5?! 36.Dc4! Dxc4
37. Sxc4 Se6 38.d5 Sxg5 vinner
visserligen en bonde, men vit har
goda remichanser tack vare sin
fribonde och det reducerade
materialet.
36.h4 Txd5 37.Db3 Td8 38.Kf2
Se6 39.Dc4 h6 40.d5

[42.Dxb5 Se4+ 43.Kf3 Sc3 eller
42.Sc6 Sh3+ 43.Kf3 Dxh4 och
svart vinner.] 42...Sh7 43.Kg3
Sf6 44.d6 Txd6! 45.Dxd6 Se4+
och svart vinner.) 41...Dxe5 med
goda vinstchanser för svart.
41.f4
Nu var tidsnöden avklarad och
det var bara att inse att jag hade
spelat bort mig ordentligt. Det
var bara att ta nya tag och så att
säga börja om från början. Vits
svajiga kungsställning gav mig ett
visst hopp om att kunna vinna
partiet.
41...Dd6 42.Kg3
42.De4! med hotet Df5 var bättre med en oklar ställning.
42...h5!
Min plan var att sätta min kung i
säkerhet och sedan utnyttja hans
öppna kungsställning. Det praktiska utförandet av planen bygger
på nyckeldraget Sg6 för att byta
av min passiva springare mot vits
aggressiva dito. När vit sedan slår
av på g6 svarar jag med fxg6! och
ställer sedan kungen i säkerhet
på h7 innan jag börjar operera.
I partiet fungerar min plan till
fullo.
43.Db5
43.De2 Sg6 leder till liknande
ställningar.
43...Sg6! 44.Sxg6 fxg6

47.Kg2 Dxf4 och svart vinner.
45...Td7 46.Tb3 Kh7 47.Td3 Tf7
48.Tf3 Td7 49.Td3 Tc7
Ett par snabba drag för att tjäna
lite betänketid innan vinstplanen
påbörjas. En annan viktig poäng
med 42...h5 är att svart har kontroll över g4. Vit måste därför se
till att svarts dam inte kommer in
på g4.
50.Db2 Te7 51.Db5?
51.Df2 var tvunget. Svart bör då
svara med 51...b5 och avancera
med b–bonden för att störa vit så
mycket som möjligt. Sedan i rätt
läge kasta över de tunga pjäserna
till kungsflygeln i en avgörande
attack.
51...Te1
Nu kommer svart igenom vits
försvar.
52.Tf3 De7 53.Dd3?
53.Db6 De4! hade bara förlängt
vits lidande.
53...Tg1+ 54.Kh2 De1
Nu är partiet över.
55.De3 Th1+ 56.Kg2 Dxh4 57.
Tg3
57.Th3 Txh3 58.Dxh3 Dxh3+
59.Kxh3 Kg8 vinner lätt för svart.
57...Dh2+ 58.Kf3 Tf1+ 59.Ke4
Dh1+ 60.Kd4 Td1+ 61.Kc3 Dxd5
62.Db6 Tc1+ 63.Kb2 Dd2+ 64.
uppg.
Och samtidigt som Bragi gav upp
gratulerade han mig sportsligt till
min första stormästarinteckning.

SUMMERING

40...Sf8
Med endast sekunder kvar för det
sista draget missade jag 40...Sxg5!
41.hxg5 (41.f4 b5! [Ett starkt
drag som jag missade.] 42.Dd3

Gud vad skönt det kändes att få
spela det där draget. Nu har vit i
praktiken en omöjlig uppgift.
45.Td3
45.Dxb7? Tb8 46.Da7 Tb3+

Eftersom Bosse höll remi vann vi
matchen med 2½–1½. Den här
segern var en fin avslutning på en
bra turnering både för mig och
för laget. Vi slog flera högre
rankade lag och kom till slut på
23:e plats efter att ha haft en
tuff lottning. Det blir ingen lätt
uppgift för förbundskaptenen att
ta ut den sjätte spelare som ska
komplettera vårt lag i olympiaden i Turin nästa år ...
TfS nr 8/2005
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Tillbaka i Calvià
Av Emanuel Berg

illsammans med Pontus Carlsson reste jag till Mallorca för
att spela med i Calvià Open.
Efter OS i Calvià i fjol har spanjorerna fortsatt att arrangera en
rad schacktävlingar och detta var
andra upplagan av den öppna
turneringen.
På Arlanda fick vi sällskap av
flera andra svenska schackspelare
som också skulle till turneringen
på Mallorca. Det är alltid trevligt
att ha landsmän med sig när man
är ute och spelar. Det är ganska
ovanligt med många svenskar i
samma turnering utomlands, så
oftast är man ensam svensk deltagare. Väl framme träffade vi
även Ulf Andersson. Av totalt 94
startande var det åtta svenskar.
Både jag och Pontus hade höga
förväntningar. Pontus huvudsakliga mål var att ta en ny stormästarinteckning, medan jag själv
spelade för turneringsseger. Med
tanke på att jag i augusti fick min
andra son, och därför har varit
pappaledig ett par månader från
schacket, var det kanske inte helt
realistiskt att räkna med ett
kanonresultat. Å andra sidan
händer det ofta att man spelar
extra bra när man är spelsugen,
och har man dessutom lite flyt
kan allt hända.
Spanjoren Paco Vallejo, elo
2674, var storfavorit. Det var ett
litet glapp ner till Christian
Bauer, 2625, och Vladimir
Epishin, 2574. Ulf och jag var
rankade fyra respektive femma.
Ulf spelade som vanligt mycket
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solitt och gick igenom turneringen obesegrad med tre vinster och
sex remier. Själv fick jag en
flygande start med två vinster.
Första ronden vann jag tämligen
enkelt, men i andra ronden blev
det stor kalabalik när jag strax
efter öppningen provocerade min
spanske motståndare med ett
angrepp på kungsflygeln och
valde att låta min egen kung stå
kvar i centrum.
Damindiskt (E 12)
Jurado Gomez
Emanuel Berg
1.d4 e6 2.Sf3 Sf6 3.c4 b6 4.a3
La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3 c5 7.dxc5
Vanligare är 7.e4 cxd4 8.Sxd4
Lc5 9.Sb3 Sc6.
7...bxc5
Det går också att spela 7...Lxc5
med den möjliga fortsättningen
8.Lg5 Le7 9.e4 d6 10.Le2 a6
11.0-0 Dc7 12.b4 Sbd7 med en
typisk treradersuppställning för
svart.
8.Lg5 d6 9.e3 Sbd7 10.Le2 Le7
11.0-0 h6
Normalt brukar svart spela
11...0-0 för att sedan fortsätta
med Db6, Tfd8, och Sf8-g6. Det
kan då vara en fördel att inte ha
spelat h6, eftersom springaren på
g6 fångar in vits löpare på g5 och
svart är på väg att erövra löparparet med h6 i nästa drag. Jag hade
dock en mera direkt och mycket
skarpare plan i åtanke när jag
spelade 11...h6.
12.Lh4 g5!?
En mycket intressant nyhet som

slog mig när jag satt vid brädet.
Svart satsar på ett kungsangrepp
och väljer att stå kvar med
kungen i centrum. 12...0-0 leder
tillbaka till mer kända varianter,
men då är möjligtvis 11...h6
redan ett litet felsteg.
13.Lg3 h5
Idén bakom det hela. Nu hotar
h5-h4 med pjäsvinst och om vit
själv spelar 14.h4 så följer
14...gxh4 följt av Sg4 med ett
farligt angrepp för svart.
14.Sxg5
Vit väljer att offra en pjäs för två
bönder och angrepp. En annan
intressant möjlighet var 14.Tad1
för att försvaga svarts ställning.
Efter 14...e5 15.h4 gxh4 16.Sxh4
har det blivit svagt på f5 och idén
med Sg4 är inte alls lika övertygande som i föregående kommentar. Istället bör svart spela
14...Db6 för att gardera d6 och
återaktivera hotet h4. Vit kan
öka pressen mot d6 med 15.Dd2.
Det bästa sättet att försvara sig är
antagligen 15...g4 följt av Se5
och svart verkar stå okej även om
ställningen är komplicerad. Det
lite mer radikala 15...Lxf3 är
troligtvis sämre, eftersom det ger
bort löparparet. Efter 16.Lxf3
Td8 är d6-bonden taktiskt garderad och h5-h4 är således ett hot,
men vit kan svara med 17.h4 och
har en liten fördel på grund av
löparparet.
14...h4 15.Sxe6
På 15.Lf4 följer 15...e5 och efter
16.Se6 slår svart inte, utan spelar
istället lugnt 16...Dc8 för att ha
ett flyktfält för kungen på d8.
Även om vit nu förlorar pjäs så
är det hela ändå inte så klart.
En möjlig fortsättning är 17.Sg7+
Kf8 18.Sf5 exf4 19.Sxe7 Kxe7
20.exf4 och vit har två bönder för
pjäsen och vissa angreppschanser
mot svarts kung. Men även vits
kung börjar bli utsatt med tanke
på den öppna g-linjen och diagonalen a8-h1. För övrigt kommer
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svarts kung att stå relativt säkert
på f8 och i yttersta nödfall kan
den även smita via g7 till h8.

kommer istället vits andra löpare
med än farligare hot.
18.Lh5

15...fxe6
Jag var inte helt nöjd med det här
draget eftersom vit nu får tillbaka
det offrade materialet i form av
torn och två bönder mot två lätta
pjäser, vilket i stort sett leder till
balans. Jag kan också nämna att
jag vid början av min bondestorm
med g7-g5 inte hade räknat alla
varianter i botten, utan snarare
gjort bedömningen att ställningen var chansrik och värd att spela.
Målet med det hela var inte att
få någon direkt klar fördel utan
försöka uppnå obalanserat spel,
vilket passar mig bra såvida inte
ställningen är objektivt dålig. Jag
övervägde också att flytta undan
damen, men gillade inte varianten 15...Db8 16.Sg7+ Kf8 17.Sf5
hxg3 18.fxg3 där vit har tre bönder och angrepp för sin offrade
pjäs medan svart i stort sett
saknar motspel och måste rikta in
sig på försvar under en längre
period. Objektivt sett är ställningen antagligen okej för svart
men i praktiskt spel är det klart
trevligare att spela vit.
16.Dg6+ Kf8 17.Lf4
Vit hotar 18.Lh6+ med kvalitetsvinst, och hur svart än bär sig åt
kan han inte förhindra detta. Det
gällde därför att hitta bästa sättet
att ge kvaliteten på.
17...Sg8!
Parerar hotet Lh6+, men nu

18...De8!
Svarts idé med föregående drag.
Nu forceras dambyte och svarts
kung är i säkerhet. Det materiella
läget med torn och två bönder
mot löpare och springare borde
rent poängmässigt ge vit fördel.
Men svart har löparparet och
aktivt motspel vilket fullt ut
kompenserar för det materiella
underläget. Det var också möjligt
att offra tillbaka med 18...Txh5,
men efter 19.Dxh5 är det vit som
står något bättre. Svarts pjäser
står passivt i försvarsställning
och det är vit som tjänar på att
damerna är kvar.
19.Dxe8+ Txe8 20.Lxe8 Kxe8
Nu hotar 21...e5 med pjäsvinst.
21.e4
Ett naturligt drag som ger flyktfält åt vits löpare samtidigt som
det sätter upp en blockad för
svarts löpardiagonal ner mot g2.
Men istället kunde vit ha spelat
taktiskt med det intressanta och
troligtvis bättre draget 21.Sb5
med idén 21...e5 22.Lg5! och om
svart slår löparen så finns en
springargaffel på d6. Vit har
lyckats skapa lite försvagningar i
svarts ställning och har i alla fall
mer motspel här än i partifortsättningen.
21...Sgf6
Svart utvecklar sig med tempo.
22.f3 Sh5

Detta vinner ytterligare ett
tempo samtidigt som vits löpare
motas tillbaka till en passivare
position.
23.Le3 Se5 24.b3 Tg8
Svart har fått många drag gratis
och har ett starkt initiativ, men
samtidigt har vit en solid ställning och det är inte så lätt att
hitta något bra genombrott.
25.Tad1 a6!
Profylax. Svart sätter stopp för
ett springarutfall till b5. Visserligen blir fältet b6 en aning försvagat, men det har ingen större
betydelse eftersom ställningen
är ganska låst och det finns inte
heller så mycket att hämta däromkring.
26.Kf2
Vit påbörjar en kungsmanöver,
men knappast en bra sådan
eftersom han direkt blir utsatt
för hot utan möjlighet till någon
återvändo. Istället borde han ha
spelat mera avvaktande. Han har
hur som helst en mycket svår
ställning.
26...Tf8!
Hotar Sg4+ men också h3 är ett
hot. Vit tvingas därför att åter
flytta kungen, eftersom 27.h3
bemöts med 27...Sg3 med dubbelhot mot f1 och e4.
27.Ke2
Om vit ångrar sig och går tillbaka
med 27.Kg1 så följer 27...h3! som
bryter upp vits kungsställning.
27...Sc6
Nu är svart i färd med att ta full
kontroll över d4. Det hotar redan
med det direkta Sd4+, vilket vit
inte kan hindra på något bra sätt.
28.Sa2?
Tanken med detta drag var
antagligen att hindra Sd4+ och
möjligtvis även att förbereda
b3-b4. Men nu kommer draget
istället med än större kraft
medan vits springare har hamnat
konstigt nere på kanten. Istället
borde vit ha spelat 28.Kd2 med
idén 29.Se2 för att hålla så god
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kontroll som möjligt över f4 och
d4.
28...Sd4+! 29.Lxd4 cxd4 30.
Txd4
Troligtvis bästa chansen. Han kan
också prova 30.Sb4 men efter
30...Sf4+ 31.Kf2 Tg8 ser det inte
särskilt roligt ut, t.ex. 32.g3 hxg3+
33.hxg3 Lh4! och svarts angrepp
slår igenom.
30...Sf4+ 31.Kf2
Det här draget hade jag i princip
uteslutit med tanke på det som
följer, men att släppa g2-bonden
gratis är inte heller särskilt kul.
31...d5!
Nu hotar både Lc5 och dxe4.
32.b4 dxe4 33.fxe4 e5 34.Td2
Lxe4 35.g3

Vid det här laget började vi båda
närma oss den eviga tidsnöden
med trettio sekunder extra per
drag. Jag kände på mig att det
borde finnas någon enkel vinst
här och lade därför en stor del av
min kvarvarande tid på att hitta
något riktigt dödande för att på
så vis slippa att spela bort en
tekniskt vunnen ställning i tidsnöden.
35...Lg5?
Jag trodde mig ha hittat det ultimata draget. Hoten är oändliga
och vit kan varken slå på f4 eller
smita med kungen. Det fanns
dock en liten lucka i mina beräkningar. Istället borde jag ha spelat
35...Sg2+ 36.Kg1 Txf1+ 37.Kxf1
Se3+ 38.Kf2 Sxc4 med en tekniskt vunnen ställning och mini636
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mala chanser till motspel för vit.
36.Ke3!
Kungen går rakt in i avdragaren
och ställer på så vis vits båda torn
i slag. Tyvärr kan jag bara ta ett av
dem åt gången och vit får löparen
på e4 i utbyte vilket bara ger mig
en pjäs för två bönder. Dessutom
får vit nu en aktiv kung och
vinstföringen blir genast mycket
svårare för svart. Om vit slår
springaren med 36.gxf4 följer
36...Txf4+ 37.Ke2 Txf1 38.Kxf1
Lxd2 med merpjäs och vinst för
svart.
36...Sh5+ 37.Kxe4 Txf1 38.Tg2!
På 38.Td3? kommer 38...Sxg3+!
39.hxg3 h3 och h-bonden går i
dam.
38...Sf6+
Jag hade inte särskilt mycket tid
kvar och valde att spela på aktivitet med förhoppning om att
kunna pressa fram vinsten med
hjälp av min långt framskridna hbonde. Alternativet var 38...hxg3
39.hxg3 Kd7 40.Kxe5 Sxg3 med
goda remichanser för vit eftersom svart endast har en bonde
kvar.
39.Kxe5 Sg4+ 40.Kd6 Le7+ 41.
Kc7 Se3
Här avvek jag från den ursprungliga planen och valde istället ett
remiaktigt slutspel med pjäs över
där jag kunde spela på vinst utan
att ta några risker. Bättre var
41...h3 42.Te2 Th1! (Av någon
anledning hade detta draget inte
fallit mig in utan jag hade bara
undersökt 42...Tf2 43.Txf2 Sxf2
44.Sc3 Sg4 45.Se2 och vit hinner
upp svarts h-bonde.) 43.Sc3
(Efter 43.b5? axb5 44.cxb5 Txh2
45.Txh2 Sxh2 hinner inte vit
stoppa h-bonden.) 43...Txh2 44.
Te1 Sf6. Materialbalansen är som
tidigare, pjäs mot två bönder för
svart, men nu har svart en mycket
farlig fribonde i tillägg vilket ger
honom utmärkta vinstchanser.
42.Te2 Sxc4 43.gxh4!
Vit slår bort den potentiellt farli-

ga h-bonden och behöver nu bara
byta av a6-bonden för att uppnå
en teknisk remiställning.
43...Sxa3 44.Kb7 Tf6 45.Sc3
Td6 46.Ta2
Den tekniska remin är nära, men
i praktiken är det fortfarande en
hel del att spela om.
46...Sb5 47.Sxb5 axb5 48.Ta5
Td4 49.h5 Txb4 50.Kc6 Tc4+
51.Kxb5

Vit har uppnått en remiställning,
men det gäller också att framvisa
sina kunskaper i att hålla remi
med torn mot torn och löpare.
Det är inte det enklaste. Det finns
många stormästare som har gått
fel, och att bara ha cirka trettio
sekunder per drag gör inte det
hela lättare. Vit har i och för sig
två extra bönder på kungsflygeln,
men de är snarare till svarts fördel
eftersom det förhindrar vissa pattmöjligheter.
51...Tc5+ 52.Ka4 Tc3 53.Td5
Kf7 54.Kb5 Ke6 55.Td2 Tc5+
56.Ka4 Txh5 57.Te2+ Kd6
58.Kb3 Th3+ 59.Kc2 Lg5 60.Tg2
Lf4 61.Tf2 Ke5 62.Te2+ Kd4
63.Tf2 Le3 64.Tg2 Kc4
Min motståndare har spelat mycket passivt, vilket inte behöver vara
något fel under förutsättning att
man vet vad man sysslar med.
65.Kd1
Vit accepterar att bli nermotad
ända till första raden, men han
har en liten fälla i åtanke.
65...Kd3 66.Td2+!
Om svart slår tornet kan vits kung
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inte röra sig och eftersom även
h-bonden är blockerad så är det
patt.
66...Ke4 67.Tg2 Kd3 68.Td2+
Ke4 69.Tg2 Th8
Svart flyttar undan tornet för att
undvika pattfällan i framtiden,
men också för att kunna svinga
över det till damflygeln vid rätt
tillfälle.
70.Kc2 Tc8+ 71.Kb3 Kd3 72.
Ka4 Tb8 73.h4
Svart har lyckats få ner vits kung
återigen och vit försöker därför
göra sig av med sin extra hbonde, som nu är mer en börda
för honom än en tillgång.
73...Ld4 74.Ka5 Kc4 75.Tc2+
Kd5 76.Td2 Tb3 77.Ka4 Tb7
78.Ka5 Tb3 79.Ka4 Tb8 80.Ka5
Kc6!
En fälla. Svart sätter löparen i
slag, men ack – det är en förgiftad
löpare. Min motståndare tappade fattningen efter ett långt och
hårt parti i uppförsbacke och slog
löparen. Antagligen trodde han
att jag hade tröttnat på det hela
och var beredd att skaka hand.
81.Txd4??
Efter 81.Ka4 håller vit fortfarande remi, t.ex. 81...Lc5 82.Tc2
Tb4+ 83.Ka3 och svart har inte
kommit någon vart. Visserligen
går det att slå bonden på h4 och
köra en vända på femtio drag till,
men om vit bara håller sig i
skinnet så håller han remi.
81...Kc5
En riktig kalldusch. Nu hotar svart
inte bara tornet på d4 utan även
att sätta matt på a8.
82.uppg.
Efter två ronder hade Ulf, jag och
Pontus alla full pott, men den
tredje ronden bjöd på lite tuffare
motstånd. Ulf spelade snabbt
remi som svart mot serbiske GM
Aleksa Strikovic. Pontus hamnade något sämre som svart mot
chilenske GM Javier Campos
Moreno, men lyckades till sist

reda ut det hela och rädda en
halva. Själv spelade jag vit mot
armeniske GM Karen Movsziszian och fick ett mycket lovande
angrepp, men gick tyvärr fel i ett
kritiskt läge och förlorade. Rondens skräll var ändå att turneringsfavoriten Vallejo förlorade som
vit mot IM Sebastien Maze. Även
andrerankade Bauer förlorade sitt
parti och allting verkade genast
mer öppet.
De två nästkommande ronderna fortsatte Ulf att remisera, vilket också var fallet för Pontus,
som dock hade fått kämpa klart
längre i sina partier. Jag hade
lyckats ta mig upp på plus två
igen och låg därmed på samma
poäng som Ulf och Pontus. Inför
sjätte ronden verkade Ulf ha laddat om batterierna och spelade ut
sin motståndare i stor stil i ett
slutspel som många trodde skulle
sluta remi. Själv hade jag en tuff
uppgift mot stormästarkandidaten Gabor Papp från Ungern. Jag
var länge pressad som svart, men
lyckades slita mig loss i tidsnöden
och till och med skapa vinstchanser. Det hela ebbade dock ut i
remi. Men den tuffaste uppgiften
hade Pontus som fick spela vit
mot Vallejo. Spanjoren visade sig
vara bättre förberedd och Pontus
kom aldrig riktigt till skott.
I sjunde ronden spelade Ulf en
snabbremi mot Suba. Själv spelade jag ett intressant parti som vit
i Najdorf mot kubanske GM Reynaldo Vera. Trots en hård fight
slutade även detta med remi.
Pontus gjorde allt för att reparera
gårdagens förlust men spelade
tyvärr lite väl hårt och åkte på
ytterligare ett nederlag. Han vann
dock de två sista partierna och
slutade på en fullt godkänd 20:e
plats, även om han själv naturligtvis hade hoppats på mera. Ulf
avslutade säkert med två remier
och hamnade på 9:e plats. Jag
vann i rond åtta och i sista ronden

fick jag spela vit mot Pontus
tidigare motståndare, Campos
Moreno.
Sicilianskt (B 96)
Emanuel Berg
Javier Campos Moreno
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6
Min motståndares öppningsval
överraskade mig något eftersom
han brukar spela 5...Sc6. Men jag
var egentligen bara tacksam för
det eftersom jag redan hade förberett Najdorf med 6.Lg5 inför
tidigare partier.
6.Lg5 e6 7.f4 h6
Ett ovanligt drag som jag inte har
mött tidigare. Däremot spelade
jag ett parti i OS 2004 mot Renier Castellanos som gick 7...Sbd7
8.Df3 h6 9.Lxf6 (9.Lh4 hade lett
till partiet.) 9...Sxf6 med partivarianten med mertempo och klar
fördel. Men istället kunde svart
ha slagit tillbaka på f6 med
damen följt av g7-g5 och ställningen är mer oklar.
8.Lh4 Sbd7 9.Df3 e5?!
Efter detta får vit mycket bekvämt spel och i sämsta fall en
liten men stabil fördel. Istället
borde svart ha försökt länka in i
någon av huvudvarianterna med
antingen 9...Le7 eller 9...Dc7.
10.Sf5 exf4 11.Lxf6!?
Nu länkar jag in i ovan nämnda
parti mot Castellanos, men med
ett minustempo. Vit står bättre i
vilket fall, men kanske fanns det
en förstärkning i 11.Dxf4 som
anges i bland annat boken
“Experts vs Sicilian“. Idén är att
bemöta 11...g5 med 12.Sxd6+
Lxd6 (Alternativet 12...Ke7 ser
inte särskilt lovande ut, men bör
ändå nämnas eftersom 13.Sf5+
endast leder till remi efter
13...Ke8. Det kanske enklaste
sättet att bemöta det är att spela
13.Df5 Kxd6 14.0-0-0+ Ke7 15.
e5 Ke8 16.exf6 Dxf6.) 13.Dxd6
gxh4 14.e5 och svart är tvungen
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att ge tillbaka pjäsen: 14...De7
15.Dxe7+ Kxe7 16.exf6+ med
ett bra slutspel för vit.
11...Sxf6
Efter 11...Dxf6 12.0-0-0 Se5 kan
vit uppnå ett bättre slutspel med
13.Sd5 (Det går också att spela
det enkla 13.Dxf4 med en liten
fördel.) 13...Sxf3 14.Sxf6+ gxf6
15.gxf3 Lxf5 16.exf5. Vit ligger
då under med en obetydlig bonde
eftersom det är en trippelbonde.
Desto viktigare är att vits pjäser
är aktivare än svarts, i synnerhet
löparen. Svart blir förr eller senare tvungen att offra d-bonden för
att över huvud taget få något
spelrum för sin svartfältare.
12.0-0-0
Vit hotar med e4-e5. Svart väljer
en sämre ställning med chanser
till remi istället för att riskera en
snabb och smärtsam förlust.
12...Lxf5
Efter 12...Dc7 13.Ld3 är vi inne
i Berg–Castellanos med minustempo för vit, men kanske finns
det något vassare än 13.Ld3. Om
svart försöker jaga bort den irriterande springaren med 12...g6 blir
han direkt bestraffad genom
13.e5! Lxf5 14.exf6 med klar fördel för vit.
13.exf5 Le7

14.h4!?
Vit förbereder ett kungsangrepp
och tar samtidigt kontroll över
fältet g5. Att direkt slå bonden på
f4 är helt onödigt eftersom den
ändå inte springer någon vart.
638
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Damen står också en aning aktivare på f3 där den bland annat
förhindrar svart att frigöra sig med
d5. 14.Dxb7 är bara dumdristigt
och ger svart ett farligt initiativ
efter 14...0-0 följt av Tb8 med
angrepp.
14...0-0
Svart rockerar rakt in i vits kommande angrepp, men att försöka
rockera långt istället hade inte
gjort saken bättre. Däremot var
14...Tc8 ett intressant alternativ
för att störa vits planer något. Då
är 15.Dxf4 inte lika attraktivt
längre eftersom det börjar lukta
kvalitetsoffer på c3. En möjlig
fortsättning för vit är att spela
skarpt och offra bonde med 15.g4
fxg3 16.Dxg3 och g-linjen öppnas med goda möjligheter till
kungsangrepp.
15.Dxf4
Nu är g4-g5 på gång och svart
börjar få bråttom att skapa motspel.
15...d5
Det är naturligt att offra denna
bonde för att få igång motspel
med den tidigare instängda svartfältaren på e7. Men möjligen var
det mer exakt att börja med
15...Tc8 för att ta sikte på
c-linjen. Då hotar slag på c3 och
vit måste bekymra sig om detta
innan han kan fortsätta angreppet med g2-g4.
16.g4 Ld6 17.Df3 Le5 18.Sxd5
Det säkraste och antagligen bästa
draget. Vit får en sund merbonde, men tappar en del av sitt
angrepp medan svart får ett visst
tillfälligt initiativ. Alternativet var
18.g5 men då följer 18...Lxc3
19.Dxc3 Se4 och svart har fått
motspel. Vit står troligen en aning
bättre även här, men ställningen
är mycket svåröverskådlig.
18...Sxd5 19.Txd5 Df6 20.c3
Det här draget sätter för tillfället
stopp för svarts angrepp, men nu
måste vit passa sig för framtida
offer på c3.

20...Tad8
Helt korrekt sätter svart emot på
d-linjen. Förutom att överta dlinjen är detta också början på en
rad avbyten för att om möjligt
uppnå ett olikfärgat löparslutspel,
som i de flesta fall är remi trots
minusbonden. Det lite luriga
20...Tac8 med hotet Lxc3 var
också intressant. Om vit då går
undan med 21.Kb1, vilket jag
övervägde under partiet, kan svart
ändå offra på c3: 21...Lxc3!
22.bxc3 Txc3. Nu måste istället
vit akta sig för att inte råka illa ut.
Det naturliga svarsdraget 23.Ld3,
vilket också är det bästa, räcker
inte till mer än remi efter
23...Db6+ 24.Ka1 Df6! och vit
tvingas gå med på dragupprepning. Vit bör istället offra tillbaka
bonde med 21.g5 hxg5 22.hxg5
Dxg5+ 23.Kb1 och vit behåller
initiativet och en liten fördel.
21.Lg2 Txd5
Vi började nu närma oss den
eviga tidsnöden. Min motståndare passade därför på att bjuda
remi, kanske för att jag hade förbrukat en hel del tid på mina två
senaste drag. Visserligen ligger
han en ren bonde under, men han
har aktivt motspel och i en ställning med damer och olikfärgade
löpare kan det lätt svänga. Eftersom jag hade spelat på vinst
under hela partiet och fortfarande objektivt sett stod en aning
bättre såg jag ingen anledning att
inte fortsätta. Dessutom var det
sista ronden och en vinst var det
enda resultat som skulle leda till
en vettig placering i turneringstabellen.
22.Dxd5 Td8 23.Df3 b5
Svarts angrepp börjar bli hotfullt.
Nu är b5-b4 på gång och vit måste göra något åt det. Ett sätt att
lösa problemet är att spela
24.Td1, men efter avbyte och
slag med damen på h4 har vit inte
längre någon merbonde och fördelen är allt för liten för att det
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ska räcka till vinst. Spelar vit 24.a3
försvagas bara hans kungsställning och efter 24...a5 hotar
b5-b4 igen. Istället valde jag att
försöka forcera ett dambyte och
uppnå ett slutspel med torn och
olikfärgade löpare där jag har en
merbonde. Det ger i varje fall vit
klart bättre vinstchanser än med
enbart olikfärgade löpare.

24.Dc6! Td6
Min motståndare hade ingen lust
att kämpa i ett slutspel med
minusbonde där han som bäst
kunde få remi, och valde därför
att ha kvar damerna på brädet
med angreppschanser i behåll.
25.Da8+ Td8 26.Dc6 Td6 27.
De4!
Det här draget spelade jag för att
provocera fram pjäsoffret på c3,
men naturligtvis också för att
täcka b4. Ett intressant alternativ
var 27.De8+ Kh7 28.Le4 med
det farliga hotet g4-g5, men jag
såg ingen poäng med det eftersom svart kan besvara det med
28...Td8 29.Dc6 Td6 och vit tycks
inte ha gjort något särskilt framsteg. Kanske var ändå detta det
bästa objektivt sett. Efter 30.Dc5
har vit trots allt förbättrat sina
pjäspositioner en aning. Framstöten g4-g5 hotar återigen och
både vits dam och löpare har funnit utmärkta fält där de stoppar
svarts bondestorm och samtidigt
täcker upp framför den sårbara
vita kungen.
27...Lxc3

Svart går rakt in i min utlagda
”fälla” och detta med rätta eftersom han vinner tillbaka den
offrade bonden och dessutom
har resurser att försvara sig vid
korrekt spel.
28.g5
Om vit försöker forcera fram en
vinst med 28.De8+ Kh7 29.g5
följer 29...Dd4! och svart har tagit
över.

28...Dd4??
Svart går snett och förlorar
direkt. Både 28...Lxb2+ och
28...Ld2+ skulle ha räckt till remi
vid korrekt spel.
a) 28...Ld2+ 29.Kb1 Dd8 ger
chanser att hålla remi. Vit har
fortfarande ett starkt initiativ och
kan försöka skapa farligheter med
30.f6 eller 30.g6, men vid korrekt försvarsspel bör svart hålla
ihop ställningen.
b) 28...Lxb2+ 29.Kb1 De5. Enda
draget. Svarts dam förhindrar
schacken på e8 och damschacken
på a8 är inte fullt så farlig: 30.
Da8+ Kh7 31.g6+ (Vit kan forcera fram damvinst efter 31.Le4
La3 32.f6+ [Efter 32.g6+ fxg6
33.fxg6+ Txg6 34.Lxg6+ Kxg6
35.Dg2+ Kf7 kan vit inte räkna
med mer än remi.] 32...g6
33.Lxg6+ Kxg6 34.h5+ Kxg5
35.Dg8+ Kxf6 36.Dh8+ Kf5
37.Tf1+ Df4 38.Dh7+ Ke5 39.
Txf4 Kxf4 40.Dxf7+ men med
tanke på materialet som är kvar
finns det inga rimliga vinstchanser för vit.) 31...fxg6 32.fxg6+

Kxg6 (32...Txg6 är klart sämre
på grund av 33.Ld5! och vit
vinner.) 33.Le4+ Kf7 (33...Kh5
förlorar efter 34.Lc2! med matthot på f3 vilket svart inte har
något bra svar mot, t.ex. 34...Tf6
35.Dg2 med hotet Ld1 och vit
vinner.) 34.Tf1+ Tf6. Vit kommer inte längre med angreppet
och får nöja sig med att forcera
remi med 35.Txf6+ Dxf6 36.
Dd5+ och remischackar, eftersom svart inte kan acceptera
dambyte. Då går löparen på b2
förlorad.
29.bxc3 Dxc3+ 30.Kb1 uppg.
Svart gav upp eftersom det inte
finns fler schackar och efter det
planerade 30...Td2 blir han istället själv mattsatt efter 31.De8+
Kh7 32.g6+ fxg6 33.fxg6 matt.
Att spela vidare med pjäs under
är inte lönt eftersom svart bara
har en bonde för pjäsen och inga
som helst chanser att skapa motspel.
Denna vinst gav mig en delad
2–7:e plats, men eftersom man
inte delar prispengar i Spanien
fick jag nöja mig med 7:e pris. Jag
kom underifrån och hade sämst
särskiljningspoäng. Med tanke på
den lite olyckliga förlusten i tredje ronden var detta trots allt ett
ganska bra resultat.

Slutresultat:
1. Christian Bauer, Frankrike 7½; 2.
Sebastien Maze, Frankrike 6½; 3.
Mihai Suba, Rumänien 6½; 4. Paco
Vallejo, Spanien 6½; 5. Karen Movsziszian, Armenien 6½; 6. Daniel
Campora, Argentina 6½; 7. Emanuel Berg, Sverige 6½; 8. Fabien
Libiszewski, Frankrike 6; 9. Ulf
Andersson, Sverige 6 poäng.
..........
20. Pontus Carlsson, Sverige 5½
poäng.
(9 ronder, 94 spelare)
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27.Txd6 med matt.) 24.Sc6+
Lxc6 25.Dxc6 och det finns inte
någon bra parad mot hotet La6.
23...Sg7

Agrest i kamp
med världseliten
Av Lars Grahn

vgenij Agrest var ende svensk
i en GP-serie med snabbschackturneringar på Korsika. Det
var öppna turneringar i Ajacciu,
Venaco och Bastia. Förutom
prispengar kämpade man om
GP-poäng. De tjugofyra främsta
sammanlagt fick vara med i en
matchomgång varifrån tolv kvalificerade sig till finalspelet. Där
anslöt sig en kvartett speciellt
inbjudna spelare: Viswanathan
Anand, Judit Polgar, Etienne
Bacrot och Michael Adams.
Efter de tre turneringarna var
Agrest en av de tjugofyra som
hade chansen att vara med i finalspelet, men han förlorade en hård
match mot ungraren Zoltan Almasi. Vid ställningen 3–3 vann
Almasi det avgörande partiet.
Agrest fick åka hem med ungefär
15 000 kronor i prispengar.
De sexton kvarvarande reducerades efter hand genom matchspel. Det blev ett överraskande
resultat av GP-finalen. Kvalspelaren Vadim Milov besegrade
Viswanathan Anand med 3–1.
Anand visade dålig form vid VMturneringen i Argentina, och det
var uppenbart i Bastia att han
fortfarande befinner sig i en formsvacka.
Bacrot ställde upp i Ajacciu
och Venaco som uppvärmning
inför finalspelet, och i båda turneringarna mötte han Agrest. Den
franske världsnian vann första
partiet efter vackra svängar.

E
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Damindiskt (E 13)
Etienne Bacrot
Evgenij Agrest
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.Sc3
Lb4 5.Lg5 Lb7 6.e3 h6 7.Lh4
Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 g5
10.Lg3 De7 11.h4 Tg8 12.hxg5
hxg5 13.Da4+ Sfd7
Efter det anar man problem med
att utveckla springaren från b8.
14.Tb1 Lc6 15.Dc2 Sf6 16.e4
Sbd7 17.f3 e5 18.c5!?
I stället för att blockera ställningen med 18.d5 strävar Bacrot efter
att öka spänningen i centrum.
18...dxc5
Vi kan räkna bort 18...bxc5?
19.d5 med pjäsförlust, men
18...d5!? hade satt hårt mot hårt.
19.Sc4
Nu öppnar vit gärna c-linjen eller
diagonalen mot c7, t.ex. 19...cxd4
20.cxd4 exd4 21.Sd6+! cxd6
22.Dxc6 följt av 23.Lxd6 med
klar fördel för vit.
19...0-0-0 20.dxe5 Se8 21.Th6
Lb7
Det kunde ha varit bättre att
skära av med 21...f6 för att sedan
eventuella köra bort inkräktaren
med Dg7. Efter löparreträtten får
vits dam ett bra fält på a4.
22.Da4! Kb8 23.Td1
Det blir bra i slutändan, men
objektivt sett hade det varit bättre att utnyttja tornets placering
på b-linjen till ett direkt angrepp
med 23.Sa5!, t.ex. 23...La8
(23...bxa5 faller på 24.Txb7+
Kxb7 25.Dc6+ Kb8 26.La6 Sd6

24.Sd6!
Ett överrumplande drag. Det
hotar att byta av på b7 följt av
La6+ och Dc6 med matt.
24...cxd6
Det kunde ha blivit svårare att
finna vinsten efter 24...Sxe5 men
den finns där efter 25.Sxb7 Kxb7
26.La6+ Kb8 27.Lxe5 Dxe5 28.
Dc6 Dxc3+ 29.Kf2 Db2+ 30.Kg3
och vits kung smiter till skillnad
från svarts.
25.Thxd6 Kc8 26.e6 Sxe6 27.
Tc6+ uppg.
Det finns inget försvar, t.ex.
27...Sc7 28.Txc7+ Kb8 29.Txb7+
Kxb7 30.La6+ Ka8 31.Dc6 matt.
Agrest fick en gruvlig revansch
i nästa turnering. Han spelade
åter med de svarta pjäserna och
försvarade sig än en gång med
Damindiskt. Det gav det hela en
karaktär av matchspel.
Damindiskt (E 13)
Etienne Bacrot
Evgenij Agrest
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.Sc3
Lb4 5.Lg5 Lb7 6.e3 h6 7.Lh4
Lxc3+ 8.bxc3 d6 9.Sd2 g5
10.Lg3 Sc6
Agrest är inte oväntat den förste
som avviker från förra partiet.
11.h4
När Agrest vann Nordiska Mäs-
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terskapet i somras fick han 11.Ld3
emot sig i partiet mot Thorfinnsson. Det är möjligt att Bacrot
kände till det partiet.
11...Tg8 12.hxg5 hxg5 13.e4
Bacrot har tidigare spelat 13.Th6
vid flera tillfällen. Båda spelarna
är välbekanta med den här ställningstypen.
13...De7 14.Dc2 0-0-0 15.
0-0-0 e5 16.d5
Efter vits långa rockad är 16.c5,
ungefär som i förra partiet, inte
lika vasst. Det är svårare för vit
att mobilisera på damflygeln med
kungen på c1. Annars känner vi i
fortsättningen igen en del av de
idéer som Bacrot använde med
framgång två dagar tidigare i
Ajaccio.
16...Sb8 17.c5 bxc5 18.Sc4 c6
19.Th6 Tg6 20.Txg6 fxg6 21.Le2
Td7

22.Da4?
Han borde ha tagit ett steg tillbaka med 22.Se3. I förra partiet
var 22.Da4 lustigt nog ett starkt
drag, men det var alltså i ett annat
läge.
22...cxd5
Bacrot hade säkert lagt en del tid
på att analysera konsekvenserna
av 22...Sxe4 och kommit fram
till att vit har ett avgörande angrepp: 23.Dxa7 Sxc3 24.Sb6+
Kc7 25.Lg4 Sxd1 26.Da5. Men
vad händer egentligen om svart
bara hugger in på d5? Det är
möjligt att han inte la ner lika
mycket tid på den analysen.

23.exd5 Lxd5 24.Txd5 Sxd5
25.Lg4 Sb6 26.Sxb6+ axb6
27.De4 Kc7 28.Lf3
Bacrot får fiska i grumligt vatten
för efter 28.Lxd7 Dxd7 har han
inte kompensation för det materiella underläget. Men Agrest gör
inga misstag.
28...d5 29.Dxg6 Sc6 30.c4 Td6
31.Dg8 d4 32.Da8 e4 33.Lg4
Dd8 34.Da6 Db8 35.a4 d3
36.Kd2 Dh8 37.Lxd6+ Kxd6
38.Dxb6 Dd4 39.Ke1 Dc3+
40.uppg.
På 40.Kd1 följer 40...Dc2+ 41.
Ke1 d2+ med matt.
■ TYSKLAND. Under den stora

schackfestivalen i Hamburg stod
bland annat två öppna turneringar och en simultanföreställning
med Alexei Shirov på programmet.
Shirovs hustru Viktoria Cmilyte spelade med i huvudgruppen. Bland de 290 deltagarna
fanns också tjugo stormästare,
däribland Jonny Hector och
Thomas Ernst. Svenskarna kom
på åttonde respektive tionde plats
med 7 poäng (av 9). Segrade gjorde Namig Gouliev på 7½ poäng.
Han representerar Azerbajdzjan
men bor numera i Paris.
■ DANMARK. Magnus Carlsen

hamnade på den nedre hälften i
en stark tiomannaturnering i
Skanderborg, men med ett
resultat som för honom upp
ytterligare några snäpp på världsrankingen. Vasili Ivantjuk kunde
däremot vara besviken med femtio vinstprocent. Han menade
senare att diskussionen kring hans
icke-deltagande i San Luis påverkat hans spel på ett negativt sätt.
Slutresultat: Baadur Jobava 5½
(av 9); Artjom Timofejev, Kamil
Miton, Zhang Pengxiang och
Lazaru Bruzon 5; Curt Hansen
och Vasilij Ivantjuk 4½; Magnus

Carlsen 4; Liviu-Dieter Nisipeanu 3½; Lars Bo Hansen 3 poäng.
I B-gruppen, en IM-turnering,
segrade Emil Hermansson på 7
poäng (av 9), en poäng före Klaus
Berg.
■ DANMARK. Medan antalet
svenskar har minskat i högsta
divisionen i tyska Bundesliga, så
har det tvärtom ökat i den högsta
divisionen i Danmark. Så kom
det sig att Jonny Hector drabbade samman med Tiger HillarpPersson på andra sidan Sundet i
matchen mellan nyuppflyttade
Skakklubben Nordkalotten och
Brønshøj Skakforening.
Förra säsongen segrade Helsinge Skakklub med Emanuel
Berg i laget. Berg har inlett med
tre vinster för sin danska klubb
den här säsongen. Det lär bli
Helsinge i topp igen.

Sicilianskt (B 96)
Jonny Hector, Nordkalotten
Tiger Hillarp-Persson, Brønshøj
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Sbd7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 b5
10.Lxf6 Sxf6 11.e5 Lb7 12.De3
Hector introducerade det här
draget för ett par år sedan och
skrev i årets första nummer om
riskerna med att upprepa det – se
hans kommentarer till partiet
Hector–Svensson på sidan 66.
Vanligare är 12.Dh3 och svart
får se upp med ett eventuellt
springaroffer på e6 längre fram.
Det spelade exempelvis Magnus
Carlsen mot Boris Gelfand i somras i Biel och det partiet slutade
remi.
12...dxe5 13.Scxb5
Pjäsoffer på b5 i de här sicilianska
varianterna är vardagsmat. Svart
bör tacka nej för efter 13...axb5?
14.Lxb5+ faller hans ställning
samman, t.ex. 14...Ke7 15.Sc6+
Lxc6 16.Dc5+ Ke8 17.Lxc6+ Sd7
18.Txd7 Lxc5 19.Txc7+ Kd8
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20.Txf7, eller 14...Sd7 15.Sxe6
fxe6 16.Txd7 Dxd7 17.Lxd7+
Kxd7 18.Td1+ Ke8 19.Db6 Ld5
20.Txd5! exd5 21.Dc6+ och slag
på a8.
13...Db6 14.fxe5 Sd5
Det har om möjligt blivit ännu
farligare att slå på b5, för det kan
skicka ut svarts kung på en ödesdiger forsränning: 14...axb5?
15.Lxb5+ Sd7 16.Lxd7+ Kxd7
17.Sxe6+ Kc6 18.Dc3+ Kb5
19.Sc7+ Ka4 20.b3+ Ka3 21.b4+
Kxa2 22.Db2 matt.
15.Dg3 Tc8!
Vid Lag-EM i Plovdiv för två år
sedan fick Hector 15...0-0-0 emot
sig mot belgaren van der Stricht.
Hillarps nya drag, som han hade
förberett för det här partiet, är
vassare.
16.Kb1
Efter 16.Sd6+ Lxd6 17.Dxg7 är
direkt 17...Tf8 dåligt på grund av
18.exd6. Hillarp övervägde att
spela 17...La3!? 18.bxa3 Tf8.
Intressant är även 17...Lf8!?
18.Dxh8 Sb4 19.Kb1 Le4 20.Td2
varpå svart har det angenäma valet mellan 20...Td8 och 20...Sxa2
(21.Kxa2? Da5+ och Dxd2). Vits
dam har då kommit på avvägar.
16...Lc5 17.Dxg7 Tf8

En kritisk ställning. Vits dam
riskerar att komma utanför händelsernas centrum.
18.Le2
Han ordnar kontakt mellan tornen och löparen kan eventuellt
göra nytta på diagonalen d1–h5,
642
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men som så ofta kommer taktiska
element in och stör en till synes
rimlig strategi.
Hillarp hade främst räknat med
18.a4!?. Efter det draget tycks
det finnas en dynamisk jämvikt.
Två möjliga fortsättningar:
a) 18...Lxd4 19.a5 (Inte 19.Sd6+?
Dxd6) 19...Dxa5 20.Sd6+ Kd7
och man skymtar remischackar,
t.ex. 21.Txd4 De1+ 22.Ka2 Da5+
eller 21.Sxc8 (21.Sxb7? Db4)
21...Lxb2 22.Kxb2 Db4+ 23.Kc1
Da3+ 24.Kb1 och inte 24.Kd2??
De3 matt.
b) 18...axb5 19.Lxb5+ Ke7 20.c4
(Vit skulle gärna vilja köra bort
springaren och sätta matt på f6.)
20...Tg8 21.Dh6 Lxd4 22.Dh4+
Kf8 23.Txd4 Txg2 (23...Se7?
24.Td7) 24.cxd5 Lxd5 25.Tf1
Dc7 (25...Tcc2? 26.Txf7+! Kxf7
27.Dxh7+ Tg7 28.Tf4+ med
matt.) 26.Td2 Txd2 27.Dh6+
Kg8 28.Dg5+ Kf8 och vit gör nog
bäst i att ta ut remin med
29.Dh6+.
Pjäsoffret 18.Sxe6!? måste ha
funnits med i Hectors tankevärld,
t.ex. 18...Dxe6 19.Sd6+ Lxd6
20.exd6 och svarts kung är kraftigt exponerad. Det kan vara värt
en pjäs. Eller 18...fxe6 19.Sd6+
Lxd6 20.exd6 Dxd6 21.Dxb7
Tb8 (21...Sc3+ 22.bxc3 Dxd1+
23.Kb2 Dd7 är oklart.) 22.Txd5!
exd5 23.Dxa6 och vit har bra
kompensation för kvaliteten.
Svart gör kanske bäst i att ta ut
remischackarna med 23...Txb2+
24.Kxb2 Db4+ 25.Kc1 De1+ 26.
Kb2 Db4+.
18...Lxd4 19.Txd4
Efter 19.Sxd4 Sc3+ 20.Ka1 Sxe2
kan vit inte tillåta 21.Sxe2? Txc2.
Återstår 21.c3 Sxd4 22.Txd4 Ld5
med fördel för svart.
19...axb5 20.Th4
Utan springarparet är vits angrepp
tandlöst.
20...b4!
Poängen kommer i nästa drag.
Vit har just ingen hållbar parad

mot det kommande genombrottet.
21.Ld3

21...Sc3+! 22.Ka1
Alternativen är inte särskilt upplyftande: 22.Kc1 De3 matt, eller
22.bxc3 bxc3+ 23.Kc1 Lf3!
24.gxf3 Tb8 25.Kd1 De3 med
matt.
22...Da5 23.bxc3 Ld5 24.c4 b3
25.Kb2
Eller 25.cxb3 Dc3+ 26.Kb1
Dxd3+ 27.Ka1 Le4 och angreppet slår igenom.
25...bxa2 26.uppg.
Det är dags att kasta in handduken med tanke på 26.Ta1 Tb8+
27.Kc1 De1 matt och 26.cxd5
Dc3+ 27.Kxa2 Ta8+ med matt.
■ GUERNSEY. Tiger Hillarp-

Persson har vunnit den traditionella öppna turneringen på
kanalön Guernsey två gånger,
men den här gången fick han nöja
sig med en delad andraplats med
engelsmannen Robert Bellin, en
halv poäng efter ryssen Oleg
Kornejev. Kornejev och Hillarp
var de enda stormästarna i fältet.
■ NORGE. Simen Agdestein
vann särspelet om Norgemästerskapet mot Magnus Carlsen.
Agdestein vann första särspelspartiet varpå Carlsen vann det
andra. Sedan övergick man till
partier med kortare betänketid.
Agdestein vann matchen totalt
med 4½–3½.
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Partiregister 2005
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7
Nummer 8

1–96
97–172
173–252
253–348
349–444
445–540
541–604
605–680

Campos Moreno –Berg, Emanuel 637
Carlsen, Magnus – Ibrajev 64, –
Pelletier 559, –Åkesson, Ralf 565
Carlsson, Pontus –Berg, Emanuel 239,
486, –Ernst 492, –Wojtaszek 627
Centerström –Elfström 391
Chakravarthy –Petrosian 60
Cohn –Johner 139
Cordova –Hellsten 193
Cramling –Ulibin 13, –Kachiani–
Gersinska 200, –Brynell 365, –Berg,
Emanuel 377
Czarnota –Vitiugov 579

Partier
Adams –Leko 106, –Kasparov 179, –
Topalov 185, 515, 618, –Kramnik
397
Agrest, Evgenij –Karlsson, Lars 212, –
Brynell 354, 471 –Svidler 402, –
Tjomsland 506, –Bacrot 640 (2)
Agrest, Inna –Namtvedt 230,
–Guadamuro 522, –Gussakovski
583
Ahlander –Mohammadi 68, –
Hermansson 414
Ahundzada –Bengtsson, Jessica 229
Alarik –Silwer 530
Alm –Berkell 152
Anand –Leko 101, –Ponomariov 114,
–Kasimdzjanov 184, –Polgar 398, –
Kramnik 400
Andersson, Hugo –Lasker 672
Andersson, Rickard –Nilsson, Matthias
221
Aperia –Lyubartsev 576
Arestjenko –Sutovsky 126
Aronian –Radjabov 560
Backelin –Berg, Emanuel 152
Backman –Lögdahl 222
Bacrot –Sutovsky 552, –Agrest,
Evgenij 640 (2)
Barejev –Berg, Emanuel 476
Bellon –Ziegler 587
Bende –Innab 317
Bengtsson, Jessica –Ahundzada 229
Berg, Emanuel –Hedman 8, –Furhoff
19, –Backelin 152, –Hector 214, –
Hillarp-Persson 218, 245, –
Carlsson, Pontus 239, 486, –
Norberg, Johan 244, 427, –
Karlsson, Lars 338, –Åkesson, Ralf
367, 423, –Ernst 368, –Ong 371, –
Hermansson 372, –Cramling 377, –
Khenkin 407, –Åström, Göran 426,
–Perunovic 457, –Graf 459, –
Hracek 463, –Barejev 476, –Gomez
634, –Campos Moreno 637
Berg Hansen –Hillarp-Persson 260
Berkell –Alm 152
Bronstein –Keres 44
Bruzon –Leko 103
Brynell –Ikonic 87, –Nilsson, Sebastian
336, –Agrest 354, 471 –HillarpPersson 357, –Ernst 362, –Cramling
365
Burman –Mattson 72

Dedorson –Vilchez 668
deFirmian –Svensson, Bengt 417
Dragicevic –Iturrizaga 56, –Nieto 519
Drejev –Gormally 126
Drugge –Olsson, Krister 164
Dzalbo –Blomqvist 59
Elfström –Centerström 391
Englund –Svensson, Sven Otto 653
Engström –Niklasson 587
Engqvist –Eriksson, Jonas 436
Erenburg –Shirov 124
Eriksson, Dan –Hammar, Ulf 394
Eriksson, Johan –Zetterberg 380
Eriksson, Jonas –Llanes Hurtado 32, –
Engqvist 436
Ernst –Johansson, Jan 82, 420, –
Hedman 83, –Jonsson, Hans 154, –
Brynell 362, –Berg, Emanuel 368, –
Carlsson, Pontus 492
Forsberg –Nygren 600
Frisk –Tadjerbashi, Kamelia 226
Frisk–Kockum –Murariu 54
Furhoff –Handke 18, –Berg, Emanuel
19, –Thörnert 588, Olsson, Linus
664
Gajic –Johansson, Tim 58
Gaprindasjvili –Malmdin 564
Garcia Palermo –Hellsten 25
Gausel –Hillarp-Persson 430
Glinksberg –Najdorf 159
Gomez –Berg, Emanuel 634
Goris –Vasiliev 412
Gormally –Drejev 126
Graf –Berg, Emanuel 459
Granda –Tiviakov 197, –Hellsten 275
Grandelius –Örndal 574
Grønn –Svensson, Bengt 432
Guadamuro –Agrest, Inna 522
Gullberg –Samolins 58
Gussakovski –Agrest, Inna 583
Hagström –Wikström 139
Hammar, Ulf –Eriksson, Dan 394
Hammer –Åkesson, Ralf 305
Handke –Poley 6, –Furhoff 18
Hansen, Curt –Nakamura 257
Hector –Svensson, Bengt 66, –
Svensson, Mikael 85, –Berg,
Emanuel 214, –Hermansson 270, –
Reid 422, –Hillarp-Persson 641

Hedén –Sagit 386
Hedman –Berg, Emanuel 8, –Hellers
76, –Ernst 83, –Sagit 592
Hellers – Uddenfeldt 76, –Hedman 76
Hellsten –Needleman 22, –Garcia
Palermo 25, –Panno 27, –San
Martin 192, –Cordova 193, –
Granda 275, –Llorens 282, –Jobava
466
Hermansson –Hector 270, –Berg,
Emanuel 372, –Ahlander 414
Hillarp-Persson –Berg, Emanuel 218,
245, –Karlsson, Lars 241, –Berg
Hansen 260, –Brynell 357, –Spasov
407, –Gausel 430, –Hector 641
Holmsgaard –Ong 417
Hracek –Berg, Emanuel 463
Håkansson –Unmack 159
Høi –Olsson, Linus 406
Ibrajev –Carlsen, Magnus 64
Ikonic –Brynell 87, –Jepson 340
Innab –Bende 317
Iordachescu –Palo 268
Iturrizaga –Dragicevic 56
Ivantjuk –Johannessen 570
Janowsky –Tjigorin 36, Pillsbury 38,
–Napier 38, –Marco 39, –Tarrasch
39, –Rubinstein 40, –Lasker 41, –
Sämisch 43
Jepson –Ikonic 340
Jobava –Hellsten 466
Johannessen –Ivantjuk 570
Johansson, Jan –Ernst 82, 420
Johansson, Mikael –Wahlbom 315
Johansson, Robin –Nilsson, Hans 158
Johansson, Tim –Gajic 58
Johner –Cohn 139
Jones –Ong 56, –Nithander 502
Jonsson, Hans –Ernst 154
Jørgensen –Shu Sheng 232
Kachiani–Gersinska –Cramling 200
Karlsson, Lars –Lind 78, –Agrest,
Evgenij 212, –Hillarp-Persson 241, –
Vernersson 244, –Berg, Emanuel
338
Karlsson, Patrik –Nordling 155
Kasimdzjanov –Kasparov 178, –
Topalov 182, –Anand 184
Kasparov –Kasimdzjanov 178, –Adams
179, –Topalov 181
Keres –Bronstein 44
Khenkin –Volkov 15, –Berg, Emanuel
407
Kjartansson –Pudas 331
Kostenjuk –Tjiburdanidze 546
Kramnik –Leko 105, –Topalov 107, –
Ponomariov 109, –Svidler 115, –
Sokolov 116, –Adams 397, –
Ponomariov 398, –Anand 400, –
Sutovsky 551, –McShane 569
Laksman –Schiller 88
Lane –Short 61
Langborg –Rydberg 207, –von Hierta
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483

496, –Nyholm 497
Langborg, Löwenborg, Täckholm –
Marshall 208
Langborg, Rydberg, Täckholm –
Tarrasch 208
Lange –von Schierstedt 205
Larsson, Johan –Marklund 599
Lasker –Janowsky 41, –Andersson,
Hugo 672
Lautier –Olsson, Anders 571
Leko –Anand 101, –Bruzon 103, –
Short 103, –Sokolov 104, –Kramnik
105, –Adams 106, –Nielsen, Peter
Heine 554, –Svidler 555
Lind –Karlsson, Lars 78, –Åkesson,
Joel 484
Lindberg, Bo –Smith 80, –Malesevic
665, –Olsson, Linus 674
Llanes Hurtado –Eriksson, Jonas 32
Llorens –Hellsten 282
Lund –Olsson, Linus 405
Lundström –Rosell, Thomas 316
Luther –Pöttinger 412
Lyubartsev –Aperia 576
Lögdahl –Backman 222
Malesevic –Lindberg, Bo 665
Malmdin –Ribbing 86, –Gaprindasjvili
564
Marco –Janowsky 39
Margvelasjvili –Zadruzny 581
Marklund –Larsson, Johan 599
Marshall –Langborg, Löwenborg,
Täckholm 208
Mattson –Burman 72
McNab –Svidler 501
McShane –Kramnik 569
Mohammadi –Ahlander 68
Moradiabadi –Tikkanen 144
Morozevitj –Topalov 616
Motylev –Timman 451
Murariu –Frisk-Kockum 54
Naiditsch –Sutovsky 508, –Topalov
510, –van Wely 553
Najdorf –Glinksberg 159
Nakamura –Hansen, Curt 257, –Palo
272
Namtvedt –Agrest, Inna 230
Napier –Janowsky 38
Needleman –Hellsten 22
Nielsen, Peter Heine –Leko 554, –van
Wely 556
Nieto –Dragicevic 519
Niklasson –Engström 587
Nilsson, A Th –Relfsson 207
Nilsson, Hans –Johansson, Robin 158
Nilsson, Matthias –Andersson, Rickard
221
Nilsson, Sebastian –Viberg 237, –
Brynell 336
Nimzowitsch –Sämisch 593
Nithander –Skrondal 330, –Jones 502,
–Vitiugov 579
Norberg, Johan –Berg, Em. 244, 427
Nordling –Karlsson, Patrik 155
Nordström, Eric –Norlin 138
Nordström, Felix –Tadjerbashi, A 416
Norlin –Nordström, Eric 138
Nygren –Forsberg 600

Nyholm –Langborg 497
Olsson, Anders –Lautier 571
Olsson, Krister –Drugge 164
Olsson, Linus –Lund 405, –Høi 406, –
Furhoff 664, –Lindberg, Bo 674
Olsson, Tomas –Samuelsson 439
Ong –Peng 10, –Ornstein 43, –Jones
56, –Berg, Emanuel 371, –
Holmsgaard 417, –Vas 572
Ornstein –Ong 43
Palo –Timman 258, –Iordachescu 268,
–Nakamura 272
Panno –Hellsten 27
Pavasovic –Zelenika 412
Pelletier –Carlsen, Magnus 559
Peng –Ong 10
Persson, Andreas –Smith 439
Perunovic –Berg, Emanuel 457
Petkovic –Rhee 86
Petrosian –Chakravarthy 60
Pettersson, A H –Relfsson 206
Pillsbury –Janowsky 38
Poley –Handke 6
Polgar –Svidler 110, –Anand 398
Ponomariov –Kramnik 109, –Anand
114, –Kramnik 398, –Topalov 401
Pudas –Kjartansson 331
Pöttinger –Luther 412
Radjabov –Aronian 560
Reid –Hector 422
Reinderman –Åkesson, Ralf 306
Relfsson –Pettersson, A H 206, –
Nilsson, A Th 207
Rhee –Petkovic 86
Rosell, Thomas –Lundström 316
Ribbing –Malmdin 86
Rubinstein –Janowsky 40
Rydberg –Langborg 207
Rölli –Tadjerbashi, Kamelia 525
Sagit –Hedén 386, –Hedman 592
Samolins –Gullberg 58
Samuelsson –Olsson, Tomas 439
San Martin –Hellsten 192
Schiller –Laksman 88
Shaw –Shirov 122
Shirov –Shaw 122, –Erenburg 124
Short –Lane 61, –Leko 103
Shu Sheng –Jørgensen 232
Silwer –Alarik 530
Skinke –Zadruzny 663
Skrondal –Nithander 330
Smith –Lindberg, Bo 80, –Persson,
Andreas 439
Sokolov –Leko 104, –Kramnik 116
Spasov –Hillarp-Persson 407
Spielmann –Stoltz 498
Stoltz –Spielmann 498
Sutovsky –Arestjenko 126, –Naiditsch
508, –Svidler 513, –Kramnik 551, –
Bacrot 552, –van Wely 555
Svensson, Bengt –Hector 66, –
deFirmian 417, –Grønn 432
Svensson, Mikael –Hector 85
Svensson, Sven Otto –Englund 653
Svidler –Polgar 110, –van Wely 114, –

Kramnik 115, –Agrest 402, –McNab
501, –Topalov 512, 614, –Sutovsky
513, –Leko 555
Sämisch –Janowsky 43, –Nimzowitsch
593
Tadjerbashi, Amir –Nordström, F 416
Tadjerbashi, Kamelia –Frisk 226, –Rölli
525, –Volkova 583
Tarrasch –Janowsky 39, –Langborg,
Rydberg, Täckholm 208
Thörnert –Furhoff 588
Tikkanen –Moradiabadi 144, –
Trevelyan 450
Timman –Palo 258, –Motylev 451
Tiviakov –Granda 197
Tjiburdanidze –Kostenjuk 546
Tjigorin –Janowsky 36
Topalov –Kramnik 107, –Kasparov
181, –Kasimdzjanov 182, –Adams
185, 515, –Ponomariov 401, –
Naiditsch 510, –Svidler 512, 614, –
Morozevitj 616
Trevelyan –Tikkanen 450
Uddenfeldt –Hellers 76
Ulibin –Cramling 13
Unmack –Håkansson 159
Vaarala –Åkerman 388
van Wely –Svidler 114, –Naiditsch
553, –Sutovsky 555, – Nielsen,
Peter Heine 556
Vas –Ong 572
Vasiliev –Goris 412
Vernersson –Karlsson, Lars 244, –
Wahlström 535
Viberg –Nilsson, Sebastian 237
Vilchez –Dedorson 668
Vitiugov –Nithander 579, –Czarnota
579
Volkov –Khenkin 15
Volkova –Tadjerbashi, Kamelia 583
von Hierta –Langborg 496
von Schierstedt –Lange 205
Wahlström –Vernersson 535
Wickström, Tommy –Ängskog 165
Wikström –Hagström 139
Wojtaszek –Carlsson, Pontus 627
Zadruzny –Margvelasjvili 581, –Skinke
663
Zelenika –Pavasovic 412
Zetterberg –Eriksson, Johan 380
Zhang –Anonym 413
Ziegler –Bellon 587
Zizala –Åberg 595
Åberg –Zizala 595
Åkerman –Vaarala 388
Åkesson, Joel –Lind 484
Åkesson, Ralf –Hammer 305, –
Reinderman 306, –Berg, Emanuel
367, 423, –Carlsen, Magnus 565
Åström, Göran –Berg, Emanuel 426
Ängskog –Wickström, Tommy 165
Örndal –Grandelius 574
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Partiställningar
Adams – Morozevitj 113
Adams – Topalov 293
Agrest, Evgenij – Hillarp-Persson 483
Agrest, Sv. – Krzymowska, Ad. 534
Anand – Adams 293
Anand – Kasimdzjanov 292
Anand – Kasparov 292
Anand – Topalov 291
Anand – Vallejo 187
Andersson, Kurt – Nordebrink 314
Andersson, Mats – Jönsson, Kr. 312
Andersson, Ulf – Bengtsson, Ola 423
Andréasson – Brynell 354
Archangelskij – Jadrijevic 565
Arlandi – Kveinys 63
Avrukh – Sutovsky 125
Babula – Hillarp-Persson 465
Bacrot – Kramnik 513
Bacrot – Topalov 553
Bator – Andersson, Johan 416
Bauer – Chalifman 45
Bek Aagaard – Grandelius 333
Bellon – Gleizerov 17
Berg, Emanuel – Brynell 362
Berger – Eriksson, Jonas 34
Bering – Månsson 559
Berkell – Dragicevic 588
Blackburne – Winawer 411
Blomqvist – Laato 332
Blomqvist – Omarsson 332
Bojkov – Carlsson, Pontus 626
Bologan – Movsesian 608
Bologan – van Haastert 570
Borgo – Solomons 65
Borvander – Lundvik 416
Borvander – Sandklef 68
Bouaziz – Johnson 81
Brynell – Carlsson, Pontus 359
Brynell – Lindberg, Bo 361
Brynell – Ong 353
Brynell – Tikkanen 365
Carlsen, Magnus – Kotronias 63
Carlsson, Ingvar – Haraldsson 311
Carlsson, Pontus – Berg, Emanuel 631
Carlsson, Pontus – Kritz 630
Carnstam – Unmack 47
Chamrakulov – Eriksson, Jonas 31
Cicak – Stoltz 60
Cicak – Cybrowski 60
Cicak – Laznicka 60
Couso – Wengholm 591
Cramling – Agrest 482
Davidsson – Janse 331
deFirmian – Bellon 12
Dragicevic – Tikkanen 55
Drugge – Deltin 311
Drugge – Lejlic 312
Dutreeuw – Hellsten 469
Eidenert – Nossenko 334
Elgán – Ståhlberg, Adam 669
Ericsson, Robert – Drugge 314
Eriksson, Johan – Ziska 563
Eriksson, Peter – Nilsson, Jerker 83
Eriksson, Sus. – Johansson, Vik. 533
Felgaer – Granda 288
Filippov – Savtjenko 608
Finnlaugsson – Rosell, Sven 315

Florentiades – Hector 457
Frisk-Kockum – Ahlander 163
Frisk-Kockum – Blomqvist 383
Frisk-Kockum – Lindbom 384
Frisk-Kockum – Olszewski 53
Gaponenko – Johansson, Viktoria 549
Gaya – Llanes Hurtado 35
Gelasjvili – Lputian 62
Geller – Fischer 301
Gormally – Sutovsky 123
Gormally – Quillan 125
Graf – Felgaer 62
Grahn, Henrik – Borisova 310
Granda – Hellsten 289
Grandelius – Persson, Andreas 86
Greet – Howell 307
Gustafsson, Fredrik – Eklund 152
Hall – Sommerbauer 413
Halleröd – Escobar 562
Hammar, Ulf – Sagit 385
Hansson, Johan – Bindler 661
Hector – Damm 304
Hector – Iordachescu 272
Hector – Kortchnoi 558
Hector – Nakamura 259
Hector – Palo 263
Hedlund – Hedlin 164
Hellsten – Michel 286
Hermansson – Nakamura 263
Hickl – Sokolov, Ivan 561
Hillarp-Persson – Berg Hansen 431
Hillarp-Persson – Lindberg, Bo 473
Hillarp-Persson – Tikkanen 482
Hjerpe – Svensson, Hanna 313
Illerbrand – Albiner 210
Iordachescu – Timman 267
Jansa – Jadrijevic 565
Jenni – Cyborowski 62
Jobava – Ivantjuk 608
Johansson, David – Norberg, Erik 660
Johansson, Jan – Åström 308
Jones – Andersson, Ulf 453
Jones – Kortchnoi 453
Jonsson, Mikael – Engström 309
Kardell – Nilsson, Sebastian 387
Karlsson, Erik – Forsberg, Ludvig 532
Karlsson, Peter – Jansson, Gilbert 45
Kasimdzjanov – Topalov 619
Kochetkova – Sedina 608
Kortchnoi – Carlsen, Magnus 411
Kovaljev – Stevic 63
Kramnik – Gristjuk 118
Krzymowski, Alfred – Bryntze 658
Krzymowski, Alfred – Jogvansson 333
Lagvilava – Bashkite 63
Leko – Anand 291
Leko – Svidler 409
Leko – Topalov 612
Lindberg, Bo – Hedberg 84
Löfgren – Jørgensen 231
Marklund – Piuva 161
Marshall – Tarrasch 140
Medina – Hellsten 279
Melander – Larsson, Tore 72
Miloradovic – Berg, Emanuel 5
Moreno – Ivantjuk 61
Morozevitj – Topalov 613
Muchlisov – de Luna 608
Naiditsch – Kramnik 511
Naiditsch – Leko 511

Nakamura – Hillarp-Persson 262
Nakamura – Timman 271
Neesgård – Korsholm 88
Nielsen, Peter Heine – Bacrot 516
Nielsen, Peter Heine – Sutovsky 516
Nithander – Arngrimsson 329
Norberg – Cottin 325
Nyberg – Johansson, Jan 161
Nijboer – Garejev 62
Nilsson, Anders – Tikkanen 483
Nilsson, Anders – Unmack 46
Norberg, Erik – Blomqvist, Erik 660
Nygren – Ernst, Thomas 675
Olsen, Heini – Eriksson, Johan 562
Olsson, Anders – Brynell 360
Olsson, Kr. – Eriksson, Anders 425
Ong – Berg, Emanuel 12
Palmblad – Näckholm 310
Palo – Hansen, Curt 261
Palo – Hillarp-Persson 264
Polgar – Topalov 616
Ponomariov – Adams 113
Pudas – Hedén 331
Radziewicz – Kosintseva 547
Reppen – Blazekovic 232
Riazantsev – Löffler 608
Rogers – Gormally 126
Ruonala – Andersson, Gunnar 596
Sagit – Rosberg 386
Sandström – Karlsson, Lars 151
San Martin – Hellsten 190
Sasikiran – Hector 268
Sasikiran – Hillarp-Persson 269
Shirov – Spraggett 127
Short – Morozevitj 114
Sjöberg – Nithander 590
Skoog – Panas, Simo 532
Sokolov – Anand 112
Stefansson – Epishin 304
Ståhlberg, David – Hedvall 669
Sutovsky – Adams 557
Svensson, Hanna – Egeland 231
Thorfinnsson – Carlsson, Pontus 632
Tiinanen – Lundbäck 582
Tikkanen – Claesen 449
Tikkanen – Hector 472
Timman – Hermansson 264
Timofejev – Hillarp-Persson 474
Tjomsland – Hillarp-Persson 506
Tiviakov – Drejev 451
Topalov – Adams 614
Topalov – Anand 293, 613
Topalov – Kasimdzjanov 616
Topalov – Leko 102, 292
Topalov – Polgar 112
Trygstad – Solem/Lea 47
Vallejo – Kasparov 291
van den Doel – Guseinov 451
van Wely – Short 113
Vásquez – Hellsten 284
Vernersson – Olsson, Anders 244
Wallén – Fjellander 325
Wiklund – Nurmi 382
Zachrisson – Dahlström 316
Zadruzny – Alexan 327
Zambrana – Hellsten 285
Zawadzka – Djingarova 549
Zimmermann – Carlsson, Pontus 34
Ziska – Eriksson, Johan 562
Åkesson, Ralf – Carlsson, Pontus 490
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Spelöppningar
A
Larsens öppning
01 165, 244, 338
Bird
02 87
03 58
Kungsindiskt i förhand
08 315
Engelskt
10 212
16 330
17 423, 565
26 506
28 388
30 372
31 405
34 380
38 258
Dambondespel
40 27
41 587
46 43
49 357
Oregelbundet
40 18, 80
Polskt
40 6
Trompowsky
45 155, 193, 569, 576
Benoni
43 668
56 192

43 515

89 555

Caro–Kann
12 124, 436
13 230, 432, 581
14 535
15 439
17 398, 412
19 546

Skotskt
45 226, 497

E

Sicilianskt
20 331
22 58, 197, 583
25 164
27 122
30 114, 181
31 513, 555
33 8, 13, 101, 109, 417,
508, 570
34 663
38 306, 391
41 115
42 76, 414, 553
46 398, 512
47 367
50 126, 184
66 492, 627
75 78
76 56 (2), 579
77 239
78 588
79 386
80 107, 245
81 463
85 618
90 86, 114, 179, 614
91 571
92 316
94 592
96 66, 637, 641
97 417
98 664

C

Damindiskt
06 593
12 25, 407, 466, 634
13 640 (2)
15 105, 354, 401, 419
16 665

Skotsk gambit
50 72
Italienskt
54 522, 530
Preussiskt
55 583

Bogoindiskt
14 10

Spanskt
64 525
65 229
66 36, 551
75 451
80 154
84 38 (2)
87 41, 106
88 270
89 110
92 371
93 552
95 103, 459
99 43, 103, 116, 138, 139
(2)

Dambondespel
02 39, 412
05 40
Albins motgambit
09 394

Philidor
41 412, 420

Schara-Hennig gambit
32 152

Jugoslaviskt
06 422

Ryskt
42 86, 397, 400, 572

Grünfeldindiskt
85 402

Wienerparti
27 85

Aljechin
02 574
04 88

486

Kungsindiskt
71 144
91 272
92 406, 407

Londonsystemet
02 59

Moderna försvaret
00 564
07 218

B

Nimzoindiskt
34 559
37 185
38 64
41 44
55 260

D

Kungsgambit
30 39
39 496

Holländskt
80 241
84 158
85 68, 159, 222
87 221
93 595

Franskt
00 484, 519
02 317
03 61
05 19, 426, 457, 486
06 244, 427, 498, 599
07 232, 416
11 476, 600, 653
15 214
18 76, 83, 362, 368

Katalanskt
04 556
05 554

Fyrspringarspel
47 60

Damgambit
10 159, 305
11 200, 257, 275
13 54, 672
15 15, 674
17 377
27 471
28 365
31 182
34 336
37 268, 616
39 510, 560
40 32
43 126, 579
47 104
48 178
56 340

Volgagambit
57 22, 282
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Boknytt

■ Edward Dearing:
Challenging the Grünfeld
(Quality Chessbooks, 2005)
■ Jan Pinski: The Benko
Gambit (Quality
Chessbooks, 2005)
■ Dorian Rogozenko: The
Sveshnikov Reloaded
(Quality Chessbooks, 2005)
Quality Chessbooks har kommit
ut med tre nya öppningsböcker.
De är av olika typ och beskriver
rätt väl hur författarna nu för
tiden handskas med det stora
informationsflödet som internet
och databaserna gett upphov till.
“Challenging the Grünfeld“ av
Edward Dearing behandlar en av
de allra skarpaste varianterna mot
Grünfeldindiskt. Boken startar
efter 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3
Lg7 7.Sf3 c5 8.Tb1 och sedan
ägnas 200 sidor åt att behandla
alla teoretiska svängar därefter.
Dearing har inte mycket eget
att komma med utan han har
i princip sammanställt all tillgänglig information (ChessBase
Magazine, Informator, New in
Chess etc.) och sen försökt komma med lite slutledningar och
rekommendationer. Detta är en
bok för öppningsspecialister som
är beredda att jobba hårt.
“The Benko Gambit“ av Jan
Pinski är något helt annat. På lite
drygt 120 sidor försöker han ge
tillräckligt med material för att
man som svart ska våga sig på att
spela det som jag kallar Volgagambit (1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5
b5). Det är alltså en repertoarbok
för svart vilket betyder att han
presenterar det han tycker är bäst

mot de olika system som vit kan
välja. Boken inleds dock med en
25 sidor lång introduktion och
den är verkligen bra skriven. Klart
och tydligt förklaras vad svart vill
uppnå och hur det ska göras.
Exemplen är pedagogiska och välkommenterade. Efter att ha läst
introduktionen var jag beredd att
kasta Nimzo- och Damindiskt,
antagen Damgambit och Tjigorins
försvar på sophögen och ta upp
Volgagambiten, men teoridelen
kylde ner mig något. Jag inser att
man inte kan behandla allt på ett
begränsat sidutrymme, men att
avfärda 4.Sf3 som ett ofarligt drag
utan chanser till fördel och sedan
avskriva den kritiska fortsättningen 4...Lb7 5.Dc2 på två rader är
inte tillräckligt för mig. Ett annat
exempel: efter 4.cxb5 a6 5.e3
rekommenderar Pinski 5...axb5
6.Lxb5 Da5+ 7.Sc3 Lb7 och nu
behandlar han 8.Ld2 och 8.Se2
men nämner inte ens 8.e4 som
ändå praktiserats av spelare som
Beliavsky och Heine Nielsen.
Positivt i teoridelen är dock att
Pinski har en hel del egna analyser och förslag och inte bara
förlitar sig på andra. Trots sina
brister gillar jag boken. Så behöver ni en ny öppning mot 1.d4 så
kan boken vara värd att köpa (men
glöm inte att det finns glädjedödardrag som 3.Sf3 och 3.e3).
Den tredje boken är en mer
traditionell öppningsbok. Man
väljer en öppning och behandlar
alla varianter. Naturligtvis blir det
väldigt platskrävande. Dorian
Rogozenkos behandling av Svesjnikovvarianten (1.e4 c5 2.Sf3 Sc6
3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5) i

“The Sveshnikov Reloaded“ är på
hela 340 sidor. Låt det genast
vara sagt: detta är en fantastiskt
bra öppningsbok. Det märks
att Rogozenko är en expert på
den här varianten. Han har full
koll på dragföljdsfrågor, kritiska
lägen, standardplaner och så
vidare. Naturligtvis blir det många
konkreta varianter, det ligger i
Svesjnikovvariantens natur, men
Rogozenko lyckas också förklara
de strategiska idéerna med ord på
ett utmärkt sätt. Ett annat grepp
som jag uppskattar är att han
förklarar hur varianterna historiskt har vuxit fram, alltså vilka
drag som provats, hur motståndarna har reagerat på dessa och
hur motreaktionen sedan sett ut.
Detta gör det både mera intressant att studera och lättare att
komma ihåg varianterna. “The
Sveshnikov Reloaded“ är en av de
allra bästa öppningsböcker jag har
sett.
STELLAN BRYNELL

■ Dick Andersson, Gunnar
Blomstrand & Ari Ziegler:
Swebase Pro
(ChessBase, 2005)
Swebase Pro är en databas som
innehåller partier med svensk
anknytning. Man har samlat alla
partier spelade i Sverige och lagt
till partier spelade av svenskar i
utlandet. Även korrpartier ingår.
Parti nummer ett är ett korrparti
spelat mellan Lund och Malmö
1848 och sista partiet, nummer
87949, spelades mellan Sakelsek
och Ong den 13 november 2004.
När jag först såg reklamen för
Swebase Pro var jag rätt skeptisk
till produkten. Jag misstänkte att
man bara plockat ut allt svenskt
från ChessBase Megabase och lagt
till lite ströpartier, men det stämde inte. Som sagt ingår det även
korrpartier, men man har också
lyckats hitta en hel del svenska
småturneringar som inte ChessTfS nr 8/2005
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643

Base har brytt sig om. Jag gjorde
några testsökningar som kan
illustrera det hela. Till att börja
med sökte jag naturligtvis på mitt
eget namn. I ChessBase får man
upp 868 partier medan Swebase
Pro presenterar 1009 Brynellpartier. Därefter sökte jag på min
klubbkamrat Conny Holst (elo
2160). Där var de respektive siffrorna 76 och 162, alltså en rejäl
skillnad. För att kolla det lite mer
historiska materialet gjorde jag
även en sökning på Gösta Stoltz.
Där hade ChessBase 525 partier
medan Swebase Pro hade 612
partier. Man får alltså en del
extra partier med den nya svenska basen.
I reklamen är ett säljargument
att 572 partier är kommenterade
av Ari Ziegler. Låt er inte luras av
detta. Det är bara bulletinerna
från några SM och Excelsior Cupturneringar man har lagt in. Kommentarerna håller precis den klass
man kan förvänta sig med tanke
på den knappa tid som stått till
förfogande för att skriva dem.
STELLAN BRYNELL

■ Thomas Johansson: The
Fascinating King´s Gambit
(Trafford Publishing, 2004)
Thomas Johansson, från Malmö
med ett elotal på 2206, har en
förkärlek för aggressiva öppningar – gärna gambitar. 1998 gav han
ut sin första bok “The King´s
Gambit for the Creative Aggressor!“ som blev väl mottagen. Nu
är han tillbaka med “The Fascinating King´s Gambit“. Man skulle
kunna tro att böckerna täcker
samma varianter, men så är inte
fallet. Första boken behandlade
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 medan
den nya i stället handlar om 3.Lc4.
Egentligen borde väl boken ha
hetat något med Löpargambit,
men det säljer nog sämre. Det
nya alstret är ett imponerande
verk fyllt med historiska partier,
644
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egna analyser, och fantasifulla
variantnamn. Allt av värde som
finns skrivet om varianten verkar
ha använts, men som sagt, det är
inte bara en sammanställning utan
det vimlar av egna förslag och
omdömen. Det märks att det har
lagts ned mycket arbete.
Naturligtvis är det ibland en
fråga om tycke och smak hur man
bedömer en ställning. Det verkar
till exempel helt klart att Johansson har lättare att spela med en
bonde mindre än jag har, men
ibland bedömer han nog vits
chanser lite väl optimistiskt.
Som exempel kan vi titta på The
Humble Gambit, Johanssons försök att rädda den så kallade Westerinengambiten. Efter 1.e4 e5
2.f4 exf4 3.Lc4 Sf6 4.Sc3 c6 5.d4
(Westerinen) 5...Lb4 är vi framme vid den ödmjuka gambiten
6.Se2. En variant som Johansson
anger är 6...0-0 7.Lxf4 Sxe4 8.
0-0 d5 9.Sxe4 dxc4 10.c3 Le7

11.S2g3 Dd5 12.Df3 Le6
13.Tae1 Sd7 14.Sh5 med kompensation. Det kan diskuteras
men om man spelar 11...Le6 följt
av Sd7 har jag ännu svårare att se
vits kompensation. Eller till
exempel 6...Sxe4 7.0-0 d5 8.Sxe4
dxc4 9.Sxf4 0-0 10.c3 Le7
11.De2 och nu skriver Johansson
“och vit har inget att bekymra sig
för“. Om jag varit vit och svart
hade spelat 11...b5 så hade jag i
alla fall varit rejält bekymrad. Att
försöka trixa till det med bonde
under är inte min likör, men
Johansson ser det nog inte på
samma sätt.
Förutom att boken behandlar
löpargambiten tar den också upp
svarts alternativ till att ta bonden
i drag två. Man får alltså en komplett repertoar som vit mot 1...e5.
Och underbart nog slipper man
oroa sig för det sega ryska försvaret.
STELLAN BRYNELL

Läsarbrev
ALLSVENSKAN
Allsvenskan division III, grupp 6
omfattar endast fem lag i årets
seriespel. Detta innebär att varje
lag får spela endast fyra matcher.
Vi i Skara SS, som har vårt
B-lag i denna serie, är mycket
frågande för att inte säga förbannade över denna serieindelning.
I vårt lag spelar minst tre unga
och lovande juniorer som inget
hellre vill än att spela schack. Nu
får de stå över flera serieomgångar. Detta gynnar väl inte svenskt
schack?
I en relativt begränsad region
finns lagen i grupperna 5 (åtta
lag), 6 (fem lag), 7 (sju lag) och 8

(åtta lag). Tillsammans tjugoåtta
lag. Inget kan väl vara enklare än
att göra fyra stycken sjulagsgrupper av dessa. Det handlar om att
flytta två lag. Trots att vi föreslagit detta och påtalat den helgalna
seriesammansättning blev det
ingen ändring. Varför?
Vi trodde ju att vi anmälde oss
till en åttalagsserie och betalade
2 000 kronor i startavgift för detta. Rimligt borde ju vara att SSF
betalar tillbaka en del av denna
till samtliga fem lag.
Vi tycker att de som har åstadkommit den aktuella serieindelning totalt har misslyckats. Ännu
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värre är ju att man inte tar till
sig rättmätig kritik och försöker
rätta till det som har blivit fel.
Lottningen har gett Skara SS
bortamatcher mot Ervalla och
Forshaga cirka 15-20 mil vardera. Motståndarna i våra hemmamatcher, Skövde och Lidköping,
har båda under tre mil till Skara.
Rimligt är väl att man får en kort
och en lång resa till bortamatcherna. Är detta straffet för att vi
har försökt få lite ordning och
rättvisa?
Inför nästa års serieindelning
och lottning måste man engagera
sig mera för att inte årets
misslyckande ska upprepas. Det
som åstadkommits i år är riktigt
dåligt.

■ Wijk aan Zee. Förutom triumfen i San Luis har Veselin
Topalov vunnit de stora turneringarna i Dortmund och Linares.
Återstår Wijk aan Zee. Innan han blev världsmästare i Argentina
accepterade han en inbjudan till Holland. Övriga tretton deltagare
i Wijk aan Zee: Viswanathan Anand, Veselin Topalov, Peter Leko,
Vasilij Ivantjuk, Vladimir Kramnik, Etienne Bacrot, Levon Aronian,
Michael Adams, Boris Gelfand, Sergey Tiviakov, Ivan Sokolov,
Gata Kamsky, Sergej Karjakin och Loek van Wely. Räkna med ett
prestigeladdat möte mellan Topalov och Kramnik. Turneringen
spelas den 13–29 januari.

Lars Eklund
Skara Schacksällskap
●

Svar: Först och främst ska sägas
att kritiken mot situationen i sak
är både berättigad och förståelig,
däremot kan man alltid diskutera
varför det har blivit så här. Jag ska
inte gå in på alla detaljer, men här
är några hållpunkter i “försvaret”:
● Just det här året har vi tappat
ett tjugotal lag (ner till totalt
302) beroende på dels ett tiotal avhopp i Skåne, som har
bildat en egen serie (allskånskan), dels klubbnedläggningar
och sammanslagningar samt
några normala neddragningar
av antalet lag i storklubbar.
Allt detta har bidragit till att vi
har tvingats flytta ett stort
antal lag i sidled inom samma
division, vilket orsakat mycket oreda och extrajobb i ett
sent skede både i somras och i
augusti-september.
● Det fanns en vakans från
början i den här gruppen och
sedan försvann Kungsör till
division II för att fylla en
vakans, medan Linde försvann
i ett sent skede av andra skäl.

●

Flera serier runt om i division
III hade också vakanser. Vi
övervägde ett tag att helt slopa
en division III-grupp, vilket
företrädare för både Skara och
Ervalla föreslog. Men vi tyckte
att det var för sent att röra
om i tre andra division IIIgrupper i det läget.
Vi försökte också fylla på
underifrån och hade några
tänkbara division IV-lag, men
det hade i så fall rört om i deras
grupper. Vi kunde inte få loss
några distriktslag från Göteborg till division IV för att
fylla de vakanser som skulle
uppstå, eftersom vi hade gått
förbi deras interna turordning
om vi tagit med de som tackade ja.
Vi gick i anslutning till rond 1
ut med en omfattande enkät
till alla klubbar i landet där vi
ville ha in synpunkter och fakta runt allsvenskans framtid
och räknade med att – med
enkäten som ett av flera beslutsunderlag – komma fram
till ett bra koncept för de
närmaste tio åren, så att allsvenskan kan fortsätta att vara
det flaggskepp i den svenska
lagspelsarmadan den har varit
sedan starten säsongen 1950/
51. Av den anledningen vill
vi inte röra för mycket i den
allsvenska seriepyramiden just
nu även om det i just ert fall,

med facit i hand, hade varit
fullt möjligt att slopa en division III-grupp helt och flytta
över de fem lagen till andra
division III-grupper. Vi tog det
för er och de andra fyra lagen
förväntat impopulära beslutet
till förmån för förhoppningsvis framtida fördelar i stort.
Med förhoppning om att nästa
säsong ska bli bättre ur lottningssynpunkt för Skara SS och med
vänlig hälsning.
Göran Terninger
Ordförande i AK

DRAGTVÅNGSPARTIET
Beträffande Ingemar Johanssons
artikel i TfS nr 7/05 om Nimzowitschs dragtvångsparti: 24...Te2!
har nog nämnts på ett och annat
ställe, till exempel i min bok
“Noget om Skak“ som kom ut i
Sverige med titeln “Spela Schack“
på Forum 1976. Där kan man
läsa att “(...) med 24. – Te2! 25.
Db3 La4 kunde svart vinna
damen. Men Nimzowitsch har
saken under kontroll och föredrar ‘systemets triumf’“. Samma
kommentar finns i förbindelse
med uppslagsorden “Udødelige
træktvangsparti, det“ i Lademanns Skakleksikon.
Svend Novrup
Kerteminde, Danmark
TfS nr 8/2005
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Skönhetstävlingen
Av Christer Brundin

åsken inföll detta året i slutet
av mars månad, många hade
varit bortresta, däribland Redaktören själv, och de förhoppningsfulla skönhetskandidater som
otåligt väntade på marsnumret
av Blasket, där resultatet av
journalens Skönhetstävling för år
2004 skulle kungöras, fick ligga
på sträckbänken ända tills alldeles i början av april innan den
äntligen trillade ner i brevlådorna.
Här följer en redogörelse för
kraftmätningens förlopp och de
skönhetspartier som prisbelönades granskas och nagelfars efter
sprickor och skavanker:
B:s spel utmärker sig inte genom några större finesser. Billiga
fällor och billiga bluffar är hans
kännemärke. Att man kan hitta
ett och annat guldkorn i den
slagghög som hans schackliga
produktion utgör bevisas dock av
följande parti, spelat mot schack
och mattaren Mattias “Schackmatte“ Nilsson i en seriematch
förra hösten. Till saken hör att
detta alster av djupt imponerade
ungdomar tillerkändes tredje pris
i Skönhetstävlingen. Man torde
beakta att B:s självförhärligande
partikommentarer dels är ett
uttryck för hans kroniska benägenhet för självöverskattning och

P
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dels är avsedda att på ett otillbörligt sätt påverka och fjäska för
den ungdomliga juryn. För att
balansera bombasmerna i hans
noter bifogas här, B ovetande,
den kritiskt lagde D:s synpunkter
på det förmenta mästerverket.
B – M.N. Carlsvik 2004. 1.e4
c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 g6 B: Draken spelar jag så
utmärkt gärna och inte utan framgång både som vit och svart. 6.Lc4
Lg7 7.Le3 0-0 8.Lb3 B: Vit står så
gott och utmärkt. Min enkla men
oemotståndliga plan lyder: öppna h-linjen, offra, offra ... matt!
D: Belåtna Larsen-tongångar. Det
senare uttrycket är stulet från
Bobby Fischer. 8...Sc6 D: Talande tystnad från B:s sida. 8...Sg4!
och vit står varken “gott“ eller
“utmärkt“. 9.f3 Da5 10.Dd2 Sxd4
11.Lxd4 Le6 12.0-0 D: Den
svarta damens närvaro på a5 tycks
ha ingett B skrämselhicka. Kort
rockad i stället för lång motsäger
helt det hurtiga anfallsropet i
noten till 8.Lb3. 12...b5 13.Tad1
b4 14.Se2 B: I likhet med mina
själsfränder Tal, trollkarlen från
Riga, och den sluggande stenkrossen Velimirovic undviker jag
de förflackande pjäsavbyten som
kunde följa efter 14.Sd5. D: Den
enögde B siktar alltid ensidigt in
sig på den fientliga kungen vare

sig det finns förutsättningar
för ett kungsangrepp eller inte.
14...Lxb3 15.axb3 e5 16.Le3 Tfd8
17.Lg5 D: Här kunde vit överväga bondevinsten efter 17.Ta1
men i B:s föreställningsvärld
existerar damflygeln bara när
motståndaren rockerat långt.
17...Db5 18.Sg3 Td7 19.f4 B:
Notera hur tornet på f1 aktiveras.
D: Notera också hur diagonalen
öppnas för löparen på g7. Om
Schackmatte nu spelat 19...exf4
så skulle efter 20.Dxf4 Se8 problembarnen på b2 och c2 kräva
ständig passning, men liksom sin
andlige broder B spelar Matte
enkelspårigt och utan preludier
på matt. 19...Dc5+ 20.Kh1 Sg4
21.f5 h6 22.De2! B: Förbereder
ett djuptänkt kvalitetsoffer. D:
Jaså? Se nedan. Bättre var hur
som helst 22.h3 hxg5 23.hxg4
Kh7 24.f6 Lh6 25.c4 och den
fruktade draklöparen har degraderats till fotsoldat och simpel
stötta. 22...Sxh2 D: Matte gillrar
med sin dam som lockbete en
fälla. 23.Le3 D: B har bara ögon
för den feta edamerosten på c5
och tror nu att han ska vinna
springaren på h2. 23...Sxf1 D:
Råttfällan slår igen! 24.Txf1! B:
Att byta av det starka vita tornet
mot den i stort sett pattställda
svarta springaren, så gör antingen
en mästare – eller en klåpare! D:
Formuleringen är stulen från Tarrasch men de två klassificerande
och rakt motsatta begreppen
hamnar i fel ordning, nu är det ju
B själv som blir klåparen. Och
detta inte oförtjänt, för han har
förstås först i sista sekunden
varsnat att på 24.Lxc5 skulle följa
det förödande 24...Sxg3+. Hämningslöst försöker han skyla över
den pinsamma kvalitetsförlusten
genom att nödtorftigt sminka upp
den till “kvalitetsoffer“. 24...Dc8
D: Ett luddigt drag som B förbigår med tystnad. Efter 24...Dc6
med idén att på 25.Dg4 gardera
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punkten g6 med 25...d5 skulle
vits angrepp kvävas i sin linda.
25.Dg4 Kh7 26.f6 Lf8 27.Tf3 d5

28.Sf5! B: Ett vittberäknat pjäsoffer i Spielmanns anda som länge
bodde i Sverige.”D: Först ett syftningsfel och språkgroda och man
behöver inte räkna ett enda drag
framåt eftersom draget är vits
enda chans att överleva. Att det
sedan råkar vinna är inte B:s förtjänst. I detta läge är svart rent
optiskt förlorad. De tio så kallade
Hübnersidor som B inlämnat för
att bestyrka detta har jag kastat i
Maskinens papperskorg. 28...dxe4
29.Th3 gxf5 30.Dxf5+ Kh8

31.Lxh6!! B: Ett praktfullt damoffer! Så dräpte världserövraren
Alexander den store den gordiska
draken! D: De inledande orden
är stulna från Ståhlberg och den
mytologiskt intresserade B har
blandat ihop Alexander och
Herkules. Den förre löste förstås
den gordiska knuten medan den
senare dräpte Hydran som dock

var en månghövdad orm.
31...Td1+ 32.Kh2 Dxf5 33.Lg7++!
B: Schackmattes ögon gick i kors
då han såg att det var dubbelschack. D: Två blindstyren turas
om att vara blindbock. 33...Kg8
B: En grandios
34.Th8 matt!
avslutning på detta odödliga mästerverk, varaktigare än kopparen!
D: Slutorden är plagierade från
den romerske poeten Horatius
utan dennes tillstånd. Och partiet? Ja, ett hyfsat slut för all del,
men i övrigt bluddrigt och grötigt. Och vad är det för motstånd
som Schackmatte bjuder? Att
spela mot honom är ju som att
skjuta på sittande fågel.
Efter denna stora seger trodde
inte B rent bokstavligt att han var
Alexander den store men han
lyckades på något sätt få rykte om
sig som “Drakdödaren“ och denna pampiga titel uppbar han i tre
veckors tid. Säg den lycka som
varar.
Man kan tycka att D i sin kritik
går väl hårt fram mot B och visar
brist på generositet. En anledning härtill skulle kunna vara ren
avundsjuka. D hade nämligen
förvisats från prispallen i Skönhetstävlingen och bara fått ett
ynkligt hedersomnämnande för
det parti som nu följer, spelat i en
öppen turnering i Skakby, schack
och mattarnas hemmaort, mot
samme motståndare, den ovan
nämnde Schackmatte. Det har åt
B, D ovetande, uppdragits att
skriva kommentarerna:
D – M.N. Skakby 2004. 1.e4
e5 Mot mig försökte Schackmatte i höstas utan framgång
drakvarianten i Sicilianskt. 2.Sf3
Sc6 3.Lb5 Sd4 4.Sxd4 exd4 5.d3
c6 6.Lc4 Sf6 7.0-0 d6 8.c3 dxc3
9.Sxc3 Sg4 Den livsfarlige angreppsspelaren Matte har fullbordat utvecklingen och tar genast
itu med den vita kungen. 10.d4
Dh4 11.h3 h5 12.Lf4 D tycks faktiskt genomskåda svarts djupsin-

niga och originella plan eller mer
troligt så vågade han inte syna.
Efter 12.hxg4 hxg4 hade väl
Matte tänkt sig att med pansar
och tungt artilleri komma rullande längs den öppnade h-korridoren för att förinta D. 12...Sh6
Förmodligen har Matte planerat
12...g5 men genom schackblindhet tyvärr missat 13.Lg3. Synd
på det annars väl underbyggda
angreppet. Matte omgrupperar
därför sina anfallsstyrkor. 13.Df3
Df6 14.e5 dxe5 15.dxe5 Dg6 Nu
hotar det kraftfulla 16...Lg4.
16.Sb5 Antingen spelat i desperation inför det nämnda hotet
eller så skulle väl den pedantiske
D borsta bort ett dammkorn från
ruta b5 och råkade göra det
med springaren. Ett av hans
typiska fingerfel. Tursamt nog för
honom förvandlas pjäsbortsättningen till ett vinnande offer. Det
brukar de minsann inte göra i
lagmatcherna. 16...Lg4 Det går
av tusen skäl inte att slå turspringaren, t.ex. 16...cxb5 17.
Lxb5+ Ld7 18.Lxd7+ Kxd7 19.
Tad1+ Ke6 20.Dd5+ Kf5 21.e6+
med snar matt. Dessutom antar
den borne angreppsspelaren av
princip aldrig ett offer. 17.hxg4
hxg4 18.Sc7+
Hux flux är
svart hjälplöst förlorad. 18...Kd7
19.Tfd1+ Allt vinner. 19...Kxc7
20.e6+ Kc8

21.Dxc6+ uppg. Ännu ett flaxdrag avslutar partiet. Schackmatte förunnar inte vit att sätta
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honom schack matt efter
21...bxc6 22.La6 matt. En sådan
nobless är inte förenlig med
attackspelarens grymma killernatur. Den annars blixtrande
leoparden från Skakby måste helt
enkelt ha haft en svart dag. Mot
“Drakdödaren från Carlsvik“
däremot bjöd han hårdnackat
motstånd och kunde endast
genom ett praktfullt damoffer
tvingas till underkastelse. Till sist:
endast för den som inte sett den
så kallade löparkorsmatten hundra gånger tidigare kan ovanstående caféparti ha något intresse.
Undertecknat: Bror Brorsson.
I jakten på ärans bubbla, som
dramatikeresset Schackspeare,
den gamle Skakpär, uttrycker det,
tycks alla medel vara tillåtna. Det
är beklagligt att herrarna B och
D, i stället för att sakligt och
objektivt kommentera, ägnar sig
åt känslomässiga utsvävningar och
åt inbördes smuts- och pajkastning. B:s försök att haussa upp
Schackmattes tafatta angreppsspel är väl närmast patetiska men
speciellt anmärkningsvärt är att
denne olidlige skrävlare och
skrymtare, Bror “Duktig“ Brorsson, inte unnat D ett enda utropstecken trots att varje hans
drag i detta parti förtjänar ett och
det sista två. “Vådligt starkt
spelat av Dagobert“ som “med en
bödels lite kyliga precision avvisat och bestraffat Bluffgubbens i
Skakby feta bluffar som när man
viftar bort en mygga“ löd den
allvisa juryns slutomdöme. Vad
beträffar den så kallade löparkorsmatten så återkommer den
■ Ole Jakobsen delade förstaplatsen i en öppen turnering i
Las Palmas på 7 poäng (av 9)
men fick fjärdepriset efter särskiljning. Bojan Kurajica vann,
Pia Cramling kom åtta.
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under mystifierande omständigheter i det verk som erövrade
guldmedaljen i Skönhetstävlingen.
Andrapriset i den prestigeladdade tävlingen renderades Ordförande E som också korades till
“Remikungen“. Under det gångna året hade han bara lyckats
vinna just följande skönhetsparti. Eftersom E är den ende från
vilken man kan förvänta sig en
sannfärdig skildring av vad som
egentligen hände publiceras det
med hans egna kommentarer:
E – A. Carlsviksmästerskapet 2004. 1.e4 e6 Kassörens
favoritförsvar. 2.d4 d5 3.e5 c5
4.c3 Sc6 5.Sf3 Ld7 6.Ld3 Db6
7.dxc5 A hotade bondevinst med
7...cxd4. 7...Lxc5 8.0-0 Fördelen
med att ha vit är att man oftast
hinner komma till rockad. 8...a5
A rycker i Bent Larsens stil alltid
fram med kantbönderna. 9.a3 a4
10.Sbd2 Dc7 11.De2 Sge7 12.Te1
Detta kanske är att övergardera
bonden på e5 men jag hittade
inget bättre. 12...La7 13.Sf1 För
att få ut löparen på c1. 13...0-0

14.Sg3
Jag hade genom B fått höra att A
i hemlighet läst en hel bok om
löparoffret på h7 och misstänkte
att A ville förleda mig till det. När
jag kom hem upptäckte dock den
Stora Maskinen åt mig att jag
skulle ha vunnit efter 14.Lxh7+!
Kxh7 15.Sg5+ a) 15...Kg6 16.Sg3
Th8 17.Dd3+ Sf5 (17...f5 18.

xf6+ Kxf6 19.Df3+ Sf5 20.Sxe6
Lxe6 21.Txe6+ Kxe6 22.Dxf5+
Ke7 23.Lg5+ Ke8 24.Te1+ och
vit vinner) 18.Sxf5 exf5 19.Dg3
och svart har inget mot avdragaren Se6+ med damvinst eller matt
på g7. b) 15...Kg8 16.Dh5 Tfe8
17.Dh7+ Kf8 18.Dh8+ Sg8
19.Sh7+ Ke7 20.Lg5+ f6 21.Sxf6
och svart är försvarslös mot
springaravdragaren. Acke hade
nog trots allt bara ögnat igenom
den där boken och jag missade
chansen att likt en Carlsviks
Morphy briljera och glänsa.
Jag valde alltså det lite lugnare
14.Sg3 och kastade samtidigt in
ett remianbud. Acke tillbakavisade utan ett ord förslaget genom
att prompt dra 14...Sa5 Något
förnärmad, eftersom jag tyckte
mig i alla fall inte stå sämre, tog
jag mod till mig och satte allt på
ett kort med det riskabla 15.Lxh7+
och efter 15...Kxh7 16.Sg5+ upptäckte jag till min glädje att Acke
inte kunde gå till g6 på grund av
Dh5 matt. Efter 16...Kg8 17.Dh5
Tfe8 18.Dxf7+ Kh8 funderade jag
på att ta ut remischackar med
19.Dh5+ men när Acke, vars
ansikte vid det här laget antagit
sjösjukans gröna färg, i sin tur
med sprucken röst bjöd remi anade jag oråd. Jag hade också över
mig det outhärdliga trycket från
bakblåsarmängden som krävde
blod. Med Dagoberts giraffhals
hängande över brädet drog jag till
sist 19.Sh5 med matthot på g7
samtidigt som jag förtvivlat
letade efter en fortsättning på
angreppet om Acke skulle försvara sig med 19...Sf5. Då han i
stället spelade 19...Lxf2+ tappade jag fullständigt fattningen och
slog reflexmässigt tillbaks med
20.Kxf2. Det gick ett sus genom
publikhavet då Acke drog 20...Tf8
och hela min värld störtade samman över mig och det svartnade
för mina ögon då jag såg att min
dam inte stod att rädda.
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I vild panik blockerade jag instinktivt f-linjen med 21.Sf6 samtidigt som jag bad till gudarna om
att min motståndare skulle glömma bort att slå damen. Men förgäves. Genom lützendimmorna
såg jag honom slå henne med
21...Txf7 och jag slog som en
mekanisk docka tillbaks med
springaren på g5 och satte mig i
yrsel att räkna på hur mycket jag
egentligen fått för min dam. Detta pågick tills jag väcktes ur mitt
chocktillstånd av applådåskor och
av att någon slog mig upprepade
gånger hårt i ryggen. Då jag tittade på brädet var det tomt. Pjäserna var helt enkelt försvunna.
Undertecknat: Ordförande Erik
Eriksson, Hotell Vilohemmet,
Gran Canaria. P.S. Saluter e bonvino! Kommer hem den förste,
om jag kommer hem.
Slutställningen i detta silververk var efter 22.Sxf7 matt:

Den koleriske A hade, såsom
han ofta gjorde vid smärtsamma

förluster, vid åsynen av den
pinliga springarmatten sopat alla
pjäserna i golvet. Till hans försvar
må anföras att han bar på ett ont
arv. Hans franska och mycket
stolta moder hade en gång döpt
honom till Akilles, efter den vresige krigarhjälten i Iliaden, och när
hon vid dopet doppade ner honom ordentligt i dopfunten med
fötterna först hade hon hållit honom vid huvudet. Därigenom
undgick hon att någon av gossens
hälar blev hans svaga punkt och
akilleshäl men eftersom hans huvud inte undfick vätans helgelse
ådrog han sig i stället anfaderns
häftiga temperament och bar dennes vrede med sig som en så att
säga inre och mental akilleshäl.
Av det flotta Akilles hade det
blivit “Acke“ men vredeselden
pyrde under ytan beständigt och
enligt dikten är det med denna
eld liksom med den romantiska
lågan så, att ju mer man täcker
den desto starkare flammar den
upp när den bryter igenom.
Detta var i alla fall den förklaring
som Acke själv gav och ve den
som inte trodde honom.
Blasket kom ut på en fredag så
läsarna fick hela helgen på sig till
att fundera över vilka personer
som egentligen spelat det parti
som tillerkändes första pris i Skönhetstävlingen. Båda hette nämligen N.N. och framträdde alltså
inte under sina riktiga namn. Förloraren ville inte skylta med sitt
namn och vinnaren som inte ville
verka skrytsam och dessutom tog
hänsyn till förlorarens känslor
föredrog också anonymitetens
täckmantel. Detta enligt vad
Redaktören skrev i det stort upplagda reportaget om tävlingen.
Juryns höga skattning av det
parti som paraderade högst upp
på prispallen framgår av deras
dom: “Ett idealparti, rent, lysande och vackert och avskalat all
grå teori“:

N.N. – N.N.: 1.e4 d5 2.exd5
Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4 c6 5.Sf3 Lg4
6.Lf4 e6 7.h3 Lxf3 8.Dxf3 Sd7 9.Le2
Lb4 10.a3 0-0-0?

11.axb4! Dxa1+ 12.Kd2 Dxh1
13.Dxc6+!! bxc6 14.La6 matt
Redan samma kväll började
det glunkas i stugorna om att en
skojare måste vara i farten och att
de två N.N.-ens parti var ett
falsarium. Man ställde sig frågor:
om det ena N.N.-et var blygsamt
och det andra skamset, varför
hade då partiet skickats in? Var
och när skulle N.N.-en ha spelat
sitt parti och hade någon bevittnat detta? Dolde sig i själva
verket bara ett N.N. bakom de
två N.N.-en och vem var i så fall
denne gemene bedragare och
mörkman? Man bara skakade på
huvudet inför denna gåta.
Som kanske framgått utkom
Blasket den 1/4 men på frågan
om det rörde sig om ett i så fall
synnerligen olämpligt förstaaprilskämt från redaktionens sida, svor
sig Redaktören fri och försäkrade
att årets aprilskämt var historien
om den schackspelande katten
som redan vid ett års ålder hade
två stormästarinteckningar och
var på god väg mot den tredje
efter att ha besegrat den grekiske
superstormästaren G. Katastrofios. Den anrika Skönhetstävlingen, bedyrade Redaktören, tog
han på samma allvar som alla
andra och det skulle aldrig falla
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honom in att begå helgerån
genom att skämta om den. Han
hoppades ännu på, sa han, att det
vinnande N.N.-et skulle träda
fram i ljuset och visa sitt rätta
ansikte.
Detta inträffade emellertid inte
och glunkandet övergick i ett
spöklikt tisslande och tasslande
där klubbmedlemmarna såg snett
på varandra och alla misstänkte
alla. Vem av dem eller vilka
var det som höll en dolk bakom
ryggen?
På söndagen hade misstankarna koncentrerat sig till en enda
person, nämligen Akilles. Denne
hade naturligtvis, hette det, i
vreden över sin svidande förlust
mot Ordförande E och förutseende att partiet skulle hamna
på prislistan med honom som
slaktdjur, skickat in N.N.-partiet
för att nedvärdera och håna
övriga pristagare. När man dristade sig till att framföra denna
anklagelse till A uteblev dock det
väntade vulkanutbrottet och A
svarade med en från honom
aldrig tidigare hörd, och därför
desto mer skrämmande, isande
kyla, som fick den frågandes hud
att knottra sig som på en kyckling, att om någon lågsinnad
person trodde honom om att

författa anonyma brev så skulle
han lära vederbörande att veta
hut om det så var det sista han
gjorde.
Då Ordförande E, som måndag morgon något försenad men
solbränd och vid god vigör anlänt
hem från Hotell Vilohemmet,
informerades om vad som nu
verkade utvecklas till en präktig
skandal, kallade han till ett extra
styrelsemöte samma kväll och till
detta möte hade han med sig en
bok.
“Av damoffret med åtföljande
löparkorsmatt har jag sedan långt
tillbaks i tiden egna erfarenheter,
ja, så att säga från förlorarens
synvinkel“, inledde Ordföranden
mötet. “Det må därför vara mig
tillåtet“, fortsatte han samtidigt
som han klappade på boken bredvid sig, “att utnämna mig själv till
något av en expert på området
och jag ska här och nu, om jag
inte hinner bli mördad innan,
framlägga bevis för vem den diaboliskt sluge mördaren är och med
vilket infernaliskt raffinemang
han iscensatt sitt dåd.“ Här
tittade övriga mötesdeltagare på
varandra. Dessa var kassören A,
suppleanten B, sekreteraren D
och Redaktören.
“Det är motivet, mina herrar“,

återupptog Ordföranden i det han
harklade sig, “det är motivet som
är frågan. Vem, har jag frågat
mig, har haft intresse av att förlöjliga och sabotera vår Skönhetstävling och av att så split och
skapa en grogrund för inbördes
fejd i carlsvikingarnas krets? Och
vem kan tänkas ha känt sig så
förfördelad och illa behandlad att
endast ett mord skulle kunna
släcka hans hat?“ Här vändes alla
blickar mot Akilles men Ordföranden viftade avvärjande med
handen. “Vem“, fortfor han,
“hade, med kännedom om vår
årliga tävling, kunnat ana sig till
och förutse att han skulle få agera
slagpåse i Blasket?“ Övrigas ögon
riktades åter mot Akilles men
denne blängde trotsigt tillbaka.
Ordföranden höjde rösten: “Och
med slagpåse, mina herrar,
menar jag dubbel slagpåse och
dessutom en som, precis som
förloraren i de två N.N.-ens parti,
fått lida smäleken av att destrueras medelst damoffer och löparkorsmatt.“ Här tittade övriga
förvirrat på varandra. “Jo, mina
herrar, avslutade Ordföranden i
ett mäktigt crescendo, “den person och tillika monster, som kombinerar dessa tre egenskaper, är
ingen mindre än M.N.“ Här
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gjorde Ordföranden en liten paus
men då han såg att de församlade
samtliga satt där som levande frågetecken tog han åter dramatiskt
och triumfatoriskt till orda: “Och
denne lumpne och brottslige
M.N., mina herrar, är ingen mindre än vår gamle vän och trätobroder – Mattias Schackmatte
Nilsson!“ Åhörarna flämtade till
av överraskning men var inte sena
med att slå sig för pannan när de
insåg den obönhörliga logiken i
Ordförandens resonemang.
Då Ordföranden låtit sina ord
sjunka in skickade han runt den
mystiska bok han haft med sig,
uppslagen på sidan 36, diagram
78. Det var Pachmans “Moderne
Schachtaktik“, del 2. I diagrammet kunde nu samtliga se den
ställning som uppkommer efter
svarts 10...0-0-0? i N.N.-partiet
men spelarna anges hos Pachman
såsom Canal-N.N., Budapest
1933. Här befann sig alltså den
lede Schackmattes källa men eftersom dragen från partiets början fram till diagrammet inte anges och enligt Ordföranden ingenstans står att finna, så måste, som
densamme framhöll, Matte själv
ha diktat och förfalskat ihop en
tänkbar dragföljd.
Efter ett kort rådslag beslöt man
att genast ställa Schackmatte mot
väggen. Man ringde upp honom
och förelade honom anklagelserna men den förhärdade skurken
blånekade förstås och hade till
och med oförskämdheten att
skratta. Och förövrigt så skakades hela Skakby av skratt så fort
de tänkte på hur de hornlösa och
degenererade vikingarna kråmade sig och struttade omkring som
påfåglar i sin dekadenta Skönhetstävling, meddelade uslingen
skadeglatt. Men då Ordföranden
tog till storsläggan och nämnde
ordet urkundsförfalskning så började den övermodige att sväva på
målet och föll till sist till föga och

därmed hade Ordföranden, inte
olikt den knivskarpe engelske
mästerdetektiven Checklock
Holmes, löst mordgåtan.
Följande dag diskades de två
N.N.-en och knuffades under
stort jubel från övriga pristagare
ned från pallen. Övriga ryckte nu
upp ett pinnhål i fråga om skönhet och Ordföranden tronade
överst, tulpankransad och guldmedaljbehängd. Den ende som
var vred var Akilles som fick följa
med upp till toppen i fråga om
vanära.
Då Dagoberts parti mot
Schackmatte avancerade från
hedersomnämnandeplatsen till
bronspengen blev den förstnämnda platsen vakant och dit ryckte
nu aprilskämtspartiet fram. Den
schackspelande katten hade
vunnit så många sympatisörer att
detta tycktes alla befogat:
IM P. Katt 2422–GM G. Katastrofios 2740
Dragen fram till och med vits
tolfte drag är desamma som i
partiet E-A: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5
c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Ld7 6.Ld3 Db6
7.dxc5 Lxc5 8.0-0 a5 9.a3 a4
10.Sbd2 Dc7 11.De2 Sge7 12.Te1
Sg6 13.Sf1 0-0 Genom att ställa
springaren på g6 har superstormästaren omsorgsfullt försäkrat
sig mot Lxh7+ osv. 14.Sg3 La7
15.Sh5 Sa5 16.Lh6! Ett drag som
kunnat klubba en oxe!

Efter det att Katten hade gjort
sitt sextonde drag reste sig

Katastrofios och gjorde ett försök
att oförmärkt glida ut genom en
bakdörr längst ner i salen, men
detta uppmärksammades påpassligt av några av Kattens anhängare och han fördes under visslingar
och burop med våld tillbaks till
krigsskådeplatsen för att skaka tass
och ge upp. Då han försökte ursäkta sig med att han underskattat motståndet och att Katten
måste vara någon slags automat
vidtog en ny visselkonsert som
inte ändade förrän han tog tillbaks sina ord och erkände sin
överman.
En sorti liknande den som Katastrofios försökte, genomfördes
för övrigt av Kurt von Bardeleben
i hans parti mot Steinitz i Hastings 1895. Genom att avvika
vann von Bardeleben dubbel så
kallad tragisk odödlighet, dels
såsom offer i det odödliga partiet
och dels för sitt föga ridderliga
sätt att dra sig ur spelet. Sedan
dess är han känd som något av
schackets “riddaren av den sorgliga skepnaden“.
En sak gjorde dock Katastrofios rätt i och det var att ge upp.
Efter 16...gxh6 17.Dd2 skulle de
vita pjäserna inom kort svärma
som ilskna bålgetingar kring
hans halvnakna kung och stinga
honom till döds. Efter 17...f5
18.exf6 Le8 19.Dxh6 är svart
hjälplös mot Sg5 följt av Txe6
och Te7 eller Sg7 följt av Dxh7+.
Detta parti byggde på en analys
av partiet E–A som Akilles och
Redaktören hade gjort tillsammans.
Så slutade efter mycket ståhej
Skönhetstävlingen för år 2004.

Glöm inte
att förnya
prenumerationen!
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1 33.De5! uppg.
2 16.Sd5! Dh6 (16...Dxb2
17.Se7+ Kh7 18.Dh4 matt)
17.Lxg7! uppg. Det är helt
kört efter 17...Dxg7 18.Sf6+
Kh8 19.Dh4+ eller 17...Dg6
18.Se7+.
3 31.Lh5! (Det bäddar för
en giftig avdragsschack.)

31...Dxh5 (31...Dxe6
32.Dxe6+ Kh8 33.c6
och fribönderna avgör.)

32.Te8++ Kh7 33.Dg8+
Kg6 34.Te6+ Kf5 35.Te5+
Kf4 (35...Kg6 36.De6+ Kh7
37.Txh5) 36.g3+ Kf3
37.Sd2+ uppg. 37...Kg4
38.f3+ Kh3 39.Txh5 matt.

4 35...Dxf3! 36.uppg. Det
hotar matt på f1 och 2.gxf3
besvaras ju med 2...Lxf3 matt.

5 27...Td1+! 28.Kg2
(Annars blir det matt på f2.)
28...Txh1 29.Dh8+ (29.Kxh1
Dxe2 30.a7 De1+ 31.Kg2
Dxe4+ 32.Kh3 Db7 33.Dg8+
Lf8 och a-bonden faller.)

29...Kd7 30.a7 Dxe2
31.uppg. 31.a8D tillåter
31...Dxf2+ 32.Kh3 Txh2+
33.Kg4 Th4 matt.

6 17.Txd7!! Dxd7 (17...Lxd7
18.Dc3 Lf6 19.Sxf6+ Kh8
20.Sd5 med matt eller damvinst.) 18.Dc3 Dg4 (Han
måste ju försöka hålla uppsikt
över g7.) 19.Sfg5! (Det gäller
att skymma sikten med rätt
springare. Naturligtvis inte
19.Seg5?? Lf6.) 19...Dxg5

20.Sxg5 Lf6 21.Df3 Lxb2
22.Sxf7 b5 23.Sxh6+ Kh7
24.Dxf8 bxc4 25.Dxc5
uppg.
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22. Sven Otto Svensson
Det respekterade amerikanska
förlaget McFarland gav förra året
ut “Chess Results, 1747–1900. A
comprehensive Record with 465
Tournament Crosstables and 590
Match Scores“. Författaren till
denna kalenderbitarbibel heter
Gino di Felice. När en sådan bok
kommer ut gör jag alltid ett stickprov – i detta fall den första
nordiska kongressturneringen
som spelades 23–30 augusti 1897
i Stockholms Schacksällskaps
klubbrum, beläget en trappa upp
på Berns salonger.
I boken finner vi att turneringen skulle ha pågått till den 4
september och att segraren hette
Johan Svensson. Vem är då denne Johan Svensson och hur har
han hamnat i turneringstabellen?
Jeremy Gaiges pionjärarbete
“Chess Tournament Crosstables,
volume I (1851–1900)“ - utgiven
på eget förlag 1969 och redan en
raritet – har naturligtvis varit di
Felices huvudsakliga källa. Men
Gaige ger sig inte in på några
gissningslekar – han anger kort
och gott Svensson eftersom han
inte hade någon annan säker information från K. W. Kriujswijk
som fann tabellen i Tidsskrift for
Skak 1897 sidan 288.
Johan Svensson hittar vi i
ChessBase med tio partier från
kongressen 1897. Hur han hamnat där är obekant, men misstanken att felet ligger hos ChessBase
ligger nära till hands – en källa
som varje schackhistoriker bör
granska kritiskt. Även den kände
schackhistorikern Ken Whyld

(1926–2003) trampar i klaveret
då han i “Guinness Chess the
Records“ (sidan 167) anger den
då 59-årige Sven Johan Svensson
(född 5.8 1838 i Brandsta; död
4.1 1906 i Östraby) som “Nordic
Champion 1897“. Problemet för
utomnordiska schackhistoriker är
att de sällan har kunskaper om
hur frekventa svenska efternamn
är. Det fanns ju exempelvis
112 577 svenssöner i Sverige den
31 december 2004. I Jeremy
Gaiges Chess Personalia (McFarland, 1987) listas cirka 14 000
schackpersonligheter. Där finns
nio med namnet Svensson/Svenson, däribland sju svenskar men
inte Sven O. Svensson, som överraskande segrade i Stockholm
1897. Han vann åtta partier och
förlorade två, det ena mot tvåan
Jørgen Møller som noterade +7
=1 –2. Mycket lite är skrivit om
SOS – han omnämns till exempel
inte i Stockholms Schacksällskaps
jubileumsskrift 1991, trots att han
som sagt vann 1897 och också
varit vice ordförande i sällskapet.
Liksom Ludvig Collijn hade han
den imposanta titeln grosshandlare.
Øystein Brekkes fantastiska bok
“Nordisk sjakk i 100 år“ upplyser
oss om att O:et står för Otto.
Sven Otto deltog också i andra
turneringar, bland annat i de nordiska kongresserna 1905 och 1916
samt turneringen i Stockholm
1906. Han är representerad med
flera partier i TfS, men triumfen
från 1897 förblev höjdpunkten i
hans karriär. Vi vill gärna att läsekretsen hör av sig med ytterligare
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information om Sven Otto Svensson. Kanske har Stockholms SS
något intressant material i sitt
arkiv?
Franskt (C 11)
Sven Otto Svensson
Fritz Englund
Stockholm, rond 4, 25.8 1897
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Ld3
Ett sällsynt drag i dag men
vardagsmat då med storfräsare
som Steinitz och Tarrasch som
föregångare.
4...c5 5.dxc5 d4
Med den tidens syn på hur man
ska spela schack hade en fortsättning som 5...dxe4 6.Sxe4
Sxe4 7.Lxe4 Dxd1+ 8.Kxd1 Lxc5
säkert betraktats med oblida ögon.
6.Sce2 Da5+?

Det finns redan en del taktiska
poänger att utvinna ur den här
ställningen. Efter 7.Dd2! kan vit
efter 7...Dxc5 tillåta sig att spela
8.Sxd4. Svart kan ju inte slå tillbaka på grund av avdragsschacken. Och efter 7...Dxd2+ 8.Lxd2
Lxc5 9.b4! Lb6 10.Sf3 går d4bonden förlorad. På 10...Sc6 följer 11.b5.
7.Ld2?! Dxc5 8.f4 e5 9.fxe5
Dxe5?!
Nu får svart oöverstigliga problem att hålla d4-bonden. 9...Sg4
var nödvändigt.
10.Sf3 De7 11.e5?!
Bättre att inkassera direkt på d4.
Det visar sig att på e5 får bonden
problem att hålla sig på brädet.

Deltagarna i nordiska kongressturneringen i Stockholm 1897.

11...Sg4 12.Lb5+ Ld7 13.Lxd7+
Sxd7 14.Sexd4 Sgxe5 15.0-0
0-0-0
Englund har lyckats hålla den
materiella jämvikten och vits utvecklingsförsprång är inte längre
så påfallande. Men prövningarna
är inte över.
16.Lf4 Dc5 17.c3 f6 18.Kh1
Sxf3?!
Det var bättre att parera springargaffeln på e6 med 18...Dc4. Nu
aktiveras vits dam med stor kraft.
19.Dxf3 Se5

att freda sig.
20...Td7 21.Tad1
Det går inte att krångla sig ur
bindningen av tornet på något
bra sätt.
21...h6?
Svarts ställning går knappast att
hålla, men detta “väntedrag“ tjänar ju ingenting till. Försöket att
blockera d-linjen med 21...Ld6
är bästa chansen, men om inte
annat så kan vit lugnt fortsätta
med 22.Se6 följt av slag på g7.
22.Se6 Db5 23.Lxe5 Txd1
Eller 23...fxe5 24.Txf8+ Txf8
25.Sxf8 och vit sopar rent.
24.Txd1 fxe5 25.Td8 matt
(Kommentarer av Lars Grahn)

23. Södermalms Schackklubb 1913–1921 (SHS 20)

20.Dh3+!
En otäck mellanschack. Gaffelhotet mot e6 aktiveras och svarts
kung har plötsligt stora problem

Gunnar Holmquist, Södra SASS,
har botaniserat i Sveriges schackförbunds inbundna årsböcker
1917–1924 på Stockholms
schacksalonger. Gunnar gissar att
Södermalms SK uppgick i Stockholms Södra SS 1920 eller 1921.
I SSF:s första årsbok (1917) kan
man läsa följande:
TfS nr 8/2005
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Södermalms schackklubb sammanträder hvarje måndag kl. 7
e.m å Restaurant Pelikan. Medlemsantal: 30 st. Styrelse: ordf.
fabrikör Otto Svenson, v.ordf.
kapten Alb. Petterson, sekr. löjtnant J. S. Hellström, skattm. köpman C. L. Haglund. Klubben
bildades den 24 oktober 1913 på
initiativ af d:r O. E. Apelqvist och
löjtnant J. S. Hellström. Årligen
hafva turneringar och simultanföreställningar anordnats, hvilket
betydligt uppdrifvit spelstyrkan.
Vi tackar Gunnar för uppslaget
och tittar närmare i SSF:s schackhistoriskt värdefulla årsböcker.
Det kan noteras att löjtnant J. S.
Hellström även den 2 juni 1917
valdes till revisor i Stockholms
SF, som då hade 804 registrerade
medlemmar. I årsboken 1918 är
Gustaf Jansson Södermalms SK:s
nye vice ordförande och sekreterarens adress är Blekingegatan
63 1 tr. På sidan 49 hittar vi
följande notis:
I Södermalms schackklubb spelades en turnering med 12 deltagare, i vilken pristagare blevo: 1:a
pris E. Ohlin, 2:a pris H. Wirström. I klubbens simultan- och
nöjestävlingar var hr Hugo Langborg (se SHS 7 & 14 – CE) ledare.
I den följande årsboken 1919 har
medlemsantalet sjunkit till 25 och
klubben har nu lämnat restaurant Pelikan och har en tillfällig
lokal på Drottninggatan 77 1 tr,
det vill säga Stockholms Schackförbunds adress. Bengt Forsling,
Södermannagatan 43 har tillkommit som vice sekreterare och
E. Rosendahl som materialförvaltare. Medlemsantal anges inte
längre, vilket är ett illavarslande
tecken. I årsboken 1921 anges att
SSF har 141 föreningar med 4 340
medlemmar. 996 medlemmar
och 38 nya föreningar hade
654
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tillkommit under året och fyra
föreningar hade upplösts eller
utgått. En av de senare var dessvärre Södermalms SK, som alltså
var en av de cirka 80 föreningar
som fanns med vid stiftandet av
Sveriges Schackförbund den 2
september 1917.

24. Schack i Uppsala
1905–2005
Vi är inte bortskämda med jubileumsböcker på svenska. HansÅke Cedersunds mastodontverk
på 383 sidor över Linköpings
ASS:s historia 1901–2001 är svårt
att överträffa. Uppsalaboken
speglar också etthundra år, men
som titeln anger är den snarast en
kavalkad över schacket i Uppsala. Kanske har det blivit så för att
underlätta raggningen av fondmedel till finansieringen, men
man kan också gissa att UASS:s
klubbarkiv är lika magert som de
flesta andra schackklubbars.
Hursomhelst är schackhistoriska publikationer på svenska alltid
mycket välkomna, även om man
önskat ett bredare och mera kvalitativt bildmaterial, en papperskvalitet som gör bilderna rättvisa
och inte minst ett namn- och
sakregister. Historieprofessorn
Jan Lindegren får inleda med att
blicka tillbaka på senare hälften
av 1800-talet med bland annat
schackprofiler som Johan Gustaf
Schultz, Per Gustaf Borén, Ludvig Oskar Svenonius, Herman
Almquist, Hjalmar Gabriel Lindborg och Emil Eriksén, den senare UASS:s förste ordförande. I
nästa kapitel avhandlar Lars Falk
“Schack i spalterna“, framför
allt i Upsala Nya Tidning. Sthig
Jonasson belyser drygt femtio
simultanuppvisningar i Uppsala
– från Paul S. Leonhardt i december 1906 till Ulf Andersson 98 år
senare. Dessemellan har bland
andra Frank Marshall, Rudolf
Spielmann, Aron Nimzowitsch,

Efim Bogoljubow, Gösta Stoltz,
Gideon Ståhlberg, Paul Keres,
Salo Flohr och Tigran Petrosian
mött lärdomsstadens spelare.
Framlidne Alexander Hildebrand
medverkar med “UASS unika
insats inom schackkompositionen“ och likaledes framlidne
Artur Illerbrand ger oss inblickar
i 1985 års SM-arrangemang. Ulf
Norevall skriver dels om det händelserika 1950-talet och dels om
korrschacket i Uppsala. Sture
Olssons artikel belyser rivaliteten mellan Akademiska Schackklubben (ASK, som bildades
1955) och UASS. Henrik Lindberg berättar om korpschackets
starka ställning i staden. UASS
har tagit flera SM-guld, även i lag
1973. Elitspelarna Börje Jansson
och Jan Johansson redogör för
detta och boken avrundas med
100-årsjubileet samt funderingar
om nutid och framtid. I ett
appendix finns listor över hedersmedlemmar, ordförande, klubbmästare och Uppsalamästare.
Bokens härliga omslagsbild inkluderande Ahlunds hund, som
inte är så lätt att upptäcka, och
sobert klädda spelare är från 1907
(ej 1923 som anges på sidan 8).
Om detta och annat kan vi
läsa om på UASS:s hemsida
www.uass.nu/Sekel/Bok.htm där
det också finns en erratalista som
vi gärna lämnar ett litet bidrag
till: Ystads SS (sidan 129);
Viglundsson; Therkelson (sidan
133); Fyra glada ordförande (sidan 151).
Genom inbetalning av 225 kr
på plusgiro 33 78 39-5 får du
boken på posten inom en vecka
och om du bor i Uppsala får du
verket på plats för 180 kr.
Henrik Lindberg (red): Schack i
Uppsala under ett sekel. Upsala
Allmänna Schacksällskap 1905–2005.
17 x 25 cm kartonerad. 156 sidor.
Uppsala 2005. ISBN 91-631-6921-5.
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Centurini
La Palamede 1847

Studier

De små detaljerna
Av Axel Ornstein

Den holländska studietidskriften
Ebur presenterar i sitt senaste
nummer variationer på ett klassiskt tema med svensk anknytning. Det finns alltså anledning
att titta på några av exemplen.
Den första studien är inte riktigt
typisk, men den är en riktig pärla
och passar bra som inledning.
Täck för lösningen!

ra sekunders betänketid föreslå
det mest korkade draget.

Studien är olöslig, svart klarar sig
både efter 1.e7 Ld8 2.e8L La5!
eller 2.e8S Lh4! Då flyttade Centurini löparen till g3, men nu
vinner både löpar- och springarpromotion! Löparen måste flytta
ett steg till (men inte två – med
löparen på e5 vinner 1.e7 Ld8
2.e8S Lh4 3.Sd6+ Kd8 4.Ld4/
c3!)

V. Hortov
2 pris Odessa 1982

Remi

1.Kd2 Lg4 2.Ke1!
Ställningen avslöjar verkligen inte
hur tempokänslig den är. Svart
skulle vinna med löparen på h5,
eller med kungen på b2 (går till
c3 och d4), men vit hotar 3.Lf1!
som inom kort erövrar båda svarts
bönder.
2...Kc2
Men nu går inte 3.Lf1? Kd3! 4.h5
exf1D+ 5.Kxf1 Ke3.
3.h5! Lxh5 4.Lf3 Kd3 5.Lxe2+
Ke3
Nu gäller det. Gör som Staffan
Olsén – han löste en gång en av
mina studier genom att efter någ-

6.La6!
Varför just till a6? Jo, 6.Lc4?
(6.Lb5? Le8!) Lf7! 7.Lf1 Kf3 och
kungen smiter ner på g2-h2. Efter
8.Lh3 Lc4 9.Ld7 Kg2 10.Lc6+
Kh2 spelar svart runt löparen till
g2 och tvingar slutligen bort vits
löpare från diagonalen f1-h3.
6...g2 7.Lf1 g1D patt
Spelar svart istället 6...Le2, så
följer 7.Lb7 Ld3 8.Lg2! I den här
ställningen förlorar vit vid draget
efter 8.Lb7 Le4 9.Lxe4 Kxe4
10.Ke2 Kf4. Det är förklaringen
till att vit måste undvika 6.Lf1?
Le2! 7.Lg2 Ld3!, eller 7.Lh3 Kf3
(Lc4/Lb5/La6).
Studien kräver uppmärksamma läsare. Temat underförvandling tar dock bara avstamp i den
avslutande pattställningen, där
svart istället för att sätta patt kan
pröva att ta löpare eller springare. Ingetdera räcker till vinst, men
man kan ju förskjuta ställningen i
sidled. Det upptäckte redan den
italienske slutspelsteoretikern
Luigi Centurini (1820-1900).

Centurini, version Otto Dehler
Leipziger Tageblatt 1921

Vinst
1.e7 Ld8 2.e8L! (2.e8S? Lh4!
3.Sd6+ Kd8 4.Le3 Lf6!) 2...La5
3.Ld7+ Kd8 4.Lg5 matt
Axel Ericsson försåg 1977 i TfS
studien med en passande inledning – (Kd5, Lf4, e5 – Kb8, Lb6)
Vinst 1.Kc6 Lc7 (1...Ld8 2.Kd7)
2.e6 Kc8 3.e7 Ld8 4.e8L. Mönstret känns igen från en svensk
klassiker.
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Kjell Runqvist
2 pris Springaren 1949

1.Kg6 Lg7
Eller 1...Lf8 2.Kf7 och svarts
löpare drivs snart bort från
kontrollen av e7.
2.e6 Kg8 3.e7 Lf8 4.e8L La3
5.Lg7.
Ebur vidarebefordrar dock en ur
svensk synvinkel tråkig nyhet; van
der Heijden anger en möjlig föregångare, I Merkin 1934, som dock
tills vidare saknar källangivelse.
Det är förstås problemet när man
sysslar med välkända teman, det
är ofta någon annan som hunnit
före. Inte spelar det väl Runqvist
någon roll.
Även en tornpromotion förekommer ofta i mallen.
Ernest Pogosjants
Stavropolskaja Pravda 1977

Här har komponisten sett till att
ge det vita tornet ett flyktfält,
för att underförvandlingen ska
vinna. Lika gärna kan den som
försvarar sig få vara hjälte, och
naturligtvis finns motsvarande
remistudier med tornförvandling
på a1 följt av ett vitt Kb2.
Byter man ut vits löpare mot en
bonde så varieras motivet ytterligare.
Alexander Hildebrand
Tidningen Upsala 1954

Utmärkelsen Beröm är det tyska
Lob som jag inte reflekterat över
tidigare. Det borde ligga mellan
pris och hedersomnämnande, eller är kanske bara ett annat namn
på hedersomnämnande.
Varken 1.Lh5 Ta7 2.g7 Ta8
3.Kxc5 Kf6 eller 1.g7 Td8 2.Lg5+
Kf7 3.Lxd8 Ld4 räcker till vinst.
1.Lg5+ Ke8 2.Lh5 Lf8 3.g7+ Tf7
4.g8S!
Ställningen med två extra löpare
är remi.
4...Lg7 5.Le7
Hotar Kd6-e6.
5...Lf8
Eller 5...Lf6!? 6.Ld6 Lg5 7.Lc5
och svart är i dragtvång.
6.Lf6
och svart saknar återigen drag.
Trots att minorpromotion är så
vanligt i studier går det att hitta
nya varianter, även i enkla ställningar. Bland originalen i Ebur
finns en liten blivande klassiker.

Vinst

Martin Minski (Tyskland)
Humorturneringen 2005

1.f7 g5+ 2.fxg6 Lg8 3.f8T! Kg7
4.Te8! Kh6! 5.Kg4 Lb3 6.Kf5
Lc2+ 7.Kf6 Lxg6 8.Th8+ Lh7
9.Kf7.
Att åstadkomma en studie med
samma schema där enbart springarförvandling vinner tycks däremot omöjligt utan extra material.
Mario Matous
Beröm. Magyar Sakkelet 1985

Vinst

Vinst

1.b7 Se7+ 2.Kf6 Sc6 3.Lb5 Kd8
4.Lxc6 Lc8 5.b8T Kc7 6.Ta8.
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Vinst

1.a5
1.Ke7? Ld1! 2.Le4 Kb6.
1...Lf5
1...Ld1 2.Le4 Kb8 3.Ld3 Ka7
4.c3.
2.c4
2.c3? Kb8 3.Lc6 Ld3!.
2...Ld3
Annars kilar vits löpare in sig på
b5.
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3.Ld5 Kb8 4.Kd7 Ka7 5.c5 Ka6
Efter 5...Lb5+ 6.Lc6 Lc4 7.Kc8!
Ka6 8.Lb7+ Kxa5 9.c6 vinner vit
traditionellt.
6.c6 Lb5 7.Lc4!
Enda sättet att behålla en bonde.
7...Lxc4 8.c7 Ka7! 9.c8T!
Till sist ett korrektur. Yochanan Afek och Harold van der
Heijden fick 1 ho i TfS 2004,
men det har visat sig att studien
(Kf2, Tg2, La1, a6 – Kd8, Tc5,
Se6) var en helt vanlig schackställning. Den avsedda lösningen
1.a7 Tf5+ 2.Kg1 Sc7 3.Tg8+ Kd7
4.Tg7+ Kd6 5.Txc7 Ta5 6.Le5+
Kxe5 7.Tc5+ har dualen 5.Lc3!
till exempel 5...Sa8 6.Tg8 Kc6
7.Ld4 Sc7 8.Tg6+ Kb7 9.Tb6+
eller 8...Kd5 9.Lf2 Tf8 10.Tb6
Ta8 11.Tb8 med vinst. Även
2.Ke2 vinner.
Afek/van der Heijden
1 ho TfS 2004 korrektur

Vinst

1.Th8+ Kd7 2.a7 Sc7 3.Th7+
Kd6 4.Txc7 Ta5 5.Le5+ Kxe5
6.Tc5+.

■ Politiken Cup. Køben-

havns Skak Union har förlängt
sponsoravtalet med dagstidningen Politiken i ytterligare
tre år. Nästa års turnering
spelas den 22–30 juli.

Ungdomssidorna
Redaktör: Jonas Eriksson, Frankegatan 9,
724 65 Västerås. E-post: jonas@penquake.com

Intervju med

Alfred Krzymowski
förra numret av TfS handlade
Ungdomssidorna till stor del
om Skol-SM i Borlänge. En av
vinnarna där heter Alfred Krzymowski och är bror till de tre
systrarna Krzymowska som producerar TV-programmet Mitt i
Schack och som Ungdomssidorna har berättat om tidigare. Han
porträtterades som ett ”underbarn” i en dokumentär i TV4 och
är en i vågen av nya löften som vi
schackintresserade svenskar kan
hoppas på. Han går i sjunde klass
på Mälarhöjdens skola i Stockholm och har 2004 i svensk rating
och 2041 i elo.

I

Grattis till ännu en seger i skolSM. Hur många titlar har du nu?
- Jag har spelat i Skol-SM fem
gånger, första gången kom jag trea,
därefter har jag vunnit fyra gånger i rad. Skol-SM är en fantastisk
turnering som jag har varit med i
under alla mina år som schackspelare. Det roligaste med SkolSM är att jag får möta de bästa
schackspelarna i Sverige i min
åldersgrupp. Men jag tycker att
det är lite synd att det är så kort
betänketid, för det blir oftast
bättre schack vid längre partier.
Alfred berättar att han lärde sig
schackspelets grunder av pappa
Alexander och därefter började
delta i SK Rockadens fantastiska

ungdomsverksamhet på Mälarhöjdens skola. Han säger att han
tack vare hårt arbete av Olle
Eleby och Jonas Sandbom blev
väldigt intresserad och började
spela mer och mer.
Därefter har det gått fort och
Alfred har inte bara radat upp
segrar i Skol-SM, utan även tagit
två guldmedaljer i Skol-NM.
Trots sin ringa ålder har han
redan klara mål utstakade:
- Jag vill bli jurist, men jag vill
också vara en jättebra schackspelare. Jag är inte nöjd med mig
själv förrän jag har runt 2600 i
elo. Men jag vill bara spela schack
som en hobby.
Jurist med 2600 i elo? Det går
inte att klaga på den ambitionen.
Man kommer omedelbart att
tänka på Ferdinand Hellers som
kanske är den enda juristen i
världen som har runt 2600. Men
Ferdinand har ju inte nått dit bara
på ren talang.
Hur mycket tränar du?
- Jag tränar mycket schack. Jag
tycker väldigt mycket om att spela schack, vilket resulterar i att
jag gärna sitter och läser någon
schackbok eller spelar schack på
datorn - mot Fritz eller på internet. Jag har haft tränare som
Jonas Sandbom, Robert Bator och
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Lars Karlsson, men just nu tränar
jag mest för mig själv.
En som gillar att spela mycket
schack måste väl ha några turneringar på gång? Hur ser schemat
ut?
– Jag brukar ha som motto att
spela i alla tävlingar jag kan, men
det är inte alltid som det blir av.
Just nu spelar jag varje vecka i
Rockadens klubbmästerskap.
Dessutom deltar jag i det nordiska klubblagsmästerskapet i korrschack. Vidare spelar jag alltid i
Rilton vid jul och Stockholm
Open på sommaren. Jag skulle
gärna vilja spela i Amplico AIG
Life i Warszawa i december som
jag har deltagit i två gånger (där
spelar alltid 60-70 stormästare).
Vi får väl se hur det blir med det.
Du har ju en bror och tre systrar
som också spelar schack – spelar
du med dem?
– Självklart spelar jag så
mycket jag kan med mina syskon,
men mina äldre systrar har ju så
mycket att göra nu för tiden, så
det blir inte så mycket.
När man pratar med någon av
medlemmarna i familjen Krzymowski så märker man snart hur
de brinner för schackspelet och
så är det även med Alfred:
– Jag tycker att schack är en
underbar sport, och jag tycker att
det är jättekul att så många börjar
upptäcka det. Jag önskar att det
vore fler tävlingar i Sverige av
internationell karaktär så att fler
svenska juniorer fick mäta sig med
andra länders duktiga spelare.
Det här önskemålet är det inte
första gången vi ser i intervjuer på
Ungdomssidorna. Det vore förstås fantastiskt roligt och givande
för Schacksverige att kunna hålla
fler internationella tävlingar, men
658
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det är inte lätt att få sådana att gå
runt ekonomiskt. Det krävs helt
enkelt starka band med näringsliv och organisationer för att hitta
de nödvändiga sponsorerna. Eldsjälar och entreprenörer som vill
verka för schacket sökes ...
Alfreds spelstil kan beskrivas
som positionellt sund med frisk
blick för små taktiska förvecklingar. Här har vi ett färskt
exempel från Rockadens klubbmästerskap:
Stefan Bryntze

Alfred Krzymowski
Svart har just spelat 15...Tac8
och ställningen ser jämn ut. Men
Alfred är vaken och ser en kombination vars tema har blivit något
av en klassiker.
16.Sd5! Dd8
Svart kan förstås inte ta på e1
eftersom han då förlorar en hel
pjäs efter mellandraget Sxe7 med
schack. Nu blir priset för misstaget Tac8 en bonde. Eller?
17.Sxe7+ Dxe7 18.Lxa7 b6?
”Felräknat av Stefan, han trodde
tydligen att han skulle få kompensation”, säger Alfred och visst
kan man förstå att svart känner
sig desperat efter att ha missat
vits kombination. Här är det dock
viktigt att man stannar upp, tar
ett djupt andetag och försöker
titta på ställningen med ”nya
ögon” - som om man precis har
satt sig ner. Man säger till sig

själv: ”Okej, jag har förlorat en
bonde, men det är inte hela världen. Har jag något motspel här,
finns det några dolda resurser i
ställningen?”. Hade Stefan gjort
det hade han kanske sett att svart
faktiskt har ett bra motdrag som
tar tillbaka bonden. Istället tar
han till drastiska metoder. Eftersom e4-bonden är svag måste svart
ta chansen att angripa centrum
med 18...e5!. Efter 19.De3 spelar svart 19...exf4 20.Dxf4 Sxe4
21.Tfe1 Tce8 22.Ld4 De6 och
vit står bättre, men inte mycket.
Alternativen är 19.f5 b5 20.Lf2
Db7 varpå svart får tillbaka bonden med jämn ställning, och
19.fxe5 Dxe5 20.c3 Sxe4 21.Ld4
De6 och vit har en liten fördel
tack vare löparparet och den bättre bondestrukturen, men det är
inget fantastiskt.
19.Lxb6 Db7 20.Ld4 Sxe4 21.b3
Tfe8 22.c4 e5 23.fxe5 dxe5
24.Lb2
Vit har löparparet, merbonde och
tre fribönder, men tack vare svarts
centrumbonde och de lite mer
aktivt placerade pjäserna är han
inte helt utan kompensation.
24...Sc5 25.Lxc6 Txc6
Bryntze är attraherad av idén att
flytta över tornet till kungsflygeln för att pressa g2-bonden,
men det är nog bättre med en
mindre kompromisslös inställning, exempelvis att slå tillbaka
med damen och spela f7-f6.
26.Td1 Tg6
Man ska tänka sig för innan man
gör liknande tornlyft, det finns en
risk att man bara slösar tid på att
ställa tornet på en sämre ruta.
27.Td5
Det här är draget som helt stoppar svarts plan.
27...f6
Med tanke på att det här draget
skulle behöva komma förr eller
senare så var 26...Tg6 inte så
genomtänkt eftersom tornet nu
är avstängt från damflygeln. Men
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Sammanfattningsvis kan sägas att
Alfred spelade väldigt säkert rätt
igenom hela partiet och i stort
sett inte gjorde några misstag.
Partiet avgjordes nog psykologiskt
efter att vit hade slagit bonden på
a7, även om ställningen fortfarande är mycket intressant efter
18..e5!. Dock verkade Stefan
mentalt redan ha gett upp och
trots att han fick en del motspel i
slutet så ger hans spel ett ganska
desperat intryck. Å andra sidan,
vem börjar inte hänga med huvudet efter vad som ser ut som en
bondeförlust? Jo, det finns dem
som inte gör det, och jag kommer
först att tänka på Emanuel Berg
som (likt alla schackspelare) kan
ha en dålig dag, kanske komma
dåligt i öppningen, eller rent av
förlora en bonde, men som alltid
fortsätter kämpa och till slut ändå
lyckas vinna partiet. Man kan
nästan se på honom att han
tänker: ”Okej, jag står dåligt, shit
happens. Jag kan fortfarande
vända det här”. Jag har själv varit
på fel sida av denna ekvation, så
jag vet vad jag talar om. Fighter-

Foto: Adriana Krzymowska

det är lätt hänt att man glömmer
sådana positionella faktorer när
man har siktet inställt på kungen.
Jag själv har gjort det smärtsamt
många gånger.
28.De2 Se6
Svart siktar på två smaskiga fält,
f4 och d4, men vit hindrar detta
ganska enkelt.
29.Lc1 Ta8 30.Le3
Alfred har fullbordat en smart
omplacering av löparen som kraftigt begränsar svarts rörelsefrihet.
30...Da6 31.a4 Sc7? 32.Td7 Dc6
33.Tfd1 f5 34.Dd2
Efter 34.Df3 kan svart nog ge
upp med en gång.
34...Se6 35.Td6 De4 36.Lg1
36.Dd5 var annars en riktig
killer.
36...Tb8 37.Te1 Df4 38.Dd5 Dh4
39.Txe6 Td8 40.Te8 matt

instinkt är viktig och den går att
träna upp. Ett steg i rätt riktning
är att inte (mentalt) skriva under

protokollet innan du är hundra
procent säker på att du är förlorad.

Rockaden rockade i
juniorallsvenskan
i har många gånger haft anledning att berömma SK
Rockaden, Stockholm för klubbens utmärkta ungdomsverksamhet, och vi kommer inte undan
den här gången heller. I årets
juniorallsvenska tog förstalaget
hem guldet, andralaget kom fyra
och tredjelaget vann division 2.
Detta medför att det blir hela tre
lag från klubben i nästa års högsta
division. Dessutom var både sjättelaget och fjärdelaget nära att ta
steget upp. Fortsätter utvecklingen i den riktningen finns risken
att juniorallsvenskan snart blir en

V

internaffär för stockholmsklubben, och hur mycket man än kan
berömma dem för det så är det
ingen bra utveckling för svenskt
schack. Man kanske måste fundera på om man ska införa samma regler som i elitserien, det vill
säga maximalt ett lag per klubb i
högsta divisionen, men då finns
risken att det blir både orättvist
och ojämnt.
Trots att rockadarna som vanligt visade sig väldigt starka var
det ingen spikrak väg till podiet.
Starkt motstånd kom både från
Manhem och Västerås, och det
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stod inte klart förrän efter sista
ronden vilket lag som gått segrande ur striden. De tre lagen hade
överlägset högst medelrating och
att de knep just platserna 1–3 var
ingen större överraskning.
Rond 1 visade tydligt att de sex
lagen var uppdelade i två skikt.
Rockaden I slog Rockaden II med
3–1, Manhem I slog Manhem II
med 4-0, och Västerås vann mot
Rockaden, Umeå med 2½–1½
efter att Umeås Christoffer Wikström vunnit på tid mot nästan
femhundra poäng högre rankade
Rasmus Janse och Victor Forsberg tagit en snabbremi mot
Johan Norberg. Erik Norberg
fick dock chansen att briljera på
bord 2:
Erik Norberg

David Johansson
Här får vi se den klassiska kvävmatten på ett annorlunda sätt:
21...Sxh3! 22.Sxd5
Vit är förstås förlorad vad han än
gör, men det här ger Norberg
chansen att matta snyggt.
22...Dg1+ 23.uppg.
Det blir matt med Sf2 i nästa
drag. Om alternativet 22...Tf1+
23.Txf1 Dg1+ 24.Txg1 Sf2 matt
hade varit ännu snyggare får
läsarna avgöra (svart offrar ju mer
material!).
Redan i rond 2 möttes Rockaden
I och Manhem I och det var upp660
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lagt för dramatik. Nicolaj Zadruzny hamnade tidigt illa som
svart i c3-Sicilianskt mot svenske
juniormästaren Rauan Sagit och
blev matt efter 24 drag. Victor
Nithander utökade ledningen
med en seger mot Erik Blomqvist, men Rockaden utjämnade
med två segrar på de sista borden
(bland annat genom att Dan
Eriksson visade fin teknik när han
satte Peter Vas ensamma kung
matt med springare och löpare).
2–2 får nog ses som ett väntat
slutresultat i en sådan match.
Detta gav Västerås möjligheten att rycka ifrån med 4-0 mot
Manhem II. Göteborgslaget är
väldigt ungt och har definitivt
framtiden för sig, men räckte
inte riktigt till på den här nivån.
De avslutade dock starkt med
seger mot Rockaden, Umeå och
oavgjort mot Rockaden II så det
dröjer kanske inte länge innan
Manhem är tillbaka med två lag i
högsta divisionen. Enda tjejen i
division 1, Ragna Löfgren, lyckades för övrigt ta en fin skalp när
hon vann mot Alfred Krzymowski, som porträtteras i detta
nummer.
En annan överraskning var
att Rockaden, Umeå lyckades
slå Rockaden II med 2½–1½,
mycket tack vare att Umeås
Viktor Forsberg trollade fram ett
vinnande angrepp ur ingenting
mot Gustav Hedén och att stockholmarnas Niclas Lindbom tog
ut remischackar i en vunnen ställning mot Kaj Bindler.
I rond 3 blev Västerås uppbromsade av Rockaden II i en
match som slutade oavgjort, samtidigt som Manhems ratingförsprång var tydligt i matchen mot
Rockaden, Umeå (3-1), och
Rockaden I sopade mattan med
Manhems andralag.
I nästföljande rond avgjordes
det mer eller mindre var guldet
skulle hamna, eftersom Rocka-

den I slog Västerås med 3–1. På
förstabordet tog man en så kallad
stormästarremi efter fem drag.
Jag antar att båda spelarna led
av någon sjukdom (remisjukan?)
eftersom de var så omotiverade
att spela schack (remiprocenten i
division 1 var annars hälsosamt
låg, bara tio av sextio partier slutade remi). På bord 2 var det
däremot kamp. Vi kommer in i
partiet i drag 29:
Erik Blomqvist

Erik Norberg
Vit har tidigare tappat en bonde
(förlorat/offrat), men har i gengäld fått lite motspel med tryck
mot svarts d6-bonde. Blomqvists
nästa drag skapar stora komplikationer.
29...f4!
Pow! Nu är vits dam helt plötsligt
illa ute. Norberg hittar det bästa
försvaret.
30.Lxe4 Lg4?
Det här ser ut som ett självklart
drag men är faktiskt inte det bästa. Det finns två alternativ som
leder till en klart bättre ställning
för svart, antingen 30...Tf6 31.
Lxf4 Lg4 32.Tb7 Dxb7 33.Sxb7
Lxh5 34.Sbxd6 Sxc4 35.Sxe8 Tf8
36.Sc7 Lg4 och vits två bönder
mot pjäs är inte tillräcklig kompensation, eller 30...Kg8 31.Lxg6
fxe3 32.Lxe8 Lg4 33.fxe3 Txf1+
34.Kxf1 Lxh5 35.Lxh5 Dc8 och
den materiella obalansen är till
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svarts fördel eftersom damen
kommer till f5 eller h3. Vits
kungsställning är vidöppen, hans
bönder är svaga och hans pjäser
befinner sig på damflygeln.
31.Lxg6+ Kg8 32.Tb7?
Med en så pass grötig ställning är
det förstås lätt att gå fel, speciellt
när spelarna närmar sig fyrtionde
draget och det med hög sannolikhet är tidsnöd. Det kanske verkar
osannolikt att vit ska kunna klara
sig här, men det finns faktiskt
resurser: 32.Dxg4! Sxg4 33.Lxf4
Txf4 34.gxf4 Tf8 35.Sc6 ger
exempelvis en väldigt oklar ställning, t.ex. 35...Txf4 36.Txa6
Txc4 37.Ta7 Dxa7 (37...Db6
38.Ta8+ Lf8 39.Tb1 Dc7 40.Sd8
och vit har tagit över eftersom
bägge tornen är aktiverade och
springaren kommer till e6 med
otaliga hot.) 38.Sxa7 Lxc3 med
ett ganska jämnt slutspel.
32...Dxb7?!
32...Dd8 är starkare, t.ex. 33.
Dxg4 Sxg4 34.Lxf4 Txf4 35.Lxe8
Dxe8 36.gxf4 Dh5 37.Kg2
Dxh2+ 38.Kf3 Dh3+ 39.Ke2 Sh2
och svarts angrepp är mördande.
33.Sxb7?
Återigen är Dxg4 draget för dagen. Det är långa variant$ë att
beräkna, men de är ganska forcerade: 33.Dxg4! Sxg4 34.Sxb7
fxe3 35.Lxe8 e2 36.Te1 Txe8
37.Se3 Sxe3 38.fxe3 och vit har
remichanser.
33...Lxh5 34.Lxe8 Lxe8 35.Sxe5
fxe3 36.Sc4 e2!
Finessen som avgör partiet. Skillnaden mot varianten i föregående kommentar är förstås att svarts
vitfältslöpare är bytt mot vits
b7-springare. Något som tillåter
vit att kämpa för remin med
37.Se3.
37.Te1 Lh5 38.uppg.
Svart tänkte ta på c3 med löparen i nästa drag. Ett intressant
partislut med gott om fantasifulla varianter.

Medan Västerås åkte på pumpen
mot Rockaden I, så slog Manhem
I Rockaden II med minsta möjliga marginal. Sagits c3-sicilianare
gav god utdelning igen, vinst i 26
drag mot Gustav Hedén. Kanske
något att gå igenom på Rockadens juniorträningar?
Manhem II stod för en liten
skräll genom att slå Umeå med
3-1 och Manhems Johan Hansson bidrog i hög grad till den
segern:
Kaj Bindler

Johan Hansson
Materiellt är det helt lika, men vit
har skapat en del press mot svarts
kung. Nu ser det dock ut som
svart kan klara skivan eftersom
tornet på e7 tvingar tillbaka vits
dam. Eller?
22.Txg7!
Oj! Det här var en riktig glädjedödare för svart. Kungen är inmurad i hörnet och vits löpare
börjar se ut som ett lämpligt
mordvapen.
22...Txf7 23.Tfxf7 Te8 24.Txh7+
Kg8 25.Tfg7+ Kf8 26.Txa7
Vit passar på att plocka åt sig
några bönder inför det kommande tornslutspelet.
26...Kg8 27.Tag7+ Kf8 28.Lh6
28.Td7 Df6 29.Th6 var ännu
bättre, men även textdraget
vinner.
28...Dxh6 29.Txh6 Kxg7 30.
Txc6

Med tre bönder över är det förstås en tidsfråga innan svart vill
skaka tass.
30...e3 31.Kf1 Tf8+ 32.Ke1 Tf2
33.Txb6 Txg2 34.h4 Th2 35.a4
Txh4 36.Ke2 Te4 37.a5 Kf7
38.a6 uppg.
Inför sista ronden hade både
Manhem I och Rockaden I sju
matchpoäng och 12 partipoäng ,
med oavgjort resultat i deras inbördes möte. Men Rockaden I
var lottade mot det klart sämre
rankade Rockaden, Umeå och
Manhem I hade kvar att möta
Västerås, så det var mycket
som pekade på att det skulle gå
arrangörsklubbens väg.
Efter en ganska händelsefattig
remi på förstabordet körde
stockholmarna över Umeå,
matchresultatet blev 3½–½. Att
Manhem skulle klara av att
upprepa siffrorna mot Västerås
var ganska osannolikt och den
matchen blev som väntat mycket
jämn.
På förstabordet brottade Johan
Norberg ner Sagits sicilianska
Kanvariant och vann snyggt.
Victor Nithander kontrade för
göteborgarna på bord 2 med vinst
mot Erik Norberg. Sedan blev
det var sin vinst på bord 3 och 4,
vilket gav slutresultatet 2–2.
Guldet gick alltså till Rockaden I,
silvret till Manhem I och bronset
till Västerås.
Manhem II och Rockaden,
Umeå får nästa år nöja sig med att
spela i division 2.
Division 1
1. SK Rockaden, Sthlm I 15½ 9
2. SS Manhem I
13½ 8
3. Västerås SK
11½ 6
4. SK Rockaden, Sthlm II 8
2
5. SK Rockaden, Umeå
6½ 2
6. SS Manhem II
5
3
(5 ronder)
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DIVISION 2
I division 2 var Rockaden, Stockholm III fullständigt överlägset
och vann alla matcher utom en
(oavgjort mot Rockaden, Stockholm VI). Rockaden, Stockholm
VI var i sin tur väldigt nära att
också flyttas upp, men Skara SS
kom emellan med en halv partipoäng. Skara har med sina många
välarrangerade tävlingar och slagkraftiga elitserielag blivit en riktig schackstad. Det är glädjande
att också ungdomarna i klubben
visar framfötterna.
Linköpings ASS såg ett tag ut
att kunna bli ett av lagen som
får spela högsta divisionen nästa
år, men med två avslutande
matchförluster blev det en femteplats.
Att även mindre klubbar kan
vara med och fightas visade
Ervalla SS (Ervalla är en ort några
mil utanför Örebro med cirka
2 000 invånare) som gjorde ett
utmärkt resultat och kom sexa,
bara 1½ partipoäng från avancemang till högsta divisionen. Jag
hoppas att det blir en sporre för
andra klubbar att anmäla ett lag
till juniorallsvenskan. 21 lag totalt, med en kraftig Stockholmsmajoritet, är lite tunt.

Division 2
1. SK Rockaden, Stockholm III 17; 2.
Skara SS I 14½; 3. SK Rockaden,
Stockholm VI 14; 4. SK Rockaden,
Stockholm IV 14; 5. Linköpings ASS
I 13½; 6. Ervalla SS 13; 7. SK Rockaden, Stockholm VII 12½; 8. Kristallens SK 12½; 9. Sollentuna SK 12;
10. SK Rockaden, Stockholm V 11½;
11. SK 33 Enköping 11½; 12. Schack
08, Norrköping 11; 13. Vallentuna
SK 11; 14. Linköpings ASS II 10½;
15. Skara SS II 7½ partipoäng.
(6 ronder)
662
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Svensk dominans i
starkt Manhem Open
Av Mats Eriksson

är Ferdinand Hellers 1981
stegade fram för att ta emot
förstapriset i premiären av Manhem Open var det nog inte många
som vågade tro att tävlingen ännu
på 2000-talet skulle visa sig still
going strong, men i år spelades
turneringen för tjugofemte gången. Efter hård kamp in på målsnöret blev det Nicolaj Zadruzny
som tog hem jubileumsupplagan.
De två första åren spelades tävlingen med 90 minuters betänketid över tre dagar, men redan
tredje året var det dags för ett
utvidgat format. Sedan dess spelar man över fyra dagar med
betänketiden 100 minuter på 40
drag och därefter 24 drag per
timme. Numera har skolorna som
regel höstlov i anslutning till
allhelgonahelgen, som är speltiden. Ett numera ovanligt inslag
är att partierna går till avbrott
efter spelade 3 timmar och 20
minuter – klassiskt schack ...
Efter att under ett antal gånger
ha spelats i Hvitfeldtska gymnasiet flyttade Manhem Open för
några år sedan till Göteborgs
Schackcentrum. Där kan hugade
deltagare erbjudas grupplogi och
det finns flera vandrarhem inom
gångavstånd. Tävlingen är lagom
stor för lokalerna och stämningen blir lätt familjär när många av
deltagarna är på plats en stor del
av dygnet.
Representanter för östersjöländerna bjuds in och i år deltog
utländska gäster från Danmark,
Norge, Finland, Estland, Lettland

N

och Tyskland. Dessa förläggs i
familjer och har under senare
år ofta dominerat toppstriden i
tävlingen.
Åldersgränsen är femton år och
för att få ett starkt startfält bjuds
de bäst placerade i Skol-SM in på
tämligen frikostiga villkor. Flickschacket uppmuntras genom att
fyra spelare från landslagsrankingen får samma behandling. En
stor andel av de inbjudna kommer också till start, och i år var
som många gånger förut i stort
sett hela svenska eliten i de aktuella åldrarna på plats. Med ett
flertal högrankade, men för en
svensk mindre kända, utlänningar på plats var det svårt att utse
någon solklar favorit. Sjutton deltagare hade elotal mellan 1904
och 2127 och man kunde se fram
emot en intressant turnering.
Tävlingen har sex gånger på de
senaste sju åren vunnits av någon
utländsk spelare, men i år stannade den svenska flagga som markerar bäste svensk som planterad
vid första bordet, först genom
Erik Blomqvist och sedan genom
hans klubbkamrat i Rockaden
Nicolaj Zadruzny.
Efter tre ronder stod fyra spelare på full poäng. Lustigt nog kom
två vardera från SK Rockaden
och Linköpings ASS och de fick
också mötas över klubbgränserna
i de kommande ronderna. Tim
Johansson har varit flitig gäst i
Manhem Open och slutade förra
året på en fin fjärdeplats. I år
remiserade han, trots en förhål-
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landevis beskedlig rating, mot
först Zadruzny och sedan Blomqvist efter lång och hård kamp.
Johanssons klubbkompis Simon
Rosberg spelade remi mot
Blomqvist, men dukade under
mot Zadruzny efter att ha gett sig
in i ett bekymmersamt bondeslutspel.
I sjätte ronden möttes de båda
rockadarna. En dragupprepning
uppstod ganska tidigt i slutspelet
och Zadruzny kunde behålla sitt
inbördes halvpoängsförsprång.
Däremot hade Rasmus Janse,
Västerås, efter en inledande remi
radat upp segrar fram till en remi
mot Tim Johansson i sjätte ronden och stod liksom Zadruzny på
5 poäng.
Det var alltså bäddat för en
direkt final i slutronden. Det riktiga rafflet infann sig dock inte,
utan spelarna delade poängen
strax före trettiostrecket. Att
Janses kvalitet inte skulle räcka
till seger var uppenbart, men hur
var det med Blomqvist, som genom vinst mot dittills obesegrade
hemmasonen Simo Panas också
kommit upp på 5½ poäng? Det
skulle visa sig att Zadruzny höll
undan med en halv kvalitetspoäng till godo. På 5½ poäng fick
de sällskap också av unge Nils
Grandelius, SK Bara Bönder. Rankad femtonde gjorde Skol-SMvinnaren i 1993-klassen en strong
insats som kröntes med vinst mot
Johansson i sista ronden.
Turneringen fördes alltså av de
båda duktiga rockadarna, men jag
har inte hittat något vinstparti
som gör dem riktig rättvisa. Urvalet är begränsat; sju partier varav ett par ofta vinns ganska lätt
mot svagare motståndare, i det
här fallet tre remier och sedan är
det inte mycket kvar. I stället
följer här ett parti från tredje
ronden som kunde ha blivit avgörande i motsatt riktning. Katrina
Skinke var rankad fyra och i det

här skedet en av toppkandidaterna.
Sicilianskt (B 34)
Katrina Skinke
Nicolaj Zadruzny
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6
7.f3 0-0 8.Lc4 Db6 9.Lb3 Sxe4
10.Sd5 Da5+ 11.c3 Sc5
12.Sxc6 dxc6 13.Sxe7+ Kh8
14.Sxc8 Taxc8 15.0-0
Så här spelade en femtonårig
Bobby Fischer mot Panno i interzonturneringen i Portoroz 1958.
Panno fortsatte med 15...Tcd8.
15...Tfd8 16.Dc2 Td3 17.Tfe1

17...Txe3?! 18.Txe3 Sxb3
Svarts tanke är god och han får
också utdelning i partiet. Här
kunde emellertid vit ha spelat
19.Tae1!, varefter svart är ute på
hal is. Om svart räddar springaren följer 20.Te8+ och löparen
går i stället förlorad, och inte
heller 19...Dc5 20.Df2! Lh6
21.Te8+ Txe8 22.Txe8+ Kg7
23.axb3 ser muntert ut. Det följde emellertid
19.Dxb3 Dc5 20.Tae1 Lh6 21.c4
Te8 22.Kf2 Lxe3+ 23.Txe3 Txe3
24.Dxe3 Dxc4
och svart vann sedermera damslutspelet.
Man kan konstatera att både
Zadruzny och Blomqvist spelade
oförväget. Det är ofta en förutsättning för framgång; den som
inte försöker vinna gör det van-

ligtvis inte heller. Självklart kan
det gå åt skogen, men i långa
loppet är en offensiv attityd en
förutsättning för både framgång
och utveckling. Inte minst i
juniorturneringar finns det ofta
spelare som i stället strävar efter
att undvika förluster, men som
regel är det bättre att i stället
försöka vinna.
Ett turneringsreferat skulle inte
vara fullständigt utan ett omnämnande av turneringens yngste
deltagare, tioårige Carl Eidenert
från SK 33 Enköping. Segraren i
Skol-SM:s tioårsklass brukar bli
inbjudan till Manhem Open. Det
vanligaste är att denne tycker tävlingen verkar för svår och tackar
nej, men inte Eidenert. Han var
rankad fyra från slutet men samlade ihop 3½ poäng och tog ett
ratingpris. En stark insats från en
framtidsman.
Slutresultat:
1. Nicolaj Zadruzny, SK Rockaden 5½; 2. Erik Blomqvist, SK
Rockaden 5½; 3. Rasmus Janse,
Västerås SK 5½; 4. Nils Grandelius, SK Bara Bönder 5½; 5. Simon Rosberg, Linköpings ASS 5;
6. Joachim Thomassen, Norge 5;
7. Tim Johansson, Linköpings
ASS 4½; 8. Jaakko Oksa, Finland
4½; 9. Lucas Wickström, Linköpings ASS 4½; 10. Simo Panas,
SS Manhem 4½; 11. Katrina Skinke, Lettland 4; 12. Anton Fritz,
Västerviks ASK 4; 13. Johannes
Kvisla, Norge 4 poäng.
(7 ronder, 43 spelare)
I Manhem Open delas det ut
ett speciellt pris till spelare som
har varit med fyra gånger. Eftersom åldersgränsen är ganska låg,
samtidigt som ratingkravet för att
få vara med är 1450, är det inte så
lätt att erövra ett sådant. I årets
tävling delades nummer 29, 30
och 31 ut till Zadruzny, Johansson respektive Rosberg.
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Lyckad prepp med
mindre lyckad uppföljning
Av Lars Grahn

I

regel kan man ringa in två tre
spelare som presumtiva motståndare i en förestående elitseriematch. När Södra SASS skulle
möta Lunds ASK i elitseriens rond
4 så hade Johan Furhoff räknat
med möjligheten att få spela vit
mot Linus Olsson. Han ägnade
flera timmar åt att kolla en skarp
variant i Sicilianskt som Olsson
kunde förväntas spela. Det Furhoff fann gjorde honom utomordentligt tillfredsställd.
Så kom matchdagen. Matchprotokollet fylldes i och där
glimmade Linus Olsson på Lunds
bord 2. Furhoff var belåten, en
känsla som förstärktes efter hand
som partiet fortskred.
Sicilianskt (B 98)
Johan Furhoff, Södra SASS
Linus Olsson, Lunds ASK
Rond 4, bord 2
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Le7 8.Df3 Da5
Introducerat av Georg Danner,
en österrikisk bagare som var med
och spelade i Lag-EM i Göteborg. Furhoff hade alltså några
välkryddade drag i ugnen klara
att serveras.
9.0-0-0 Ld7 10.e5 dxe5 11.fxe5
Sc6 12.Sf5!? exf5 13.exf6 gxf6
14.Lf4 0-0-0 15.Td5
Först laborerade man med
15.Sd5, men det har visat sig vara
rätt harmlöst.
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15...Db6
Svarts dam har hamnat i bryderi.
15...Lc5 faller på 16.Lxa6! Dxa6
(16...bxa6 17.Ld6) 17.Txc5 Le6
18.Sb5 och vits angrepp slår igenom, t.ex. 18...Td7 (18...Dxa2
19.Txc6+) 19.Sd6+ Kd8 20.Dc3
Ke7 21.Sxf5+ Lxf5 22.Txf5 och
f6 faller med förödande verkan.
16.Sa4 Db4
Det är först här som vi lämnar
Furhoffs förberedelser. Det finns
ett för varianten intressant korrparti från SSKK:s Mästarklass som
han inte kände till. Det utkämpades mellan Gunnar Tunberg och
Andreas Landgren 1996, och i
det partiet följde 16...Da7 17.Le3
Db8 18.Sb6+ Kc7 19.Lf4+ Se5
20.Sxd7 Txd7 21.Txe5 fxe5
22.Lxe5+ Ld6 23.Dc3+ Kd8
24.Lxd6 Dxd6 25.Dxh8+ och vit
vann. Inte heller partidraget
räcker för att rädda svart.

17.Lb5!!
Det fann Furhoff vid brädet. Han

offrar gärna löparen om det innebär att springaren får fri tillgång
till b6. Olsson får betala ett högt
pris för att avvärja matthotet.
17...Se5 18.Sb6+ Kc7 19.Txe5
Här vinner 19.Sxd7! utan prut,
t.ex. 19...axb5 20.Sxe5 fxe5
(20...Ld6 21.Txd6! fxe5 22.Txd8
med pjäsvinst.) 21.Txe5 Ld6
22.Te7+ Td7 23.Txd7+ Kxd7
24.Td1. Men även partidraget är
starkt.
19...Kxb6

20.De3+?
Ett misstag som förstör en helt
igenom lyckad prepp. Det är en
himmelsvid skillnad mellan att
utdela damschacken på e3 och på
f2. Löparen ska ha tillgång till
fältet e3. Efter 20.Df2+! Lc5
21.Txc5 Dxc5 22.Le3 Dxe3+
23.Dxe3+ Kxb5 24.b4 är svart
förlorad. Hans kung löper risk att
bli omringad.
20...Lc5 21.Txc5 Dxc5 22.Lc4
Dxe3+ 23.Lxe3+ Kc6 24.Lxf7
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Furhoff hade en fantastisk ställning och plötsligt sitter han och
kämpar för remi med kvalitet
under. En anmärkningsvärd scenförändring. Det är i sådana lägen
det gäller att ta sig samman och
inse att förutsättningarna har förändrats i grunden.
24...Le8 25.Lc4 Lh5 26.Ld3
The8 27.Kd2 Tg8 28.Tg1 Lf7
29.Kc3 Ld5
Slag på a2 och löparen blir inlåst.
30.g3 Le4 31.Lc4 Tge8 32.Lf4
b5 33.Lf7 Te7 34.Lh5 Kb7
35.Kb3 Ld5+ 36.Ka3 Tc8 37.Td1
Kc6 38.b3 Td7 39.Tc1 Kb7
40.Le2 Te8 41.Lh5 Tc8 42.Le2
Le4 43.c4 bxc4 44.Lxc4
Nu hotar 45.Lxa6+. Löparparet
sprudlar av aktivitet.
44...Tc6 45.Kb4 Td8 46.a4 Tcc8
47.Te1 Te8 48.Ka5 Tc5+
Det är inte mycket att välja på.
48...Ta8 49.Td1 eller 48...Tc6
49.Ld5 är inget att ha för svart.
49.Kb4 Tcc8 50.Ka5 Tc5+
51.Kb4 remi
Fjärde rondens stora överraskning
var att Linköpings ASS utan stormästarparet Cramling & Bellon
spelade oavgjort med Sollentuna
SK. Jag skriver inte “klarade
oavgjort“ eftersom en sådan formulering skulle antyda att Sollentuna låg närmast till segern.
Utan att ha gått i närkamp med
de åtta partierna kan jag heller
inte avskriva den teorin, men jag
vet i alla fall att Bo Lindberg i ett
skede var illa ute mot Nedeljko
Malesevic.
Damindiskt (E 16)
Nedeljko Malesevic, Linköping
Bo Lindberg, Sollentuna SK
Rond 4, bord 2
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
Lb7 5.Lg2 Lb4+ 6.Ld2 c5 7.0-0
0-0 8.a3 Lxd2 9.Sbxd2 cxd4
10.Sxd4 Lxg2 11.Kxg2 d5
12.cxd5 Dxd5+ 13.S2f3 Sbd7
14.Db3 Dh5 15.Db5 e5 16.Sc6

Höstpremiär i Rådhushallen i Malmö, Limhamns SK mot Linköpings
ASS. Närmast kameran: Bellon–Hector och Brynell–Cramling.

Tfe8
Vits beskedliga öppningsspel har
gett svart initiativet.
17.Tfd1 a6
Damen ska jagas bort från femte
raden så att e-bonden blir mobil
utan dambyte.
18.Db4 Te6
Det är ett vågat projekt att köra
runt tornet till h6 med ett öppet
centrum. Han kunde ha slagit
vakt om initiativet med det något
stillsammare 18...e4 19.Sfd4 Sd5
följt av S7f6.

19.Tac1 e4 20.Sfd4 Sd5 21.Dc4
Th6
Vit har ett viktigt taktiskt hot i
ställningen: slag på d5 följt av
springargaffeln på e7. Men först
måste förstås svarts matthot
pareras. Det visar sig också – och
det är inte lika uppenbart – att vit
kan skapa hot på åttonde raden.
Lindberg kunde ha halverat hotbilden genom att skjuta in 21...b5!
och efter 22.Db3 har vits dam
inte tillgång till c8. Dessutom
öppnas möjligheten att stötta d5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Södra SASS
Limhamns SK
SK Rockaden, Sthlm
Skara SS
Sollentuna SK
Lunds ASK
SS Manhem
Linköpings ASS
Eksjö-Aneby Alliansen

10. Wasa SK
11. SK Kamraterna
12. SS Luleå

med S7b6, ett alternativ till S7f6.
22.h4
Nu måste svart se upp med hotet
23.Dxd5 Dxd5 24.Se7+. Om tanken var att spela 22...S7f6 så är
det bara att tänka om, för det
faller på 23.Sb8!!. Det går ju inte
att slå springaren och luftningsförsöket 23...g6 faller på 24.Dc8+
Kg7 25.Se6+!! fxe6 26.Tc7+ Sxc7
27.Dxc7+ Kf8 28.Td8+ Se8
29.Dd6+ Kf7 30.Td7+ Kf6
31.Df8+ Ke5 32.Sc6 matt! Här
ser vi fördelen med att vits dam
har c8 inom synhåll.
22...Te8

23.Sf5!
Så blev det ett hot mot d5 i alla
fall kombinerat med hotet mot
666
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5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
3
1
1
0
1

1
0
2
2
1
3
2
4
2

0
1
0
0
1
1
2
1
2

26
25½
24½
23½
23½
20½
19½
17½
16

9
8
8
8
7
5
4
4
4

5
5
5

0
0
0

2
1
0

3
4
5

15
16
12½

2
1
0

h6. Lindberg har hamnat i ett
mycket bekymmersamt läge. Det
är redan dags att börja söka
ruffelchanser.
23...Sf4+!?
På 23...Dxf5 24.Txd5 Dg4 finns
25.Se7+! Kf8 (25...Txe7 26.Dc8+
Sf8 27.Dxg4 eller 25...Kh8
26.Dc8! Sf6 27.Td8!) 26.Sf5 Tf6
27.Sd6 med fördel för vit.
24.gxf4 Dg4+
Efter 24...Dxf5 är det åter gaffeltemat som spökar: 25.Se7+! Txe7
26.Dc8+ Sf8 27.Dxf5.
25.Sg3
Efter 25.Kf1! hotar kungen att
smita och det hänger på d7. Och
vad som då händer på 25...Dxf5
är välbekant vid det här laget.
25...Txh4 26.Th1 Txh1 27.Txh1
Dxf4
Svart har två bönder för springare
och ett angrepp som har tappat
fart. Malesevic kunde ha fortsatt
avvecklingen med 28.Td1 Sf6
29.Td8, men i stället erbjuder
han dambyte med förhoppningar
om ett mattangrepp om svart
avslår.
28.Dd5 Sf6 29.Df5 Dd6 30.Sb4
a5 31.Sc2 Dd2 32.Se3 Dxb2
33.Dg5

Här kan man tänka sig att vit var
i tidsnöd. Efter 33.Sg4! blir
springaren inte långlivad på f6
och därmed motas en viktig försvarspjäs bort, t.ex. 33...Sxg4
34.Dxh7+ Kf8 35.Dh8+ Ke7 36.
Sf5+ med avgörande angrepp.
33...Dxa3 34.Sgf5 Df8
Här måste Malesevic ha varit på
en smått frustrerande jakt efter
en mattvariant, sannolikt med ont
om tid. Han försöker sig på en
kavallerichock men kommer helt
snett. Bäst är förmodligen 35.
Th6!, t.ex. 35...Te6 (35...Kh8?
36.Txf6!) 36.Sd4 Td6 37.Sef5
eller 35...Sd7 36.Td6.
35.Sh6+? Kh8 36.Sef5? Te6!
Vit har alla pjäser med i angreppet men det finns inte något
avgörande och svart är helt
enkelt beredd att slå på h6. Vad
värre är, den springaren har ingen
reträttmöjlighet: 37.Sg4 Sxg4
38.Dxg4 Tg6. I ett läge när det
såg ut som om svarts enda chans
var att hålla emot på kungsflygeln och försöka få lite fart på
damflygelbönderna, så tar vit kål
på sig själv.
37.Td1?
Efter 37.Sd4 gxh6 38.Sxe6 fxe6
39.De5 måste vit ha goda remichanser trots materiellt underläge.
37...Se8?
Det var troligen ömsesidig tidsnöd. Han bäddar för Tg6 men ger
samtidigt springaren chansen att
smita till g4 – men vit tar inte
chansen. 37...gxh6 ger svart klar
fördel.
38.Td8? Tg6 39.Dxg6 hxg6
40.Sd6 gxh6 41.Txe8 Dxe8
42.Sxe8 a4 43.uppg.
Så blev det ändå damflygelbönderna som avgjorde.
Efter höstsäsongen ligger SS Luleå sist med noll matchpoäng,
och ändå är det för tidigt att
avskriva nykomlingen. Luleå har
så här långt bara mött lag som
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ROND 4 (12 november)

ROND 5 (3 december)

Linköpings ASS – Sollentuna SK

4–4

SS Luleå – Sollentuna SK

Conny Olsson – Evgenij Agrest
Nedeljko Malesevic – Bo Lindberg
Miron Vujadinovic – Miralem Dzevlan
Robert Ericsson – Luis Couso
Jörgen Fransson – Kezli Ong
Martin Klashed – Jonas Eriksson
Lucas Wickström – Fredrik Andersson
Simon Rosberg – Anders O Jansson

0–1
0–1
0–1
½-½
1–0
½-½
1–0
1–0

Robert Åström – Emanuel Berg
Kurt Setterqvist – Pontus Carlsson
Kaj Engström – Miralem Dzevlan
Nicklas Marklund – Luis Couso
Gunnar Pousette – Jonas Eriksson
Magnus Rolén – Fredrik Andersson
Tobias Pettersson – Michael Rygaard
Tomas Dedorson – Haroon Azizi

2 – 6

Eksjö-Aneby-Alliansen – Wasa SK

4–4

SK Rockaden – Lunds ASK

Jacek Gdanski – Patrik Lyrberg
Per Vernersson – Oscar von Bahr
Dennis Miskulin – Teodor Hellborg
Håkan Rothén – Göran Åström
Håkan Thörnert – Per Söderberg
Johan Andersson – Peter Collett
Christopher Krantz – Ragnar Nyström
Håkan Åkvist – Demetris Cleanthous

½-½
1–0
0–1
½-½
0–1
½-½
1–0
½-½

Lars Karlsson – Linus Olsson
Emil Hermansson – Christer Niklasson
Robert Bator – Esben Lund
Erik Hedman – Daniel Semcesen
Thomas Engqvist – Björn Johnson
Richard Wessman – Sebastian Nilsson
Victor Vilchez – Axel Smith
Anders Livner – Rune Hvalsøe

SS Luleå – SK Rockaden

2–6

Södra SASS – Wasa SK

Kurt Setterqvist – Ulf Andersson
Osmo Kauppila – Anders Olsson
Kaj Engström – Emil Hermansson
Nicklas Marklund – Robert Bator
Gunnar Pousette – Richard Wessman
Magnus Rohlén – Thomas Engqvist
Tobias Pettersson – Anders Livner
Tomas Dedorson – Victor Vilchez

½-½
0–1
1–0
0–1
0–1
0–1
0–1
½-½

Ralf Åkesson – Tom Wedberg
Axel Ornstein– Patrik Lyrberg
Johan Furhoff – Oscar von Bahr
Mats Sjöberg – Göran Åström
Thomas Welin – Teodor Hellborg
Jonas Lundvik – Peder Berkell
Gunnar Holmquist – Per Söderberg
Stefan Winge – Felix Nordström

1–0
0–1
½-½
½-½
1–0
1–0
½-½
1–0

SS Manhem – Limhamns SK

5–3

Skara SS – SS Manhem

4–4

Claes-Göran Olausson – Jonny Hector
Joel Åkesson – Stellan Brynell
Ove Kinnmark – Thomas Johansson
Philip Landgren – Anders Nylén
Victor Nithander – Lars Månsson
Karl Johan Moberg – Conny Holst
Rauan Sagit – Drazen Dragicevic
Lars-Åke Schneider – Osmani Penalver

1–0
½-½
0–1
1–0
½-½
0–1
1–0
1–0

Rune Djurhuus – Philip Landgren
Tiger Hillarp-Persson – Claes-Göran Olausson
Ari Ziegler – Joel Åkesson
Amir Mohammadi – Björn Andersson
Göran Andersson – Victor Nithander
Lars-Göran Eklund – Lars-Åke Schneider
Niclas Cederqvist – Ove Kinnmark
Rickard Dahlström – Rauan Sagit

½-½
1–0
0–1
½-½
0–1
½-½
½-½
1–0

Södra SASS – Lunds ASK

4–4

Eksjö-Aneby-Alliansen – Linköpings ASS

4–4

Axel Ornstein – Christer Niklasson
Johan Furhoff – Linus Olsson
Mats Sjöberg – Esben Lund
Thomas Welin – Daniel Semcesen
Jonas Lundvik – Sebastian Nilsson
Gunnar Holmquist – Björn Johnson
Stefan Winge – Jens Riis
Lennart Werner – Axel Smith

½-½
½-½
0–1
½-½
1–0
0–1
½-½
1–0

Per Vernersson – Nedeljko Malesevic
Harry Schüssler – Robert Ericsson
Håkan Rothén – Conny Olsson
Håkan Thörnert – Ingvar Carlsson
Johan Andersson – Jörgen Fransson
Fredrik Gustafsson – Lucas Wickström
Håkan Åkvist – Simon Rosberg
Christopher Krantz – Tom Axelsson

½-½
1–0
½-½
½-½
0–1
1–0
½-½
0–1

Skara SS – SK Kamraterna

5–3

SK Kamraterna – Limhamns SK

3½–4½

Tiger Hillarp-Persson – Gösta Svenn
Einar Gausel – Bengt Svensson
Rune Djurhuus – Jesper Hamark
Rikard Winsnes – Dennis Wallin
Lars-Göran Eklund – Tom Borvander
Ari Ziegler – Matti Svenn
Sven Svensson – Olle Häggström
Hans Friberg – Lars Madebrink

1–0
½-½
½-½
½-½
1–0
1–0
½-½
0–1

Gösta Svenn – Stellan Brynell
Bengt Svensson – Jonny Hector
Jesper Hamark – Christian Jepson
Dennis Wallin – Magnus Eriksson
Anders Wengholm – Conny Holst
Matti Svenn – Drazen Dragicevic
Tom Borvander – Osmani Penalver
Olle Häggström – Thomas Johansson

0–1
½-½
0–1
½-½
1–0
0–1
½-½
1–0

½-½
0–1
0–1
1–0
0–1
0–1
0–1
½-½
4½–3½
½-½
1–0
½-½
0–1
½-½
1–0
0–1
1–0
5½–2½
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ligger på övre hälften i tabellen.
Räddningsaktionerna kommer att
intensifieras under vårsäsongen. I
Luleås match mot mästarlaget
Rockaden slog Tomas Dedorson
till med ett briljant damoffer, men
han lyckades inte sy ihop mästerverket.
Benoni (A 43)
Tomas Dedorson, SS Luleå
Victor Vilchez, SK Rockaden
Rond 4, bord 8
1.d4 c5 2.d5 Sf6 3.Sc3 d6 4.e4
g6 5.Sf3 Lg7 6.Le2 0-0 7.0-0 a6
8.a4 e6 9.h3 Te8 10.Sd2 exd5
11.exd5 Sbd7 12.f4 Sb6 13.Lf3
Tb8
Svart vill satsa på ett senare b7b5 och ordna ett reträttplats för
springaren på a8. Att förhindra
a4-a5 med 13...a5 är positionsvidrigt.
14.a5 Sa8 15.Sc4 Lf5 16.g4!?
Ett resolut svar och en passande
inledning på en bondestorm.
16...Le4 17.g5 Lxf3 18.Dxf3 Sh5
19.f5 Ld4+ 20.Kg2 Dc7 21.Se4
Le5 22.Ld2 b5 23.Sxe5 Txe5
24.fxg6 hxg6 25.Lc3 Tf5

Vit har en klar fördel efter
26.Dg4, men Dedorson upptäckte något mycket skojigare.
26.Dxh5!!?
Vit får full materiell kompensation för damen och svarts pjäser
har svårt att samarbeta. Det tar
tid att få i gång springaren i
hörnet.
26...gxh5 27.Txf5 b4 28.Sf6+
668
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Kf8
På andra drag kommer bara 29.
Se8+ och slag på c7.
29.Ld2 c4 30.g6!? Kg7
Efter 30...fxg6 31.Lh6+ Kf7
(31...Ke7 32.Te1+ och kungen
tvingas ändå till f7.) 32.Tf3 De7
kan vit nöja sig med 33.Sd7+ följt
av Sxb8 eller sikta högre med
33.Taf1.
31.Sxh5+ Kxg6

32.Tf6+
Frestande med tanke på
32...Kxh5 33.Th6 matt. Det fanns
ett annat sätt att offra springaren
och då handlar det om forcerad
matt. Men det är inte lätt att
upptäcka 32.Tg5+ Kh6 33.Tg7+
Kxh5 34.Tf1 Dd7 35.Tf6 Th8
36.Kg3! med matt, särskilt inte
om det finns ett schackur som
pockar på uppmärksamhet. Även
partidraget bör vinna.
32...Kh7 33.Th6+ Kg8 34.Sf6+
Kf8 35.Kh2
Det är bättre att spärra kungens
flyktväg med 35.Te1, t.ex. 35...c3
36.bxc3 bxc3 (36...Kg7 37.Sh5+
Kg8 38.Te3 bxc3 39.Tg3+ Kf8
40.Th8+ Ke7 41.Te3+ Kd7 42.
Sf6 matt) 37.Lg5 med avgörande
hot i stil med Th7 följt av Lh6
matt.
35...Da7 36.Tf1 Dd4 37.Th8+
Kg7 38.Th7+
Det var möjligt att slå på b8, men
Dedorson var sannolikt i tidsnöd
och då känns det naturligtvis
pirrigt att ge svarts dam chansen
att röra om. Efter 38.Txb8 Dxd2+

39.Kh1 De2 40.Tg8+ Kh6 41.Tf5
Dd1+ 42.Tg1 är det slut på
schackarna och tornet är på väg
till h5.
38...Kf8 39.Lh6+
Om vit var i tidsnöd, vilket man
kan förmoda, så hade det varit
bättre att ta ut en dragupprepning med 39.Th8+ Kg7 40.Th7+
följt av 41.Lh6+ eller något ännu
starkare. Vem vågar spela det
starka 39.Lg5! i tidsnöd? Poängen är att 39...De5+ 40.Kh1 Dxg5
41.Th8+ följt av Txb8 vinner.
39...Ke7

40.Sd7?
Sista draget före tidskontrollen
och ett drag som slutligen kastar
bort vinsten. Efter 40.Sg4 faller
40...Dxd5 på 41.Te1+ Kd8
(41...Kd7 42.Sf6+) 42.Th8+ Kc7
43.Te7+ Kc6 44.Txb8.
40...Te8 41.Te1+
Eller 41.Tfxf7+ Kd8 42.Lg5+ Kc8
och vit får nöja sig med 43.Sb6+
Sxb6 44.Tc7+ med remischackar.
41...Kd8 42.Lg5+ Kc7 43.Txe8
remi
Svart har ju remischackar.
Elitserien går till julvila med
Södra SASS i topp. Något
anmärkningsvärt är det att se
huvudkonkurrenterna SK Rockaden och Sollentuna SK på tredje
respektive femte plats, men
marginalerna i tätstriden är små.
Elitserien tycks vara en helt
öppen historia denna gång.
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Allsvenskan

2005-2006

MATCHEN

Veteranduellen uteblev
Av Lars Grahn

N

är Ronneby SK skulle ta emot
Emmaboda SS för en match i
division III, grupp 10 kunde man
förvänta sig ett veteranmöte mellan Göthe Gustafsson och Egon
Marklund på bord 1.
Göthe Gustafsson har spelat
på Emmabodas förstabord i över
femtio år. Han förknippas i hög
grad med denna klubb. Egon
Marklund är en av Ronneby SK:s
bästa spelare genom tiderna och
han är fortfarande rankad etta i
klubben.
De båda kämparna uteblev
av olika skäl. Gustafsson håller
på med rehabilitering efter den
stroke som han drabbades av i
oktober och Marklund var på
släktmiddag.
Laguppställningarna skvallrade
om att det här kunde bli en tuff
match för Emmaboda, och så blev
det. Ronneby har fått förstärkning söderifrån denna säsong. Det
är tvillingparet David och Adam
Ståhlberg som flyttat till Blekinge.
De bidrog till Ronnebys seger
genom att köra hem sina tornslutspel.
De fick för övrigt uppleva
något som de aldrig varit med
om förut i schacksammanhang:
en kaffepaus klockan tolv. Så vitt
jag vet var det kutym förr i tiden,
men det är det väl inte längre?

Ulf Hedvall, Emmaboda SS

Ståhlberg satsar med rätta på den
andra kantbonden.
40...f3+ 41.Kg3!
Det är onödigt att slå bonden,
utsätta sig för tornschackar och
släppa in svarts kung till f4.
41...Ke4 42.Txh6 Txa6 43.Tf6
uppg.
Svart har tre svaga bönder och
vits kantbonde är startklar.
Adam Ståhlberg, Ronneby SK

David Ståhlberg, Ronneby SK
I och med att vit har tornet framför fribonden så är ställningen vid
korrekt spel remi. Vit har just
spelat 32.h4 och det skulle svart
kunna bemöta med h6-h5, g7-g6
och kungen till f6. Efter 32...h5
33.Txh5 Ta4 och slag på a2 är det
stenremi, så vit hade fått försöka
med något annat.
32...f5
En onödig försvagning av e-bonden. Men det borde inte äventyra
remin. Det finns hyfsade marginaler.
33.Ta7 f4 34.Kg2 Kh7 35.a4
Kg6 36.g4 Kf6 37.a5 g5? 38.h5
Svart har lämnat h6-bonden i
sticket. Nu har han förmodligen
passerat remigränsen.
38...Ta4 39.a6 Ke5 40.Th7

Bernt Elgán, Emmaboda SS
Det var dags att inkassera på b4,
men det är inte likgiltigt med
vilken pjäs svart slår bonden.
30...Lxb4 är det rätta.
30...Sxb4? 31.Teb1?
Det dök oförhappandes upp en
chans att utjämna med 31.Txe6!.
Svart kan inte gärna slå tillbaka,
så han hade fått retirera med
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Division III, grupp 10, rond 2
Ronneby SK

Emmaboda SS 5½–2½

1. Mikael Jönsson
2. David Ståhlberg
3. Adam Ståhlberg
4. Bengt-Åke Karlsson
5. David Olsson
6. Kenneth Nilsson
7. Bengt Svensson
8. Gunnar Jönsson

Rolf Nylander
Ulf Hedvall
Bernt Elgán
Mattias Kulander
Uros Stamenkovic
Lorenzo Valle
Joel Henriksson
Milan Matosevic

Ronneby SK
Bildad: 1919
Antal medlemmar: 30
Distrikt: Blekinge SF

löparen till f8. I det läget börjar
vits springarpar andas morgonluft.
31...Tb8 32.Se5 Sd5!
Tillbaka på d5 efter en riskabel
men lyckad expedition. Svart
behöver inte frukta en gaffel på
d7: efter 33.Sd7 Txb3 34.Sxb6
Txb1+ 35.Sf1 T8xb6 har svart
mer än tillräckligt för damen.
33.Txb5 cxb5 34.Dd3 Db7
35.Sh5
Elgán gör det enda raka, han söker motspel på kungsflygeln. Att
bara försöka stoppa b-bonden är
ganska tröstlöst i längden. Svart
har en guldspringare.
35...b4 36.Dg3 Lf8 37.Tb3 Td8
38.Tf3
Vits alla pjäser deltar i angreppet,
men för tillfället ser varken det
eller b-bonden skräckinjagande
ut.
38...Da7 39.h3 Da1+ 40.Kh2 f5
Ståhlberg var till skillnad från
Elgán i tidsnöd. Här kunde Ståhlberg pusta ut och torka svetten ur
pannan. Då meddelades att man
670
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½–½
1–0
1–0
0–1
½–½
1–0
1–0
½–½

Emmaboda SS
Bildad: 1927
Antal medlemmar: 25
Distrikt: Smålands SF

tvingades flytta till ett annat rum.
Lokalen var dubbelbokad. I division III kan man ta sådant med
jämnmod. Hade det hänt i exempelvis elitserien så hade det nog
blivit ett ramaskri. Vid detta tillfälle pågick ännu två partier.
41.Dg5 Te8 42.Tg3 Da7
Svart fick aldrig chansen att slå på
d4. Efter 42...Dxd4?? spelar vit
inte 43.Sxg7 Dxe5 44.Sxe8+ Kf7
utan 43.Dxg7+!! Lxg7 44.Txg7+
med springarmatt på d7 eller f7.

43.Sf6+
Efter avbyten är det svårare att

hålla liv i vits angrepp. Det är
sannerligen inte lätt att se men vit
kunde ha lagt en fälla med
43.Sc6!. Då gäller det för svart
att undvika det till synes naturliga 43...Db7? med tanken att
sätta fart på b-bonden, för då
följer det överrumplande 44.
Sxb4!, t.ex. 44...Dxb4 45.Sxg7
De7 46.Sxe6+ Dxg5 47.Txg5+
Kf7 48.Sxf8 Txf8 49.Txf5+ Sf6
50.g4, eller 44...Sxb4 45.Sf6+ Kf7
46.Sxh7!, i båda fallen med trolig
remi. Svart får i stället spela
43...Df7 44.Se5 De7 med fortsatt fördel för svart.
43...Sxf6 44.Dxf6 De7 45.Dxe7
Lxe7 46.Tb3
Så blev det ändå ett läge där vit
tvingas koncentrera sig på fribonden.
46...Tc8
Svart måste spela aktivt. Att
placera tornet bakom bonden på
b8 skulle i det här fallet inte vara
särskilt konstruktivt.
47.f4 Tc3 48.Tb1 Ld6 49.Ta1
Lxe5
Ståhlberg var uppenbarligen nöjd
med det tornslutspel som nu
uppstår. Och för all del, det ser
lovande ut för svart.
50.dxe5 Tc8 51.Kg1

Vit kan erövra b-bonden. Den
viktiga frågan är var svarts kung
befinner sig när bonden faller.
Man anar en tempostrid.
Svarts vinstplan är att låta vit
engagera sig i b-bonden medan
svart skapar svagheter bland de
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Foto: Adam Ståhlberg

Bord 4: Bengt-Åke Karlsson mot Mattias Kulander.

vita bönderna och angriper dem.
Här en lämplig vinstväg: 51...b3
52.Tb1 Tb8 53.Tb2 Kf7 54.g3
(54.Kf2 g5! 55.fxg5 Kg6 56.h4 f4
57.g4 fxg3+ 58.Kxg3 Kf5 och
svart får en fribonde mer än vit
klarar av att hantera.) 54...g5!
55.Kf2 (55.fxg5 Kg6 56.h4 Kh5
57.Kf2 Kg4 58.Kg2 f4 59.gxf4
Kxf4 och vits bönder faller som
käglor.) 55...Kg6 56.Kg2 Kh5
57.Kf3 gxf4 58.Kxf4 (58.gxf4
Kh4 59.Kg2 Tg8+ följt av Tg3
och svart vinner.) 58...Tb4+
59.Kf3 Kg5 60.Ke3 h5 61.Kf3 h4
62.gxh4+ Kxh4 63.Kg2 f4 64.
Kh2 f3 och svart vinner.
51...h6?!
Ståhlberg är ute efter att skapa de
där svagheterna på kungsflygeln

men det blir en smula omständligt och tidsödande. När svagheten på f4 väl är etablerad visar det
sig att svart inte kan utnyttja den.
52.Tb1 Tb8 53.Kf2?!
Vit bör spela 53.Tb3 för att inte
ge svart chansen att spela bonden
till b3 och frilägga fältet b4 för
tornet. Av samma anledning borde svart i det följande ha tagit
tillfället i akt att spela b4-b3. När
det väl kommer är det egentligen
för sent.
53...g5 54.g3 gxf4 55.gxf4 Kf7
56.Tb3 Ke7
Svart ställs inför ett dilemma. Han
kan inte ge vits kung fria tyglar på
damflygeln. Efter 56...Kg6
57.Ke3 Kh5 58.Kd4 har vits kung
fått korn på e6-bonden.

57.Ke3 Kd7 58.Kd4 Kc6 59.Kc4
Elgán har fått upp en remiställning men går snart vilse.
59...Tb7

60.Td3
Första steget mot avgrunden. Det
var möjligt att slå b-bonden.
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Efter 60.Txb4 Txb4+ 61.Kxb4
Kd5 62.Kb5 Ke4 63.Kc6 Kxf4
64.Kd6 Kg3 65.Kxe6 får båda
parter nya damer och svart
kommer bonde över, men kantbonden räcker inte för att vinna
partiet. Remichansen dyker upp
igen.
60...b3 61.Td6+?
Det avgörande misstaget. Det
var fortfarande möjligt att slå bbonden och hålla slutspelet.
61...Kc7 62.Td1 b2 63.Tb1 Kc6
64.Kd4 Tb4+ 65.Ke3 Kc5 66.
Kd3 Tb3+
Det finns flera vinstvägar. Slaget
på f4 duger naturligtvis också.
67.Kc2 Kc4 68.h4 h5 69.Kd2
Th3 70.uppg.
Finns det något släktskap mellan
tvillingparet och Gideon Ståhlberg? I brist på släktforskning
kan bröderna varken bekräfta
eller dementera. Faiblessen för
tornslutspel tycks i alla fall vara
gemensam.
onneby Schackklubb bildades
den 14 mars 1919 på initiativ
av läroverksadjunkterna B. Hagner och Hugo Witzell. De första
åren utkämpades ett antal hårda
matcher mot lokalkonkurrenten
Hallabro Schackklubb.
Ronneby SK debuterade i allsvenskan 1969. Det har som bäst
blivit andraplatser i division II
1980 och 1981. Det var då den
näst högsta divisionen. Varje
förening som har varit med
ett tag kan väl peka på någon
hjältematch i allsvenskan. För
Ronnebys del kunde den ha utspelat sig i seriefinalen mot
Malmö SS 1980. Ronneby ledde
bortamatchen med 4–2. En remi
till och man hade avancerat till
högsta divisionen. Det blev 4–4.
Höjdpunkten får man kanske i
stället söka i någon av de tre
matchsegrarna mot högre rankade Malmö AS.
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När klubbens historia skrivs får
man inte glömma bort Tage Sjöström, som var en drivande kraft
under nära 60 år varav 35 som
ordförande. Han vann också
klubbmästerskapet åtskilliga
gånger. En av klubbens höjdpunkter var när man arrangerade SM
1998 vid Ronneby Brunn. Det
årets SM-grupp går till historien
som den första med stormästarstatus.
För den som har sin schackliga
fostran i en sunkig källarlokal
låter beskrivningen av Ronnebys
första spellokal som ren poesi:
“I början vistades klubben i en
vid vattenfallet belägen gammal
mjölnarbostad, som inretts för
Kockums tjänstemannaklubbs
räkning.“ Sedan 1976 delar
klubben lokaler i Kockumsvillan
på Esplanaden 11 med andra
föreningar.

Den som önskar forska i
Emmaboda Schacksällskaps historia kan vända sig till Vissefjärda
arkivförening, som har mycket av
klubbens gamla dokument i sina
arkiv.

mmaboda Schacksällskap bildades 1927. Edmund Johansson fanns med bland stiftarna och
blev klubbens förste ordförande.
Liksom i så många andra föreningar har verksamheten legat
nere under ett par längre perioder. Emmaboda SS fick en nystart 1952 och året efter kom
Göthe Gustafsson med i klubben. Han har som tidigare nämnts
varit klubbens dominerande
spelare alltsedan dess. Det har
blivit 79 klubbmästerskap i olika
discipliner genom åren. Han har
dock firat sina största framgångar
som korrspelare. Där är han internationell mästare med en
finalplats i Världscup III som
kanske främsta merit.
Förra säsongen kom Emmaboda SS tvåa i sin division III-grupp.
Det är klubbens bästa placering
genom åren. Sedan förra säsongen har man förlorat två av sina
bästa spelare. Göte Nissinen har
flyttat till Uppsala och Niels Holt
har slutat.

Hugo Andersson var en av Ronneby SK:s bästa spelare under
klubbens första år. Han vann
klubbmästerskapet vid några tillfällen och var Blekingemästare
1932.
När Emanuel Lasker (världsmästare 1894-1921) kom till
Karlskrona för att ge en simultanföreställning den 13 mars 1927
var Andersson en av de trettio
som fick chansen att vara med.
Det blev en dag som Hugo
Andersson aldrig skulle glömma.
Han och Helge Källsson från
SK Kamraterna Karlskrona,
Blekingemästare det året, var de
enda som lyckades besegra exvärldsmästaren. Sättet på vilket
Andersson vann var lysande. Han
var stormästare för en dag.

E

HUGO ANDERSSON

Damgambit (D 13)
Hugo Andersson
Emanuel Lasker
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5
4.Sc3 Sc6 5.Sf3 Sf6 6.Lf4 e6
7.e3 Le7
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Tre år tidigare spelade Lasker det
här draget mot Capablanca i den
klassiska New York-turneringen.
I turneringsboken försåg Aljechin
löpardraget med ett utropstecken. Vi kan bara spekulera i om
Hugo Andersson kände till det
partiet. I det följande spelade han
i alla fall tuffare än vad Capa
gjorde. Aljechins poäng var att
7...Le7 är bättre än 7...Ld6 eftersom det senare kan besvaras med
8.Lg3. Jaha.
8.Tc1 0-0 9.Ld3 Ld7 10.0-0 Db6
11.De2 Tfc8 12.Se5 Sxe5
13.Lxe5 Se8 14.Tc2 Ld6 15.f4
f6 16.Df3!?

Ett fräckt drag. Vidden av fräckheten framgår om man drar
undan löparen från d6 till b4, e7
eller f8. Kvar står då löparen på
e5 utan reträttmöjligheter. Men
Lasker drar sig i det längsta för att
slå löparen.
16...Lf8 17.Dh3 g6
Till att börja med kan konstateras
att 17...fxe5 faller på 18.Dxh7+
Kf7 19.fxe5+ Ke7 20.Dh4+ Sf6
21.Txf6 Le8 22.Tf7++! Kxf7
23.Tf2+ Kg8 24.Dh7 matt.
17...h6 är däremot ett alternativ
som måste tas på allvar. Det
ser dock ut som om vit behåller
initiativet efter 18.Dg4 för eventuell vidarebefordran till g6.
18.Sxd5! exd5 19.Dxd7 Td8
Det är säkert förnuftigt att gardera d5. Det var fortfarande nej, nej
att slå löparen: 19...fxe5? 20.fxe5
Tc7 21.Dxd5+ Kg7 22.Txc7+

Dxc7 23.Lc4 med avgörande angrepp.
20.Dh3 fxe5
Lasker ser inga större hinder att
slutligen slå löparen. 20...Lg7 är
ett kallt alternativ.
21.fxe5 Lg7
Det hade varit bättre att sätta
springaren på g7. På e8 gör den
inte mycket nytta. Möjligen fruktade Lasker en tripplering på
f-linjen, men efter 21...Sg7
22.Df3 Td7 23.Tcf2 Se6 tycks
svart ha ett stabilt försvar.
22.Tfc1
Vit kan agera på både c- och flinjen, men det är svårt att skapa
konkreta hot. Å andra sidan har
Lasker bekymmer med att få sina
pjäser att samarbeta.
22...Db4?
Det var onödigt att släppa in vits
dam till e6.
23.De6+ Kh8 24.Tf2
Nu finns det plötsligt påtagliga
hot, t.ex. 24...Lh6 25.Dh3 Lg5
(25...Kg7 26.e6 Sd6 27.Tc7+)
26.Lxg6 h6 27.Tf7 Sg7 28.Txg7!
Kxg7 29.Tc7+ Le7 (29...Kxg6
30.De6+ Kh5 31.Df7+ Kh4
32.Df2+ Kh5 33.Df3+ med
matt.) 30.Dh4 Kxg6 (30...Te8
31.Df6+ med matt) 31.Txe7 och
vit vinner.
24...Db6 25.De7

Den kvällen i Frimurarekällaren
måste ha varit en gudomlig
upplevelse för Hugo Andersson.
Allting stämmer. Nu måste Lasker beakta hotet 26.Tf8+. Man

kan föreställa sig hur han stannar
upp vid brädet med bekymrad
min, puffande på sin Havannacigarr.
25...h6 26.Df7
Den enkla planen är att spela
e5-e6 och låta bonden skymma
sikten för svarts dam, så att vit
kan avsluta med Dxg6. Drömmen går i uppfyllelse.
26...Tac8 27.Txc8 Txc8 28.Tc2!
Andersson förivrar sig inte. Efter
28.e6? Tc1+ 29.Tf1 Dc6 är svart
åter med i partiet. Fortsättningen
30.Dxg6?! Txf1+ 31.Kxf1 Sf6
gynnar bara svart.

28...Sc7
Efter 28...Td8 kan 29.e6 besvaras med 29...Db4!, men vit spelar
i stället 29.g3. Sedan behöver han
inte frukta en eventuell damschack på e1. Svart är så gott som
i dragtvång, och vit hotar bland
annat att köra bort svarts dam
från sjätte raden med a2-a4-a5,
t.ex. 29...a5 30.Lxg6 Db4 31.Tf2
De1+ 32.Kg2 Dxe3 33.De7 som
hotar både slag på d8 och Tf8+.
29.e6 Tf8
Eller 29...Db4 30.g3 Df8 31.
Dxg6 Dg8 32.e7 och vit vinner.
30.Dxg6 uppg.
Då tjugoettårige Helge Källsson,
Laskers andre överman den
dagen, flyttade sedermera till Lidköping och blev en av Sveriges
mest kända skeppsredare. Men
vem minns Hugo Andersson i
dag?
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Landet runt
LASK Open

LASK har
anledning att fira
Av Lars Grahn

et brukar inte vara svårt att
finna en anledning att ordna
en fest. Ta till exempel Lunds
Akademiska Schackklubb. I år
skulle man kunna fira femtioårsjubileum och nästa år skulle man
kunna fira hundraårsjubileum
utan att bli beskyllda för ett överdrivet festande.
Klubben bildades den 30 oktober 1906 men somnade in efter
fem sex år. Den återuppstod 1919
men efter några år var det åter
dags att ställa brädena på hyllan.
Efter nystarten 1955 har LASK
varit på väg att dra sitt sista andedrag en och annan gång, men
kriserna har klarats av och nu är
det fullt drag i den nya spellokalen på Trollebergsvägen 105.
Femtio år utan avbrott, det skulle man väl kunna fira. Men det är
förstås hundraårsjubileet 2006
som ger anledning att plocka fram
finkostymen.
Höstens LASK Open samlade
44 spelare i fyra grupper. Inför
sista ronden ledde Bo Lindberg
toppgruppen på 7½ poäng av 8
möjliga. Då återstod partiet mot
Hans Tikkanen, den ende som
kunde komma ifatt. Och det gjorde han. Det blir ett särspel dem
emellan med förkortad betänketid.
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damflygeln.
18.Sf6
Olsson riktar i stället in all kraft
mot motståndarens kung. I en
snarlik ställning mot georgiern
Michail Mchedlisjvili i Lag-EM
styrde Olsson in springaren till
d6. Då var g7-g6 ännu inte spelat.
Det finns med andra ord tre
rimliga destinationer för den
springaren.
18...Dc8 19.Td6 Td8 20.Lxd5
Sxd5 21.Sxd5 exd5 22.Tf6 a5
Ett intressant läge. Vit får se till
att lyckas med kungsangreppet,
annars riskerar en b-bonde att ta
över föreställningen.
23.Df3 Db7 24.h4 h5

Lindberg och Linus Olsson fick
båda chansen att vara med i
Lag-EM i somras, i Sveriges
andra- respektive tredjelag. När
de drabbade samman i LASK
Open kastade Göteborgsäventyret en skugga över spelöppningen. Linus Olsson upprepade en
variant som han hade använt
vid två tillfällen i Lag-EM, och
Lindberg var naturligtvis inte
oförberedd.
Damgambit (D 15)
Linus Olsson
Bo Lindberg
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3
dxc4 5.e4 b5 6.e5 Sd5 7.a4 h6
I Lag-EM fick Olsson 7...e6 emot
sig i partiet mot engelsmannen
Nicholas Pert.
8.axb5 Sxc3 9.bxc3 cxb5 10.La3
Grundtanken i den här varianten
är att vits bättre utveckling ska
kompensera den offrade bonden.
10...Le6 11.Le2 Ld5 12.0-0 Sc6
13.Sd2 e6 14.Lxf8 Kxf8 15.Lf3
Se7 16.Ta6 g6 17.Se4 Kg7
I Sigemanturneringen 2001 uppstod samma ställning i partiet
Radjabov-Cramling med dragen
Te1 och Dc7 inskjutna. Där
spelade Radjabov 19.Sc5 och
koncentrerade sig i det skedet
på att återerövra en bonde på

25.e6!?
Han vill riva ner den svarta kungens försvarsmur. Det är naturligtvis vällovligt. Det fanns ett
intressant alternativ i 25.Tb1, inte
för att hålla emot utan för att slå
b-bonden. Det hotar 26.Txb5
eftersom 26...Dxb5?? besvaras
med 27.Txf7+ och svart blir matt.
Av samma anledning ska svart
undvika 25...b4 26.cxb4 axb4
27.Txb4.
Efter 25.Tb1 Ta6 (På 25...Td7
kommer 26.e6 hårdare än i partiet.) 26.Txa6 Dxa6 27.Txb5 Dxb5
28.Df6+ lutar det åt remi, men
förmodligen spelade båda parter
på vinst i diagramställningen.
25...Tf8 26.Te1 Tae8 27.Te5
b4!
Lindberg har försvarat sig iskallt
och är redo att kontra.
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LASK Open A, Lund 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Hans Tikkanen
Bo Lindberg
Linus Olsson
Sebastian Nilsson
Christian Unmack
Björn Johnson
Daniel Semcesen
Efraim Laksman
Nejib Bouaziz
Axel Smith

■

0
0
0
0
½
½
½
0
0

28.Df4 bxc3

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

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

½
1
1
½
1
1
1
■

1
1
1
1
1
½
½
1

0 ■
½½

1
1
1
1
1
½
1
½
½
■

7½
7½
6½
5½
5
4
3½
2½
1½
1½

31.Te5 Txe6 32.h5 c2
Ett praktiskt beslut i en komplicerad ställning. 32...Txf6 33.h6+
Kh7 34.Dxf6 Kxh6 35.g3 Dd8
skulle också fungera, men det är
knappast något som man ger sig
in på i tidsnöden.
33.h6+ Kg8 34.Tfxe6 fxe6
35.Dg5 Kh7
Här förlorade Olsson på tid, men
ställningen är hur som helst hopplös för honom. Angreppet har
förlorat all kraft.

29.Txh5
Frestande. Det hotar 30.De5 fxe6
31.Tf3+ med mattangrepp, och
29...gxh5?? faller på 30.Dg5+
med matt.
Alternativet 29.Txd5!? ger
svart möjlighet att säkra remi
eller spela vidare på vinst.
29...Dxd5 30.Txf7+ leder till
remischackar. Men svart har också en chansrik fortsättning i
29...c2!? 30.Td7 Dxd7 31.exd7
Te1+ 32.Kh2 c1D 33.Txf7+ Txf7
34.Dxc1 Txc1 35.d8D varefter
tornen ser ut att kunna överglänsa damen.
29...Db1+ 30.Kh2 Db8!
En smart dammanöver. Efter
dambyte riskerar vits angrepp att
rinna ut i sanden.

bevis eftersom bägge återfanns i
det 44 man starka startfältet.
Tretton blev nu inget lyckotal
för någon av förhandsfavoriterna. De fanns visserligen med i
slutstriden in i det sista även i
år, men hann aldrig i kapp den
poängmässigt blivande slutsegraren. Trettonde upplagan av
Upplands Öppna DM blev mer
spännande än de flesta av sina
föregångare. Först i de allra sista
minuterna av sjunde och avgörande ronden stod det klart hur
den dramatiska tätstriden skulle
utfalla.
Femterankade Kim Nygren från
Örebro överraskade stort och
tog en odelad förstaplats , bland
annat efter att ha vunnit de inbördes mötena med två av de
svåraste konkurrenterna, Krister
Olsson och Thomas Ernst. Den
sistnämnde fick en, åtminstone
för en titelförsvarande GM, olycklig start, men jobbade sig i alla fall
upp till första bordet i sjunde och
sista ronden. Finalduellen mot
Kim Nygren avgjordes till åskådarnas förtjusning inte förrän bara
sekunder återstod av de fyra
speltimmarna.
Thomas Ernst

Favoritfall i
sista ronden
Två spelare har dominerat stort
under de tolv år Upplands DM
spelats som en öppen turnering,
Jan Johansson och Thomas Ernst.
Tillsammans har de genom åren
vunnit turneringen inte mindre
än åtta gånger, lika fördelat på
fyra segrar vardera. De har med
andra ord varit duktiga på att leva
upp till favoritrollen, och i slutet
av november var det ånyo upp till

Kim Nygren
Ernst har två bönder över och
med sina senaste drag har han
försökt locka Nygren till dambyte. Här kunde Ernst ha dragit till
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med 33...e4, men i tidsnöden fortsätter han att erbjuda dambyte.
33...Df1? 34.Dd5!
Bindningen av tornet på f7 är
allvarligare än den i förstone kanske ser ut att vara. Till att börja
med hotar vit att öka trycket med
Tf2. “Dambytardraget“ 34...Df3
besvaras med 35.Sf6+! varpå svart
tvingas slå med damen på f6 med
oklart spel. Svart kan gå ur bindningen med 34...Kh8, men efter
35.Sxe5 Tf5 36.Th2 (36.Tg6!?)
tvingar hotet Sg6 matt fram
36...Txe5 37.Dxe5 och vit är åter
med i partiet, t.ex. 37...Lf4
38.Df5 Lxh2 39.Dxf1 Lxd6 och
det är väl svart som spelar på
vinst. Eller möjligen vit.
34...Le7? 35.Td7
Vit hotar pjäsvinst på e7 innan
han tar ut springarschacken på
h6. Försöket att slinka med
35...Kh8 faller på 36.Sxe5.
35...Df3 36.Sh6+ Kh8 37.Sxf7+
Dxf7 38.Dxf7
Det fanns en snabbare metod att
utnyttja bindningen av löparen:
38.Dxe5.
38...Txf7 39.Tc2 h5 40.Tcc7 h4
41.Txe7 Txe7 42.Txe7 Kh7
43.Kb1 Kg6 44.Txe5 Kf6 45.Te1
g5 46.Kc2 Kf5 47.Kd3 Kf4
48.Ke2 h3 49.Kf2 g4 50.Tg1 a5
51.Tc1 g3+ 52.Kg1 b4 53.axb4
axb4 54.Tc4+ Kf3 55.Txb4 g2
56.Th4 Kg3 57.Th8 uppg.
Nygren hade 42 sekunder kvar
och Ernst tvivlade inte på att
det skulle räcka för att slutföra
partiet.
(Kommentarer av Lars Grahn)
Slutresultat:
Kim Nygren, Örebro 6½; Krister
Olsson, Horndal 6; Jan Johansson, Uppsala 5½; Marcus Örndahl, Rockaden Stockholm och
Stephan Kring, Järfälla 5; Erik
Mohlin, Uppsala, Thomas Ernst,
Sandviken, Christopher Lissäng,
Rockaden Stockholm, Henrik
Lindberg, Uppsala och Jerker
676
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Nilsson, Uppsala alla 4½ poäng.
(7 ronder, 44 spelare)
DM-segrare, seniorer: Jan Johansson, Uppsala. DM-segrare, juniorer: Alexis Andersson, SK 33
Enköping.
STURE OLSSON

Winsnes etta i
Ernst Åhmans
minnesturnering
Parallellt med elitjuniorturneringen Manhem Open arrangeras
även Ernst Åhmans minnesturnering. Det är en 45-minutersturnering över sju ronder som
spelas lördag-söndag under allhelgonahelgen. Det kanske är
mindre vanligt med en seniorturnering som sidoevenemang till en
juniortävling, men i det här fallet
kan man faktiskt tala om det.
De senaste åren har tävlingen
varit skäligen klent besatt, men i
år gjordes en kraftansträngning
med gott resultat. Av lokalskäl är
startfältet maximerat till fyrtio
deltagare, vilket ledde till att
spelare med några dagar kvar
fick sättas upp på väntelista! Ett
flertal lokala toppspelare fanns
också på plats i en uppfräschad
spellokal.
Det var dock ingen av dessa
som tog kommandot, utan långväga gästen Tomas Olsson, Lunds
ASK. Efter första dagens fyra ronder toppade han ensam på full
poäng, jagad av 3½-poängarna
Rikard Winsnes, Skara SS (men
också SS Manhem), Lennart
Wahlström, Varbergs SK (dessa
hade remiserat inbördes), Olle
Häggström, SK Kamraterna (men
också SS Manhem!) samt fullblodsmanhemiten Joel Åkesson.
Andra dagen föll dock Olsson
tillbaka. I stället stävade Hägg-

ström ifrån och ledde ensam inför slutronden. Där ställdes han
dock mot Winsnes i ett direkt
finalparti som den senare vann.
Resultat: 1. Rikard Winsnes,
Skara SS 6 (av 7); 2. Olle Häggström, SK Kamraterna 5½; 3. Joel
Åkesson, SS Manhem 5½; 4. Ove
Kinnmark, SS Manhem 5½; 5.
Victor Nithander, SS Manhem 5;
6. Victor Virolainen, Lundby SS
5; 7. Tomas Olsson, Lunds ASK
4½; 8. Kristian Eriksson, Uddevalla SS 4½; 9. Hans Svedberg,
SK Kamraterna 4½; 10. Sven
Svensson, Skara SS 4½; 11. Roger Ljungberg, Varbergs SK 4½
poäng. (7 ronder, 38 deltagare)
MATS ERIKSSON

■ LULEÅ. Västerbotten vann
länsmatchen mot Norrbotten för
femte året i följd. Matchen spelades över femton bord och Västerbotten vann med 10–5. Västerbotten leder matchutbytet med
9–4 och behöver bara en vinst till
för att ta hem vandringspriset.
■ VÄSTERVIK. Småland Open,

entimmespartier: 1. Vladimir
Poley, SS 4 Springare 5½; 2. Pontus Carlsson, Sollentuna SK 5½;
3. Amir Mohammadi, Skara SS
5; 4. Kjartan Thor Wikfeldt,
Stockholms SS 5; 5. Mikael Sixtensson, Mark SA 4½ poäng.
(7 ronder, 65 spelare)
■ LINKÖPING. Stångåslaget,
snabbschack: 1. Pontus Carlsson,
Sollentuna SK 7½; 2. Ralf Åkesson, Södra SASS 7½; 3. Robert
Åström, SS Luleå 7; 4. Jan-Olov
Lind, Ervalla SS 7; 5. Nedeljko
Malesevic, Linköpings ASS 6½
poäng. (9 ronder, 87 spelare)
■ TIERP. Sverige vann Nordiska
Lagmästerskapet för synskadade: 1. Sverige 6 (15); 2. Finland 4
(9½); 3. Danmark 2 (8); 4. Norge
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0 (3½). Två spelare från svenska
laget, Jörgen Magnusson och
Håkan Thomsson, vann sina tre
partier.
■ HÄGERSTENSÅSEN. Rocka-

den Junioren, snabbschack. Högstadiet: 1. Sollentuna SK 19; 2.
SK Rockaden Kunskapsskolan
Fruängen 17; 3. SK Rockaden
Aspudden 16½ partipoäng (7
ronder, 13 lag). Mellanstadiet: 1.
SK Rockaden Mälarhöjden I 23½;
2. SK Rockaden I 20; 3. SK Rockaden Mälarhöjden II 18½ (7 ronder, 22 lag). Lågstadiet: SS 4
Springare 27½; 2. SK Rockaden I
26½; 3. Sollentuna SK 25 (8 ronder, 17 lag).
■ UMEÅ. Björkstadsschacket: 1.

Emil Hermansson 6; 2. Thomas
Ernst 6; 3. Martin Almström 5½;
4. David Nygren 5; 5. Eric Carlsson 5; 6. Staffan Engström 5; 7.
Nils-Åke Malmdin 4½; 8. Viktor
Forsberg 4½; 9. Tobias Pettersson 4½; 10. Henrik Isaksson 4½
poäng. (7 ronder, 44 spelare)
■ STOCKHOLM. Börje Jansson,

Upsala ASS segrade i veteran-SM
i snabbschack närmast följd av
Ralph Halleröd, Wasa SK och
Gunnar Marklund, Schack 78 (47
spelare).

Tävlingskalender
December
■ Malmö 16–18 december
Malmö Open och MSF Open – se annons i nummer 7!
■ Karlstad 27–30 december
Öppen turnering, sju ronder schweizer.
Info: www.chess-karlstad.se
■ Stockholm 27 december – 5 januari
Rilton Cup – se annons i nummer 6!

Januari
■ Sundsvall 6–8 januari
Januariturneringen, öppen turnering.
Info: www.sundsvallsschack.se
■ Hisingen Open 7–8 januari
Info: Sture Hellberg 031-538947.
■ Wijk aan Zee 13–29 januari
Schackfestival, bland annat med öppna turneringar.
Info: www.coruschess.com
■ Gausdal 16–23 januari
Gausdal Classics I. IM-grupp (tio spelare) och elo-grupp (öppen
turnering). Info: Hans Olav Lahlum, e-post: hanso.lahlum@c2i.net
■ 21–22 januari
Elitserien rond 6-7, allsvenskan rond 4.
■ Borlänge 27–29 januari
Dala Open – se annons på sidan 678!

Februari

Tidskrift
för
Schack

■ 12 februari
Allsvenskan rond 5.

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: contact@chesshouse.se

■ Skara 18–19 februari
Västgöta Open – se annons på sidan 679!

Mars
■ 4–5 mars
Elitserien rond 8, allsvenskan rond 6.
■ Norrtälje 10–12 mars
Skol–SM för flickor.
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Dala Open
Tid:

Borlänge

Fre-sön. 27 – 29 januari .2006

riser!

ingp
Rank

Plats:

Teknikdalen, Forskargatan 3 i Framtidsdalen

Spelform:

6 ronder nordiskt schweizer, Modifierad
Rond 1 - 2 spelas med 50 minuters betänketid för hela partiet.
Rond 3 - 6 spelas med 1.5 timme på 30 drag. Därefter 30 min för
resten av partiet.

Spelschema:

Fredag 28/1
Lördag 29/1
Söndag 30/1

Rond 1 kl 18.30
Rond 3 kl 10.00
Rond 5 kl 09.00

Priser:

1:a – 5:e
Ranking pris

2000:-/1000:-/750:-/500:- /250:500:- i grupper om 6-8 spelare
(beroende på antalet startande)

Distriktsmästare

Bäste Dalaspelare

Rond 2 kl 20.20
Rond 4 kl 15.00
Rond 6 kl 13.30

Pokal

Startavgift:

250:- för seniorer
150:- för juniorer och pensionärer
Sätts in på Dalarnas SF postgiro 49 17 29 – 0

Anmälan:

Anmälan till Mats Sjödin tel.nr nederst.
Eller på DSF:s hemsida senast måndagen den 23/1.
Personlig anmälan i spellokalen senast 18.15 fredag 27 januari

Logi:

First Hotel Brage erbjuder följande pris.
Priserna är per rum och dygn inkl. frukost
Enkelrum 530 kr, dubbelrum 700 kr.
Tel 0243 – 22 41 50 Boknings kod “schack” den 27/1-29/1
Borlänge co. 0243 - 257490
Mats Sjödin
0243 –149 43
070 – 244 86 83

Info:

Mora
Leksand
Högskolan
Vägverket

Kupolen

Teknikdalen

mats@dalaschack.com

E-post:

www.dalaschack.com

Hemsida:

Ludvika
Örebro

Välkommen!
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Falun
Stockholm

8 ronder schweizer; två ronder en halvtimme/spelare,
sex ronder en timme/spelare.
Spelprogram: Lördag: Rond 1 11.00-12.00, rond 2 12.15-13.15, lunch 13.15-14.15,
rond 3 14.15-16.15, rond 4 16.30-18.30, rond 5 18.45-20.45.
Söndag: Rond 6 09.00-11.00, rond 7 11.15-13.15, lunch 13.15-14.15, rond 8 14.1516.15. Prisutdelning 16.30.
Spellokal: Djäkneskolans aula, mitt i Skara centrum. Granne med domkyrkan.
Startavgift: Seniorer 300:-, juniorer 1986 och senare 200:-.
IGM fritt logi och ingen startavgift, IM ingen startavgift.
Anmälan sker genom att sätta in startavgiften på Bg nr. 5829-5304. Glöm inte att
ange klubb, ranking samt för seniorer och juniorer födelseår. Senaste anmälningsdatum 14 februari 2006. Efteranmälningar 50:- extra.

Personlig anmälan i spellokalen senast 10.30.
Priser: 1:a 6 000:-, 2:a 3 000:-, 3:e 2 000:-, 4:e 1 500:-, 5:e 1 000:-, 6:e 750:-, 7:e 500:Rankingpriser i tiomannagrupper: 1000:- (ej de 10-15 högst rankade).
Seniorer -46-äldre:
1:a 800:- 2:a 400:Juniorpriser: A -86-89: 1:a 800:- 2:a 400:"Spellokalen var jättefin, vandrarhemmet ett av de finaste jag har
B -90-yngre: 1:a 500:- 2:a 250:I Västgöta Open ingår DM. Bäst placerad från distriktet
erhåller förutom eventuella andra priser plakett och 1000:-.

Skördepris efter varje rond från Svenska Schackbutiken.

OBS! Ingen delning av prispengarna.
Alla priser garanterade oavsett deltagarantal!

bott på, bra parkeringsmöjligheter,
cafeteria med humana priser, bra
och trevlig tävlingsledning (...)"
Björn Ahlander i TfS nr 2/05
efter Västgöta Open 2005.

Logi: Vandrarhem 0511-121 65, Music Inn 0511-200 20, Stadskällaren 0511-134 10,
Stadshotellet 0511-240 50. Alla cirka 5-10 minuters promenad till spellokalen.
Frågor: Tel/fax klubblokalen 0511-176 20. Email: postmaster@skaraschack.se
Mer info: www.skaraschack.se // www.schackforum.se // www.schackcentralen.com
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POSTTIDNING

B

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

6YHQVND6FKDFNEXWLNHQ$%
´$OOWL6FKDFN´
0HGEXWLNHUL6WRFNKROPRFK*|WHERUJ
)ULW]YlUOGHQVVWDUNDVWHVFKDFNSURJUDPL(OR
3URJUDPPHW KDU RPIDWWDQGH VFKDFNOLJD NXQVNDSHU RFK HQ PlQVNOLJ YlUGHULQJVVWUXNWXU
VRP JDUDQWHUDU DWW GHW KLWWDU EUD GUDJ RFK LQWUHVVDQWD LGpHU lYHQ QlU GHW LQWH YlJOHGV DY
GLUHNWDWDNWLVNDP|MOLJKHWHU'XNRPPHUDWWXSSVNDWWDYlUGHWDYGHWWDQlUGXDQDO\VHUDUPHG
SURJUDPPHW)ULW]WlQNHURFKSODQHUDUVRPHQPlQQLVNDPHQSURJUDPPHWEHKnOOHUGHQ
WDNWLVNDJU\PKHWHQKRVYlUOGHQVWRSSPRWRU
2P GX VQDEEW YLOO |ND GLQ VSHOVW\UND lU )ULW]  GHQ SHUIHNWD WUlQDUHQ I|U GLJ )|UXWRP
GH PnQJD SRSXOlUD WUlQLQJV RFK VSHOQLYnHUQD KDU )ULW]  Q\D IXQNWLRQHU I|U DWW I|UElW
WUD GLQ VFKDFNOLJD I|UVWnHOVH 7LOO H[HPSHO HQ K|JVW NRPSHWHQW ´SULYDWOlUDUH L SRVLWLRQV
VSHO´ VRP PHG QDWXUOLJW VSUnN I|UNODUDU VLWXDWLRQHQ Sn EUlGHW I|U GLJ Sn UHQ HQJHOVND 'H
Q\D WUlQLQJVPRGXOHUQD ´DQJUHSS´ ´VFKDFNDU´ RFK ´I|UVYDU´ OnWHU GLJ PHG HQ VQDEE EOLFN
VH YDU KlQGHOVHUQD Sn EUlGHW NRQFHQWUHUDV 'HVVXWRP ¿QQV GHW VSOLWWHU Q\D WUlQDU RFK
KDQGLNDSSIXQNWLRQHUOLNVRPHQJLJDQWLVN)ULW]GDWDEDVPHGPHUlQHQPLOMRQVFKDFNSDUWLHU
)ULW]WDUGLJGLUHNWWLOOGHQVWRUDYlUOGHQVVFKDFNSnWRSSQLYn'XNDQI|OMDK|JNODVVLJDHYHQ
HPDQJ VRP VlQGV OLYH Sn )ULW]VHUYHUQ SOD\FKHVVFRP ´(YHQHPDQJVNDOHQGHUQ´ LQIRUPHUDU
GLJRPNRPPDQGHVlQGQLQJDUWXUQHULQJDURFKWUlQLQJVNXUVHU'HWQ\D´PXOWLEUlGHW´ODGGDU
DXWRPDWLVNWDOODWRSSDUWLHULHWWHQGDI|QVWHU2FKGHW¿QQVPnQJDQ\DDQYlQGEDUDVHUYHU
IXQNWLRQHUXWPDQLQJDUPHGYDULDEHOWLGVNRQWUROO´YHPERUKlU´LQIRUPDWLRQKDUPRQLVHULQJ
DYFKDWW)ULW]YlGHUVHUYLFHRFKP\FNHWP\FNHWPHU
$OOW SUHVHQWHUDV PHG RSWLPHUDG JUD¿N VXUURXQGOMXG RFK KlSQDGVYlFNDQGH UHDOLVWLVN
SMlVnWHUJLYQLQJ

3ULVNU

7LJHU¶V0RGHUQDYVWRUPlVWDUH7LJHU+LOODUS3HUVVRQV 
,GHQQDXQGHUKnOODQGHERNI|UNODUDUGHQVYHQVNHVWRUPlVWDUHQKXUGHWlUP|MOLJWDWWVSHOD
DPELWL|VWXWDQDWWEHK|YDPHPRUHUDÀRGHUDYDQDO\VHU7LJHUV0RGHUQDWlFNHUKXYXGVDNOLJHQ
YDULDQWHU VRP VWDUWDU PHG GUDJHQ «J «/J «G RFK «D 7LJHU OHGHU OlVDUHQ WLOO
GMXSI|UVWnHOVHJHQRPULNOLJWNRPPHQWHUDGHSDUWLHUNU\GGDGHPHGLQVLNWVIXOODUHVRQHPDQJ
7LJHUJnURIWDSnWYlUVJHQWHPRWNlQGWHRULRFKVnNDOODGH³H[SHUWHU´7H[WHQlUVnOXQGDULN
SnYLNWLJDI|UElWWULQJDUDYH[LVWHUDQGHWHRULLVWRUWVHWWLDOODXQGHUV|NWDYDULDQWHU%RNHQlU
YDFNHUWSURGXFHUDGRFKOlWWDWWRULHQWHUDVLJL%RNHQULNWDUVLJWLOORUlGGDVSHODUHRFKWlQNDUH
PHGUDQNLQJIUnQWLOO5HNRPPHQGHUDV
%HK|YHUGXVFKDFNE|FNHUVFKDFNSURJUDPHOOHUVSHO"9LKDUDOOWHQVFKDFNVSHODUHEHK|YHU+DUYLYDUDQKHPPD
VNLFNDV GHQ VDPPD GDJ %HVWlOOQLQJDU XQGHU  NU VNLFNDV PRW IDNWXUD 'X OlJJHU EDUD WLOO I|U SRUWRW
,QJD P\VWLVND WLOOlJJVNRVWQDGHU 9nU VW\UND lU JHGLJHQ SURGXNWNRPSHWHQV RFK P\FNHW K|J VHUYLFHQLYn
9LOOGXKDUDEDWWYDUMHJnQJGXKDQGODU"*nPHGL6FKDFNEXWLNHQ.OXEESnE|FNHURFKUDEDWWSnDOOW
VFKDFNPDWHULDO)XOOVWlQGLJDYLOONRU¿QQVSnYnUKHPVLGD
1\SULVOLVWDI|UVlVRQJHQXWHQX5LQJRFKEHVWlOOGHQ
+HPVLGDZZZVFKDFNNRPSDQLHWFRP HEUHYRUGHU#VFKDFNNRPSDQLHWFRP
, 6YHQVND 6FKDFNEXWLNHQ $% DUEHWDU *XQQDU )UHGLQ ,0 .DUO -RKDQ 0REHUJ /HQQDUW 6PLWK RFK ,0 $UL =LHJOHU
9lONRPPHQDWWEHV|NDYnUDYlOVRUWHUDGHEXWLNHUGlUGXKLWWDU1RUGHQVVW|UVWDODJHUDYVFKDFNDUWLNODU
gSSHWPnQIUH9HJDJDWDQ*|WHERUJ7HOID[
6WRFNKROPVEXWLNHQ%UlQQN\UNDJDWDQPnQWRU /XQFK )UH7HO
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