Tidskrift för Schack 2/2006 www.schack.se

TfS
Världscupvinnaren
Levon Aronian fick
chansen att vara
med i A-gruppen i
Corusturneringen

Johan Sigeman
rapporterar från
Wijk aan Zee

Wijk aan Zee ● Gibraltar ● Aeroflot Open i Moskva ● Vem var Carl Schlechter?
TfS nr 2/2006
I korta drag ● Läsarbrev ● Ungdomssidorna ● Elitserien ● Matchen: Västerås ASK–Schack 64

TfS
Årgång 112

Tidskrift för Schack

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
telefon 011/10 74 20
Tidskrift för Schack är officiellt
organ och medlemsblad för
Sveriges Schackförbund
och utkommer under 2006
med åtta nummer.
Ägare: Sveriges Schackförbund.

Lars Grahn
Döbelnsgatan 3 B
212 13 Malmö
lars.grahn@schack.se
Redaktör och ansvarig utgivare
Lars Grahn
Prenumerationer och ekonomi
Sveriges SF:s kansli
011/10 74 20
kansliet@schack.se
Bildhantering och layout
Lars Grahn

Prenumerationsavgiften
för 2006 är 400 kr
PlusGiro 60 46 34-6.

Korrekturläsare
Stellan Brynell

Annonser

Ordförande i Informationskommittén
Jonas Eriksson
jonas@penquake.com

helsida 2000 kr
halvsida 1200 kr
kvartssida 700 kr
Sista sidan 3000 kr
För annonsörer som sysslar
med schacklig verksamhet
utgår 50% rabatt.

Utländska konton
Prenumeranter i Danmark, Finland och Norge kan betala
prenumerationsavgiften till TfS-konton i respektive land.
Danmark: Nordea 2040 5496 831 669

Manusstopp
för annonser
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

3
4
5
6
7
8

5 april
24 maj
19 juli
23 augusti
4 oktober
15 november

TfS når läsarna ungefär fyra
veckor efter manusstopp.

TfS nr 2/2006

400 D kr

Finland: Nordea 182030–7443

55 euro

Norge: Nordea 6021.07.19256

400 N kr

IBAN: SE84 9500 0099 6042 0604 6346
BIC: NDEASESS

Tryckeri: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund
ISSN 0040-6848
Copyright, texts & illustrations © TfS, Malmö, Sweden.
All rights reserved. No part of this magazine may be
reproduced, in any form or by any means, without
permission in writing from TfS.

NUMMER 2

2006

innehåll

6 Förnyelse och utveckling i Wijk aan Zee
På den stora allmänningen mitt i byn hade arrangörerna slagit
upp ett gigantiskt tält med parkettgolv, solida väggar, en scen
och två barer. Bland minglande gäster på invigningsceremonin
fanns Johan Sigeman. Här berättar han om sina möten med
några av schackvärldens mest kända aktörer, och om de två
första dagarnas spel i sporthallen De Moriaan. Det blev en
minnesrik helg i Wijk aan Zee. Till det kommer ett partiurval
på sidan 11 och något om Magnus Carlsens framfart i B-gruppen
på sidan 20.
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Hur var det egentligen med Jan Timmans och Hans Böhms boende under Stockholm
Open 1971-72? Övernattade de verkligen i sin folkabuss, som vi antydde i förra numret?
Hans Böhm berättar om sina Sverigeminnen. Yasser Seirawan kommer med synpunkter
på det förestående presidentvalet i Fide.

39 Vem var Carl Schlechter?
Budapests schackvänner hade dukat till fest julen 1918. En av
dåtidens främsta stormästare kom på besök. Men kvällen slutade
med sorg och tragedi. Den inbjudne stormästaren, Carl Schlechter,
bröt samman under simultanföreställningen. Han dog kort därefter
på sjukhuset, undernärd och utfattig. Ingemar Johansson ställer
frågan – Vem var Carl Schlechter? – och försöker besvara den.
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Nytt från
Sveriges Schackförbund

S

veriges Schackförbunds styrelse brukar ha sammanträde under fyra helger per år.
Budgetarbetet gicks i huvudsak
igenom vid höstens möte i Linköping. Efter hemarbete i kommittéerna och styrelsens arbetsutskott kunde budgeten för 2006
fastställas vid styrelsens möte den
28 januari i Katrineholm. En
omsättning på cirka sju miljoner
kronor, något mer än 2005, budgeteras för 2006. Budgeten är i
balans varför ett oförändrat eget
kapital på cirka tre miljoner
kronor förväntas vid utgången av
2006.
Glädjande nog har vi fått
besked om att vi ånyo beviljats
bidrag från Ungdomsstyrelsen och
från överskottet från Svenska
Spel, sammanlagt drygt fyra miljoner kronor vilket är något mer
än förra gången. Dessa bidrag
utgör således drygt hälften av förbundets intäkter i budgeten för
2006. Bidragsbeslutet innebär
också att Ungdomsstyrelsen anser att Sveriges Schackförbunds
högsta beslutande organ väl
representerar även ungdomar och
kvinnor i förbundet. Detta har
tidigare ifrågasatts av Ungdomsstyrelsen.
I anslutning till den slutliga
justeringen av budgeten beslöts
bl.a. att bevilja ett bidrag så att
Sigemanturneringen kan genomföras även i år. En tidigare förfrå-

gan om ett landskampsutbyte
med Kina diskuterades igen.
Eftersom en stor del av kostnaderna skulle täckas av privata
bidragsgivare beslöt styrelsen att
ställa sig positiv till detta utbyte
under förutsättning att ett antal
frågor först klarades ut. Kinamatchen togs också upp i den
definitiva budgeten för 2006.
Det rapporterades vid styrelsemötet att överenskommelsen
mellan Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund
om SM 2007 i Stockholm är i det
närmaste helt klar.
Fortsatta stora internationella
evenemang i Sverige efter LagEM diskuterades. Det beslöts att
ge upp tanken på att arrangera
Schack-OS i Sverige redan 2010.
Styrelsen beslöt istället att ta fram
ett förslag till plan, i vilken kanske Schack-OS 2012 kan ingå,
för hur internationella stortävlingar ska arrangeras i Sverige.
Denna ska sedan presenteras vid
distriktsledarkonferensen den 2
april och i eventuellt reviderad
form vid sommarens kongress.
Valet av Fide-president diskuterades naturligtvis också. Sveriges Schackförbund har ännu inte
bundit sig för att stödja någon
kandidat. Det beslöts att bjuda in
representanter för de olika kandidatlistorna till styrelsemötet i
april för att ge dessa en möjlighet
att direkt presentera sig för

styrelsen. Valet av Fide-ledning
sker sedan vid Fide-kongressen i
Turin i början av juni.
Den pågående utvärderingen
av Handlingsprogram 2001 presenterades av Erik Degerstedt.
Avsikten är att efter en fördjupad
idédebatt ta fram ett nytt mer
aktuellt handlingsprogram. Denna fråga kommer upp på vårens
distriktsledarkonferens samt naturligtvis också på styrelsens
aprilmöte då mer tid än vanligt
ska avsättas för framtidsfrågor.
Jag hoppas för övrigt att ha
spelat färdigt några av mina partier i den sextonde korrespondensschackolympiaden till dess
för att kunna ge dessa framtidsfrågor den tid de förtjänar.

Ingvar Carlsson
Ordf. Sveriges Schackförbund
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Förnyelse och
utveckling i
Wijk aan Zee
Text och foto Johan Sigeman

N

är SAS-planet på fredagsförmiddagen den 13 januari lyckligen hade landat på Schiphol och
vi skakat av oss den vaga oro som
man alltid känner när man ska
göra något riskabelt en fredag med
detta datum, började förväntningarna stiga hos Johan Berntsen och
mig. Trots att vi har varit i Wijk
aan Zee flera gånger är det alltid
lika trevligt att komma tillbaka.
Redan 1938 började man
arrangera den schackturnering
som inte bara har överlevt under
alla år utan också utvecklats starkt,
inte minst på senare tid. Under
flera decennier spelades tävlingen i den närliggande tätorten
Beverwijk men 1968 flyttade tävlingarna ut till kusten. I drygt tio
år spelade man på ett hotell i
Wijk aan Zee men sedan 1980
håller nästan alla deltagarna till
i sporthallen De Moriaan. Om
man bläddrar i historieböckerna
finner man att två svenskar har
vunnit tävlingen, Gideon Ståhlberg 1956 och Ulf Andersson
1983. Båda fanns för övrigt
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på bild i en fotoutställning vid
entrén till spellokalen.
Det ekonomiska stöd som turneringen sedan många år får från
stålverket Corus (tidigare
Koninklijke Hoogoven men efter
en fusion med British Steel i oktober 1999 drivs verksamheten
under det gemensamma namnet
Corus) är ovärderligt och med
svenska mått mätt osannolikt
stort. (Det finns också en rad
andra sponsorer men i jämförelse
med Corus betyder de självfallet
betydligt mindre). Efter att ha
haft stora svårigheter med lönsamheten efter fusionen har företaget på senare tid kommit i
gång ordentligt. Kvartalsrapporten efter nio månader under 2005
visade exempelvis en vinst efter
skatt på drygt fem miljarder kronor! Hur mycket Corus varje år
ger till själva tävlingen är en hemlighet. För några år sedan trodde
de flesta att företaget bara skulle
se till att tävlingen skulle överleva sin 64:e upplaga eftersom
detta skulle vara en schackligt

sett symbolisk slutpunkt. Men i
samband med invigningen 2001
tillkännagav företaget under stort
jubel att man hade bestämt att
fortsätta sponsra tävlingen i vart
fall till och med 2010.
Tävlingen har med tiden
naturligtvis blivit en tradition i
ordets allra bästa bemärkelse och
under två veckor i januari varje år
flockas inte bara amatörer i stora
skaror utan också världseliten i
denna lilla oansenliga by. Dirk
Jan ten Geuzendam på New In
Chess, som tidigare alltid har
hållit Linares som den absolut
bästa och trevligaste turneringen
(ingen som gillar schack får förresten missa hans fantastiska lilla
bok om Linares), har på senare
tid ändrat uppfattning och håller
numera i stället på Corus. Jag tror
inte att det är någon som säger
emot honom på den punkten.
Några timmar efter ankomst
promenerade Johan och jag bort
till det stora tält som hade slagits
upp mitt på den stora allmänningen mitt i byn. Överallt på
flaggstänger vajade röda och vita
flaggor med turneringens logotyp. Väl inne glömde man snabbt
bort att man var i ett tält eftersom
arrangörerna hade gjort allt för
att skapa en inomhusatmosfär
med parkettgolv, solida väggar,
en scen, två barer, en brassorkester och mycket annat. I tältet
samlades cirka 300 personer, både
spelare, arrangörer, sponsorer,
representanter för Corus och
speciellt inbjudna gäster.
Invigningsceremonin tog sin
början med att arrangörsorganisationens ordförande Dolf Vos
hälsade välkommen och bad spelarna i A- och B-grupperna tåga
in. I täten kom turneringsdirektören Jeroen van der Berg och
efter honom marscherade (nåja)
28 spelare från de båda högsta
grupperna. På sedvanligt manér
kallades spelarna sedan fram i tur

och ordning efter den för schacket så traditionella rangordning
som mäts i elo-tal och fick vid ett
bord på scenen välja en trälåda
vardera. I lådan fanns en schackpjäs i stearin med det startnummer som spelaren skulle få i
turneringen. Onekligen en ljus
idé.
En representant för stålverket
Corus höll ett invigningstal där
hon berättade att företaget har
som målsättning att vara det
främsta i sin bransch och därför
ständigt arbetar med att försöka
förnya, utforska möjligheter och
effektivisera sin verksamhet. Förnyelse och utveckling var också
temat för 2006 års turnering. Och
mycket riktigt, överallt i byn och
på tillfartsvägarna fanns nyproducerade affischer med tre olika
motiv som på olika sätt ska visa
företagets vilja att sträva framåt
och uppåt. På en affisch spelar
två astronauter schack mot varandra, på en annan är två dykare
inbegripna i samma sysselsättning
och på den tredje är det vackra
varmluftsballonger i form av
springare som sakta stiger mot
skyn.
Efter själva ceremonin var det
fritt fram att mingla och det tog
både jag och Johan fasta på. I
vimlet träffade vi till exempel
Bessel Kok och han berättade om
sin kampanj för att bli ny president i Fide. Vi pratade om det
starka stöd som han sannolikt har
i Västeuropa men också om den
utmaning som det innebär att
skaffa det nödvändiga stödet också på andra kontinenter.
Jeroen van der Berg berättade
ingående om den uppmärksammade kontroversen med Jan
Timman förra året då den senare
ansåg sig ha blivit lurad på en
plats i A-gruppen (Kasparov lämnade återbud och arrangörerna
tog då in Judit Polgar. JT upplevde att han hade ett muntligt löfte
TfS nr 2/2006
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om att vara förste reserv). Det
stod mycket om detta i holländsk
press och i något sammanhang
hade också Timman hänvisat till
att hans svenske advokat hade
rått honom att stämma arrangörerna på skadestånd! Eftersom det
inte kunde råda något tvivel om
vem denne advokat var, fick jag
ägna lite tid åt att reda ut detta
missförstånd.
Eftersom jag inte tidigare hade
pratat med Veselin Topalov tog
jag chansen när jag träffade på
honom, hans sekundant Ivan
Cheparinov och managern Silvio
Danailov. Efter lite prat om VMturneringen i Argentina kom vi
in på den turnering som 2005
spelades i Sofia där det var förbjudet att bjuda eller ta remi utan
tillåtelse från turneringsledningen. Danailov, som var mannen
bakom evenemanget, tyckte att
försöket var en stor framgång och
Topalov, som i alla fall aldrig
spelar på remi och dessutom vann
tävlingen, höll förstås med. Det
blir en fortsättning under våren
2006.
Eftersom en viktig del av resan
för oss alltid gäller kontakter med
nya spelare till vår turnering i
Malmö, passade vi också på att
prata med några olika deltagare.
De flesta av de spelare som vi har
råd med saknar (lyckligtvis) agent
men det finns undantag och en
del av dessa är snabba med att
presentera både sig och sina
spelare. Vi träffade på en agent
som mer eller mindre lämnade en
garanti att han bara företrädde
sådana spelare som aldrig tog
remi! Det är för övrigt roligt att så
många spelare och arrangörer
känner till vår tävling och att den
har ett så gott rykte, trots den i
sammanhanget så blygsamma
budgeten. Detta är i allt väsentligt Johan Berntsens förtjänst.
Han har under åren sammanlagt
arbetat tusentals timmar med
8
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Kafébord à la Wijk aan Zee med socker på e8 och salt på d8.

tävlingen för att se till att alla
spelare känner sig välkomna och
trivs.
Efter att ha hälsat på Yasser
Seirawan (för övrigt själv vinnare
av Hoogoven 1980) och pratat
om hans fina livebevakning av
VM-turneringen i Argentina i
höstas, gled samtalet över på
andra ämnen som till exempel då
han för första gången besökte
Malmö för att spela med i redaktör Grahns stormästarturnering
1979, om likheter och skillnaden
mellan schack och poker, om vanstyret av Fide och mycket annat.
Lite senare på kvällen vidtog
den för många schackspelare
närmast obligatoriska rundan
förbi Café Sonnenvank där
schackentusiaster samsas med
biljardspelare och massor av
“vanliga“ människor under traditionellt holländskt gemyt.
På lördagen väcktes vi av en
strålande vintersol som lockade
oss ut på en timslång promenad
längs den breda stranden där vi
trängdes med cyklister, joggare,
hästar, hundar och promenerande holländare.

Spellokalen i De Moriaan var i
år fullständigt förändrad. Hela
sporthallen var invändigt tapetserad från golv till tak med de nya
speciellt framtagna affischbilderna i enormt format. Astronauter
och dykare svävade omkring på
väggarna flera meter upp mot
taket och bakom spelarna vid scenen strävade varmluftsballonger
mot natthimlen. Det var mycket
effektfullt och imponerande. Vi
fick senare veta att totalkostnaden bara för att ta fram och producera denna nya reklam hade
hamnat på två miljoner kronor!
Det var inte utan att Johan och
jag kastade en blick på varandra
då vi hörde denna siffra nämnas.
Vad hade inte vi i Malmö kunnat
göra med en tiondel av den
summan?
Några minuter före rondstart
började spelarna komma in i
hagen. Det blev snabbt uppenbart vilka som drog till sig den
största uppmärksamheten. Magnus Carlsen blev till exempel
fotograferad ur alla vinklar och
när den nyblivne världsmästaren
Topalov anlände, skockades foto-

graferna i stället runt hans bord.
Corus officielle fotograf Fred
Lucas tog för övrigt många fantastiska bilder som man kan hitta
på turneringens hemsida.
Den enda kritiken som kan riktas mot arrangemanget gäller
publiken och dess möjligheter att
följa partierna på ett bekvämt
sätt. Eftersom större delen av
sporthallen används för amatörgrupperna finns det inte plats till
stolar eller läktare för publiken
framme vid podiet utan alla måste
stå för att kunna titta på spelarna.
Det kan bli ganska mycket trängsel på golvet under ronderna men
det finns även stora tv-monitorer
där man kan följa partierna.
Man kan säga att stämningen
och atmosfären under tävlingarna inte är alldeles olik ett SM.
Man träffar, precis som hemma,
nya och gamla bekanta och får
möjlighet att spela och följa
andras partier. Till skillnad från
svenska förhållanden finns det en
välförsedd bar i anslutning till
spellokalen där cigarettröken (och
kanske inte bara cigarettrök) ligger tung. En tv står på och visar
skridskotävlingar eller fotboll,
överallt sitter och står schackspelare i alla åldrar och på borden
samsas kaffekoppar, ölglas, askfat, spel och klockor. Man analyserar egna och andras partier och
spelar blixt. Där kan man också få
en tallrik av den traditionella och
mycket goda ärtsoppan – något
man inte får missa!
Det finns turneringar för alla
kategorier under de två veckorna. Man kan spela i fyramannagrupper eller i tiomannadito. Det
finns tävlingar för barn, politiker
och journalister med mera. Om
man funderar på att vara med
själv är det dock viktigt att vara
ute i god tid eftersom turneringarna snabbt blir fulltecknade.
Mitt i det rum bakom spellokalen där spelarna i A- B- och C-

grupperna får analysera sina partier och där presstjänsten sitter
och där alla journalister och gäster ständigt promenerar fram och
tillbaka, satt Yasser Seirawan helt
lugnt och kommenterade de pågående partierna live för Chess
Base. När något parti blev färdigt
passade han ofta på att locka till
sig en av spelarna för en kort
intervju. Det var märkligt hur
han lyckades hålla koncentrationen mitt i allt spring. Hans kommentarer är ofta mitt i prick och
det är tydligt vilken ruskigt stark
spelare han fortfarande är. Yasser
är också utrustad med en pedagogisk förmåga utöver det vanliga.
Detta med livekommentarer på
nätet är en modell som är som
klippt och skuren för schack. Jag
tror att den arrangör som kan
börja ta betalt för denna service
i lite större skala kommer att
kunna lösa en stor del av finansieringen. Det behöver inte kosta
mycket för den enskilde användaren och det är alldeles klart att
med en kunnig och engagerad
programledare får publiken väldigt mycket valuta för pengarna.

Yasser är själv mycket optimistisk när det gäller intresset för
denna typ av sändningar och slår
gärna vad med teknikerna på
Chess Base om hur många inloggade användare som kommer att
dyka upp under sändningen.
Precis som tidigare år umgicks
vi en del med arrangörerna och
utbytte erfarenheter och tips om
sponsorer, spelare och mycket
annat. Företaget Corus har en
egen representant i kommittén
vid namn Hans Goosens och han
har genom sin entusiasm för
schack helt klart betytt mycket
för att huvudsponsorn ska fortsätta med sin satsning. Han har
tidigare berättat för oss hur han
varje år envist bearbetade ledningen för bolaget i syfte att få
fram support för ytterligare ett år
i taget till dess att han ansåg tiden
mogen för att i stället föreslå en
långsiktig satsning under tio år
och att ledningen mer eller mindre genast accepterade, kanske för
att få lite lugn och ro!
På lördagskvällen fick vi sällskap på en av byns restauranger
av Ivan Sokolov som detta år för

Ulf Andersson, turneringssegrare 1983, fanns med i bildgalleriet.
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Fotograferna skockades kring världsmästaren Veselin Topalov.

första gången hade anlitat en
sekundant, fransmannen Laurent
Fressinet. Även Etienne Bacrot
och dennes sekundant anslöt och
under middagen fick vi möjlighet
att lära oss lite om hur arbetet
mellan partierna går till. På kvällen får sekundanten anvisningar
om vad han ska titta på inför
nästa rond och sedan är det bara
att analysera hela natten. På förmiddagen träffas man och diskuterar och sekundanten lämnar
över anteckningar eller (vanligare) ett USB-minne med nattens
analyser. Sedan tar spelaren över
de sista förberedelserna. Det är
då dags för sekundanten att gå
lägga sig och sova under större
delen av ronden. Så fortsätter det
dag efter dag, natt efter natt.
Det är för övrigt nog inte säkert
att schacklig förmåga är ensamt
10
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avgörande när det gäller att välja
den bäste sekundanten. Personkemin spelar säkert en stor roll.
Det gäller att få spelaren på rätt
humör, inte minst efter en smärtsam förlust. På söndagskvällen tog
det (som vanligt) lång tid för Ivan
att hämta sig efter den lite onödiga förlusten mot Ivantjuk i rond
2. Vi åt sista kvällen vår middag i
hotellets restaurang tillsammans
med Sokolov, Fressinet och Bacrot. Det var ganska intressant att
höra de tre analysera olika varianter i Ivans parti utan bräde och
pjäser. Här kände vi oss verkligen
som de amatörer vi är. Men alla
tar inte en förlust lika illa. Förutom vårt lilla sällskap var det
bara Topalov, Cheparinov och
Danailov som satt i hotellrestaurangen. Topalov hade också förlorat i denna rond (mot Adams)

men såg inte alls speciellt knäckt
ut. Han skämtade glatt om att det
var dags för “förlorarnas middag“
och slog ut med händerna mot
sitt eget bord eftersom också
Cheparinov hade förlorat sitt parti
i B-gruppen. Det var med andra
ord en slående skillnad i attityd
mellan Sokolov och Topalov och
jag tror att det ställdes ganska
stora krav på stackars Fressinets
psykologiska förmåga, både
denna kväll och framför allt ju
längre tävlingen led.
På måndagsmorgonen styrde vi
åter kosan mot gamla Sverige,
fyllda med erfarenheter, inspiration och nya minnen och redan
när vi landade på Kastrup hade vi
mer eller mindre bestämt oss för
att resa till Wijk aan Zee i januari
2007. Det tycker jag att ni också
ska göra!

Så spelar en
världsmästare
Av Lars Grahn

N

är Anatolij Karpov tilldelades
VM-titeln 1975 hade han
högst ratingtal av världens alla
aktiva spelare. När Garri Kasparov övertog VM-titeln tio år
senare var han i sin tur världsetta.
Det var naturligtvis lättare att
acceptera dem som världsmästare, när de förutom titeln hade
högre ratingtal än konkurrenterna.
Det blev lite svårare när Kasparov förlorade VM-titeln till
Vladimir Kramnik år 2000 i en
match som Fide inte hade någonting med att göra. Kramnik har
aldrig toppat världsrankingen och
för tillfället ligger han på sjätte
plats. Han har inte lyckats bidra
till att ordna en regelrätt VMcykel, och nu har initiativet åter
glidit över till Fide.
Den VM-turnering som Fide
arrangerade i fjol i San Luis tycks
ha fått allmänt bifall. Veselin
Topalov erövrade VM-titeln efter strålande spel. Kramnik ville
inte vara med i Argentina och
han lämnade återbud till Wijk
aan Zee. Ledinflammation, stod
det i sjukintyget. Han ersattes av
dubble juniorvärldsmästaren
Sjachrijaz Mamedjarov.
Nästa världsranking presenteras den 1 april. Då kommer Kasparov av allt att döma att lämna

listan på grund av inaktivitet, Det
är möjligt att det blir Veselin
Topalov som tar över förstaplatsen Det skulle i så fall ge ytterligare legitimitet åt hans VM-titel.
Till det kommer att han har spelade som en världsmästare i Wijk
aan Zee. Och hans attraktionsvärde avspeglas i det belopp han
kräver för att ställa upp i en turnering; det har ökat från 20 000
till 80 000 euro.
Det var Topalov och Viswanathan Anand som dominerade
tillställningen. Båda förlorade var
sitt parti vilket gav lite krydda åt
anrättningen. Under större delen
av turneringen skiljde det som
mest en halv poäng mellan dem,
och de passerade mållinjen jämsides.
När sextonårige Sergej Karjakin var på väg in till första ronden
kunde man se mamma Tanja
kärleksfullt rätta till hans slips.
(Får vi se den ett år yngre Magnus
Carlsen i slips nästa år när han
debuterar i A-gruppen?)
Sicilianskt (B 90)
Sergej Karjakin
Viswanathan Anand
Rond 1
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5
7.Sb3 Le6 8.f3 Le7 9.Dd2 0-0

10.0-0-0 Sbd7 11.g4 b5 12.g5
b4 13.Se2 Se8 14.f4 a5 15.f5
a4
Ett par veckor senare satt Anands
sekundant Peter Heine Nielsen
med samma ställning som svart i
ett Bundesligaparti mot David
Baramidze. Där följde: 16.Kb1
axb3 17.cxb3 Txa2! (Det är väl
inte omöjligt att Baramidze redan var ute på okänd terräng,
draget efter sin nyhet 16.Kb1.)
18.fxe6 (18.Kxa2 Da8+ 19.Kb1
Lxb3 och svart vinner.) 18...fxe6
19.Lh3 (19.Kxa2 besvaras än en
gång med 19...Da8+, t.ex. 19.Kb1
Dxe4+ och slag på h1, eller
20.La7 Dxa7+ 21.Kb1 Db7 med
bra kompensation för kvaliteten.)
19...Da5! 20.Lxe6+ Kh8 21.Sg3
(21.Lxd7 Ta1+ 22.Kc2 Dc7+ följt
av slag på d1 och d7 ger svart klar
fördel.) 21...Sc5 22.Lc4 Sc7 23.
Thf1 Ta8 24.Lxc5 Dxc5 25.Df2
Dxc4!! 26.uppg. Efter 26.bxc4
b3 27.Kc1 Lxg5+ kommer vits
kung inte undan. Det skulle vara
intressant att veta om den barska
vederläggningen av 16.Kb1 grundade sig på en analys av Anand &
Nielsen.
16.Sbd4 exd4 17.Sxd4 b3
18.Kb1 bxc2+ 19.Sxc2 Lb3
20.axb3 axb3 21.Sa3 Se5 22.h4
Ta5

För den oinvigde ser det kanske
ut som hawaiischack, men allt
det här har spelats förut. Anand
fick anstränga sig lite för att komma ihåg varianterna, medan hans
TfS nr 2/2006
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unge motståndare hade en nyhet
i beredskap.
23.Dc3
Det nya draget. Det förhindrar
åtminstone d6-d5. I efteranalysen kom man fram till att varken
23.Ld4 eller 23.Th3 vållar svart
några problem, och i partiet Leko–
Vallejo, Monaco 2005 fick svart
utmärkt spel efter 23.De2 d5
24.Txd5 Txd5 25.exd5 Lxa3
26.bxa3 Sd6 osv.
23...Da8 24.Lg2?
Det var alltså så det var tänkt,
men Karjakin har slarvat med
förberedelserna. Efter Anand hårda svar är vit helt enkelt förlorad.
Det var nödvändigt att försvara
e-bonden med 24.Ld3, men då
får svart fördel med 24...Sxd3
följt av 25...d5.

24...Sc7!!
Här kan man tala om vederläggning. Anand briljerar med ett
dubbelt pjäsoffer. Det hotar närmast 25...Sb5 så vit har inte
mycket att välja på.
25.Dxc7 Tc8 26.Dxe7
Det är bara till att svälja och hålla
humöret uppe. Efter 26.Db6 Sc4
är vits försvarslinjer på väg att
upplösas.
26...Sc4 27.g6 hxg6 28.fxg6
Sxa3+
Efter en lutare. Anand övervägde
också alternativet 28...Txa3, som
också tycks leda till vinst.
29.bxa3 Txa3 30.gxf7+ Kh7
31.f8S+ Txf8 32.Dxf8 Ta1+
33.Kb2 Ta2+ 34.Kc3 Da5+!
12
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Det snabbaste.
35.Kd3 Db5+ 36.Kd4 Ta4+
37.Kc3 Dc4+ 38.uppg.
Det gick inget vidare för Adams
i San Luis, men när han satte
sig ner för revanschmötet med
Topalov blev rollerna ombytta.
Engelsmannen krossade världsmästaren.

liten fördel för vit.
21.e5! d5
I efteranalysen föreslog Topalov
21...Tb6!?, men vit har fortfarande en lovande ställning efter
Adams förslag 22.exd6 Db8 23.f5
gxf5 24.Dh4. Efter 21...dxe5 22.
fxe5 Lg7 23.Le2 Lxe5 (23...Dc6
24.Se4) 24.Sxb5! har vit klar fördel.

Sicilianskt (B 85)
Michael Adams
Veselin Topalov
Rond 2
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 13.Dd2
När Adams mötte Topalov i VMturneringen i San Luis, spelade
engelsmannen huvuddraget 13.
Sb3.
13...Sa5
När Adams spelade 13.Dd2 mot
Anand i fjolårets Linaresturnering så besvarades det med direkt
14...Tb8. Även om Anand fick
okej spel i det partiet, så väljer
Topalov att gå andra vägar. Det
kunde ju hända att Adams hade
en obehaglig nyhet i beredskap.
14.b3 Tb8 15.Tad1 Sc6?!
Det här är en nyhet och förmodligen en dålig sådan. När Adams
visade partiet i pressrummet
menade han att 15...b6 följt av
Lb7 var en logisk uppföljning av
föregående drag. Vit tycks inte ha
något särskilt efter 16.e5 dxe5
17.fxe5 Sd7.
16.Lf2 Sd7 17.Lg3 Sxd4 18.
Dxd4 b5?!
Ett till synes naturligt drag som
dock ger svart en allvarlig svaghet
på b5. Bättre var 18...b6.
19.axb5 axb5 20.b4! g6?
Ett skumt drag, enligt Adams,
som menade att Topalov borde
ha accepterat att han stod sämre
och sökt dambyte med 20...Dc4
21.Dxc4 bxc4 22.b5 Lb7 med

22.f5!
En härligt sprängning. Om svart
försöker lätta på trycket med
22...Dc4 så slår vit till med
23.fxe6 fxe6 24.Sxd5! Dxd4
25.Txd4 exd5 26.Lxd5+ Kh8
27.Lc6 och vit vinner. Det gör
han även efter 22...Sb6 23.fxg6
hxg6 24.Sxb5 Dc4 25.Df2 Dxb5
(eller 25...Tb7 26.Sd6 Lxd6
27.exd6 e5 28.d7!) 26.Le2 Dd7
27.Lb5 De7 28.Lh4 (Adams).
22...gxf5 23.Sxd5! Dc4
Inte 23...exd5? 24.e6! och svarts
ställning rasar ihop.
24.Dd2
Bra nog. Adams pekade på alternativet 24.De3! med poängen
att partidraget 24...h6 förlorar
direkt på grund av 25.Sf6+. Girige Fritz tycker att vit ska ta tillbaka material med 24.Dxc4 bxc4
25.Sf6+ Sxf6 26.exf6, och det
tycks också leda till vinst.
24...h6
24...exd5 faller på 25.Dg5+! Lg7
(eller 25...Kh8 26.Lxd5 Dg4
27.Dxg4 fxg4 28.Lxf7 Te7 29.e6)
26.Lxd5 Dxc2 (eller 26...Dg4
27.Dxg4 fxg4 28.Lxf7+ Kf8 29.

Foto: Johan Sigeman

Revanschmöte mellan Michael Adams (till höger) och Veselin Topalov.

Lg6+) 27.Lxf7+! Kxf7 28.Dh5+
Kg8 29.Tc1! följt av Dxe8+ och
Txc8.
25.h3!
Ett stilla drag med flera syften.
Svarts dam kommer svårligen att
kunna inta en försvarsposition via
g4, och svart kan aldrig skapa hot
på första raden. Topalov har
inget bra svar.
25...exd5
Om svart avvaktar med 25...Kh7
så kan vit förstärka sin ställning
med 26.c3. Och efter 25...Lg7?
26.Sf6+ eller 25...Lb7? 26.Se3 är
svart förlorad.
26.Lxd5 Dxb4 27.c3 Dc5
Efter 27...Da3 28.Txf5 Te7
29.Txf7 Txf7 30.e6 är svart förlorad. Bästa räddningschansen är
27...De7 28.Txf5 Sxe5 (28...Sb6
29.Lxf7+ Dxf7 30.Txf7 Kxf7
31.e6+ Lxe6 32.Lxb8 Txb8 33.

Df4+ och vit vinner.) 29.Txe5
Le6 30.Lxe6 fxe6 har svart en
svag e-bonde, men han kan kämpa vidare.
28.Txf5 Te6
På 28...Te7 avgör 29.e6! fxe6
30.Lxe6+ Txe6 31.Txc5 osv.

Ett avgörande genombrott.
29...Kxf7 30.Df4+ Ke8 31.Lxe6
Sxe5 32.Td5 och vit vinner.
29...Sb6 30.Tdf1
Ännu starkare var 30.Df4! Lg7
(30...Sxd5 31.Txd5!) 31.Tf1
Sxd5 32.Dg4! med matt.
30...Sxd5
Topalov får ta farväl av damen,
för 30...Lg7 faller på 31.Df4!
Sxd5 32.Dg4.
31.Txf8+ Dxf8 32.Txf8+ Kxf8
33.Dxd5 Ke8 34.Lh4 Ld7 35.Lf6
b4 36.De4
Hotet 37.Dg6+ gör att svart förlorar ytterligare en bonde.
36...Lc8 37.cxb4 Tb7 38.Dg6+
Kd7 39.Dxh6 Kc7 40.Df4 Kb8
41.h4 Tc7 42.h5 uppg.

Nu skulle 29.Lxe6? fxe6 rädda
svart.
29.Txf7!

Ivantjuk spelade listigt mot Anand
i öppningen, men i ett läge när
Anand var beredd att ta remi och
TfS nr 2/2006
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signera protokollen gjorde Ivantjuk en dundertavla.
Engelskt (A 34)
Vasilij Ivantjuk
Viswanathan Anand
Rond 3
1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.Sc3 Sc6
4.e3 e5 5.Le2 d5 6.d4 exd4
7.exd4
Anand i pressrummet efter partiet: “Här gick det upp för mig att
han för andra gången under fjorton år hade lurat in mig i den här
ställningen.“ Det var i interzonturneringen i Manila 1992 som
man nådde den här ställningen
efter en annan dragföljd: 1.e4 c5
2.Sf3 e6 3.c4 Sc6 4.Sc3 Sf6 5.Le2
d5 6.exd5 exd5 7.d4. Den gången spelade Anand 7...Le7 och
fick problem med att utjämna.
7...Le6
Efter partiet i Manila kom Anand
fram till att han borde ha spelat
det här draget i stället “men jag
har ingen aning vad som har hänt
med teorin i varianten de gångna
fjorton åren.“
8.Le3 dxc4 9.Da4 cxd4
9...Da5 10.Dxa5 Sxa5 11.0-0-0
är bra för vit.
10.Sxd4 Ld7 11.Dxc4 Tc8?!
Kritiserades av Anand efter partiet. Han borde ha spelat 11...Le7
följt av 12...0-0, även om vit då
står något bättre. Anledningen
till att Anand kritiserade partidraget är att det tillåter 12.Sxc6!
och efter 12...Lxc6 13.Td1 har
vit klar fördel. Men Ivantjuk hade
andra idéer.
12.0-0 Ld6 13.Sxc6 Txc6 14.
Dh4 0-0 15.Lxa7?!
Ett riskabelt bonderov.
15...b6 16.Tad1 Lc5 17.b4 Le7
18.Dd4 Td6 19.Dc4 Le6 20.Da6
Sd5
Anand: “Jag trodde att jag forcerade fram remi.“
21.Sxd5
Anand betecknade 21.Sb5 Td7
22.a3 som oklart.
14
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21...Lxd5

En kritisk ställning. Ivantjuk borde ha forcerat remi med 22.Lxb6
Txb6 23.Txd5 Txa6 24.Txd8
Txa2.
22.Tfe1?? Tg6! 23.g3
Ivantjuk missade förmodligen att
efter 23.Lf3 Lxf3! 24.Txd8
Txg2+ 25.Kf1 Txh2 finns det
inget försvar mot matthotet på
h1.
23...Lxb4 24.Lc4 Lxe1 25.Lxd5
De7 26.a4
På 26.Lxb6 följer 26...Lxf2! 27.
Kxf2 Df6+.
26...Tf6 27.f4 De3+ 28.Kh1
Lxg3 29.uppg.
Det var en bra dag för toppduon.
Medan Anand fick en halva för
mycket mot Ivantjuk, så förärades Topalov samma bonus mot
Bacrot:
Etienne Bacrot

Veselin Topalov
Efter 33...a5 är det inte mycket

att spela om, det är en rätt säker
remi.
33...c5?? 34.a5 Dc6 35.Dxc6
bxc6 36.Kb3 Kf8 37.Kc4 cxb4
38.cxb4 Ke7 39.Kc5 Kd7 40.c4
f6 41.b5 g5 42.b6 axb6+ 43.
Kxb6 Kc8 44.Kxc6 gxh4 45.c5
uppg.
Efter fjärde ronden kom den första fridagen. Arrangörerna har lagt
in tre fridagar under turneringen,
och det bidrar säkert till att det
brukar vara kampfyllt i Wijk aan
Zee.
Gata Kamsky har varit borta
från de stora turneringarna en
längre tid. Han la av med tävlingsschack 1996 och började
studera för att bli läkare. Planen
reviderades efter ett år och det
blev i stället juridikstudier. Han
är numera familjepappa och etablerad advokat i New York, men
har det senaste året återvänt till
schackarenorna. Kamsky fick en
tuff start i Wijk aan Zee. Efter
fem ronder låg han sist på 1
poäng. Då väntade Anand, som
var placerad i andra ändan av
tabellen.
Damgambit (D 20)
Gata Kamsky
Viswanathan Anand
Rond 6
1.d4
Kamsky om sitt öppningsdrag:
“Jag förlorar ju alla partier med
1.e4.“
1...d5 2.c4 dxc4 3.e4 Sf6 4.e5
Sd5 5.Lxc4 Sb6 6.Ld3 Sc6 7.Se2
Le6 8.Sbc3 Dd7 9.Se4 Ld5
10.Le3
Teorin föreskriver 10.0-0. Kamsky hade förväntat sig att hans nya
drag skulle bemötas med 10...e6
11.a3 Lc4 och utjämning. Anand
väljer en hårdare linje.
10...0-0-0!?
Kamskys tabellplacering påverkade kanske Anands variantval.
11.a3 De8 12.Dc2 f5?!

Wijk aan Zee 2006, grupp A

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

Viswanathan Anand
Veselin Topalov
Michael Adams
Vassilij Ivantjuk
Boris Gelfand
Sergej Karjakin
Sergei Tiviakov
Peter Leko
Levon Aronian
Loek van Wely
Etienne Bacrot
Sjachijar Mamedjarov
Gata Kamsky
Ivan Sokolov

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

IND
BUL
ENG
UKR
ISR
UKR
NED
HUN
ARM
NED
FRA
AZE
USA
NED

2792
2801
2707
2729
2723
2660
2669
2740
2752
2647
2717
2709
2686
2689

1

2

■

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

½
½
0
0
0
½
0
½
0
0
½
1
½

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

p

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

1
½
½
½
½
½
½

½
1
½
1
½
½
½
½

9
9
7½
7½
7
7
6½
6½
6½
6
5½
4½
4½
4

■

½
1
½
0
0
½

■

1
½
0
0
0

½ ■
½ ½ ■
1 0 1 ■
½ ½ ½ ½

■

1
1
½
½
1
1
0
½
½
½

½
½
½
½
½
1
½
1
1
½
½

1
1
½
½
½
½
½
0
0

0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0

½
1
½
1
1
1
½
½
1
½
½
½
½
■

2850
2850
2773
2771
2744
2749
2719
2713
2713
2692
2658
2606
2608
2576

Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Kamsky: “12...f6 var mer logiskt.“
13.S4c3 Lxg2 14.Tg1 Lf3 15.
Lxf5+ e6 16.Lh3 Kb8 17.Tg3
Lxe2
Svart får ge upp löparparet,
för både 17...Ld5 18.Sf4 och
17...Lh5 18.Db3 gynnar vit.
18.Sxe2 Sd5 19.Sc3 Sxe3?
Det här avbytet öppnar f-linjen
och ger vit chansen att förstärka
sitt centrum. Anand borde ha
spelat 19...Df7 20.Sxd5 Txd5
med idén Se7.
20.fxe3 Dh5

21.De2!
Efter dambytet har vit klar fördel

och svart kan inte avböja, för
efter 21...Dh6 22.Dg4! (22.
0-0-0? Sxd4) 22...Te8 23.0-0-0
har vit klar fördel. Mycket cirklar
i fortsättningen kring den svaga
e6-bonden. Vit har f-linjen och
mer terräng.
21...Dxe2+ 22.Kxe2 Te8 23.Tf1
Sd8 24.Se4 g6 25.Sg5 Te7
26.Tgf3 Lh6 27.Sf7 Sxf7 28.Txf7
The8

29.T1f6
Efter partiet avslöjade Kamsky
att när han spelade 27.Sf7 hade
han planerat fortsättningen 29.d5
exd5 30.Ld7 Txf7 31.Txf7 Txe5

32.Txh7 Txe3+ 33.Kf2 c5
34.Txh6 Tb3 35.Txg6 Txb2+
36.Kg3. Men när det var dags att
dra i gång varianten tyckte han
att ställningen efter Kg3 var alltför oklar. “Jag är för gammal för
att beräkna sådana varianter.“ Han
bestämde sig i stället för att helt
enkelt ta e6-bonden och nöja sig
med det. Det efterföljande slutspelet med olikfärgade löpare ger
svart räddningschanser.
29...a5 30.Txe7 Txe7 31.Txe6
31.Lxe6 besvaras med 31...Lg7.
31...Txe6 32.Lxe6 Lg5?!
Kamsky menade att Anand borde ha förhindrat det följande
draget med 32...c6.
33.d5! Ka7?
Nu kommer kungen bort från
händelsernas centrum. Kamsky
hade förväntat sig fortsättningen
33...Le7 med idén att offra
h7-bonden och dra kungen mot
centrum, t.ex. 34.Lg8 Kc8 35.
Lxh7 g5 36.Lf5+ Kd8 och vit har
svårt att komma vidare. Det tycks
han ha även efter det av Kamsky
planerade 34.Kd3.
TfS nr 2/2006
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25.Tf1??
och van Wely kunde helt enkelt
vinna pjäs med
25...Dxb3! 26.axb3 d8D
Aronian förlorade efter ytterligare sextio drag.
I samma rond fick Peter Leko
chansen att briljera:
Gata Kamsky

Peter Leko

Under ronderna satt Anands hustru Aruna för det mesta i pressrummet och läste en bok om general Franco. Paret Anand bor
sedan många år tillbaka i Spanien.

34.Lg8 h6 35.Lf7 Kb6?
Anand har kommit helt snett i
det här slutspelet. Enda chansen
att överleva var att föra kungen i
spel med 35...Kb8 36.Lxg6 Kc8.
36.Lxg6 Kc5 37.Lf7 h5 38.Kd3
h4 39.h3 b5 40.Ke4 b4 41.
axb4+ axb4 42.b3 Lh6 43.Lh5
Lg5 44.Le2 Lh6 45.Lc4 Lg5
46.Kf5 Lxe3 47.d6 uppg.
47...exd6 48.e6 Kc6 49.Kf6 och
e-bonden avgör.
När Kamsky visade partiet i pressrummet var han med rätta stolt
över att han aldrig tillät något
motspel från Anands sida.
Levon Aronian gjorde en intressant start efter segern i världscupen. Garri Kasparov tippade
att Aronian skulle ta mer än fem16
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tio vinstprocent i Wijk aan Zee.
Det blev prick femtio procent.
Det var lite si och så med Aronians skärpa i sjunde ronden:
Loek van Wely

Levon Aronian
Efter 25.h4 har vit initiativet.

41.Sc4!!
Efteråt förklarade Leko att han
borde ha spelat 41.Sc4 på stubinen, för när han utförde draget
hade “alla datorer, även de äldre,
redan funnit draget och ingen var
längre överraskad när det väl
utfördes.“
41...g5 42.Sa5 Da8 43.Sf5+ Kf8
44.h4 Ld8 45.Sh6 f6 46.hxg5 f5
1-0
Anand var lite ledsen efter åttonde rondens parti mot Etienne
Bacrot: “Stackare, jag förstörde
hans födelsedag.“ Fransmannen
fyllde tjugotre och förlorade partiet. Av de unga spelarna var det
Karjakin som klarade sig bäst,
medan Bacrot och juniorvärldsmästaren Mamedjarov fick spela
andra fiolen.
Följande parti fick publikpriset
för rond 9 med 73 procent av
rösterna. Efteråt medgav Karjakin för internetkommentatorn
Yasser Seirawan att han hade
påverkats i sitt spel av att det satt

en världsmästare på andra sidan
brädet. Det var i varje fall inte
något fegspel från Karjakins sida.
Sicilianskt (B 33)
Sergej Karjakin
Veselin Topalov
Rond 9
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Sd5 Le7
10.Lxf6 Lxf6 11.c3 Lg5 12.Sc2
0-0 13.a4 bxa4 14.Txa4 a5
15.Lc4 Tb8 16.Ta2 Kh8 17.Sce3
Lxe3
Teoridiskussionen har mest kretsat kring 17...g6. Det har visat sig
att vit kan få ett förbluffande
starkt angrepp efter 18.h4!? Lxh4
19.g3 Lf6 20.b3 följt av f2-f4 och
Tah2.
18.Sxe3 Se7 19.b3
Förmodligen en nyhet. Topalov
betraktade ställningen efter 19.
0-0 f5 20.exf5 Sxf5 som lika.
19...f5 20.exf5 Sxf5 21.Sd5 Lb7
22.0-0 Tc8
Tanken är att tornet ska gå vidare
till c5 vid lämpligt tillfälle.
23.Dd3 Sh4
Topalov övervägde också att spela 23...Tc5 och menade att det
var oklart efter 24.b4 axb4 25.
cxb4 Tc8 26.La6.
24.Td1 h6

I efteranalysen betecknade Topalov det som ett bra väntedrag.
Topalov: “Det är inte lätt för
vit att komma vidare. Efter
25.Tad2 a4! 26.bxa4 Dg5 kan vit

inte spela damen till g3 därför att
löparen hänger.“
25.Dg3 Sf5 26.Dg4 Tc5
Här leder 26...Lxd5!? 27.Txd5
Se7 28.Tdxa5 d5 29.Lf1 Txc3 till
oklart spel.
27.Tad2 Lc8 28.De4 Lb7 29.h3?!
En försvagning, menade Topalov. Om Karjakin hade inviterat
till remi genom dragupprepning
(29.Dg4) så hade Topalov tänkt
avböja.
29...Sh4 30.Ld3 Tf5

31.Lb1??
Ett rent förbiseende. Det hade
varit ömsesidiga chanser efter
31.Lc4 eller 31.c4.
31...Txc3 32.Dg4 h5 33.De2
Här eller i föregående drag kunde
Karjakin ha försökt rädda situationen genom att ge damen på f5,
men efter 33.Dxf5 Sxf5 35.Sxc3
Sd4! har svart ändå det bra förspänt.
33...Dg5 34.f4 Txf4 35.Kh1
Efter 35.Sxf4 Sf3+ 36.Kf1 Sxd2+
37.Dxd2 Dxf4+ kommer svart
två bönder över.
35...Sxg2!? 36.Dxg2 Tg3
36...Dh4! vinner mycket snabbare.
37.Sxf4
Topalov missade att det inte finns
någon matt efter 37...exf4??
38.Dxb7. Dock ingen skada
skedd.
37...Lxg2+ 38.Sxg2 Txh3+
39.Kg1 Tg3 40.Tf2 Kg8 41.Txd6
h4
Den bonden avgör partiet.

42.Tc6 Dg4 43.Lf5?!
Det underlättar för svart. Det
hade varit bättre att förnya matthotet med 43.Td6, men efter
43...e4 är det åter h-bonden som
står på tur.
43...Txg2+ 44.Txg2 Dxf5 45.
Tcg6 Df7 46.T6g4 Df6 47.Kh2
Kf7 48.Kh3 e4 49.Tg5 e3
50.Kxh4 g6 51.uppg.
På 51.Ta2 följer 51...Df2+.
Holländske premiärministern
Jan-Peter Balkenende dök upp i
pressrummet när Topalov visade
sitt parti och de växlade några
ord. Balkenendes egentliga ärende i Wijk aan Zee var ett besök i
stålverket. Måhända Göran Persson dyker upp på Hipp under
Sigemanturneringen? Det är ju
valår.
Karjakin kan trots allt vara nöjd
med sin debut i A-gruppen. Han
förlorade mot Anand, Topalov
och Ivantjuk men kompenserade
det med fyra vinster.
Topalov svarade för ett dubbelt kvalitetsoffer i nästa rond.
Det blev ett nytt publikpris (250
euro).
Damindiskt (E 15)
Veselin Topalov
Levon Aronian
Rond 10
1.d4
Tidigare i turneringen hade Topalov hållit sig till 1.e4, så det är
mycket möjligt att Aronian fick
lämna merparten av sina förberedelser redan i första draget.
1...Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2
c6 8.Lc3 d5 9.Se5 Sfd7 10.Sxd7
Sxd7 11.Sd2 0-0 12.0-0 Sf6
13.e4 b5 14.exd5 exd5
Alternativet 14...cxd5 förlorade i
popularitet efter partiet Anand–
Adams i förra årets Corusturnering. Anand fick fördel med
kvalitetsoffret 15.c5 b4 16.Lxb4
Lxf1 17.Lxf1.
TfS nr 2/2006
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Wijk aan Zee
15.Te1 Tb8 16.c5 Lc8 17.Sf3
Se4

Den här ställningen har uppkommit bland annat i två partier
Kramnik–Leko i Dortmund 2004.
Vit har inte lyckats pressa fram
någon fördel efter 18.Se5 Sxc3
19.Dd3/c2 Dc7 20.Dxc3 Te8.
Men i förberedelserna inför VMturneringen i San Luis fann
Topalov och hans medhjälpare
en intressant möjlighet:
18.Txe4! dxe4 19.Se5
Vits plan är att knacka bort bonden på c6 och låta två förbundna
fribönder rusa mot målsnöret.
Löparen på g2 måste vara med, så
det gäller att öppna den långa
diagonalen.
19...Dd5
Det naturliga svaret. 19...Dc7
20.Lxe4 följt av Df3 med tryck
mot c6 är bra för vit.
20.De1 Lf5
Efter 20...f5 21.f3 fortsätter c6bonden att vara ett problem.
21.g4 Lg6
Efter 21...f6? 22.Sxc6 Dxc6 23.
gxf5 faller även e4-bonden.
22.f3 b4
Vi befinner oss fortfarande i
Topalovs förberedelser. Han hade
ägnat mest tid åt 22...Lxc5 23.
dxc5 Dxc5+ 24.Kh1 men avslöjade inte vad som skulle kunna
hända i den ställningen. Efter
24...exf3 25.Lxf3 b4 26.Lb2 Tfe8
slipper svart åtminstone de där
fribönderna, och 24...b4 25.Lb2
Dc2 förefaller oklart. Men dessa
fortsättningar var förmodligen
18
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Yasser Seirawan i direktsändning på internet.

inte särskilt oklara för Topalov.
23.fxe4
Topalov: “Här har jag massor av
kompensation.“
23...De6 24.Lb2 Lf6

25.Sxc6!
Bort med bromsklossen. Vit får
tillbaka pjäsen. 25.d5 var också
en intressant möjlighet, men
Topalov menade att det var i hög
grad oklart efter 25...De7! 26.d6
De6 27.Sxg6 Lxb2 28.Sxf8 Ld4+

29.Kh1 Kxf8.
25...Dxc6 26.e5 Da6 27.exf6
Tfe8 28.Df1 De2 29.Df2!
Ett avslag på e2 skulle ge svart en
gnutta motspel. Topalov offrar
hellre bonden på g4.
29...Dxg4
Nu skulle Aronian bra gärna vilja
ha tid för Te2 och Le4, men Topalov ser genast till att upphäva
bindningen av löparen på g2.
30.h3! Dg5 31.Lc1 Dh5
Slutspelet efter 31...Dxf6 32.
Dxf6 gxf6 är hopplöst för svart.
32.Lf4 Tbd8 33.c6 Le4 34.c7
Tc8 35.Te1 Dg6
Det är svårt att finna något bättre. Efter exempelvis 35...Lxg2
36.Txe8+ Txe8 37.Dxg2 Dd1+
(Efter 37...g6 38.Dg4 Dxg4+
39.hxg4 Tc8 40.Ld6! är d-bonden och vits kung på gång.)
38.Kh2 g6 39.De4! Tc8 40.d5
Df1 41.De3 följt av 42.d6 finns
det inte något hopp för svart.

present av sin landsman Surya
Shekhar Ganguly.

Det är dags för önskereprisen, ett
nytt kvalitetsoffer på e4.
36.Txe4! Txe4 37.d5 Tce8 38.d6
Te1+ 39.Kh2 Df5 40.Dg3 g6
41.Dg5
Det framtvingar ett dambyte. På
41...De6 kan följa 42.d7! Dxd7
43.Dh6 med matt.
41... Dxg5 42.Lxg5 Td1 43.Lc6
Te2+ 44.Kg3 uppg.
När huvudkonkurrenterna drabbade samman i näst sista ronden
ledde Topalov en halv poäng före
Anand.
Spanskt (C 78)
Veselin Topalov
Viswanathan Anand
Rond 12
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5
7.a4 Tb8 8.c3 0-0 9.d4 Lb6 10.
axb5 axb5 11.dxe5 Sg4 12.Sa3
Det var en nyhet när Topalov
spelade det mot Ivan Sokolov i
sjunde ronden. Sokolov offrade
ihjäl sig: 12...De8 13.Sd4 Sgxe5
14.Saxb5 d6 15.La4 Ld7 16.b3
Se7 17.Kh1 d5 18.f4 Sg4 19.e5
f6 20.h3 Sxe5 21.fxe5 fxe5
22.Txf8+ Dxf8 23.Sf3 e4 24.Se5
Lxh3 25.gxh3 Df5 26.Sg4 h5
27.Sh2 Dxh3 28.Lg5 Sf5 29.
Dxd5+ Kh8 30.Lf4 Lf2 31.Ta2
Lg3 32.Lxg3 Sxg3+ 33.Kg1 Tf8
34.Sd4 c5 35.Ld7 Dh4 36.Se6
Tf1+ 37.Kg2 uppg.
12...Scxe5 13.h3 d6!
Anand kontrar med en teoretisk
nyhet, ett drag som han fick i

Frågan är vad som händer om
svart antar pjäsoffret. Efter
14.hxg4 Lxg4 kan vit försöka försvara sig med 15.Sc2, men efter
15...Lxf3 16.gxf3 Df6 17.Se1
Dg6+ 18.Kh2 (18.Sg2?? Dg3)
18...Dh5+ kan vit ta sig ur remischackarna bara med 19.Kg3
Dg6+ 20.Kh4. Det är knappast
något som man ger sig in på mot
en motståndare som analyserat
varianten med sekundanter och
starka datorer.
14.De2 Sxf3+ 15.Dxf3 Se5
16.Dg3 Le6 17.Lxe6 fxe6
18.Sxb5 Txf2 19.Txf2 Lxf2+
20.Dxf2 Txb5 21.De2 Tb8 22.Lf4
Df6 23.Tf1 remi
Det var undanstökat på ungefär
en timme.
Vasilij Ivantjuk

Boris Gelfand
Ivantjuk hade ungefär en minut
för sista draget före tidskontrollen men bytte dam direkt.

40...Dxc4??
Ivantjuk kunde ha håvat in hela
poängen med 40...f3+ 41.Kxf3
Sg5+ 42.Ke3 (42.Kg2 Dh3+
43.Kg1 Sf3+ eller 42.Kf4 Dg4+
43.Ke3 De4+ 44.Kd2 Tb2+ med
matt) 42...Df5 43.Dxc3 Df3+
44.Kd2 Se4+ 45.Kc2 Dd1 matt.
41.Lxc4 Se4 42.Ld3 Te1 43.Tb6
g6
Svart skulle kunna byta f4-bonden mot d4-bonden med 43...f3+
44.Kxf3 Sxd4+, men det hade
förmodligen inte ökat hans vinstchanser.
44.Lxe4 Txe4 45.d5 Sf8 46.gxf4
Txf4 47.Tb8 Td4 48.e6 fxe6
49.dxe6 Te4 50.Te8

50...Kg7
Slutspelet efter 50...Txe6 51.
Txe6 Sxe6 52.a4 Sc5 53.a5 är
förmodligen remi.
51.f3 Te5 52.Te7+ Kh6 53.f4
Te2+ 54.Kf3 Txa2 55.Te8 Sh7
56.e7 Ta3+ 57.Kf2 Ta7 58.h4!
Svart tillåts inte spela h5-h4 och
Kh5.
58...Sf6 59.Th8+ Kg7 60.e8D
Sxe8 61.Txe8 remi
I sista ronden bestraffades Gelfands bristfälliga öppningsbehandling av Anand, som lyckades
pressa hem hela poängen. Topalov försökte utnyttja en merbonde mot Leko, men fick nöja sig
med remi. Det innebar att Anand
kom i fatt i toppstriden och till på
köpet hade en något bättre särskiljningspoäng.
TfS nr 2/2006
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Wijk aan Zee

Magnus Carlsen
i blickpunkten
Av Lars Grahn

M

agnus Carlsens framfart i Bgruppen ägnades stor uppmärksamhet och han fanns hela
tiden med i tätstriden. Det hör
till att vinnaren av B-gruppen får
en inbjudan till nästa års A-grupp,
så när Carlsen petades ner till
andraplatsen efter Alexander
Motylov efter särskiljning så spred
sig en viss förstämning. Men det
ordnade sig. Vid avslutningsceremonin meddelade arrangörerna
att även Carlsen skulle få en inbjudan till A-gruppen 2007.
Magnus Carlsen

på 30...Txf2 med matt.
30.b3 Ld8
Löparen kan återvända till basen
efter att ha öppnat porten för
tornet till f3. Om man inte kände
till förhistorien skulle det vara
svårt att ana att det kom in via b3.
31.Txe4 h5
Fram med murbräckan.
32.Te2 h4 33.Tb2 g6
När h-linjen öppnas ska det
finnas en möjlighet till Dh7 eller
Kg7 följt av Th8.
34.Kg2 hxg3 35.hxg3 Txg3+!
Det bereder väg för damen. Vit
är försvarslös.
36.Kf1
Eller 36.fxg3 Df1+ 37.Kh2 Kg7!
med matt.
36...Df3
36...Dh7 är snabbare, t.ex. 37.
De4 Dh2 38.Ke1 Dg1+ 39.Kd2
Lg5+ 40.f4 Txf4! osv.
37.De4 Dh5 38.Se3 Lg5 39.Ke1
Tgf3 40.Sf1 Lc1 41.Ta2 Txb3
42.Sg3 Dh6 43.Dg4?
Det förlorar direkt, men vit var
hur som helst hårt pressad.
43...Txg3! 44.uppg.

Jan Smeets

27...Tb3!
En lustig aktivering av tornet. Det
går ju inte att slå för matt.
28.Te1 Lh4 29.g3 Tf3
Carlsen fullföljer den originella
tornmanövern. Nu faller 30.gxh4
20
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Sicilianskt (B 46)
Magnus Carlsen
Giovanni Vescovi
Rond 7
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 a6 6.Sxc6
bxc6 7.Ld3 d5 8.0-0 Sf6 9.Te1

Le7 10.e5 Sd7 11.Dg4 g6 12.
Sa4 Da5 13.Lh6 Db4 14.Dxb4
Lxb4 15.c3 Lf8 16.Lxf8 Txf8
17.c4
Vits strategi är att öppna c-linjen
och rycka åt sig initiativet på damflygeln. I partifortsättningen får
Carlsen chansen att dominera
hela brädet. Vescovi borde på
franskt manér ha brutit lunken
mot undergången med 17...f6.
17...Ke7 18.cxd5 cxd5 19.Tac1
Ta7 20.b4!
I flera av partierna i Wijk aan Zee
briljerade Carlsen med fantasieggande kungsangrepp. Här visar
han en annan sida. Han förstärker
gradvis sin ställning med positionella medel. Med partidraget
fixeras den svaga a6-bonden. Ett
a6-a5 bemöts bara med b4-b5, så
det är inte att tänka på. Till att
börja med ser det ut som om svart
inte har några problem med att
hålla sin a-bonde.
20...Lb7 21.f4 Tc8 22.Txc8 Lxc8
23.Tc1 Kd8 24.Kf2 Sb8 25.Sc5
Tc7 26.Tc2 Sd7 27.Sb3 Txc2+
28.Lxc2 Sb8 29.Sd4 Ld7 30.g4!
I nästa fas är Carlsen ute efter att
skapa svagheter för motståndaren även på damflygeln. En idé är
att köra ner en bonde till h6, offra
i något läge på g6 och börja förbereda promoveringsfestligheterna.
30...h6 31.Ke3 Kc7 32.a4 Kb6
33.a5+ Kb7 34.Ld3 La4 35.Le2

Wijk aan Zee 2006, grupp B

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

Alexander Motylev
Magnus Carlsen
Zoltan Almasi
Baadur Jobava
David Navara
Ivan Cheparinov
Erwin L’Ami
Arkadij Naiditsch
Alexander Beliavsky
Giovanni Vescovi
Humpy Koneru
Jan Smeets
Daniel Stellwagen
Kateryna Lahno
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1
1
1
1
½
1
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½
1
0
0
½
0
½
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0
½
0
0
0
0
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1
1
1
0
½
½
1
½
½

½
½
½
½
1

½ ■
0 0 ■
0 0 0 ■
½ 0 0 0

9
9
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8
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7
7
7
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6
6
4
3
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1
½
1
½
1
0
1
1
½
½

½
1
1
1
1
½
½
1
½
1
1

½
½
1
1
1
1
½
1
½
1
1
1

½
1
1
1
½
1
1
1
0
½
1
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2741
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2655
2629
2635
2627
2600
2571
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Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Sd7 36.h4 Sb8

sjätte ronden:

32...exf3 33.gxf3 Dg4 34.uppg.
Ett sällsynt lyckat ruffel.

Magnus Carlsen

37.f5!
Den avgörande brytningen.
37...gxf5
37...Ld7 38.fxg6 fxg6 39.Kf4 är
lika hopplöst, t.ex. 39...Sc6
40.Sxc6 Lxc6 41.g5 h5 42.Ld3
Le8 43.Ke3 och svarts kung kan
inte hålla den olycksaliga a6-bonden och samtidigt hålla tillbaka
vits kung.
38.gxf5 Ld7 39.Lh5 uppg.
Det var några spelare som turades om att inta tätpositionen,
däribland Arkadij Naiditsch. Han
petades ner därifrån av Carlsen i

Arkadij Naiditsch
Det ser mycket besvärligt ut för
norrmannen. Efter exempelvis
28...Dd7 29.a4 avgör vits fribönder. Carlsen var tvungen att
börja ruffla.
28...Txd6!? 29.Lxd6 Dg5 30.Kh1
h5 31.Lc5 e4 32.Le3??
En felaktig avvecklingsplan. 32.a4
med möjlighet att sätta tornet i
arbete på andra eller tredje raden
var det rätta, t.ex. 32...exf3
33.gxf3 Dg4 34.Ta3.

Holland hade två spelare i Agruppen, Sergei Tiviakov och
Loek van Wely. De presterade
ungefär vad man kunde förvänta
och lite till. Det största glädjeämnet för de holländska arrangörerna var väl att Jan Werle tog
den slutgiltiga stormästarinteckningen i C-gruppen. Han gjorde
sitt livs turnering men fick
nöja sig med andraplatsen efter
turken Suat Atalik. Werle, som
tränar tillsammans med Tiviakov,
prioriterar sina studier högst och
är tveksam till att spela schack
professionellt.
Jan Timman var inte med den
här gången. Det blir tufft för
honom att komma tillbaka till Agruppen. Under några dagar fanns
han med bland åskådarna liksom
för övrigt Ulf Andersson, Robert
Hübner, Anatolij Karpov och
Bessel Kok. Wijk aan Zee är en
internationell träffpunkt för
schackälskare.
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14...h5 spelades i partiet Pitigala–Novik, Dubai 2002.
15.Taf1 Le7 16.f5 b4 17.Sd1
Se5

Dollarrullning
i Moskva
Av Lars Grahn

N

är det arrangeras större turneringar i Ryssland är det inte
rubel som ligger i prispotten, inte
ens i det nationella mästerskapet.
Då handlar det om dollar. I
Aeroflot Open var prissumman
175 000 dollar, det vill säga drygt
1,3 miljoner kronor. Det vimlade
av stormästare på Hotel Gamma
i utkanten av Moskva.
Emanuel Berg drog österut utan
större förhoppningar om att kunna gräva guld. För honom var det
mest ett bra tillfälle till träning.
Vid samma tid i fjol analyserade
han med en kompis i Tyskland,
nu ville han pröva den här varianten. Det blev ett hårt träningspass. Berg har kommenterat två
av sina partier.

Sicilianskt (B 97)
Emanuel Berg
Darmen Sadvakasov
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Db6
Detta är en av de viktigaste varianterna i Najdorf med 6.Lg5.
Vit är nu tvungen att offra b2bonden för att ha möjlighet att få
någon öppningsfördel.
8.Dd2
Alternativet är 8.Sb3 men då har
inte vit längre någon nämnvärd
fördel.
8...Dxb2
Här spelas 8...Sc6 av och till. Vits
22
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bästa fortsättning är 9.Lxf6 gxf6
10.Sb3, men även slutspelet
efter 9.0-0-0 Sxd4 10.Dxd4 Dxd4
11.Txd4 ger vit aningen bättre
chanser.
9.Sb3
Detta drag har blivit allt mer
populärt de senaste åren. Det
verkar lite onaturligt att flytta
bort springaren från centrum frivilligt, men den har en viktig uppgift på b3 där den låser fast svarts
dam på a3 för en tid framöver.
9.Tb1 är den gamla huvudvarianten som fortfarande spelas ganska friskt. Men varianterna är
väldigt utanalyserade och flera av
dem leder till forcerad remi. Jag
tror det finns mer utrymme för
nya uppfinningar efter 9.Sb3.
9...Da3 10.Lxf6 gxf6 11.Le2 Sc6
12.0-0 Ld7 13.Kh1 Tc8 14.Tf3
En rekommendation från ett
Informatorparti där draget angavs
som intressant. I praktiken har
ställningen endast spelats i ett
tidigare parti enligt min databas,
men då via en annan dragföljd.
Vitspelaren var ganska lågrankad
och partiet hade inget större teoretiskt värde. I partiet Kasimdzjanov–Sadvakasov, Skanderborg
2003, följde 14.Lh5? Lg7 15.Tf3
0-0 16.Taf1 Sa5 17.f5 Sc4 18.Df4
Se5 19.Tg3 Kh8 med bra spel för
svart som senare också vann partiet.
14...b5

Ett kritiskt läge. Svart har en sund
ställning bortsett från hans försvagade kung. Dessutom leder
han med bonde, och fler bönder
är på väg att falla. Det är därför
viktigt för vit att skapa aktivt
motspel mot den sårbara svarta
kungen.
18.fxe6
Möjligtvis är detta en aning inexakt. Det är oftast fel att slå av
på e6 om det inte finns någon
väldigt konkret fortsättning.
18.Th3 Dxa2 19.Se3 var ett
intressant alternativ. Då har svarts
kung ingen bra flyktväg och vit
kan fortsätta pressa med Lh5 och
Sd4.
18.Tg3?! bemöts med 18...h5!
vilket hindrar vits löpare från att
gå till h5.
18...Lxe6
18...fxe6 verkar naturligare men
då måste svart ta med kvalleoffret på f6 i beräkningen. 19.Txf6!?
(19.Th3 är också fullt spelbart
och hotar Lh5+. Men svart kan
slinka undan med 19...0-0 och
det finns ingen klar väg till fördel
för vit, även om det hela ser
mycket lovande ut. En möjlig fortsättning är 20.Dh6 Tf7 21.Tg3+
Kh8 22.Lh5 och svart måste offra
kvalitet med 22...Tg8 (22...Lf8
23.Df4) 23.Txg8+ Kxg8 24.
Lxf7+ Sxf7. Vit bör rimligtvis stå

något bättre, men svart står solitt
och det är svårt att hitta något
som är riktigt klart.) 19...Dxa2
(19...Lxf6? 20.Txf6 öppnar upp
alldeles för mycket framför svart
kung. Om vit inte avgör genast så
står han i varje fall klart bättre.)
20.T6f2. Vit garderar c2-bonden
taktiskt och har ett fortsatt mycket
starkt initiativ.
19.Tg3 Dxa2 20.Sd4 h5?
Ett hemskt misstag. Nu kommer
vit genast klart bättre. Svarts ställning var redan mycket svårspelad, men nu tar vit över partiet
fullständigt. Direkt 20...Sc6 var
bättre och svart är fortfarande
med i partiet.
21.Dxb4
Nu hotar Ta3 med damfångst.
21...Sc6 22.Sxc6 Txc6 23.Sc3!
Dxc2 24.Ld1
Det var antagligen det här draget
som svart hade missat då han
spelade 20...h5.
24...Dc1 25.Tg1
Ännu starkare var 25.Kg1! med
idén 25...d5 (På 25...Kf8 följer
26.La4 Txc3 27.Txc3 [27.Txc1?
Txc1+ 28.Kf2 d5 ger svart motspel.] 27...Dg5 28.Db8+ Kg7
29.Db7 med vinstspel för vit.)
26.Db8+ Lc8 27.exd5 Lc5+ 28.
Kh1 Ld6 29.Dxd6! Txd6 30.La4+
Ld7 31.Lxd7+ Kxd7 32.Txc1 och
vit vinner.
25...Kf8

Här bjöd min motståndare remi.
Ett mycket otaktiskt anbud eftersom det också är ett erkännande
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att han står klart sämre. Men han
såg det antagligen som sin sista
chans till räddning.
26.La4 Txc3 27.Txc3 Df4
Vit står på vinst, men att föra
partiet till vinst är en helt annan
sak. Nu började också tidsnöden
så sakta närma sig.
28.Tf3
28.Db8+ Kg7 29.Db7 var antagligen bättre, men det ska det nog
till en dator för att hitta. Själv var
jag mer inriktad på att hålla svarts
kung avskuren på g-linjen. Det
kan följa 29...De5 30.Tgc1! Lf8
31.Lb3 och efter att vit har fått
genomföra löparavbytet är svarts
överlevnadschanser kraftigt reducerade. Även om det inte blir
något direkt avgörande så är också de flesta slutspel vunna för vit.
28...De5 29.Tg3 Lg4 30.Db7 f5
31.exf5 Lh4 32.Lb3 Dxf5?
Klart bättre var 32...De7! 33.
Dxe7+ Kxe7 34.Te3+ Kf6 35.Td3
Td8 36.Ta1 varefter vit fortfarande står en aning bättre, men
svarts remichanser är mycket
goda.
33.Tc3 Th6 34.Tc8+!
En härlig manöver som borde ha

varit avgörande.
34...Kg7 35.Ta8 Lf2 36.Tf1 Le2

37.Db8?
En tråkig miss i ett avgörande
läge. Visserligen var vi båda i lätt
tidsnöd, men 37.Lxf7! får man
bara inte missa. Det ser otroligt
självklart ut i efterhand, men att
sitta vid brädet och spela är en
helt annan sak. 37...Dxf7
38.Db2+! Tf6 39.Txf2 och vit
vinner.
37...Lxf1 38.Df8+ Kg6 39.Dg8+
Kf6 40.Dxf7+ Kg5 41.Tg8+ Tg6
42.Dxf5+
42.h4+ var intressant, t.ex.
42...Kf4! (42...Lxh4 ger vit vinstspel efter 43.De7+ Kg4 [43...Df6
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44.De3+; 43...Kf4 44.Dxh4+
Dg4 45.Tf8+ Ke4 46.De1+ Le2
47.Te8+ Kd3 48.Txe2 och vit
vinner] 44.Ld1+ Kf4 45.Dxh4+
Ke3 46.De1+ Kd4 47.Txg6 Dxg6
48.Dxf1 med fördel för vit)
43.Txg6 Dxf7 44.Lxf7 Le2 45.
Tf6+ med vinstchanser. Detta
liknar partivarianten, men här får
vit fatt i d6-bonden i stället för
den på h5, vilket möjligtvis ger
bättre vinstchanser.
42...Kxf5 43.Lc2+ Ke5 44.Lxg6

Det var denna ställning jag hade
bedömt när jag spelade 37.Db8.
Jag trodde det skulle vara vunnet
eftersom h5-bonden faller. Kanske det också är vinst, men i så fall
mycket svårvunnet.
44...Lc4 45.Te8+
45.Tf8 är aningen bättre. Då blir
den svarta kungen inte lika aktiv
som i partiet.
45...Kd4 46.Lxh5 Kc3!
Svart spelar aktivt med kungen
för att kunna stötta sina fribönder på bästa sätt.
47.Le2
Tyvärr kan inte vit börja springa
med sina egna fribönder än eftersom 47.g4?? tillåter 47...Ld5+
med matt.
47...Lb5 48.Te6
Efter 48.Lxb5 axb5 49.g4 b4
50.Kg2 Lc5! 51.g5 b3 52.g6 Ld4!
håller svart remi.
48...d5 49.g4 d4 50.Kg2 Lh4
51.Lxb5 axb5 52.Tc6+ Kd3
53.Tb6 Kc4 54.Tc6+ Kd3 55.Kf3
Fortsättningen 55.g5 Lxg5 56.
24
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Tc5 Lf4 57.Txb5 Ke3 58.h4 d3
59.Kf1 Kf3 60.Tb3 Le5 61.Txd3+
Kg4 62.Td5 (62.h5 Lg7 63.Td5
Lh6 64.Ke2 Lg5 med remi)
62...Lf6 63.h5 Lg5 leder också
till remi.
55...b4 56.Tb6 Kc3 57.Tc6+
Kd3 58.Tb6 Kc3 59.Ke4 b3
60.Tc6+
Eller 60.Txb3+ Kxb3 61.Kxd4
Kb4 62.Ke5 Kc5 63.Kf5 Kd6
64.g5 Lxg5 med remi.
60...Kd2 61.Tb6 Kc3 62.Tc6+
Kd2 63.Td6 Kc3 64.Td7
Ett sista försök att spela på vinst.
64...Lf6!
Efter 64...b2 65.Tc7+ Kd2 66.
Tb7 Kc2?? (66...Kc3 håller fortfarande remi.) 67.Kxd4 b1D 68.
Txb1 Kxb1 69.Ke5 Kc2 70.Kf5
Kd3 71.g5 Lf2 72.g6 Ld4 73.h4
Lg7 74.h5 Kd4 75.Ke6! (Efter
75.Kg5 Ke5 76.h6 Lf6+ 77.Kh5
Ke6 håller svart remi.) 75...Ke4
76.Kf7 vinner vit.
65.Tc7+ Kd2 66.Tb7 Kc2 67.
Tc7+ Kd2 68.g5 Lxg5 69.Kxd4
b2 70.Tb7 Kc2 71.Tc7+ Kd2
72.Tb7 remi
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Nimzoindiskt (E 21)
Dimitri Bocharov
Emanuel Berg
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sf3 b6 4.Sc3
Lb4 5.Db3
En ganska ovanlig variant. Vanligare är 5.Lg5. Men min motståndare hade spelat partidraget
ett antal gånger tidigare så jag var
väl förberedd så här långt.
5...c5 6.Lg5 Lb7 7.e3
Vit gör rätt i att fortsätta sin
utveckling. Att försöka straffa
svart genom 7.a3 La5 8.dxc5 är
alltför riskabelt. Då följer 8...Sa6!
9.Dc2 (Att försöka behålla bonden med 9.cxb6? är inte att tänka
på. Efter 9...Sc5 10.Dc2 Le4!
11.Dd1 Lxc3+ 12.bxc3 Dxb6 är
vits merbonde utan någon större
betydelse. Svart har om inte
redan en bättre ställning så

åtminstone klart bekvämare spel,
medan vits utvecklingsproblem
är ganska allvarliga.) 9...Lxc3+
10.Dxc3 Sxc5 med ett starkt
initiativ för svart. Vit ligger långt
efter i utvecklingen och står
redan inför stora problem.
7...0-0
Att lägga in dragen 7...h6 8.Lh4
och först nu 8...0-0 kan möjligtvis vara en förbättring, åtminstone om spelet utvecklas som i
partiet. Men det är möjligt att vit
kan utnyttja försvagningen h6 på
annat sätt.
8.a3 La5
8...Lxc3+ 9.Dxc3 Se4? 10.Lxd8
Sxc3 11.Lxb6! axb6 12.bxc3 med
merbonde och klar fördel för vit.
9.dxc5 Sa6 10.c6!
Ett smart mellandrag. Vit lockar
svarts löpare till c6 där den sedan
kan bli hotad av en springare på
d4, vilket ger tempovinst för vit.
10...Lxc6 11.Dc2 Lxc3+ 12.
Dxc3 Sc5 13.Lxf6
Vit tvingar fram en dubbelbonde
och har möjligtvis en minimal
fördel i det kommande slutspelet. Men vits ställning är inte
heller utan brister. Svart kan framför allt skapa aktivt motspel mot
c4-bonden.
13...Dxf6
En nyhet! Efter långa överväganden valde jag att även byta av
damerna. Jag visste att min
motståndare tidigare hade mött
slaget med bonden och antog att
han var förberedd på det och
kanske även hade någon förstärkning på gång. Slutspelet som uppkommer bör vara okej för svart.
Dubbelbonden är inte något större problem och svart har motspel
på c-linjen mot c4-bonden.
14.Dxf6 gxf6 15.b4 Se4 16.Sd4
Tfc8 17.Ld3 Sd6 18.Ke2
Det är bättre att centralisera kungen än att rockera och nu är g2bonden immun på grund av Tg1.
18...a5
Svart vill öppna a-linjen för att

skapa motspel, men vit hinner
först. På 18...Le4 följer 19.Thc1
(eller 19.Lxe4 Sxe4 20.Thc1 Sd6
21.c5 bxc5 22.bxc5 Sb7 23.c6
dxc6 24.Txc6 Txc6 25.Sxc6 med
en stabil slutspelsfördel för vit.)
19...Lxd3+ 20.Kxd3 Tc7 21.Tc2
Tac8 22.Tac1 och vit står något
bättre.
18...Lb7 bemöts med 19.Tac1
Tc7 20.c5 Tac8 21.Sb3 återigen
med vit fördel, och slutligen
faller 18...La4 19.Thc1 Tc7 20.c5
Tac8? på 21.La6.
19.c5! bxc5 20.bxc5 Sb7 21.
Thc1 f5?!
Idén är att hålla fältet e4 för att
kunna spela löparen till d5, men
svart har inte riktigt tid till detta.
21...Ld5 är dåligt på grund av
22.e4, men kanske var 21...La4
ett bättre försök, t.ex. 22.Le4 Ta7
23.c6 (23.Lxb7 Txb7 är okej för
svart. Vit har en stark springare,
men den svaga bonden på c5 kompenserar fullt ut. Dessutom har
svart motspel på b-linjen.)
23...Sd6 24.cxd7 Lxd7 25.Txc8+
Lxc8. Vit har fortfarande en strukturell fördel, men ställningen är
ändå tämligen utjämnad.
Jag var lite inne på att spela
21...Sxc5 22.Txc5 Lf3+ 23.Kxf3
Txc5 men då spelar vit 24.a4!
följt av Lb5 och fixerar a5-bonden. Även om ställningen kanske
inte är så lätt att förvandla till
vinst för vit, så står han hur som
helst klart bättre.
22.Tab1! Ld5? 23.c6! dxc6

24.Sxf5!
24.Txb7 c5 är mindre klart.
24...Tc7 25.e4!
Helt korrekt forcerar vit fram ett
mycket fördelaktigt slutspel.
Även efter 25.Sd4 står vit klart
bättre, men svart kan fortfarande
kämpa.
25...exf5
25...La2 besvaras med 26.Sh6+!
Kg7 27.Tb2 Kxh6 28.Txa2 med
klar fördel för vit. Svart har för
många svagheter.
26.exd5 Te7+ 27.Kf3 cxd5 28.
Tb5!
Vit har ingen brådska att ta tillbaka bonden, utan börjar istället
med att förbättra sina pjäser.
28.Lxf5?! är onödigt och ger svart
remichanser efter 28...Sd6.
28...a4!
Svart är förlorad hur som helst,
men detta är troligen bästa chansen. Nu fixeras a-bonden på a3,
där den är klart mer sårbar än om
den skulle stå på a4. Svarts plan
är att byta av ett torn och sedan
sträva efter ett byte av a-bönderna. Lyckas detta är remin faktiskt
inte långt borta.
29.Txd5 Ta5 30.Txf5
30.Txa5 Sxa5 31.Lxf5 var också
möjligt, men då spelar svart
31...Sb3 och springarschackarna
på d2 och d4 börjar genast
komplicera det hela för vit.
30...Txf5+ 31.Lxf5 Sd6 32.Ld3
Tb7
Nu är tornet på ingång till b3.
33.Tc6 Sb5 34.Tc4
Vit tvingas släppa a3-bonden,
men svarts pjäser hamnar lite
knasigt och bonden på h7 börjar
hänga löst. Alternativet var att ta
tornslutspelet efter 34.Lxb5
Txb5, men det är mycket svårvunnet och kanske inte ens
vinner vid bästa spel.
34...Sxa3 35.Tg4+ Kh8 36.Txa4
Tb3
36...Sb5?? förlorar genast efter
37.Th4 f6 38.Th6! och svart blir
av med ytterligare en bonde.

37.Ke3 h6! 38.h4
Vit kan inte hindra svart från att
komma loss med springaren och
väljer därför att avancera med
bönderna. På så sätt skapar vit en
farlig maktfaktor innan svart hinner få till ett fort på kungsflygeln
med springare och torn. 38.Kd2
Sb1+! 39.Kc2 Tc3+ forcerar fram
ett tornslutspel som är remi.
38...Kg7 39.g4 Sb5 40.Tc4
40.f4 direkt verkar naturligare.
Svart måste ändå flytta springaren och vit vinner viktig tid.
40...Sd6
40...Sc3 var intressant och kanske ett bättre alternativ. Men det
kändes onaturligt att frivilligt föra
bort springaren till kanten ännu
en gång. En möjlig fortsättning är
41.Td4, som tar bort fältet d5 för
svarts springare. 41...Sa2! är ett
till synes mycket märkligt svar,
men det hotar Sb4 eller Sc1 följt
av byte på d3 med ett remiaktigt
tornslutspel. Det ser absurt ut,
men det är svårt för vit att hitta
något bra sätt att ta sig ur det
hela. Även ett tornavbyte gynnar
svart.
41.Td4 Se8
Kanske var 41...Tb6 bättre för att
hålla vits torn borta från sjunde
raden, t.ex. 42.f4 f6 och nu är
frågan om vit kan komma vidare.
Brytningen g4-g5 leder i princip
alltid till remi och likaså tornavbyte. Vit måste därför försöka sig
på något annat, men jag tror att
svart håller ihop ställningen vid
korrekt spel.
42.f4 Tb2
Söker motspel med Th2, men
den planen är dessvärre lite för
långsam. Naturligare är 42...Tb7
43.g5 hxg5 44.hxg5 Te7+ 45.Kf3,
men på e8 står springaren mycket passivt vilket antagligen skulle
orsaka problem.
43.Td8!
43.g5 var också intressant för att
begränsa utrymmet för springaren. Kanske är då 43...Tb7 med
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passivt försvar bästa chansen.
Efter 43...Th2 44.Td8 Th3+ följer 45.Kf2 eller 45.Kd2 Txh4 46.
f5! med vinstspel för vit.
43...Sf6 44.g5 hxg5 45.hxg5
Sh5!?
Ett lurigt drag, men objektivt
dåligt. 45...Sh7 hade givit bättre
chanser.

46.Kf3?
Min motståndare hade gott om
tid, men spelade alldeles för
snabbt och självsäkert. Nu gör
han det slutgiltiga misstaget och
svart kan forcera remi. 46.Td7
Tb4 47.f5 vinner för vit.
46...Tb4! 47.f5
Efter det planerade 47.Le4 kommer 47...f5! med direkt remi.
47...Tf4+ 48.Ke3 Tg4 49.f6+
Sxf6 50.gxf6+ Kxf6
En stor lättnad efter ett långt och
kämpigt parti. Nu var remin så
gott som hemma. Men jag började närma mig sista tidsnöden och
vit kan spela på hur länge som
helst eller i varje fall femtio drag.
51.Le4 Kg7 52.Td7 Kf6 53.Ld5
Tg7 54.Kf4 Th7 55.Td6+ Kg7
56.Kg5 Th2 57.Ta6 Td2 58.Le4
Te2 59.Kf4 Th2 60.Ta7 Th4+
61.Kf3 Th5 62.Kg4 Tc5 63.Td7
Tc1 64.Kf5 Tf1+ 65.Ke5 Tf6 66.
Ld5 Tf1 67.Kd6 Kf8!
Täcker e7 – den vita kungen kommer inte in.
68.Ke5 Kg7 69.Ke4 Te1+ 70.Kf4
Tf1+ 71.Lf3 Ta1 72.Le2 Ta4+
73.Ke3 Th4 74.Lf3 Th3 75.Kf4
Th4+ 76.Kg5 Th6 77.Lh5 Tf6
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78.Td2 Ta6 79.Tf2 Ta5+ 80.Kh4
Ta4+ 81.Kh3 Ta3+ 82.Kh2 Ta7
83.Tf5 Ta2+ 84.Kg3 Ta3+
85.Kf4 Ta4+ 86.Ke3
Efter 86.Kg5 f6+! 87.Txf6 Ta5+
88.Tf5 Txf5+ är remin i hamn.
86...Ta3+ 87.Kd4 Ta4+ 88.Kc3
Ta3+ 89.Kb4 Ta7 90.Le2 Tb7+
91.Kc5 Tc7+ 92.Kb6 Td7 93.
Kc6 Te7 94.Lc4 Ta7 95.Tf2 Te7
96.Kd6 Ta7 97.Ld5 Kf8 98.Tb2
Ta6+ 99.Ke5 Ta1
med remianbud. Eftersom vi hade
spelat ställningen utan att vare
sig bytt något material eller flyttat någon bonde de senaste fyrtionio dragen så var 100.Lxf7 enda
sättet att fortsätta att spela på
vinst. Min motståndare hade inte

insett detta och fortsatte med
100.Tf2
varpå jag krävde remi utan att
utföra mitt 100...Te1+. Efter
101.Kf6 kan det tyckas som om
vit är på väg att erövra bonden,
men svart har allt under kontroll:
101...Ta1 (101...Te7?? förlorar
under förutsättning att svart inte
kräver remi med stöd av femtiodragsregeln: 102.Th2 Ke8 103.
Th8+ Kd7 104.Lc6+ Kd6 105.
Td8+ och tornet på e7 går förlorat.) 102.Lxf7 (102.Lc4 Tg1)
102...Tf1 103.Txf1 med patt.
Detta var vad jag hade planerat,
men femtiodragsregeln hann ifatt
mig.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

Schackturist på
Gibraltarklippan
Av Anton Åberg

E

fter några års uppehåll från
turneringsschack var det så
dags för lite schackturistande igen.
Gibtele.com Masters spelades på
hotell Caleta i Gibraltar, vackert
beläget vid den enorma klippan
som är karaktäristisk för den brittiska lilla kolonin vid Spaniens
sydspets. En prispott på totalt
30 000 euro och bra villkor för
proffsen gjorde att en hel del tunga
spelare med elotal runt 26002700 slogs om prispengarna.
I toppen skymtade namn som
Alexei Shirov, Nigel Short och
Viktor Kortchnoi för att nämna
några av de mer välkända spelarna. Från Sverige deltog bl.a. Pia

Cramling, Sverigeettan Evgenij
Agrest och Pontus Carlsson.
För egen del såg jag fram emot
en trevlig turnering och ett skönt
avbrott från den svenska vintern.
Min strategi med tanke på mitt
långa avbrott från turneringsspel
var att spela enkelt och rent schack
och samtidigt hålla bra koll på
klockan. Det var en strategi som
visade sig fungera riktigt bra.
Efter en fin start med tre av fyra,
bland annat remi mot GM Emil
Sutovsky, var det dags för svart
mot GM Kevin Spraggett, VMkandidat i slutet av 80-talet. Som
mot Sutovsky blev det inte helt
oväntat Caro-Kann.

Caro-Kann (B 12)
Kevin Spraggett
Anton Åberg
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3
e6 5.Le2 Sd7 6.0-0 Lg6
Jag hade innan partiet sett att
Spraggett ibland spelar detta
system och förberett en enkel
uppställning. Svarts idé är att först
göra de naturliga utvecklingsdragen (Sh6-f5, Le7, 0-0 och därefter bryta i centrum med c6-c5
eller f7-f6.
7.Sbd2 Sh6 8.Sb3 Sf5 9.c3 Le7
10.g4
Ifrågasätter svarts uppställning på
ett både konkret och provocerande sätt.
10...Sh4 11.Sxh4 Lxh4 12.f4 f5
13.Ld3 Le7 14.h3 Sf8! 15.Le3
Dd7
Med de två senaste dragen har jag
förstärkt f5 och gjort det möjligt
att slå på g4 vid tillfälle. Vit
måste nu börja snegla mot damflygeln för att komma vidare.

16.Tf2!
Ett fint drag med flera möjligheter samtidigt som svart måste
bekänna färg med sitt nästa drag.
Planen jag fastnade för var att
bryta med h7-h6 följt av g7-g5
efter förberedelser och på så vis
öppna framför vits kung.
16...0-0-0!?
Starten på en klassisk kapplöpning med rockad åt olika håll.
Egentligen vore det mer logiskt
att vänta med rockaden och
smyga igång långsamt med 16...h6
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57.
95.
99.
100.

Kiril Georgiev
Nigel Short
Emil Sutovsky
Vladimir Akopian
Alexander Aresjenko
Zahar Efimenko
Mikhail Gurevich
Zoltan Gyimesi
Alexei Shirov
Sergej Volkov

BUL
ENG
ISR
ARM
UKR
UKR
TUR
HUN
ESP
RUS

Anton Åberg
Pia Cramling
Pontus Carlsson
Evgenij Agrest
Mikael Helin
Inna Agrest
Julia Almer

SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
SWE

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

2645
2676
2624
2704
2670
2666
2629
2602
2709
2629

8½
7½
7½
7
7
7
7
7
7
7

GM
IM
GM

2383
2515
2430
2591
1970

6
6
5½
5
4
3½
3½

(10 ronder, 126 spelare)

men det är inte riktigt så enkelt.
Efter 16...h6 kan vit störa med
17.Tg2! (förhindrar Lh7) 17.
...Tg8 18.Dc2 Lh7 19.Kh2 0-0-0
20.Tag1 och vit står bättre. En
bättre variant är att efter 17.Tg2
spela 17...fxg4 18.Lxg6+ (18.
hxg4!?) 18...Sxg6 19.Txg4 Kf7
20.Lf2 h5 21.Tg2 och partiet får
en helt annan karaktär.
17.Sc1 h6 18.b4 Lh7 19.b5 g5
20.Da4 Kb8
Tvunget eftersom vit hotar Dxa7
följt av Da8+ och b6+.
21.bxc6 Dxc6 22.Dxc6 bxc6
23.Tb2+?!
Fel torn, vilket märks längre fram.
En spännande variant är 23.gxf5
Lxf5 24.Lxf5 exf5 25.Tb1+ Ka8
26.Sb3 Se6 27.Sa5 gxf4 28.Lxf4
c5 som dock verkar vara helt okej
för svart.
23...Ka8 24.La6
Efter 24.Tab1 fxg4 25.Tb7 Lxd3
26.Sxd3 Sg6 håller svart balansen.

24...fxg4 25.Lb7+ Kb8

26.Lxc6+?
Spraggett insåg inte hur snabbt
partiet vänder efter textdraget.
Remischackar med 26.La6+ var
tvunget, men remi mot en 23nånting-spelare som vit ingick väl
inte riktigt i planen.
26...Kc7 27.Tb7+ Kxc6 28.Txe7
gxh3
Efter slagväxlingen har svart vinstspel. Tornet på a1 är utestängt av
löparen på h7 (se kommentaren
TfS nr 2/2006
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till vits 23:e drag), som skär in i
vits ställning. Svart har även en
långt framskriden fribonde nära
vits kung, som står riktigt utsatt
jämfört med svarts. Dessutom
samarbetar svarts pjäser bättre än
vits.
29.fxg5 hxg5 30.Kh2 Lf5 31.
Txa7 g4 32.Lf2 Sh7! 33.Sb3 Sg5
34.c4 g3+
Det tvingar bort löparen från den
farliga diagonalen.
35.Lxg3 dxc4 36.d5+ Kxd5 37.
Ta5+ Ke4 38.Ta4 Sf3+ 39.Kh1
Tc8 40.Tc1 Thg8 41.uppg.
Efter denna sköna vinst fick jag i
nästa rond möta Michail Kobalia,
ännu en stormästare som inte
kunde vara nöjd med hur partiet
utvecklades. Tyvärr missade jag
en vinstmöjlighet som nog alla
utom jag och Kobalia såg. Partiet
slutade remi och efter sex ronder
stod jag på 4½ poäng och hade
riktigt bra läge för en GM-inteckning. I de efterföljande två partierna missade jag några fina
möjligheter och med 1½ poäng
på de två sista ronderna mot
svagare motstånd kunde jag i alla
fall klara IM-normen och ett
riktigt bra turneringsresultat.
Av de övriga svenskarna var
det Pia Cramling som visade bäst
form. Turneringen vanns i överlägsen stil av Kiril Georgiev som
avverkade sina motståndare i
värsta terminatorstil. I sista
ronden kunde han nöja sig med
remi som svart mot Sutovsky för
att ensam säkra segern och en
prischeck på 4 000 euro.
Sammantaget måste jag säga
att turneringen var mycket bra
arrangerad med flera trevliga
kringarrangemang, såsom speciella Master Classes där Short
med flera gick igenom partier från
turneringen. Detta tillsammans
med den trevliga omgivningen
gör att jag gärna återvänder
nästa år.
28
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Ulf Andersson
på turné
Ulf Andersson har så vitt jag kan
minnas aldrig varit mer i Rilton
Cup. Den här gången föredrog
han att ställa upp i en öppen
mellandagsturnering i Zürich.
Där var han sjunderankad, och
efter tre vinster och fyra remier
slutade han just på sjunde plats.
Ungraren Zoltan Varga inkasserade förstapriset på 6 poäng.

Efter Zürich fortsatte Andersson
till en öppen turnering i Bad
Zwesten, Tyskland. Efter två
vinster blev det fem remier i
följd innan han kunde avsluta
med ytterligare två vinster.
Andersson mötte inte någon av
de femton högst rankade i turneringen. Vinsten i näst sista
ronden bjöd på en kombinatorisk
avslutning:
Benjamin Tereick

Ulf Andersson

Ulf Andersson

Patrick Springer

26...Txc3!
Ett förkrossande kvalitetsoffer.
Svarts ställning rasar snabbt samman.
27.bxc3 dxe4 28.Te3 f5 29.Tee1
Efter 29.g4 Sd5 30.Tee1 Kd6 31.
gxf5 Lxf5 32.Le2 Lxh3 har svart
fler fribönder än vit klarar av.
29...Kd6 30.Le2 Tc5
Kvalitetsoffret gav svart en massiv bondemajoritet på kungsflygeln, men gav dessutom vit en
eländig bondestruktur. Till råga
på det saknar vit motspel.
31.Td1+ Sd5 32.c4 bxc4 33.Tb1
Sc3 34.Tb6+ Tc6 35.Txc6+
Kxc6 36.Lh5 Kd5 37.Lg6 f4
38.h4 e3 39.hxg5 hxg5 40.Lh5
Kd4 41.Te1 Lf5 42.uppg.

19.Sb5 Db8?
Efter 19...Db6 20.Sd6 har vit fortfarande initiativet, men lätt blir
det inte. Det blir det däremot
efter partidraget.
20.Txd7! Txd7 21.Lxf6 Te6
På 21...gxf6 följer 22.Dg4+ och
slag på d7.
22.Dg4 uppg.
På 22...g6 avgör 23.Sd4.
Andersson slutade på elfte plats
på 6½ poäng (av 9), en poäng
efter toppduon Christian Bauer,
Frankrike och Erik van den Doel,
Holland. Turneringen samlade
147 spelare och Andersson var
femterankad.
Nästa pövning blev den stora
öppna turneringen i Cappelle le
Grande. Andersson spelade en
rätt snabb remi i första ronden
och bröt sedan på grund av sjukdom.
LARS GRAHN

Läsarbrev
I folkabuss och
bland getter
Apropå Lars Grahns artikel om
Rilton Cup i TfS nummer 1/06:
det stämmer att Jan Timman och
jag körde folkabuss till premiärupplagan av Stockholm Open
1971–72 och att vi tänkte övernatta i den, men det var så kallt
att vi efter första natten bestämde oss för att ta in på Sjöfartshotellet. Huruvida räkningen skulle
kunna betalas fick bli en senare
fråga, eller rättare sagt en fråga
om att vinna turneringen! Det
lyckades till slut (1. Timman, 2.
Browne, 3. Böhm om jag minns
rätt). Även andra året kom vi i
folkabussen, men då stod arrangörerna för hotellkostnaden.
På den tiden var vi inte så knussliga när vi skulle ut och tävla: ofta
tog vi oss fram genom att lifta och
det innebar att login ibland blev
lite improviserad. En gång* liftade vi till Oslo där vi de tre första
nätterna sov i ett stall på Folkemuseet tillsammans med getterna (eller om det var fåren ...). När
vi bokstavligt talat kröp ur sänghalmen och gick till bageriet och
mjölkbutiken för att handla frukost spred vi en omisskännlig doft.
När folk frågade talade vi om att
det här var livet – tillbaka till
människans urstadium – och att
vi var schackspelare. Även om
folk inte trodde på oss tyckte de
att hela historien var så dråplig
att det ibland hände att vi fick lite
mat gratis. Därefter hittade vi
sovplatser hos schackälskare eller
andra som älskade. Jag kommer
förresten ihåg att jag i jakten på
tak över huvudet brukade traktera damerna med följande gamla
schlagerdänga: “Say inte nai, say

canche, canche, canche“ och att
den ofta hade avsedd verkan.
En annan gång, jag tror det var
1970, reste Jan och jag för att
hälsa på Ulf Andersson uppe i
Arboga med en avstickare till
Falköping och Jaan Eslon (som
gick bort alltför tidigt) på vägen.
När vi kom till Sverige övernattade vi i Malmö och Lund (hos
några studenter) och for sedan
upp till Arboga där vi bodde hemma hos Ulfs föräldrar. Han bor
förresten kvar på samma gata än
i dag. Mitt mest bestående minne
av Arboga var att det var trevligt,
med trevliga människor – kanske
för att allt alltid var sig likt där.
På den tiden fanns det inte så

mycket att göra där, vi brukade få
köa till flipperspelet på det lokala
kaféet. När jag träffade Ulf på en
blixtturnering i Dordrecht härförleden berättade han att kaféet
finns kvar, men att flipperspelet
är borta.
Men som sagt, när vi riktigt
“lyxade till det“ reste vi i minibuss, en Volkswagen med kök i
bussen. På de resorna brukade vi
vara tre, vår vän Huib Knuvers,
Jan och jag. Huib var redan på
den tiden torghandlare och driver fortfarande sitt eget företag.
Han har alltid varit en schackälskare och körde glatt och villigt
runt med oss över hela Europa.
Jag minns inte om det var i samband med just premiärtävlingen,
men en av våra långresor inleddes
i Stockholm och följdes av en
turnering i Östtyskland (bakom

Jan Timman på 70-talet.
TfS nr 2/2006

29

järnridån där tullarna noggrant
kontrollerade att vi inte hade
några droger – de letade till och
med i smöret ...) innan det var
dags för vidare färd mot det gamla Jugoslavien. I en stad där nere
tjänade Jan och jag lite pengar på
att spela blixt mot de bästa i den
lokala klubben och sedan de
bästa i staden, men när de bjöd in
provinsmästaren kände vi att vi
hade gjort vårt där och att det var
dags för oss schackvagabonder att
dra vidare.
När jag spelade blixt försökte
jag alltid idka lite vadslagning och
ge tidshandikapp och det kan
kanske vara på sin plats med några tips för blivande hajar: jag började med 5–5, därefter 4–5 och
ända ner till 1–5. Skinna aldrig
motståndaren fullständigt – se till
att han har pengar kvar när ni
slutar spela – de får aldrig känna
att det är hopplöst. Det gäller att
vara mån om sina kunder!
Det stämmer också att jag har
varit med i några filmer, men jag
minns inte Privatdeckarna: Uppdrag Gran Canaria, så kanske det
finns en annan Hans Böhm. Men
det kan dock mycket väl stämma.
När prispengarna sinade fick man
vara beredd att hugga i med lite
av varje.
Min tid som schackproffs varade från 1970 till 1985 (sedan dess
håller jag mest på med tv, radio
och film, simultanföreställningar, kommentatoruppdrag under
turneringar, hjälp till turneringsarrangörer o.s.v.) och jag ser tillbaka på de åren med ett leende,
de har varit en källa till stor glädje
och gav mig en savoir-faire och
praktisk intelligens som jag har
glädje av än i dag. Många av dessa
historier och erfarenheter från
min schacktid har dessutom
kommit väl till pass i krönikor om
allt från pengar och semestrar till
diverse blandade tankar. Schacket kommer alltid att vara en
30
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gammal kärlek och den rostar som
bekant aldrig.
Hans Böhm
Hilversum, Holland
* Det råder en viss oenighet
om den exakta tidpunkten. Jan
Timman påstår att det var 1970,
jag vill minnas att det var 1972
medan Ulf Andersson har för sig
att det var 1973.

Översättning av Ola Winfridsson. Vad gäller Böhms minnesbild av resultatet från Stockholm
Open 1971–72 så stämmer den
delvis. Jan Timman vann mycket
riktigt turneringen och Walter
Browne kom tvåa, men Böhm
slutade på sjätte plats. Vem
var det egentligen som spelade
gangsterboss i Privatdeckarna:
Uppdrag Gran Canaria? Kan
någon av våra läsare hjälpa oss
LG
med den uppgiften?

Inför presidentvalet i Turin
Vid OS i Moskva 1994 omvaldes
Florencio Campomanes i det mest
suspekta Fide-valet någonsin.
Vem minns inte den ryske delegaten Andrej Makarovs famösa
tal i öppet plenum på Fidekongressen där han hotade bryta
benen av Anatolij Karpov?
Samma delegat som passionerat
talade om sin kärlek till demokratin och förklarade varför alla
delegater måste rösta på Campomanes. Annars ...
När det var dags för 1995
års Fide-kongress i Paris kände
delegaterna skam över valet föregående år och sökte gottgöra
skadan. Revolten rasade för fullt
och Campomanes ombads att

avgå. Karpov hade tagit med sig
sin vän Kirsan Iljumzjinov till
denna kongress. Under stigande
tryck valde Campomanes att ta
skeden i vacker hand och avgå till
förmån för Iljumzjinov istället
för att utsättas för nesan att bli
avsatt. Campomanes blev världsschackförbundets hedersordförande och Iljumzjinov tog över
som Fide-president.
Fide-kongressen i Jerevan 1996
hölls under OS med en större
tillströmning av delegater som
följd (de kongresser som hålls
mellan olympiaderna tenderar att
ha färre deltagare). Man beslöt
att hålla ett nytt val eller rättare
sagt att bekräfta resultatet av 1995
års kongress. Iljumzjinov omvaldes, utan motkandidater. Den
gången hade vi den välkända historien om Ignatius Leong (Singapore) som gömde sig i den amerikanske delegatens hotellrum i
fruktan för sitt liv.
Elista 1998 och Fide var tillbaka i sin normala lunk med val
vart fjärde år. En medlem av
oppositionen, Bachar Kouatly
(Frankrike), drog sig ur och flydde Elista av rädsla för fysiska
repressalier. Än en gång omvaldes Iljumzjinov utan motkandidater. I Bled 2002 omvaldes
Iljumzjinov, än en gång i ett
val utan motkandidater efter att
Leong dragit tillbaka sin kandidatur i sista ögonblicket. Otroligt
nog har Iljumzjinov och hans
plattform av yrkesschackpolitiker aldrig varit med om ett
Fide-presidentval där han har haft
några motkandidater. Turin 2006
utgör ett trendbrott.
År 2006 är Iljumzjinovs elfte år
som Fide-president. Under denna “Reign of Error“ (“fadäsernas
regim“), som jag föredrar att kalla
den, har han i alla år suttit säkert
i sadeln. Samtidigt har vi sett
världsschackförbundets nedgång
som en respektabel schackorga-

Foto: Johan Sigeman

nisation. Varje år tycks medföra
en ny skandal och Fide-skutan
kränger från den ena dåliga nyheten till den andra. Schackets stora
massa betvivlar Fides integritet
och världsschackförbundets rykte har aldrig varit så dåligt.
Tidningsartiklar om Fide tenderar i första hand att fokusera på
det negativa och uppmärksammar dess ledares excentriska
uppträdande.
Även om Fides prestigefyllda
världsmästartitel inte har förstörts
så råder det inga tvivel om att den
svärtats ner ordentligt. Turneringen i San Luis har förvisso gjort
mycket för att återställa en del av
värdet för schackets högsta titel,
men det kaos som är resultatet av
den splittring som schackvärlden
upplevt de senaste tretton åren
fortsätter att rasa med oförminskad styrka. I kölvattnet av Pragöverenskommelsen 2002 bröt
Fide varenda löfte man hade gett
spelarna, värden Bessel Kok och
schackvärlden. Utslagsevenemang som var tänkta att leda till
VM-matcher förvandlades till en
dubbelrondig finalturnering.
Finns det någon som kan garantera att de nya reglerna inte
kommer att ändras mitt under
cykelns lopp? Världsschackförbundets ledning följer inte organisationens egna stadgar, spelregler eller ingångna avtal. Nyligen
begärde Iljumzjinov att alla som
kandiderar till poster i Fides
presidium ska sätta in en miljon
dollar på Fides konto. Försök
hitta något om det i stadgarna om
ni kan! Ett löjeväckande hugskott
eller vardagsmat i förbundets
verksamhet? Syftet med detta
utspel var dock tydligt nog: “Detta är mitt privata kungadöme,
tillträde förbjudet!“
Jag antar att vi ska vara tacksamma. Fide hotar inte längre
med fysiska repressalier, det räcker gott med sanktioner och böter

Yasser
Seirawan

(hmm ... fel av mig, jag glömde
visst Calvià). Dagens schackproffs
kan bli avstängda om de testar
positivt för anabola steroider.
Straffet kan bli två års eller livstids avstängning utöver rejäla
penningböter. Ordföranden för
världsschackförbundets medicinska kommitté försäkrar att hon
endast strävar efter att garantera
fair play så att inga spelare åtnjuter en dopingbaserad fördel
gentemot andra. Jag kan inte för
mitt liv förstå hur sådana preparat skulle kunna återuppliva
mitt skötebarn, Caro-Kann. Det
sunda förnuftet har ställts på
huvudet!
Fide är inte längre en potentiell
partner för stora sponsorer. Om
sanningen ska fram är det inte
längre en organisation de ens tar
i beaktande. Jag vet av egen erfarenhet att sponsorföretagen inte
vill ta i vår sport av det enkla
skälet att man inte är beredd att
låta varumärken och produkter
förknippas med Fide som organi-

sation. Det är en förkastelsedom
om något. Utöver engångssponsorer som kommuner och andra
myndigheter kan jag inte komma
på en enda större företagssponsor
som har stöttat världsschackförbundet på åratal. Kan du? Det
är Iljumsjinovs pengar som har
burit upp Fide-organisationen,
hans regler, hans format och hans
administration. Vidare kan jag
inte påminna mig någon annan
idrottsorganisation där presidenten är tvungen att personligen stå
som ekonomisk garant för hans/
hennes vision om sportens “utveckling“. Världsschackförbundet
är beroende av pengarna från en
person. Det är inte produkten,
schack, som brister. Det som
brister är avsaknaden av dugliga,
kompetenta, proffsiga administratörer som säljer denna produkt. Vår älskade, ädla sport som
en gång ägde en sådan kulturell
pondus har förändrats. Vi har
blivit ett tiggarfölje.
Finns det någon som kan påTfS nr 2/2006
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minna sig ett enda initiativ från
världsschackförbundets sida under de senaste elva åren som inte
har befläckats av skandaler eller
malörer? Med pukor och trumpeter tillkännagav Fide att det
nya världsmästerskapet i cupformat skulle bli årliga evenemang
med fem miljoner dollar i prispengar. Av detta bidde det först
tre miljoner och vartannat år och
sedan en och en halv miljon dollar. Eller Fides snabbschacktävlingar som utan vidare ställdes
in? Matcherna i Bagdad, Buenos
Aires och Jalta som aldrig blev
av? Fides betänketid och påståendet att en “majoritet“ av toppspelarna föredrog 90 minuter plus
30 sekunder per drag för hela
partiet? Andra personliga favoriter inkluderar Fide Commercepresidenten Artjom Tarasovs
uttalande att världsschackförbundet låg i “krig“ med schackarrangörer och att detta krig gav Fide
mandat att arrangera evenemang
som konkurrerade med “privata“
turneringar som Wijk aan Zee
med flera. Ett riktigt lågvattenmärke var prischeckarna från VM
i Las Vegas som saknade täckning. Om jag minns rätt fick
segraren Alexander Chalifman
vänta i över ett halvår innan han
hade fått ut hela prissumman.
För övrigt bör det påpekas att om
man i USA medvetet skriver ut
checkar utan täckning betraktas
detta som bankbedrägeri. En
kriminell handling.
Under en presskonferens nyligen beskrevs Kasparov i ett
Fide-uttalande som “lögnare“ –
en riktig pärla. Fides vicepresident Makropoulos var tvungen
att författa ett öppet brev där
man bad om ursäkt och försökte
förklara vilken sida som talade
med störst integritet. Jag höll på
att skratta mig fördärvad. Vilket
dygdemönster han är! Är det att
undra på att Kasparov fick nog?
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Andra har sina personliga favoriter som uppgjorda turneringar
och utdelande av stormästartitlar
till spelare som aldrig någonsin
setts tävla. Listan över missgrepp
tycks närmast oändlig.
Jag tror att Karpov sa fel när
han nyligen talade om att schacket kommer att försvinna inom de
närmaste fyra åren. Vad Tolja
sannolikt menade var “proffsschacket“. Med denna modifikation har han naturligtvis rätt. Ett
stort antal av våra kollegor har
lagt av. Englands Matthew Sadler
och Jeroen Piket från Holland
tillhörde bägge eliten när de lade
pjäserna på hyllan. Det hårdaste
slaget för det professionella
schacket föll när Kasparov drog
sig tillbaka. Om schacket ska överleva i professionell tappning är
det nödvändigt att som ett första
steg byta ut ledningen för världsschackförbundet. Trots allt vad
Fide har gjort för att skada schacket kommer det att leva vidare i
minst hundra år. Sannolikt kommer dagens proffsspelare att få
sadla om till schacktränare. Denna trend kommer att fortsätta så
länge världsschackförbundets
nuvarande ledargarnityr sitter
kvar.
Enligt min mening kommer
Fide-valet 2006 att bli årets stora
schackhändelse. Valet står mellan ytterligare fyra års “Reign of
Error“ eller en frisk fläkt och en
möjlighet att resa oss igen. Jag
har känt Bessel Kok i tjugo år och
kan inte tänka mig en mer kvalificerad, respekterad och duglig
förändringskandidat. De schackproffs som bryr sig om sportens
överlevnad kommer entusiastiskt
att uppmuntra sina förbund att
rösta på Bessel Kok och en ny
framtid.
Om ovanstående utgör obehaglig läsning, föreställ er då sponsorföretagens reaktioner: Efter att
jag personligen hade kontaktat

en av de högsta cheferna på ett
företag och lagt fram ett prospekt
presenterar han detta för sina
medarbetare och säger “Schack
är häftigt! Mina barn spelar
schack. Visst vore det kul om vi
var med och arrangerade en
schacktävling?“ Förslaget går runt
kontoret och hamnar till slut hos
den interna marknadsföringsavdelningen. Marknadsförarna gör
en snabb Google-sökning som
spottar fram diverse versioner av
historierna ovan och ger som lök
på laxen besked om att Fides
hedersordförande har dömts för
förskingring. En brottsling sitter
som hedersordförande i ett världsförbund?! Bestörtning är bara förnamnet och dessa historier leder
naturligtvis till följande reaktion:
“Sakta i backarna! Vi vill inte ha
med den här gruppen att göra.
Schackspelare vet ju för sjutton
inte ens vem som är världsmästare! Det finns inte ens några garantier för att rapporteringen av vårt
evenemang kommer att vara
positiv. Låt oss hålla oss till väl
beprövade koncept och passa på
det här.“ På nolltid hade företaget sagt nix till vårt förslag och
istället valt att lägga sina marknadsföringspengar på andra idrotter. Detta är vad vi har fadäsernas
regim att tacka för. Om schacket
ska ha en framtid professionellt
måste vi bygga upp vår trovärdighet på nytt, reparera vår skadade
image och sopa rent framför egen
dörr. I annat fall kommer schacket att ha idrottsvärldens mest
överkvalificerade tränare alla
kategorier. Någonsin.
Yasser Seirawan
Amsterdam, Holland

Översättning av Ola Winfridsson. Presidentvalet hålls den 2
juni i Turin i anslutning till schackLG
OS.

Bra pjäser
och sämre
Av Christer Brundin

D

en anrika schackklubben i
Carlsvik grundades år 1875
av församlingsprästen P. A. Tomtegård. Förutom Tomtegård själv
omfattade klubben till att börja
med bara ytterligare två medlemmar, nämligen den flintskallige folkskolläraren S. Fritiofson,
av skolbarnen kallad “Skräcken“,
och dödgrävaren U. Skyffel, ett
gammalt soldatnamn. Skyffels
farfarsfarfarsfar hade grävt löpgravar åt Karl Xll men själv grävde han en annan sorts gravar, så
att säga.
Det första historiskt kända och
nedtecknade partiet spelat av en
carlsviksbo är prästen Tomtegårds
parti mot Biskopen från anno
1876 och omständigheterna var
följande:
Den ärevördige Biskopen var
på inspektionsresa i sitt stift och
en söndag i början av mars var
Tomtegård näste man till rakning. Med Biskopen sittandes på
första parkett i kyrkan avhöll
Tomtegård sin högmässopredikan
och höll sig i denna, eftersom han
inte kände Biskopens smak, försiktigtvis på den breda vägen mitt
emellan domedagspredikan och
det oförargliga och kravlösa
kafferepsmåprat han brukade
bestå gammelhjonen på ålderdomshemmet med. Varje hot han
riktade mot församlingen radera-

de han alltså genast ut med ett
motsvarande löfte och lyckades
på så vis söva ner sina åhörare,
inklusive Biskopen, så att dessa
knappt orkade komma på fötter
när psalmerna skulle sjungas.
Hans taktiska dispositioner föll
väl ut för den sömnige Biskopen
hade efteråt inte någon allvarlig
kritik att rikta mot honom utan
bara en liten förmaning om att
hårdare trycka på det här med
rusdryckernas onda följder.
Under eftermiddagen inspekterade Biskopen kyrkogården,
benhuset, ålderdomshemmet och
fattigstugan och allting utföll till
den höge dignitärens belåtelse
förutom den lilla detaljen att
Biskopen med rynkad panna fann
dörren till benhuset olåst och
Tomtegård, som trodde att dödgrävaren Skyffel hade hållits med
sina flaskor därinne, svor tyst för
sig själv över “den lättingen och
gudlöse odågan Skyffel“. På det
hela taget fick dock Tomtegård
med beröm godkänt av den
högt uppsatte kyrkomannen och,
såsom seden var, bjöd han in
honom till kvällsvard i prästgården där den höge gästen också
skulle beredas natthärbärge. Prästens hustru var en skicklig husfru
och en överdådig och omåttlig
brakmiddag blev det och efteråt
skulle de två dästa klerkerna

serveras kaffe i biblioteket.
Då nu Tomtegård, belåten över
att allting gått så smidigt, kom in
i biblioteket upptäckte han att
hans hustru glömt att, som han
bett henne, avlägsna hans schackspel som alltid stod där på långbordet. Schack var ju något som
kunde tyckas Biskopen vara en
alldeles för världslig eller i värsta
fall syndig sysselsättning hade
prästen befarat. Han hade dock
inte behövt oroa sig för vid anblicken av spelet lyste Biskopen
upp och utmanade honom
genast på ett parti. Prästen, som
vid denna tid ännu var en ung
man, ansåg av diverse skäl att det
inte skulle vara lämpligt att vinna
mot sin höge överordnade och
höll vid lottdragningen om färg
fram sin knutna näve med den
vita bonden i mitt framför näsan
på Biskopen men denne valde
naturligtvis skrattande den andra
handen och fick svart i partiet
som förlöpte på följande sätt:
Prästen-Biskopen. Prästen
öppnade partiet med det fridsamma 1.d4 trots att han annars
alltid försökte dräpa sina motståndare med det mer omedelbart krigslarmande 1.e4. Biskopen svarade 1...Sf6 och därefter
följde i ganska rask takt 2.c4 g6
3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Ld3
Sbd7 7.Sge2 e5 8.d5 Sc5 9.Lc2
och Prästen, som väntat sig att
Biskopen skulle säkra sin goda
springarställning på c5 med 9...a5
mot vits b4, överraskades av det
något besynnerliga 9...Sfd7. Troligen avviker Biskopen redan här
från den rätta vägen men Prästen
trodde att det var Biskopens avsikt att efter 10.b4 Sa6 11.a3 göra
sig kvitt sin potentiellt dåliga
svartfältslöpare genom 11...Lh6
12.Lxh6 Dh4+ följt av Dxh6 och
för att förhind-ra denna luriga
manöver spelade han 10.0-0 och
den gamle Bispen föll i djupa
tankar.
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Ungefär vid denna tidpunkt
uppenbarade sig prästfrun i
biblioteket, neg underdånigt för
Biskopen och frågade om Hans
Högvördighet önskade något stärkande att dricka. Sedan Biskopen
överlagt med sig själv och tydligen kommit fram till att med
“något stärkande“ knappast kunde menas ricinolja, dristade han
sig till att säga: “Jo tack, en vichyvatten eller kanske snarare ett
litet glas sherry, i så fall, min
kära Fru“. “Och du då“, frågade
hustrun sin man. “Det vanliga
kanske? En stark whiskygrogg?“
Tomtegård bleknade. Skulle han
denna kväll få alla sina hemliga
laster avslöjade inför öppen ridå?
Han sneglade på Biskopen men
denne satt och såg helsnopen ut
som om han just gått miste om en
rund miljon. Tomtegård förstod
genast var skon klämde och två
starka whiskygroggar bars in på
en bricka och snart gick dryckjom
i skytteltrafik mellan kök och
bibliotek.
Schackpartiet fortsatte med att
den gamle Bispen, som tydligen
gillade att fianchettera sina
löpare, spelade det vitfältsför-

VÄNSTERHÄNT?
Alexander Morozevitj
spelade 1.Sc3 mot Judit
Polgar i San Juan och i
NIC Magazine undrar
han varför det draget
anses vara “excentriskt
och dåligt“ medan 1.Sf3
betraktas som solitt och
“normalt“. Är det bara
för att de flesta är
högerhänta, undrar
han. Morozevitj är
för övrigt högerhänt.
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svagande 10...b6, vilket Prästen
besvarade med 11.Le3. Svartspelaren, som hela tiden satt och
smuttade på sitt glas, fortsatte
med det dunkla 11...Te8 och
på detta följde 12.b4 Sb7 och
därmed hade Biskopen, kanske
under det begynnande rusets
inflytande, fianchetterat sin
springare i stället för sin löpare
och förskaffat sig en s.k. idiotspringare, alltså en häst som står
och stampar i sin spilta och
ingenstans har att ta vägen. Läppjande på sitt glas fortsatte Prästen
sin utveckling med 13.Dd2 och
Biskopen svarade med 13...Sf8.
Detta var alltså pudelns kärna,
ska Tomtegård ha tänkt. Biskopen hade ändrat sig angående
löparen på g7 och ville nu bevara
den inför vits Lh6, hade vidare
skapat manöverutrymme för
springaren på d7 och dessutom
öppnat upp en diagonal för
löparen på c8. Själv förbättrade
Prästen läget för sin, av hans egna
bönder hämmade, vitfältslöpare
med 14.La4 och på Bispens
14...Ld7 drog han 15.Lc6 med
hot mot idiotspringaren på b7
och med en stilla bön om att
Bispen inte skulle gå i den fälla
som var så billig att inte ens Dödgrävaren skulle gå på den, det vill
säga 15...Lxc6 16.dxc6 och idiotspringaren vore förlorad. Biskopen undvek också fallgropen och
försvarade sig med 15...Dc8 med
den tydliga avsikten att antingen
spela Tb8 och sedan Sd8 eller att
slå på c6 och sedan Sd8. Tomtegård som var rädd att han stod lite
för bra för att det skulle vara
hälsosamt för honom och hans
pastorat beslöt att ge hästkraken
chansen att rädda sig över till c5
och spelade 16.b5 varefter följde
16...Lxc6 17.bxc6 Sc5 18.Sc1 f5.
En något senkommen flygelattack från Biskopen. 19.Sb3 f4.
Biskopen gillrar en fälla; om nu
20.Sxc5?? så 20...fxe3 och han

vinner pjäs. 20.Sxc5??!! Tomtegård går, om det behöver sägas,
avsiktligt i fällan och presenterar
Biskopen med en skänk från ovan.
20...fxe3 Biskopen grymtade av
belåtenhet när han utförde detta
drag. “Jesus Kristus, damen är
hotad!“, utbrast Prästen och slog
sedan bonden med 21.Dxe3.
“Briljant spelat, verkligen briljant
spelat!“, lovordade han Biskopen
och denne grymtade åter belåtet
när han inkasserade en merfigur
med 21...bxc5. För att fira sin
framgång höjde den gamle gudstjänaren också sitt glas och skålade med Prästen. “Skål för schackgudinnan Kajsa!“, förkunnade han
med ett lycksaligt smil och så
klingade de två gudsmännen i
glasen och tömde dem i botten.
“Ropade ni på mig?“, frågade
prästhustrun som hastigt kommit inspringande. Hon hette nämligen också Kajsa och hade hört
sig åkallad och det passade ju
förträffligt eftersom svartrockarna på momangen kunde få in
nästa omgång gudadrycker.
Gav upp gjorde man sällan på
den tiden utan man blev mattsatt
och partiet fortsatte med 22.Tab1
Tb8 23.Sb5 Ta8. Den materialistiskt lagde Biskopen vaktar på sitt
byte. Efter 23...a6 24.Sa7 Dd8
25.Da3 skulle han riskera att få
ge ännu en bonde för sin merpjäs.
24.Tb2 a6 25.Sc3 Tb8 26.Tfb1
Txb2 27.Txb2 Da8. Biskopen gör
klart för tornbyte genom Tb8 men
upptäcker efter 28.Tb7 att bonden på c7 måste garderas med
28...Tc8. 29.Dg5 Kf7 30.f4. Prästen ger Hans Höghet chansen att
uppväcka sin löpare från de döda
men denne fruktade tydligen i
någon sorts schackfobi schacken
efter 30...exf4 31.Dxf4+ och spelade 30...Lf6 varpå följde 31.Dg3
Ke7. Här räddes Biskopen, enligt
vad traditionen förtäljer, fängslingen efter 31...exf4 32.Dxf4,
t.ex. 32...Kg7 33.Dxd6 Lxc3

34.e5. Hans kung är nu på väg till
d8 för att avlösa tornet på c8 i
bevakningen av bonden c7 varefter det befriande Tb8 äntligen
skulle vara möjligt. 32.Sa4!

Tomtegård hotar det nästan
groteska Sb6 med damvinst och
Biskopen sägs ha tagit sig djupa
extraklunkar ur sitt glas vid
åsynen av detta hot. Men vad har
egentligen flugit i Tomtegård?
Han ska ju förlora partiet! Ja,
allting har på sätt och vis skett
utan hans förskyllan. Det är
Biskopen själv som sett till att få
en ny idiotspringare på f8 och
dessutom pattsatt och burat in
sin egen dam i hörnet.
Biskopen fullföljde sin uppgjorda plan med 32...Kd8 och
Tomtegård, som såg att han lätt
kunde vinna med 33.Sb6 cxb6
34.fxe5 dxe5 35.Tf7, satte åter
sitt ljus under skäppan och spelade det snälla 33.Dg4. På Biskopens 33...Tb8 gjorde han allt han
kunde för att hjälpa sin höge motståndare genom att spela 34.Sb6
och allt denne behövde göra för
att stå på vinst var att slå på b7
med damen, alltså 34...Dxb7
35.cxb7 cxb6.Till Tomtegårds
olycka var Biskopen emellertid
vid det här laget så på lyran att
han inte ens skulle klarat av att
knyta sina egna skosnören och än
mindre då fatta vad som försiggick på brädet. Han slog således
springaren med 34...cxb6 och
Tomtegård fortsatte med 35.Tf7

på vilket Biskopen småsjungande
för sig själv drog 35...Ke8. Den
olycklige Prästen slog löparen
med 36.Txf6 och efter 36...Td8
spelade han, själv nu så drucken
att han inte visste hur han skulle
bära sig åt för att förlora, 37.fxe5
och på 37...dxe5 drog han 38.Df3.
Biskopen försökte blidka gudarna genom att offra idiotspringaren på f8 med 38...Sd7 men Tomtegård ville förstås inte ha den
utan frälste sitt torn med 39.Te6
matt varpå han i nästa sekund
förskräckt upptäckte att han satt
Biskopen matt. Denne upptäckte emellertid ingenting för han
hade somnat i sin stol och börjat
snarka och detta blev Tomtegårds
smala lycka. Med hjälp av Kajsa
lyckades han baxa in stolen med
den sovande Biskopen i gästrummet och stjälpa och rulla den
trinde prelaten på plats i sängen
och när Hans Helighet följande
morgon förtaltes att han vunnit
schackpartiet himlade han saligt
med ögonen och “min käre
Tomtegård“, som han sade, fick
beröm för att han gjort så gott
motstånd.
Schackspelarna i CSK är
mycket stolta över sin grundare
P. A. Tomtegård, “Tomten“ som
han på sin tid brukade kallas.
Visst var han en suput och skenhelig också ibland men han var en
gudabenådad schackspelare och
fruktad vida omkring. Ännu mer
fruktad var han dock för de
djävulspredikningar han höll när
ingen biskop var närvarande och
i vilka han gisslade och hudflängde sin fårahjord för allsköns spel
och dobbel och lösaktigt leverne
men alltid speciellt varnade för
dryckenskapen. Ännu kan man i
vikingarnas klubblokal i Carlsvik
se ett gammalt porträtt av den
berömde Tomten och det är inte
utan av att man ryser när man ser
honom i sitt svarta profetskägg
stirra ner på en från väggen med

fanatiska och brinnande ögon.
Det näst äldsta bevarade partiet i CSK:s annaler är det som
spelades 1877 mellan de två
övriga medlemmarna i P. A. Tomtegårds ännu bara spirande
schacksällskap. Alla nutida
schackspelare i Carlsvik brukar
matas med detta parti på temat
“dåliga pjäser“ eftersom Tomten
själv skrev en del i och för sig
tungrodda kommentarer till det:
Skräcken-Dödgrävaren .
1.e4 c5. “Skyffel, hvilken ingen
bokelig lärdom hafver, gräfver
med detta Gudi ej behagliga
sjajasdrag sin egen graf.“ 2.Sf3 e6
3.d3 “Söligt och icke uti den
Morphys anda.“ 3...Sc6 4.g3 Här
får Skräcken beröm för att “han
skolbarnen i Herrans tukt och
förmaning håller“ men Tomten
häcklar löparfianchettot som
“icke varande enligt den Morphys rätta lära.“ 4...g6 5.Lg2 Lg7
6.0-0 Sge7 7.c3 d5 8.Le3 Dödgrävaren, som enligt Tomten “icke
med värdighet förlora kunde“
klandrade efter partiet häftigt
detta drag såsom “tidsösel“. Man
igenkänner den typ av dålig förlorare som anklagar vinnaren för
att bara ha gjort dåliga drag.
Uttråkad skulle så förloraren ...
etc. 8...d4 9.cxd4 cxd4 10.Ld2 h6
11.b4! “Liksom Gud den Satans
svarta styrkor förgör, så schackbönder hafva en själ och sträcka
oss bi att fiendens pjäser förkväfva och döda. Han der inte det tror
må utan de bönder och utan förnöjelse spela.“ 11...a6 12.a4! e5
Löparen på c8 “förklarar sig kvick
men dödeförklarar sin broder på
g7.“ 13.Sa3 Le6 14.Dc1 Tc8 15.
Db2! 0-0 16.Tfc1 Sa7 17.b5 Dd7
18.Lb4 Txc1 19.Txc1 axb5 20.axb5
b6 Här anbefaller Tomten
20...Tc8 21.Ta1 b6 22.Sd2 Td8
23.Sdc4 Sec8 24.Ld2 Lxc4
25.dxc4 Sd6 26.Dc2 Sb7 och “de
svarta fålarne voren åter raska.“
21.Sc4 Lxc4 22.dxc4 Te8 23.Se1!
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g5 24.Lxe7 Txe7 25.Sd3 Te8
26.Sb4 Dd6 27.Lh3 Denna löpare, tidigare “af ondo“, är nu “af
godo“ men Tomten anger att
“svart det inte, utan förfånget att
vit sig den linje a med tornet
bemäktigade, afvärja kunde.“
27...h5 28.Lf5 Lf8 29.Sd5 Kg7
30.Ta1 Idiotspringaren på a7 kallas av Tomten “ett menlöst och
osaligt fä.“ 30...Db8 31.Ta6 Lc5
32.Da2 Sc8 33.Ld7 Td8 34.Ta8
Db7 35.Lc6 uppg.

Kombinationer
1 Carl Eidenert–Høgni Egilstoft Nielsen. 26.Sg6+! hxg6
27.Dh4 matt.

2 Sergei Movsesian–Jurij Kuzubov. En liten delikatess från
Aeroflot Open: 37...Lg2+! 38.Kf2 Df3+ 39.Kg1 Lh3 40.uppg.
Det är matt i två.

3 Zahar Efimenko–Julen Arizmendi. 20...Txh2+! 21.Kg1
(21.Kxh2 Dh5+ 22.Th4 Dxh4+ 23.Kg1 Lc5+ med matt.)
21...Dc5+ 22.uppg. Det blir matt ungefär enligt receptet i
parentesvarianten.

4 Michail Saltajev–Dennis Breder. En partiställning från
en Bundesligaduell. 36.Txc7! Sxc7 (36...Kg7 37.Dxd6 Tb5
[37...Sxc7 38.Le5+ Kh7 39.Df8] 38.Ta7 och springaren
eller löparen är på väg till e5 med avgörande hot.) 37.Dxd6+
Kg7 (37...Kg8 38.Se7+) 38.Le5+ Kh7 39.Df8 uppg.

5 Tony Kosten–Vlastimil Babula. Partiet utkämpades i det
Skräcken, som annars i Tomtens gamla papper stämplas som
“en drinkare närhelst ingen det
ser“ var tydligen under detta parti
nykter men Dödgrävaren ska ha
varit påverkad av “de starke dryckerne, de Mörksens tjänare och
onda instrument och är därföre
bestraffad och lefvande begrafven vorden.“
På sitt pluskonto har Urban
Skyffel det faktum att han är upphovsmannen till carlsvikingarnas
emblem. Detta föreställer en
skäggig viking som bara har ett
horn på sin hjälm i stället för två.
Vad meningen skulle vara med
detta är omdiskuterat men enligt
lärda klubbhistoriker har vikingen tagit av sig det ena hornet för
att använda det som mjödglas
och det skulle alltså ursprungligen röra sig om en skämtteckning
som Skyffel gjort av klubbens
store grundare och schackspelare, kyrkoherden och själasörjaren
i Carlsvik, P. A. Tomtegård.
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österrikiska lagmästerskapet. Efter att ha offrat två lätta
pjäser missade Kosten chansen att kröna sitt spel med
27.Txe5! dxe5 28.d6 Ke8 29.Dg8+ Kd7 30.Txf7+ Kc6
(30...Kxd6/e6 31.Dg6 matt) 31.Dxc8+ jämte slag på c2
och vit vinner. Babulas kung tilläts slinka ut: 27.Dh8+? Ke7
28.Df6+ Ke8 (Inte 28...Kd7? 29.Txe5! dxe5 30.Dxf7+ Kd8
31.Dxa7 Lxb4 32.Db6+ och slag på b4.) 29.Dh8+ Ke7
30.Txe5+ dxe5 31.Df6+ remi

6 Ole Jakobsen–Gadir Guseinov. Veteranen Jakobsen fick
möta sjunderankade Guseinov, stormästare från Azerbajdzjan, i första ronden. Det blev en tuff start: 20...Sf5!!
(Det visar sig vara så mycket mer än ett enkelt hot mot
damen.) 21.exf5 (Alternativet är att låta damen retirera till
det enda fält som står till buds: 21.Df4, men då får svart en
överlägsen ställning efter 21...Txb2!, t.ex. 22.e5!? [22.Txb2
Dxc3+] 22...dxe5 23.Txb2 exf4 24.Txb8+ Kg7 25.Se4
Da1+ 26.Tb1 Dxa2 osv.) 21...Dxc3+! (Damen är fredad:
22.bxc3 Tb1+ 23.Kc2 Lxf5+ 24.Ld3 T8b2 matt.) 22.Kd1
Txb2! 23.fxe6 Tb1+ 24.Ke2 De5+ 25.uppg. Det är helt kört,
t.ex. 25.De3 Te1+ 26.Kxe1 Dxe3+ 27.Le2 Tb1+ 28.Td1
Tb2 eller 25.Kd3 (25.Kf2 De1+) 25...c4+! 26.Kxc4 Tc8+
27.Kd3 Tc3 matt.

I korta drag

dxc4 5.Dxc4 Lf5 6.g3 e6 7.Lg2 Le7
8.0-0 0-0 9.Db3 Db6 10.Sbd2
Td8 11.Sc4 Dxb3 12.axb3 Td5??
(12...a6 har prövats förut med
gott resultat.)

SJÄLVIRONINS MÄSTARE
Det finns gott om partisamlingar
där stormästare har kommenterat sina vackraste vinster. I regel
är det deras lagerkransade alster
som visas i all sin skönhet.
Det ansågs smått häpnadsväckande när Bobby Fischers “My 60
memorable games“ innehöll tre
av amerikanens förlustpartier.
När sådant sker betraktas det
ibland som ett utslag av storsinthet, ett offer på objektivitetens
altare. I sitt korta förord framhävde Fischer också att han
hade tagit med tre av sina förlustpartier.
Vad ska man då säga om
Robert Hübners urval när han
producerade sin hittills enda partisamling. Den bär titeln “Fünfundfünfzig feiste Fehler“ (Femtiofem grova fel). Den tyske
stormästaren lät publicera 55 av
sina förlustpartier. Partiställningarna är indelade i fem grupper:
fel i öppningen, fel i övergången
från öppning till mittspel, fel i
mittspelet, fel i övergången från
mittspel till slutspel och slutligen
fel i slutspelet. Drygt hundra
sidor med katastrofer i klotband.
Den som känner Hübner är nog
inte överraskad över hans val. Den
mannen är känd för en drypande
självironi.
Något säger mig att Hübner
inte grät efter följande parti från
Bundesliga:
Damgambit (D 23)
Christian Gabriel, Solingen
Robert Hübner, Baden Baden
Kirchheim, 28 januari 2006
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Db3

Kanske hade Hübner tänkt sig att
gå på bondejakt med Tb5, men
han gav upp innan Gabriel hade
hunnit svara med 13.Sb6. Vit
vinner kvalitet.
Möjligen inspirerar det Hübner till att producera en uppföljare till “Fünfundfünfzig feiste
Fehler“, som utkom 1990.
Det är inte okomplicerat att be
Hübner att kommentera något
av sina vinstpartier. Jag gjorde
själv ett försök 1973, när jag var
redaktör för Schacknytt. Det blev
en hübnersk inledning på artikeln:
“När jag ombads av Lars
Grahn att lämna ett bidrag till
Schacknytt under rubriken
‘Mitt bästa parti’ blev jag först
glatt överraskad över uppgiftens lätthet. Jag tänkte nämligen som så: det bästa partiet
är liktydigt med det felfria
partiet – och det spelade jag
den gången när jag hade svart
och motståndaren inte kom!
Men då gick det upp för mig
att många läsare antagligen
kunde uppvisa en sådan
prestation, och om alla publicerade denna skulle man i
längden inte kunna undvika
en viss monotoni.“ (Schacknytt nr 8/73)

Robert Hübner (Biel 1976).

Han lyckades i alla fall kommentera ett av sina vinstpartier
och uttryckte en förhoppning
om att “läsaren åtminstone då
och då kunde undertrycka gäspningar vid genomspelning av
partiet.“ Typiskt Hübner.
Denne man är för övrigt ett
språkgeni. Ett år ställde han upp
som kommentator i Wijk aan Zee.
Arrangörerna hade förväntat sig
att Hübner skulle ge kommentarerna på en blandning av tyska
och engelska. Han anlände till
De Moriaan och kommenterade
partierna på flytande holländska!
Det tog honom tre månader att
lära sig tala holländska utan brytning.

INGEN KLUVENHET
En del historier förlorar sin charm
när de konfronteras med verkligheten. Som den om Bjørn BrinckClaussen och när han spelade med
i Hastings Challengers. Jag hörde
en gång för länge sedan att han
efter partierna hade signerat sina
protokoll på två olika sätt. När
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han vann skrev han under med
Bjørn Brinck och när han förlorade med Bjørn Claussen, eller om
det var vice versa. Det innebar att
en av dessa personer var sällsynt
framgångsrik.
När jag träffade Bjørn BrinckClaussen i samband med Politiken Cup 2004 frågade jag om
historien stämmer. Han log och
beklagade: historien stämmer
inte.

TVÅ FRIRONDER
Tänk att få börja en turnering
med två kraftbesparande frironder och uppmuntras med två
poäng. Riktigt så var det inte för
GM Thomas Luther när han
spelade med i Graz Open i fjol,
men nästan. Här återger vi hans
partier i de två första ronderna.
Motståndarna hade elotal på 2169
respektive 2233.
Skandinaviskt (B 01)
Thomas Luther
Hans Kelchner
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.Lc4 Sf6 5.d3 Lf5 6.Ld2 c6
7.De2

7.Sc3 d5 8.e3 Se4 9.Dc2 Ld7

10.Ld3?? Sb4 11.Db1 Sxd3+ 12.
Dxd3 Dxb2 13.Tb1 Dxf2+ 14.
uppg.

BLÄNDVERK
När en stormästare lägger in ett
till synes avgörande offer, kan det
kanske kännas lite skämmigt för
en lägre rankad motståndare att
sätta sig att tänka och därigenom
ifrågasätta om stormästaren verkligen vet vad han sysslar med.
Bättre då att genast ge upp och
visa att man är tillräckligt stark
för att se att offret är avgörande.
Möjligen gick tankarna i den riktningen när Pedro Lezcano gav
upp mot stormästaren Salvador
del Rio Angelis i spanska lagmästerskapet i fjol.
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Anatolij Karpov

Pedro Lezcano

Rafael Leitao

Salvador del Rio Angelis

41.Txf6!?!?
Nu skulle mellandraget 41...Td8!
ha försatt Leitao i bryderi. Han
hade fått slå på f7 eller g6 men
hade inte fått full kompensation
för kvaliteten.
41...Kxf6?
Nu får Karpovs kung löpa gatlopp.
42.Dh8+ Kf5 43.g4+ Kf4 44.
Dxh6+ g5 45.hxg5 uppg.
Det finns inte någon parad mot
hotet 46.g6+ Dg5 47.Dh2 matt.

7...Sbd7?? 8.Sb5! uppg.
Dambondespel (A 43)
Marco Dietmayer-Kräutler
Thomas Luther
1.d4 e6 2.Sf3 c5 3.c3 Sc6 4.Lf4
cxd4 5.cxd4 Db6 6.Dd2 Sf6

Här är 25.Tg5 bra för vit. Förutom matt på h5 hotar Dxe5.
Men stormästaren tyckte sig ha
funnit en lustigare turbovariant
och spelade 25.Th6+!?!?.
Det fungerade. Lezcano såg
25...gxh6 26.Dxh6+ Dh7 27.
Lxe5+ med matt, gratulerade
stormästaren och signerade protokollet. Vid det här laget har
Lezcano förmodligen upptäckt
25...gxh6 26.Dxh6+ Dh7+!!. Just
det, han går emellan med schack,
framtvingar dambyte och ligger
torn över. Hu!
I det fallet kan man knappast
tala om ett bluffoffer, för det
handlade ju inte om någon svindel utan om ett rent förbiseende.
Vi håller oss på samma avdelning
i nästa exempel som är hämtat
från en snabbschackturnering i
Sao Paulo 2004.

.MHOO+ROPQHU

9b/.200(17,//

*g7(%25*
±-8/,

4$)"$,

4.
(½5&#03(
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"Det finns en gammal tradition i Wien –
schack som de försmåddas spel, spelet för
människor som söker den lycka som livet
har förvägrat dem. Den mest framträdande
spelaren härvidlag är Carl Schlechter."
RICHARD RETI

Vem var
Carl Schlechter?
Av INGEMAR JOHANSSON

J

ulen 1918 firade Budapests
schackvänner med att inbjuda
en av dåtidens främsta stormästare till staden. Det var en orolig tid
i Centraleuropa; världskriget var
visserligen äntligen slut, men inte
den nöd som var dess följeslagare. De gamla kejsardömena
Tyskland och Österrike-Ungern
befann sig i fullständig upplösning och skakades under åren
1918-1919 av våldsamma klassstrider (något annat kan man
knappast kalla dem).
Samtidigt spirade normaliteten,
en återgång till andra värden än
politiska och militära. Föreningslivet började ta fart igen, man
kunde åter odla egna intressen.
För schackvännerna måste det ha
varit en obeskrivlig lättnad.
Under krigsåren hade det inte
förekommit något internationellt
utbyte alls. Och nu hade man en
av världens tio starkaste spelare
på besök i Budapest. Det skulle
bli en fest.

Det blev sorg och tragedi. Det
var som om de gångna förskräckliga åren dröjde kvar i koncentrat
hos denne mästare. Han var tunn,
tyst, plågad. Under en simultanföreställning bröt han ihop fullständigt och fördes till sjukhus
där läkarna först konstaterade
lunginflammation. Och sedan,
när döden strax slog till: starkt
nedsatt motståndskraft på grund
av långvarig undernäring. Man
skrev den 27 december 1918 och
schackmästarens namn var Carl
Schlechter.
Små omständigheter var han
van vid sedan barnsben. Mycket
lite är känt om hans uppväxt i
Wien, där han föddes den 2 mars
1874, förutom att familjen var
synnerligen fattig. Hans far kan
tidigt ha dött ifrån Carl eller ha
varit en rumlare och spelare –
båda uppgifterna florerar men
ingen tycks riktigt veta. Klart är i
vart fall att familjen – där det
också fanns en av Carl mycket

avhållen halvsyster – hankade
sig fram genom de inkomster
moderns arbete gav.
Först vid femton sexton års
ålder fick Carl smak för schack
och han gjorde mycket snabba
framsteg. Det var snart tydligt att
han var vad man väl kan kalla en
ursprunglig schackbegåvning.
Redan två år senare – 1892 –
kunde han mäta sig med Wiens
starkaste spelare. Naturligtvis
spelades det en hel del om pengar
på de berömda kaféerna i det
dåvarande Österrike-Ungerns
huvudstad och samma år bestämde sig den unge Carl för att lämna
skola, arbete och allt för att i
stället leva av vad schacket kunde
ge. Hans levnadsöde kan utan
vidare ses som en illustration av
den professionelle schackspelarens villkor för hundra år sedan.
Året därpå remiserade han en
match mot mannen som sedermera skulle bli hans adjutant och
vapendragare, den elva år äldre
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Georg Marco. Samtliga tio partier i den matchen slutade remi,
och redan här fick Schlechter
rykte om sig att inte bara vara
svårslagen, utan rentav remibenägen. Det är – som vi strax
ska se – en sanning med modifikation, men det tycks ovedersägligt att Carl Schlechter var
en tillbakadragen och fridsam
natur. Äregirighet var inte någon
framträdande drivkraft bakom
hans beslut att ge sig schacket i
våld. Känd och omvittnad är historien om hur Siegbert Tarrasch i
Ostende 1907 i sämre ställning
klagade över magsmärtor, varefter Schlechter strax gick med
på remi blott för att i det slutliga
sammandraget få se sig passerad
av just Tarrasch med just en
halvpoäng.
På gott och ont brukar Schlechter framhållas som själva kvintessensen av den s.k. wienerskolan.
Den grundade sig på konsekvent
positionsspel och soliditet enligt upphovsmannen Wilhelm
Steinitz’ teorier. I dessa ingick
ju också postulatet att den som
uppnår fördel till varje pris måste
angripa. I det sammanhanget var
Steinitz en offerkonstnär när han
ville, och det samma kan sägas
om Schlechter. Marco – som
tidigt såg en världsspelare i
Schlechter – pläderade för dennes medverkan i den stora turneringen i Hastings 1895 genom
att sprida och publicera flera av
sin unge landsmans lokala fyrverkerier, bland annat det här:
Franskt (C 01)
Carl Schlechter
Jakob Bendiner
Wien 1893
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ld3
Vid den tiden spelade både Lasker och Tarrasch det här draget.
Nuförtiden är det ovanligt men
det fanns ett tag på Jonny Hectors repertoar.
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3...Sf6 4.Sc3 Lb4 5.exd5 exd5
6.Sf3 0-0 7.0-0 Lg4
När Skurski och Karlsson satt med
den här ställningen i fjolårets EM
i Warszawa så var det efter dragföljden 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3
Lb4 4.exd5 exd5 5.Ld3 Sf6 6.Sf3
0-0 7.0-0 Lg4. Det partiet fortsatte 8.h3 Lh5 9.g4 Lg6 10.Lg5
och slutade så småningom remi.
Avslaget på d5 betraktas numera
som ganska uddlöst.
8.Lg5 c6 9.Se2!?
Ett förpliktigande drag. Det brukar ju inte vara tillrådligt att dra
på sig dubbelbönder på det här
sättet. Vit sätter sin lit till ett
angrepp längs g-linjen, och det
visar sig rätt snart att det inte är
några större problem att engagera alla pjäser i angreppet. Vit får
se till att angreppet slår igenom,
annars kan han bli sittande med
ett slutspel med en försvagad
bondestruktur.
9...Lxf3 10.gxf3 Sbd7 11.Sg3
Ld6
Här är f4 och f5 nyckelfält. Förutsättningarna för vits angrepp
och svarts försvar är i hög grad
avhängiga av kontrollen över dessa
fält.
12.Kh1 Dc7 13.Tg1 Kh8 14.Sf5
Tg8
14...Lxh2 kan kanske i förstone
se lite primitivt ut, men det är ett
intressant alternativ. Efter 15.
Lxf6 gxf6? 16.Tg7 hotar framför
allt 17.Txh7+ Kxh7 18.f4 följt av
19.Dh5+ med matt, men även
Dd1-f1-h3. Svart spelar i stället
15...Sxf6 och efter 16.Txg7 Tg8
blir det kanske svart som vinner
kampen om g-linjen.
15.Dd2 Sh5 16.Tg4 Tae8 17.Th4
Sdf6?
I en mycket känslig ställning gör
svart ett drag som kunde ha
ställt honom inför oöverstigliga
problem på momangen. 17...g6
är det korrekta försvarsdraget.
Han får ta svagheterna på de
svarta fälten för att neutralisera

trycket mot h7.

18.Tg1?
Ett naturligt angreppsdrag. Det
var ju g-linjen det skulle handla
om, och det skulle kunna bli
vackert om vit fick chansen att
spela 19.Lxf6 Sxf6 20.Dg5 följt
av avbyte på d6, damoffer på f6
och matt på h7. Ändå förtjänar
torndraget ett frågetecken. Det
finns ett bra sätt att punktera
önskevarianten, och framför allt:
det fanns vinst med 18.Sg3! Lxg3
(På 18...Sxg3+ följer 19.hxg3 följt
av slag på f6 och h7. Efter 18...g6
kan det sluta med 19.Sxh5 Sxh5
20.Txh5! gxh5 21.Lf6+ Tg7 22.
Dh6 Tg8 23.Dxh7 matt) 19.hxg3
och med g3-g4 härnäst vinner vit
pjäs.
18...g6 19.Lxf6+
19.Sg3 är inte lika vasst som i
föregående drag, för nu finns
19...Le7. Objektivt sett är det
kanske ändå vits bästa chans.
19...Sxf6 20.Dg5 Te6?!
Ett riskabelt sett att gardera
springaren eftersom vit nu kunde
ha erövrat kvalitet med 21.Sh6
Tf8/g7 22.Lf5. Men Schlechter
faller än en gång för frestelsen att
avgöra på ett vackert sätt. Efter
20...Le7 21.Sxe7 Dxe7 bör svart
kunna avvisa angreppet.
21.Tgg4!?
Vits pjäser är inte till salu.
21...Sxg4 kan avskrivas på grund
av 22.Txh7+ Kxh7 23.Dh4+, och
21...gxf5 på grund av 22.Txh7+
Kxh7 23.Th4+. Men det finns

andra drag som håller svart
flytande.
21...Lf8??
Ett grovt förbiseende. Efter
21...Tge8 uppstår en märklig ställning där vits alla pjäser är engagerade i angreppet och ändå tycks
det inte finnas något genombrott.
Det borde rimligtvis finnas men
springaren på f6 tycks ha övernaturliga krafter. Det ser ut som om
den ensam håller ihop försvaret.
Den hotar i förbigående att slå på
g4 så vit får dra tillbaka tornet.
Efter 22.Tg1 duger 22...Lf8.
Sedan är det risk för att vits
angrepp rinner ut i sanden.

22.Dxf6+!!
Nu stämmer allt. 22...Lg7 faller
på 23.Txh7+! Kxh7 24.Th4+ med
matt. Det blir en liknande vändning i partifortsättningen.
22...Txf6 23.Txh7+ Kxh7 24.
Th4+ Lh6 25.Txh6 matt
Hastings 1895 innebar debut i de
stora sammanhangen och den
måste betecknas som godkänd.
Schlechter tog 11 poäng på de 21
ronderna och var den ende som
lyckade betvinga turneringssegraren, Harry N. Pillsbury. Alla
tidens starkaste spelare deltog i
turneringen och efter sig i resultattabellen hade Schlechter storheter som Joseph Blackburne,
Amos Burn och David Janowsky.
Naturligtvis kunde han inte
glänsa som på hemmaplan mot
spelare av Pillsburys, Wilhelm

Steinitz’, Tarraschs och Emanuel
Laskers kaliber, men vissa kritiker från den romantiska skolan
hade väntat sig något annat än
solitt spel av en framstormande
21-åring och menade att Schlechters stil var dekadent. Ack, vad de
bedrog sig.
Under 1800-talets sista år deltog Schlechter i snart sagt alla
turneringar av betydelse och när
det tjugonde seklet bryter in har
han definitivt etablerat sig i den
absoluta schackeliten. Man kan
framhålla turneringssegrarna i
München 1900, Coburg 1904,
Wien 1905 och Ostende 1906,
ett stort antal andra starka turneringar där han kom tvåa, trea eller
fyra onämnda. En del prispengar
blev det förstås, men existensen
tycks ha varit knapp trots att
Schlechter också skrev en hel del:
han redigerade Deutsche Schachzeitung från 1899 fram till sin
död, och han stod för schackspalten i olika tidningar och
tidskrifter, bl.a. den illustra
Wiener Hausfrauen-Zeitung. Varsågod, här är ett smakprov på
hans stil, både som skribent och
spelare från turneringen i Coburg
1904:
Spanskt (C 93)
Carl Schlechter
Hermann von Gottschall
Coburg 1904
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Le7 7.
Te1 d6 8.c3 0-0 9.h3 Lb7 10.d4
h6 11.Sbd2 Te8 12.d5
Vit sluter till centrum för att
ostört kunna påbörja ett angrepp
på kungsflygeln.
12...Sb8 13.Sf1 Sbd7 14.Sg3
Lf8 15.Sf5 Kh7 16.g4 g6 17.Sg3
17.Sxh6 skulle inte leda någonstans.
17...Sg8 18.Kh2
Svart kan besvara 18.g5 med
18...h5, t.ex. 19.Sxh5 gxh5 20.
Sh4 Se7!.

18...Le7 19.Tg1 Lg5 20.Lxg5
hxg5 21.Dd2 f6 22.Kg2 Sh6
23.Th1 Kg7 24.h4 Sf7 25.hxg5
Konsekventare var 25.h5.
25...fxg5 26.Th3 Df6 27.Tah1
Sf8
På 27...Th8 byter vit av tornen
och angriper på damflygeln. Felaktigt vore 27...Df4 på grund av
28.Th7+ Kf8 29.Txf7+ Dxf7 30.
Dxg5 och vit har ett mycket starkt
angrepp.
28.Se1

På kungsflygeln finns för tillfället
ingenting mer att uträtta, varför
vit med hjälp av sina lätta pjäser
och bönderna går till storms på
damflygeln. Det tunga artilleriet
belägrar h-linjen för att på så vis
hålla kvar svarts springare.
28...Teb8 29.Se2 Lc8 30.f3 Ld7
31.Sd3 a5 32.a3 Dd8 33.De3
Df6 34.Dg1 De7 35.Sg3 Dd8 36.
Sf1 Dc8 37.Se3 Dd8 38.De1 Dc8
39.Dd2 Dd8 40.La2 Dc8 41.b3
Nu står pjäserna där de ska och
bönderna kan rycka fram.
41...Dd8 42.c4 bxc4 43.bxc4
La4 44.Dc3 Kg8 45.c5 Lb5
46.Sc4 Lxc4 47.Lxc4 Sd7 48.a4
De7
C-bonden kan inte slås: 48...Sxc5
49.Sxc5 dxc5 50.d6; 48...dxc5
49.d6.
49.c6 Sb6 50.Lb5 Df6 51.De1
Tf8 52.Sc1
Vit förbereder nu ett kvalitetsoffer på f7 – den enda vägen till
vinst. Springaren ska närmast till
b5.
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52...Ta7 53.Se2 Tc8 54.Dc1
Taa8 55.Sc3 Tf8 56.Ld3 Tfc8
57.Lc2 Tf8 58.Sb5 De7
Om 58...Sc4 så 59.Lb3.
59.Th7 Tfc8 60.Lb3 Df6 61.T1h3
Tab8 62.Kf2 Df4 63.De1 Ta8
64.Ke2 Df6 65.Dh1 Tab8 66.Kd1
Df4 67.Ke2 Df6 68.Kd3 Ta8

betydelse studiet av följande
parti har inneburit för dem.
Stonewall (A 85)
Carl Schlechter
Walter John
Barmen 1905
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 f5 4.Sf3
c6 5.Lf4 Ld6 6.e3 Sf6
Efter 6...Lxf4 7.exf4 har vit ett
järngrepp om den i Stonewall
springande punkten e5.
7.Ld3 Dc7?!
Ett bortkastat drag. Han lyckas
ändå inte provocera fram ett avbyte på d6.
8.g3 0-0 9.0-0 Se4 10.Db3 Kh8
11.Tac1 Lxf4 12.exf4 Df7
13.Se5 De7

69.Txf7 Kxf7 70.Th7+ Kg8 71.
Sxc7 Tf8
Om 71...Ta7 så 72.Se8!.
72.Sxa8 Dxf3+
Eller 72...Sxa8 73.Tb7.
73.Dxf3 Txf3+ 74.Ke2 Sxa8 75.
Tb7! uppg.
(Kommentarer av Carl Schlechter i turneringsboken)
I sin klassiska bok Die Meister des
Schachbretts (utgiven postumt
1930) är Richard Reti aningen
njugg emot Schlechter, men
följande karakteristik passar förträffligt in på partiet mot von
Gottschall: “Han företar operationer, som skenbart inte hör
ihop, på olika delar av brädet, så
att man får intrycket av att partiet saknar klara mål. Och först i
slutet, när partiet knyts ihop till
en harmonisk helhet, ser man att
det till synes osammanhängande
hänger samman.“
Schlechter excellerade i helgjutna positionspartier, och
några av dem har blivit verkliga
klassiker som återkommer i
skilda partisamlingar och handböcker. Åtskilliga spelare har
vittnat om vilken omvälvande
42
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14.Lxe4!
Djup positionsuppfattning! Vitfältaren byts bort och kvar blir en
ställningstyp där en eller båda
springarna firar stora triumfer,
medan svarts vitfältare får spela
statistens roll.
14...fxe4 15.f3!
En lika logisk som vacker uppföljning av det nyss gjorda bytet.
I och med att e-linjen öppnas
exponeras svarts svaghet på e6
och hans spel stoppas effektivt
upp.
15...exf3
Om 15...e3 så 16.Tfe1, t.ex.
16...Sd7 17.Txe3 Sxe5 18.Txe5
och svart har inte tillstymmelse
till kompensation för bonden.
16.Tce1
Med hotet 17.cxd5 cxd5 18.Sxd5

exd5 19.Sg6+ med damvinst.
16...Dc7
Försöket 16...Sd7 kan t.ex. bemötas med 17.cxd5 Sxe5 (17.
...exd5 18.Sg6+) 18.Txe5 Dd8
19.dxe6 Dxd4+ 20.Kh1 Dd3
21.Td1 f2 22.Kg2 och vit dirigerar händelserna efter behag.
17.Da3 Kg8
Om nu 17...Sd7 så 18.De7.
18.Txf3 Sa6
Naturligare ser 18...Sd7 ut, men
fortsättningen 19.c5 (19.De7
Sxe5) 19...Sxe5 20.Txe5 Ld7
21.Tfe3 understryker vits dominans.
19.b3 Dd8 20.c5 Sc7 21.Db2
Ld7 22.Dc2 De7
Om svart försöker aktivera sorgebarnet med 22...Le8 så sätter vit
fart på damflygeln: 23.b4 Lh5
24.Tfe3 Df6 25.Dd3 Dh6 26.b5
Sxb5 27.Sxb5 cxb5 28.Dxb5 b6
29.Sd7.
23.Tef1
Förbereder den följande frammarschen på kungsflygeln.
23...Tae8 24.g4 Lc8 25.Th3!
Skapar nya svagheter i svarts
ställning.
25...g6 26.b4!

Nu måste svart även ta ett
genombrott på damflygeln i beaktande.
26...Df6 27.Thf3 Te7 28.a4! a6
29.Sd1!
På väg mot kungsflygeln.
29...Tg7 30.Se3 De7 31.g5 Ld7
32.S3g4 Le8
Svart blir lika överkörd efter

32...Se8, t.ex. 33.De2 Lc8 34.b5
axb5 35.axb5 och vit tar sig in på
damflygeln.
33.Sh6+ Kh8 34.De2
Med intentionen 35.Seg4 följt
av De5 och Sf6. Låt vara att
svart redan är överkörd, men
Schlechters vinstföring är verkligen estetiskt tilltalande.
34...Dd8 35.Seg4 Ld7 36.De5
Se8 37.Th3 Dc7 38.Sf6 Dxe5
39.fxe5 Te7 40.Thf3 Sxf6 41.
Txf6 Txf6 42.exf6 Te8 43.Sf7+
Kg8 44.Se5 Td8 45.Kg2 Kf8
46.h4 Le8 47.Kf3 Lf7 48.Kf4
Ke8 49.Tb1 Kf8 50.b5 uppg.

Slutforceringen är så logisk och
vacker att kommentarer känns
överflödiga. Snacka om stark
springare mot dålig löpare.
I februari 1906 var Carl Schlechter i Stockholm, där den första
internationella schackturneringen i Sverige spelades. Tolv spelare deltog, varav sex utländska.
Segern delades mellan Schlechter och Ossip Bernstein före
Jacques Mieses och Marco. Bäste
svensk blev Victor Sjöberg på
sjunde plats. Schlechter och
Bernstein fick dela på en tusenlapp, vilket omräknat i dagens
penningvärde gav dem ungefär
22 500 kronor var. Sådana jämförande beräkningar är ju alltid
osäkra, men ger kanske ändå en
vink om villkoren för dåtidens
yrkesspelare. Schlechter ställde
dock upp på det mesta. Isidor

Richard Teichmann och Carl Schlechter i Karlsbad 1911.

Gunsberg har beskrivit hur denne var “den ende som accepterade alla arrangemang med ett
jämnmod som gränsade till likgiltighet. “ Bernstein å andra sidan
var ju också en spelare av stormästarstyrka, men han förblev
jurist och hängav sig aldrig åt
schacket på heltid. Han har i sin
tur berättat om hur han en gång
avrådde Akiba Rubinstein från
att bli proffs med orden: “Nej,
nej, slå det ur tankarna – det har
du inte talang till!“

Kanske var det i Ostende senare samma år som samtalet mellan
Bernstein och Rubinstein ägde
rum, ty där deltog de båda i riktigt stora sammanhang för första
gången. Det var en av de märkligaste turneringar som någonsin
har spelats. 36 spelare deltog
och de var invecklade i ett antal
komplicerade kvalifikationsturneringar, innan 9 av dem gick till
final. Till slut stod Carl Schlechter som ensam segrare på 21
poäng, följd av Geza Maroczy på
TfS nr 2/2006
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20 och Rubinstein på 19. Vi
ska se på vinnarens parti mot
Marshall, en ganska typisk
Schlechterprestation.
Fyrspringarspel (C 55)
Carl Schlechter
Frank J. Marshall
Ostende 1906
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Lb4
4.Lc4 Sf6 5.0-0 d6
Ett antal år senare valde Aljechin
5...0-0. Efter 5...Lxc3 6.dxc3 ska
svart i alla fall undvika 6...Sxe4?
7.Dd5 Sd6 8.Sxe5 med fördel för
vit.
6.Sd5 Lc5
Att 6...Sxe4 bemöts starkt med
7.d4! visste man redan för hundra år sedan.
7.d3 Lg4
I partiet Schlechter–Tjigorin,
Ostende 1907, följde 7...Sxd5
8.exd5 Se7 9.d4 exd4 10.Sxd4
0-0 med ett litet initiativ för vit.
8.c3 Dd7
Inte 8...Se7 på grund av 9.Sxf6+
gxf6 10.Sxe5! Lxd1 11.Lxf7+ Kf8
12.Lh6 matt.
9.b4 Lb6 10.a4 a6

11.Le3
Schlechter väljer en solid fortsättning. Han var mer intresserad
av att neutralisera Marshalls pjäser än att gå på offensiven med
11.a5 La7 12.b5!?.
11...Sxd5 12.Lxd5 Lxe3 13.fxe3
0-0 14.a5 Sd8 15.h3 c6 16.Lb3
Le6 17.Ta2 Lxb3 18.Dxb3 De6
19.c4!
44
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Schlechter var inte beredd att
förflacka spelet med ett dambyte. Han ville pröva möjligheterna
på den halvöppna f-linjen. Så
utvecklas partiets tema: hur ska
det gå för svarts f-bonde?
19...Dh6 20.Te2 Te8 21.Dc3 Tc8
22.De1 Tc7 23.Sh4 g6 24.Sf3
f6
Bonden är mer sårbar på f6 än på
f7, och Schlechter finner ett sätt
att utnyttja det.
25.Sh2 Tf8 26.Sg4

att drabbas av en springargaffel
på h6.
28.Tef2 g5 29.Dh5 Tcf7

Bonden på f6 angrips av tre pjäser
och försvaras av lika många. Men
det är ren matematik och den är
inte tillämplig i det här fallet.
30.Sxf6! Se6
Eller 30...Txf6 31.Txf6 Txf6 32.
De8+ o.s.v.
31.Sxh7 Dxh7 32.Dxh7+ Txh7
33.Txf8+ Sxf8 34.Txf8+ Kg7
35.Td8 Kf6 36.Txd6+ uppg.

26...Dg7
Därefter kan svart mobilisera
tre försvarare av f6-bonden.
Det räcker inte. Men svart har
problem även efter 26...Dg5
27.Dg3!, till exempel:
a) 27...Kg7 28.h4 Dh5 29.Tef2
Tcf7 (29...f5 30.Sxe5!) 30.Tf5!
gxf5 31.Txf5 Dg6 32.h5 och vit
vinner.
b) 27...Kh8 28.h4 Dh5 29.c5!
(När svart inte längre har en
bonde på d6 blir det svårare
att försvara f-bonden med f6-f5
eftersom det lämnar e5-bonden i
sticket. Direkt 29.Tef2 besvaras
utan vidare med 29...f5.) 29...f5
30.cxd6 Tcf7 31.exf5 gxf5
(31...Txf5? 32.Tef2 Kg7 33.e4
och vit vinner.) 32.Dxe5+ Tg7
33.Tf4 Te8 34.Sf6!! och vit vinner.
c) 27...f5 28.Txf5!! Txf5 (28.
...gxf5 29.Sh6+) 29.h4 Dh5
30.exf5 och vit vinner.
27.Dh4 Kh8
Svart vill kunna spela Tcf7 utan

Schlechter var också en av sin tids
stora öppningsteoretiker, och det
var ingen slump att han ensam
1916 gav ut den åttonde, sista
och bästa upplagan av dåtidens
spelöppningsbibel, Bilguers Handbuch des Schachspiels, gemenligen Handbuch kallad – ett
mastodontverk på 1 040 sidor.
Åtskilliga varianter bär idag
Schlechters namn, men han var
upphovsman till eller egentlig
utforskare av långt fler. Bland de
mest kända är vad som idag oftast
kallas för Rubinsteinvarianten,
nedan presenterad med sitt stamparti:
Damgambit (D 33)
Carl Schlechter
Fjodor Dus-Tjotimirskij
Prag 1908
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5
exd5 5.Sf3 Sc6 6.g3 Le6
Normalt numera är 6...Sf6 7.Lg2
Le7 8.0-0 0-0.

Carl Schlechter och Siegbert Tarrasch analyserar sista partiet i deras match 1911, som slutade 8–8.

7.Lg2 Sf6 8.0-0
Marshall spelade 8.Lg5 mot
Capablanca i New York 1909
med fortsättningen 8...h6 9.Lxf6
Dxf6 10.0-0 cxd4 11.Sb5 Tc8
12.Sfxd4 Sxd4 13.Sxd4 Lc5
14.Sxe6 fxe6 (remi, 30).
8...Le7 9.a3?!
Nu kunde Dus-Tjotimirskij ha
skapat en svaghet på b3 med
9...c4, men han tog inte tillfället
i akt. Bättre än partidraget är
9.Lg5 eller 9.dxc5 Lxc5 10.Lg5.
9...0-0?! 10.dxc5 d4 11.Sb5
Lxc5 12.b4 Db6 13.bxc5 Dxb5
14.Sxd4 Dxc5 15.Sxc6 bxc6
Man kan förutse att det mesta i
fortsättningen kommer att kretsa
kring den isolerade bonden.
16.Lb2 Sd5 17.Tc1 Db5 18.Dd4
f6 19.a4 Db7 20.La3 Tfd8 21.

Tfd1 Td7 22.Dc5 Tc8 23.e4
Det hade varit bättre att förbereda det här draget med 23.a5. Det
är onödigt att ge springaren fältet
b6.
23...Sb6 24.Txd7

24...Sxd7?
För till en rätt hopplös ställning.

Han måste försöka med 24.
...Dxd7 25.a5 Sa4 26.Dc2 c5 även
om vit har ett klart initiativ efter
27.Td1 Db5 28.Td6.
25.De7 Db3?
Förlorar direkt. Svart kunde ha
försökt med 25...Lg4. Det är viktigt att inte tillåta Lg2-h3, men
vit kan bädda för det draget på
ett listigt sätt med 26.a5! med
poängen att kunna spela f2-f3
utan att tillåta en damschack på
b6. Svart kan gå ur bindningen på
sjunde raden med 26...Db8, men
efter 27.h3 Te8 28.Dd6 faller cbonden och svarts ställning.
26.Txc6! uppg.
Schlechter beskrivs allmänt som
tillbakadragen och timid, ibland
intill självutplåning. För schackTfS nr 2/2006
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världen måste det därför ha varit
ganska överraskande att han utmanade Lasker på en titelmatch.
Förmodligen hade hans gamle
mentor Marco och andra av Wiens
schackpotentater lyckats övertyga en verklig potentat i samma
stad, baron von Rothschild – då
för tiden betraktad som “världens
rikaste man“ – om att också världsmästaren i schack borde komma
från Wien. Till en början talades
om en match på trettio partier,
men när arrangemanget äntligen
blev av hade antalet partier reducerats till tio. Nu skrev man 1910
och de fem första partierna skulle
spelas i Wien, de fem avslutande
i Laskers hemstad Berlin.
Förmodligen är detta en av de
märkligaste VM-matcher som
någonsin har gått av stapeln. Ja,
frågan har ställts om matchen ens
gällde VM-titeln. Tio partier är
inte mycket att avgöra en så allvarlig fråga på, och dessutom var
Schlechter känd som remikung.
Att Lasker hade respekt för utmanaren är ställt utom allt tvivel
– han omtalade en gång Schlechter som “ett sovande lejon“ – men
han hade plusstatistik i tidigare
möten och var van vid att slingra
sig ur det mesta.
Till skillnad från vad många
hade befarat blev det kamp från
första stund. Det började med
fyra remier, men i de flesta av
dem var det världsmästaren som
tvingades uppbåda hela sin försvarskonst och all sin påhittighet
för att gå helskinnad ur leken. Ett
bra exempel är andra partiet:
Spanskt (C 80)
Emanuel Lasker
Carl Schlechter
2:a VM-partiet, Wien 1910
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Sxe4 6.d4 b5
7.Lb3 d5 8.a4
För hundra år sedan var denna
fortsättning, lanserad av Tjigo46

TfS nr 2/2006

rin, mycket populär. Schlechters
fortsättning gjorde slut på det.
8...Sxd4 9.Sxd4 exd4 10.Dxd4
Senare i matchen försökte Lasker
förbättra varianten med 10.axb5,
men det visade sig fåfängt.
10...Le6 11.c3 c5 12.De5 Db8
13.Dxb8+
En hårresande fortsättning är
13.Dh5 Sf6 14.Dh4 Ld6 15.Lh6
gxh6 16.Dxf6 Lxh2+ 17.Kh1 Le5
18.Dxh6 – på sätt och vis i
Laskers smak, men kanske inte
så tidigt i en titelmatch.
13...Txb8 14.axb5 axb5 15.Sa3
Naturligt var 15.Te1 men Lasker
hade fått syn på någonting.
15...Le7
Schlechter, däremot, spelar det
naturligaste utan att ge sig in på
förvecklingarna efter 15...b4 16.
La4+ eller 15...c4 16.Lc2 b4 17.
Sxc4.
16.Lf4 Tb7
Som Schlechter själv angav var
”tempoförlusten” 16...Ld6 bättre: 17.f3 (eller 17.Lxd6 Sxd6
18.Lxd5 Lxd5 19.Tfd1 b4 20.Sb1
[20.cxb4 cxb4 21.Sb1 Tc8!]
20...Lb3 21.Txd6 Ke7 och svart
har klar fördel) 17...Lxf4 18.fxe4
Le3+ 19.Kh1 d4 20.Lxe6 fxe6
21.Sxb5 Tf8 med bättre spel för
svart.
17.f3 Sf6

pjäser för torn, men efter 21.Tfe1
finns dubbelhotet 22.Ta7 och
22.Ta8+. Svart måste parera med
21...Kf8. Oklart.
19.La4 c4! 20.Ta2 Lc5+ 21.Kh1
Ld7 22.Ld6!? Lxd6
Intressant var 22...Ta8!? t.ex.
23.Lxc5 Txb5 (23...Lxb5 24.
Tfa1) 24.Lxb5 Txa2 25.Lxd7
Sxd7 26.La3 [26.Te1 h5 27.Ld4
Txb2] 26...Se5 27.Te1 f6 28.h4
h5 och hur substantiell är svarts
fördel?
23.Sxd6 Tb6
Om 23...Ta7 så 24.Tfa1 Tfa8 25.
Lb3!.
24.Lxd7 Sxd7 25.Sf5 Te8 26.
Ta7 Sf6
Efter 26...Se5 27.Se7+ Kf8 28.
Sxd5 Txb2 har vit gjort det bättre
bondebytet.
27.Ta2 g6 28.Sd4 Teb8 29.Tf2
Sd7 30.h3 Sc5 31.Td2

31...Sd3
Nu forcerar Lasker effektivt
remin, men inte heller 31...Se6
32.Se2 Tb5 gav något speciellt.
32.b4! cxb3 33.Sxb3 Txb3 34.
Txd3 Tc8 35.Txd5 Tbxc3 remi

18.Sxb5!
Laskers list.
18...0-0
Efter 18...Txb5 19.La4 Ld7
20.Lxb5 Lxb5 har svart två lätta

I det femte partiet tycktes Lasker
äntligen få övertaget. Han hade
Schlechter nere i brygga, när han
gjorde ett enkelt fel och till sist
fick se sig besegrad. Utmanaren
ledde alltså matchen och nu behövde han bara göra det han var
bättre än någon annan i hela världen på: spela remi efter remi.
Och remi efter remi blev det fyra

gånger om, men de var av hög
klass – hårda, kampfyllda partier
där båda spelarna tog risker.
Någon borde faktiskt gå igenom
den här matchen och ge ut den i
bokform på nytt. Sällan har samtliga partier i en VM-match varit
så spännande och bra. Vi ska se
ytterligare ett fint exempel på
det, sjunde partiet:
Sicilianskt (B 57)
Carl Schlechter
Emanuel Lasker
7:e VM-partiet, Berlin 1910
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Lc4 d6
7.Sxc6 bxc6 8.e5 Sg4 9.e6 f5
10.0-0 Lg7 11.Lf4 Db6
Lasker har kommit trångt, men
sätter igång ett sinnrikt motspel
med udden riktad mot både b2
och f2. Om i stället helt slappt
11...0-0 så 12.Lxd6!.
12.Lb3 La6! 13.Sa4 Dd4

14.Dxd4
Nu ser det ändå ut som om
Schlechter spelar på snabb förflackning. Bättre var 14.Df3 även
om svart behåller initiativet, t.ex.
14...De4 15.Dxe4 fxe4 16.Tfe1
Ld4 17.Lg3 e3! med liten fördel
för svart.
14...Lxd4 15.c4
Nödvändigt för att försvara f2.
Lasker har vänt partiet. Löparen
på b3 och springaren på a4 står
dåligt och bonden på e6 ser nu
mera ut som ett rö i vinden än
som en påle i köttet.

15...0-0 16.Tad1 Lf6?
Mycket starkare var 16...c5!,
varefter vit knappast har något
starkare än 17.Sc3 med den allt
annat än lustiga utsikten 17...Lxc3
18.bxc3 och svart äger allt vad
dynamik heter.
17.Tfe1
Bladet har åter vänt och Schlechter har återtagit initiativet. Nu
hotar 18.h3 med idéer som
18...Se5 19.Lxe5 Lxe5 20.Sc5
Lc8 21.La4 Lxb2 22.Lxc6 Tb8
23.Sd7 Lxd7 24.exd7 Lf6 25.Tb1
osv.
17...g5
17...c5 var föga lockande på grund
av 18.h3 och efter 18...Se5
19.Lxe5 Lxe5 vinner 20.Sxc5
minst bonde.

18.Lxd6!?
Ett chansrikt offer som har legat
i luften ett tag. Vit får tre bönder
för pjäsen och e-bonden blir
läskigt fri. Till och med den store
Lasker blir skrämd när Schlechter strax offrar igen.
18...exd6 19.Txd6 Le5 20.c5!?
Tfe8
20...Lxd6 21.e7+ Kg7 22.cxd6!
förlorar förstås direkt, men Lasker hade ett mycket bättre sätt
att anta pjäsoffer nummer två,
nämligen 20...Lxh2+! med fortsättningen 21.Kh1 Lxd6 och
efter 22.e7+ (22.cxd6 Sxf2+ 23.
Kg1 Se4 24.e7+ Kg7 25.exf8D+
Txf8 ger inte heller några klara
svar.) 22...Kg7 23.cxd6 Tfe8
24.Sc5 Sxf2+ är det hela i högsta

grad ovisst.
21.g3 Lf6 22.Txc6 Lb7 23.Tc7
Le4 24.Sc3
Den overksamma springaren
låter sig bytas av till priset av en
splittrad bondeställning. En vits
med draget är att svart efter avbytet inte kan spela Te8-e7.
24...Lxc3 25.bxc3 Se5 26.Td1
Vit hotar nu att tränga in på
sjunde raden, men svart har vad
Tarrasch på sin tid kallade galghumoristiska resurser.
26...Sf3+ 27.Kf1 Sxh2+ 28.Ke1
Sf3+ 29.Ke2 Se5 30.Tdd7 f4
”Det finns nästan alltid drag i
ställningen”, skrev Lasker en gång
och här exemplifierar han det.
Utan denna udda gardering av h7
vore han förlorad.
31.Tg7+ Kh8 32.Txg5 Ld3+
Ytterligare ett drag i ställningen.
33.Kd1 fxg3 34.fxg3 Sg6 35.Td5
Le4 36.Td6 Lf5 37.Ld5 Tab8
38.c6 Sf8
Nu tycks e-bondens öde beseglat,
men Schlechter hittar en sista
vändning.

39.Tb7
39.e7 Sg6 40.Le6 Tb1+ är en
snabbare väg till remi.
39...Tbc8 40.e7 Sg6 41.Lf7
Txe7 42.Lxg6 Lg4+!
Enda draget och Lasker hittar det.
Nu förs detta växlingsrika parti
till en rättvis remi.
43.Kc1 Te1+ 44.Kb2 hxg6
45.Txg6 Lf5 46.Tf6 Le4 47.Txa7
Tb1+ 48.Ka3 Lxc6 remi
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Det tionde och avgörande partiet
är ett av de mest gåtfulla som
schackhistorien känner. Man kunde ha väntat sig att Schlechter
skulle ta det lilla lugna som svart,
men i stället introducerade han
ett eget, giftigt – och idag välrenommerat – system i Slaviskt.
Förloppet blev dramatiskt och
partiet pågick i tre dagar. Världsmästaren var pressad, men kring
35:e draget skingras utmanarens
fördel och fyra drag senare försmår Schlechter en dragupprepning och Lasker tar ett strypgrepp som lossnar först i och med
att utmanaren ger upp i 71:a draget. Matchen slutar alltså 5-5 och
Lasker behåller titeln. De båda
vinstpartierna är välkända och
jag avstår från att visa dem här.
De finns fullödigt analyserade
i Garry Kasparovs My Great
Predecessors, part 1 (2003).
Varför betedde sig Schlechter
på det här viset? Det är en fråga
som schackvärlden har ställt sig
i snart hundra år. Svaren har
varierat alltifrån att hans eget
hedersbegrepp förbjöd honom att
avsiktligt spela på remi i en match
som gällde så mycket till att han
i själva verket var tvungen att
vinna med två poäng för att bli
världsmästare. Matchbestämmelserna tycks inte ha publicerats
när det begav sig, och ingen har
någonsin lyckats återfinna dem.
Ibland citeras ett uttalande av
Lasker efter åttonde partiet:
“Matchen går mot sitt slut och
skulle jag förlora den, så har
schackvärlden fått en värdig
världsmästare“, men jag har
aldrig sett någon källhänvisning
till det citatet. Den österrikiske
schackhistorikern Michael Ehn
har gått igenom wienerpressen
vid tiden för matchen, och menar
sig där ha funnit bevis för att
matchen verkligen gällde VMtiteln utan någon särskild klausul
om poängskillnad (New in Chess,
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nr 6, 1996). Andra menar att just
en sådan klausul med avsikt
hölls hemlig. Alexander Aljechin
påstod i sina famösa artiklar om
ariskt och judiskt schack att det
hela var ett trick för att locka nya
sponsorer och tjäna mera pengar.
Ingen vet och alla gissar.
Det är hursomhelst ställt utom
allt tvivel att Carl Schlechter var
en mycket speciell människa –
försynt, tillbakadragen, närmast
konflikträdd i personliga relationer och utan någon större ärelystnad. Kanske ville han – mer eller
mindre undermedvetet – inte bli
världsmästare, kanske var han tillfreds med ett liv i skymundan?
Kanske bekom honom allt yttre
ståhej kring VM-matchen illa?
Gåtan Schlechter är också en
psykologisk gåta.
Rent schackligt befann han sig
dock i toppform vid denna tid.
Det vittnar hans resultat i turneringen i Hamburg senare samma
år om. Han vann den ensam före
Oldrich Duras och Aron Nimzowitsch. Som synes börjar en ny
generation göra sig gällande och
här mötte Schlechter också för
första gången Aljechin – en man
som var hans jämlike i ursprunglig schackbegåvning och hans
överman i äregirighet. Vid den
här tiden spelade Aljechin gärna
Philidors försvar, så också mot
Schlechter som bestod den unge
ryssen med en snygg inpackning.
Philidor (C 41)
Carl Schlechter
Alexander Aljechin
Hamburg 1910
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Sc3 Sd7
4.Lc4 c6 5.d4 Le7 6.dxe5 dxe5
Inte gärna 6...Sxe5 på grund av
7.Sxe5 dxe5 8.Dh5.
7.Sg5 Lxg5 8.Dh5 Df6?!
8...De7 hade gett svart möjligheten att besvara 9.Lg5 med
9...Sgf6.
9.Lxg5 Dg6 10.Dh4?!

Efter 10.Dxg6 hxg6 11.0-0-0
hade Schlechter suttit med
löparparet och bättre utveckling.
10...Sc5
Efter 10...h6 11.Le3 bör svart
undvika 11...Dxg2? 12.0-0-0,
men 11...Sgf6 ger utjämning.
11.Le3 Le6 12.Le2 Sd7 13.0-0
Sgf6 14.Tad1 0-0

15.Td6!
Vit kan utnyttja att svarts dam
har ont om fält. Efter 15...Se8?
16.Lh5 Df6 17.Lg5 får svart
inte tillräcklig kompensation för
damen.
15...h6 16.Tfd1 Sb6 17.b3 Se8?
Inte heller nu går detta efterlängtade drag, men efter 17...Tfe8
18.a4 står svart fortfarande trångt,
t.ex. 18...Sbd7 19.a5 a6 20.Sa4
Te7 (20...Sxe4? 21.Ld3 f5
22.Lxe4 fxe4 23.Txd7) 21.f3
Tae8 22.Sb2 Sf8 23.Sd3 S8d7
24.Lc1 med idén Lb2 och svarts
ställning börjar rämna.
18.T6d3
Med hotet 19.Lc5 följt av 20.Tg3.
18...f5 19.Lc5 fxe4
Alternativet 19...Tf6 stupar på
20.Le7 och 19...Tf7 på 20.Lh5.
20.Td8!
På 20.Tg3 har svart nu möjligheten 20...Df6.
20...Tf4
Eller 20...Txd8 21.Txd8 Df6 22.
Dxf6 gxf6 23.Sxe4 Sd5 24.Lxf8
Kxf8 25.Lh5 med vinstställning
för vit.
21.Dh5
21.De7 är ännu enklare.

21...Dxh5 22.Lxh5 Txd8 23.Txd8
Lf7 24.Txe8+ Lxe8 25.Lxe8 Sd5
26.g3! Tf5 27.Sxe4 Sf6 28.
Sxf6+ Txf6 29.Lxa7 Tf8 30.Lg6
Ta8 31.Lb6 Txa2 32.Kf1 Ta6
33.Lc7 c5 34.Ld3 uppg.
Hamburg 1910 blev Schlechters
sista riktigt stora framgång. Hans
hälsa var aldrig stark och arbetet
med schacktidskriften och Handbuch säkerligen betungande. Ett
av sina sista partier innan Första
världskriget bröt ut spelade han
mot Richard Reti. Intressant är
att denne i sin tidigare omnämnda bok även beskrev Schlechter
som en fulländad men ineffektiv
tekniker med en stil som skydde
komplikationer och hade något
urvattnat över sig. Det var inte
särskilt rättvist, men Reti hade
kanske förträngt följande parti?
Franskt (C 01)
Carl Schlechter
Richard Réti
Trebic 1914
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5
Schlechter valde nästan undantagslöst avbytesvarianten mot
Franskt.
3...exd5 4.Ld3 Ld6 5.Sc3 Sf6
6.Lg5 c6 7.Sge2 0-0 8.Dd2 Te8
9.h3 b5 10.0-0 Sbd7 11.Sg3
Dc7 12.Sf5 b4 13.Se2 Se4 14.
Lxe4 dxe4 15.Seg3 Sb6

16.Sxg7!?
Ett chansrikt offer som väcker
minnen till liv. I Schacknytts

jubileumsturnering i Malmö 1979
stänkte Christer Niklasson in
16.Sxg7 i sitt parti mot Tom
Wedberg “med“, som han skrev,
“planen att hinna med niobåten
till Köpenhamn“. Det var i en
annan öppning, en annan ställning, en annan tid. Vilda förvecklingar följde där som här.
En annan möjlighet för
Schlechter var det stillsamma
16.Sxd6 Dxd6 17.Lf4, t.ex.
17...Df8 18.Tfe1 f5 19.a3 bxa3
20.b3 med idén Dc1 och slag på
a3. Det ger vit en liten fördel.
16...Kxg7 17.Lh6+ Kh8 18.Dg5

18...f6?
Efter 18...f5 är det möjligt att vit
måste ta ut den remi som finns
med 19.Df6+ Kg8 20.Dg5+ Kh8
21.Df6+, för ett vinstförsök med
19.Sh5 kan vara alltför äventyrligt, t.ex. 19...Sd5! 20.Lg7+ Kg8
21.Lf6+ Kf7 22.Dg7+ Ke6 23.
Dh6 Tg8 24.Lg7+ Ke7 25.Dxh7
Le6 26.Lf6++ Ke8 27.Sg7+ Kd7
28.Sxf5+ Kc8 29.Sxd6+ Dxd6
30.Le5 Dd7 och svarts kung har
på en smått mirakulöst sätt klarat
sig undan alla avdragsschackar
och andra otrevligheter. Vit har
knappast full kompensation för
pjäsen.
19.Dxf6+ Kg8 20.Dg5+ Kh8
21.Sh5 Lf8
I förra kommentaren talades
bland annat om 18...f5 19.Sh5
Sd5! osv. I analogi med det
kommer förstås 21...Sd5 här i
fråga.

22.Sf6 Lxh6 23.Dxh6 Td8 24.
Sxh7 Dg7 25.Dh4 Lf5 26.Sg5+
Kg8 27.g4

27...Td5?
Svarts enda chans är att rädda
löparen. Bäst var 27...Lc8, t.ex.
28.Sxe4 Txd4 29.Tfe1 Le6! och
allt kan fortfarande hända.
28.gxf5 Txd4
Den ursprungliga tanken var förmodligen att binda och förgöra
springaren, men efter 28...Txf5
29.Kh1 Txg5 30.Tg1! har svart
bara bundit ris åt egen rygg.
29.Kh1 e3 30.f4 Dd7
Inte heller 30...Dh8 hjälper, t.ex.
31.Sh7 Kf7 (31...Dxh7 32.Tg1+
Kh8 33.Df6+) 32.Tae1 Sd5
33.Dh6 Ke7 34.Tg1 Kd8 35.Tg7
Se7 36.Txe3 Td1+ 37.Kg2 Td2+
38.Kf3 Sxf5 39.Df6+ och det är
slut.
31.Tg1 Dd5+ 32.Se4+ Kf8
33.Dh8+ uppg.
Under krigsåren spelade Schlechter inte mycket. Skrivandet gav
bara korvören och det är känt att
han tidvis svalt och led svår nöd.
Lasker skrev efter VM-matchen
att Schlechter var “en man som
inte begärde det andra traktade
efter“, och det tycks ha gällt i
vardagslivet också. Några av hans
kolleger har vittnat om att han
drog sig för att be om hjälp – att
som Janowsky och Marshall vända sig till en schackmecenat ska
ha varit honom fullständigt främmande. När han dog i Budapest
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1918 var han medellös och
schackvännerna där bekostade
begravning och sista vilorum.
Obemärkt ville Carl Schlechter leva och obemärkt förblev han
utanför schackvärlden i många
år. Desto märkligare är det att
han på senare tid har blivit föremål för ett visst intresse från den
litterära världen. Den österrikiske författaren Thomas Glavinic,
som en gång var en lovande
schackjunior, har i lätt maskerad
form tecknat hans livsporträtt i
Carl Haffners Liebe zum Unentschieden (2000) – ett verk som
nog får inrangeras bland de mer
bestående schackromanerna. Det
finns också på engelska under
titeln Carl Haffner´s Love of
Draw (2001). Carl Haffner är
förstås Carl Schlechter, men i
övrigt framträder de flesta av
bokens personer under sina historiska namn (Emanuel Lasker
etc). Genom att kalla Schlechter
för Haffner markerar Glavinic att
det inte rör sig om en biografi
utan om ett skönlitterärt verk.
Han tycks ha bedrivit viss forskning, men det är riskabelt att ta
hans uppgifter ad notam. Han
fyller i luckorna och tolkar
Schlechters personlighet så som
vi alla får göra. En av hans antydningar är att Schlechter var homoeller bisexuell. Som sagt, vi kan
alla gissa.
En helt annan sorts uppmärksamhet har Schlechter beståtts
av den walesiska poeten Sheenagh Pugh, som på sin hemsida
frankt förklarar att Schlechter är
hennes idealman. Hon är säkert
inte helt fel ute när hon ser
honom som en manlig motpol till
alla tröttsamma machotyper här
i världen. Det är lätt att förlåta
att hon har fått stavningen av
hans förnamn om bakfoten och
lämpligt nog att låta hennes dikt
Stalemate bilda avslutning till den
här artikeln.
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Stalemate
Karl Schlechter, 1874 – 1918
I want to stroll with Karl Schlechter
in nineteen-hundred, down a street of stone
the sun’s turned to honey. From some window
a piano’s playing slow, and Karl’s sad eyes
kindle a little. I ask about his chess,
why he always offers a draw,
and he shrugs. White pigeons gurr
on the sills. ”I hate that look in men’s eyes
when they lose.” I love him. We buy cherries
from a stall, morellos, dark, half-bitter,
and feed them to each other. I kiss him,
tasting them in his mouth. I want to tell him
”Karl, you die starving, at forty-four,
and you could be world champion. Play to win.”
But then he wouldn’t be who he is,
and I wouldn’t come all the way
from the next century to hold hands
with the drawing master, watching
the light slant, hearing pigeons hush,
one by one, into sleep. Gentleman; gentle man.

SCHACKBOXNING
Schackboxning låter som ett
skämt, och borde kanske vara det,
men är det inte. Under 2006 finns
galor planerade i såväl Berlin som
Moskva. På internationella
schackboxningsförbundets
(WCBO: World Chess Boxing
Organisation) hemsida kan man
läsa att idén är att sammanföra
den främsta tankesporten och den
främsta fysiska kampsporten, allt
för att uppnå “mens sana in corpore sano“ – en sund själ i en sund
kropp. Matcherna går över elva
ronder, varav sex utgörs av schack
och fem av boxning. Det första
europeiska schackboxningsmästerskapet hölls i fjol och precis
som i schack-VM i San Luis var
det en bulgar som triumferade:
Tihomir “Tigertad“ Titschko.
Boxningen blev en hård historia
men det var på brädet, i åttonde
ronden, som den verkliga knocken kom.
Sicilianskt (B 27)
Andreas Schneider
Tihomir Titschko
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.c3 Lg7 4.d4
cxd4 5.cxd4 d6 6.Le3 Sf6 7.Sc3 00 8.h3 a6 9.Le2 b5 10.0-0?! b4
11.Sa4? Sxe4 12.Tc1 (Slut på rond
1. En ronds boxning följde varefter svart plötsligt spelar tydligt
sämre.) 12...Sd7 13.Db3 Sdf6?
14.Dxb4 Le6 15.b3 Sd5 16.De1
Ld7 (16...Sg3!) 17.Sb2 a5 18.Lc4
Sxe3 19.Dxe3 Sf6 20.Tfe1 d5
21.Lf1 e6 (Slut på rond 3. När vi
efter ytterligare en hård boxningsrond återvänder till brädet sker
misstag från båda håll, men denna gång är det vit som är mest
groggy.) 22.Sd3 a4 23.b4 a3
24.Sc5 Tb8? 25.Tb1? (25.Dxa3)
25...Se4 26.Sxe4 dxe4 27.Dxe4
Db6 28.Se5 La4? 29.Te3? (29.b5!
skulle varit en riktig uppercut.)
29...Tfd8 30.Txa3 Txd4 31.De3

Txb4 32.Dxb6 T8xb6 33.Txb4 Txb4
34.Sd3 Td4 35.Sc5 Lc6 (Slut på
rond 5. Partiet fortsatte i rond 7.)
36.Td3 Kf8 37.Txd4 Lxd4 38.Sb3
La7 39.Lc4 Ke7 40.Kf1 Kd6 41.f3
h5 42.Ke2 h4 43.Kd3 Ke5 44.Sc1
f5 45.Se2 g5 46.Lb3 g4! (Slut på
rond 7. Vit har en förlorad ställning och får satsa hårt på boxningen i rond 8. Det hjälper inte
och åter vid brädet kastar han
snart in handduken.) 47.hxg4 fxg4
48.f4+ Kf5 49.Sg1? Lxg1 50.Ke2
Lxg2 51.a4 h3 52.a5 h2 53.a6 h1D
54.uppg.
KRISTIAN FREDÉN

DUBBELT PJÄSOFFER
Det dyker upp ibland, det dubbla
pjäsoffret. Som i fjärde ronden I
Cappelle le Grande. Det var Ralf
Åkesson som offrade pjäserna och
följde upp på bästa sätt.
Nimzoindiskt (E 46)
Krzystof Panczyk
Ralf Åkesson
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 0-0 5.Sge2 d5 6.a3 Le7
7.cxd5 exd5 8.g3 Te8 9.Lg2 Lf8
10.0-0 a5 11.b3 c6 12.Ta2 h5
13.h3 g6 14.f3 c5 15.Sf4 cxd4
16.exd4 Sc6 17.g4 Lg7 18.Sfe2
hxg4 19.hxg4 b6 20.Lg5 La6
21.Tf2 Ta7 22.Dd2 Tae7 23.Df4
Te6 24.Lf1 Dd7 25.Lh6 Dd6
26.Dd2 Lh8 27.Th2

Panczyk tänker försöka uträtta

något på h-linjen. Han har gjort
en smålustig aktivering av tornen, inte längs första utan andra
raden. Och vad har Åkesson att
sätta emot?
27...Sxg4! 28.fxg4 Sxd4!
29.Sxd4 Te1
Ett dubbelt pjäsoffer har skapat
en bindning av löparen på f1.
Och? Det är en dödlig bindning.
Till att börja med hotar 30...Dg3+
följt av 31...Txf1 matt. Vits enda
chans är att avskärma löparen på
a6 eller upphäva bindningen.
30.Scb5
Hade det varit bättre att sätta den
springaren på e2? Det hade sannolikt inte påverkat utgången av
partiet. Efter 30.Sce2 Txf1+!
31.Kxf1 Dxh2 är det bindningen
av springaren på e2 som sänker
vit, t.ex. 32.Lf4 Dh3+ 33.Kf2
Te4 34.Tc2 Lxd4+ 35.Sxd4 g5!!
36.Le3 Dh4+ 37.Kg1 Txg4+ 38.
Dg2 De1+ 39.Kh2 Th4+ 40.Dh3
Txh3+ 41.Kxh3 Dxe3+ med lätt
vinst.
Efter 30.Kg2 Lxf1+ 31.Kf3
Df6+ 32.Kg3 Dxd4 har svart fått
tillbaka pjäserna med överlägsen
ställning.
30...Dg3+ 31.Tg2
Eller 31.Dg2 Txf1+ 32.Kxf1 Te1
matt.
31...Lxd4+! 32.uppg.
På 32.Dxd4 följer som bekant
32...Txf1+ med matt.
Efter fjärde ronden började det ta
emot för Åkesson och när han
förlorade i sista ronden gjorde
han en djupdykning i resultatlistan. Han slutade på 178:e plats
bland 627 spelare på 5 poäng
(av 9).
Slutresultat: 1. Alexander
Moisejenko, Ukraina 7½; 2.
Vugar Gasjimov, Azerbajdzjan 7;
3. Alexander Golosjtjapov, Ukraina 7; 4. Sergej Azarov, Vitryssland 7; 5. Jurij Drozdovskij,
Ukraina 7 poäng.
LARS GRAHN
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DEN NYA TIDEN
Fides nya betänketid med en halv
minuts tillägg efter varje drag
infördes för att korta partierna.
Så fungerar det också – för det
mesta. Men det finns många hårresande historier om den “eviga
tidsnöden“, det vill säga när spelaren har kommit in i det skede
där tillägget fungerar som en
respirator. I det läget finns det
sällan tid att hämta kaffe eller att
gå på toaletten.
Det finns ingen statistik över
vem som befunnit sig längst i
denna hjärtslitande fas, men
när Liviu-Dieter Nisipeanu blev
Europamästare i fjol fick han
genomgå en ohygglig tidsnödspärs mot unge ukrainaren Pavel
Eljanov. Partiet varade i 123 drag,
omkring sex timmar. De sista två
timmarna hade spelarna ungefär
en halv minut på sig per drag. Att
spela blixt oavbrutet i två timmar
är naturligtvis oerhört påfrestande. Nisipeanu fick i alla fall lön
för mödan till skillnad från Eljanov.
Liviu-Dieter Nisipeanu hamnade i den eviga tidsnöden.

NILSSONS PJÄSER
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SCHACKHISTORISKA
STRÖVTÅG

Det sista partiet i turneringsboken anges som A. N. Hallgarten mot L. Collijn. Källan är
Bachmanns Schachjahrbuch,
men som framgår av Gustaf
Collijns omfattande rapporter i
TfS juninummer (sid. 167-171
& 182-184) och julinummer
1906 (sid. 204-222) var det inte
brodern och mecenaten Ludvig
som spelade i den belgiska badoch kurorten. Om Gillam hade
kollat TfS hade Ostendeboken
begåvats med ännu ett parti,
Gustaf Collijns vinst mot August
David Oppenheim. Gustaf vann
den dubbelrondiga gruppen på
maximala sex poäng och även om
spelkvalitén, åtminstone i det ena
partiet, inte var den allra bästa
vill vi inte undanhålla Gustafs
framgångar med Skandinaviskt
för TfS-läsarna. Det sistnämnda
partiet saknas alltså i den briljanta turneringsboken, som i övrigt
har med samtliga kända partier.

Redaktör: Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14, 226 47 Lund
E-post: callena@telia.com

29. Gustaf Collijn
i Ostende 1906
Den brittiske schackhistorikern
Anthony Gillam har lagom inför
100-årsjubileet sammanställt en
förnämlig turneringsbok över turneringen i Ostende 1906. Boken
är förlagd av Dale A. Brandreths
historiskt orienterade Caissa
Editions i Yorklyn, Delaware,
USA.
De betydande turneringarna
för ett sekel sedan brukade
dokumenteras i imponerande
turneringsböcker, men av någon
anledning utkom bara två ofullständiga verk om Ostende 1906,
det ena av Carl von Bardeleben
och det andra av Georg Marco,
som nöjde sig med “del 1“ omfattande 77 partier från ronderna
1–5. Gillam har efter många års
forskning lyckats spåra flertalet
av huvudturneringens 326 partier och publicerat dem i den 445
sidor omfångsrika boken.
Av den dåtida världseliten saknades egentligen endast Emanuel
Lasker och Siegbert Tarrasch i
Ostende. De trettiosex (36!) spelarna delades in i fyra 9-mannagrupper. I första omgången spelade A-gruppspelarna var sitt parti
mot spelarna i grupp B, medan
C-gruppen ställdes mot grupp D.
De tre sist placerade i varje grupp
slogs ut och i andra omgången
möttes grupp A och C respektive
B och D. De två sist placerade
slogs nu ut och i den tredje
omgången återstod nu sexton
spelare, fyra i varje grupp. Spe-

Gustaf Collijn

larna i grupp A mötte nu grupp D
och B mötte C. I fjärde omgången
möttes de fyra spelarna i varje
grupp inbördes. I den femte och
sista omgången spelades en Bergerturnering med de nio spelare
som samlat ihop flest poäng
sammanlagt i de fyra tidigare
omgångarna. Carl Schlechter var
bäst i finalen med sex poäng (+4
=4 –0) och tog hem guldmedaljen och 4000 Francs på det
sammanlagda resultatet 21/30
(+15 =12 –3).
I sidoturneringarna deltog 62
spelare fördelade på två amatörgrupper med 18 respektive
19 deltagare, en damturnering
med 13 deltagare, en åttamanna
tematurnering (Rice gambit) samt
en fyramannagrupp där två
sponsorer och svensken Gustaf
Collijn deltog.

Skandinaviskt (B 01)
Albert N. Hallgarten
Gustaf Collijn
Ostende 1906
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.Sf3 Sf6 5.d4 c6 6.Ld2 Dc7
7.Ld3 Lg4 8.h3 Lxf3 9.Dxf3 e6
10.Se4 Sxe4 11.Dxe4 Sd7 12.
0-0 Sf6 13.De2 Ld6 14.c3 h5
15.f4
Bättre är 15.b4 med budskapet
att om svart rockerar långt så är
angreppet redan i gång.
15...0-0-0 16.a4
Det hade varit bättre att rusa på
med b-bonden.
16...h4 17.c4 c5 18.dxc5?
Det spelar svart i händerna. Vit
skänker bort de svarta fälten. Det
hade varit bättre att gå till motoffensiv med 18.b4!?.
18...Lxc5+ 19.Le3 Sh5 20.Tf3
Tornet eller damen måste maka
på sig. Bättre var 20.Df2.
20...Sg3 21.Txg3?
Det har redan gått desperation i
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vits spel. 21.Dd2 borde ha spelats.
21...hxg3 22.Lxc5
Svart kunde ha försökt pressa fram
ett avbyte på c5 med Db6. Det
fanns i varje fall inte någon anledning för vit att vara behjälplig
med det avbytet. Vit har hur som
helst problem, t.ex. 22.Tf1 Td7
23.Tf3 Thd8 24.Lg2 Td2.
22...Dxc5+ 23.Kh1
23.Kf1 hade besvarats på samma
sätt.

sättet att hindra springaren från
att fortsätta till c2 är att slå bort
den, men efter 10.axb4 Dxa1
11.Sxe5 Sd5 har vit inte tillräcklig kompensation för kvaliteten.
10.Sg3
Öppnar för vitfältaren men tar
bort en gardering av den svaga
d-bonden, men efter exempelvis
10.c3 exd4 11.Sexd4 Lc5 förlorar vit ändå en bonde.
10...Lg6 11.Le2 Sxd4 12.Sxd4
Txd4 13.Dg5 De6 14.De3 Lc5
Det är möjligt att det går att slå på
c2, men samtidigt är det förståeligt att Collijn inte vill vara med
om att öppna c-linjen. Han har ju
redan merbonde och klar fördel.
15.0-0 Lb6 16.h3?!
Det förutsätter att svart inte har
någon effektfull avdragare.

passiva.
23...Df6 24.Se3 Lxe3 25.Lxe3
Th4 26.Df3 e4 27.De2 f4 28.Ld2
Td8
Vid det här laget finns det många
vägar till vinst. Starkast är 28...f3!
29.gxf3 Lf5 som lämnar plats för
damen på g6, t.ex. 30.De3 exf3
31.De7 (31.Dxf3 Dg6+ 32.Dg3
Tg4) 31...Dd4 32.De5 Tg4+ 33.
Kf1 (33.Kh1 Dxf2 34.Dxf5+ Kb8
och svart vinner) 33...Ld3+!
34.cxd3 Dxd3+ 35.Te2 fxe2+
36.Dxe2 Dh3+ 37.Ke1 Tg1+ med
matt.
29.Tad1 Lf5
Collijn kunde åter ha spelat
f4-f3.
30.Db5
Segare är 30.Lc3 De7 31.Txd8+
Dxd8 32.Td1.
30...Dg6 31.Dc5 Lh3 32.g3 fxg3
33.Lg5 gxf2+ 34.Kxf2 Df7+ 35.
Kg1 Tg4+ 36.Kh2 Tg2+ 37.Kh1
Tgd2
Nu hinner vit inte slå på d8 på
grund av 38...Df3+ med matt.
38.Txd2 Txd2
Mellanschacken 38...Df3+ hade
förkortat partiet.
39.De3 Lg2+ 40.Kg1 Td5 41.
Kxg2 Dg6 42.Dxe4 Dxe4+ 43.
Txe4 Txg5+
och svart vann efter ytterligare
några drag.
(Kommentarer av Lars Grahn)

23...Txd3!
Det måste Hallgarten ha förbisett.
24.Dxd3 Df2 25.uppg.
Det finns inte något försvar mot
hotet 25...Txh3+.
(Kommentarer av Lars Grahn)
Skandinaviskt (B 01)
August David Oppenheim
Gustaf Collijn
Ostende 1906
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.d4 Sf6 5.Dd3
Om det här draget hade spelats
med sikte på en fortsatt marsch
till b5 kunde man ha haft en viss
förståelse för det, men i partifortsättningen framstår det snart bara
som en tempoförlust.
5...Sc6 6.a3 Lf5 7.Dd2 0-0-0
Svart har redan ett stort utvecklingsförsprång.
8.Sf3 e5 9.Se2 Db6
Enklast förefaller att byta av på
d2 följt av 10...exd4. Det starkaste är 9...Sb4! och enda rimliga
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16...Td3!
Det visar sig att vits dam har ont
om fält.
17.Dg5 h6 18.Dh4 Td4 19.Lg4
Sxg4 20.hxg4 Txg4 21.Dh3 f5
22.Te1 h5 23.Sf1
Damen slapp ut ur fängelset, men
det finns inte någon anledning för
vit att jubla. Hans pjäser är trist

Bröderna Ludvig (20.11 1878 –
4.10 1939) och Gustaf (11.11
1880 – 6.11 1968) Collijn påbörjade redan som tonåringar utgivningen av Lärobok i schack, vars
fjärde upplaga 1921 var dåtidens

OSTENDE 1906
1

1. Gustaf Collijn
2. August D. Oppenheim
3. Albert N. Hallgarten
4. Begas

■

2
■

0 0
0 0
0 0

1 1
■

■

0 ½
0 ½

3

4

p

1 1
1 ½

1 1
1 ½
1 1

6
3
2½
½

■

■

0 0

■

■

Bröderna Ludvig och Gustaf Collijn år 1897.

motsvarighet till Informatorförlagets encyklopedier. De gav också ut en lärobok för nybörjare.
Ludvig var ordförande i Sveriges
Schackförbund från bildandet
1917 fram till sin död. Han sponsrade svenskt schack med avsevärda belopp och man kan med fog
påstå att silvermedaljen i Warszawa-OS 1935 och att de tre
musketörerna Stoltz, Lundin och
Ståhlberg nådde världseliten var
frukten av Ludvig Collijns insatser – pekuniärt och som ledare.
Gustaf lämnade snart schacket
och blev bland annat direktör för
Intima teatern 1911-1920. Han
skrev också manus till teaterpjäser och filmen Längtan till havet
(1931) med Edwin Adolphson
och Inga Tidblad i huvudrollerna. Romanen Den blå timmen
(1919) kommer också från Gustaf Collijns penna.

30. Matt i fyra drag
(SFS 28)
Lösningen till tävlingsuppgiften i
Schack-Ronden nr 1/1968 med
de sex angivna förutsättningarna:
1.e4 d5 2.Ke2 d4 3.Kd3 Sd7 4.Le2
Se5 matt

uppgiften skulle kunna lösas på
något annat sätt. Knappast troligt, eller hur?
■

NORGE. Otto Ibenfeldt
Memorial i Gausdal: 1. GM
Normunds Miezis, Lettland 8; 2.
Espen Lie, Norge 7; 3. Per
Andreasen, Danmark 5; 4.
Simon Silseth, Sverige 5; 5. GM
Heikki Westerinen, Finland 4½;
6. Øystein Hole, Norge 4½; 7.
Magne Sagafos, Norge 4; 8.
Øyvind Bentsen, Norge 3½; 9.
Eric Moskow, USA 3½; 10. Bjørn
Haveland, Norge 0 poäng.
■

Christer Brundin i Arboga lyckades knäcka detta problem 38 år
för sent. Christer anger TN på
draget 2.Ke2 och undrar om

HOLLAND. Sergei Tiviakov
segrade i det öppna holländska
blixtmästerskapet i Dordrecht
efter sjutton dubbelronder på
24½ poäng (av 34), en poäng
före Ivan Sokolov, Vladimir Baklan, Yasser Seirawan och Loek
van Wely. Ulf Andersson fick
nöja sig med 20:e plats på 20½
poäng bland 200 spelare.
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över 2 000 deltagare. Schack4an
är en unik möjlighet att lära sig
spela schack, stärka sammanhållningen i klassen och träffa nya
kompisar.

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

Regler
●

Schack4an växer

Schack4an är en populär lagtävling för fjärdeklassare. Hela klassen deltar samtidigt i laget och
chansen att vinna är större ju fler
som ställer upp, eftersom även
förlorade partier ger poäng. Allt
enligt Schack4ans motto: alla kan!
Schack4an spelas i två etapper.
Varje deltagande distrikt ordnar
en distriktstävling och Sveriges
Schackförbund arrangerar sedan
en riksfinal för de bästa lagen.
Den stora riksfinalen spelas inför
fullsatta läktare i Västeråshallen.
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Första pris är det berömda vandringspriset Guldkungen.
Schack4an startade för över
trettio år sedan i Västerås och
växer stadigt mot att bli en rikstäckande tävling. Varje år lär sig
tusentals ungdomar spela schack
genom Schack4an och Stockholms distriktsfinal är en av världens största schacktävlingar med

●

●
●

Foto: Jonas Eriksson

chack4an växer. Det har startats ett projekt där Agrest
Schackskola AB besöker skolor i
Uppland på uppdrag av Upplands
Skolschacksällskap i samarbete
med skolschackkommittén i
Sveriges Schackförbund. Varför
inte starta Schack4an i ert
distrikt? Alla möjligheter finns.
Ta kontakt med Per Hultin på
per.hultin@schack.se eller 0176
55773.
Distrikt som deltar i Schack4an:
Roslagen, Uppland, Stockholm,
Småland (Västervik), Närke,
Västmanland, Södermanland och
Halland.
Genom Schack4an lär sig årligen 12 000 elever att spela schack,
och av dem blir ungefär hälften
medlemmar i Sveriges Schackförbund.
Information från schack4ans
hemsida (www.schackfyran.se):

S

●

Alla barn i klassen ingår i laget.
Går man i klassen kan man
alltså inte “bytas ut“.
Laget ska bestå av minst 20
medlemmar. Är klassen färre
än 20 får man komplettera med
extraspelare.
Alla får poäng: 1 för förlust, 2
för remi och 3 poäng för vunnet parti.
Alla lagets poäng samlas till
klassen.
Klassens resultat varje rond är
den samlade poängsumman
delat med lagmedlemmarnas
antal multiplicerat med 30.

Västmanlands länssemifinal i Västerås den 11 februari 2006
Elva klasser och totalt 109 spelare deltog i länssemifinalen i Västmanland som spelades i Wenströmska gymnasiets matsal den 11
februari. Östra Bjurhovdaskolan 4c vann och kvalificerade sig med
sju andra klasser till länsfinalen som spelas 11 mars. Övriga länsfinalklara klasser blev: Lillhagaskolan 4, Skallbergsskolan 4a,
Rönnbyskolan 4a, Rönnbyskolan 4b, Hamreskolan 4blå, Trollbacksskolan 4a, och Rösegårdsskolan 4b.

Foto: Jonas Eriksson

Kezli Ong blev
nordisk skolmästare
kol-NM arrangerades på trestjärniga Hotel Meripuisto i
Esbo, Finlands näst största stad
femton kilometer från Helsingfors. Det var fjorton spelare i
varje åldersgrupp. Tanken var att
varje nation skulle ha två representanter i varje grupp. Därutöver hade man bjudit in spelare
från Estland, som deltog utom
tävlan om NM-titlarna, och för
att få ett jämnt antal spelare i
varje grupp fyllde arrangörerna
på med fler finländska spelare.
Sverige, anförda av Susanne
Karlsson och Erik Hedman, blev
bästa nation poängmässigt och
kammade hem tre medaljer. Kezli
Ong segrade i A-gruppen efter en
energibesparande miniatyr mot
dansken Nikolaj Mikkelsen i sista
ronden. Tanken var väl annars att
Mikkelsen skulle försöka hjälpa
fram sin landsman Jakob Vang
Glud, med överlägset högst
ratingtal i gruppen, till förstaplatsen. Nu fick Vang Glud nöja
sig med placeringen närmast
efter Ong.

S

Länssemifinal i Västerås.

Schack4ans kalender
För att nå Schack4ans riksfinal
måste man först kvalificera sig.
Schackdistrikten ordnar normalt
sina egna kvalificeringstävlingar.
En del distrikt spelar uttagningar
i flera steg, andra har distriktsfinaler direkt.
Datum för några av distriktens
tävlingar:

Mars
4
4
11
11
18
18
25

Distriktsfinal i Uppland,
Fyrishov.
Distriktskval i Halmstad.
Länsfinal i Västmanland,
Västerås.
Distriktskval i Kungsbacka.
Distriktsfinal i Roslagen,
Lommarskolan.
Distriktskval i Varberg.
Distriktsuttagning i Stockholm, Globens Annex.

April
1

Distriktsfinal i Halland, Falkenberg.
1-2 Distriktsfinal i Stockholms
stadshus.

Maj
13

Riksfinal i Västeråshallen.

Spanskt (C 68)
Nikolaj Mikkelsen
Kezli Ong
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.Lxc6 dxc6 5.0-0 Dd6 6.d3
Landets störste expert på avbytesvarianten i Spanskt, Stellan
Brynell, brukar spela 6.Sa3. Det
har han för övrigt gjort två gånger
mot just Ong. Senast, vid fjolårets SM, fick Brynell dock inte
mycket ut av öppningen.
6...f6 7.Le3 Le6 8.Sbd2 0-0-0
9.a3?!
Vit måste satsa på en bondestorm

på damflygeln, men det finns
rivigare sätt att genomföra den
planen. Här har man tidigare sett
De2 följt av Tfb1, b2-b4 och
a2-a4. Partidraget blir bara tidsspillan.
9...g5 10.b4 Dd7 11.Db1 g4 12.
Sh4 Se7 13.f4
Här kan man tänka sig att bita i
det sura äpplet och spela 13.a4
med den tempoförlust det innebär.
13...Sg6

14.Sxg6??
Nej, nej, nej. Det är positionellt
förbjudet för vit att öppna hlinjen. Efter 14.f5 Sxh4 15.fxe6
Dxe6 16.a4 med idén b4-b5 finns
det hyfsade chanser för vit att
vinna kapplöpningen. Efter partidraget går det raskt utför.
14...hxg6 15.De1
Mikkelsen tvingas avblåsa offensiven på damflygeln och börja
försvara sig på andra kanten. Det
kan aldrig sluta väl för vit.
15...Dh7 16.Dg3
Det ser kanske vid första anblicken ut som ett hållbart försvar av
h2, men skenet bedrar.
16...exf4 17.Txf4
Eller 17.Lxf4 g5 och om löparen
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retirerar vinner svart enkelt:
18.Le3 Ld6 19.De1 Dxh2+
20.Kf2 Lg3+ med damvinst.
17...Ld6 18.Sc4 Lxf4 19.Lxf4
g5 20.Le3 Lxc4 21.dxc4 Dxe4
22.c5 The8 23.uppg.
På 23.Te1 följer 23...f5 24.Lf2
Dxc2 med lätt vinst.
Det var en del vådlig tidsnödsdramatik på Ongs väg fram
till NM-titeln. Som framgår av
resultatredovisningen var Erik
Blomqvist och Nils Grandelius
Sveriges övriga medaljörer. Lucas Wickström var en av dem
som missade pallen efter särskiljning. Han kan i alla fall glädjas åt
följande avslutning:

Skol–NM, Esbo 2006
A-gruppen (1986 - 1988)
1. Kezli Ong
2. Jakob Vang Glud
3. Olaf Berg

Sverige
Danmark
Färöarna

5½
5
4

4. Axel Smith

Sverige

3½

1. Helgi Dam Ziska
2. Nikolai Kunitsön
3. Erik Blomqvist

Färöarna
Estland
Sverige

4½
4½
4

8. Drazen Dragicevic

Sverige

3

1. Alexei Cherstiouk Hansen
2. Ivan Moltshanov
3. Lasse Løvik

Danmark
Estland
Norge

5
4½
4

4. Lucas Wickström
5. Alfred Krzymowski

Sverige
Sverige

4
3½

1. Hjörvar Steinn Grétarsson
2. Frode Urkedal
3. Nils Grandelius

Island
Norge
Sverige

5
4
4

7. Jakob Apéria

Sverige

3

B-gruppen (1989 - 1990)

C-gruppen (1991 - 1992)
Lucas Wickström

D-gruppen (1993 - 1994)

Mikko Kurkijärvi

27...Sd1! 28.Tc2 Sxb2 29.uppg.
Mikko Kurkijärvi svarade med
ett dåligt drag i en förlorad ställning. Poängen är att Wickström
gärna offrade springaren i utbyte
mot fältet e3 för damen: 28.Txd1
De3+ 29.Kg2 Df3+ 30.Kh3 (30.
Kg1 Dxd1+ med matt) 30...Dh5+
(Bättre än att slå tornet direkt ...)
31.Kg2 Dxd1 (... för nu hotar
matt på f1.) 32.h4 och här finns
flera olika vinstvägar. Den enklaste är d4-d3-d2 följt av ett
oemotståndligt mattangrepp.
Nästa år arrangeras skol-NM
på Island.
LARS GRAHN
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E-gruppen (1995 och senare)
1. Mads Andersen
Danmark
2. Simon Ellegård Christensen Danmark
3. Mark Lapidus
Estland

5½
4
4

4. Carl Eidenert
8. Martin Östlund

4
3

Sverige
Sverige

Nationstävlingen
1. Sverige
2. Danmark
3. Norge
4. Island
5. Finland
6. Färöarna

37½
36
30½
29½
27
21

Allsvenskan

Kvitterat
Av Axel Ornstein

ödra SASS var obesegrat inför mötet med Sollentuna SK
i elitseriens sjunde rond. Emanuel Berg kom på min lott och
tankarna gick automatiskt till
förra årets uppgörelse. Akt 1:

S

Spanskt (C 88)
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Axel Ornstein, Södra SASS
Elitserien 2004-05
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 0-0 8.a4
Ett vanligt sätt att undvika
Marshallangreppet.
8...Lb7 9.d3 d6 10.c3 Sd7
Ett säkert men aningen passivt
drag. Redan här infann sig en av
partiets avgörande kriser. En
mobiltelefon hördes i fjärran, en
kort signal, bara ett pip, och ...
även min var på! Helt utan
pokeransikte började jag rota
runt i väskan bredvid brädet för
att slå av den, men där var den
inte. Med språng ut i hallen, där
den låg i jackfickan. Emanuel kom
efter och frågade om det var den
som hade ringt.
– Jag tror inte det, svarade jag
sanningsenligt, och sportsligt lät
han sig nöja. Enligt tävlingsbestämmelserna är det förbjudet att
ha mobilen påslagen. Partiet döms
som förlust om telefonen ringer.
11.Lc2!? Lf6 12.Sa3!?
En spännande avvikelse från
huvudleden 11.Sbd2. Det är inte
helt lätt att handskas med trycket
mot b5.
12...Se7 13.Le3 c6 14.d4 Dc7
15.Dd2 Tad8 16.Tad1 d5?
Det är inte logiskt att först garde-

ra sig med 10...Sd7 och 12...Se7
och sedan plötsligt försöka bryta
i centrum. 16...Sg6 var sunt medan 16...Tfe8?! 17.Lb3 (17...d5
18.Lg5!) gör f7 till ett bekymmer.
17.Lg5!
Även i Aeroflot Open nyligen
fångade Emanuel elegant upp ett
spanskt d6-d5 med Lg5! mot
Alexander Ivanov.
17...dxe4
Det var ju inte meningen, men
17...exd4 18.e5 dxc3? 19.Dd3 är
ännu sämre, och svart har svårt
att avvakta.
18.Lxe4 exd4
Det är bara att bita i surkarten,
för vit hotade helt enkelt att slå
på f6 och e5.

19.Lxh7+! Kxh7 20.Txe7 Lxe7
21.Lxe7 Se5 22.Sg5+! Kg8 23.
Lxf8 Sg4
Helst ville jag spela 23...c5, men
vit svarar helt enkelt 24.Lxc5!
Dxc5 25.cxd4 Dd5 26.f4 och
svarts vackra diagonal är förstås
inte värd två bönder. Han kan
inte ens ta tillbaka en halv på a4,
26...Sg4 27.axb5(!) Se3 28.Te1
Sxg2 29.Te5 följt av 30.bxa6.

24.Sf3 Kxf8 25.Dg5!
Den svarta ställningen får genom
hela partiet skrika förgäves efter
det befriande c6-c5.
25...Sf6 26.Txd4 Txd4 27.cxd4
Dd6
Slutspelet efter 28.De5 Dxe5
29.Sxe5 är mycket nära vinst,
men eftersom svart har tappat sin
h-bonde och löparen på b7 är
ur spel är det rimligt att försöka
sätta matt.
28.Sc2 bxa4 29.Se3 Db4(!) 30.
Sf5 Se8 31.Dh4 f6 32.Dh8+ Kf7
33.Dh5+ Kf8 34.Dh8+ Kf7 35.h3
Dxb2
Vits kläpp började närma sig mål,
så det fanns ingen tid att sätta sig
in i ställningen.
36.Dh5+ Kf8 37.Dh8+ Kf7 38.
Dh5+ Kf8 39.Dh8+ Kf7 40.Dh5+
Efter 40...Kf8 41.S3h4 räddar sig
svart med remischackar på c1 och
f4. Värre är 41.S5h4. I efteranalysen hittade vi ingenting för svart,
men det går åtminstone att kämpa på med 41...g5! som spärrar
femte raden för vits dam. Om
den vilda flykten verkligen räddar svarts kung är tvivelaktigt, så
det starkaste draget var givetvis
att påpeka att samma ställning
uppkommer för tredje gången
efter 40...Kf8.
40...Kf8 remi
Sollentuna vann ändå matchen
den gången med knappast tänkbara marginal efter tidsvinst i ett
parti som länge varit totalförlorat. Så var det dags för ett nytt
möte med Emanuel. Akt 2:
Engelskt (A 26)
Axel Ornstein, Södra SASS
Emanuel Berg, Sollentuna SK
Elitserien 2005-06
1.c4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sc3
Lg7 5.d3
Botvinnikuppställningen fungerar
nästan oavsett vad motståndaren
gör, men någon fördel kan man
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inte räkna med.
5...d6 6.e4 Sc6 7.Sge2 e5 8.
0-0 0-0 9.Sd5
Det vanligaste draget. Som svart
i slutet Sicilianskt hoppar jag aldrig in så tidigt med hästen utan
spelar någonting i stil med f6,
men 9.f3 är helt enkelt för mesigt. På 9.h3 skulle Emanuel
mycket väl kunna få för sig att
pröva bondeoffret 9...f4!?.
9...h6 10.exf5 Lxf5 11.Sxf6+
Txf6
Detta var nästan mesigare än 9.f3;
svart har inga problem.
12.Le3 Dd7 13.Dd2
Alternativet var 13.d4 Taf8 14.d5
Se7 15.Sc3. Med g-bonden kvar
på g2 är en sådan ställning trevlig
för vit, men här blir bonden som
vit snart ställer på f3 ömtålig.
13...g5 14.f4 gxf4 15.gxf4 Taf8
16.Sg3 Lh3?
Tanklöst spelat, men svart ville
slippa tänka på diverse utfall till
d5 och h5 efter 16...exf4 17.Txf4
Lh3.
17.f5! Lxg2
Efter 17...Lxf5 18.Txf5! Txf5
19.Lh3 fastnar svart i en dödlig
bindning.
18.Dxg2 T6f7 19.Tf2 Se7 20.
Taf1 Sxf5
Ett tufft beslut efter en mycket
lång lutare. Det fanns inte mycket att välja på.
21.Sxf5 Txf5 22.Txf5 Txf5 23.
Txf5 Dxf5 24.Lxh6 Df6 25.Lxg7
Dxg7

Bondeslutspel med avlägsen fri60
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bonde borde väl vara enkelt?
Ingenting är enkelt, särskilt inte
bondeslutspel, där varje drag kan
vara skillnaden mellan remi och
vinst.
26.Kf2 Dxg2+
Efter 26...c6 vinner 27.Dxg7+
Kxg7 28.Ke3! vilket framgår av
de kommande analyserna.
27.Kxg2 Kg7
Svart kan också välja 27...Kf7
28.Kf3 Ke6, men då får vit ett
viktigt tempo efter 28.Kg4 Kf6
29.b4!
28.Kf3 Kf6

Här var det min tur att förbruka
en avsevärd del av tiden. Varenda
junior vet att vit ska spela 29.Ke4
följt av 30.d4 varpå den avlägsna
fribonden avgör. Att räkna ut det
hela till slutet är inte lika enkelt.
Svart kan spela fram sin a-bonde,
vilket krånglar till det hela (vit
har inte råd att hämta den) men
besvarar vit bara a7-a5 med
b2-b3 så saknas det till slut alltid
ett tempo för svart.
29.Kg4? a5! 30.b3! Kg6?
Svarts tur att slira. Korrekt var
30...c6 för att ta utrymme på
damflygeln. Finessen är varianten 31.a3 b5 32.cxb5 cxb5 33.b4
a4! och nu har vit ett val. Antingen 34.h3 Kg6 35.h4 Kf6 36.h5 d5
37.h6 Kg6 38.h7 Kxh7 39.Kf5 e4
40.dxe4 d4 41.Kf4 Kg6 42.e5 d3
osv. eller 34.h4 Kg6 35.h5+ Kf6
36.h6 Kg6 37.h7 Kxh7 38.Kf5
Kh6 39.Ke6 Kg5 40.Kxd6 Kf4
41.Kd5 Ke3 42.Kxe5 Kxd3

43.Kd5 Kc3 44.Kc5 Kb3 45.Kxb5
Kxa3 46.Kc4 Kb2 47.b5 a3 48.b6
a2 49.b7 a1D 50.b8D+ Kc1
51.Df4+ Kb1! 52.Df5+ Ka2!
53.Da5+ Kb1!. Svart är över med
darr på ribban.
31.h4?
Nästan ännu värre än 29.Kg4?.
Man får naturligtvis inte handskas så vårdslöst med tempon.
Bonden på h2 är vits trumf efter
31.a3! c6 32.b4 och nu hjälper
inte 32...a4 33.b5. Efter 32...axb4
33.axb4 b5 35.cxb5 cxb5 36.h3!
Kf6 37.h4 får vi samma spel som
i förra kommentaren, men utan
bönderna på a-linjen, så vit vinner.
31...Kf6 32.h5 c6
Emanuel hade koll på möjligheten 33.h6 Kg6 34.h7 Kxh7
35.Kf5 Kh6 36.Ke6 Kg5 37.Kxd6
Kf4 38.c5 Ke3 39.Kxe5 Kxd3
40.Kd6 Kd4! och båda sidor får
nya damer. Men inte 40...Kc3?
41.Kc7 Kb4 42.Kb6! och vit
vinner.
33.a3 c5!
Först här gick sanningen upp för
mig. Svarts e5-bonde är ruggigt
stark, och efter 34.a4? b6 är det
rentav svart som vinner.
Här fungerade även 33...b5 34.
cxb5 cxb5 35.b4 och nu går både
35...a4 och 35...axb4 36.axb4 d5
37.h6 Kg6 38.h7 Kxh7 39.Kf5 e4
osv.
34.h6 Kg6 35.h7 Kxh7 36.Kf5
Kh6 37.Ke6 Kg5 38.Kxd6 Kf4
39.Kxc5 Ke3 40.Kb6 Kxd3
41.Kxb7
Plötsligt hoppade hjärtat till. Hur
går det efter 41...a4 eller
41...Kd4? Nej, falskt alarm.
41...e4 42.c5 e3 43.c6 e2 44.c7
e1D 45.c8D De7+ 46.Kb6 Dxa3
47.Dc4+ Kd2 48.Kb5 Da1
49.Dc7 Kd3 50.Dxa5 De5+
51.Ka4 remi
Sollentuna vann matchen klart.
“När Axel förlorar så vinner vi“,
retas mina klubbkompisar.

Allsvenskan

Sollentuna SK leder
inför slutsammandraget
Av Lars Grahn

åde Sollentuna SK och SK
Rockaden hade mobiliserat
starka lag inför deras sammandrabbning i åttonde ronden.
Deras möten brukar ha finalkaraktär oberoende av vilka
placeringar lagen har när de möts.
Sollentuna ställde upp med
halva OS-laget och sina två ryska
stormästare Popov och Ivanov.
Det blev en övermäktig uppgift
för fjolårsmästarna Rockaden.
Sollentuna SK–SK Rockaden
5½–2½: Evgenij Agrest–Peter
Heine Nielsen 1–0, Valerij Popov–Lars Karlsson 1–0, Sergej
Ivanov–Ulf Andersson remi,
Emanuel Berg–Jonas Barkhagen
remi, Pontus Carlsson–Emil Hermansson remi, Miralem Dzevlan–Anders Livner remi, Bo Lindberg–Richard Wessman remi,
Kezli Ong–Erik Hedman 1–0.
Övriga resultat i rond 8: Lunds
ASK–Limhamns SK 4½–3½; SS
Luleå–Södra SASS 6-2; Wasa SK–
Linköpings ASS 3-5; Skara SS–
Eksjö-Aneby-Alliansen 5-3; SK
Kamraterna–SS Manhem 2½-5½.
Vi återkommer med individuella resultat och partier från
rond 8 i nästa nummer. Här ger
vi en partikvalkad med illustra
saker från rond 5–7.

B

Sicilianskt (B 80)
Axel Smith, Lunds ASK
Victor Vilchez, SK Rockaden
Rond 5, bord 7
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4

4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Le3 Le7
7.f3 0-0 8.Dd2 a6
Nu för tiden spelar man hellre
8...Sc6 9.0-0-0 d5 10.exd5 Sxd5
11.Sxd5 Dxd5 osv.
9.g4 b5 10.0-0-0 Dc7 11.g5
Sfd7 12.h4 Sb6 13.h5 b4 14.Sb1
En lustig situation. Vit kan utnyttja att han har underlåtit att
göra preventivdraget Kb1.
14...Sc4 15.Lxc4 Dxc4 16.g6!
d5 17.h6!
En tematisk upprullning. Svarts
tilltänkta motangrepp har inte
kommit ur groparna.
17...fxg6 18.hxg7 Tf7
Det gick inte att slå bort inkräktaren: 18...Kxg7 19.Dh2 h5 20.b3!!
Dc5 21.Sxe6+ och 22.Lxc5. Inte
nog med att svart har fullt sjå
att försvara sin kung, dessutom
riskerar han att få sin dam snärjd.
Alltmedan hans damflygel slumrar.

19.Txh7!
Svarts kung får inte chansen att
hämta andan. 19...Kxh7 faller på

20.Dh2+ Kxg7 21.Th1 Tf8 22.
Dh7+ Kf6 23.e5+! Kxe5 24.Dh2+
Kf6 25.Lg5+! Kf7 26.Dh7+ Ke8
27.Dxe7 matt. Det finns många
vinstvägar efter 19...Kxh7 men
knappast någon som är vackrare
än denna mattvariant.
19...Txg7 20.Txg7+ Kxg7 21.
Dh2 Sd7 22.Dh6+ Kf7 23.Dh7+
uppg.
På 23...Kf6 spelar vit enklast
24.Tg1, men är han ute efter
högre stilpoäng finns 24.e5+!
Sxe5 25.Lg5+! Kxg5 26.Dxe7+
Kf4 27.Df6+ Kg3 28.Dxe5+ Kg2
29.Dg5+ Kh2 30.Td2+ med
matt.
Emanuel Berg, Sollentuna SK

Oscar von Bahr, Wasa SK
Ta bort de vita bönderna och
ställningen är remi. Det borde
den väl vara även med bönderna
på brädet, kan man tycka. Men
en dos list och tidsnöd kan rucka
på bilden.
56.Ta5+ Kf4 57.Ta4+ Kxf3
58.Ta6?
Huvudstupa in i en mattfälla.
58...Tg4+ 59.Kh3 Sh5
Utan bonden på d3 hade svart
inte gått i land med det här vinstprojektet.
60.Ta7
Eller 60.Ta2 Sf4+ 61.Kh2 Se2
62.Kh3 Txg7 63.Kh4 Sf4 med
matt.
60...Sf4+ 61.Kh2 Th4+ 62.Kg1
Se2+ 63.Kf1 Th1 matt
TfS nr 2/2006

61

Rond 6 (21 januari)
Lunds ASK – Skara SS

3–5

Lunds ASK – Eksjö-Aneby-Alliansen

4–4

Hans Tikkanen – Tiger Hillarp-Persson
Linus Olsson – Rikard Winsnes
Christer Niklasson – Lars-Göran Eklund
Daniel Semcesen – Amir Mohammadi
Esben Lund – Hans Friberg
Baldvin Bern – Göran Andersson
Björn Johnson – Sven Svensson
Axel Smith walk over

0–1
½-½
0–1
½-½
½-½
0–1
½-½
1–0

Linus Olsson – Jacek Gdanski
Christer Niklasson – Harry Schüssler
Hans Tikkanen – Per Vernersson
Esben Lund – Dennis Miskulin
Daniel Semcesen – Håkan Rothén
Sebastian Nilsson – Johan Andersson
Björn Johnson – Håkan Thörnert
Axel Smith – Fredrik Gustafsson

0–1
½-½
1–0
0–1
1–0
1–0
0–1
½-½

Limhamns SK – Eksjö-Aneby-Alliansen

7–1

Limhamns SK – Skara SS

Jonny Hector – Jacek Gdanski
Stellan Brynell – Per Vernersson
Stefan Schneider – Harry Schüssler
Magnus Eriksson – Håkan Rothén
Christian Jepson – Dennis Miskulin
Drazen Dragicevic – Håkan Thörnert
Anders Nylén – Johan Andersson
Osmani Penalver – Fredrik Gustafsson

½-½
1–0
½-½
1–0
1–0
1–0
1–0
1–0

Jonny Hector – Rikard Winsnes
Stellan Brynell – Tiger Hillarp-Persson
Magnus Eriksson – Rune Djurhuus
Stefan Schneider – Göran Andersson
Christian Jepson – Hans Friberg
Osmani Penalver – Sven Svensson
Anders Nylén – Amir Mohammadi
Drazen Dragicevic – Lars-Göran Eklund

1–0
½-½
1–0
1–0
1–0
0–1
0–1
0–1

SS Manhem – Linköpings ASS

5–3

Philip Landgren – Pia Cramling
Joel Åkesson – Juan Bellon
Magnus Carlhammar – Nedeljko Malesevic
Björn Andersson – Conny Olsson
Lars-Åke Schneider – Simon Rosberg
Rauan Sagit – Jörgen Fransson
Victor Nithander – Martin Klashed
Johan Hultin – Ingvar Carlsson

0–1
½-½
1–0
½-½
0–1
1–0
1–0
1–0

SK Rockaden – Södra SASS
Peter Heine Nielsen – Kaido Kulaots
Lars Karlsson – Ralf Åkesson
Anders Olsson – Thomas Welin
Emil Hermansson – Jonas Lundvik
Robert Bator – Johan Furhoff
Jonas Barkhagen – Axel Ornstein
Erik Hedman – Lennart Werner
Anders Livner – Gunnar Holmqvist
Sollentuna SK – Wasa SK

62

Rond 7 (22 januari)

2½-5½
½-½
0–1
0–1
0–1
0–1
1–0
½-½
½-½
5½-2½

SK Kamraterna – SS Luleå

4½-3½

3½-4½

Sergej Ivanov – Patrik Lyrberg
Evgenij Agrest – Teodor Hellborg
Emanuel Berg – Oscar von Bahr
Pontus Carlsson – Göran Åström
Thomas Ernst – Peter Collett
Luis Couso – Per Söderberg
Kezli Ong – Peder Berkell
Peter Bergström – Ralph Halleröd

½-½
1–0
1–0
½-½
½-½
1–0
0–1
1–0

Gösta Svenn – Robert Åström
Bengt Svensson – Anders Larsson
Matti Svenn – Nicklas Marklund
Olle Häggström – Kaj Engström
Jesper Hamark – Martin Almström
Lars Madebrink – Tobias Pettersson
Tom Borvander – Johan Bryngelsson
Anders Wengholm – Gunnar Pousette

SS Manhem – SS Luleå

6–2

Wasa SK – SK Rockaden

Joel Åkesson – Robert Åström
Victor Nithander – Anders Larsson
Rauan Sagit – Nicklas Marklund
Lars-Åke Schneider – Kaj Engström
Johan Hultin – Martin Almström
Björn Andersson – Tobias Pettersson
Karl Johan Moberg – Johan Bryngelsson
Ove Kinnmark – Gunnar Pousette

½-½
1–0
0–1
½-½
1–0
1–0
1–0
1–0

Tom Wedberg – Peter Heine Nielsen
Patrik Lyrberg – Lars Karlsson
Göran Åström – Jonas Barkhagen
Teodor Hellborg – Anders Livner
Oscar von Bahr – Erik Hedman
Peder Berkell – Emil Hermansson
Peter Collett – Robert Bator
Per Söderberg – Anders Olsson

SK Kamraterna – Linköpings ASS

5–3

Sollentuna SK – Södra SASS

5½-2½

Bengt Svensson – Juan Bellon
Gösta Svenn – Pia Cramling
Jesper Hamark – Nedeljko Malesevic
Olle Häggström – Conny Olsson
Anders Wengholm – Simon Rosberg
Tom Borvander – Jörgen Fransson
Matti Svenn – Martin Klashed
Lars Madebrink – Ingvar Carlsson

½-½
1–0
1–0
½-½
0–1
1–0
0–1
1–0

Sergej Ivanov – Kaido Kulaots
Evgenij Agrest – Ralf Åkesson
Emanuel Berg – Axel Ornstein
Thomas Ernst – Johan Furhoff
Bo Lindberg – Jonas Lundvik
Pontus Carlsson – Thomas Welin
Jonas Eriksson – Stefan Winge
Miralem Dzevlan – Bo Adler

½-½
1–0
½-½
0–1
1–0
1–0
½-½
1–0
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0–1
1–0
0–1
½-½
½-½
½-½
½-½
½-½
2½-5½
0–1
1–0
0–1
0–1
½-½
½-½
0–1
½-½

Grünfeldindiskt (D 91)
Osmani Penalver, Limhamn
Fredrik Gustafsson, EksjöAneby-Alliansen
Rond 6, bord 8
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3
Lg7 5.Lg5 Se4 6.cxd5 Sxg5
7.Sxg5 e6 8.Dd2 exd5 9.De3+
Kf8 10.Df4 Lf6 11.h4 Kg7
I den här skarpa varianten kan
små felsteg få stora konsekvenser. I fjol spelade Curt Hansen
11...h6 mot Lars Bo Hansen i
Skanderborg, vilket får mig att
tro att bondedraget är svarts
bästa svar. I det partiet följde
12.Sxd5 Lxg5 13.De5 Th7 14.
hxg5 Sc6 15.De4 Lf5 med dynamisk jämvikt.
12.e4 Le6?!
Här hade förmodligen Gustafssons teorikunskaper tagit slut.
12...dxe4 bör spelas.
13.e5 Le7 14.Sxe6+ fxe6 15.
Dg4
Vit får ett bekvämt angreppsspel. Centrum är rätt stabilt,
h4-bonden kan ställa till med
otyg och lång rockad är på gång.
15...Sc6 16.h5 De8 17.h6+
Det är frestande att på det här
sättet försvåra för tornet på h8
att komma ut. Ett beaktansvärt
alternativ var att öka pressen med
17.Ld3.
17...Kf8 18.Th3 Lb4
Kungen måste ha en flyktväg över
e7.
19.Tf3+ Ke7 20.0-0-0 Tf8
Tornet gavs i alla fall chansen att
vara med.
21.Tdd3 Tf5 22.Txf5 gxf5 23.
Dh4+ Kd7 24.g4 Dg6?
Han missar en taktisk finess.
24...De7 följt av aktivering av
tornet och svart har ridit ut den
första stormen.
25.gxf5 Dxf5 26.Sxd5!
26...exd5 faller ju på 27.Lh3.
26...Td8 27.Lh3
Tornet på d3 är impregnerat med
gift. 27...Dxd3 besvaras med
28.Lxe6+! och svart kan välja

Elitserien 2005-2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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

mellan pest och kolera, 28...Kxe6
29.Sf4+ eller 28...Ke8 29.Sxc7+
Kf8 30.Df6 matt.
27...Le7!?
Bästa räddningschansen.
28.Sxe7 Dxd3

29.Lxe6+!
Andra drag släpper in svart i
partiet.
29...Kxe6
Inte 29...Ke8 30.Dh5+ Kxe7 31.
Df7 matt.
30.Df6+ Kd7 31.e6+ Kd6 32.
Sf5+ Kd5 33.Se3+ Ke4
Kungen är på väg in i en mörk
återvändsgränd, men 33...Kd6
34.e7+ Kd7 35.exd8+ Sxd8 36.d5
ger vit ett vunnet slutspel.
34.Df5+ Kxd4 35.Sc2+ Kc4
36.b3+ Kc3 37.Dc5+ uppg.

8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
5
5
4
4
2
1
1

1
0
2
1
2
2
4
4
3

1
2
1
2
2
2
2
3
4

40
40½
37
36
36
35
32
28½
24

8
8
8

2
1
0

0
1
2

6
6
6

25
27
23

13
12
12
11
10
10
8
6
5
4
3
2

Sicilianskt (B 76)
Martin Klashed, Linköpings ASS
Victor Nithander, SS Manhem
Rond 7, bord 7
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7
7.f3 Sc6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 d5
10.De1
10.exd5 Sxd5 11.Sxc6 bxc6
12.Ld4 anses vara vits bästa försök. I partiet Ringdal-Hansen–
Carlsson, TfS nr 1/06, spelades i
stället 12.Sxd5 i den varianten.
Det gick inte så bra för vit den
gången heller.
10...e5 11.Sxc6 bxc6 12.exd5
Sxd5 13.Lc4 Le6 14.h4
14.Se4 följt av Lc5 har också
prövats.
14...h6
Han förbereder blockaden.
15.h5 g5 16.Lc5 Te8 17.g4?
Klashed vill förmodligen först ha
kontroll över f5 innan han spelar
springaren till e4. Men det är
ett rent felgrepp. Det hade varit
bättre att spela 17.Se4 utan förberedelser.
17...Df6
Det hotar både 18...Df4+ och
18...Dxf3.
18.Sxd5 Lxd5 19.Txd5!?
I ett svårt läge sätter vit sitt hopp
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till löparparet. Efter 19.Lxd5
cxd5 20.Txd5 Dxf3 har svart de
något bättre chanserna.
19...cxd5 20.Lxd5 e4!

En härlig aktivering av löparen.
Svart har plötsligt inlett ett
kungsangrepp.
21.c3 Tac8 22.Lxa7
Vit tar en bonde och håller
andan. Om löparen garderas eller
flyttas till något annat fält så
kommer ändå exf3 med intrång
på e-linjen. Vit kunde ha försökt
att skapa motspel med 22.fxe4!?
Txc5 23.Tf1 Dd8 24.Lxf7+ Kh8
25.Lxe8 Dxe8, men även om vit
har tre bönder för pjäsen så bör
svart ha goda utsikter.
22...exf3 23.Df2
Nu skulle vit kunna besvara
23...Te2? med 24.Dxf3, men det
väntar något annat.

23...Txc3+!
Mmmm. Direkt avgörande.
24.bxc3 Dxc3+ 25.Dc2 Da3+
26.Kb1 Dxa7 27.Td1
Eller 27.Lxf3 Dd4 28.Db3 Tc8
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med matt.
27...f2 28.Lb3 Kf8 29.Dd2 Ld4
30.Dd3 Te1 31.Lc4 Db6+ 32.
uppg.
Efter 32.Lb3 Db4 hotar bland
annat avslag på d1 följt av De1
och promovering.
Grünfeldindiskt (D 97)
Nedeljko Malesevic, LASS
Magnus Carlhammar, Manhem
Rond 7, bord 3
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Sf3
Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4
a6 8.e5 b5 9.Db3 Sfd7 10.Le3
c5 11.e6 cxd4 12.exf7+
12.exd7 Dxd7 13.Td1 e5 anses
vara okej för svart.
12...Txf7 13.Lxd4
På 13.Sxd4 anger Timman
13...Sc5 14.Db4 Dd6 15.Sc2
Sd3+ 16.Lxd3 Dxd3 17.Sd4 Lg4
18.h3 Sc6!! och svart vinner. Det
finns förstås bättre drag än 18.h3
men ingenting som räddar vits
ställning. På 13.Sg5 följer 13...e6!.
13...Lxd4 14.Sxd4 Db6
Draget 11...cxd4 kom i ropet
efter partiet Piket–Timman,
Rotterdam 1997. Där spelade
Timman direkt 14...Sc5. Tanken
är att jaga bort damen från diagonalen a2–g8.
15.0-0-0 Sc5 16.Db4

Sbd7
Svart ser till att fullborda utvecklingen. Lite frestande var det
kanske trots allt att ta bonden på
f2, även om det skapar motspel
för vit, t.ex. 16...Txf2 17.Lc4+

e6 18.The1 Dd6!.
17.Sf3 Lb7 18.Sg5!?
Vit måste försöka skapa motspel.
18.Le2 Taf8 med idén Tf4 befäster svarts fördel.
18...Tf5
Det är möjligt att svart kan spela
18...Txf2 19.Dh4 Sf6 eftersom
vit inte kan slå tornet på f2, men
än en gång väljer Carlhammar ett
säkrare sätt att slå vakt om sin
fördel.
19.h4 Taf8

Svart har fullbordat utvecklingen
och kan börja vässa sina hot.
Närmast får vit se upp med möjligheten 20...Tf4 21.Td4 a5.
20.f3
På 20.Sh3 följer 20...e5 med klar
fördel för svart.
20...Tf4 21.Sce4 Sxe4 22.Db3+
Kh8 23.fxe4 Sf6 24.Ld3 De3+
25.Kb1 Sxe4 26.Ka1?
Ett förbiseende som ger svart
ytterligare en bonde och fortsatt
press. Slutspelet efter 26.Sxe4
Lxe4 27.The1 Lxd3+ 28.Dxd3
Dxd3+ 29.Txd3 T8f7 är bra för
svart, men det är vits bästa chans.
26...Sc5 27.Dc2 Sxd3 28.Txd3
Tf1+ 29.Td1 Txh1 30.Txh1 Tc8
31.Dd1 Lxg2 32.Te1 Df4
En annan nackdel med det olycksaliga 26.Ka1? är att det skapar
hot på första raden och vit får inte
till något motspel.
33.Se6 Dxh4 34.Dd2 Ld5 35.Sf4
Lg8 36.a3 Df6 37.Th1 e5 38.Dd7
Tf8 39.Sd3 Df1+ 40.Sc1 Dxh1
41.uppg.

Allsvenskan

MATCHEN: Västerås ASK - Schack 64 Haparanda

Haparandakvartett: Ove Attefall, Per-Olov Rova, Fredrik
Attefall och Derik Lardot.

Drygt hundra mil
till bortamatcherna
Text och foto JONAS ERIKSSON

E

n kall lördag i februari och tid
för allsvensk match. Två krigande åttamannalag och en nyfiken reporter samlade i en liten
personalmatsal i Rudbeckianska
skolan i Västerås. En lyckad nödlösning då hemmalagets vanliga
spellokal inte var ledig denna
lördag.
Stämningen är hög men något
spänd som alltid inför sportsliga
sammandrabbningar. Kaffet är
klart, smörgåsarna på plats och
det inströmmande förmiddagslju-

set har sitt eget lilla skuggspel
bland Stauntonpjäserna. Hemmaspelaren Berndt Holmqvist
hälsar spelarna välkomna och ger
ordet till TfS utsände. Jag tackar
för möjligheten att få ta bilder
och hoppas att jag inte ska störa
spelarna alltför mycket under de
första femton minuterna av en
match som kan ha stor betydelse
för vilket lag som ska ta klivet
upp i division 1.
Schack 64 Haparanda flög de
drygt hundra milen till Västerås

som serieledare i division 2,
grupp 1. Man hade vunnit sina
fyra matcher så långt och skulle
möta mittenlaget Västerås ASK.
Västeråsarna aspirerar enligt
tabellen inte på serieseger, men
laguppställningarna talade ändå
för en tuff match. Lagledaren i
Schack 64, Ove Attefall, fick
lite oväntat hoppa in och spela
sedan Lars Göran Carlsson hade
råkat ut för problem med en flygavgång.
Matchen blev som väntat
mycket jämn. På toppbordet var
matchens högst rankade spelare,
Dietmar Vinke, vit mot matchens yngste spelare, Rikard Andersson (född 1983). Vit spelade
Kungsindiskt angrepp och på
svarts initiativ bytte man damer
tidigt. Vit fick en stabil fördel och
svart försvarade sig med näbbar
och klor.
Kungsindiskt angrepp (A 08)
Dietmar Vinke, Schack 64
Rikard Andersson, Västerås
Rond 6, bord 1
1.Sf3 Sf6 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7
4.0-0 d5 5.d3 0-0 6.Sbd2 c5
7.e4 dxe4 8.dxe4 Sc6 9.c3 Lg4
10.h3 Lxf3 11.Dxf3 Se5 12.De2
Dd3 13.Dxd3 Sxd3 14.Sc4 Tad8
15.a4 Sd7 16.f4 e5 17.f5 Sxc1
18.Tfxc1 Sb6 19.Sxb6 axb6 20.
Td1 Lh6 21.Kf1 c4 22.Ke2

22...Td3?
Ett tecken på desperation. Svart
får stora problem efter det här
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Västerås Björn Gillefalk fördelen
med en bra springare mot en dålig
löpare och vann utan krusiduller.
Före detta finske landslagsspelaren Rauli Gostowski gav sedan
Västerås ytterligare en poäng när
han visade fin teknik i ett tornslutspel. På bord fem och sex var
Schack 64 för starka och det blev
två vinster gebom Fredrik Attefall och Derik Lardot. Västerås
utjämnade genom att Gert Åkerman besegrade SM-generalen från
1994, Ove Attefall. Det stod alltså 3-3 när två partier återstod.
På bord fyra lutade det länge åt
vinst för Västerås, men något gick
fel:
Olavi Tenno, Schack 64

Jan-Erik Olsson kollar grannbrädet.

draget, men kan hoppas på remichanser tack vare de olikfärgade
löparna.
22...Txd1 23.Txd1 Ta8 verkar
vara svarts bästa chans. Vit kan
inte ställa tornet bakom a4-bonden på grund av b6-b5 och svart
har löst problemet med c4-bonden. Efter 24.Td6 Ta6 25.f6 Lf8
26.Td7 h5 27.Txb7 Lc5 är det vit
som spelar på vinst, men svart
kan streta emot ganska bra
eftersom han har lyckats aktivera
löparen.
23.Txd3 cxd3+ 24.Kxd3 Td8+
25.Kc4 Td2 26.Lf3 Tf2?!
Det här är ett onödigt mellandrag. Nu får löparen möjligheten
att snabbt gå till c8.
27.Lg4 Txb2 28.fxg6 hxg6 29.
Lc8 Tg2 30.g4 Th2 31.Td1 Kf8
Efter 31...Le3 glider vit upp med
kungen, 32.Kd5, och efter 32...f6
33.Ke6 Lg5 34.Td3 står vit överlägset. Bonderovet 31...Txh3??
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bestraffas med 32.g5.
32.Td3 Td2
Skulle svart ha behållit tornen?
Ja, det är enda sättet att skapa
motspel. Vit vinner nu enkelt tack
vare sin aktiva kung.
33.Txd2 Lxd2 34.Kb5 Le3 35.h4!
Absolut nödvändigt. Hade svart
fått låsa bönderna med g6-g5
kunde man ha tagit remi direkt.
35...Ke7 36.Lxb7 Kd6 37.Lc6
Lf2 38.h5 gxh5 39.gxh5 Le3
40.c4
Vits idé är helt enkelt att vänta
till rätt läge och sedan spela
c4-c5. Precis som i partiet. Svarts
löpare är överlastad.
40...Kc7 41.Ld5 f6 42.c5! Lxc5
43.a5 uppg.
Svart gav upp på grund av
43...Le3 44.axb6+ Kb8 45.Kc6
varpå vits kung går över och
hjälper h-bonden ner i dam.
På bord två demonstrerade

Bernt Åkerblom, Västerås ASK

46.Kd2?
Efter 46.Kc2 Le2 (46...Se2 47.
Lc5 följt av Kd2 och springaren
går förlorad) 47.Lxe2 Sxe2 48.
Lc5 är springaren instängd.
46...Sb3+ 47.Ke3
Vit borde ha försökt uppnå samma ställning igen med 47.Kc3,
men då gör svart inte 47...Sc1
utan 47...Ld1 och partiet går
vidare. Vit har dock goda vinstchanser.
47...Kd8 48.Ld3 Kc7 49.Lc2 Sc1
50.Ld2 Se2 51.Ld3 remi
Svart räddar springaren efter
51...Sg1 52.Lf1 Lc6, men vit har
ändå en liten fördel i slutställ-

ningen. Remin kunde ha vänt
matchen till Schack 64:s fördel.
På bord sju spelade Anders
Sunnebjer drag 30-40 med
hängande kläpp. Ställningen var
komplicerad och det var många
som trodde att Sunnebjer skulle
förlora. Men han klarade tidsnöden och vann sedan slutspelet
och därmed också matchen för
Västerås med minsta möjliga marginal. Berndt Holmqvist beskrev
matchen på ett bra sätt: “Det var
väl inte så mycket skönspel men
desto mer kämpatag.“
När Schack 64 reser hundra
mil söderut försöker man förstås
få in två matcher på en helg. Efter
förlusten repade laget nytt mod
och vann nästa dag mot Stockholm SS II. Tack vare den segern
behåller Haparanda ledningen i
gruppen, tätt följda av SS Luleå
II som de möter i en ren finalmatch i sista ronden i Haparanda
den 26 mars.

KLUBBHISTORIK
Västerås Allmänna Schackklubb
bildades 1909 på Kafé Ideal vid
Köpmangatan. Det fanns då ett
tjugotal medlemmar. Axel Lindberg blev klubbens förste ordförande.
Bland de personer som har haft
stor betydelse för Vasks verksamhet bör Ivar Jansson framhållas.
Han blev medlem i föreningen
1922 och satt i styrelsen i tjugofem år, varav femton som ordförande. Han var säkert med på
ett hörn när Alexander Aljechin,
efter att ha vunnit Örebroturneringen 1935, fortsatte dagen
efter till Västerås för en simultanföreställning i Stadshotellets
rotunda. Aljechin förlorade sju
av de 39 partierna. Månne det
finns någon av dagens medlem-

Division II, grupp 1, rond 6
Västerås ASK
1. Rikard Andersson
2. Björn Gillefalk
3. Rauli Gostowski
4. Bernt Åkerblom
5. Jan-Erik Olsson
6. Berndt Holmqvist
7. Anders Sunnebjer
8. Gert Åkerman

Schack 64

4½–3½

Dietmar Vinke
Tommi Saukkoriipi
Michael Mattsson
Olavi Tenno
Derik Lardot
Fredrik Attefall
Per-Olov Rova
Ove Attefall

Västerås ASK
Bildad: 1909
Antal medlemmar: 41
Distrikt: Västmanlands SF

mar som kan leta fram något av
dessa simultanpartier? Vask har
genom åren också engagerat storheter som Efim Bogoljubow, Salo
Flohr, Michail Tal och Michail
Botvinnik i simultanföreställningar i Västerås.
När Asea Schackklubb upphörde på 1920-talet blev Sven Carlsson medlem i Vask och han kom
att bli en av klubbens ledande
spelare. Mest känd för en bredare
krets är han nog för att han deltog
i 56 SM-tävlingar i följd. Han
testamenterade ett vackert
schackspel till Vask och det har
blivit ett vandringspris i klubbmästerskapet.
Klubbens mest meriterade
spelare genom tiderna är Åke
Stenborg, som blev Sverigemästare 1956 och representerade
Sverige i två olympiader. Här ett
partislut från SM i Borås 1956:

0–1
1–0
1–0
½–½
0–1
0–1
1–0
1–0

Schack 64 Haparanda
Bildad: 1964
Antal medlemmar: 29
Distrikt: Norrbottens SF

Willy Pettersson, Norrköping

Åke Stenborg, Västerås

21.Tdg1!
Ett som det visar sig briljant
pjäsoffer.
21...cxd3 22.Txg7+ Kf8 23.Dxd3
Lb4
På 23...Lxf2 hade Stenborg planerat 24.Dh3 Txc3+!? 25.bxc3
Da3+ 26.Kb1 Le4+ 27.Ka1 Lg6
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28.T7xg6! med förkrossande
angrepp, t.ex. 28...fxg6 29.Dh8+
Sg8 30.Sxg6+ Kf7 31.Se5+ Ke7
32.Tg7+ Kd6 33.Sc4+ och Sxa3,
eller 28...Ke7 29.Df3! fxg6 30.
Db7+ med lätt vinst.
24.Dh7!
Ännu starkare och absolut vackrare än det banala 24.Txf7+.
24...Txc3+
Flyktförsöket 24...Ke8 tjänar inte
mycket till: 25.Tg8+ Sxg8 26.
Txg8+ Df8 27.Dxf7+ med matt.
25.bxc3 La3+ 26.Kc2 Le4+
27.Dxe4 Tb8 28.Sd3
Direkt 28.Dd4 är lite snabbare.
28...Dd6 29.Dd4 Dxd4 30.cxd4
Ke7 31.Se5 Tb2+ 32.Kd3 uppg.
Det senaste jag har sett om Åke
Stenborg är att han blev Eskilstunamästare 1999. Uppdatera
mig gärna.
När Vask 1959 fyllde femtio
stod klubben som arrangör av SM.
Det blev deltagarrekord. Det kom
507 spelare till Västerås. Gideon
Ståhlberg gjorde sin första SMstart sedan 1939. Kristian Sköld
säkrade SM-titeln och Ståhlberg
slutade på fjärde plats. Arrangörsklubben hade två spelare
bland de tolv i SM-gruppen, Åke
Stenborg (då ordförande i Vask)
och Sven Carlsson. De slutade
åtta respektive elva. Det kostade
på att både spela och hjälpa till
med det organisatoriska.
Vask betraktades under många
år som en av landets främsta
klubbar och man hade under en
följd av år ett lag i högsta divisionen. En nedtur inleddes när klubben 1988 kom näst sist i division
I Norra och degraderades. Många
medlemmar försvann. Sven Carlsson avled detta år. När klubben
året därpå lämnade walk over i
sista ronden i division II bestämde Sveriges SF att laget skulle
flyttas ned till division IV. Starka
spelare som Anders Eriksson och
Rolf Bergström lämnade klubben.
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Det var kris.
Efter detta fanns det bara en
väg – uppåt. I dag lever klubben i
skuggan av Västerås SK, men har
en stabil verksamhet med stigande medlemsantal. Västerås ASK
är på gång.

I

augusti 1963 var Ove Attefall
på väg norrut för att börja en
tjänst som lärare på Högre allmänna läroverket i Haparanda.
På tåget slog han sig i slang med
en medpassagerare, och det visade sig att de hade en hel del
gemensamt. Hans Rasmusson
från Ystad var lärare på den skola
som Attefall skulle börja på.
Schack fanns med bland de
ämnen som behandlades i tågkupén. Båda var intresserade av
spelet, men ingen av dem var
tävlingsspelare. På skolan fanns
fler lärare som var intresserade av
schack. Det blev ett och annat
parti på rasterna.
Ett halvår senare utvecklades
intresset till en schackklubb, som
någon av lärarna döpte till Schack
64. Dubbelsyftningen var tydlig;
årtalet och antalet fält på brädet.
Sven Hartman blev klubbens
förste ordförande. Våren 1964
gick man med i Norrbottens och
Sveriges Schackförbund. Hösten
samma år var det schackverksamhet ett par kvällar i veckan
på Högre allmänna läroverket i
Haparanda, och nu var även
eleverna med vid brädena. Spelet
försiggick i skolbiblioteket. Det
fanns ingen annan schackklubb i
Haparanda vid den tiden, Haparanda Schackklubb hade somnat
in.
Efter ett reportage i Haparandabladet dök det upp elever
även från andra skolor. Klubben
utvecklades efter hand och blev
internationell när spelare från närbelägna Torneå på andra sidan
gränsen mot Finland blev medlemmar. Satsningen på skolschack

har inneburit många framgångar
i skoltävlingar. Gränsskolan vann
Skollag-SM 1984 och 1985, och
Fredrik Attefall vann också sin
grupp i Skol-SM båda åren.
När klubben fyllde trettio firade man med att arrangera SMtävlingarna 1994. Ove Attefall
var överledare för ett arrangemang som lovordades. Trots Haparandas läge omkring hundra mil
norr om Stockholm kom det 542
spelare som gjorde 705 starter.
Det var en vacker norrbottnisk
sommar.
Schack 64 är Sveriges östligaste schackklubb men i allsvenskan
är den numera också den nordligaste. Inför sista omgången finns
chansen att klubben tar steget
upp i division 1. På dessa höjder
har Schack 64 aldrig tidigare
varit i den allsvenska pyramiden.
En andraplats i division II för fem
år sedan är den hittills bästa
placeringen.
Det började med en tågresa för
snart fyrtiotre år sedan. Ett namn
återkommer ständigt när Schack
64:s historia ska skrivas: Ove Attefall. Han var med då och han är
fortfarande beredd att hoppa in i
laget och kämpa om poängen.
LARS GRAHN

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

varianten med Lb5+.

Landet runt
Västgöta Open

Ernst kör hårt
med schack
och matte
Av Björn Ahlander

ästgöta Open ägde rum helgen den 18–19 februari. Som
vanligt var spelplatsen Djäkneskolans aula i Skara. Turneringen
samlade 126 deltagare, vilket
var en spelare mer än förra året.
Tävlingen består av halv- och heltimmespartier och har ett högt
tempo rakt igenom. De två
arrangörer som syns mest för oss
spelare är de bägge trotjänarna
Rickard Dahlström och Lars Eklund. Antagligen finns det fler i
bakgrunden som inte märks lika
mycket. Turneringen är hur som
helst mycket trevlig och välskött.
Lottningen går snabbt vilket gör
att man kan ha korta pauser
mellan partierna. Kanske något
för andra arrangörer att ta till sig
eftersom detta uppfattas mycket
positivt av spelarna. De flesta blir
färdiga tidigt i någon rond och får
på så sätt en lite längre paus.
Måltidspauserna är dock längre,
men inte som i vissa tävlingar
flera timmar.
Inga priser delas i Västgöta
Open utan särskiljning gäller.
Detta gör att det är kamp på
nästan alla bräden i samtliga ronder. Thomas Ernst, som brukar
spela bra i Västgöra Open, vann
den här gången i stor stil.

V

Vi fick en intervju med turneringsvinnaren.
Grattis till turneringssegern,
Thomas! Det brukar gå bra för
dig i Skara av någon anledning.
– Ja, jag trivs bra i Skara. Det är
en trevlig stad och det är nära till
hotellet. Dessutom passar betänketiden mig bra eftersom jag
kan mycket teori och brukar
spela snabbt.
Var du illa ute i något parti?
– Ja, mot Johan Norberg var jag
till och med förlorad. Jag kom
dåligt i italienskt och förlorade en
pjäs, men Johan tänkte länge och
jag kunde till sist vinna på tid.
När Johans tid gick ut hade jag
över tjugo minuter kvar.
Spelade du något intressant parti?
– Nja, jag spelade bra i alla
partier, möjligtvis undantaget
ovan nämnda parti mot Johan
Norberg. Jag är i ganska bra form.
Ditt bästa parti?
– Mitt avslutande parti mot Ari
Ziegler är jag väldigt nöjd med.
Jag vann ganska enkelt. Det gick
som på räls. Jag fick dock en del
hjälp av Ari. Jag var vit i Modern
Benoni och spelade f2-f4 följt av

Satsar du mycket på schack nu?
– Ja, jag tränar cirka två timmar
per dag. Då blir det ofta att jag
analyserar öppningar, men i och
med att jag analyserar öppningar
genom att spela igenom och analysera partier så får jag de andra
faserna av spelet också.
Nästa turnering?
– Eventuellt Gästrikland Open
och Påskturneringen i Norrköping. Det är dyrt att spela utomlands, det brukar knappt gå ihop.
Därför blir det mest tävlingar i
Sverige.
Du bytte tillbaka till Sollentuna
SK från Sandvikens SK.
– Ja, Sandviken ramlade ner en
division. Då var det naturligt för
mig att byta tillbaka till Sollentuna. Sandviken var annars en
intressant och trevlig upplevelse.
Jag gillar det småstadsaktiga över
Sandviken.
Har du något råd till ungdomar
som vill bli lika bra som du? Vad
ska de tänka på?
– Mycket viktigt är att satsa
helhjärtat på schacket, det är
mycket tuffare idag än för tjugo
trettio år sedan, det krävs mycket
mer träning. Kanske måste man
till och med göra som Magnus
Carlsen, det vill säga hitta någon
sorts speciallösning för skolan.
Men naturligtvis är det viktigt att
även sköta skolan så att man har
något civilt att falla tillbaka på.
Hur ser det ut för dig civilt?
Forskar du inom matematiken?
– Ja, matematik är underbart,
jag gör nya upptäckter hela tiden
och har ständigt nya projekt på
gång. Jag sitter på Uppsala universitet och arbetar, men jag är
inte anställd av universitetet. Jag
är så att säga egen. Just nu håller
jag på att förbereda mig inför en
konferens i Tyskland.
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Ser du några likheter mellan
schack och matte?
– Nja, just nu använder jag ett
beräkningsprogram i matematiken som är för matten ungefär
vad Fritz är för schacket. Det
heter Matematica och är väldigt
bra.
Andra intressen förutom schacket?
– Jag dansar folkdans och joggar lite. När det gäller jogging är
jag ganska vältränad och brukar
göra hyfsade tider på både milen
och halvmilen. Vad beträffar dansen så gillar jag folkdans bäst. Jag
har även provat på lambada och
tango, men tango till exempel är
en svår dans på grund av att den
inte är exakt definierad.

8...Sbd7 anses vara lite suspekt
på grund av 9.e5.
9.a4 0-0 10.Sf3 Sa6 11.0-0 Sc7
12.Ld3 Sf6 13.h3 a6 14.Lc4!
Det förbereder e4-e5.
14...Tb8 15.e5 Sfe8
Kanske borde svart ha försökt det
riskabla 15...Sd7 som åtminstone stör vit. Som partiet utvecklar
sig får svart en mycket besvärlig
ställning.
16.a5 Ld7 17.Te1 Lb5 18.b3 f5
19.Dd3 Lxc4 20.bxc4 b5 21.
axb6 Txb6 22.Le3 Tf7 23.Tab1!
Byter av svarts bästa pjäs och
lägger beslag på b-linjen.
23...Txb1 24.Txb1 Te7 25.Lf2
dxe5 26.fxe5 Lxe5 27.Sxe5 Txe5
28.Lxc5

STOCKHOLM. SK Rockaden
segrade i lag-DM 2005-06. I sista
ronden besegrades Sollentuna SK
med 11-3.

■

Reser du mycket?
– Det blir lite då och då, både
med matematiken och med
schacket.

Modern Benoni (A 67)
Thomas Ernst
Ari Ziegler
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
Ett spelsätt som fruktas av många
Benonispelare. Vanligt är att
svartspelarna bara spelar Modern
Benoni mot 3.Sf3-dragföljden,
det vill säga gör 2...e6, och om vit
gör 3.Sf3 så styr de över spelet i
Benoni med c7-c5.
7...Lg7 8.Lb5+ Sfd7
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OS-LAGEN. Den 20 maj startar OS i Turin, Italien. Förbundskapten Björn Ansner har tagit ut
de svenska lagen. I öppen klass
ställer Sverige upp med Evgenij
Agrest, Johan Hellsten, Tiger
Hillarp-Persson, Emanuel Berg,
Slavko Cicak och Pontus Carlsson. Stellan Brynell spelar inte
med men följer med som lagkapten. Cicak och Carlsson gör
OS-debut.
I damklassen ställer Sverige upp
med Pia Cramling, Svetlana
Agrest och Viktoria Johansson,
det vill säga samma trio som för
två år sedan i Calvià. Tre spelare
aspirerar på den fjärde platsen i
laget. Evgenia Pavlovskaia, Christin Andersson och Inna Agrest är
uttagna att spela med i dam-EM
och den av dem som klarar sig
bäst i Turkiet kommer med i
laget. Liksom för två år sedan är
Juan Bellon lagkapten.

■

Framtiden?
– Jag trivs bra som jag har det
just nu. Jag kör på med schack
och matte.
Slutresultat
1. Thomas Ernst 7½; 2. Ari Ziegler 6½; 3. Jan Lundin 6½; 4.
Jesper Hamark 6½; 5. Rasmus
Janse 6½; 6. Anton Frisk-Kockum 6; 7. Nicolaj Zadruzny 6;
8. Dennis Miskulin 6; 9. Björn
Ahlander 6; 10. Johan Norberg
6; 11. Sven Svensson 6 poäng.

BORLÄNGE. Några veckor
innan Thomas Ernst drog i väg till
Skara och Västgöta Open delade
han förstapriset i Dala Open,
och efter särskiljning dömdes han
även där som turneringsvinnare.
Han spelade remi med sin ratingmässigt svåraste konkurrent, Krister Olsson, i näst sista ronden. På
väg till förstaplatsen släppte Ernst
även en remi mot Patrik Karlsson
i tredje ronden.
Slutresultat: 1. Thomas Ernst,
Sollentuna SK, Krister Olsson,
Horndals SK och Henrik Lindberg, Upsala ASS 5; Patrik Karlsson, Sandvikens SK och Jonas
Malmstig, Borlänge SK 4½ p.
(6 ronder, 42 spelare)

■

Vits ställning är härlig: förenade
fribönder i mitten, svag svart
kungsställning och en öppen blinje.
28...Se6 29.Le3 f4 30.Lf2 Sf6
31.Tb6 Sg5 32.Ld4 Sfe4
Svarts hopp är att vit ska spela
bort sig i de komplikationer som
har uppstått. Rent strukturellt och
positionellt är svart helt körd.
33.Sxe4 Txe4 34.h4 Te1+
35.Kf2 Sf3 36.Txg6+
Även 36.Dxf3 Dxh4+ 37.g3
fxg3+ 38.Kxe1 vann lätt. 36.
Txg6+ är dock mer praktiskt.
36...hxg6 37.Dxg6+ Kf8 38.
Lc5+
Ännu enklare vore 38.Lg7+ följt
av Lf6+ med damvinst.
38...Te7 39.Kxf3 a5 40.h5 uppg.
H-bonden är före a-bonden.

GÖTEBORG. SS Manhems
bokauktion hålls den 1 april.

■

Tävlingskalender

Gamla årgångar
av TfS
Priserna gäller häftade, kompletta
årgångar. Porto tillkommer. Vi
levererar också i mån av tillgång
enstaka exemplar.
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

150 kr
slutsåld
200 kr
200 kr
400 kr
400 kr
400 kr
500 kr
400 kr
300 kr
200 kr
150 kr
300 kr
400 kr
300 kr
200 kr
150 kr
150 kr
500 kr
200 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
300 kr
300 kr

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011 107420

Mars
24–26 mars
Allsvenskan, division I, rond 7–9.

■

26 mars
Allsvenskan rond 7.

■

April
Stockholm 1–2 april
Tusenmanna – se annons sidan 78!

■

Landskrona 7–9 april
Öppen turnering – se annons i nummer 1/06, sidan 77!

■

Oslo 8–16 april
Påskschackfestival – se annons i nummer 1/06, sidan 78!

■

Norrköping 14–17 april
Påskturneringen – se annons i nummer 1/06, sidan 79!

■

Hägersten 22 april
Talangjaktens final.

■

Maj
6–7 maj
Kadettallsvenskan, kval.

■

Västerås 13 maj
Schack4an, final.

■

Säffle 20–21 maj
Skollags–SM, finaler. Info: www.schack.se

■

Sandviken 25–28 maj
Gästrikland Open – se annons sidan 76!

■

Laholm 25–28 maj
Deltalift Open – se annons sidan 77!

■

Juni
Växjö 17–18 juni
Växjöspelen.

■

Juli
Göteborg 1–16 juli
SM-tävlingar – se annons mittuppslaget!

■
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Gästriklands SF och Sandvikens SK
inbjuder till

Gästrikland Open
25-28 maj 2006
Spelplats:

Folkets Hus, Restaurang Bolaget, Köpmangatan 5, Sandviken.

Tid:

25-28/5 2006. Personlig anmälan senast 12.15.

Spelform:

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

Preliminärt
spelprogram:

Rond 1 25/5 13-15, rond 2 25/5 16-18, rond 3 25/5 19-21,
rond 4 26/5 10-12, rond 5 26/5 14-20, rond 6 27/5 9-15,
rond 7 27/5 16-22, rond 8 28/5 10-16.

Startavgift:

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

Priser:

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

Anmälan:

Anmälan sker genom att startavgiften insättes på postgiro 590135-0
Gästriklands Schackförbund, senast den 15 maj.
Notera din förening och rankingtal.
Anmälan efter den 15 maj i mån av plats. Kontakta arrangören.

Logi:

Stadshotellet Princess erbjuder följande priser: enkelrum 600 kr,
dubbelrum 800 kr. Bokas tel 026-254550, referera till Gästrikland
Open. Vandrarhem centralt Sandviken 026-251915.
Övrig logi Per Åkerman: Grupplogi, lägenheter m.m.

Information: Per Åkerman 026-216012, 070-3125680, 026-274951
Hans-Ove Sjödin 0290-24843
E-mail: sandvikensschackklubb@swipnet.se
Info.sida: www.sandviken-schack.se
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Harplinge SS
inbjuder till 3:e upplagan av

på Stadshotellet i Laholm
Kristi himmelsfärds helgen 25-27 maj 2006
SPELPLATS

Stadshotellet Laholm, Hästtorget 3

SPELFORM

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

HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

PRISER

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

LOGI

Stadshotellet. Tel: 0430-128 30, www.laholmsstadshotell.se
Vandrarhem, Tel: 0430-133 18, www.laholmsvandrarhem.se
Grupplogi kan erbjudas till rimlig kostnad, för mer information kontakta
Magnus Filipsson 0706-43 26 36, mom.filipsson@tele2.se

STARTAVGIFT

300 kr, GM och IM fritt deltagande

ANMÄLAN

På postgiro 37 16 01-6, Harplinge SS tillhanda senast 18 maj
Ange klubb, rating och telefonnummer på talongen. Personlig anmälan senast kl
13.00 i spellokalen. Vid efteranmälan uttages en extra avgift på 50 kr

INFORMATION

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

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

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

Rond 3: kl 19.30
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TUSENMANNA
i Stockholms Stadshus
1-2 april 2006
1:a pris 1 hg Guld
2-4 pris 1 kg Silver
Sveriges SF – Schackakademien – Stockholms SF
inbjuder till
Tusenmannaschacket i Blå Hallen i Stockholms Stadshus
Lördag 13-18 – söndag 13-21
Åttamannagrupper på lördagen.
På söndagen simultan mot GM Ulf Andersson för dem som inte går vidare.
Detta är tävlingen dit alla schackintresserade kommer, där Stig Malm och
Erik Penser ställer upp. Ung eller gammal, nybörjare eller stormästare,
alla kan vara med.
Klassindelning:
A: över 2300 i rating – B: 2299-2000 – C: 1999-1700
D: 1699-1400 – E: övriga
Handikapp:
2-28, 5-25, 8-22, 11-19 och 15-15 minuter.
Anmälan:
Startavgiften 200:- (100:- för juniorer upp till 20 år) ska vara bokförd på
Stockholms SF:s postgiro 25 79 58-9 senast den 21 mars. På talongen ska du
ange namn, adress, telefonnummer samt ratingtal per den 1 januari 2006.
OBS! om du betalar via internet måste du skicka in uppgifterna per post till kansliet,
Stockholms SF, Hornsgatan 82 B, 118 21 Stockholm, eftersom alla uppgifter inte
får plats på internet.
Efteranmälning kostar ytterligare 100:- (totalt 300:- alltså).
Personlig anmälan i Blå Hallen senast 12.30 båda dagarna.
Mer information:
Sveriges SF:s kansli 011-10 74 20 eller Stockholms SF 08-669 36 54.
Välkomna till en spännande schackhelg!
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Schackfestival
i Köpenhamn
22–30 juli 2006
Quality Hotel
Høje Taastrup
Carl Gustavsgade 1
DK-2630 Taastrup

Politiken Cup
B-grupp för spelare
med max rating 1600
Copenhagen Blitz
Ungdomsturnering
för spelare U14
Simultaner
Öppet Danmarksmästerskap i schackproblemlösning

Välkommen till
en schackfest i
Köpenhamn!

Poltiken Cup
Öppen internationell turnering, nio ronder schweizer.
Betänketid som i allsvenskan. Bland hittills anmälda spelare
finns stormästarna Nigel Short, Rafael Vaganian, Vadim
Malachatko, Nick deFirmian, Tiger Hillarp-Persson, Jonny
Hector, Lars Karlsson och Stellan Brynell. I fjol samlade
huvudgruppen 211 spelare från sjutton nationer varav
fjorton stormästare. Förhandsintresset tyder på att det
blir en ännu större turnering i sommar med goda möjligheter
till titelinteckningar.
Anmälan. För att underlätta för svenska spelare att anmäla
sig har arrangörerna öppnet ett svenskt plusgirokonto:
164 74 52-0. Skicka uppgifter om namn, adress, födelsedata,
telefonnummer, e-postadress, klubb och rating till Lars Bech
Hansen, Hjertebjærgparken 20, DK-4340 Tølløse, Danmark.
E-post: formand@ksu.dk
Möjlighet till anmälning online på www.politikencup.dk
Det är personlig anmälan i spellokalen den 22 juli klockan
10.00–11.30, men de vars betalning har registrerats på
hemsidan behöver inte möta upp förrän vid rondstarten
klockan 13.30.
Startavgifter i danska kronor (beloppet inom parentes
anger startavgiften om betalning sker före den 1 juli 2006).
GM, IM, WGM, WIM ingen startavgift; FM, WFM 500 (400);
juniorer födda 1986 och senare 600 (500); veteraner födda
1940 eller tidigare 600 (500); spelare med elo 900 (800);
spelare utan elo 1000 (900).
Priser. Huvudpriser: 15000, 12000, 10000, 8000, 5000, 3000,
4x2000, 5x1000. Ratingpriser: 2500, 1500, 1000 i varje
ratinggrupp, om minst tio deltagare i gruppen (1000-1300,
1301-1600, 1601-1900, 1901-2100, 2101-2200, 2201-2300).
Priserna fördelas efter särskiljning.
Inkvartering. Quality Hotel Høje Taastrup, där schackfestivalen arrangeras, erbjuder följande priser: enkelrum
670, dubbelrum 810, dubbelrum plus extrasäng 1010.
Alla priser inklusive frukost. Bokning av rum med e-brev
till info.hoeje.taastrup@quality.choicehotels.dk
Bokningskod: Chess.
Pendling från Malmö. Det tar ungefär en halvtimme
med bil över Öresundsbron från Malmö till spellokalen,
ungefär en timme med tåg (Öresundståget till Hovedbanegården och byte till S-tåg med täta avgångar).
Mer information: www.politikencup.dk
Observera: alla belopp i denna annons i danska kronor.
(100 danska kronor = 127 svenska kronor)
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POSTTIDNING

B

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