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6 I Stockholm för 100 år sedan
I dag laborerar man med olika bestämmelser för att eliminera remianbud i tid och otid. I Stockholms
Schacksällskaps jubileumsturnering 1906, den första internationella turneringen i Norden, löste man
problemet på ett annat sätt. Första paragrafen i turneringsbestämmelserna löd: “Hvarje spelare skall
föra partiet till slut med hela sin spelstyrka.“ Och visst kämpades det. Ingemar Johansson berättar om
en turnering där Ossip Bernstein och Carl Schlechter stod i en klass för sig.

18 Junior-VM i Jerevan
Axel Smith åkte i väg till junior-VM i Jerevan och kom hem
med många intryck från en stad som han är beredd att
utnämna till “schackets Mecka“. Spelet försiggick i
Tigran Petrosian Chess House, ett schackhus i fyra
våningar, och det var tv-sändningar från mästerskapet
varje dag. Schackkultur.

26 Trött Topalov i Hoogeveen
Arrangörerna i holländska Hoogeveen bjöd in en
världsmästare till Essentturneringen, men när det
var dags att dra i gång hade Veselin Topalov förlorat titeln. I ett läge när han kanske borde ha unnat sig
lite vila efter VM-matchen ställde han upp och visade tydliga trötthetstecken. Han förlorade bland annat
båda partierna mot Judit Polgar.
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“Ungdomen har triumferat.“
84-årige Jaques Mieses efter att ha
besegrat 86-årige Dirk van Foreest i
Den Haag 1949.

kombinationer
Lösningar på sidan 17

1. Balog–Raisanen
Herceg Novi 2006

2. Navara–Rabiega
Berlin 2006

Vit drar

Svart drar

3. Tairova–Fominykh
Tjeboksary 2006

4. De la Riva–Mateo
Huelva 2006

Vit drar

Vit drar

5. Mainka–Movsesian
Köln 2006

6. Saric–Bukal
Kutina 2006

Svart drar

Vit drar

SCHACK-OS

Det finns krafter i engelska
schackförbundet som arbetar för
att London ska praktisera Turinvarianten. London står som
värd för stora sommar-OS 2012,
och nu vill man låta schackspelarna bo i OS-byn ett par
månader senare under schackOS 2012. Det är en beprövad
variant som verkade hålla
måttet i Turin.
Det finns redan en kandidat
till schack-OS 2014. Det är
Tromsø i Norge som är ute i god
tid. Norges Sjakkforbund firar
100-årsjubileum det året och
dessutom fyller den norska
grundlagen då 200 år.
Schack-OS 2008 och 2010 är
redan spikade: det bär i väg till
Dresden respektive ChantienMansien (Sibirien).

NM I HELSINGÖR

Nordiska Mästerskapet 2007
kommer att ingå i Politiken Cup,
som flyttar från Høje Taastrup
till ett stort konferenscenter i
Helsingör. Det kommer att
koras mästare i öppen klass
samt dam- och veteranklass.
Tävlingen spelas den 21–29 juli.
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Efter Göteborg
V

i kan nu lägga ett antal fina
schackevenemang i Göteborg
till handlingarna. Lag-EM 2005 har vi
skrivit mycket om. Tre välarrangerade SM uppskattades mycket av
spelarna. Trots det sjönk antalet
deltagare för varje år. Vi får hoppas
att Stockholm 2007 kan ge en ny
kick åt alla SM-intresserade. Vi har
under flera år haft mycket fina SMtävlingar. Dessa har kunnat genomföras endast tack vare de många
duktiga ledare hos de lokala arrangörerna som slitit hårt före och
under SM. Vi har vant oss inte bara
vid att tävlingarna ska fungera föredömligt i spellokalen utan också vid
att SM ska kunna följas av alla schackintresserade via internet.
Kanske är det de allt högre
kraven på SM-arrangemanget som
gör att vi nu har svårt att få spontana ansökningar från klubbar och
distrikt om att arrangera SM. Göteborgs Schackförbund har tyvärr
dragit tillbaka sin ansökan för 2008.
Undersökningar har pågått om att
arrangera SM i Jämtland. Mycket
glädjande har vi nyligen fått ansökningar från Växjö respektive
Kungsör. Styrelsen hann inte bereda dessa till sitt novembermöte utan
räknar med att fatta beslut om SM
2008 vid mötet i början av februari.
Schack4an är en annan institution
i svenskt schack. Den är enormt
populär bland alla fjärdeklassare på
de platser där man verkligen satsat
på att utveckla den till en årligen
återkommande tävling som i till exempel Stockholm, Roslagen och
Västmanland. Förbundet gör nu en
systematisk satsning på att sprida
tävlingen i flera distrikt. Per Hultin,
tidigare ordförande i skolkommittén med mångårig erfarenhet av ett
jordnära arbete med Schack4an, har
projektanställts för att successivt

etablera och utveckla Schack4an i
alla distrikt där tävlingen inte fått
fullt genomslag. Målsättningen är
bland annat att öka rekryteringen av
juniorer men också av föräldrar som
kan engagera sig som ledare. Till
en början ska vi tillsammans med
intresserade klubbar och distrikt få
ny fart på Schack4an i Göteborg,
Malmö, Örebro, Dalarna och Östergötland.
Jag har tidigare pekat på att Sveriges Schackförbund i väldigt hög
grad är beroende av bidrag från
Ungdomsstyrelsen och överskott
från Svenska Spel. Cirka fyra miljoner kronor av förbundets årliga
intäkter på cirka sju miljoner kronor har under de senaste åren
kommit från dessa två källor. Ungdomsstyrelsen har nu aviserat nedskärningar. Vi erhåller till exempel
inte längre bidrag för varje klubb
utan bara för dem som har minst
fem bidragsberättigade ungdomsmedlemmar. Det innebär att en tredjedel av de klubbar som tidigare
ingick i bidragsunderlaget har fallit
bort i höstens bidragsansökan till
Ungdomsstyrelsen. Sveriges Schackförbunds styrelse ser för närvarande över reglerna för det medlemsoch aktivitetsstöd som går ut till
klubbarna. Krav för bidrag till klubbarna kommer fortsättningsvis att
ställas som beaktar Ungdomsstyrelsens nya regler. Det är naturligtvis
inte bara Sveriges Schackförbund
utan nästan alla ungdomsorganisationer som blir lidande av de tuffare
bidragsvillkoren. I det pågående
budgetarbetet räknar vi nu med att
bidragen till förbundet kommer att
minska med cirka tio procent. Det
kommer naturligtvis att innebära
vissa besparingar för stora delar av
vår verksamhet. Inom kansliet har
redan betydande effektiviseringar

genomförts under 2006.
Sveriges Schackförbund har en
svår balansgång mellan besparingskrav och behovet av offensiva
satsningar av typ Schack4an. Sådana
satsningar kostar initialt pengar men
väntas efter något år ge nya medlemmar, större schackintresse och
ökade intäkter till såväl klubbar,
distrikt som SSF. Sannolikt kommer
vi därför att fastställa en något
underbalanserad budget för 2007.
I det pågående arbetet med att
ta fram ett nytt handlingsprogram
för Sveriges Schackförbund tas flera
frågor av det nämnda slaget upp. Vi
vill effektivisera vår organisation,
utveckla våra medlemmar samt öka
antalet medlemmar och ledare.
Detta vill vi göra efter en period där
bland annat antalet klubbar minskat
och antalet deltagare i flera av förbundets tävlingar minskat trots att
kvaliteten i flera årligen återkommande tävlingar höjts.
Även vid årets kongress togs flera
frågor av denna typ upp. Flera talare
menade att eventuella ytterligare
internationella storevenemang i
Sverige inte får gå med underskott
med hänsyn till våra svårigheter att
finansiera utveckling av det rent inhemska schacket. Detta sades bland
annat efter slutredovisningen av
Lag-EM, som i huvudsak kommenterades i positiva ordalag även om
det fanns olika uppfattningar om
underskottet på cirka 500 000 kronor var skäligt eller inte. Styrelsen
är naturligtvis lyhörd för dessa
synpunkter.
Styrelsen hade vid årets kongress
ingen proposition men har som
nämndes vid kongressen ånyo börjat fundera på frågan om medlemstidning. Tidskrift för Schack är en i
mitt tycke mycket bra schacktidning. Vi tvingas dock konstatera att
upplagan bara ökat blygsamt sedan
profiländringen för tre år sedan varför tidskriften fortfarande går med
ett stort underskott.
Ingvar Carlsson
Ordförande
Sveriges Schackförbund
TfS nr 8/2006
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Stockholm 1906

I Stockholm
för 100 år sedan
I dag laborerar man med olika bestämmelser för att eliminera
remianbud i tid och otid. I Stockholms Schacksällskaps
jubileumsturnering 1906, den första internationella turneringen i
Norden, löste man problemet på ett annat sätt. Första paragrafen
i turneringsbestämmelserna löd: “Hvarje spelare skall föra partiet
till slut med hela sin spelstyrka.“ Och visst kämpades det. Ingemar
Johansson berättar om en turnering där Ossip Bernstein och Carl
Schlechter stod i en klass för sig.

F

ör 100 år sedan spelades den
första internationella schackturneringen i Sverige – ja, i hela
Norden. Den ägde rum i Stockholm mellan den 11 och 25
februari 1906, och initiativtagare
var Stockholms Schacksällskap –
en förening som, lämpligt nog,
samtidigt firade sitt 40-årsjubileum. Vid den tiden fanns bara
sjutton schackklubbar i hela
Sverige, tre av dem i Stockholm
– förutom Sällskapet också Sveriges Kontoristförenings schackklubb och Stockholms allmänna
schackklubb. I Stockholm, åtminstone, tycks schacklivet med
andra ord ha varit socialt skiktat
– Allmänna hade sina spelkvällar
i Folkets Hus, och det är ingen
vågad gissning att de flesta av
dess medlemmar var arbetare.
I Sällskapet höll de goda borgarna till och grosshandlarbröderna Collijn var tongivande, något
som också märks i det något
grötmyndiga anslag som genomsyrar inledning och avslutning till
den turneringsbok som gavs ut,
först som dubbelnummer av
TfS 4-5 1906 och sedan som särskild publikation: Internationella
Schackturneringen i Stockholm
1906. Det var också Stockholms
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Schacksällskap som upplät sina
lokaler åt turneringen, de låg vid
Drottninggatan 19 ganska nära
Norrström. För Stockholms innerstad var det en tid när det,
med August Strindbergs ord i
dikten “Esplanadsystemet“, revs
friskt – Kungsgatan och Sveavägen var två stora projekt som
låg i stöpet:
–”Ha! Tidens sed: att riva hus!
Men bygga upp? – Det är
förskräckligt!”
–”Här rivs för att få luft och ljus;
Är kanske inte det tillräckligt?”
Strindbergs deklaration till trots
var Stockholm 1906 ändå inte
mer än en förvuxen småstad. Nere
vid Strömmen smattrade skutornas vita segel i blåsten, de nymodiga elektriska spårvagnarna
skramlade fram över kullerstensbelagda gator och torg, någon gång
puttrade en enstaka automobil
förbi, hästhovar ekade och buteljer klirrade där ölskjutsarna drog
fram. Unionsupplösningen, det
tidiga 20:e seklets stora pseudohändelse i Sverige, låg bara ett
halvår tillbaka i tiden. De sociala
motsättningarna hårdnade, det
var bara tre år kvar till den stora
strejken och i arbetarrörelsen be-

Av INGEMAR JOHANSSON

drevs motståndet mot skriande
fattigdom och alltid lika korkad
militarism under samlingsdevisen
“Kamp mot det befästa fattighuset!“.
Allt det där bekymrade förmodligen deltagare och funktionärer föga när turneringen
invigdes söndagen den 11 februari “kl. 1 e.m., å Stockholms
Schacksällskaps lokal“ för att
citera turneringsboken. Och den
fortsätter:
“Till turneringen hade inbjudits följande sex utländska mästare: G. Marco och C. Schlechter
från Wien, J. Mieses från Leipzig
och H. Süchting från Brackrade
i Tyskland (denne senare hade
också engagerats att under några
veckor före turneringen gifva
Stockholmsspelarne en välbehöflig träning), O. S. Bernstein
från Shitomir i Ryssland och R.
Loman från London, samt följande sex nordiska spelare: J. Møller
och J. Giersing från Köpenhamn,
S. O. Svensson och A. H. Petterson från Stockholm – alla fyra
1:ste pristagare vid nordiska turneringar, Møller i Köpenhamn
1899 och Göteborg 1901, Giersing i Kristiania (dåtidens namn
för Oslo – IJ) 1903, Svensson i
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Stockholm 1897 och Pettersson i
Stockholm 1905 – V. Sjöberg
från Göteborg och, då T. Relfsson i Upsala och R. W. Täckholm
i Gefle sagt sig vara förhindrade
att deltaga, F. Englund från Stockholm.“
Om turneringsbestämmelserna
kan sägas att deras första paragraf
löd: “Hvarje spelare skall föra
partiet till slut med hela sin spelstyrka.“ Dragföljden var två timmar på 30 drag och därefter en
timme för varje följande 15 drag.
Avbrott var således, som alltid
före datorernas intåg, tillåtna,
men för säkerhet skull stipulerades att “afbrutet parti får under
mellantiden ej analyseras vid ett
schackbräde, ej heller må den
spelande hvarken under spelets
gång eller under mellantiden

inhämta råd eller upplysningar
angående detsamma.“
Invigningen avslutades med
ett konsultationsparti mellan
Schlechter och Loman å ena sidan och Bernstein och Süchting å
den andra. Passande nog blev det
Skandinaviskt, eller som dåtiden
kallade det “Drottningbonde mot
kungsbonde“ – en öppning som
spelades en hel del i turneringen.
Partiet blev föremål för åtskilliga
diskussioner i samtidens schackpress och försvarar utan vidare
sin plats i en sådan här artikel:
Skandinaviskt (B 01)
Schlechter & Loman
Bernstein & Süchting
Konsultationsparti, Stockholm 1906

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.d4 Sf6 5.Ld3

Normalt är 5.Sf3
5...Lg4 6.Se2 Sc6 7.Le3
Ett bättre alternativ var 7.f3.
7...0-0-0 8.0-0 e5!
Svart har redan utjämnat. Det är
bättre att angripa centrum på det
här sättet än att försöka exploatera svagheten på d4 med 8...Sxd4
9.Lxd4 Txd4. Då kan vit vinna
kvalitet med antingen 10.Lf5+
eller 10.f3.
9.dxe5 Sxe5 10.f3?!
Nu kan svart utnyttja att löparen
på e3 hänger. Bättre var 10.h3,
men efter 10...Sxd3 11.cxd3 Lf5
12.Sd4 Lg6 13.Te1 a6 14.Tc1
Ld6 15.Dd2 får svart nog sägas
stå något bättre i kraft av sitt
löparpar och vits svaga d-bonde.
10...Sc4! 11.Lf2
På 11.Lc1 anger Bernstein fortsättningen 11...Lf5 12.Lxf5+
TfS nr 8/2006
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Stockholm 1906
Dxf5 13.De1 Lc5+ 14.Kh1 Dxc2
med fördel för svart.
11...Sxb2 12.Dc1 La3!

”Det förefaller otroligt”, skrev den
högst aparte Leopold Hoffer i
The Field, ”att de vita pjäsernas
förare skulle ha ett så totalt förlorat spel efter en indifferent spelad öppning, speciellt efter svarts
vågade 10:e och 12:e drag.” Han
föreslog 13.Sb1 som vinstdrag för
vit, men Fritz Englund var snar
att i turneringsboken påpeka att
svart då efter 13...Sxd3 14.Dxa3
Dxa3 (Hoffer räknade lite blåögt
bara med 14...De5) 15.Sxa3 Sxf2
behåller en bonde mer.
13.De3
Förvecklingarna efter 13.Sb5
Sxd3 14.Dg5 Lc5 tycks gynna
svart, t.ex. 15.cxd3 (eller 15.Lxc5
Sxc5 16.Dxc5 Kb8 17.fxg4 Td5
18.Dxc7+ Dxc7 19.Sxc7 Kxc7)
15...Dxb5 16.Lxc5 The8. Och
Bernstein själv framhöll att
13.Df4 följs av 13...Sxd3 14.cxd3
Ld6 och svarts fördel står utom
allt tvivel.
13...Sxd3 14.cxd3 Lf5 15.Se4
Om 15.Dg5 så 15...Lb4 16.Tfc1
Lg6 – Bernstein.
15...Lxe4 16.dxe4
16.fxe4 Sg4 17.Dh3 h5 är ännu
en av Bernsteins varianter.
16...Td2!
Utropstecknet är Bernsteins och
läsaren bör heller inte undanhållas hans kommentar i turneringsboken: ”I betraktande kom
16...b6. Textdraget framtvingar
8
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raskt slutspel. Det hotas med
17...Lc5. Om 17.S likg. (utom
till d4) så 17...Txf2. Jämförelsevis bäst vore 17.Tfd1 Thd8
18.Txd2 Txd2 19.Kf1 (hotande
med Le1) 19...b6! 20.Le1 De5!
(21.Tb1 Txa2 22.Db3 De6!).”
17.Tab1
Bäst vore att neutralisera de hot
som kan uppstå på diagonalen
a7-g1 med preventivdraget
17.Kh1. Då kan 17...Lc5 besvaras med 18.Dg5 och vit kan ha
användning för hotet mot g7.
17...Lc5 18.Dxc5 Dxc5 19.Lxc5
Txe2 20.Tf2 Txf2 21.Kxf2 Td8
Svart kan glädja sig åt merbonden.
22.Ke3 b6 23.Ld4
Om 23.Le7 så 23...Sd5+! 24.exd5
Te8.
23...c5

24.Lc3
Här eller senare kunde vit ha
skapat obalans med avslag på f6,
men Schlechter & Loman menade uppenbarligen att det fanns
bättre räddningschanser med
löparen kvar på brädet.
24...Kb7 25.g4 Kc6 26.h4 b5
27.h5 b4 28.Le5 Se8
”Det hotades med h5-h6” – Bernstein.
29.g5 a5 30.f4
”Om 30.g6 hxg6 31.hxg6 f6!
(31...fxg6 32.Tg1 med en del
chanser)” – Bernstein.
30...c4 31.Ld4 g6!
”Avser att förebygga alla vitsar” –
Bernstein.

32.hxg6 hxg6 33.f5 Sd6
Och så lyssnar vi genom seklets
brus till Bernstein en sista gång:
”Ännu starkare vore 33...gxf5
34.exf5 Sd6 35.Tf1 (35.Kf4 Sxf5
36.Lf6 Td5) 35...Te8+ 36.Kd2
Se4+ åtföljt av 37...Sxg5.”.
34.fxg6 fxg6 35.Kf4 Te8 36.Le5
c3 37.uppg.
Måndagen den 12 februari var
det så dags för första ronden, där
samtliga utländska spelare hade
vit mot nordiska kolleger. Favoritskapet bars från början av Carl
Schlechter. Han var vid denna tid
en av världens fyra fem starkaste
spelare och den som vill veta mer
om honom hänvisas till min artikel “Vem var Carl Schlechter?“ i
TfS nr 2 tidigare i år. Han hade
rykte om sig att vara en smula
remibenägen, men här i första
ronden mot göteborgaren Victor
Sjöberg svarade han för ett
kompromisslöst angreppsparti:
Damgambit (D 53)
Carl Schlechter
Victor Sjöberg
Stockholm 1906
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Le7 5.e3 Sbd7 6.Sf3 b6 7.Ld3
Lb7 8.0-0 0-0 9.cxd5 exd5
10.De2 Se4 11.Lf4 c5 12.Tad1
Sxc3 13.bxc3 c4 14.Lb1 f5
Schlechter rekommenderade
14...g6 och tillade att vit då kan
försöka bryta med 15.g4 ”följt av
Kg2, Th1 och h2-h4 etc.”
15.Kh1!
Förbereder det stundande genombrottet.
15...b5?
Vit är redo att spela Tg1 följt av
g2-g4 och det visar sig att svart
har dåligt med tid att genomföra
en motoffensiv på damflygeln.
Nödvändigt var direkt 15...Lc8,
t.ex. 16.Tg1 Sf6 17.Se5 Ld6 och
framstöten g2-g4 ser en smula
tvivelaktig ut.
16.Tg1 Lc8
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Stockholm 1906
1

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

Ossip Bernstein
Carl Schlechter
Jacques Mieses
Georg Marco
Hugo Süchting
Jørgen Møller
Victor Sjöberg
Rudolf Loman
Fritz Englund
Johannes Giersing
Sven Otto Svensson
A. H. Pettersson

Sjöberg har insett situationens
allvar, men nu har han tappat ett
livsviktigt tempo.
17.g4! fxg4 18.Txg4 Sf6 19.Tg2
Se4 20.Se5

20...Lf5
Absolut inte 20...Sxc3?? på grund
av 21.Lxh7+! Kxh7 22.Dh5+ Kg8
23.Txg7+! med matt.
Om svart försöker förhindra
en dubblering på g-linjen med
20...Lh3 så vilar vit inte på hanen: 21.Lxe4 dxe4 22.Txg7+!
Kxg7 23.Tg1+ Kh8 24.Dh5 Lf5
25.Df7!! Lg5 (25...Tg8 26.Df6+!!
Lxf6 27.Sf7 matt) 26.Lxg5 Txf7
27.Sxf7+ följt av 28.Sxd8.
Alternativet 20...Lf6, för att
undvika omedelbara olyckor på

Ryssland
Österrike
Tyskland
Österrike
Tyskland
Danmark
Sverige
Holland
Sverige
Danmark
Sverige
Sverige

■

½
½
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2

3

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

4

5

6

7

8

9 10 11 12

p

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

1
1
0
1
½
1
1

1
½
1
1
1
1
0
1

9
9
7½
7
6
6
5
4½
4½
3
2½
2

g7, kan besvaras med 21.Tdg1,
t.ex. 21...Lh3 (nackdelen med
21...Sxc3 har vi redan berört.)
22.Lxe4 dxe4 23.Txg7+! Lxg7
24.Lh6 Df6 25.Lxg7 Dxg7
26.Txg7+ Kxg7 27.Dh5 Lf5
28.Dg5+ Kh8 29.De7 med klar
fördel för vit.
21.Tdg1 Lf6
Nu finns det ett annat gott skäl
att inte slå på c3: 21...Sxc3?? 22.
Txg7+ Kh8 23.Tg8+ Txg8 24.Sf7
matt.
22.Dh5 Lxe5 23.Lxe5 Lg6

24.f3!!
Ett extra utropstecken för skönhetsvärdet. En mer prosaisk väg
till vinst var 24.Txg6 hxg6 25.
Txg6 Tf7 26.Lxe4 dxe4 27.Lxg7

■

1
1
1
½
1
½
1
1
1

1
1
0
0
1
1
½
1
1
1

0 ■
0 0 ■
0 0 0 ■
1 0 0 1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
■

Txg7 28.Th6 o.s.v.
24...Tf7
Om 24...Sf6 så 25.Dxh7+! Sxh7
26.Txg6 Tf7 27.Txg7+ Txg7
(27...Kf8 28.Txf7+ Kxf7 29.Tg7+
Kf8 30.Lxh7) 28.Txg7+ Kf8
29.Lxh7; 24...Lxh5 25.Txg7+
Kh8 26.Tg8 matt.
25.Dh3 Sf6 26.Lxg6 hxg6 27.
Txg6 Se8 28.Th6 Kf8 29.Lxg7+
Sxg7
Eller 29...Txg7 30.Th8+ Ke7
(30...Kf7 31.Dh5+ Kf6 32.Tf8+
med matt) 31.Txe8+ Dxe8 32.
Txg7+ Kd8 33.Dh4+ Kc8 34.
Dg4+ etc.
30.Th8+ Ke7 31.Txd8 Txd8 32.
Dh4+ uppg.
Som turneringen artade sig stod
det snart klart att striden skulle
stå mellan Schlechter och Ossip
Bernstein. Vid den här tiden var
Bernstein bara 24 år, men han
hade redan etablerat sig strax
under det absoluta internationella toppskiktet. Ett första
genombrott kom i “allryska
nationalturneringen“ i Kiev 1903,
där han blev tvåa efter Michail
Tjigorin men placerade sig före
bland andra Akiba Rubinstein –
TfS nr 8/2006
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båda dessa storheter slog han för
övrigt i de individuella mötena. I
Coburg året därpå delade han 4–
5:e plats med Georg Marco efter
Schlechter, Carl von Bardeleben
och Rudolf Swiderski. Coburg
1904 var en stenhård turnering,
och Bernsteins insats lönades med
en inbjudan till den mycket starka internationella turneringen i
Barmen 1905. Här låg han länge
i ledningen, men fick till sist åter
nöja sig med 4–5:e pris (nu tillsammans med Schlechter) efter
David Janowsky, Geza Maroczy
och Frank J. Marshall. Samtidigt
härmed studerade Bernstein
juridik och han avlade doktorsexamen i ämnet i Heidelberg
1906, några månader efter turneringen i Stockholm. Trots
fortsatta framgångar (man kan
nämna segern tillsammans med
Rubinstein i jätteturneringen i
Ostende 1907 före bl.a. Jacques
Mieses, Aron Nimzowitsch,
Richard Teichman, Oldrich
Duras, Savielly Tartakower och
Rudolf Spielmann med flera) gav
han sig aldrig schacket helt i våld.
Han hade en bra förklaring – en
gång missade han förstaplatsen i
en turnering genom att i vunnen
ställning göra ett grovt fel i sista
ronden: “Då beslutade jag mig för
att inte bli ekonomiskt beroende
av förbiseenden i ett schackparti.
Jag höll mig till juridiken.“ Under
många år var Bernstein definitivt
världens starkaste schackamatör
– sin sista stora framgång nådde
han i Montevideo 1954 då han
delade andraplatsen med Miguel
Najdorf efter chilenaren Rene
Letelier. Han dog 1962 på ett
sanatorium i franska Pyrenéerna.
I Stockholm 1906 imponerade
Bernstein med ett djärvt och fantasifullt spel, som t.ex. i partiet
mot Rudolf Loman. Denne var
ursprungligen holländare och vid
tiden för stockholmsturneringen
45 år gammal och en veteran
10
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från turneringar på kontinenten.
Sedan många år bodde han i
London, där han livnärde sig som
organist och kaféspelare. I Stockholm 1906 nådde Loman inga
större framgångar, men sex år
senare blev han holländsk mästare. Han gick ur tiden 1932.
Spanskt (C 84)
Rudolf Loman
Ossip Bernstein
Stockholm 1906
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.d4 exd4
7.e5
Spansk centrumgambit, ett ganska vågat val av Loman, eftersom
Bernstein var en av samtidens
främsta experter på varianten.
7...Se4 8.Sxd4 0-0 9.c3 Sxe5
10.Te1 d5 11.f3 c5 12.fxe4 cxd4
13.cxd4 Lg4 14.Dd2
I Scheveningen 1913 varierade
Loman med 14.Dc2 mot Alexander Aljechin och fick bra spel
efter 14...Sg6?! 15.Sc3 Tc8
16.Lb3 b5 17.Dd3 Ld6 18.e5
Lb4 19.a4 – låt vara att han sedan
även den gången gick vilse i mittspelets komplikationer.
14...Sg6 15.e5 f6 16.exf6 Txf6
17.Sc3 Sf4 18.Dc2

18...Sxg2(!)
Här går åsikterna fullständigt isär
hos turneringens båda huvudkombattanter: ”Detta offer ser ej
vidare korrekt ut, är emellertid
djuptänkt och chansrikt”, menade Schlechter, varpå Bernstein

replikerade: ”Offret är alldeles
korrekt!”
19.Dxg2
Om 19.Txe7 Dxe7 20.Sxd5?? så
20...De1+ 21.Kxg2 Df1+ 22.Kg3
Dh3 matt!
19...Lf3 20.Df2 Tg6+ 21.Kf1

21...Df8?
Han kunde i stället ha garderat
löparen indirekt med 21...Dc7!,
varefter 22.Dxf3 faller på
22...Dxh2! 23.Le3 Tf8 24.Dxf8+
Kxf8 25.Lf2 Lh4 med avgörande
angrepp. Bernsteins omdöme om
offret stärks även efter 22.Txe7
Lg2+! 23.Ke1 Dxe7+ 24.Kd2 Tf8
25.De2 Dh4! eller 22.Lc2 Dc4+
23.Se2 Tf8 24.Lxg6 Lxe2+
25.Txe2 Txf2+ 26.Kxf2 Dxd4+,
i båda fallen med avgörande
angrepp för svart.
22.Te3
Intressant är 22.Lc2, varefter den
närmast forcerade varianten
22...Lg2+ 23.Ke2 Dxf2+ 24.Kxf2
Lh4+ 25.Ke2 Lxe1 26.Lxg6 Lxc3
27.bxc3 hxg6 för till en tämligen
utjämnad ställning.
22...Tf6 23.Ke1 Lh5 24.Dg3 Tf4
Ännu starkare var 24...Tg6, t.ex.
25.De5 Tg1+ 26.Kd2 Tg2+
27.Se2 Lb4+ 28.Kc2 Dc8+ med
avgörande angrepp, men båda
spelarna var redan i kraftig tidsnöd och drog nu mer eller mindre
à tempo.
25.Txe7 Dxe7+ 26.Le3
26.De3 är inte bättre, t.ex.
26...Dh4+ 27.Dg3 Txd4 28.Ld7
De7+ 29.De3 Db4 och hotet
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Td1+ avgör.
26...Tf3 27.Sxd5 Dd8 28.Dg5
Da5+ 29.Sc3 Db4 30.Dd5+?
Båda spelarna balanserade på tidsnödens egg, och i sista draget före
kontrollen går vit definitivt fel.
30.Lb3+ hade fört kampen vidare, t.ex. 30...Kh8 31.Kd2 Te8
32.Dxh5 Tfxe3 33.Kc2 Dxd4 34.
Td1 Df6 med oklart spel.
30...Kh8 31.Dxh5 Txe3+ 32.Kf2
Dxb2+ 33.Kxe3 Dxc3+ 34.Kf2
Db2+ 35.Kg3 Dxa1 36.Df5 Dxd4
37.Lc2 g6 38.De6 Tf8 39.De2
Dg1+ 40.Kh3 Dg5 41.Lb3 Kg7
42.Dd3 Tf4 43.uppg.
Tvivels utan stod de övriga utländska mästarna på en lägre nivå
än Schlechter och Bernstein.
Visserligen var Georg Marco en
gedigen mästare med visst internationellt anseende, men hans
storhetstid var förbi. I stället framstod Jacques Mieses som den näst
Schlechter och Bernstein mest
begåvade spelaren. Han var jude,
född i Leipzig 1865. Till schackhistorien har han gått som obotlig romantiker, en man som inte
hade mycket till övers för
Steinitz teorier. Sin största
turneringsframgång vann han i
Wien 1907, där han hemförde
Trebitsch Gedänk-Turnier före
Duras, Maroczy och Schlechter.
Efter nazisternas maktövertagande flydde han till England, där
han blev mycket populär som
den kvicktänkte gentleman han
av naturen var. Det finns många
anekdoter om honom, som när
han nyss ilandstigen i England
tillfrågades om han var Mister
Meises. “Nej“, svarade han, “jag
är Meister Mieses“. Eller hans
standardsvar på varför han var
strakbent (ett handikapp som
härrörde från en trafikolycka
1937): “Det var min tur att dra.“
Han dog 1964 med många skönhetspartier på sitt samvete, ett av
dem från Stockholm 1906:

Skandinaviskt (B 01)
Jacques Mieses
Jørgen Møller
Stockholm 1906
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.Sf3 Sf6 5.Le2 Lg4 6.0-0 e6
7.Sd4 Lxe2 8.Dxe2 c6 9.d3 Le7
10.a3 0-0 11.b4 Dc7
Om 11...Lxb4? så 12.Sb3.
12.Lb2 Ld6 13.Se4
Ett tvivelaktigt bondeoffer. Försiktigare var 13.Sf3 Sbd7 med
utjämning.
13...Lxh2+ 14.Kh1 Le5 15.f4
”Återigen utmärkt vackert spelat. Bondeoffren är vanligen
mycket finare än pjäsoffren”,
skrev Tarrasch i sina kommentarer till detta parti.
15...Sxe4 16.dxe4

16...Lxf4?
Och han fortsatte: ”Detta antagande av det andra bondeoffret
utsätter svart för ett oemotståndligt angrepp. Betydligt bättre var
16...Lxd4 17.Lxd4 Sd7 18.Dg4
e5 19.Lb2 f6 20.Tad1 Tad8 varigenom svart har utsikter att försvara sig mot angreppet.” Och
om man ersätter 20...Tad8 (som
tillåter 21.De6+ Kh8 22.fxe5
Sxe5 23.Lxe5 Dxe5 med remi)
med 20...Tf7 så kunde det ha
blivit svårt för vit att skaka fram
ett angrepp som kompenserar
bonden.
17.Dg4 e5 18.Sf5 f6 19.Txf4!
Annars konsoliderar svart sin
ställning med Lg5.
19...exf4 20.Td1 Kh8

Svarts springare är fortsatt tjudrad i stallet. Om 20...Sa6 så
21.Sh6+ följt av 22.Td7. Textdraget eliminerar möjligheten till
en springarschack på h6.
21.e5!
Svarts kung kan få det väl så
svettigt på långa diagonalen som
på g8.
21...Df7
21...fxe5 faller på 22.Td6!, t.ex.
22...Sa6 23.Lxe5 Tf7 24.Dh5 Kg8
25.Th6 Dxe5 26.Txh7 eller
22...Txf5 23.Dxf5 Dxd6 24.
Dc8+.

22.e6!?
Bondeframstöten tjusade samtiden, så skriver till exempel
Tarrasch: ”Början till den vackra
slutkombinationen. (...) Frammarschen av kungsbonden från
e4 till d8 mitt igenom de fientliga
stridskrafterna förtjänar beundran.” Dock tycks man allmänt ha
missat att 22.exf6! vinner forcerat efter 22...gxf6 (22...g6 23.
Sh6) 23.Dg5! Sd7 24.Txd7. Men
så hade man heller inte någon
Fritz till hjälp i analyserna ...
22...Dg6
Om man inte räknar med Fritz
Englund, vill säga. Just densamme påpekade att 22...h5! här kom
starkt i fråga. Vit tycks inte ha
något bättre än 23.Dxf4, varefter
angreppet förtonar efter 23.
...Dxe6 24.Td6 Df7 25.Lxf6!
Sd7! (äntligen och tillräckligt!)
26.Dh6+ Kg8 27.Dg5 Sxf6 28.
Sh6+ Kh7 29.Sxf7 Txf7.
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23.e7

23...Te8?
Efter 23...Tg8! är det inte gott att
se någon vinstfortsättning för vit,
t.ex. 24.Dxg6 hxg6 25.Td3 f3!
26.Sd6 (26.Txf3 Te8!) 26...Sa6
27.gxf3 (27.Txf3 Tge8) 27...Sc7
28.f4 och nu har svart det fantastiska draget 28...Tgb8! som tycks
hålla ihop det mesta (29.Sxb7?
Sd5).
24.Dxg6 hxg6 25.Td8 Sa6 26.
Sd6 Taxd8
Nu båtar 26...Tg8 föga, t.ex.
27.Txa8 Txa8 28.e8D+ Txe8
29.Sxe8 och svarts kompensation
för pjäsen är och förblir skenbar.
27.exd8D Txd8 28.Sf7+ Kg8
29.Sxd8 c5 30.bxc5 Sxc5
31.Ld4 b6 32.Lxc5 bxc5 33.Kg1
g5 34.Kf2 c4 35.Kf3 Kf8 36.Sc6
a6 37.Sb4 Ke7
Eller 37...a5 38.Sc6 a4 39.Sa5 c3
40.Sc4 och svart förlorar båda
bönderna.
38.Sxa6 Kd6 39.Ke4 Kc6 40.
Kd4 g4 41.Sb4+ Kb5 42.Sd5 g5
43.Sxf6 g3 44.Se4 g4 45.Sxg3!
fxg3 46.c3 uppg.
Møllers placering i turneringen
antyder att han var de övriga skandinaverna överlägsen, men innan
vi tar en närmare titt på honom
ska vi ägna oss åt ett par av de
andra spelarna från våra breddgrader, till att börja med Victor
Sjöberg som var den av de svenska spelarna som lyckades bäst.
Turneringstabellen ljuger inte.
12

TfS nr 8.06.pmd

Det var klasskillnad mellan de
främsta utländska mästarna och
Nordens representanter. Den
29-årige Victor Sjöberg kan dock
vara nöjd med sin insats. Han
var ett oprövat kort och fick ett
smärre genombrott i turneringen. Året därpå blev han nordisk
mästare och i många år därefter
skulle han prestera fina, om än
ojämna, insatser, även i internationella sammanhang – man kan
t.ex. notera att han spelade 3–3 i
en match mot den tyske mästaren Paul Leonhardt 1909. Så sent
som 1922 spelade Sjöberg på
femte bordet i landslaget, där han
mot Tyskland besegrade Carl
Carls med 1½–½. Nekrologen
över honom står att läsa i TfS
augustinummer 1947. Där nämns
dock inte att Sjöberg kanske
främst har gått till den svenska
schackhistorien tack vare det
spratt han spelade Siegbert
Tarrasch. Det skedde 1911 vid
en tid då Sjöberg bodde i Skåne.
I Skivarp utanför Ystad (av alla
ställen) spelades ett fritt parti,
där den tragiske Siegbert fick se
sig besegrad efter synnerligen
vackert spel av svensken, som lär
ha avkrävts ett löfte att inte
publicera partiet. Det struntade
väl han i och Tarrasch blev rasande. I Stockholm 1906 spelade
Sjöberg bland annat ett fint parti
i den då mycket populära
MacCutcheon-varianten i Franskt
mot dansken Johannes Giersing.
Franskt (C 12)
Victor Sjöberg
Johannes Giersing
Stockholm 1906
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
Lb4 5.exd5
Inte så harmlöst som det ser ut.
Huvudvariant är 5.e5 h6 6.Ld2
Lxc3 7.bxc3 Se4 8.Dg4.
5...Dxd5 6.Sf3
Numera spelas oftast 6.Lxf6, t.ex.
6...Lxc3+ 7.bxc3 gxf6 8.Sf3 b6

9.g3 Lb7 10.Lg2 med tämligen
lika spel.
6...Se4 7.Ld2 Lxc3 8.bxc3 Sxd2
9.Dxd2 Sc6?
9...c5 för att sedan avgöra om
springaren ska till c6 eller d7 är
bättre. Giersing siktar i stället på
befrielsedraget e6-e5. Det blir
hans öde.
10.Ld3 0-0 11.0-0

11...f6?!
Svart får aldrig chansen till e6-e5
och e6-bonden förvandlas därmed till en black om foten. Svart
har kommit dåligt ur öppningen,
men han hade haft bättre möjligheter att kämpa emot med
11...Se7.
Efter 11...b6 12.Tfe1 Lb7
13.Df4 Sa5 behöver vit inte ödsla
tid på att slå på c7 och öppna clinjen. Han kan i stället inleda
ett farligt angrepp med 14.Te5!
(Brynell) 14...Dc6 15.Dh4, till
exempel:
a) 15...h6 16.Tg5!! Kh8 (16.
...Dxc3 17.Td1 Kh8 18.Th5 f5
19.Txh6+ Kg8 20.Dh5 gxh6
21.Dg6+ Kh8 22.Dxh6+ Kg8
23.Dg6+ Kh8 24.Sg5 med matt)
17.Se5 Dxc3 18.Td1 c5 19.Sg4!
Dxd4 20.Dh5 och det finns inte
något försvar mot hotet 21.Sxh6.
b) 15...g6 16.Dh6 (med hotet
17.Th5) 16...Dd7! (16...f5 17.
Tae1 varpå 17...Tae8 faller på
18.Lb5) 17.Te3 f6 18.Tae1 Tae8
19.Sd2 med klar fördel för vit.
12.Tfe1 Ld7
Det ”konsekventa” 12...e5 stupar
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på 13.dxe5 Le6 (13...fxe5 14.
Lxh7+) 14.exf6 Txf6 15.Tab1
med klar fördel för vit.
13.Te4 Se7 14.De2 Sg6 15.Sh4!
En fascinerande variant efter
15.Lc4 är 15...Dc6 och om
16.Lxe6+ (16.Te1!) så 16...Lxe6
17.Txe6 Sf4! 18.Txc6 Sxe2+
19.Kf1 Sg3+ 20.hxg3 bxc6 och
bilden har fullständigt förändrats.
15...Kf7?
Svarts ställning blir nu verkligt
problematisk. Bättre var under
alla förhållanden 15...Sxh4 16.
Txh4 g6.
16.c4 Dd6 17.c5 De7
Om 17...Dd5 så 18.Lc4.
18.Dh5 Th8
Svarts ställning är ett råttbo.
18...f5 besvaras med 19.Sxf5,
t.ex. 19...Df6 20.Se3 Kg8 21.Sg4
Df5 22.Dh3 h5 23.Dg3 Lc6
24.Te2 Dxg4 25.Dxg4 hxg4
26.Lxg6 och vit vinner.
19.Tae1 Kg8 20.Lc4 Sf8 21.d5

intressant spelare. Född i Odense
1872 utbildade han sig precis som
Bernstein till jurist, och precis
som denne spelade han omsider
mest schack med vänster hand.
Han blev nordisk mästare 1903
och den förste skandinaviske
schackspelare som arrangerade en
blindsimultan, där han mötte åtta
motståndare någon gång i början
av 1900-talet. Tyvärr har det
inte lyckats att få fram närmare
uppgifter om arrangemanget,
men våra danska läsare (och alla
andra) får gärna komplettera.
Giersing dog i Köpenhamn 1954.
I Stockholm 48 år dessförinnan
offrade han dam mot Sven Otto
Svensson på ett sätt som väckte
stort intresse hos samtidens
schackvänner:
Johannes Giersing

Svart tycks inte ha något bättre
än 45...Tb1, t.ex. 46.Dxa2 Txc1+
47.Kf2 Tc3 48.Se1 och kampen
böljar på.
46.Se1?!
Allra bäst var 46.Te1!, t.ex.
46...Teb2 47.Tf1 La4 48.Se1 och
hur ska svart nu komma vidare?
46...La4 47.Sc2??
Det avgörande felet. Efter 47.Sf3!
är det inte lätt att se något avgörande för svart. Ändå är det alltid
tillfredsställande när fantasin
segrar.
47...Lxc2 48.Dxa2 Lxd3 49.Da7
Eller 49.Da3 Lxe4 50.Kf1 Te3.
49...Tbb2 50.uppg.
Som nämns i kommentarerna
ville Tarrasch jämföra Giersings
aktstycke med fjärde matchpartiet i uppgörelsen Tjigorin–
Tarrasch i St. Petersburg 1893.
Likheterna finns men är kanske
inte alltför slående:
Siegbert Tarrasch

Sven Otto Svensson

21...Td8?
Förlorar direkt. Den verkliga
skönheten finns i varianten
21...Dxc5 22.dxe6! Dxh5 23.
exd7+ Se6 24.Txe6 Kf8 25.Te7
och trots ”damvinsten” dukar
svart under för de vita pjäsernas
korseld, t.ex. 25...g5 26.Sf5 g4
27.Sh6 Td8 28.Sf7.
22.dxe6 Sxe6 23.Txe6 Lxe6 24.
Lxe6+ uppg.
På 24...Kf8 följer ju 25.Sg6+ med
snar matt.
Även Giersing tycks ha varit en

42...Dxb2!?
Partiet var föremål för allsköns
analyser i dåtidens internationella schackpress. Tarrasch var
lyrisk och jämförde med 4:e partiet i sin match mot Tjigorin i St
Petersburg 1893. Dock finns en
hake i kombinationen och frågan
är om inte 42...Db4 var starkast,
t.ex. 43.b3 Ta6 (43...La4 44.Da1
Lxb3 45.Sxb3 Dxb3 46.Txa3)
44.Dc2 och de båda parterna
kämpar vidare..
43.Txb2 Txb2 44.Da1 a2 45.Sf3
Te2?

Michail Tjigorin

51...a2
Det var till den här ställningen
Tarrasch refererade.
52.Txf6+
Och även här fanns en räddning
för vit, nämligen 52.Sg5!!, t.ex.
52...De7 53.Se6+ Ke8 54.Txg7
och vit vinner.
52...gxf6 53.Td1
Svart vinner även efter 53.Tg1
Tb1 54.Dg3 Txg1+ 55.Dxg1 Tb2
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56.Sd2 Txd2 57.Dc1 Sh6 osv.
53...Tb1 54.Df1 Tcb2 55.Sd2
Txd1 56.Dxd1 Txd2 57.Dc1 Txd3
58.Kg2 Tc3 59.Da1 Tc2+ 60.Kf3
d3 61.Dd1 Tb2 62.Da4 d2 63.
uppg.
Bäste skandinav blev alltså
Jørgen Møller, som placerade sig
på delad 5–6:e plats tillsammans
med Hugo Süchting. Vid denna
tid betraktades Møller allmänt
som Nordens främste spelare.
Året därpå blev han fyra i den
internationella turneringen i
Köpenhamn efter Leonhardt,
Schlechter och Maroczy. Dessutom var han en aktad spelöppningsteoretiker och hans namn
återfinns i alltjämt levande varianter av Italienskt och Spanskt.
Som om inte det vore nog var han
dessutom en problemist av rang.
Denne mångsidige schackkonstnär föddes i Otterup på Fyn 1873
och dog i Köpenhamn 1944. Ett
exempel så gott som något på
hans spelstil är det spännande
partiet mot Fritz Englund. Att
det – trots den idag till synes
generösa betänketiden – kryddas
av tidsnödsdramatik gör inte
saken sämre.
Damgambit (D 31)
Jørgen Møller
Fritz Englund
Stockholm 1906
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.Sf3
Sd7 5.e4 dxe4 6.Sxe4 Sgf6
7.Ld3 Sxe4 8.Lxe4 Sf6 9.Ld3
Ett alternativ var 9.Lc2, t.ex.
9...Lb4+ 10.Ld2 Da5 11.a3
Lxd2+ 12.Dxd2 Dxd2+ 13.Kxd2
Ke7 14.Se5 och vit står klart bättre. Jämför löparna.
9...Ld6 10.0-0 0-0 11.Lg5 h6
12.Lh4 c5 13.dxc5 Lxc5 14.De2
Le7 15.Tad1 Da5 16.Se5 Te8
På 16...Dxa2 följer 17.Lb1 Da5
18.Dc2 med snudd på vinstspel
för vit.
17.Lb1
14
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Hotar inte bara med Dc2 utan
förhindrar också 17....Ld7.
17...Dc5 18.Tfe1 Sh7

19.b4!
Ett sinnrikt bondeoffer som
syftar till att avlänka damen från
femte raden, och på så vis göra
det följande pjäsoffret verkligt
giftigt.
19...Dxb4
Inte heller 19...Dc7 är problemfritt för svart, t.ex. 20.Dh5 Tf8
21.Lxh7+ Kxh7 22.Lxe7 Dxe7
23.c5 och springaren dominerar
löparen.
20.Sxf7! Lxh4
På 20...Sf6 följer 21.Lxf6 Lxf6
22.Sd6 Td8 23.Dh5! och på
20...Sf8 21.Sxh6+ gxh6 22.Dg4+
Kh8 23.Lg3, i båda fallen med
vinstspel för vit.
21.Lxh7+ Kxf7
Eller 21...Kxh7 22.De4+ Kg8 23.
Sxh6+ gxh6 24.Dg6+ Kf8 25.
Dxh6+ och vit vinner.
22.Dh5+ Kf8 23.Dxh4 Ld7
Efter 23...De7 har vit resursen
24.Dg3, t.ex. 24...Dg5 25.Dxg5
hxg5 26.Lg6.
24.Df4+ Ke7 25.Lg6 Tf8 26.
Dc7?!
I kraftig tidsnöd missar Møller
det helt avgörande 26.Dd4!.
26...Tad8 27.c5?
Sätter bort hela fördelen. Efter
27.De5! står vit fortfarande på
vinst, t.ex. 27...Tf6 28.a3 Db6
(28...Dxa3 29.Te3 Le8 (29...Db4
30.Tb3 Dxb3 31.Dc5 matt)
30.Dc7+) 29.c5 Dc6 30.Le4 Dc8

31.Td6 Lc6 32.Lxc6 bxc6
33.Ted1.
27...Df4!
Draget som Møller missade.
28.Dxb7 Dxf2+ 29.Kh1 Dxc5 30.
Db2 Tf6 31.Tc1 Da5?!
Bättre var 31...Db6 32.Dc2 Tc8
33.Dd3 Txc1 34.Txc1 Dd6 och
vits tryckspel är ett minne blott.
32.Le4 Kf8 33.Tf1! Kf7
Vassare var 33...Dg5, t.ex. 34.
Txf6+ Dxf6 35.Da3+ Kg8 36.
Dxa7 Df4 med lika spel.
34.De2 Tf8 35.Txf6+ gxf6 36.
Dd3 Le8?
Svart bryter samman till slut.
Efter 36...Td8 var det ingen
större fara å färde, t.ex. 37.Dg3
Tg8 38.Dd6 Td8 39.Td1 Db6.
37.Dg3 Dg5??
Efter 37...Dd2 är ingenting avgjort, men Englund var uppenbarligen helt slut.
38.Dc7+ uppg.
Møllers motståndare i partiet här
ovan är förmodligen en av de få
äldre svenska schackspelare som
också nu levande (och schackspelande) generationer känner till.
Fritz Englund (1871–1933) lever
kvar i det allmänna medvetandet, huvudsakligen genom “sin“
gambit – 1.d4 e5 – men också
tack vare sin insats som förläggare och publicist. Citationstecknen rättfärdigas dels av att
gambiten först lanserades av
den australiske mästaren Henry
Charlick under tidigt 1890-tal,
dels av att Englund egentligen
aldrig spelade den själv, även om
han utarbetade en hel del teori. I
slutet av sitt liv arrangerade han
också en tematurnering, som
vanns av Gösta Stoltz, där gambiten mer eller mindre definitivt
förpassades till de sälla jaktmarkerna. Som spelare tillhörde
Englund aldrig de allra främsta,
men han gjorde en ovärderlig insats som redaktör av den tidskrift
du just nu håller i handen.
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I efterskenets flacka ljus framstår Sven Otto Svenssons resultat
som det märkligaste av de svenska spelarnas. Nästan ingenting
tycks vara känt om Svenssons liv
och öde förutom att han titulerades grosshandlare och under en
period var vice ordförande i Stockholms Schacksällskap. Han vann
förstås den första nordiska kongressturneringen i Stockholm
1897, men det är ungefär allt. I
Stockholm 1906 lyckades han
bara knåpa ihop en halvpoäng
mot de nordiska spelarna (remi
mot Sjöberg), men i gengäld
slog han både Marco och Mieses.
Vi ska se på partiet mot den sistnämnde, första rondens knallsensation, till råga på allt i Mieses
älskade Wienerparti:
Wienerparti (C 26)
Jacques Mieses
Sven Otto Svensson
Stockholm 1906
1.e4 e5 2.Sc3 Lc5 3.Lc4 Sf6
4.d3 d6 5.f4

5...Lg4
Utfallet 5...Sg4 leder enligt turneringsboken till vinst för vit efter
6.f5 Sf2 7.Dh5 g6 8.Dh6 Sxh1
9.Dg7 Tf8 10.Lh6 De7 11.f6.
Svart förstärker dock kraftigt med
10....Sd7!. Men vit kan förstärka
i ett tidigare skede med 9.Lg5!,
ett kanondrag som man fann långt
senare. Poängen med det draget
visades i partiet Henkes–Sadek,
IECC email 1998, som fortsatte:

9...f6 10.fxg6! fxg5 11.g7 Kd7
12.De6+ Kc6 13.Dd5+ Kd7 14.
Df7+ Kc6 15.Lb5+ Kb6 16.Le8
Dxe8 17.Db3+ uppg. Efter
17...Ka6 18.gxh8D kan ju svart
inte slå på h8 på grund av matt på
b5.
Det här var en av Mieses favoritvarianter och anledningen till
att han inte fruktade 5...Sg4 var
förmodligen utgången av ett parti som han spelade mot Marquez
i Paris 1900. Efter 6.f5 kom inte
det kritiska 6...Sf2 utan 6...h5
7.Sh3 och Mieses hade allt under
kontroll. Och kanske var det
Mieses som låg bakom den förvillande varianten i turneringsboken.
6.Sge2?
Bättre var säkert 6.Sf3.
6...Sh5! 7.Dd2
Efter 7.fxe5 Dh4+ tvingas vit till
det obehagliga 8.Kd2, för 8.g3
Sxg3 är ännu värre.
7...exf4 8.d4?!
Här leder 8.Sxf4!? till väl så
vilda svängar, t.ex. 8...Dh4+ 9.g3
Sxg3 10.Sg2 Dh3 11.Sf4 Dh6
12.Dg2 Sxh1 13.Dxg4 Sc6 14.
Dg2 Dh4+ 15.Kf1 Se5 med fördel för svart.
8...Dh4+ 9.Kd1
Lite lugnare var nog 9.Kf1, t.ex.
9...Lb4 10.Sxf4 Sg3+ 11.Kg1
Sxh1 12.Sfd5!
9...Lb4 10.De1 De7 11.Df2?
Här fanns chansen 11.Sd5!, t.ex.
11...Lxe1 12.Sxe7 La5 13.Sd5
c6 14.Sdxf4 och vit har rett ut
det värsta. Nu slipper han aldrig
riktigt ur underläget.
11...Lxc3 12.bxc3 Dxe4 13.h3
Le6 14.Te1 Dc6 15.Ld3 0-0 16.
Dh4
Mieses behåller hellre de taktiska
möjligheter som erbjuds med
damen kvar på brädet än accepterar dambyte och ett sämre
slutspel med 16.Df3.
16...g6 17.Lxf4 Sxf4 18.Dxf4
Sd7 19.g4 Tfe8 20.h4 Lc4 21.
Kd2 Lxd3 22.cxd3

22...Dg2!
Med förlamande verkan, närmast
hotar svart att dubblera tornen
på e-linjen.
23.Tab1
Ett alternativ var 23.g5 men efter
23...Te6 24.Df1 Dh2 25.Tab1
Sb6 26.h5 Tae8 27.c4 Te3
28.hxg6 fxg6 är det fortfarande
Svensson som håller i taktpinnen.
23...Te6 24.Tb2
Enda sättet ätt fördröja den
hotande torndubbleringen på elinjen var 24.Df1 men efter t.ex.
24...Dxg4 25.Txb7 Dxh4
26.Txc7 Dg5+ 27.Kc2 Da5! tycks
svarts angrepp likafullt slå igenom.
24...Tae8 25.Kd1 Tf6
Ännu starkare var 25...Te3, t.ex.
26.Tg1 Txd3+ 27.Kc1 Txc3+
28.Kd1 Td3+ 29.Kc1 Dd5 och
vits ställning är en ruin.
26.Dg3 Dc6 27.Td2
Eller 27.Sc1 Txe1+ 28.Dxe1
Df3+ 29.Kc2 Dxg4 30.De7 Tf1
31.Se2 Se5! 32.dxe5 Dxe2+
33.Kb3 Dxe5.
27...Tf3 28.Dg1 Tee3 29.Kc2
Da4+ 30.Kb2
Varken 30.Kb1 Txd3 31.Tb2 Sb6
32.Ka1 Sc4 33.Tb4 Dc2 eller
30.Kc1 Txd3 31.Ted1 Txd2
32.Txd2 Sb6 33.Dg2 Da3+
34.Kd1 Tf6 35.Ke1 Sc4 36.Td3
Dxa2 37.g5 Te6 kan rädda vit.
30...Txd3 31.Tc2 Sb6
Springaren har bidat sin tid, men
nu får den en hjälteroll.
32.Tec1 Sc4+ 33.Ka1 Se3 34.
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Tb2 Td1 35.Txd1 Sxd1 36.Tb3
Td3 37.Kb1 Td2 38.Sc1 Dc4
39.Dg3 a5 40.h5 a4 41.Ta3
Db5+ 42.Sb3 Tb2+ 43.Ka1 De2
44.uppg.
Det blir matt på b2.
Trots att Schlechter och Bernstein visade sig överlägsna de
övriga spelarna var turneringen
hela tiden spännande, och det
just tack vare att de båda så tätt
följdes åt. I andra ronden tappade
Bernstein en halva till Mieses,
medan Schlechter ångade på – i
rond efter annan med Bernstein i
hasorna. Efterhand tappade även
Schlechter en halva mot Mieses –
och Bernstein rentav pjäs och
poäng mot Marco. Plötsligt ledde
Schlechter med en hel poäng,
men den blev en halv då Bernstein i åttonde ronden vann mot
Loman (se ovan), medan Schlechter fick vara nöjd med remi mot
Süchting. I ronden därpå vankades svenskslakt: såväl Schlechter
som Bernstein krossade Svensson
respektive Pettersson. I tionde
ronden var det dags för mötet
mellan turneringens båda äss.
Dags att citera turneringsboken
igen, vi skriver fredagen den 23
februari 1906:
“Denna dag samlade sig intresset hufvudsakligen om partiet
Bernstein–Schlechter. Skulle
Bernstein lyckas vinna kunde han
vara så godt som säker om första
priset, under det att detsamma
var fallet med Schlechter om han
blott erhöll remis. Bernstein öppnade partiet med drottninggambit och Schlechter försvarade sig
med ett för mästarna nytt försvar, som dock finnes angifvet i
Collijns Lärobok och där angifvet som godt. Bernstein ansåg det
emellertid ej för tillräckligt och
menade sig efter spelöppningsdragen vara i fördel och lofvade
sig att ej låta Schlechter slippa
ifrån sig. Varianten bestod emel16
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lertid profvet; Schlechter förde
försvar och motangrepp öfverlägset och synnerligen intressanta förvecklingar uppstodo, ur
hvilka Schlechter utgick med en
bondes öfvervikt. Som han emellertid ansåg sig svårligen kunna
föra denna till vinst, gjorde han
spelet remis genom evig schack.“
Damgambit (D 41)
Ossip Bernstein
Carl Schlechter
Stockholm 1906
1.d4 d5 2.Sf3 e6 3.c4 Sf6 4.Sc3
c5 5.cxd5 Sxd5
Schlechter skriver: ”Ett litet känt
försvar som rekommenderas av
Collijns Lärobok och varigenom
svart undgår en hel del svindlerier.”
6.e4 Sxc3 7.bxc3 cxd4 8.cxd4
Lb4+ 9.Ld2 Da5
I dag är det vanligare att genast
slå av på d2.
10.Tb1 Lxd2+ 11.Sxd2?!
Här menar Schlechter att vit p.g.a.
turneringsställningen måste spela på vinst och därför undviker
det förenklande 11.Dxd2. Det
låter bestickande, men avbytet
har visat sig fördelaktigt för vit,
t.ex. 11...Dxd2+ 12.Kxd2 0-0
13.Lb5 a6 14.Ld3 Td8 15.Thc1
Sc6 16.Ke3 f6 17.h4 och vit vann
snabbt i partiet Kovacevic–Samir,
Pula 2006.
11...0-0 12.Lc4 Sc6 13.d5
13.0-0 är knappast bättre, t.ex.
13...Sxd4 14.Sf3 Sxf3+ 15.Dxf3
b6 och på 16.e5 spelar svart
16...La6 och på 16.De2 följer
16...Lb7.
13...exd5 14.Lxd5 Se7!
Utropstecknet är Schlechters,
som därtill skriver: “Felaktigt
vore 14...Sb4 till följd av 15.Sc4.
Dubbelschacken kan vit gott låta
svart giva.”
15.Lc4
Efter 15.Lxb7? Tb8 16.Lxc8
Txb1 17.Dxb1 Txc8 står svart
bra.

15...a6 16.0-0 b5 17.Lb3 Lb7
18.De2 Sg6 19.f4 Tad8 20.Tbd1
Td4
Intressant var 20...Db6+ 21.Kh1
Df6 och om då 22.e5 så 22...Sxf4!
23.Dg4 Sxg2 24.exf6 Se3+ med
viss fördel för svart.

21.e5
I sina kommentarer är Schlechter
och Bernstein rörande överens
om att detta är bästa draget, men
21.f5!? verkar mer lovande för
vit, t.ex. 21...Db6 22.Df2! (och
inte 22.De3 som de båda turneringsvinnarna gemensamt angav)
22...Se5 23.Sf3 Sxf3+ 24.gxf3
Td6 25.Dxb6 Txb6 26.Td7 och
vit har initiativet, eller 21...Se5
22.Lxf7+! Txf7 23.Sb3 Txe4
24.Dxe4 Lxe4 25.Sxa5 och svart
har inte full kompensation för
kvaliteten.
21...Txf4
Enda draget enligt de båda kombattanterna, som förkastar
21...Sxf4 p.g.a. 22.De3 men här
har svart det starka 22...Dc3!,
och efter 23.Dxc3 Se2+ 24.Kh1
Sxc3 är det väl inget tvivel om att
han står i överkant, minst sagt.
22.De3 Txf1+ 23.Txf1 Sxe5 24.
Dxe5 Dxd2 25.Lxf7+! Kh8 26.Tf2
Dd1+
Och inte 26...Dd7 27.Dc5 Txf7??
28.Df8+ Txf8 29.Txf8 matt!
27.Tf1 Dd2 remi
Schlechter ställer in vinstförsöken alltför tidigt. Efter 27...Dc2
28.Tf2 Db1+ 29.Tf1 De4! 30.
Dxe4 (30.Dg3? Ld5 och svart
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vinner, t.ex. 31.h3 Dd4+ 32.Kh2
Db4 33.Dc7 h6 34.Tf4 Dd2 eller
31.Lxd5 Dd4+!) 30...Lxe4 har
svart goda vinstchanser med sin
merbonde.
Det här partiet har en verklig
nerv, och det är lätt att ana spänningen hos både spelarna och
publiken när man spelar igenom
det. Här finns också lite grann av
de båda suveränernas spelstil och
personlighet. Speglade mot varandra framträder de bägge i relief
– den taktiskt oförvägne och
psykologiskt begåvade Bernstein
mot den sege och uppfinningsrike försvarskonstnären Schlechter. Trots resultatet och vissa
brister är det här ett av turneringens mest minnesvärda parter.
Sista ronden bjöd dock på en
överraskning: Schlechter lyckades inte pressa sönder Englund,
medan Bernstein smärtfritt
expedierade Svensson. Därmed
delade de båda huvudrollsinnehavarna på förstaplatsen och prispengarna. Det blev 500 kronor
till dem var, i dagens penningvärde cirka 10 000 kronor. Trean
Mieses fick 200 kronor. Møller
fick ett särskilt pris om 100 kronor samt utnämndes till mästare
för bästa resultat av nordisk
spelare. Mieses skönhetspris för
partiet mot Møller inbringade
honom 50 kronor extra och
samma summa fick Sjöberg som
den svenska spelare vilken ernått
bästa resultat.
Vid den efterföljande festmiddagen avsändes ett telegram till
“Hans Majestät Konungen, Stockholms schacksällskaps höge beskyddare“, dock alltför svassande
för att återges. Vidare utbringades ett antal skålar, den kostligaste av Bernstein för “åskådarne,
’die Kiebitse’ (sic!), hvilka under
turneringen ej haft det minsta
arbetet.“ Kvällen slutade i fröjd
och gamman med versifierade

hyllningar och därtill musikinslag “af de i musikvärlden välkända hrr L. Zetterquist, R. Loman
och W. Klein.“
Nämnde Loman är förstås turneringsdeltagaren Rudolf Loman,
ett av många belägg för att det
kan finnas ett samband mellan

musikalitet och schackbegåvning.
Dagen därpå återvände de utländska spelarna hem, och vi ger
turneringsboken sista ordet: “På
måndag hemreste mästarna och
vid stationen infann sig ett stort
antal schackvänner för att utbringa dem ett afskedslefve“.

Kombinationer
1 Imre Balog–Kim Raisanen, Herceg Novi 2006. Partiet spelades i Ungdoms-EM, P16. 21.Sxf7! uppg. På 21...Dxf7 avgör
22.Txe6+.
2 David Navara–Robert Rabiega, Berlin 2006. Partiet spelades
i Bundesliga, rond 3. 32...Lf5! 33.Dxf5 Dd2+ 34.uppg. Efter
34.Kb1 Dd1+ väntar matt.
3 Jelena Tairova–Maria Fominykh, Tjeboksary 2006. 28.Tg6!
Se4 (Lika hopplöst är 28...Dxg6 29.Dxf8+ Dg8 30.Dxd6)
29.Txf6 Txf6 30.Dh4 Tg6 31.Le3 Tg3 32.Lc1 Tg1 33.Dd8+ Kg7
34.Dd7+ Kg6 35.Dxc6+ Kh5 36.Dxd5 uppg. På 36...Sd2+ 37.Ka2
Txc1 följer 38.Dxf5+ med matt.
4 Oscar De la Riva–Ramon Mateo, Huelva 2006. 31.Txf7!
uppg. Det går till att börja med inte att slå tillbaka på f7:
31...Kxf7 32.Dg7+ Ke8 33.De7 matt, eller 31...Txf7 32.Dg8+
Kd7 (32...Tf8 33.Dxe6 matt) 33.Dxf7+ Kc8 34.Dxe6+ och
f-bonden avgör. Efter 31...Td7 32.Txd7 Lxd7 33.Dg7 d5
34.exd5 Tf7 35.Se4! Df8 (35...Dxd5 36.Dh8+ Tf8 37.f7+ Ke7
38.Df6 matt) 36.Dg3 finns det en snitslad bana till b8.

5 Romuald Mainka–Sergei Movsesian, Köln 2006. Partiet spelades i Bundesliga, rond 4. 44...dxe5! 45.uppg. Lugnt och fint.
Det handlar om mattsättning med f7-f5 och vit har inte någon
hållbar parad, t.ex. 45.fxe5 Dg5 matt, eller 45.De3 Dd1+
46.Tfe2 (46.De2 e4 47.f5 exf5+ 48.Kf4 Dd6+ 49.Ke3 Lg5+
med matt) 46...Dd5 47.fxe5 f5+ 48.exf6 Dh5+ 49.Kf4 Df5
matt.
6 Ivan Saric–Vladimir Bukal sr, Kutina 2006. 24.Txe6!! Txd3
(Han kontrar med ett matthot på första raden. 24...fxe6 faller
på 25.Dxg6+ Kf8 26.Sxe6+ Dxe6 27.Txd8+ [27.Dxe6 duger
också, men slaget på d8 är ännu hårdare.] 27...Ke7 28.Dg5+
Kf7 29.Txh8 Dg6 30.e6+ Kg7 31.Tg8+ osv. 24...Dg5 besvaras
starkt med 25.Txg6+! fxg6 26.Se6+.) 25.Dxd3 Dg5 (Vad som
händer på 25...fxe6 vet vi vid det här laget. Detsamma gåller för
partidraget.) 26.Txg6+! uppg.
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Junior-VM i Jerevan
– schackets Mecka
Av AXEL SMITH

D

e två första veckorna i oktober hölls junior-VM i Jerevan, med Ellinor Frisk, Kezli Ong
och undertecknad som svenska
deltagare. Tävlingen förväntades
domineras av Kina, en nation på
stark schacklig frammarsch, men
naturligtvis även av ex-sovjetrepublikerna. Vi svenskar var alla
rankade klart på undre halvan.
Jerevan är huvudstad i Armenien, ett litet fyramiljonersland
inklämt mellan Iran, Azerbajdzjan, Turkiet och Georgien. Sedan
uppbrottet från Sovjetunionen
1991 har man varit fattiga och
det finns ingen turistnäring att
skryta om. Invånarna var dock
väldigt vänliga och det märktes
att de tyckte det var viktigt att
alla turister skulle känna sig väl18
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komna. Armenien var det första
land som tog kristendomen
som statsreligion och de är i
dag väldigt stolta över sin kristna
historia, med bl.a. berget Ararat
där Noaks Ark landade. Annars
präglas landet av sitt bergiga
landskap, som stoppar upp
regnmolnen och gör det svårt att
odla.
Torgen i Jerevan var väldigt
utsmyckade och fräscha. Detta
var naturligtvis den bild man ville
visa upp för omvärlden, men det
var omöjligt att missa den andra
sidan av myntet – slitna, gråa hus
och gamla miljöovänliga bilar.
Över hela staden låg ett tätt lager
med avgaser.
Som väntat vägde vi svenskar
lite väl lätt i konkurrensen. Kezli

inledde dock strålande med en
stormästarskalp:
Le Quang Liem

Kezli Ong

16.Lb8!
Löpardraget är inte bara ett sim-

TfS nr 8/2006

18

06-12-12, 09.59

pelt matthot, utan löparen står
faktiskt utmärkt på b8. Den binder upp svarts pjäser till försvar
och hotar att gå vidare till a7 i rätt
läge. Det är dessutom väldigt svårt
för svart att köra bort den.
16...Dd4+ 17.Kh1 Td7 18.Sxf6
gxf6 19.Tad1 Le7 20.Le2 Db6
21.Txd7 Kxd7 22.Lh5 Tf8 23.Tf3
Kc8 24.Tb3 Da5 25.h3 e5
26.La7 f5 27.Lxf7 f4 28.Le6+
Kc7 29.Dg7 De1+ 30.Kh2 Kd6
31.Lc5+ uppg.
Så fick löparen avgöra till sist.
I nästa rond remiserade Kezli med
ytterligare en stormästare, för att
i rond 3 få möta GM Zhao Jun:
Kezli Ong

Zhao Jun
Partiet är bara två drag från känd
öppningsteori, men det har redan
funnits galet mycket taktik. Nu
tar sig svarts löpare in från kanten
till en trevligare position mitt på
brädet.
14...Lg2 15.Tg1 Le4 16.Dd2 Da5
17.f3 f6!?
Efter 17...Lxf5 får vit farligt spel
på g-linjen. Kezli valde istället att
offra pjäs för intressant kompensation. Under efteranalysen visade Zhao Juns landsman GM Wang
Hao upp otroliga räkneegenskaper, och menade att vit kom lite
bättre efter 17...f6 18.fxe4. För
en lekman var det omöjligt att
hänga med i de varianter han

förevisade.
18.Kf2
Vit väljer att inte ta pjäsen. I
stället är planen att hota att ta
den i ett mera fördelaktigt läge.
Svart ska då tvingas spela Lxf5
och vit ska få g-linjen öppnad,
med avgörande kungsangrepp
som följd.
18...Tfd8 19.Ld4 Lxf5?
Kezli, med väldigt lite tid kvar på
klockan, tappar tålamodet och
spelar vit i händerna. Istället skulle
han ha varit kylig, vitfältaren har
mycket mer att ge: 19...Td7 20.
Tad1 Tc8 21.Tg3 Kh8 22.Tdg1
a6. Nu vill vit tvinga svart att slå
på f5. Det finns ett par sätt:
1) 23.Dc1 verkar naturligt. Är nu
svart tvungen att slå på f5? Nej –
23...Ld3! med svart fördel.
2) 23.Kf1 är ett annat sätt att
hota att ta på f5. Svart svarar då
med 23...Lb1! och får fördel.
Märk väl likheten mellan detta
drag och Kezlis 16.Lb8 i rond ett.
3) 23.Kg2. Kungen vill väl egentligen inte ställa sig i vägen på glinjen, men detta tvingar svart att
slå på f5. Vits ställning bör nu
vara att föredra.
Slutet på partiet blev kort:
20.gxf5 Kf7 21.Txg7+! Kxg7 22.
Tg1+ Kf7 23.Dh6 Sd3+ 24.exd3
Ke7 25.Tg7+ Ke8 26.Dh5+ uppg.
Tyvärr blev detta parti början till
en förlustserie för Kezli, som varade i inte mindre än fem partier.
Tiden var det största problemet,
precis som vanligt. Fint anlagda
partier förstördes i första tidsnöden, där trettio sekunder per drag
inte räckte till för att undvika
bortsättningar i de komplicerade
ställningarna. Största skammen
var förlusten mot vår norske vän.
Under andra veckan reparerade
Kezli en hel del av sina misstag
och slutresultatet blev godkänt.
Jag vet dock att han inte är nöjd,
eftersom det finns potential för
så otroligt mycket mer. Varför är

det så svårt att sköta klockan?
Själv gick det väldigt mycket
upp och ner. Taktiken var att
först ta allt material jag kunde
och sedan försöka konsolidera.
Det lyckades delvis. I nio partier
av tolv hade jag materiellt överläge, men lyckades sedan inte
överleva motståndarens så
kallade “spel“.
Axel Smith

Homayoon Toufighi
Svart har kämpat till sig tre
bönder och har nu fem sunda
fribönder. Tre av de fyra återstående pjäserna står dock kvar på
utgångsrutorna, och vad värre är:
de kommer inte ut. De olikfärgade löparna främjar vits attack
ytterligare och otroligt nog
verkar svart vara helt förlorad.
Partiet gick som följer:
29...Tf5+
Ett mera passande slut hade varit
29...Tg2 30.h7 Txh2 31.Tg1
Txh7 32.Tg8 matt och svart har
ingen nytta av sina fem merbönder.
30.Ke3
Alla vits pjäser står på svart och
alla svarts på vitt. Löparen på c8
är egentligen ingen vanlig dålig
fransklöpare, problemet är bara
att svart saknar ett tempo för att
hinna utveckla den.
30...Ld7 31.Tg1 Ke7 32.Lc5+
Kf6 33.Txd7 Th8 34.Tg7 Txh6
35.Tdxf7+ Ke5 36.Ld4+ Kd6
TfS nr 8/2006
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Naturligtvis skulle man kunna
påstå att mina motståndare hela
tiden hade tillräckligt med kompensation för det material jag
vann, men jag ser istället på alla
de dumma misstag jag gjorde.
Således är jag inte nöjd – men
å andra sidan säger det inte så
mycket eftersom jag sällan är det.
Ellinor gjorde den bästa prestationen av oss. Hon mötte högre
rankade motståndare men låg
länge på femtio procent. Bland
annat pressade hon hårt mot en
WGM men fick till slut nöja sig
med remi i ett torn- och damslutspel. Detta slutspel specialiserade sig Ellinor på efter att ha
haft totalt fem stycken! En ej
heltäckande öppningsrepertoar
ledde tyvärr till ett par kollapser
i slutet av turneringen och med
en avslutning med 0,5/4 blev
resultatet bara strax över det förväntade.
Shannon Oliver

Ellinor Frisk

46.Dd8+!
Vit kan nu spela e6 i nästa drag
utan att behöva oroa sig för en
damschack på d6.
46...Kh3 47.e6
Svarts bästa försök är nu 47...Dc1,
för att kunna schacka i nästa drag.
20
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37.Txb7 uppg.
och svart kan inte undvika att bli
mattsatt.

Jerevan, med ett täcke av avgaser. Berget Ararat i bakgrunden.

Efter 48.e7 Df1+ ser vits vinstplan ut som följer:
1) Vandra upp med kungen till
b6. Svart vill nu schacka och samtidigt hota vits c3-bonde, så att
hon på Kxa5 kan spela Dxc3 med
schack. Vit kan då ta till andra
finesser:
a)På Db3+ kommer Ka7 och svart
har slut på schackar
b) På De3+ kommer Ka6 och
svart tappar a5-bonden i nästa
drag
c)På Df6+ kommer Ka7 och vit
kan sätta emellan damen på nästa
schack
2) Vit vinner alltså a5-bonden.
Detta kanske inte är nödvändigt,
men underlättar klart eftersom
vit nu har fått b4-rutan tillgänglig
för kungen och dessutom kan gå
in i de flesta bondeslutspel.
3) Vit håller kungen kring c3bonden. Svart har då ont om
schackar och kommer att tvingas
schacka så att vit kan ta ett steg
framåt med c-bonden.
4) Med bonden på c4 är det inga
problem för vits kung att vandra
till c6 eller någon annan ruta i

närheten, och sedan kunna sätta
damen emellan på en schack.
Det finns förmodligen snabbare
vinstvägar, men ovanstående
tycker jag är den mest instruktiva. En variant får illustrera:
47...Dc1 48.e7 Df1+ 49.Kd4
Df4+ 50.Kc5 De5+ 51.Kb6 (steg
1) 51...De3+ 52.Ka6 De6+ 53.
Kxa5 (steg 2) 53...Da2+ 54.Kb4
Db2+ 55.Kc4 Da2+ 56.Kd3
Da6+ 57.c4 (steg 3) 57...Da3+
58.Kd4 Db2+ 59.Kd5 Dd2+
60.Kc6 Dg2+ 61.Dd5 (steg 4)
61...De2 62.Dh5+ Kg3 63.e8D.
Svart har dock ett ännu bättre
försvar. Hon kan försöka stoppa
vits kung från att nå b6-rutan.
Planen inleds med 49...Df6+. Idén
är att vits kung aldrig ska få beträda c-linjen utan att c3-bonden
faller med schack. 50.Kc4 är ett
misstag, eftersom svart spelar
50...Dc6+ och sedan kan fortsätta schacka på de vita fälten. Vits
vinstplan är istället:
1) Gå med kungen till c8.
2) Svart tar då, helt enligt sin
plan, c3-bonden med schack. Vit
ställer emellan damen på c7 och
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Schack är tillsammans med
fotboll de stora sporterna i
Armenien och det märktes tydligt. Ett par TV-bolag filmade
under turneringen och de statliga
kanalerna sände sammanfattningar varje dag. Den fyra våningar
höga spellokalen, Tigran Petrosian Chess House, är en imponerande byggnad. Man har
dekorerat med schackskulpturer,
tavlor, affischer, väggbonader
med schackmotiv och specialbyggda schackbord. Detta samt
de hundratalet åskådare gjorde
att inramningen blev utomordentlig. Detta är annat än de
källarlokaler med dålig luft vi vant
oss vid i Sverige – men jag ska inte
klaga. Något säger mig att det är
lättare att popularisera en udda
företeelse som schack i ett fattigt
land som Armenien än i Sverige.

Foto: Gaguik Oganessian

har nu inte svårt att undvika
schackarna.
3) När svart fått slut på schackar
förbättrar vit damens position
ytterligare, till d7.
4) Vit går med kungen och tar
a5-bonden.
5) Det är nu ett teoretiskt vinstslutspel. Med d- och e-bönder
måste den försvarande kungen
vara framför bonden för att hålla
remi. Svarts g-bonde gör bara
saken lättare, eftersom vit kan
använda den som skydd.
49...Df6+ 50.Kd5 Df3+ 51.
Kd6 Dd3+ 52.Ke6 De4+ 53.Kd7
Dd3+ 54.Kc8! (steg 1) 54.
...Dxc3+ 55.Dc7 (steg 2) 55.
...Dh8+ 56.Kb7 De8 (56...Db2+
57.Ka8 Dg2+ 58.Db7 De2 59.
Dd7 leder till samma resultat.)
57.Ka7 a4 58.Dd8 Df7 59.Dd7
(steg 3) 59...Df2+ 60.Ka6 Df1+
61.Ka5 De1+ 62.Kxa4 (steg 4)
och teoretisk vinst.
I partiet gjorde svart inte
mycket motstånd:
47...g3? 48.e7 g2 49.e8D g1D
50.Dh5+ Kg3 51.Ddg5+ uppg.

Deltagare i Junior-VM lägger blommor på Tigran Petrosians
minnesbyst.

Armenien producerar många
nya schackstjärnor, bl.a. genom
Jerevans schackskola – Chess
Academy. Den överraskande turneringsvinnaren Zaven Andriasian är redan en idol liksom Levon
Aronian och de andra OS-guldmedaljörerna. Vid avslutningsceremonin förkunnade Kirsan
Iljumsjinov att junior-VM spelas
i Jerevan även nästa år – ett beslut
som känns helt rätt. Det känns
som om Jerevan snarare än
Moskva kan titulera sig “schackets Mecka“ idag.
Damklassen vanns på särskiljning av Sheng Yang, Kina. Hon
är född 1990, men en veteran i
jämförelse med tvåan, tolvåriga
Hou Yifan, även hon från Kina.
Hou hade inte mer än 2158 i elo
den 1 juli 2005. Ett år senare
hade hon gått upp 330 poäng!
Det hade varit jätteroligt om en
kvinna blivit världens yngsta stormästare, men tyvärr håller tiden
på att rinna ut.
Jag kan naturligtvis bara tala
för mig själv, men är övertygad
om att vi alla tyckte det var fan-

tastiskt kul att spela JVM. Skön
sensommar, hårt motstånd, trevlig schackatmosfär, fast lite fler
poäng hade ju inte skadat ...

PARTIER FRÅN JEREVAN
Franskt (C 07)
Zaven Andriasian
Maxim Rodshtein
Sjuttonårige Andriasian vann
Ungdoms-EM P16 i fjol, men rankad på 29:e plats i Jerevan fanns
han knappast med bland förhandsfavoriterna.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5
Dxd5 5.Sgf3 cxd4 6.Lc4 Dd6
7.0-0 Sf6 8.Sb3 Sc6 9.Sbxd4
Sxd4 10.Sxd4
Mjukisvarianten 10.Dxd4 är inte
i Andriasians smak.
10...a6 11.Te1 Ld7
I Europacupen i Fügen, fem
dagar senare, fick vi se hur en
armenier spelar varianten med
de svarta pjäserna – Timofejev–
Akopjan: 11...Dc7 12.De2 Ld7
TfS nr 8/2006
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12...Dc7
På 12...Le7 följer 13.Sf5!?, t.ex.
13...Dxd1 14.Sxg7+ Kd8! (14.
...Kf8 15.Taxd1 Kxg7 16.Lxf6+
Kxf6 17.Txd7 med fördel för vit)
15.Taxd1 Tg8 16.Lxf6 Lxf6 17.
Sxe6+ fxe6 18.Txe6 b5 19.Txf6
bxc4 20.Tf7 Ta7 21.Txh7 och vit
har god kompensation för pjäsen.
12...Dc5 13.Lxe6! leder till
ungefär samma svängar som i
partifortsättningen.
Varianten med 12.Lg5 tycks
vara lite av en armenisk specialitet. Andriasians landsman Karen
Asrian spelade draget mot Wang
Hao i Taiyuan 2006 och där följde 12...0-0-0 13.Te3 Kb8 14.Tb3
Tc8 15.Df3 Lc6 16.Sxc6+ Dxc6
17.Lxf6 gxf6 18.Dxf6 Tg8 19.Lf1
Tg6 20.Dxf7 och vit vann så
småningom.
13.Lxe6!
Andriasian hade en livförsäkring
i bakfickan. Om inte annat så har
han remischackar.
13...Lxe6 14.Lxf6 gxf6 15.Sxe6
fxe6 16.Txe6+ Kf7
16...Le7 17.Dh5+ ger vit en avgörande fördel, t.ex. 17...Kd8 18.
Df7 Ld6 19.Dxf6+ Kd7 20.Td1
eller 17...Kf8 18.Tae1 Te8 19.
Txf6+ Lxf6 20.Txe8+ Kg7 21.
Dg4+ Kf7 22.De6+ Kg7 23.Txh8
Kxh8 24.Dxf6+.
17.Dd5! Kg7 18.Df5 Df7
Damen försöker hjälpa till i för22
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13.Lg5 0-0-0 med ömsesidiga
chanser. Det slutade remi.
12.Lg5

Svarts bästa möjlighet är 19...h5!
och det instängda tornet får en
strimma ljus och hopp om utveckling, t.ex. 20.Te3 Te8 21.
Txe8 Dxe8 22.Td7+ Le7 23.De6
Kf8 24.Txb7 och vit kan som i
partifortsättningen sätta fart på
sina damflygelbönder, men här
kan svarts torn aktiveras via g8.
Oklart.
20.Td7?!
Efter 20.Txe7 Dxe7 21.Td7 har
vit klar fördel.
20...The8 21.g3
Med ett lufthål för kungen kan
21...Tad8 besvaras med 22.
Texe7, t.ex. 22...Dxe7 23.Txe7+
Txe7 24.Kg2 och vit bör vinna.
21...Tab8 22.h4 h5 23.c4 b6
24.b4

Tolvårige Yifan Hou från Kina.

svaret. Efter 18...Le7 19.Tae1
Tae8 20.T1e3 slår vits angrepp
igenom, t.ex. 20...Dd8 21.Tg3+
Kf7 22.Td3 Dc7 23.Dh5+! Kf8
24.Tg3 Td8 (24...Dxc2 25.Dh6+
Kf7 26.Te1 Teg8 27.Dh5+ Tg6
28.Dd5+ Kf8 29.Dd7 Dc5
30.Tc3 och vit vinner.) 25.Dg4
Dc5 (25...Ke8 26.Txe7+! Dxe7
27.Te3) 26.Dg7+ Ke8 27.h3! Tf8
28.Tc3 Db4 29.Tc4! osv.
19.Td1
Vit har mobiliserat allt han har
att komma med. Nu faller
19...Dg6 på 20.Td7+ Kg8 21.
Dd5!.

19...Le7?!

24...Tbc8
Inför hotet att se en fribonde
rulla fram på c-linjen gör svart ett
drag som påskyndar undergången. Han kan försöka hålla sig
passiv med 24...Kg8, men efter
t.ex. 25.a4 a5 26.b5 Kg7 27.De4
Kf8 28.Tc7 Dg7 29.Df5 Df7
30.Tcxe7 Txe7 31.Txf6 vinner
vit.
25.Texe7 Txe7 26.Txe7 Dxe7
27.Dxc8 Dxb4 28.Dxa6 De1+
29.Kg2 De4+ 30.Kh2 Dd4
31.Kg1 Kh6 32.Da4 Kg7 33.Db3
Kg6 34.a3 Kg7 35.Kg2 Dd6
Eller 35...De4+ 36.Df3 Dxc4
37.Dxh5.
36.Db5 Kh6 37.a4 Dd4 38.Dd5
Dc3 39.Dd6 uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)
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Caro-Kann (B 17)
Yifan Hou
Hoang Thi Bao Tram
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Sg5 Sgf6 6.Ld3
e6 7.S1f3 Ld6 8.De2 h6 9.Se4
Sxe4 10.Dxe4 Dc7 11.0-0 b6
12.Dg4 Kf8 13.b3 c5?!
Det hade varit bättre att förbereda c6-c5 med 13...Lb7 14.Lb2
Sf6.
14.dxc5 Sxc5 15.Lb2 e5 16.Lf5
Lxf5
Svart har problem i den här varianten. I ett parti Xu Yuhua–Liu
Pei, Wuxi 2005, följde 16...h5
17.Dh3 Se6 18.Sh4 Kg8 19.Tfe1
Sf4 20.Df3 Lb7 21.Le4 Lxe4
22.Dxe4 Te8 23.Sf5 med klar
fördel för vit.
17.Dxf5 Te8 18.Tad1 Kg8
Pressen består efter 18...e4 19.
Sh4 Kg8 20.Dh3.
19.Tfe1 f6
Det skapar svagheter på de vita
fälten, men efter 19...e4 20.Dg4
Lf8 21.Sd4 gör tornet på h8
ingen nytta.
20.Sh4! Td8 21.f4 exf4 22.Sg6
Th7 23.b4 Sb7

Juniorvärldsmästaren Zaven Andriasian

1. IM Zaven Andriasian, Armenien
2. IM Nikita Vitiugov, Ryssland
3. GM Jurij Kryvoruchko, Ukraina
67. Kezli Ong, Sverige
78. Axel Smith, Sverige

9½
9
9
5½
4½

(13 ronder, 83 spelare)

24.Te7! Dc4
På 24...Lxe7 följer 25.De6 matt,
och efter 24...Lc5+ besvarar vit
hotet mot d1 elegant med 25.
Ld4.
25.Td5 uppg.
Till exempel 25...Lc5+ 26.bxc5
Dxd5 27.Te8+ Kf7 28.Tf8+ Txf8
29.Dxd5+.
(Kommentarer av Lars Grahn)

Flickklassen
1. Yang Shen, Kina
2. Yifan Hou, Kina
3. Salome Melia, Georgien
51. Ellinor Frisk, Sverige

9
9
9
5

(13 ronder, 57 spelare)
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Äntligen en
VM-titel för
Viktor
Kortchnoi
Av FELIX NORDSTRÖM

Foto: Calle Erlandsson

Å

24
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rets Veteran-VM spelades i
mitten av september i det
lilla samhället Arvier i nordvästra
Italien. Orten ligger i Aostadalen, där åtskilliga schackturneringar spelas, mycket tack vare
en driftig organisatör och schackentusiast. Dalens namn kommer
efter den romerske kejsaren
Augustus, ni vet han varifrån det
utgick ett påbud om att hela
världen skulle skattskrivas vid
tiden för Jesu födelse. Befolkningen är oftast tvåspråkig (franska utöver italienskan) på grund
av att området tidigare tillhörde
Savojen. Diktatorn Mussolini försökte förgäves förbjuda franskan
under sin tid vid makten.
Endast 124 deltagare spelade i
den öppna klassen (varav tre damer). Det var naturligtvis ett lågt
antal, vilket enligt förståsigpåare
berodde på spelorten. Hade man
spelat i Tyskland, veterantävlingarnas förlovade land, skulle det
ha varit många fler. Det var i stort
sett bara européer, varav många
ryssar, som ställde upp i denna
elvarondersturnering. Nio stormästare, tolv internationella mästare och sexton FIDE-mästare
kom till start. Den ringa andelen
titelhållare antyder också att
tävlingen inte var ett högprestigeprojekt, VM-statusen till trots.
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Tävlingen var öppen för män
60+ och för kvinnor 50+. Betänketiden var för mig en angenäm nyhet. Man spelade med Fischerklocka och med 40 drag på
1 timme och 40 minuter och därefter med 40 minuter för resten
av partiet. Dessutom fick man 30
sekunder extra för varje utfört
drag fr.o.m. första draget. Detta
gjorde att “den eviga tidsnöden“
kunde komma först i slutspelet,
och en ordentlig planeringsfas
kunde hinnas med efter överståndna 40 drag. Detta liknar vår
allsvenska betänketid, men är i
mitt tycke bättre.
Nå, själva tävlingen? Man kan
kort säga att Kortchnoi kom, såg
och segrade. Han var överlägsen,
ledde från början till slut och var
inte i någon större fara i något
parti. Han släppte endast fyra
remier på sina elva partier. Den
första kom i femte ronden mot
Klovans, sedan vidtog vinsterna
igen. Spassov lyckades få en viss
press på honom i nionde ronden,
men Kortchnoi gled rutinerat
undan, släppte en bonde och fick
till ett olikfärgat löparslutspel
med lätt remi. Två korta remier
mot Jansa och Bukal avslutade
sedan hans tävling.
Segern var väl ingen större överraskning. Kortchnoi lyckades visserligen inte vinna EM för veteraner tidigare under året och elva
ronder i VM för en 75-årig gentleman kunde ju tänkas ta på krafterna, men han hade klart högst
ranking (2600). Näst högst rankade Cebalo hade 2505.
Utanför tävlingen var Kortchnoi mest för sig själv och inte alls
social, men när segern var bärgad
kom glädjen och han var vän med
alla. Det var ju trots allt en VMtitel, och den kom sent i livet.
Kanske var det sista chansen.
Kortchnoi har ju som bekant förlorat två VM-matcher mot Karpov, 1978 och 1981. Tre om man

räknar in kandidatfinalen 1974,
eftersom Fischer ju sedan inte
ställde upp mot Karpov.
Här är ett parti med Kortchnoi,
där Cebalo blir ordentligt överkörd efter ett strategiskt misstag i
början av mittspelet.
Benoni (A 61)
Viktor Kortchnoi
Miso Cebalo
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5
d6 5.Sc3 exd5 6.cxd5 g6 7.Lg5
h6 8.Lh4 Lg7 9.Sd2 g5 10.Lg3
Sh5 11.Da4+ Kf8 12.Dc2 Sxg3
13.hxg3 Sd7 14.e3 Se5 15.Le2
a6 16.a4 Tb8
Efteråt föreslogs 16...h5 åtföljt
av Ld7 som bättre i denna
obalanserade ställning. Vit kan
knappast slå på h5, för löparen
kommer att stå mycket obekvämt
efter g4 med hotet Dg5.
17.a5 b5 18.axb6 Dxb6 19.Ta2
f5?
Detta är ett allvarligt fel. Nu kan
vit ta initiativet på kungsflygeln.
20.f4! gxf4
Eller 20...Sg4 21.Lxg4 fxg4
22.fxg5 och f-linjen blir angreppsbas. Efter 20...Sg6 eller 20...Sf7
är bonden på f5 en kronisk svaghet förutom att vit kan öppna
spelet (efter 0-0) med e4 eller g4.
21.gxf4 Sg4 22.Lxg4 fxg4 23.
0-0 Dd8

24.f5!
Nu är svart illa ute. Vit hotar helt
enkelt pjäsvinst med f5-f6. Bäst
är möjligen det passiva 24...Lf6,

men vit behåller då greppet
genom att ställa springarna på
c4 och e4.
24...h5 25.f6 Lh6 26.Sc4 Tb4
27.Se4 Lb7 28.Sexd6 Lxd5
Eller 28...Lxe3+ 29.Sxe3 Dxd6
30.Dg6 Dc7 31.Sf5.
29.Txa6 g3 30.Td1 Lxc4 31.
Sxc4 De8 32.Dd3 Txc4 33.Dxc4
Lxe3+ 34.Kh1 Tg8
Med hotet 35...Tg4.
35.f7! Dxf7 36.Td8+ Kg7 37.
Dxf7+ uppg.
Slutställning
1. GM Viktor Kortchnoi
2. GM Vlastimil Jansa
3. GM Liuben Spassov
4. IM Vladimir Bukal
5. IM Anatoly Donchenko

Tre svenskar deltog, och alla kom
högre i resultatlistan än enligt
den ursprungliga inlottningen
efter elo-tal. Felix Nordström och
Nils-Åke Malmdin kom 28:a respektive 29:a med 6½ och Kaj
Andersson 51:a med 6 poäng. Av
de nordiska spelarna blev Ole
Jakobsen bäst med en 11:e plats,
och Heikki Westerinen blev 14:e,
båda med 7½ poäng.
En separat damtävling spelades med 14 deltagare. Den vanns
överlägset av ryskan Ludmila
Saunina, WGM, på 8½ poäng.
Arrangörerna ordnade populära utflykter många av dagarna. På
en sådan kom jag till den vackraste bro jag någonsin har sett. Den
var kanske femtio meter lång, gick
över en ravin, var trettio meter
djup och avslutades nedtill med
ett valv över en forsande bäck.
Inte så märkvärdigt? Jo, den stod
färdigbyggd år 3 f Kr och används
fortfarande! Historiens vingslag
gav den dess skönhet.
Rättelse: I förra numret utnämnde vi
Borislav Ivkov till veteranvärldsmästare.
I själva verket vann han EM för veteraner. LG
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Trött Topalov i Hoogeveen
Av LARS GRAHN

S

chackhistorien känner många
VM-kombattanter som behövt flera månader, upp till ett
halvår, för att återhämta sig efter
en VM-match. Då rörde det sig i
och för sig om matcher som
sträckte sig över mer än de tolv
långpartier som det handlade om
i Elista, men även Vladimir Kramnik och Veselin Topalov måste
ha varit rätt möra efter sin duell.
Ändå begav sig Topalov nästan
direkt vidare till en ny utmaning
i Holland. Arrangörerna av Essentturneringen hade väl hoppats
på att det skulle dyka upp en
världsmästare. I stället anlände
en trött och skamfilad exvärldsmästare.
På ett lantligt hotell i utkanten
av Hoogeveen ställdes han mot
Judit Polgar, Sjachrijar Mamedjarov och Ivan Sokolov i en dubbelrondig turnering sponsrad av
ett glasbruk. Stora glaspjäser
prydde spellokalen.
Holländske schackjournalisten
Gert Ligterink fick en intervju
med Topalov och då handlade
det förstås om vad som hade förevarit i Elista. Ligterink beskriver
hur Topalov fick röda utslag i
nacken och hur bulgarens röst
blev alltmer gäll när han angrep
Kramnik. Det var mest Danailovs anklagelser i repris.
Topalov fick en usel start med
förluster mot Mamedjarov och
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Polgar. Han hade uppenbarligen
inte återhämtat sig efter smällen
i Elista. En boxare som råkat ut
för en knock out tvingas hålla
sig borta från ringen under en
period, men sådant gäller som
bekant inte i schackvärlden.

kunde ha räddat remi i diagramställningen: 35...Txc8 36.Txc8
Txd6! 37.exd6 Dd2! med evig
schack, t.ex. 38.g3 Dd1+ 39.Kh2
Dh5+ 40.Kg1 (40.Kg2?? Sh4+)
40...Dd1+ 41.Kg2 Sh4+! 42.gxh4
Dg4+ och vits kung saknar ett
gömställe.

Veselin Topalov

Sjachrijar Mamedjarov
Topalov var i tidsnöd och gjorde
det naturligaste draget i ställningen.
35...Sf4? 36.g3 Txc8
Eller 36...Se2+ 37.Kf1 Sxc1
38.Dg8+ Kg6 39.Dxe6+ Kh7
40.Dg8+ Kg6 41.Txa8 Txa8
42.Dxa8 och vit vinner.
37.Txc8 Dg4 38.Dg8+ Kg6 39.
De8+ Kh7 40.Dh8+ Kg6 41.Tc7
Dd1+ 42.Kh2 Dh5+ 43.Dxh5+
Sxh5 44.Te7 Tc6 45.Txe6+ Kh7
46.Sf7 Txe6 47.Sg5+ uppg.
Fritz kan berätta hur Topalov

Sicilianskt (B 81)
Judit Polgar
Veselin Topalov
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e6
7.g4 h6 8.Lg2 g5
Tanken är att bädda för en springare på e5, där den skulle kunna
vara en bra försvarare av kungsflygeln.
9.De2 Sbd7
Topalov har aldrig förr haft den
här ställningen med svart, men
det har lustigt nog hans famöse
sekundant Silvio Danailov. Den
uppstod i ett parti Andruet–Danailov, Bulgarien 1985. Andruet
fortsatte med det beskedliga
10.h3 Se5 11.0-0. Polgar är av
hårdare virke.
10.0-0-0 Se5 11.h3 Sfd7 12.f4
En nackdel med g6-g5 är att vit
får chansen att öppna f-linjen.
12...gxf4 13.Lxf4 b5 14.Thf1
Lb7 15.Df2 Tc8 16.Sce2
Inledningen på en stark springarmanöver.
16...Lg7 17.Sg3 Th7
Topalov tvingas till ett konstlat
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Topalov mot Mamedjarov i andra omgången.

försvar.
18.Sh5 Lh8 19.Kb1 Sc5?
Det finns en taktisk vederläggning av det draget. 19...Db6
kommer i fråga.

20.Lg3
Och här skriker Fritz efter 20.Sf5!,
t.ex. 20...exf5 21.Lxe5 Lxe5
22.Dxf5 Th8 23.Dxf7 matt. Men
Polgar behåller fördelen även med
partidraget.

20...Sxe4
Vit har ett starkt angrepp oberoende av om svart slår bonden
eller inte.
21.Lxe4 Lxe4 22.Lh4 Dc7 23.
Lf6! Lg6 24.Lxh8 Txh8 25.Sf6+
Kd8 26.h4 Dc5 27.h5 Lh7 28.
Dh4 Lxc2+
Eller 28...Kc7 29.Sxh7 Txh7 30.
Txf7+ Txf7 31.Sxe6+.
29.Sxc2 Dxc2+ 30.Ka1
Det skapar inga problem för vit
att släppa in damen på c2 och nu
hotar Sd5+.
30...Tc4
På 30...Tc6 avgör 31.Sd5+ Kd7
32.Sb4.
31.Se4+ Kc7 32.Sxd6 Tf4 33.
De7+ Kb6 34.Db7+ Ka5 35.Da7
Det lämnar plats för springaren
på b7. Svarts kung kommer inte
undan förföljarna.
35...b4
Eller 35...Txf1 36.Sb7+ Kb4 37.

Txf1 Dc4 38.Tf4 Dxf4 39.Dc5+
Ka4 40.b3 matt.
36.Tfe1 Sf3 37.Tc1 Sxe1 38.
Txc2 Sxc2+ 39.Kb1 uppg.
Till exempel 39...Sd4 40.Sb7+
Kb5 41.Dc5+ Ka4 42.Da5 matt.
Judit Polgar fick nyligen sitt
andra barn, dottern Hanna, och
gladde sig över att kunna koppla
av med turneringsschack mellan
amningar och annat spädbarnsbestyr. Hennes systrar Susan och
Sofia har för övrigt också två barn
var och i deras fall har det blivit
mycket glest mellan turneringarna.
Judit Polgar inledde bäst av alla
med 3½/4 och låg i täten när två
ronder återstod. En remi i näst
sista ronden mot svåraste konkurrenten Mamedjarov hade
suttit fint, och hon spelade med
de vita pjäserna.
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Hoogeveen 2006
1

1.
2.
3.
4.

Sjachrijar Mamedjarov
Judit Polgar
Veselin Topalov
Ivan Sokolov

Spanskt (C 95)
Judit Polgar
Sjachrijar Mamedjarov
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sb8
Här uppstår Breyervarianten.
Springaren återvänder till stallet
och tar fart i en annan riktning.
För tre år sedan skrev Paul van
der Sterren en artikel om Breyervarianten i New In Chess Yearbook där han dödförklarade den.
Det var enligt honom ett farväl
till det som hade varit hans
älsklingsvariant. Men dubble
juniorvärldsmästaren Mamedjarov, som numera får vara med
och leka i de stora sammanhangen, har funnit nya intressanta
svängar i varianten.
10.d4 Sbd7 11.Sbd2 Lb7
Det finns en tragikomisk historia
kring den här ställningen som
daterar sig till februari 1993, då
Judit Polgar spelade en match
mot Boris Spassky i Budapest.
Spassky råkade göra en dragomkastning och spelade 11...Te8?
vilket tillät 12.Lxf7+! Kxf7 13.
Sg5+ Kg8 14.Se6 med damvinst.
Men Polgar var inte tillräckligt
alert och spelade automatiskt
12.Lc2. Pinsamt. Medvetet eller
omedvetet ändrades dragföljden
till 11...Lb7 12.Lc2 Te8 när partiet matades in i de stora partibaserna. Pinsamt, igen.
12.Lc2 Te8 13.Sf1 Lf8 14.Sg3
g6 15.b3
Polgars favoritvariant. Vit hotar
28
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att vinna terräng med 16.d5 c6
17.c4.
15...d5 16.Lg5 h6 17.Lh4 g5
Vit måste ge en pjäs men enligt
van der Sterren är kompensationen mer än tillräcklig.
18.Sxg5 hxg5 19.Lxg5 exd4 20.
e5
Löparen på b7 blir inmurad.
20...Txe5 21.Txe5 Sxe5 22.cxd4
Det är viktigt att kontrollera fältet e5. I ett parti Navara–Socko,
grekiska lagmästerskapet 2005,
råkade vit illa ut efter 22.Dxd4?
Dd6! 23.Te1 Se4 osv.
22...Sc6!
I ett senare parti mot Navara spelade Socko det svagare 22...Sed7?!
och förlorade efter 23.Df3 De7
24.Lf5 Dd6 25.Lf4 De7 26.Tc1
c6 27.Lg5 Dd6 28.Sh5 Lg7
29.Sxg7 Kxg7 30.Lf4 De7 31.
Dg3+ Kh8 32.Dh4+ Kg8 33.Lxd7
Dxd7 34.Dxf6 De6 35.Dg5+
uppg. (Navara–Socko, Ustron
2006)

Mamedjarov och Polgar fördjupade sig i den här ställningen i

■

■

■

efteranalysen. Polgar spelade
23.Sf5 och kunde aldrig påvisa
kompensation för pjäsen. Mamedjarov menade att hon borde
ha spelat 23.Sh5 och visade följande variant: 23...Le7 24.Lxf6
Lxf6 25.Dd3 Lxd4 26.Dh7+ Kf8
27.Dh6+ Ke8 28.Te1+ Se5!
29.Lf5 Dd6 följt av 30...c5 och
förklarade att svart inte kunde
förlora i den ställningen. Det
var uppenbart att han hade sett
längre hemmavid. Vi talar alltså
om en öppningsanalys som sträcker sig en bra bit in i mittspelet.
Den ende som följde efteranalysen vid sidan om brädet var en
holländsk amatörfilmare. Sedan
lade han ut filmklippet på sin
blogg och på videodelarsajten
Youtube. Han anade inte att han
hade bevittnat en analys mycket
viktig för bedömningen av
Breyervarianten i Spanskt. Den
videosnutten skulle komma att
bli mycket omtalad.
Efter Hoogeveen åkte Mamedjarov vidare till Michail Tals
minnesturnering i Moskva. I
första ronden där spelade han
Breyervarianten mot Alexei
Shirov.
Det visade sig att Shirov inte
hade sett filmsnutten i det stora
skyltfönstret, det vill säga på
internet, och det är väl inte så
konstigt? Han gav sig huvudstupa in i efteranalysen från Hoogeveen. Från diagramställningen
fortsatte partiet: 23.Sh5 Le7 24.
Lxf6 Lxf6 25.Dd3 Kf8 26.Dh7
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Lxd4 27.Dh6+ Ke8?! 28.Te1+
Se5 29.Lf5?! (Enligt David Navara, vars försök med varianten vi
har beskrivit ovan, får svart allvarliga problem efter 29.Sg7+!
Kd7 30.Lf5+ Ke7 31.Df4! osv.)
29...Dd6 30.Dg5 c5 och vi har en
ställning som vi känner igen från
den holländska efteranalysen.
Shirov fann inget bättre än
31.Sf6+ Kd8 32.Sxd5+ Ke8 33.
Sf6+ Kd8 34.Sd5+ remi.
Shirov kände varken till videosnutten från Youtube eller Navaras förstärkning.
Alexander Gristjuk gjorde ett
försök att knäcka Breyervarianten några ronder senare i Moskva
mot den ståndaktige Mamedjarov. Från diagramställningen
spelade Gristjuk 23.Dd3 och i
partifortsättningen fick han lovande spel men inte mer: 23...Sb4
24.Df3! Le7 25.Lb1?! (Här ger
Navara 25.Lf5! med goda vinstchanser för vit efter 25...Se4
26.Lh6! Lf8 27.Dg4+ Kh8 28.
Dh5 Sf6 29.Dh4 Kg8 30.Lg5 Lg7
31.Sh5!, eller 25...Sc6 26.Te1
Sxd4 27.De3! Sxf5 [27...Lc5
28.Df4 Dd6 29.Dh4 eller
27...Sc6 28.Lh6! Sh7 29.Df3 Lf6
30.Sh5] 28.Sxf5 Lf8 29.Dg3 Kh7
30.Dh4+ Kg6 31.g4!) 25...Lc8
26.Df4 Se4 27.Lxe7 Dxe7 28.a3
Sc6 29.Lxe4 dxe4 30.Sh5 Dd6
31.Sf6+ Kf8 32.Dh6+ Ke7
33.Sg8+ Ke8 34.Sf6+ Ke7 remi.
Nu är Mamedjarov vid draget i
den här teoriduellen. Navara tycks
ha initiativet.
Tidigare har de ambitiösa
schackspelarna gjort sökningar i
de olika partibaserna på internet
i sina förberedelser. Nu får de
kanske också börja se sig omkring
på Youtube.
23.Sf5? Lc8!
Springaren tillåts inte slå sig till
ro på f5.
24.Tc1 Lxf5 25.Lxf5 Dd6 26.Lh4
Se7 27.Lg3 Db4! 28.Lb1 c6 29.
Le5 Lg7 30.a3

Topalov frågar domaren Piet Bakker om vägen till toaletten.
(Ian Rogers fanns på plats i Hoogeveen och garanterar att
bildtexten inte är något påhitt.)

Svarts dam kollras bort. Efter
30.Df3? Dd2! 31.Td1 Dg5 slår
svart tillbaka angreppet.
30...Dxa3 31.Tc3 Sd7 32.Tg3
Sxe5 33.dxe5 Db4
Vits dam tvingas kvar på första
raden.
34.Tg4 Dc3 35.f4 d4 36.Kh2
Sd5 37.f5 d3 38.Dxd3 Dxe5+
39.Tg3 Sf6 40.Df3 Td8 41.uppg.
I sista ronden väntade ett nytt
möte med Topalov, som hade
återhämtat sig efter den usla
starten.
Nimzoindiskt (E 32)
Veselin Topalov
Judit Polgar
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Dc2 0-0 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3
b6 7.Sf3 Lb7 8.e3 c5 9.Le2 cxd4
10.exd4 d5 11.b3 Sbd7 12.0-0
dxc4 13.bxc4 Dc7 14.a4
Det är viktigt att försöka hålla
tillbaka b6-b5. Förutom spel mot
hängande bönder (c4-d4) kan
Polgar försöka skapa hot på kungsflygeln.
14...Tac8 15.Te1 Tfe8 16.Lb2
Sg4
Hotet Lxf3 framtvingar en för-

svagning.
17.g3 Sdf6 18.Sd2 h5 19.h3
Sh6
Ett springaroffer har små chanser
att lyckas, så det är bäst att retirera.
20.Lf3 Ted8 21.Te5
Det är inte i första hand bonden
på h5 som lockar utan möjligheten att vräka in d4-d5 och spel
på långa diagonalen.
21...Sf5 22.Lxb7 Dxb7 23.d5
Det öppnar en farlig diagonal,
och efter 23...Txd5 24.Txd5 exd5
25.Df3 Sd6 26.Lxf6 gxf6 27.Dxf6
Sxc4 28.Dg5+ Kf8 29.Sf3 har vit
klar fördel.
23...h4 24.g4 Se7 25.Se4 Se8

26.Te1?
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Polgars kommentar till vinsten:
“Topalov ville för mycket.“ Utgången av det här partiet innebar
att Anand passerade Topalov på
världsrankingen.
Vinsten kunde ha gett Polgar
ett odelat förstapris – om inte
olycksfågeln Ivan Sokolov hade
sjabblat bort en vinstställning mot
Mamedjarov. Sokolov gjorde en
av sina sämsta turneringar som
stormästare.

Foto: Cathy Rogers

Ivan Sokolov

Ivan Sokolov tröstas av dottern.

Det ger svart chansen att komma
billigt undan. 26.dxe6! ger klar
fördel, t.ex. 26...f6 27.Df3! Dc6
(27...fxe5? 28.Sxf6+) 28.Th5
Dxe6 29.Te1 Dc6 30.La3 Tc7
31.c5.
26...Sxd5 27.Df3 Txc4 28.Tg5
De7?
Polgar tar inte vara på chansen.
Om hon placerat damen på c6
eller c7 hade det inte funnits
något offer på g7. Nu däremot ...

29.Lxg7! Sxg7 30.Txd5! Txd5
30
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31.Sf6+ Kf8 32.Sxd5
Bindningen på e-linjen gav
Topalov chansen att återta material.
32...Dd6 33.Sf6 Se8 34.Da8 De7
35.g5 Td4 36.Tc1 Td8 37.Df3
Td5 38.Kf1?
Tidsnöd råder och felkavalkaden
fortsätter. Efter 38.Df4! faller
38...Sxf6 på 39.gxf6 Dd8 40.Tc7!
Td1+ 41.Kh2.
38...Sxf6! 39.gxf6 Dd8 40.Tc4
Tf5 41.Da3+ Kg8 42.Tg4+ Kh7
43.Txh4+?
Nu kan kungen slinka. Efter 43.
Tg7+ Kh8 44.De7! får svart nöja
sig med remischackarna efter
44...Dd1+ 45.Kg2 Df3+ 46.Kh2
Dxf2+ 47.Tg2 Df4+ osv.
43...Kg6 44.Tg4+ Kxf6 45.Dc3+
Ke7 46.Td4 Td5 47.Tc4 Kd7
48.h4 Db8 49.Df6 Tf5 50.Td4+
Kc6 51.Tc4+ Kb7 52.De7+ Ka6
Här står kungen säkert.
53.Tc7 Da8 54.Kg1 Tf4 55.f3
Txf3 56.Dg5 f5 57.uppg.

Sjachrijar Mamedjarov

45...Lxd4?
Rakt in i ett förlorat bondeslutspel. 45...b4 46.axb4 axb4 47.Sb3
Lg3 med remi.
46.Kxd4 Kc6 47.h4 b4 48.axb4
axb4
I det här fallet har svart inte
någon glädje av den avlägsna fribonden.
49.Kc4 b3 50.Kxb3 Kd5 51.g5!
Det hade Sokolov förmodligen
missat.
51...Ke6
Eller 51...Ke4 52.h5 gxh5 53.g6
fxg6 54.e6 med samma utgång.
52.Kc4 Ke7 53.Kb5 f6 54.gxf6+
gxf6 55.Kc5 Ke6 56.Kd4 Kd7
57.Kd5 Ke7 58.e6 Kd8 59.Kd6
Ke8 60.e7 uppg.
Det blev sammanlagt två remier
på tolv partier. Det är en anmärkningsvärd låg remiprocent i en
turnering av kategori 20.
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Det fanns tio spelare med
elo över 2700 och bland dem
hade Vasilij Ivantjuk det bästa
resultatet med 6/7 och en prestationsrating på 2864. Här hans
avslutning i sista ronden:
Robert Ruck,
KSK 47 Eynatten (Belgien)

Europacupen i Fügen
Av LARS GRAHN

E

uropacupen var tidigare en
tävling uteslutande för nationella mästarlag och den spelades
som namnet antyder i ett cupsystem. Den största svenska
framgången är när Lunds ASK
avancerade till semifinal mot
ryska Burevestnik 1976.
Numera är Europacupen öppen för alla lag som har lust att
vara med och den genomförs i
sju ronder under en vecka. Årets
tävling hade förlagts till natursköna Fügen i Österrike. Gröna
ängar och alptoppar gav en
vacker inramning åt evenemanget i ortens festivalhall. Sverige
representerades av Sollentuna
SK i huvudgruppen och av Kristallens SK i damklassen.
Det kom femtiosex lag till start
i huvudgruppen med mycket
varierande spelstyrka alltifrån
Ural Sverdlovsk med bland annat
världsstjärnorna Peter Svidler,

Alexander Gristjuk, Alexei Shirov och Vladimir Akopian – ett
lag med deras ratingsnitt finner
man knappast ens i schack-OS
– ner till Butrini från Albanien
med endast en elo-spelare i laguppställningen.
Inför sista ronden låg fyra ryska
lag och Clichy från Frankrike i
täten med 10/12 matchpoäng.
Och var fanns fjolårsmästarna
NAO Chess Club, kan man ju
undra. Svaret är att Madame
Nahed Ojjeh har tröttnat på
att sponsra den klubben och att
deras stjärnspelare har spritts för
vinden.
När slutronden var undanstökad stod Tomsk-400 som Europacupmästare på 30 partipoäng
med Ladya Kazan och Sverdlovsk
som tvåa respektive trea med
26½ partipoäng. Sollentuna SK
kom på 21:a plats med 23 partipoäng.

Vasilij Ivantjuk,
Saransk (Ryssland)

34.Td1!
Läckert. Han överger springaren
på e2, som kan slås med schack.
Den efterföljande avdragsschacken går dock inte av för hackor.
34...Txe2+ 35.Kc1+ Ke8 36.
Dc8+ Kf7 37.Df5+ Ke8
Eller 37...Ke7 38.Td7+ Ke8 39.
Df7 matt.
38.Dg6+ Ke7 39.Dxg7+ Ke8 40.
Dg6+ Ke7 41.Df6+ uppg.
Ändå fanns det en spelare som
var ett strå vassare än Ivantjuk,
nämligen finländaren Tomi
Nybäck som samlade ihop 6½/7
(prestationsrating 2887) på femte bordet för Werder Bremen.
Han fick också chansen att briljera i sista ronden:
Slaviskt (D 10)
Tomi Nybäck,
Werder Bremen (Tyskland)
Vladimir Malachov,
Sverdlovsk (Ryssland)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
a6 5.Dc2 g6 6.Ld3 Lg7 7.Sf3
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0-0 8.0-0 Lg4
Vit har hindrat löparen från att
komma till f5 men den tar sig ut
i alla fall även om det kostar ett
tempo efter 9.Se5. Svarts tanke
är att han ska besvära springaren
när den väl har hamnat på e5
med c6-c5.
9.Se5 Le6 10.b3 c5 11.Se2 Sfd7
12.Sxd7 Sxd7 13.Lb2 cxd4
Svart skulle i princip vilja spela
13...Tc8 men det besvaras starkt
med 14.Sf4. Så svart täcker fältet
f4, men först efter avslaget på d4,
för efter 13...Db8? 14.cxd5 Lxd5
är 15.e4 Lc6 16.d5 obehagligt.
14.exd4 Db8 15.c5 Sf6 16.Lc1
Sh5
Han vill förhindra Lf4.
17.Le3 Ld7 18.f4
Svart får inte chansen till e7-e5
och sedan kan bondemajoriteten
på damflygeln börja tala.
18...Dc8 19.b4 Lf5 20.Lxf5 gxf5
21.Sg3 Sxg3 22.hxg3 e6?!
Damen spärras in bakom bondekedjan. 22...De6 eventuellt följt
av Dg6 hade varit mer flexibelt.
23.Kf2 Dd7 24.Th1 h6 25.a4
Tfc8 26.Dd3 Dd8 27.Ta3 b6
28.Tc1 a5?
Det ger vit massor av spel på
damflygeln. Efter 28...bxc5
29.bxc5 kunde det ha blivit svårt
att pressa fram c-bonden.
29.b5 bxc5 30.dxc5 d4 31.Ld2
Lf8

32.c6!!
Ett avgörande kvalitetsoffer. Nu
forsar bönderna fram med obän32
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dig kraft.
32...Lxa3 33.Dxa3 Dd5 34.Dc5
Da2 35.Dc2 Dd5 36.Dc4 Dd8
37.Dc5 uppg.
Rafael Vaganian var länge Armeniens största VM-hopp efter
Tigran Petrosian, men nu har
Levon Aronian tagit över den
rollen. Både Vaganian och Aronian bor för övrigt i Tyskland.
Vaganian har betraktats som en
av de stora experterna på Franskt,
men det har uppstått en del
defekter i fasaden på senare år.
Nederlaget i Fügen mot Viktor
Bologan var säkert smärtsamt.
Franskt (C 18)
Viktor Bologan,
Tomsk-400 (Ryssland)
Rafael Vaganian,
Bank King (Armenien)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+
Under flera decennier föredrog
Vaganian och ett par armeniska
stormästarkolleger 5...La5.
6.bxc3 Se7 7.Dg4 0-0 8.Ld3
Sbc6
Om svart försöker blockera ställningen med 8...c4 så drabbas han
av 9.Lh6! Sg6 10.Lxg6 fxg6
11.Le3 följt av h2-h4 och vit har
ett bastant initiativ på kungsflygeln.
9.Lg5!?
Svart erbjuds att plocka ett par
bönder, om han törs.
9...Da5 10.Se2 Te8!?
Ett nytt drag som förbereder
11...c4 eller 11...Sxd4. Direkt
10...c4 besvaras med 11.Lxh7+
Kxh7 12.Lxe7 Sxe7 13.Dh4+ och
slag på e7. Bonderovet 10...cxd4
11.f4 dxc3 kan stå svart dyrt efter
12.0-0!, det visar flera partiexempel. På sistone har svart ofta
försökt med 10...Sg6 för att besvara 11.0-0 med 11...Da4 eller
11...c4, men statistiken är ingen
upplyftande läsning för svartspelarna.

11.h4!?

11...Sxd4
11...cxd4 kan besvaras med
12.Lf6! Sg6 13.Dg3 gxf6 14.exf6
Dd8 15.Dg5, t.ex. 15...h6 16.
Dxh6 Dxf6 17.h5 Dh8 18.hxg6
Dxh6 19.Txh6 dxc3 20.0-0-0
fxg6 21.Tdh1 med klar fördel för
vit, eller 15...dxc3 16.h5 h6 17.
Dxh6 Dxf6 18.hxg6 Te7 19.Th3!
fxg6 (19...Se5 20.Tg3 fxg6
21.Lxg6 Tg7 21.Sf4! med klar
fördel för vit.) 20.Lxg6 Dg7
21.Dh5 Se5 22.Tg3 Kf8 23.f4
Sxg6 24.Txg6 Dh7 25.Th6 med
avgörande angrepp.
Även 11...c4 besvaras med 12.
Lf6!, t.ex. 12...Sg6 13.Lxg6 fxg6
14.h5 gxf6 15.hxg6 f5 16.Dh4
Dc7 17.gxh7+ Kh8 18.Sf4 Df7
19.Df6+ Dxf6 20.exf6 och vit
vinner, eller 12...g6 13.Lxg6 fxg6
14.h5 Sf5 15.hxg6 h6 16.Dxf5!
exf5 17.Txh6 med matt.
12.Th3 Sxe2?
Möjligen med en pjäsvinst i sikte
men det är mest en hallucination.
Efter 12...Sdc6 13.Lf6 Sg6
14.Dg5! är det också kört, t.ex.
14...h6 15.Dg3 gxf6 16.exf6 Dd8
17.h5 Dxf6 18.hxg6 Dg5 19.Dh2
Kg7 20.Th5.
Det hade blivit betydligt svårare för vit efter 12...Sdf5, t.ex.
13.Lf6 Kh8 14.Dg5 c4 15.Lxf5
Sxf5 16.h5 h6 17.Lxg7+ Kh7
(17...Sxg7? 18.Dxh6+ Kg8 19.
Tg3 med avgörande angrepp.)
18.Df4 Kxg7 19.g4 Kh7 20.Tg3!
Ld7 21.gxf5 exf5 22.Kd2 följt av
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Tag1 ger vit initiativet, men det
är möjligt att svart kan försvara
sig.
13.Kxe2 Sg6
Pjäsvinsten 13...c4 faller på
14.Lxh7+ Kxh7 15.Lxe7 Txe7
(15...Da4 16.Tc1 Txe7 17.Tg3
f5 [17...g6 18.h5!] 18.exf6 Tc7
19.Dg6+ Kg8 20.fxg7 Tf3 med
mattangrepp. Efter 13...Sf5 14.
Lf6 Kf8 15.Lxg7+! Sxg7 16.Tg3
faller 16...Sf5 på 17.Lxf5 exf5
18.Dg7+ Ke7 19.Df6+ Kf8 20.
Dh6+ Ke7 21.Dd6 matt.
14.h5! Sxe5 15.Dg3 Sxd3 16.
Lf6! Sf4+
Eller 16...g6 17.hxg6 fxg6 18.
Txh7! Kxh7 19.Dh4+ med matt.
17.Kd2 Sg6 18.hxg6 fxg6 19.
Txh7! uppg.
Efter 19...Kxh7 20.Th1+ Kg8
leder 21.Dxg6 till matt.
Dieter Liviu Nisipeanu spelade
en kampremi i andra ronden mot

Ulf Andersson, som representerade det engelska laget Hilsmark
Kingfisher (fyra remier vid förstabordet). Nisipeanu fick ut mer
i följande parti.
Blumenfeldgambit (E 10)
Kiril Georgiev, Alkaloid Skopje
Dieter Liviu Nisipeanu, Clichy
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 c5 4.d5
b5 5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5 7.g3
a6 8.bxa6 Ld6 9.Lg2 0-0 10.
0-0 Sc6
Här borde svart ha kompensation
för bonden.
11.b3 Lxa6 12.Lb2 De8 13.Sbd2
Td8 14.Te1 Sg4 15.h3
Georgiev provocerar fram ett
offer som han uppenbarligen inte
höll för korrekt.
15...Sxf2!? 16.Kxf2 Sd4 17.g4
h5 18.g5 Df7 19.e3
Frågan är om svart har tillräcklig
kompensation för pjäsen efter
19.Kg1.

19...Sxf3 20.Sxf3

20...Lh2!
Nu börjar det bli otäckt för vit.
Kungen hindras från att gå till g1
och det hotar Df7-c7-g3 med
matt.
21.Lf1 Dc7 22.Lxa6 Dg3+ 23.
Ke2 Dg2+ 24.Kd3 c4+ 25.Kc3
Txf3 26.Dd4
Det går inte längre att stoppa
svarts angrepp. Det bryter igenom även efter 26.Te2 Txe3+.
TfS nr 8/2006

TfS nr 8.06.pmd

33

06-12-12, 10.01

33

26...Tf2 27.Db6 Le5+ 28.Kb4
Tb8 29.Lb7 Lxb2 30.Dxe6+ Kh8
31.Kc5 Lxa1
Det finns fortfarande en del
fallgropar, som 31...Txb7? 32.
De8+ Kh7 33.Tg1 och vit förlorar damen på grund av 34.g6+.
32.Lxd5 Dxg5 33.Txa1 c3 34.h4
Dxh4 35.e4 c2 36.Tc1 Dg5
37.Dh3 Dxc1 38.uppg.

EMANUEL BERG KOMMENTERAR
Franskt (C 18)
Emanuel Berg,
Sollentuna SK
Aleksandr Berelovich,
Rochade Eupen, Belgien
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Dc7
Detta kom som en glad överraskning eftersom jag själv har spelat
varianten som svart under lång
tid och väl känner till dess brister.
På senare tid har jag övergått till
6...Se7. Anledningen till det förklaras ganska tydligt i det här
partiet.
7.Dg4 f5
Svart har två andra alternativ,
7...Se7 och 7...f6, men i båda
fallen har vit fördel; svarts ställning är inte lätt att hålla ihop.
8.Dg3 Se7?!
Det här draget har jag spelat som
svart ända från 1992 och fram till
2005 med bra resultat. Nu anser
jag det vara tvivelaktigt på grund
av de stora problem som jag fick
erfara i de sista partierna med
draget innan jag bytte variant.
Det här partiet är ännu ett exempel på vad svart kan råka ut för.
Sundare är 8...cxd4 9.cxd4 och
nu 9...Se7. Svart kommer då till
rockad eftersom 10.Dxg7?? faller på 10...Tg8 följt av Dc3+ med
tornvinst. Jag tror fortfarande att
denna variant är spelbar för svart,
men jag föredrar definitivt att
sitta med de vita pjäserna.
34
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9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7 cxd4 11.
Se2
Det här är den gamla huvudvarianten. De sista åren har vit
mestadels spelat 11.Kd1 med idén
att sätta springaren på f3 och
hålla diagonalen öppen för löparen på f1. Hur som helst så har
det kommit fram nya idéer för vit
efter 11.Se2. År 2003 visade
Anand var skåpet skulle stå i ett
snabbparti mot Curt Hansen.
11...Sbc6
Detta är mer flexibelt än
11...dxc3, men vanligtvis leder
det till detsamma genom dragomkastning.

12.h4
Under partiet tänkte jag länge i
ett försök att komma ihåg Anands
parti, men misslyckades med att
spela samma dragföljd. Idén är
ändå densamma och 12.h4 tycks
vara nog så starkt. Partiet Anand–
Hansen fortsatte med 12.Dh5+
Sg6 (12...Kd8 är ett försök att
klara sig undan den obehagliga
spiken, men efter 13.Lg5! [13.f4
är mindre klart eftersom vit då får
problem att hitta lediga fält för
sina löpare och speciellt den på
c1. Partiet Baklan–Borovikov,
Alusjta 2002, fortsatte 13...dxc3
14.Le3 Da5 15.Dh4 b6 16.Df2
La6 17.h4 Kd7 18.Th3 och spelarna kom överens om remi.]
13...dxc3 14.f4 har vit också ett
bra grepp. Svart står trångt och
har svårt att komma ut med sina
pjäser. En enkel och effektiv plan

för vit är att spela ner damen till
f3 för att provocera fram d4 och
sedan fortsätta trycka mot svarts
bönder med Td1. Om inte detta
skulle räcka så har vit också en
extra resurs i fribonden på hlinjen, som knappt går att stoppa
när den väl sätter fart.) 13.Lg5
Dxe5 14.f4 Dg7 15.h4 dxc3
16.Td1 d4 17.Df3 e5 18.Dd5
med ett dödande angrepp. Vit
tilläts även att kombinera lite
efter 18...Sge7 19.Dd6 Ld7 (Jag
har en gång själv suttit med
denna hemska ställning som svart.
Jag kände till Anandpartiet och
valde därför att prova lyckan med
nyheten 19...Kf7, och på något
mirakulöst sätt lyckades jag till
sist rädda en halva efter en hel del
kampschack.) 20.Sxc3 Sc8
21.Dc7 dxc3 22.Le2 och efter
22...Th8 23.fxe5 avgjorde vit
strax partiet till sin fördel.
12...dxc3
12...Dxe5 bemöts med 13.Lf4!
(13.Dh5+ Sg6 14.Lg5 dxc3 15.f4
leder till partifortsättningen genom dragomkastning.) 13...De4
14.cxd4 och efter 14...Sxd4 vinner vit med 15.f3! Sxc2+ (eller
15...Dxc2 16.Ld6 Sdc6 17.Tc1
Db2 18.Txc6) 16.Kd2 Da4
17.Ld6.
13.Lg5 Dxe5 14.Dh5+ Sg6
14...Kd8 är inte mycket bättre.
Vit fortsätter med 15.Th3 d4
16.Df7 och svart är hårt pressad.
15.f4 De4!?
Svart undviker att upprepa partiet Anand–Hansen med 15...Dg7,
så nu var det dags att börja spela
efter eget huvud. På ett sätt är det
lite störande när preppen ”tar
slut”, men på samma gång vill
man inte gärna agera kopiator.
16.Th3 d4?
Det här draget möjliggör för vit
att forcera fram en öppning av
ställningen vilket är helt idealiskt
för det vita löparparet, och den
svarta kungen blir än mer utsatt.
Bättre var 16...Dxc2 men det ser
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inte heller särskilt bra ut efter
17.Txc3 Db2 18.Tac1 med ett
mycket starkt initiativ för vit.
17.Dh7!
Ett starkt mellandrag som öppnar för taktiska möjligheter.
17...Sge7
17...Sce7 förlorar efter 18.h5 Th8
19.hxg6!? (eller 19.Dg7 Tg8
20.Dxd4 med avgörande fördel.)
19...Txh7 20.gxh7 Sg6 21.0-0-0
osv.
18.0-0-0!
Ett bra multifunktionellt drag.
Det garderar den hotade c2-bonden, sätter kungen i ”säkerhet”
och aktiverar det dödliga hotet
Txd4. Svart blir därför tvungen
att öppna i centrum mitt framför
sin redan utsatta kung.
18...e5
18...Txg5 hjälper inte svart.
Efter 19.hxg5 står vit på klar vinst
eftersom svart inte hinner med
att rockera långt.

Pontus Carlsson gör sig beredd till kamp.

Sollentunas matcher:
1. de Sprenger Echternach, Luxemburg
2. Tomsk-400, Ryssland
3. Rochade Eupen, Belgien
4. Vilnius CC NSEL30, Litauen
5. Bauset Pardubice, Tjeckien
6. Gros Xake Taldea, Spanien
7. Schachverein Wollishofen, Schweiz

6–0
1–5
5½-½
4–2
5–1
1½-4½
4–2

Individuella resultat. Samtliga lagmedlemmar
spelade sju partier:

19.Sxc3?!
Ett spekulativt drag med avsikt
att ta kål på svarts ställning
direkt. Under partiet kändes det
som en självklarhet att detta drag
skulle spelas med tanke på vits
starka initiativ och att svart ligger
efter i utvecklingen. Ställningen
var dock inte riktigt mogen för
detta. Svart har försvarsresurser
och får nu en gratischans att
komma tillbaka in i partiet.
Klart bättre var det enkla
19.fxe5! och vit vinner ganska
lätt, t.ex. 19...Txg5 (19...Dxe5

Evgenij Agrest
Emanuel Berg
Pontus Carlsson
Thomas Ernst
Bo Lindberg
Luis Couso

3½
4½
4½
3½
3½
3½

faller på 20.Dh5+! Kd8 21.Sxd4
Sxd4 22.Te3! Txg5 23.Dxg5 Dc5
24.Txd4+ med ett förkrossande
angrepp, medan 19...Le6 besvaras med 20.Txd4! Dxe5 21.Te3
och löparen på e6 faller.) 20.hxg5
Le6 21.Sxd4! Sxd4 (21...Df4+
22.Kb1 0-0-0 23.Thd3 är vunnet
för vit eftersom springaren på e7
hänger löst. Likaså 21...0-0-0

22.Sxe6 Txd1+ 23.Kxd1 Dd5+
24.Td3 Dxe6 25.Dh8+ Kc7
26.Df6! med dambyte och avgörande fördel till vit.) 22.Txd4
Dxd4 23.Lb5+ Kd8 24.Td3 och
svart förlorar damen och partiet.
19...dxc3 20.Lb5 Txg5
Enda draget! 20...exf4 faller på
21.Thd3! och svart blir matt inom
kort, t.ex. 21...Le6 22.Dxe7 matt.
TfS nr 8/2006
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21.hxg5 Le6
Sämre är 21...Dxf4+? 22.Kb1
Dxg5 och svart förlorar efter
23.Dh8+ Dg8 (23...Sg8 är alldeles för passivt. Vit kan lugnt fortsätta med 24.Th7! Le6 25.Txb7
och så vidare.) 24.Df6 och Th8
med damvinst.
22.Dg7 Ld5!
En mycket stark parad. Jag hade
sett detta drag vid beräkningen
av 19.Sxc3 men underskattat det.
Jag trodde bara att detta var ett
sista desperat försök och att det
nu skulle gå att hitta något förkrossande för vit. Men så var inte
fallet. Visserligen finns det en
tornvinst med Th8+, men med
tanke på vits utsatta kung är det
mycket farligt och han kan som
bäst hoppas på remi. Denna lilla
felberäkning kunde ha stått mig
dyrt om det inte vore för att min
motståndare var i en sådan ruskig
tidsnöd.

fortsätter svart lugnt med 26...b5
med idén 27.Lb3 Dxa3 28.Txd5+
Kc7 29.Txa7+! Dxa7 30.Txe5
Dg1+ 31.Ka2 Da7+ med remischackar.) 26...Dxd5 27.Ld3 Dc5
är vit under press och måste spela
exakt för att inte hamna helt fel.
Det kan följa 28.Df7 e4 29.Le2
Dxa3 och här tror jag bara det är
svart som kan spela på vinst.
23...exf4??
Det avgörande misstaget. Nu är
slaget förlorat. Nödvändigt var
23...Dxf4+ 24.Kb2 och nu
24...Td8! med en obalanserad
ställning där det fortfarande är
mycket att spela om. Svart har
materiell fördel med två lätta pjäser mot torn, men vits aktivitet
samt svarts utsatta kung bör vara
nog kompensation.
24.Dh8+ Lg8
24...Sg8 faller på 25.Txd5! Dxd5
26.Lc4 och vit vinner.
25.Lc4 Kf8
Efter 25...De5 26.Dxe5 Sxe5 27.
Lxg8 Sxg8 28.Te1 går springaren
på e5 förlorad med vinstställning
för vit.
26.Td6 Td8
26...De5 förlorar också efter
27.Dh6+ Ke8 28.Dh5+ Kf8 29.
Tf6+ Kg7 30.Dh6 matt.
27.Dh6+ Ke8 28.Dh5+ uppg.
Det blir matt eller stor materiell
förlust.
(Kommentarer av Emanuel Berg)

23.Txc3!
Ett bra beslut. Nu är vits kung
bra mycket tryggare medan svart
fortfarande har vissa problem att
klara ut. Det är praktiskt svårt
att försvara svarts ställning, men
objektivt sett står han inte sämre.
Att ta material med 23.Th8+? är
mycket riskabelt. Efter 23...Kd7
24.Txa8 De3+ 25.Kb1 Dc5 har
vit vunnit mycket material, men
hans extremt utsatta kungsställning tvingar honom att ge tillbaka en kvalitet för att inte bli matt.
Efter 26.Txd5+ (Om 26.La4 så

Franskt (C 18)
Emanuel Berg,
Sollentuna SK
Pengxiang Zhang,
Gros Xake Taldea, Spanien
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Da5
En gammal variant som har blivit
populär igen de senaste åren. Idén
är helt enkelt att sätta damen på
a4 för att blockera vits a-bonde.
Detta håller löparen på c1 borta
från diagonalen a3-f8, åtminstone till att börja med. Damen på
a4 hotar också ner mot c2 samt
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d4-bonden. Naturligtvis är det
inte enbart fördelar med denna
plan. Damen är knappast den
bästa blockadpjäsen och kan lätt
bli bortmotad av en vit pjäs
förr eller senare. För övrigt kan
damen också hamna lite offside
på damflygeln, vilket kan ge vit
möjlighet till spel på den andra
flygeln.
7.Ld2 Da4 8.Dg4
Ett rättframt drag som tvingar
svart till försvagningar. Alternativet är det mycket solida 8.
Db1 som både hotar Lb5+ och
Db3, vilket tvingar svart till låsningen c5-c4. Detta är den gamla
huvudvarianten, eller den positionella skulle man också kunna
säga. Vit har ett visst övertag
i och med sitt löparpar som
kommer att bli till nytta när ställningen öppnas så småningom.
Svart har hur som helst en sund
ställning utan svagheter, så det är
inte lätt för vit att bryta igenom.
Den här varianten kan mycket
väl vara ett bra alternativ för den
positionelle spelaren som har
mycket tålamod, men själv föredrar jag att spela mer aktivt.
8...g6
Det vanligaste, men 8...Kf8 har
också spelats med idén är att
hålla bondeformationen intakt.
Istället får svart lite koordinationsproblem och hamnar lite
trassligt med kungen.
9.Dd1
Damen har gjort sitt jobb och det
är dags att återvända för att gardera c2-bonden igen. Visserligen
står d4-bonden fortfarande i slag,
men att offra denna ingår som en
del i vits plan. En öppning av
centrum ger fina diagonaler till
löparna som då genast ökar i styrka. Svart bör därför vara försiktig
med att roffa åt sig bönder och
börja med att fullborda utvecklingen.
9...Sc6
9...b6 är ett värdigt alternativ.
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Idén är att byta av den så kallade
”dåliga fransklöparen” med La6
i nästa drag. Detta känns mer
kritiskt för vit än partifortsättningen. I och med det kommande löparavbytet, som vit inte kan
undvika på något vettigt sätt, får
svart bra kontroll över de vita
fälten. För vit gäller därför att
agera raskt och skapa motspel
på kungsflygeln där svart är som
svagast. En möjlig fortsättning
är 10.h4 för att störa svart med
hotet h5. Om svart då svarar med
att själv spela 10...h5 så har vit
lyckats skapa ytterligare försvagning hos svart som han senare kan
dra nytta av. (Alternativet 10...h6
kan vara värt att prova, även om
det också har sina nackdelar. Vit
kan i något läge pusha med h4-h5
för att efter g6-g5 spela runt
springaren via f3-h2 till g4 och i
något läge bryta med f4.) Det
direkta bonderovet 9...cxd4 är
alltför tidigt. Då har vit det utmärkta 10.Tb1! med mycket bra
kompensation för bonden. Det
hotar både Lb5+ och Tb4 och
svart blir tvungen att nöja sig
med att ta a3-bonden vilket inte
är mycket att hurra för.

10.Tb1!?
Ett intressant drag som sätter press
längs med b-linjen och hotar med
Lb5. Vanligtvis spelas 10.Sf3 men
då får svart tid att spela 10...b6
följt av La6 med löparavbyte.
10...a6
Ett tråkigt men kanske nödvän-

digt drag. Fransklöparen på c8
kände sig nog inte alltför glad av
denna utveckling, men den får
ge sig till tåls och vänta på att
ställningen ska öppnas. 10...c4
besvaras med 11.h4 Dxa3 (Efter
11...h6 12.Dc1 kombinerar vit
gardering av a3 och hot mot h6 i
ett och samma drag. Svarts utveckling av kungsflygeln blir då
fördröjd och troligtvis tvingas
han så småningom ändå till att
försvaga sig med h5.) 12.h5 med
kompensation för den offrade
bonden. Merbonden som svart
skaffat sig är egentligen inte till
någon större fördel, utan ger
honom snarare mer bekymmer
eftersom vit har både a- och blinjerna öppna.
11.Sf3 b5 12.h4
Ett försök att skapa ytterligare
svagheter hos svart. Nu är h4-h5
på gång vilket kan bli ganska obehagligt. 12.Ld3 var också värt att
överväga, men jag gillade inte att
tillåta 12...c4 med tempovinst.
Efter 13.Le2 Dxa3 har svart
dessutom en extrabonde. Vit har
naturligtvis utmärkt kompensation med kontroll över de svarta
fälten, men det är ganska segt att
komma vidare och jag strävade
efter att hålla spelat mer öppet.
12...h6
Efter 12...cxd4 13.cxd4 Sxd4 14.
Ld3 Sxf3+ 15.Dxf3 har vit ett
starkt initiativ och bondeförlusten betyder ingenting i den ställningen. Svart har en mycket svår
uppgift framför sig och om han
klarar att försvara sig så har vit
ändå utmärkt kompensation.
13.dxc5?!
Ett försök att öppna spelet, men
detta var fel utförande. Bättre var
13.Ld3 c4 14.Le2 Dxa3 och nu
15.h5! g5 16.Ta1 Db2 17.0-0
med kompensation för den offrade bonden. Vit har då utmärkta
möjligheter att skapa spel på
kungsflygeln med Sf3-h2-g4 och
sedan f2-f4. När ställningen så

småningom öppnas har vit ett
starkt löparpar.
13...Sge7
Svart utvecklar sig lugnt och
behöver inte ha någon direkt
brådska eftersom vits bönder på
a3 och c5 ändå inte springer
någon vart. Det är ibland till och
med bättre att bara låta de vita
bönderna stå eftersom de inte gör
någon skada utan snarare tar fält
och diagonaler för vits svartfältare. Alternativet 13...De4+ med
idén att erövra centrumbonden
på e5 ger vit ett fördelaktigt slutspel efter 14.Le3 Sxe5 15.Sxe5
Dxe5 16.Dd4 och svart har att
välja mellan att byta på d4 direkt
och tillåta vit att räta ut sin trippelbonde eller att försvaga sin
ställning med f6.
14.Ld3
Ett märkligt men ändå intressant
drag är 14.c4!? med idén att öppna lite linjer och stänga ute svarts
dam från spelet på kungsflygeln
längs den fjärde raden. Efter
14...dxc4 15.Dc1 har svarts dam
inte några tillgängliga fält och vit
börjar sätta press mot svart på
kungsflygeln.
14...Sf5

Vit hindras att rockera eftersom
h4-bonden då skulle hänga, och
svart är snart redo att växla över
damen till andra flygeln med Dg4.
Att plocka bönder med 14...Dxa3
15.0-0 (15.Tb4!? är också värt att
tänka över med idén att stänga
ute svarts dam. Om svart inte
TfS nr 8/2006
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accepterar kvalitetsoffret kan det
också bli aktuellt att föra över
tornet till kungsflygeln längs fjärde raden.) 15...Dxc5 hjälper bara
vit. Efter 16.Dc1 har han utmärkt
kompensation på de svarta fälten.
15.Tb4!?
Ett intressant positionellt kvalitetsoffer som gör livet lite
enklare för vit.
15...Dxa3
Att ta kvaliteten direkt med
15...Sxb4? är dåligt på grund av
16.axb4 och svart står redan inför
stora problem. Både damen och
löparen är instängda och dessutom har vit en bonde för det
hela.
16.0-0
Det finns ingen anledning att
flytta undan tornet eftersom
kvalitetsoffet fortfarande ger vit
god kompensation.
16...Ld7 17.De2 d4!?
Ett smart drag. Svart offrar bonde för att öppna en diagonal för
den gode fransklöparen som så
tålmodigt väntar. Vit får nu en
bonde för kvaliteten, men att hålla
ställningen sluten vore att föredra även med en bonde mindre.

18.Txd4
Antagligen ett misstag. Till att
börja med ser det inte så dåligt
ut, men svart får snart en stark
blockad i centrum vilket ger hans
ställning stabilitet. Även om vit
fortfarande har viss kompensation, så är det nu svårare att
38
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komma vidare och minsta misstag riskerar att ge svart fördel.
Det var bättre att spela 18.Tb3
Dxc5 19.Ta1!. Ett mycket starkt
drag som jag aldrig reflekterade
över under partiet. Svart kan då
inte behålla sin materiella övervikt. Till att börja med hänger
b5-bonden på grund av spiken
ner mot a8. Enda sättet att gardera samtliga bönder är att spela
19...Ta7 (19...0-0 är dåligt efter
20.g4 och h6 faller), men då
uppstår andra bekymmer efter
20.g4! Sfe7 21.De4!. En stark
forcering som vinner tillbaka
bonden och samtidigt tillåter vit
att räta ut sina bönder. Svart kan
inte gardera d4-bonden, och
efter 21...dxc3? 22.Le3 förlorar
han kvalitet. En annan intressant
idé var 18.h5 dxc3 (Efter 18...g5
kan vit spela 19.Sxd4 eftersom
svart inte längre kan slå tillbaka
med g-bonden på f5 i händelse av
19...Sxb4 20.Sxf5. 19...Sfxd4 20.
Txd4 Dxc5 [20...Sxd4 21.cxd4
ger vit ett klart övertag eftersom
svarts dam har hamnat offside på
damflygeln samtidigt som vit
hotar att bryta upp med f2-f4
med ett livsfarligt angrepp.]
21.Te4. Även här står vit klart
bättre. Svart har mer aktivitet,
men vit har inte offrat något och
har ett starkt löparpar.) 19.Tb3
Dxc5 20.Txc3 med kompensation för den offrade bonden.
18...Scxd4 19.cxd4 Lc6
Svarts löpare har äntligen kommit ut i det fria.
20.Le4
Vit tvingas byta av svarts numera
starka löpare innan den skapar
obehag.
20...Tc8 21.Lxc6+ Txc6 22.De4
Värt att prova var också 22.c4!?
vilket direkt sätter press på svarts
ställning. 22...b4 (Efter 22...bxc4
23.Tb1 0-0 24.Dxc4 har vit full
kompensation för offrat materialet. Förutom bonden kontrollerar vit b-linjen och svarts dam är

näst intill fångad.) 23.De4 Tc8
24.Db7 0-0 25.Dxb4 Dxb4
26.Lxb4. Vit har två bönder för
kvaliteten och ligger materiellt
sett i överläge, så hans ställning
måste vara att föredra även om
inte heller svart är utan chanser.
22...Se7 23.Sh2!

En stark manöver som framtvingar ytterligare försvagningar hos
svart. Det hotar Sg4.
23...h5 24.Lg5 Sd5 25.Lf6 Tf8
Alltför farligt är 25...0-0, t.ex.
26.Td1 b4 27.Sf1 Tcc8 28.Td3
Da1 29.Tg3 Kh7 30.Tg5 med
avgörande angrepp för vit.
26.Sf3
Springaren är på väg tillbaka för
att hoppa upp till g5 och närma
sig svarts ställning.
26...Dc3 27.Sg5 Dc4
Försvarar springaren. Efter 27...a5
har vit åtminstone remi med
28.Sxe6!? fxe6 29.Dxg6+ Tf7
30.Dg8+, men det är även möjligt att spela 28.Tb1 med idén
28...b4 29.De2 och svarts kung
är inte längre så säker.
28.Td1
En intressant möjlighet var det
direkta 28.Df3 med idén Se4 med
bra angreppschanser. Det är hur
som helst mycket riskabelt att ge
bort d4-bonden som är en grundpelare i vits bondekedja. Om vits
angrepp inte slår igenom kan hans
ställning mycket väl bryta samman.
28...Kd7 29.Df3 Dxc2
Ett alternativ var 29...Sxf6. Det

TfS nr 8/2006

38

06-12-12, 10.01

Foto: Walter Kastner

Alisa Maric och Pia Cramling satt på toppborden i CC Podgorica.

ser väldigt fel ut att ge bort en av
de viktigaste pjäserna, blockadspringaren på d5, men det kan
mycket väl hålla ihop eftersom
vit inte har så många pjäser att
angripa med. En möjlig fortsättning är 30.Dxf6 Dxc2 31.Df3
Df5 32.d5 exd5 33.Dxd5+ Kc7
34.Se4 De6 35.Dd2 Kb8 och
svarts kung är i säkerhet. Vit har
fortfarande kompensation för
kvaliteten, men det är inte lätt att
hitta någon klar plan.
30.Lg7 Te8 31.Se4!
Naturligtvis inte 31.Sxf7? Df5!
och svart forcerar dambyte med
vinstspel.
31...Kc7
Det är naturligt att svart vill föra
över kungen till damflygeln där

den är mindre utsatt, men än så
länge går den inte säker någonstans, vilket partifortsättningen
också visar.
32.Kh2
Förbereder Td2 utan att tillåta en
schack på första raden.
32...Te7 33.Td2 Dc1
Svart håller tornet under uppsikt
för att inte tillåta Sd6.
34.Lh6
Försvarar tornet och förbereder
Sd6. Sämre är 34.Lf8 Td7 35.
Ld6+ Kb7 och löparen på d6 är
inte särskilt användbar, även om
den står på ett attraktivt fält. Detta
är endast värt att överväga om
vit kan få ner damen till åttonde
raden.
34...Td7 35.Sd6 Db1

Att ge tillbaka material med
35...Tcxd6 fungerar inte på grund
av 36.exd6+ Kb7 varpå vit kan
offra löpare med 37.Ta2! Dxh6
38.Da3 med vinnande angrepp.
Svart kan kämpa vidare med
37...Dc3 men är förlorad i långa
loppet. Hans torn är dömt till
passivitet och damflygelbönderna kan aldrig skrida framåt eftersom svarts kung då blir alltför
utsatt.
36.Td1
Vid det här laget var vi båda i
tidsnöd. Då jag inte kunde se
någon klar fördel för vit och inte
heller var säker på om jag stod
bättre eller sämre valde jag att
repetera ställningen ett par gånger för att passera de fyrtio dragen.
TfS nr 8/2006
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36...Dc2 37.Td2 Dc3
Zhang var en riktig fighter och
ville inte ens repetera ställningen
en andra gång, men han är redan
i stor fara.
38.Td3 Db2 39.Td2?
Ett misstag till följd av tidsnöden.
Jag skulle ha spelat på vinst direkt
med 39.Sxf7! och det uppstår en
liknande ställning som i partiet.
Vit har ett avgörande övertag på
grund av öppningen av f-linjen
samt svarts svaga bönder på e6
och g6.
39...Db4??
Det är sällan lätt att spela det
korrekta i 40:e draget, men nu
tvingades jag att spela det bästa
och vinnande draget. Bättre var
39...Db1 för att försöka upprepa
ställningen.
40.Sxf7 Se7 41.Sd6 Sf5 42.Lg5

Svart är i dragtvång! Det är inte
lätt att förstå eftersom han har så
pass många pjäser på brädet. Men
ingen av dem, inte ens bönderna,
kan göra något drag utan att försämra ställningen. Springaren på
f5 måste förbli där för att spärra
vägen för vits dam ner till f8.
Kungen kan inte flytta, eftersom
den då släpper garderingen av
tornet på c6. Tornen kan inte
flytta utan att offra material.
Undantaget är 42....Th7, men
efter det tappar svart kontroll över
viktiga fält vilket framgår av varianterna nedan. Damen har några
möjliga drag, men vart och ett av
dem släpper kontrollen över c5
40
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och tillåter därmed vit att spela
d5! med ett förkrossande angrepp.
42...a5
Efter 42...Th7 har vit olika vinstvägar, men jag anger den som
inkluderar 43.Ld8+ för att förtydliga varför tornet behövdes på
d7. Efter 43...Kxd8 (43...Kd7
hjälper inte heller. Efter 44.d5
öppnas allt upp och svart ät totalt
förlorad.) 44.Dxc6 Sxd6 45.
Db6+ Ke8 46.Td3 Sf5 47.Dxe6+
Se7 48.Dxa6 plockar vit bönderna en efter en och svart har inte
en suck till motspel, t.ex. 48...Dc4
49.Tf3 Dd5 50.Dxb5+. Svart
lever än, men med fyra bönder
och fortsatt angrepp har vit en
totalt vunnen ställning.
43.Td3
Alla vägar leder till Rom, men
enklare var 43.d5 exd5 44.Dxd5
vilket framtvingar 44...Sxd6
45.cxd6+ med en fullständigt förkrossande ställning, t.ex. 45...Kb6
46.De6 Dg4 47.De8 a4 48.Da8
och så vidare. Med två långt
framskridna fribönder och ett livsfarligt kungsangrepp har vit en
klart vunnen ställning.
43...Sxd6
Det här draget är mer eller
mindre tvunget eftersom Tb3
hotade, och efter 43...a4 följer
44.Ld2 och sedan La5+ och svart
förlorar tornet på c6.
44.exd6+ Kb7 45.Dh3 Tdxd6
Det sista desperata försöket, men
det ger ändå vit vissa tekniska
svårigheter med tanke på svarts
förbundna fribönder på a5 och
b5. Efter 45...Dc4 46.d5 måste
svart ändå offra torn på d6 för att
överleva. Kanske var 46...Tcxd6
47.cxd6 Txd6 ett bättre försök,
men även här bör vit vinna relativt enkelt, t.ex. 48.Df3 Txd5
49.Tc3 Dd4 50.Ld8! a4 51.Tc7+
Kb8 (51...Ka6 faller på 52.Tc6+
Kb7 53.Txe6) 52.g3 b4 53.Th7
Td7 54.Lf6 Dd5 55.Le5+ Ka8
56.Df8+ Ka7 57.Db8+ Ka6 58.
Dc8+ osv.

46.Ld2!
Ett starkt mellandrag som schasar bort svarts dam innan slaget
på d6 för att inte ge svart onödigt
motspel.
46...Dc4 47.cxd6 b4
47...Txd6 48.Lxa5 är naturligtvis hopplöst eftersom svart då
helt och hållet saknar motspel.
48.Df3
En annan möjlighet var 48.Lf4
Tc8 49.Le5 a4 50.Df3+ Dd5
51.Df7+ Kb6 52.d7 Td8 53.De7
Txd7 54.Dxb4+ med lätt vinst.
48...Dd5 49.Dxd5
49.Df7+ Ka6 är mindre klart.
49...exd5 50.Lf4
Hotar d7.
50...Tc8
50...Kc8 bemöts med 51.Te3 Kd8
52.Te7 b3 53.Ta7 b2 54.Lg5+
och d-bonden går i dam.
51.Td1!

Från första raden har vits torn
mer distans till svarts fribönder
och kan därför lättare ta hand om
dem när de kommer springande.
51...Td8
51...Kb6 förlorar efter 52.Lg5
Kc6 53.Tc1+ Kd7 54.Txc8 Kxc8
55.Ld2 Kd7 56.f4 Kxd6 57.g4!
hxg4 58.Kg3 och svart har inte
nog tid att föra över sin kung till
damflygeln, och bönderna kan
inte avancera på egen hand
eftersom 58...b3 besvaras med
59.Lc1 med blockad.
52.Tc1 Kb6
På 52...Ka6 följer 53.Tc6+ Kb5
54.Tc5+ Ka4 55.Txd5 b3 56.Lc1
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Kb4 57.d7 a4 58.Lg5 och 52...b3
bemöts med 53.Ta1 Kb6 54.Ta3
a4 55.Txa4 Kb5 56.Ta1 Kc4
57.Le5 b2 58.Tb1 Kc3 59.Kg3
Kc2 60.Txb2+ Kxb2 61.Kf4 med
lätt vinst för vit.
53.Tc5 b3

Kristallens SK vann i slutronden mot franska
Vandoeuvre Echecs, men Viktoria Johansson
förlorade på förstabordet mot Vera Nebolsina.

54.Ld2!
Genom att ta hjälp av taktiska
medel vinner detta forcerat.
Mindre klart är 54.Lc1 Txd6 55.
La3 Tc6 och svart har motspel.
54...b2 55.Lxa5+ Ka6
55...Kb7 hjälper inte heller på
grund av 56.Lxd8 b1D 57.Tc7+
Kb8 58.d7 Df5 59.Lg5 och dbonden går i dam.
56.Lxd8 b1D 57.Tc6+ Ka7 58.d7
Df5
Svart har lustigt nog inte ett enda
hot eftersom d7-bonden är garderad indirekt av tornschacken
på c7.
59.Lb6+
59.Tc7+ Kb6 60.Lg5 var en annan möjlighet.
59...Kb7 60.d8D
Under partiet övervägde jag
också det estetiskt tilltalande 60.
d8S+!?, men jag hade naturligtvis
ingen nog bra anledning till detta,
t.ex. 60...Ka6 (På 60...Ka8 vinner vit direkt med 61.Lc7 Ka7
62.Tc5 Df6 63.Ta5+ och svart
tappar damen. Likaså förlorar
60...Kb8 efter 61.Tc7 Df4+ 62.
Kg1 och svart måste offra damen
för att inte omedelbart bli mattsatt. 62...Dxc7 63.Lxc7+) 61.
Lc7+ Kb5 62.Lg3. Givetvis vin-

Damklassen
1. Mika Jerevan, Armenien
2. Energy-Investi Sakartvelo, Georgien
3. AVS Krasnoturinsk, Ryssland
7. Kristallens SK

12 (17½)
11 (18½)
10 (19½)
8 (10)

(11 lag)
Individuella resultat för Kristallens SK.
Samtliga lagmedlemmar spelade sex partier:
Viktoria Johansson
Eva Jiretorn
Emilia Horn
Jelena Miloradovic

0
2½
3
2½

Pia Cramling tog 5/6 för CC Podgorica från
Montenegro som kom på åttonde plats.

ner vit här också, men det finns
inget direkt krossande.
60...Df4+ 61.Kg1
Turligt nog är schacken på c1
fortfarande förhindrad av det

hängande tornet på c6.
61...Kxc6 62.g3 uppg.
Visst vinner även 62.Dc7+ men
varför offra i onödan?
(Kommentarer av Emanuel Berg)
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Skakligaen i Danmark

Svenska spelare i
utländska lagmästerskap
Av LARS GRAHN

Bundesliga i Tyskland
Det har hårdnat vid de europeiska gränskontrollerna och det har
naturligtvis även påverkat schackspelarnas möjlighet att resa runt
och spela där de har lust. Ett
av Tysklands starkaste klubblag,
SG Köln Porz med bl.a. Ulf
Andersson i laguppställningen,
fick undvara ryske stormästaren
Michail Kobalia i säsongsupptakten i Bundesliga. Han ansökte
om ett besöksvisum på tyska
ambassaden i Moskva men fick
nobben.
Fotbollsspelare från exempelvis Ryssland och Ukraina som
spelar för tyska klubbar i Bundesliga division 1 eller 2 får den
typen av visum under förutsättning att de drar in minst 2625
euro i månaden från sin tyska
klubb. Det klarar de stora tyska
fotbollsklubbarna av att punga ut
med, men få schackklubbar mäktar med sådana summor. Det är
tjugo ryska och ukrainska schackspelare i tyska Bundesliga som
drabbas av de nya hårdare bestämmelserna.
Det har blivit färre svenska
schackproffs i Bundesliga på
senare år, men det beror inte på
gränsproblem utan på att de
tyska klubbarna över lag har fått
mindre stöd från sponsorer.
Jonny Hector vann flera mästerskap med hårt sponsrade Lübeck42
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er SV, men den klubben förlorade sin huvudsponsor och
återfinns numera i Oberliga
(division 3).
I laguppställningarna för division 1 återfinns bara två svenskar:
Ulf Andersson i SG Köln Porz
och Stellan Brynell i SF Berlin
1903. Ingen av dem har varit med
under de fyra första ronderna den
här säsongen. Anderson var dock
med i Porz andralag i första ronden i division 2 västra. Det blev
en rätt odramatisk remi mot bulgaren Petar Drenchev i en match
som Porz vann med 5–3. Även
om Porz II skulle vinna serien så
tillåts laget inte – i likhet med
bestämmelserna i allsvenskan –
att avancera till högsta divisionen.
Pia Cramling och Jonny Hector spelar för SK Turm Emsdetten i division 2 västra, och där
finns ambitionen att gå upp till
division 1. Hector var med i
andra ronden, Cramling i tredje.
Det blev remi respektive förlust
och SK Turm ligger på femte
plats efter tre ronder.
Det finns ytterligare två svenskar i det tyska seriesystemet.
Evgenij Agrest spelar för Bremer
SG i Oberliga nordväst och Stefan Schneider för FC Bayern
München II i Oberliga Bayern.
De har varit med i säsongens första tre ronder och har 3 respektive 2 poäng på förstabordet.

Danska skakligaen består av tio
lag och i laguppställningarna finner vi bland annat fem svenskar:
Emanuel Berg, Helsinge (3/3),
Tiger Hillarp-Persson, Brønshøj
(2/3), Jonny Hector, Nordkalotten (2/3), Stellan Brynell, Nordkalotten (2½/3) och Daniel
Semcesen, K 41 (3/3).
Det har nästan blivit en tradition att Helsinge tar hem mästerskapet. Det har man gjort i
obruten följd sedan 2001, men
den här gången kan det bli lite
besvärligare.
Helsinges förstabordsspelare
Peter Heine Nielsen ställer upp
så ofta han har möjlighet, men
som stark stormästare och sekundant åt Magnus Carlsen har det
blivit allt fler utländska engagemang på senare år. Och det
kommer nog att bli allt svårare
för honom att finna tid till seriespelet.
Det spekulerades i om han skulle vara med i säsongsstarten med
de två första ronderna den 4–5
november. Michail Tals minnesturnering började ju dagen efter
andra ronden och Nielsen skulle
hjälpa Carlsen i Moskva. Nielsen
ställde upp i första ronden i Græsted men sedan var han tvungen
att lämna lagkompisarna och stå
över andra ronden. Det bidrog
förstås till att Helsinge fick nöja
sig med oavgjort mot Helsingör.
En klar missräkning. Men Emanuel Berg gjorde i varje fall vad
han kunde med två vinster.
Förutom svårigheterna med
att få med Nielsen har Helsinge
tappat två IM, Steffen Pedersen
och Klaus Berg. Nej, det är inte
längre så säkert att Helsinge vinner sitt sjunde mästerskap i följd.
Ställningen efter två ronder:
Helsinge 15; K 41 Köpenhamn
14½; Skolerne 14; Brønshøj 14;
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Aalborg 12½; Nordkalotten 11½;
Helsingör 11½; SK 1968 11; Jetsmark 5; Nørresundby 3 partipoäng. De två sista lagen har en
uppskjuten inbördes match.
I division 2, grupp 1 har Björn
Andersson och Drazen Dragicevic spelat var sitt parti för
Helsinge II, som ligger på sjunde
plats bland åtta lag. Båda har
vunnit sitt parti men matcherna
har förlorats.
Enligt bestämmelserna får varje lag ha maximalt en utländsk
spelare i varje match. Men Nordkalotten kan ställa upp med både
Jonny Hector och Stellan Brynell
samtidigt. I dessa sammanhang
räknas Hector, som har bott
många år i Danmark, inte som en
utländsk spelare.
Emanuel Berg har kommenterat
sina partier från första spelhelgen.
Sicilianskt (B 99)
Emanuel Berg, Helsinge
Kåre Kristensen, Nordkalotten
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7
10.Ld3 b5
Det kom som en glad överraskning. Visserligen hade jag preppat på 10...h6 hela förmiddagen,
men det draget anser jag vara ett
sundare alternativ än partidraget. Idén är 11.Lh4 g5 12.fxg5
Se5 13.De2 Sfg4 och svart vinner
tillbaka g5-bonden och får en fin
springarplacering på e5. Vits
trumf ligger i hans utvecklingsförsprång. Genom att sätta press
mot svarts starka centrumspringare med Sf3 och Lg3 och sedan
trycka mot f7 med ett av tornen
kan vit störa svarts plan med Ld7
och 0-0-0.
11.The1 Lb7
Nu hotar b5-b4. Det direkta
11...b4 bemöts naturligtvis med
12.Sd5! exd5 13.Sf5 och svart

har stora problem.
12.Dg3
Vit går ur spiken och förbereder
e4-e5. Dessutom fyller damen en
annan viktig funktion från g3 där
den hotar ner mot g7, vilket är av
stor vikt i flera varianter.
12...b4

13.Sd5!
Naturligtvis! Varför backa när
man kan hoppa framåt? Detta
tematiska offer förekommer ofta
i Najdorf med 6.Lg5. Framstöten
b4 kan i princip alltid bemötas
med Sd5! såvida svart inte har
hunnit rockera åt endera hållet.
13...exd5 14.exd5 Kd8 15.Sc6+
Lxc6 16.dxc6 Sb6
16...Sc5 kan vit besvara med
17.Lh4! och svart har inget bättre än att backa med löparen.
Efter 17...Lf8 (17...Sxd3+? ger
vit klar fördel efter 18.Txd3 Lf8
19.Lxf6+ gxf6 20.Dh4 Le7 21.
Tde3 Te8 22.Dxf6 Tc8 23.Txe7
Dxe7 24.Txe7 Txe7 25.Dxd6+.)
18.Lc4 Ta7 19.Ld5 har vit ett
stabilt grepp om ställningen.
16...Dxc6 faller på 17.Lxf6
Lxf6 (17...Sxf6 är inte mycket
bättre efter 18.Dxg7 Tg8 19.Dxf7
De8 20.Dc4 med två bönder och
ett starkt initiativ för den offrade
pjäsen.) 18.Le4 Da4 (eller
18...Dc8 19.Lxa8 Dxa8 20.Txd6
Te8 21.Txd7+! Kxd7 22.Dd3+
Kc7 23.Dc4+ Kb6 24.Dxb4+ Kc7
25.Dc5+ Kb7 26.Dd5+ Kb6
27.Dd6+ och svarts torn faller.)
19.Lxa8 Dxa2 20.Txd6 Dxb2+

21.Kd1 Db1+ 22.Ke2 Dxc2+
23.Kf1 Dc4+ 24.Td3 och vits
kung klarar sig undan schackarna. Svart står då materiellt sett
okej, men hans kungsställning är
skraltig.
17.Lh4 Lf8
17...Tg8 bemöts med 18.Lxh7
Th8 och här kan vit välja mellan
att backa undan med löparen och
ha två bönder för den offrade
pjäsen, eller att offra ytterligare
en pjäs med 19.Dxg7!? Txh7
20.Dxf6 Txh4 21.Dxf7 Th8
22.Te6 med ett mycket starkt
initiativ och fyra bönder för de
två offrade pjäserna.
18.Df3
I och med det här draget har jag
lyckats ta mig tillbaka till mitt
parti mot Li Chao spelat i landskampen Sverige–Kina tidigare i
år. Partiet finns kommenterat i
TfS nr 7/06. Den enda egentliga
anledningen till att jag tillät mig
att göra detta drag var att jag inte
såg något vettigare alternativ
för svart än att gå tillbaka med
löparen till e7. Det hade jag tänkt
att bemöta med 19.Dg3 för att
sedan finna en annan fortsättning. Nu ges svart fler möjligheter och det är därför mycket lätt
att spela bort sig. Kanske är det
objektivt starkaste draget 18.
Lxf6+ för att slå sönder svarts
bondeställning och försämra utsikterna för svarts löpare, t.ex.
18...gxf6 19.Le4 Kc8 20.Dh4 Le7
21.Dh5 Kb8 22.Kb1 och här bör
svart bryta sig loss med 22...d5
23.Lxd5 Ld6 24.g3 Sxd5 25.
Dxd5 Td8. En tveeggad ställning
där vit har två bönder för den
offrade pjäsen och ett visst initiativ. Det är ändå svårt att se något
klart sätt att komma vidare, men
svarts väg ut är ganska enkel.
18...d5
Nu öppnas centrum och svarts
kung blir genast utsatt. Å andra
sidan får svart möjlighet att komma ut med sin löpare och om inte
TfS nr 8/2006
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Foto: Martin Noer

Emanuel Berg mot Kåre Kristensen.

vit agerar snabbt är det risk för att
svart kan fullborda sin utveckling
med merpjäsen i behåll. På
18...Le7 följer 19.Dg3. Chao
valde 18...Tc8, se TfS nr 7/06.
18...a5 bemöts med 19.Lb5 med
fortsatt press.

19.Le4!
Ett starkt och elegant drag. Löparen står i slag från två håll, men
44
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går ändå inte att slå eftersom både
springaren på f6 och bonden på
d5 är spikade. Nu går bonden på
d5 inte att rädda.
19...Kc8
Kungen smiter och går undan
spikarna med förhoppning om
att senare söka skydd på a7.
20.Lxd5
Till synes ett offer, men svart kan
inte ta materialet eftersom en
tornschack på e8 följer i slutänden.
20...Ld6
Jag hade väntat mig 20...Kb8 för
att slinka undan med kungen,
samtidigt som hotet Sbxd5 aktiveras. Detta hade jag planerat att
bemöta med 21.Lf2 Sbxd5
22.Txd5 Ld6 (22...Sxd5 faller
fortfarande på 23.Te8+ eftersom
fältet a7 hålls under uppsikt av
löparen på f2). Den ställningen är

ganska svårbedömd. Vit har två
bönder för sin offrade pjäs vilket
i kombination med svarts utsatta
kung och koordinationsproblem
bör vara åtminstone full kompensation. Ett iögonfallande drag
är 23.Tde5, men svart behöver
inte anta detta offer utan kan
lugnt fortsätta med 23...Tc8 med
fördel. Istället bör vit spela lite
mer realistiskt med 23.Td4 Tc8
24.Tc4 (Här är även kvalitetsoffret 24.Txd6 spelbart. Efter
24...Dxd6 25.f5 hotar Lg3 med
damvinst och svarts enda vettiga
drag är 25...Tc7 varpå vit fortsätter med 26.Lg3 och vinner
åtminstone tillbaka en kvalitet,
och kan dessutom trassla till det
lite extra för svart medan bindningen kvarstår.) 24...a5. En spännande ställning med mycket kvar
att spela om. Svart hotar konkret
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med Ta6 för att fånga in vits
viktiga c6-bonde. En tänkbar fortsättning är därför 25.Dd3 med
idén 25...Ta6 26.Txb4+ Lxb4
27.Dxa6 Lxe1 28.Db5+ Ka8
29.Da6+ med remischackar.

21.Lxf7!
Vit tjänar på att öppna spelet i
och med svarts utsatta kungsställning.
21...Dxf7
Detta kom lite överraskande.
Kanske hade svart överskattat sina
motspelschanser. Jag hade väntat
mig 21...Kb8 med idén att säkra
kungen på a7 och kunna fullborda utvecklingen. Visserligen har
vit tre bönder för sin offrade pjäs,
men om svart bara får ordning på
sina styrkor kan pjäsen vara minst
lika mycket värd.
22.Txd6 Dxa2
Konsekvent, men nu får vit det
ganska enkelt och redan efter
nästa drag tvingas svart sträcka
fram handen. Inte heller det
naturliga 22...Kc7 med idén att
få tornkontakt och forcera tornavbyten ger svart någon lugn och
ro. Vit har livsfarligt motspel
efter 23.Tde6 följt av f5 och
senare Lg3+.
23.Te7! uppg.
Kristensen var i grov tidsnöd och
gav upp eftersom han blir matt
efter 23...Da1+ (Men det spektakulära 23...Ta7 var värt att pröva
med idén 24.Txa7? [24.c7!! vinner enklast för vit, t.ex. 24...Da1+
25.Kd2 Sfd7 26.Txb6.] 24.

...Da1+ 25.Kd2 Sc4+ 26.Ke2??
[Efter 26.Kd3 Sxb2+ 27.Kd4 står
vit fortfarande på vinst, men då
har svart fått onödiga chanser.]
26...Te8+ och vit är förlorad, t.ex.
27.Kd3 Sxb2+ 28.Kd4 Sd3+!
29.Kxd3 Dc3 matt) 24.Kd2 Sc4+
25.Ke2 Sxd6 26.Dh3+ Kb8 (Likaså förlorar 26...Kd8 27.Td7+
Kc8 28.Tb7+ Kd8 29.Dd7 matt)
27.c7+ Kb7 28.c8D+ Kb6 29.
Dc7+ Kb5 30.Te5+ Sd5 31.Dhd7
matt.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Sicilianskt (B 43)
Emanuel Berg, Helsinge
Erling Mortensen, Helsingör
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Sc3
Vanligtvis spelar jag 5.Ld3, men
jag hade lust att pröva något nytt
och om möjligt överraska min
motståndare.
5...b5 6.Ld3 Lb7 7.0-0 Sc6
8.Sxc6 Lxc6 9.Te1
Något vanligare är 9.De2, men
idén är densamma: vit kan bemöta b4 med Sd5!. Det finns föroch nackdelar med båda dragen
och det är därför svårt att säga att
något av dem är bättre än det
andra.
9...Db8
Svart har många valmöjligheter,
men det finns inget bra sätt att
förhindra springarinhoppet på d5.
9...Le7 är alldeles för passivt och
kan bemötas med 10.e5 varefter
svart står ganska krampaktigt.
Idén med 9...Db8 är att förbereda Ld6 och ta kontroll över e5.
10.a4
Vit tvingar först fram försvagningar hos svart innan springaren
hoppar fram. Vits a-bonde kan
senare också gå till a5 för att ta
kontroll över b6.
10...b4 11.Sd5 Sf6
Erling nämnde efter partiet att
11...f5 är en intressant möjlighet
som rekommenderas av Fritz.
Idén finns i många varianter, men

just här tror jag han måste ha
blandat ihop ställningarna. En
alternativ möjlighet var dock
11...Ld6 vilket hindrar Lf4.
12.Lf4 Ld6 13.Lxd6 Dxd6 14.Sb6
Tb8

15.a5!
Under partiet bedömde jag detta
drag som starkare än det forcerande 15.e5 Dd4 vilket verkar ge
svart bra motspel. Vit har då försvagat sig och svarts löpare har
kommit till liv. Vit står i och för
sig bättre även där vid korrekt
spel, men ställningen är mera svårspelad. Efter 16.a5 (Det lockande 16.Sc4 med idén att hoppa in
på d6 kan bemötas med 16...Dd5!
och efter 17.Sd6+ Kf8 måste vit
gå på defensiven med 18.Lf1!
med ett fördelaktigt slutspel
efter dambytet. Svart har dock
större chanser att hålla ihop ställningen jämfört med partiet.)
16...Sg4 (16...Sd5 kan bemötas
med 17.Sc4 Sf4 [I partiet Tskitisjvili–Jobava, Georgien 2000
följde 17...Ke7 18.Te4 Dc5 och
istället för 19.Tg4 kunde vit ha
fortsatt med 19.Dh5! med ett
mycket starkt initiativ.] 18.Sd6+
Ke7 19.Lxa6 Dxd1 20.Texd1
Sxg2 21.Lc4 Sh4 22.f4 med
fördel. Vits a-bonde är en maktfaktor som kommer att bli betydelsefull framöver.) 17.De2 står
vit överlägset. Allt är garderat
och c3 är ett allvarligt hot. Det
kan följa 17...f6 18.c3! bxc3
19.bxc3 Df4 20.g3 Df3 21.Dxf3
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Lxf3 22.exf6 Sxf6 23.Lxa6 med
merbonde och klar fördel för vit.
15...Df4
Svart aktiverar hotet Sg4. Efter
alternativet 15...Dd4 kan vit spela enkelt med 16.Lxa6 Dxd1
17.Texd1 Lxe4 18.Td4 Lxc2 19.
Txb4 med ett mycket fördelaktigt slutspel som också påminner
en del om partiet. Vits förbundna
a- och b-bönder garanterar vit
stor fördel.
16.Df3!
Enkelt och bra. Vit forcerar dambyte vilket gör svarts svagheter
på damflygeln mycket uppenbara. Både a6- och b4-bonden är
på väg att falla. Andra drag som
16.g3 eller 16.f3 skapar svagheter och ger svart onödiga chanser
att kontra.
16...Dxf3
16...g5 gör inte det hela bättre.
Vit har fortfarande ett stabilt plus
efter 17.Dxf4 gxf4 18.f3. Svart
kan inte både försvara a6 och b4,
t.ex. 18...Lb7 (18...Lb5 förlorar
kvalitet efter 19.Lxb5 axb5 20.a6
Txb6 21.a7 och svart tvingas offra sitt torn på a-bonden.) 19.Ta4
och b4 går förlorad.
17.gxf3 d5
Svart stöter i centrum för att försöka skapa motspel. Idén är att
bemöta 18.e5 med 18...Sd7 med
springaravbyte och vissa chanser
att överleva.

18.Lxa6!
Ett konkret och starkt drag. Vit
vinner inte någon bonde, men tid
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är minst lika mycket värt och i det
här fallet än mer. Efter det naturliga 18.e5 Sd7 19.Sxd7 Kxd7 20.
Lxa6 har svart goda chanser att
hålla remi efter 20...Lb5 21.
Lxb5+ Txb5 och vits ställning är
inte längre lika tilltalande trots
merbonden.
18...dxe4 19.fxe4 Lxe4
På 19...Sxe4 följer 20.Lb5! Lxb5
21.Txe4 och snart faller även
svarts b-bonde och till följd av
detta får vit hela tre förbundna
fribönder på damflygeln. Svart är
förlorad.
20.Ta4
Det finns ingen anledning att tappa tid på att försvara c-bonden.
Istället gäller det att snabbt få
igång fribönderna på damflygeln.
Det är de som ska avgöra partiet.
20...Lxc2 21.Txb4 0-0
Det är trist för svart att behöva
rockera kort när kungen egentligen behövs på damflygeln. Om
man istället hade kunnat ställa
den på a7 hade det varit perfekt.
Nu är det svårt att få stopp på vits
fribönder. Alternativet 21...Ke7
är inte aktuellt på grund av 22.Tc1
Le4 23.Tc7+ Kd6 24.Txf7 och
vit rensar längs sjunde raden.
22.Tc1 Lf5
Även 22...Le4 kan besvaras med
23.Lc8! med vinstspel för vit.
23.Lc8!
Ett starkt drag som stör svarts
koordination och hotar att avgöra med a5-a6.
23...Ld3
Enda draget! Svart måste hålla
uppsikt över a6 till varje pris.
24.a6
Under partiet tyckte jag nästan
det var synd att forcera spelet på
detta sätt och sökte ett tag efter
något som skulle vara ännu bättre. Det finns naturligtvis flera
andra drag som också vinner, men
detta forcerar fram en tekniskt
enkelt vunnen ställning.
24...Tbxc8
24...Lxa6 är naturligtvis bara

desperation. Efter 25.Lxa6 har
svart inga som helst chanser att
klara sig eftersom vit även har
fribonden på b2 kvar att jobba
med. 24...Tfxc8 hade kanske
varit aningen bättre, men vit
vinner naturligtvis här också
efter 25.Txc8+ Txc8 26.Sxc8
Lxa6 27.Sd6 Kf8 28.Tb6 Ld3
29.Tb7 Lg6 30.b4 och b-bonden
avgör.

25.Sxc8!
Bättre än 25.Txc8 som ger svart
vissa överlevnadschanser eftersom hans kung då blir mer aktiv
än i partiet. 25...Lxa6 26.Txf8+
Kxf8 och svart har vissa chanser
att klara sig.
25...Lxa6 26.Se7+
Nu motas svarts kung än längre
bort från vits b-bonde och efter
det kommande tornavbytet är
läget hopplöst.
26...Kh8 27.Tb6 Le2 28.Tc8
Txc8 29.Sxc8 g5
Svart behöver komma bort från
åttonde raden med kungen för att
inte bli matt och dessutom kommer löparen att behövas på h5 för
att kunna gardera f7-bonden.
30.Sd6 Kg7 31.Tb7 Lh5
Svart har lyckats parera de
omedelbara hoten, men nu står
han låst och passiviserad. Vit kan
avgöra partiet med sin fribonde
på b-linjen.
32.b4 Sd5 33.b5 Kf6 34.b6 Ke5
35.Sc4+ Kd4 36.Td7 uppg.
Det går inte att stoppa b-bonden.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
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I KORTA DRAG

BÄSTA PARTIET
Vid en omröstning om bästa
partiet i Bundesliga 2005-2006
segrade Stephan Berndt, SF Berlin 1903. Det var hans parti mot
Peter Heine Nielsen, OSC Baden
Baden som föll internetjuryn bäst
i smaken. Partiet utkämpades i
Kirchheim, rond tolv, bord 3,
den 21 oktober 2005. Baden
Baden vann matchen och sedermera serien.
Sicilianskt (B 87)
Stephan Berndt, SF Berlin
Peter Heine Nielsen,
Baden Baden
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6
7.Lb3 Sbd7 8.De2 b5
Efter det draget fick Berndt ta sig
fram på egen hand: “Här slutade
mina teorikunskaper. Jag tänkte:
gör bara naturliga drag, så kan det
väl inte bli alldeles fel.“
9.Lg5 Lb7 10.0-0-0 Tc8 11.The1
I ett parti Rossetto–Panno, Buenos Aires 1968 följde 11...h6
12.Lh4 g5 13.Lg3 Txc3 14.bxc3
Da5 15.f3 d5 med oklart spel.
Nielsen använder samma idé i en
annan version. Han försvagar inte
sin kungsflygel innan han går lös
på c3.

11...Txc3!?
Berndt: “Jag hade sett den möjligheten men kunde inte finna
något bra sätt att undvika kvalitetsoffret. Jag kände mig naturligtvis inte särskilt väl till mods,
för jag var väl medveten om
Nielsens teorikunskaper och
fruktade hans förberedelser. Mina
lagkamrater såg inte heller entusiastiska ut.“
12.bxc3 Da5 13.f3 b4
Nielsens prepp. På 13...d5 anger
Berndt det intressanta 14.Dd2!?,
t.ex. 14...dxe4 15.Sxe6 fxe6
16.Lxe6 och vit har angrepp, men
det är möjligt att han får nöja sig
med 16...Sc5 17.Lxf6 gxf6 18.
Ld5 Da3+ 19.Kb1 Lxd5 20.Dxd5
Le7 21.Da8+ Kf7 22.Dxh8 Sa4
och remischackar.
14.De3 bxc3 15.Kb1 Le7

Den här ställningen hade Nielsen
haft på brädet i sina förberedelser
och bedömt som klart fördelaktig
för svart. Det krävs bara rockad
för att komma i gång med
kungsangreppet. Men det finns
en hake ...
16.Sf5!!
Berndt: “När han tog sig en lutare
efter 16.Sf5 kunde jag ana att det
draget inte funnits med på allvar
i hans förberedelser. Det gjorde
att jag såg framtiden an med lite
mer optimism, även om jag inte
själv kunde överblicka konsekvenserna av draget.“
16...exf5 17.exf5 Se5
17...De5 faller på 18.Da7 Db5

19.Txd6.
18.f4 Sc6?
Lika dåligt är 18...Sfg4? på grund
av 19.Dd4 Lxg5 20.Dxd6! Lxf4
21.La4+! Dxa4 22.Dxd8 matt.
Efter 18...0-0 19.fxe5 Sg4 20.Df4
Lxg5 21.Dxg5 h6! 22.Dc1
(22.Dxg4?? Da3 jämte 23...Db2
matt) 22...dxe5 kan det gå hur
som helst, men 22.Df4 dxe5
23.Dg3 e4 (riktat mot 24.Td3)
24.Td7 säkrar vit klar fördel.
Enligt Berndt borde svart ha
spelat 18...Se4 19.Lxe7 Da3 20.
Dc1 Sd2+ och svart kan kämpa
vidare efter både 21.Ka1 Sxb3+
22.cxb3 Dxc1+ 23.Txc1 Sd3
24.Lxd6+ Sxe1 25.Txe1+ Kd7
26.Lb4 Lxg2 och 21.Txd2 Dxc1+
22.Kxc1 cxd2+ 23.Kxd2 Kxe7
24.fxe5 dxe5 25.Txe5+ Kf6.
19.Lxf6 gxf6 20.Td5 Db4?
20...Dc7 är lite segare men efter
21.Td3!? får vit ett farligt angrepp.
21.a3! Dxa3 22.Dxc3 Kf8 23.Te4
Det finns ingen hållbar parad mot
24.Ta4.
23...Se5
På 23...Sd8 anger Berndt 24.Dc7
Lxd5 25.Dxe7+ Kg7 26.Te3.
24.fxe5 dxe5
Nu vinner 25.Dc4 lättast.
25.Dc7

Berndt: “När jag hade utfört det
draget blev jag plötsligt skräckslagen då jag inte kunde finna
någon matt efter 25...Lxd5
26.Dc8+ Kg7 27.Tg4+ Kh6
28.Dxh8 Lxb3. Lyckligtvis tog
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Nielsen lite tid på sig med svaret
så att jag hann finna en annan
lösning än det planerade 28.Dxh8
utan att tvingas använda mina
sista minuter till grubbel och
ytterligare belasta mina nerver.“
25...Lxd5 26.Dc8+ Kg7 27.Tg4+
Kh6
Att det fanns en matt efter
28.Dxh8 Lxb3 29.Dg7+ Kh5 30.
Tg5+! fxg5 31.Dxh7+ Kg4 32.
Dh3+ Kf4 33.Df3 upptäckte
Berndt först nästa natt när han
gick igenom partiet utan bräde
och pjäser. Det finns ett snabbare
sätt:
28.Dc3! uppg.
LG

NIGEL SHORT
Nigel Short har dessvärre förlorat
sin spalt i The Guardian – en rejäl
bortsättning från tidningens sida
– men fortsätter att fälla uppseendeväckande kommentarer på
annat håll.
Short besökte Indien i samband
med Samväldesmästerskapet i
Mumbai i november. I en intervju med indiska tidningen Financial Express framkastade han ett
förslag om att skrota stormästartiteln: “Jag tycker att det räcker
med rating för att värdera spelare. I dag finns det drygt tusen
stormästare. Titeln har inte samma värde nu som för tjugo år
sedan. När någon spelade med i
en turnering över tretton ronder
förr i tiden fick han eller hon
spela mycket starkt under hela
turneringen. Numera kan man
spela bra i nio ronder och som en
kratta i de fyra sista ronderna och
ändå få en inteckning.“
Det var på elo-listan den 1 juli
2006 som antalet stormästare
först passerade tusenstrecket
(1011).
LG
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KASPAROVS ÅTERKOMST
Garri Kasparov gav en simultanföreställning i Linz i Österrikes
näst största köpcentrum den 9
september. Tusentals köplystna
strömmade förbi och en del
stannade väl till och kollade.
Kasparov fick konkurrera om
uppmärksamheten med Miss
Österrike och Miss Bikini. Vi har
inga uppgifter om vem som fick
flest åskådare men fruktar det
värsta.
Till skillnad från i Köpenhamn
för snart tre år sedan var det inte
enbart lågrankade klubbspelare
på andra sidan bordet. Kasparov
hade tillåtit ett par starka spelare
att vara med, som norrmannen
Tore Bratvold (elo 2315), men
det påverkade inte slutresultatet:
20-0 till Kasparov. Fyra av partierna direktsändes på internet. Här
två partiställningar:

27.Dxe7 Lxe7 28.Ta7 Kd7 29.
Txa6
och Kasparov hade inga problem
med att vinna slutspelet.
Lorenz Karall

Garri Kasparov

30.Lxf5! uppg.
Karall gav upp inför möjligheten
av 30...gxf5 31.De7 matt eller
30...exf5 31.Te7+ Kg8 32.Dxg6+
Dxg6 33.Txg6 matt.
LG

Michael Ehn

ETT TORNSLUTSPEL

Garri Kasparov
26.Dd4 med idén Da7 är väl
enklast (26...b6 27.Da4), men
varför inte stila när det vimlar av
åskådare?
26.Txb7!? De7
Om Ehn varit med på noterna
hade han tillåtit 26...Kxb7 27.d6+
Kb8 28.dxc7+ Dxc7 29.Tb1+
Kc8 30.De6+ Td7 31.Dxa6+ Kd8
32.Da8+ Ke7 33.Dxh8. I stället
följde det tröstlösa

I New In Chess Magazine nr 7/06
har Garri Kasparov kommenterat de unga stjärnornas spelstil:
”De flesta unga i dag flyttar bara
runt pjäserna och väntar på motståndarens misstag, ungefär som i
hockey när ett lag slår in pucken
i anfallszonen och hoppas på det
bästa.” Han menar att de äldres
bättre förståelse för var pjäserna
ska stå inte nödvändigtvis leder
till framgång. Ulf Andersson framförde liknande synpunkter i TfS
nr 6/06.
Kasparov fick möjligen vatten
på sin kvarn när Magnus Carlsen
misslyckades med att hålla ett
tornslutspel som teorin har förklarat vara remi. Det var i sjätte
ronden i Tals minnesturnering i
Moskva. Carlsen spelade svart
mot Levon Aronian och var vid
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draget i den här ställningen:

Tornet står idealiskt på a8. Vits
kung skulle bra gärna vilja gå framåt med bonden i släptåg. Det
förhindrar svarts torn, som dessutom befinner sig på den ”långa
sidan” (a-b-c-d mot f-g-h och då
utgår vi från bonden).
73...Ta7+?
Nu får vits kung ett kärkommet
tillfälle att rycka fram. Det förvandlar remi till vinst för vit. Det
finns bara ett drag som håller
remi och det är 73...Kg6! varifrån
kungen fortfarande står i kontakt
med f6 och f7 vilket är livsviktigt,
t.ex. 74.Td8 Ta7+ 75.Td7 Ta8
76.Tc7 Ta6 77.Kd7 Ta8 78.e7
Kf7 79.Tb7 Te8 80.Kd6 Ta8 och
vit kan lägga ner vinstförsöken.
74.Ke8 uppg.
En viktig poäng är att efter
74...Kf6 kommer 75.e7+ med
schack, t.ex. 75...Kg7 76.Te6 och
vits kung kan ta sig ut och lämna
plats för bonden. Om svarts torn
sätter i gång ett batteri av schackar från sidan så närmar sig kungen
tornet efter hand och sätter stopp
för det.
En annan möjlighet: 74...Ta8+
75.Td8 Ta6 76.e7 Ta7 77.Tc8
Kf6 78.Tc6+ Kg7 79.Kd8 Ta8+
80.Tc8 och vit vinner.

CAPABLANCA 1

CAPABLANCA 2

Hur många drag framåt kan en
stormästare kalkylera? Frågan är
naturligtvis omöjlig att besvara
rent generellt, det hänger ju inte
minst samma med den speciella
ställningen. Men José Raul Capablanca besvarade en gång denna
fråga på följande sätt:
“Ett drag!“ För att exemplifiera
detta visade han fram följande
ställning:

I Chess Review 1963 berättade
Pedro Saavedra historien om den
legendariske Capablancas möte
med en mystisk man vid namn
Mendoza. Främlingen visade sig
ha djävulska talanger:

Capablanca–Thomas
Hastings 1919

Tanken är som bekant att
Carlsen ska möta Aronian i en
kandidatmatch nästa år i Elista.
Innan dess ska dessa båda drabba
samman i Wijk aan Zee i januari.

Den kubanske världsmästaren
spelade 29.Da8? och den belevade Sir Thomas såg sig föranlåten
att ge upp. Han ville väl inte
tänka efter och därigenom så
tvivel om Capas räknekonst.
Förutom att engelsmannen
därigenom bröt mot Tartakowers
princip att ingen någonsin förbättrat sitt läge genom att ge upp,
så var det ett stort misstag. Efter
29...Txa2! fanns det inte någon
anledning att misströsta.
Capa i sin tur missade såväl
det eleganta 29.Txe8 Dxe8 30.
Da4! som det mera jordnära
29.Db5! Txb8 30.Dxb8 Tc1+
31.Kf2 Tc2+ 32.Kf1 Tc1+ 33.Ke2
Tc2+ 34.Kd1 osv. Men för att se
de vinstfortsättningarna krävs
förstås att man kan räkna minst
två drag framåt!

LG
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Efter att ha förlorat världsmästerskapet till Aljechin vilade
Capablanca ut hemma i Havanna. En morgon lät han tjänstefolket få ledigt och låste in sig
på sitt arbetsrum. Han började
analysera nya varianter i Nimzoindiskt, och hade just satt i
gång när någon knackade på
dörren.
Exvärldsmästaren blev irriterad och gick till dörren för att
köra bort fridstöraren. Utanför
stod en reslig man med tunn
mustasch, klädd i mörkbruna
kläder. Han såg europeisk ut och
Capablanca tyckte sig ha sett
honom bland åskådarna i den nyss
avslutade VM-matchen.
– Vad vill ni?
Mannen presenterade sig som
Mr. Mendoza.
– Jag är på väg till Buenos Aires
via Havanna, sa han, och jag vill
avlägga ett besök därför att jag är
en stor beundrare av er. Jag undrar om ni skulle vilja göra mig den
glädjen att spela ett parti schack
med mig.
Capablanca drog på svaret. Han
hae annat att göra och så dyker
den här mannen upp.
– Jag kan försäkra att jag inte är
någon nybörjare, sa mannen, jag
var nära knuten till Dr. Lasker
intill 1921. Nu står jag i nära
kontakt med Aljechin och var
hans sekundant i hans senaste
match.
Capablanca visste nog vilken
match som främlingen syftade
på, och det skulle roa honom att
krossa en av Aljechins bekanta.
TfS nr 8/2006
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Sg3 Sa5 18.f3 Sb3 19.e4 Dxa4
20.e5 Sd7 21.Df2 g6 22.f4 f5
23.exf6 Sxf6 24.f5 Txe1 25.Txe1
Efter att ha studerat ställningen
ett tag, förstod Capablanca att
partiet var förlorat om han inte
spelade 25...Te8. På detta svarade Mendoza 26.Te6!. Capablanca spelade snabbt 26...Txe6, och
partiet fortsatte:
27.fxe6 Kg7 28.Df4! De8 29.De5
De7 30.La3!!

José Raul Capablanca

Därför bjöd han in främlingen.
De drog lott om färgerna och
Mendoza fick vit. Partiet kom i
gång, och ironiskt nog blev öppningen Nimzoindiskt.
Nimzoindiskt (E
Mr. Mendoza
José Raul Capablanca
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 d5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 c5
7.cxd5 exd5 8.Ld3 0-0 9.Se2
b6 10.0-0 La6 11.Lxa6 Sxa6
12.Lb2 Dd7
I detta läge frågade främlingen:
– Ska vi ta ett vad? Det gör
partiet mera intressant.
Capablanca blev röd av förnärmelse:
– Senor Mendoza, om ni mot
all förmodan skulle vinna får ni ta
vad ni vill i det här huset. Och om
jag vinner kräver jag inget av er.
Främlingen svarade med att
spela 13.a4. Capablanca drog
hastigt 13...Tfe8 och 14.Dd3 besvarades med 14...c4.
I samma ögonblick gick det upp
för Capablanca att han inte bara
gjort två positionella feldrag utan
dessutom underskattat motståndaren. Partiet fortsatte:
15.Dc2 Sb8 16.Tae1 Sc6 17.
50
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Capablanca trodde knappt sina
ögon, men tvekade inte att ta
löparen. Han hade ju inte något
val.
30...Dxa3 31.Sh5+!
I detta ögonblick började klockorna ringa i den närbelägna
kyrkan. Främlingen spottade
upphetsat på golvet där en
eldring plötsligt slog upp. Nu
började Capablanca förstå vem
den mystiske främlingen var, och
att det var just honom “Senor
Mendoza“ va ute efter. Men
darrande hand plockade kubanen åt sig springaren.
31...gxh5 32.Dg5+ Kf8 33.Dxf6+
Kg8 34.e7!
Capablanca reste sig och såg förskräckt på motståndaren.
– Det här partiet är ogiltigt,
Senor Satan! Ni har varit oärlig,
ni sa aldrig vem ni var.
– Satan, Lucifer, Djävulen,
Mendoza är alla lika goda namn,
svarade främlingen. Mendoza är
namnet jag använder i mitt pass.
Ska vi fortsätta eller ska jag in-

kassera vinsten?
Capablanca gjorde nu ett desperat försök att uppnå evig schack
34...Dc1+ 35.Kf2 Dc2+ 36.Kg3
Dd3+ 37.Kh4 De4+ 38.Kxh5
De2+ 39.Kh4 De4+
Efter att ha gjort detta drag förstod Capablanca att allt skulle
vara förbi efter 40.g4 De1+
41.Kh5. Han rusade plötsligt upp.
– Jag tror er inte. Djävulen
finns inte. Ni är en bedragare,
Mendoza!
– Såja, ni ska inte tvivla på min
existens. Vad ska jag göra för att
övertyga er?
– Ni ska förvandla er kung till
en guldpjäs genom att vidröra
den med fingret.
Lugnt satte främlingen ett finger på kungens topp. Capablanca
trodde inte sina ögon när den vita
kungen förvandlades till en guldpjäs med en diamant som krona.
Men han återvann snabbt fattningen. Han såg på främlingen
med fast blick och sa:
– Ni har vidrört kungen, nu
måste ni flytta den!
Satan blev rasande och spelade
irriterat 40.Kh3 varpå Capablanca triumferande drog 40...h5!.

Efter att ha studerat ställningen
en stund förklarade främlingen
att här kunde inte ens djävulen
framtvinga en vinst.
– Mr. Capablanca, jag trodde
inte att ni skulle ha fräckheten att
lura mig på det sättet. Det är
första gången jag förlorar ett
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schackparti sedan den där gången
mot biskop Ruy Lopez.
– Farväl, men kom ihåg, detta
är inte det sista ni ser av det här
partiet!
Flera år senare, i AVRO-turneringen 1938, förlorade Capablanca ett nästan identiskt parti
mot Botvinnik. Den sovjetiske
stormästaren spelade 40.g4 och
ett drag senare gav Capablanca
upp. Men den gången spelade
han inte med sin själ som insats.

DOMARTABBE

ÅRETS STUDIE
Varje år väljer schackkomponisterna “Årets studie“. Det är inte
svåra eller originella skapelser som
får utmärkelsen utan verk som
går direkt till schackspelarnas
hjärta. I år rådde det ingen tvekan
om vinnaren. Jurij Bazlovs studie
fick femte pris i en tävling anordnad till John Nunns femtioårsdag. Den engelske stormästaren
skriver ofta om studier och
komponerar själv, men framför
allt är han en duktig lösare. Nunn
dömde själv av sin turnering
och domen finns att läsa på
www.bstephen.freeuk.com/
composing/Nunn_Award.pdf.

Levon Aronian spelade 24.exd4?
och ackompanjerade draget med
ett ljudligt stön. Peter Svidler
efter partiet: “Jag undrar om jag
hade funnit 24...Te1+ om han
inte hade stönat.“ Efter tornschacken var det förstås bara att
ge upp.

Geurt Gijssen är nog världens
ende professionelle schackdomare. Det var han som var överdomare i VM-matchen i Elista
och nästa uppdrag var Tals minnesturnering i Moskva.
Gijssens auktoritet fick en allvarlig knäck under VM-matchen.
Som vi berättade i förra numret
sköt han upp femte VM-partiet
tjugotvå minuter, och efter en
timme förklarade han att Veselin
Topalov hade vunnit utan att
behöva göra ett enda drag. Hans
beslut höll som bekant på att
skjuta VM-matchen i sank.
I Moskva gjorde Gijssen ett
graverande misstag i andra
ronden. Carlsen fick för sig att
samma ställning hade uppkommit tre gånger med samma spelare vid draget. I sådana fall går
det att kräva remi. Gijssen
kontrollerade dragföljden och
förklarade att Carlsen hade rätt
att kräva remi.
Motståndaren Alexander Morozevitj lämnade snabbt spellokalen, mest arg på sig själv: “Jag
kan inte ens räkna till tre.“
Carlsen fick själv möta pressen
och visa partiet i pressrummet.
Under tiden hade Gijssen upptäckt sin tavla. Ställningen hade
visserligen uppkommit tre gånger – men det var inte samma
spelare vid draget varje gång.
Remikravet var inkorrekt och
partiet borde ha fortsatt.
Carlsen förklarade att han var
beredd att fortsätta partiet, men
Morozevitj hade lämnat huset och
kunde inte påträffas i en hast.
Morozevitjs sekundant förklarade dock att remi var okej, han
ville inte ställa till med något
bråk. Nästa dag kom Gijssen med
en officiell ursäkt för sitt felaktiga beslut.

LG
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STÖNA INTE!
Ett tips. Om du har gjort ett uselt
drag och genast upptäcker det:
stöna inte. Låtsas som om det
regnar. Det kan ju trots allt
tänkas att din motståndare inte
klarar av att se varför ditt drag är
klantigt, om du inte med suck
och stön uppmuntrar honom
eller henne att titta lite djupare i
ställningen.
Den här ställningen uppkom i
partiet Aronian–Svidler i Tals
minnesturnering i Moskva:

Jurij Bazlov, 5:e pris, John Nunn
50th Birthday Study Tourney

Remi
Ställningen skulle kunna dyka upp
i vilket parti som helst, men vem
skulle hitta lösningen? Vit behöver bara vinna en bonde, men
springaren hindrar sin kung från
att delta i jakten.
De flesta skulle nog börja med
att driva bort den svarta springaren, men efter 1.Kg7 Sd6 2.Se5
g3 är det svårt att komma vidare.
Svart samordnar sina krafter
efter 3.Kg6 Ld8! 4.Kh5 Se4 5.Kg4
Lc7 6.Kf3 Sd2+ 7.Ke3 Sf1+! 8.
Ke2 Sh2, varpå springaren blockerar alla infarter. Det lönar sig
TfS nr 8/2006
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inte att hindra den manövern, för
efter 7.Ke2 Sb3 8.Sg6 Kc6 9.Kf3
Sd4+ 10.Kg4 Kd5 11.Sf4+ Ke4
vinner svart ändå.
En annan tanke är att låsa fast
bonden på g4, så att den blir
lättare att angripa, men det tar
för lång tid: 1.Kg7 Sd6 2.g4 Se4!
3.Kf7 Ld8! 4.Se5 Sf2 5.Kg6 Lc7
och svart vinner. När man har
kommit så långt är det dags att ge
upp eller hitta en ny idé.
1.Sh8!!
Otroligt! Springaren går åt fel
håll. Svart kan inte byta, för efter
1...Sxh8 2.Kxh8 Kc6 3.Kg7 Kd5
4.Kg6 Ld8 5.Kf5 g3 6.Kf4 Lc7+
7.Kf3 når kungen f1 och kan inte
drivas bort.
1...Se5!
Nu är vit instängd, men det finns
ändå försvar.
2.Sf7!!
Vad betyder detta? Alla pjäser är
tillbaka i sina utgångsställningar
utom springaren som försvinner
från brädet. Det ger kungen en
väg ut.
2...Sxf7 3.Kg6 Se5+! 4.Kf5!!
Just det, det är springaren som
räknas! Om vit slår löparen
hinner kungen gardera springaren och vinner genom att inta
opposition: 4.Kxg5? Kc6 5.Kf4

Kd6! 6.Kf5 Kd5 7.Kf4 Kd4 8.g3
Kd3!. Men nu kan de svarta
pjäserna inte längre försvara varandra. Ställningen är remi, trots
ett enormt materiellt övertag,
enklast genom dragupprepning.
4...Sf7 5.Kg6! Se5 4.Kf5! remi
Huvudvarianten är bara fyra drag
lång, men vilka drag! Alla tekniska svårigheter ligger dessutom
dolda i försöken. Läckert!
LARS FALK

GUNNEL KALIN
Under sin tid som världsmästare
gjorde Tigran Petrosian en simultanturné i Sverige 1964. Med
på resan fanns hans sekundant
Andrej Lilienthal.
Jag fanns själv med bland dem
som spelade mot Lilienthal på
restaurang Kung Karl i Malmö.
Det var stort. Fjorton år gammal
spelade jag för första gången mot
en stormästare. Det var kristallkronor och väldigt högtidligt.
Lilienthal vann trettioen partier, spelade remi i sju och förlorade ett enda – mot Gunnel Kalin.
Jag har varken förr eller senare
sett henne i någon resultatlista.

Var kom hon ifrån och vart tog
hon vägen? Någon som vet?
Partiet i fråga publicerades i
Sydsvenska Dagbladet och återges här.
Gammalindiskt (A 55)
Andrej Lilienthal
Gunnel Kalin
Malmö, 26 mars 1964
1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 Sbd7
4.e4 e5 5.Sf3 c6 6.Lg5 Le7
7.Dc2 Dc7 8.0-0-0 0-0 9.g4 Te8
10.Tg1 Sf8 11.Lxf6 Lxf6 12.g5
Le7 13.h4 Se6 14.d5 Sf4 15.Se2
Sxe2+ 16.Lxe2 c5 17.h5 Ld7
18.g6 fxg6 19.hxg6 h6

Enda möjligheten att bryta igenom svarts försvarsmur tycks vara
att offra springare eller torn på h6
följt av Dxh6 och mattangrepp.

NILSSONS PJÄSER
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20.Th1 Tf8
Lilienthal planerade förmodligen
att spela in springaren till f5 via
h4, men hade väl inte lust att
genomföra manövern om han
skulle tvingas betala med f2bonden.
21.Tdg1 b5!? 22.cxb5 Da5 23.
Dd2
23.Kb1 Tf4 förhindrar Sh4 och
plomberar diagonalen c1–h6,
vilket omintetgör vits idéer om
ett offer på h6. Lilienthal ville
hålla den drömmen vid liv.
23...Dxa2 24.Txh6!?

missade han helt enkelt att det
hängde på e4? 28.Kd2 Da5+
29.Kc2 Da4+ med remischackar.
28...Dxe4+ 29.Ka1 Da4+ 30.
Kb1 Lf5+ 31.uppg.
LG

SCHACKLIG VÅDEVILL
Ulf Andersson

23...Dxd2 24.Txd2 Tbd8!? 25.
Tfd1!
Nu är svart tvungen att ge sig in
i en forcerad avbytesvariant.
25...Txd6 26.Txd6 Txe2 27.Txb6
Te7 28.Td8+ Sf8 29.Kg1
Alla schackspelare vet att det
kan vara svårt att välja mellan
likvärdiga fortsättningar. Vit
hade tre logiska drag till sitt förfogande för att förhindra matt
på första raden: 29.h3, 29.h4
och 29.Kg1. Efter partiet förstod jag att det hade varit bäst
att spela 29.h4, men partidraget
ändrar givetvis inte bedömningen av ställningen.
29...g6
Även efter 29...f6 30.Tb8 förlorar svart a-bonden och ställningen blir hopplös.
30.Tb8 Ld5

Eduard Gufeld
Efter 24...gxh6 25.Dxh6 Da1+
26.Kc2 Da4+ 27.b3 Da2+ 28.Kc3
Da5+ 29.Kb2 finns inga remischackar för svart. Sådana finns
däremot efter 24...Lxb5 25.Tgh1
Da1+ 26.Kc2 Da4+ 27.Kc1 Da1+
o.s.v. Men det behöver svart inte
nöja sig med.
24...Txf3!
Främsta poängen är att tornet på
g1 förlorar sin livvakt.
25.Tgh1
25.Lxf3 besvaras alltså med
25...Da1+ och slag på g1.
25...gxh6 26.Dxh6 Da1+?
Det kunde ha kostat segern. Kalin kunde ha spelat 26...Lg5+!
med samma tema som vid slaget
på f3, att blottställa ett torn på
första raden: 27.Dxg5 Da1+ 28.
Kc2 Dxh1 och svart vinner.
27.Kc2 Da4+ 28.Kb1?
Det kan väl inte ha varit så att
Lilienthal ville skipa något slags
rättvisa med det här draget, eller

Denna ställning uppkom efter
mitt 22:a drag i Capablancas
minnesturnering på Kuba 1974.
Andersson utnyttjade att löparen på e2 är ogarderad till att
spela 22...Dxd5. Jag svarade med
23.Sd6!.
Det händer mig ganska ofta,
och säkert många andra av
Caissas trogna, att enstaka drag
eller ställningar associeras med
helt ovidkommande ting och
skeenden. Vits senaste drag, som
borde ha avgjort partiet, framkallade hos min mycket sympatiske motståndare ungefär
samma reaktion som om någon
en kall vinterdag släppt ned en
snöboll innanför hans krage. Men
också för ögat kan vits drag framkalla liknande associationer.
Omöjligt var givetvis 23.Sxb6
på grund av 23...De6. Andersson valde den enda praktiska
chansen.

31.Txa6
När jag deltog i Sovjetunionens
armémästerskap 1973 kunde jag
bevittna den tappra kamp med
torn och löpare som stormästaren Vasjukov förde mot Klovans två torn med exakt samma
bondestruktur som i det här
partiet. Efter tre dagars belägring fick Klovan nöja sig med
remi.
Bara dessa minnen fick mig
att avstå från 31.Td6 Lxa2 32.
Txa6 Lc4! 33.Taa8 Te1+ 34.Kf2
Te2+ 35.Kg3 Kg7 36.Txf8 Txb2
– men jag är övertygad om
att denna ställning är vunnen.
Ibland skulle det alltså verkligen
TfS nr 8/2006

TfS nr 8.06.pmd

53

06-12-12, 10.01

53

vara bättre att veta för lite ...
31...Kg7 32.Td8??
Det är ändå sällsamma misstag
schackspelare begår ibland ...
Vit valde att realisera sin fördel
genom att forcera damflygelbönderna. Men så flytta dem
då! Efter 32.a4 skulle svart inte
hinna skapa något som helst allvarligt motspel. Nu skänker vit
svart några tempi och förlorar
inte bara hela sin fördel utan
låter också initiativet övergå till
svart.
32...Lc4 33.Ta4?
Bättre är 33.Ta5.
33...Te1+ 34.Kf2 Te2+ 35.Kg3
Le6 36.b3 g5!

Räddningschanser gav bara 56.
Th8+ Kg7 57.Tb8.
56...Tb3+ 57.Kf2 Sd3+ 58.Ke3
Sb2+!
Efter 58...Sa5+? 59.Kd4 Txb5
60.Tc5 vore vit räddad.
59.Kf2 Txb5 60.Th8+ Kg7 61.
Td8 Tb3 62.Td2 Sd3+ 63.Kg1
Se5 64.Tc1
Inte så illa, bara man kunde gardera tredje raden också!
64...Kg6 65.Te1 Sg4 66.Tf1 Lc4
67.Tc1 Ld3 68.Ta1 Le4 69.Te2
f5 70.Tea2 Tg3 71.Te1 Kg5
72.Tae2 Ta3 73.Tb2 Kf4 74.T
be2 Kg3 75.Kh1 La8 76.Kg1 f4
77.Tb2 Se3 78.Tbe2 Lc6
Svart har genomfört den avgörande omgrupperingen av sina
styrkor och för att uppnå segern
behöver han nu bara undvika ett
par enkla fällor. Man kan till
exempel inte spela 78...Lxg2??
79.Txe3+! fxe3 80.Txe3+ eller
78...Sxg2?? 79.Txg2+ Lxg2 80.
Te3+!.
79.Tb2 Lxg2?

så skulle svart ändå ha vunnit,
t.ex. 81.Tbxe3 Ta8 med hotet
82...Th8.
81.Tbxe3+ fxe3 82.Txe3+
Vit är alltså räddad ...?
82...Lf3 83.Kf1 Td2 84.Te8 Td7
85.Tg8+ Kf4 86.Te8 Td2 87.Ke1
Td1+ 88.Kf2 Td2+ 89.Ke1 Th2
90.Te7??
I schack vinner ändå alltid den
som gör det näst sista misstaget.
Efter 90.Tb8 eller 90.Tc8! är
remin klar. Det sistnämnda draget är merst exakt eftersom det
uppkommer en välkänd remiställning om vit för kungen till
c1. Efter partidraget är vits ställning hopplös.
90...Le4 91.Kd1 Le3 92.Kc1
Tc2+ 93.Kd1 Tc8 94.Te5 Th8
95.Kc1 Tb8 96.Tb5 Txb5
97.uppg.
Först nu inser jag att artikelrubriken är olyckligt vald, för i
en vådevill slutar ju allting lyckligt.
Eduard Gufeld

Svart tänker spinna ett mattnät
kring den vita monarken.
37.h4!? gxh4+ 38.Txh4 Txa2
39.Td3 Tb2 40.b4 Sg6 41.Thd4
Se7 42.Td2
I denna för vit svåra ställning
avbröts partiet. Vits senaste drag
förseglades.
42...Tb3 43.Kh2 Sf5 44.Te4 h5
45.Tc2 Kf6 46.Tc5?
Vit får inte ge bort andra raden.
Det var nödvändigt att manövrera med tornet på fjärde raden,
t.ex. 46.Tf4 och på 46...h4?
leder 47.Tc5 till vinst.
46...Tb2 47.Tf4 Kg6 48.Te4 Td2
49.b5 Tb2 50.Tee5
På 50.Kg1 är 50...Sg3 mycket
starkt.
50...Sd4 51.Tg5+ Kf6 52.Txh5
Sxf3+ 53.Kg3 Se1 54.Th6+ Ke7
55.Tc7+ Kf8 56.Th2
54
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Översättning av Lars Falk. Eduard Gufeld
dog i sitt nya hemland USA den 23 september 2002.

Vit är i fällan, men bara med ett
finger ... Det hade varit mera
exakt att spela 79...Td3! och
först därefter slå på g2 med
löparen.
80.Tb3!
Detta vackra drag hade Andersson inte väntat. Jag blev så
upphetsad att inte heller jag såg
den vackra vederläggningen.
Andersson spelade ...
80...Ta2
Hade han fortsatt med 80...f3!!

■ I våras blev norrmannen Ivar
Bern världsmästare i korrschack
genom att vinna VM-final 17.
Han fick en sommar med VMtiteln. Nu har den övertagits av
fransmannen Christophe Léotard, som vann VM-final 19.
På korrspelarnas världsranking
toppar Joop van Oosterom på
2776 med Ulf Andersson som
tvåa på 2737.

TfS nr 8/2006

54

06-12-12, 10.01

BOKNYTT

■ Andrew Soltis: Why Lasker
matters (Batsford 2005)
Emanuel Lasker hade två konkurrenter, som han ofta besegrade, men som mer än några andra
har bidragit till hans eftermäle.
Siegbert Tarrasch och Richard
Reti var båda lysande författare
och har skapat många myter kring
Lasker, mannen som hypnotiserade sina motståndare och
använde psykologiska metoder
för att förbli världsmästare i
tjugosju år.
Den amerikanske författaren
Andrew Soltis angriper denna myt
i sin bok, “Why Lasker matters“.
Titeln kan synas märklig: i sin
ungdom besegrade Lasker giganter som Steinitz och Tjigorin,
under medelåldern kämpade han
framgångsrikt mot Aljechin och
Capablanca och på sin ålders höst
mötte han namn som Euwe och
Botvinnik. Skulle hans spel inte
spela någon roll?
Ändå kom Lasker inte med på
Fischers lista över världens tio
bästa spelare och fick gälla som
caféspelare. Larsen menade att
han beundrade Lasker – ända tills
han studerade Laskers partier!
Gideon Ståhlberg hade en annorlunda bild, sedan han som ung

träffat Lasker i Zürich 1934. Exvärldsmästaren berättade om sin
karriär och därefter var Ståhlberg
övertygad om att Lasker var den
störste världsmästaren. Lasker
berättade för övrigt att han satte
Steinitz och Rubinstein högre än
Tarrasch, vilket kan förklara
Nürnbergdoktorns reaktioner.
Det är mot denna splittrade
bakgrund man ska läsa Soltis bok.
Den börjar med en välskriven
inledning på fem sidor där Soltis
förklarar hur Lasker kunde hålla
sig kvar så länge i världseliten.
Sedan följer hundra partier med
påfallande moderna kommentarer. Motståndarna är tidens
främsta spelare, men Soltis har
naturligtvis också tagit med det
dubbla löparoffret mot Bauer
1889 och drakpartiet mot Napier
i Cambridge Springs 1904.
Lasker–Napier,
Cambridge Springs1904

20.Lc4? Det rätta var, trots allt,
20.bxc3 och svart har kompensation efter 20...Lf8 21.Lb5 Txe7.
20...exf4 Napier ser att springaren står säkert på c3, men bättre
var 20...Se4! 21.Lxf7 Lg4!
22.Lxe8 Txe8 och vit är möjligen
förlorad. 21.Lxf7 Se4? Rätt idé,
men ett drag för sent. Här var
21...Tf8 det enda draget. Men,
svart lyckas inte ställa om till ett
så simpelt garderingsdrag. Efter
21...Tf8 22.Lxh5 Se4! 23.Sg6+
Kg8! gör vit bäst i att ta ut re-

mischackar. 22.Lxe8 Lxb2 23.Tb1
Lc3+ 24.Kf1 Lg4 25.Lxh5 Lxh5
26.Txh5 Sg3+ 27.Kg2 Sxh5
28.Txb7 a5 29.Tb3 Lg7 30.Th3
Sg3 31.Kf3 Ta6 32.Kxf4 Se2+
33.Kf5 Sc3 34.a3 Sa4 35.Le3 uppg.
Det är fascinerande att se hur
Soltis korrigerar flera generationer av kommentatorer (Reti,
Tartakower, Reinfeld och Fine)
som inte förmådde finna dessa
varianter utan föredrog att tolka
partiet i psykologiska termer.
Soltis vänder upp och ner på
kommentarerna i “Die Meister
des Schachbretts“ och undrar med
rätta hur Reti kan påstå att Lasker spelade illa i öppningen (Reti
nämner inte att han själv prövade
samma öppning flera gånger!),
att Napier bemötte det omotiverade anfallet lysande, varpå
ställningen nätt och jämt gick
att hålla, tills Napier hittade ett
fantastiskt försvar i 21:a draget
– som förlorade direkt!
Soltis kommentarer är genomgående av hög klass. Han visar
framför allt att Lasker kunde
konsten att skapa motspel i alla
ställningar genom att finna nya
angreppsmål. Reti ansåg att
Lasker avsiktligt valde suspekta
eller dåliga drag för att göra det
obehagligt för motståndarna, men
det finns få belägg för att Lasker
såg saken på det sättet. Soltis tror
inte på Retis teorier, utan menar
att Lasker räknade snabbare och
bättre än sina kollegor. Märkligt
nog råkade taktiker som Marshall
och Janowski särskilt illa ut och i
slutspelet blev naturligtvis skillnaden uppenbar. Lasker visste
också när det var dags att komplicera spelet, en förmåga som han
behöll långt upp i åren. Sin mest
remarkabla comeback svarade
han för i Zürich 1934. Efter
Hitlers maktövertagande 1933
tvingades Lasker börja spela för
pengar igen – och därtill lämna
TfS nr 8/2006
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sitt älskade Tyskland. Redan i
första ronden slog han sensationellt VM-kandidaten Euwe.
Euwe–Lasker, Zürich 1934

Sten Selander, känd skald och
botaniker, diktade kring partiet
ur Euwes perspektiv. ”Ja, fruktansvärde doktor, ja, jag ser
mattnätet strypa till sin tysta
snara. Det svarta tornet närmar
sig alltmer, oblidkeligt och jag
kan inte svara.” 34.Df1? Euwe
borde enligt turneringsboken
(med Aljechin som författare) ha
föredragit dambyte efter 34.De3
med ett hållbart slutspel. 34...Sc2
35.Se4 Vit har spelat på gaffeln
Se4 men ... 35...Dxe5! Lasker offrar damen och parerar elegant
Euwes motkombination. 36.Sf6+
Dxf6 37.Txf6 Sxf6 38.Tc1 Vit kunde ha försökt 38.Te2 Td1 39.Txc2
Txf1+ 40.Kxf1 Td6 men svart
har fortfarande vinstchanser. Nu
plockar Lasker isär Euwes kungsställning och spelar på matt!
38...Se4 39.Le2 Sd4 40.Lf3 Sxf2
41.Dc4 Sd3 42.Tf1 Se5 43.Db4
Sexf3+ 44.gxf3 Se2+ 45.Kh2 Sf4+
46.Kh1 T2d4 47.De7 Kg7 48.Dc7
T8d5 49.Te1 Tg5 50.Dxc6 Td8
51.uppg.
Ett problem med boken är att
hemligheten med Laskers spel
inte får någon fullständig belysning. Inledningen hade mått bra
av en diskussion om hur Laskers
filosofiska tänkesätt passade in
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på hans spel. Han hade uppenbarligen en vidare syn på schackspelet än sina kollegor. Lasker var
högt bildad och betraktade
schackspelet som ett symboliskt
uttryck för den kamp som pågår
överallt i samhället, inom affärslivet, mellan länderna, osv. Han
är tydligt influerad av sin tids
strömningar: Spencers socialdarwnism, imperialismens idéer
och även ekonomisk och militär
teori.
I sina skrifter betonar Lasker
ständigt kampens etik. Han är en
av de få toppspelare som hade
något av värde att säga om vikten
av att följa kampens lagar: kraven
på styrkeekonomi, plikten att
handla i rätt tid, osv. Soltis tar
sällan upp denna tråd och här
finns nog mer att hämta för den
som vill förstå Lasker. Soltis
nämner att Lasker använde
metoder som först senare blev
vanliga bland toppspelare, men
ett sådant svar säger både allt och
ingenting. Det är lätt att glömma
att Lasker var en professionell
spelare, som i sin ungdom alltid
letade upp det svåraste motståndet. Han fyllde ut sina långa
speluppehåll med uppvisningspartier, där han kunde pröva nya
idéer, men när det gällde pengar
var han obarmhärtig.
I tonåren försörjde sig Emanuel och hans äldre broder
Berthold delvis på Berlins
schackkaféer. Där lärde sig
Emanuel att ta de chanser som
bjöds, medan hans älskade bror
tycks ha varit av mjukare virke.
Bröderna trivdes i kulturlivet och
Berthold, som var studiekamrat
och god vän med Tarrasch, var en
tid gift med den fina poeten Else
Lasker-Schüler.
Soltis säger tyvärr inte mycket
om den amerikanska sidan av
Laskers liv kring sekelskiftet eller
hans insatser som matematiker.
Lasker doktorerade i matematik

1902 och publicerade 1905 ett
centralt resultat inom algebran.
Denna sats utvidgades av Emmy
Noether och kallas numera Lasker-Noethers teorem. Det måste
ha krävts stor viljestyrka och inte
så lite självförtroende för att nå så
långt inom två discipliner. Lasker
valde ändå schackspelet, kanske
därför att det gav honom fler
tillfällen till kamp. Soltis ska
framförallt ha beröm för att han
sätter Laskers partier i ett
modernt perspektiv.
Lars Falk och Henrik Lindberg

■ Martin Weteschnik: Understanding Chess Tactics
(Quality Chess, 2006)
■ Jacob Aagaard: Practical
Chess Defence (Quality
Chess, 2006)
Hur fantastiska strategier man än
följer så avgörs ändå alltid ett
schackparti med en taktisk finess.
Antingen kröner man sitt fantastiska spel med en briljant kombination eller så spolierar man det
hela genom att helt orättvist falla
i en banal fälla som motståndaren
desperat lagt ut. Vill man förbättra sina resultat skall man
alltså träna varianträkning och
taktik.
Quality Chess har kommit med
två böcker som kan vara till hjälp
i den processen. Den första,
“Understanding Chess Tactics“ av
Martin Weteschnik är en grundläggande bok om schacktaktik.
Weteschnik går med hjälp av en
mängd exempel igenom alla taktiska trick (gaffel, avdragare, bindning etc.) och förklarar på ett
mycket pedagogiskt sätt hur de
fungerar och hur man skall tänka
för att upptäcka dem. Till skillnad från många andra böcker av
den här typen förklarar han vad
som händer även med ord och
inte bara med torr schacknotation vilket gör det hela till en
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trevlig läsning. Till varje kapitel
hör fyra övningsuppgifter. Det
tycker jag är i minsta laget.
Övning ger ju som bekant färdighet.
Ibland går något fel med vår
fyndigt uttänkta plan och plötsligt har vi en ställning fylld av
problem. Vi har hamnat på
defensiven och något måste göras
innan allt hopp är ute. Även här
finns det vissa tekniker man kan
ta till som t.ex. remischackar,
patt och byggande av fort. Jacob
Aagaards nya bok, “Practical
Chess Defence“, går igenom olika försvarsmetoder och förklarar
hur de kan användas. Tyngdpunkten i Aagaards bok ligger dock i
övningsuppgifterna. Tvåhundra
uppgifter har sorterats i fyra nivåer efter svårighetsgrad. På högsta
nivån är de väldigt svåra men
även de uppgifter som finns på
lägsta nivån (uppvärmning) är
inte helt lätta. Det bästa i boken
kommer sist och det är lösningarna. Mer än hälften av bokens
sidor används för att gå igenom
dem. Varianterna förklaras noga
så man behöver aldrig tvivla på
varför lösningen ser ut som den
gör (och inte som de varianter
som man själv tänkt ut). Som
avslutning på varje lösning kommer en enkel instruktion på hur
man borde ha tänkt för att finna
de rätta dragen.
Två bra böcker alltså för er
som vill skärpa den taktiska
blicken. Weteschnicks mera
grundläggande och Aagaards lite
mer avancerad.
Stellan Brynell

David Bronstein
1924–2006
Minnesartikel
i nästa nummer

Wolfgang
Unzicker
1925-2006

Indrek Martinson
och Iivo Nei minns
en god vän

E

n av världens bästa och mest
populära schackspelare under
drygt tre decennier, Wolfgang
Unzicker, gick bort den 20 april
2006. Under en semesterresa i
Portugal drabbades han av en
hjärtinfarkt i Albufeira.
Wolfgang Unzicker föddes den
25 juni 1925 i den lilla staden
Pirmasens i Rheinland Pfalz,
Sydtyskland. Hans far var gymnasielärare och mycket schackintresserad. Wolfgang började
spela schack vid tio års ålder. Ett
år senare, i augusti 1936, fick han
besöka schackolympiaden i
München. Där blev han speciellt
fascinerad av den unge Paul
Keres, som länge var hans stora
idol och förebild.
År 1945 började Unzickers
stora framgångar komma. Redan
1947 blev han Västtysklands
mästare och han vann ytterligare
sex västtyska mästerskap. Fram
till omkring 1970 ansågs han vara
den främste schackspelaren i
Västtyskland.
Wolfgang studerade juridik vid
universitetet och tjänstgjorde

därefter på heltid som domare
och ordförande för en administrativ domstol. Även om hans
möjligheter att delta i internationella tävlingar var begränsade
lyckades han ställa upp i många
schackevenemang, och blev
internationell mästare 1950 och
stormästare 1954. Han ställde
upp i tretton olympiader från
1950 till 1978, och spelade därvid tio gånger vid första och tre
gånger vid andra bordet. I
Dubrovnik 1950 och Tel Aviv
1964 blev han bäste spelare vid
första bordet och i Israel besegrade han bl.a. Smyslov.
Unzicker deltog också i två
interzonturneringar, 1952 i
Stockholm/Saltsjöbaden och
1955 i Göteborg. I den första
turneringen kom han på nionde
plats, inte långt efter Averbach,
Ståhlberg, Szabo och Gligoric,
som på delad 5-8 plats gick vidare
till kandidatturneringen. Ståhlberg skrev i turneringsboken att
“Unzicker gjorde en intressant
debut i storinternationellt sammanhang. Genom sitt kraftiga
TfS nr 8/2006
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och öppna spel vann han många
beundrare, även om han inte
kunde göra sig gällande mot de
ryska mästarna“. I Göteborg fick
han nöja sig med sextonde plats
bland tjugoen deltagare.
Wolfgang blev flera gånger
inbjuden till den traditionella
nyårsturneringen i Hastings. Han
vann redan sin första turnering,
1950-51, före bl.a. O’Kelly och
Rossolimo, och kom tvåa 196970, efter Portisch men före Gligoric, Smyslov och Timman. År
1965 delade han förstapriset med
Spasskij i Tjigorins minnesturnering i Sotji, Ryssland, och segrade
1967 i en turnering i Krems,
Österrike, före Szabo, Bronstein,
Hort m.fl.
Den världsberömde cellisten
Gregor Piatigorsky och hans
schackentusiastiska maka Jacqueline, född Rothschild, ordnade
1963 och 1966 två berömda turneringar, i Los Angeles, för tio
noggrant valda spelare. Unzicker
deltog 1966 och delade 4-5:e pris
med Portisch efter Spasskij,
Fischer och Larsen, men före
Petrosian, Reshevsky, Najdorf,
Ivkov och Donner.
Unzicker ansågs tillhöra den
klassiska spelartypen, och det har
hävdats att hans stil var påverkad
av Tarrasch’ läror. Han öppnade
ofta med 1.e4 och var liksom
Keres specialist på Spanskt, som
de ofta använde mot varandra.
Som svart prövade han ibland
även Sicilianskt och efter 1.d4
blev det oftast Nimzoindiskt eller
Damgambit. Han var en skicklig
angreppsspelare och Ståhlbergs
påstående från 1952 gällde nog
under Unzickers hela karriär.
Najdorf kommenterade sina två
remipartier mot Unzicker (Los
Angeles 1966) och påpekade att
Wolfgang var en klassisk spelare
och inte speciellt förtjust i alltför
komplicerade varianter. Han
menade också att Unzicker var
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en lugn och ganska konservativ
spelare, som brukade undvika
omotiverade risker.
Hur hade det gått om han hade
sysslat professionellt med schack?
Unzicker själv trodde att han hade
kunnat nå kandidatturneringar,
men tillade att inte ens Keres,
Geller eller Kortchnoi lyckades
bli världsmästare. I denna grupp
räknade han också in Zukertort,
Tarrasch, Rubinstein och Bronstein.
Wolfgang Unzicker uppskattades av många kolleger, och
Karpov kallade honom för
“amatörernas världsmästare“ med
tanke på att han inte var professionell schackspelare. Det har
också framhållits att Unzickers
goda sätt vid schackbordet, hans
ärlighet, ridderlighet och känsla
för rent spel gjorde honom populär i alla läger. Den store Piatigorsky skrev i turneringsboken
från 1966: “Under turneringen
förtjänade han respekt som en
allmänbildad och intelligent
person. Vi var glada att ha honom
i Los Angeles. Hans konst förstärkte turneringens kvalité och
vi njöt av hans förtjusande sällskap. Auf wiedersehen, käre
vän!“.
Indrek Martinson

Möten med
vännen Wolfgang
Jag mötte Wolfgang Unzicker
redan 1960 i samband med
Östersjöländernas schackturnering i Leningrad. (Där deltog
även Arne Burehäll från Sverige.)
I Sovjetunionen betraktades
umgänge med utlänningar på den
tiden som en ganska tvivelaktig
sysselsättning. Vid internationella schackevenemang lättade man

dock lite på restriktionerna i
umgänget mellan spelarna.
Arrangörerna ville att jag
skulle vara tolk eftersom jag
behärskade flera språk, och jag
fick därför umgås med utlänningarna. Jag visste att Västtysklands
bäste schackspelare var en av få
amatörer som blivit stormästare,
och att hans höga tjänst som
domare inte tillät alltför mycket
schack. Han framstod som en
akademiker till sin läggning men
kunde ändå vara väldigt sällskaplig. Dessutom betraktade han min
stora förebild och träningspartner Paul Keres som en mycket
god vän. Wolfgang var pigg
på intressanta diskussioner och
roliga anekdoter. Unzickers ryska var överraskande bra med en
lustig personlig accent. En gång
var språkkunskapen till hans nackdel. En smart taxichaufför, som
tydligen visste något om tyska
löner, krävde fem gånger för högt
belopp.
Schackmästarnas gemensamma
kvällsmåltider var mycket informella. En kväll drog Estlands och
Litauens flerfaldige gamle mästare Vladas Mikenas en fräckis. När
jag översatte den till Unzicker
frågade han om man verkligen
fick berätta sådana historier i en
totalitär stat. Svaret “går bra en
gång per år“ kunde han acceptera. Vid slutet av turneringen kom
även Keres till Leningrad och
hälsades av Unzicker på alldaglig
estniska: “Tere-tere, vana kere“
(goddag, goddag, gamla kropp!).
Tack vare energiskt stöd från
Paul Keres, lyckades jag 1969 starta en förstklassig internationell
turnering, som därefter hölls i
Tallinn vartannat år. Från 1977
kallades den Paul Keres minnesturnering (han gick bort 1975),
och dit kom Unzicker för att
minnas och hedra sin gode
vän. En sammanslagning mellan
demokratiska och totalitära sys-
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tem var inte lätt, inte ens när det
gällde schack. KGB bevakade oss
för att begränsa kontakter med
utlänningar. Trots det hade jag
goda kontakter med Wolfgang.
Vi var tillsammans flera timmar
och jag lärde mig mer om Västeuropa. Det gick inte att växla
rubel mot västvaluta, men jag
lyckades få Unzicker till ett varuhus i Tallinn, egentligen avsett
för ledande kommunister, och där
lyckades han spendera 2000
rubel (ungefär en och en halv
månadslön i Estland).
Vi möttes nästa gång sex år
senare i Moskva i samband med
Lag-EM, där även Västtyskland
deltog. Där var även fru Freia
Unzicker med, och det var nu
lättare att handla med rubel.
Efter första ronden bjöd paret
Unzicker mig på middag. Schackspelarna fördes till hotellet med
en specialbuss. Jag steg också in,
men fick genast veta av en lägre
KGB-tjänsteman att jag var
okänd. Jag svarade att detsamma
gällde honom. Freia påpekade
skämtsamt att bussen luktade
Sibirien. Jag kom med. Liksom
många andra utlänningar hade
paret Unzicker svårt att förstå
varför ett land som hade vunnit
världskriget ville hålla sina medborgare på så låg nivå att de inte
ens kunde komma in på trevligare restauranger och hotell.
Den 7 januari 2006 skulle Paul
Keres, Estlands bäste schackspelare genom tiderna och stor folkhjälte, ha fyllt nittio år. I Tallinn
anordnade Estlands författarsällskap och Schackklubben Paul
Keres med anledning av det ett
symposium och en schackturnering. En stor del av världens
schackelit, inklusive förstås Wolfgang Unzicker, hade kommit till
Tallinn. De drygt trettio år som
hade gått efter Keres bortgång
hade givetvis också påverkat Pauls
gamla vänner och kolleger. Dock

kunde man inte se några krämpor
hos den ständigt godmodige och
spirituelle vännen Wolfgang.
Mellan föredragen kunde vi fortfarande minnas gamla tider och
även diskutera framtidsplaner.
Men den 20 april lämnade den
siste icke-professionelle men
verkliga schackstorheten oss.

Unzicker efter 25...Tb2 med idén
Txc2. Frågan är då vad framstöten 26.f6 eller 26.g6 är värd. Men
det var inte lätt att genomskåda
vad Unzicker hade på lut efter
avbytet på b1.
26.Txb1 Sxb1

Iivo Nei

Sicilianskt (B 85)
Wolfgang Unzicker
Samuel Reshevsky
Schack-OS, München 1958
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e6
7.0-0 Le7 8.f4 Dc7 9.Lf3 Sc6
10.Kh1 0-0 11.Le3 Sa5
I dag föredrar man att spela
11...Ld7 eller att slå av på d4.
12.De1 Sc4 13.Lc1 e5 14.Sf5
Lxf5 15.exf5 Tac8 16.g4!? e4
17.Sxe4 Tfe8 18.Sxf6+ Lxf6
19.Df2 Lxb2
Annars får vit chansen att konsolidera damflygeln med c2-c3
innan han återupptar offensiven
på andra flygeln.
20.Lxb2 Sxb2 21.Tab1 Sa4
På 21...Dxc2? följer bara 22.
Txb2.
22.Txb7 Dc4 23.Dg2

Med ett indirekt hot mot f7 (Ld5).
23...Sc3 24.g5 Tb8 25.Td7
Båda parter försöker nästla sig in
bakom fiendens försvarslinjer.
25...Tb1
Det kunde ha blivit knivigare för

27.De2!!
Efter dambyte hänger både a6
och d6. Svart hamnar i ett tröstlöst slutspel. Reshevsky gör bäst i
att behålla damerna på brädet
och hoppas på att det dyker upp
taktiska tricks.
27...Dc8 28.Tc7
Det är upplagt för att leka med
hoten på åttonde raden.
28...Dd8 29.Dc4 d5
På 29...Tf8 följer 30.Txf7! Txf7
31.g6 med lätt vinst.
30.Lxd5 Sd2 31.Dc6
31.Lxf7+ Kh8 är inte lika hårt.
31...Tf8 32.Txf7 Txf7 33.g6
hxg6 34.fxg6 Kf8 35.gxf7 Se4
36.De8+ uppg.
(Kommentarer av Lars Grahn)
Franskt (C 19)
Michail Botvinnik
Wolfgang Unzicker
Lag-EM, Oberhausen 1961
1.e4 e6
I VM-matchen mot Tal 1960 och
1961 hade Botvinnik Caro-Kann
som sitt huvudförsvar. Han
varierade med Franskt vid enstaka tillfällen.
2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
Lxc3+ 6.bxc3 Dc7 7.Sf3 Se7
8.Ld3 Ld7 9.a4 Sbc6 10.Dd2 h6
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inte förmå sig till att ge upp så här
tidigt.
22...Se7
På 22...fxg4 anger Unzicker
23.Lxg4 Lxg4 24.Dxg4 g6 25.e6
Tc7 26.Te1 och svart befinner sig
i ett hopplöst läge.
23.Lxe7 Kxe7 24.Kh1
Han dödar allt motspel på g-linjen. Efter 24.gxf5 Lxf5 25.Lxd5
g5 26.fxg5 Tg8 har svart något
som liknar en svag skugga av ett
motspel. Unzicker har tid att
kosta på sig ett preventivdrag.
24...g6 25.Tab1
Svart kan inte hålla både d5 och
b6.
25...Kf8
Eller 25...fxg4 26.Lxg4 Lxg4
27.Dxg4 Tb7 och vit kan exempelvis slå på a5.
26.gxf5 Lxf5
Efter 26...gxf5 27.Tg1 Ke7 28.
Dg7 Tf8 29.Tgb1 är svarts kung

omringad och chanslös.
27.Lxd5 Dh4 28.Le4 Dxf4 29.
Lxf5 gxf5
På 29...Dxf5 hade Unzicker tänkt
sig 30.Txb6 Kg7 31.Tf6 och svart
kan tacka för sig, t.ex. 31...Dg5
32.Dc6 Thd8 33.Dxc4 och svart
har ingenting.
30.Txb6 Ke7 31.e6 uppg.
Svarts kung klarar inte av angreppen från alla håll och kanter. Fritz
föreslår i stället 31.Te6+! och
deklarerar matt i ett halvdussin
drag, t.ex. 31...fxe6 32.Dg7+ Ke8
33.Dxh8+ Kf7 34.Df6+ följt av
35.Tb8+, eller 31...Kxe6 32.
Dc6+ Ke7 33.Df6+ följt av 34.
Tb8+ med samma resultat.
Med detta parti hade Unzicker
en vinst och tre remier mot
Botvinnik. Senare samma år återtog Botvinnik VM-titeln från Tal.
(Kommentarer av Lars Grahn)

Foto: Cathy Rogers

11.0-0 c4 12.Le2 a5?
Botvinnik fixerar bonden på a4
men blir svag på b-linjen. Han
kunde ha spelat 12...f6 och lång
rockad.
13.La3 Sa7 14.g3
Unzicker motstår frestelsen att
slå av på e7. Det är förståeligt att
han inte vill skiljas från den starka
löparen på a3. Den terroriserar
Botvinnik under lång tid. Han
tvingas till en klumpig placering
av pjäserna i sina försök att
neutralisera monsterlöparen.
14...Sac8 15.Sh4 Dd8?
Det vittnar om obeslutsamhet.
Med tanke på att kungen får stå
och våndas i centrum genom resten av partiet faller det sig inte
svårt att rekommendera 15...0-0,
även om vit har en bondestorm
på gång på kungsflygeln. Då har
svart en del försvarsresurser.
16.f4 Sf5
Inför utsikten att bli långsamt
kvävd försöker Botvinnik skapa
obalans i ställningen, men det ger
honom en kronisk svaghet på d5.
17.Sxf5 exf5 18.Lf3 Le6
På 18...Lxa4 hade Unzicker planerat 19.Dg2 Lc6 20.g4! med ett
starkt angrepp.
19.Tfb1 b6 20.Dg2!
Med dubbelt syfte: tryck mot d5
och spel på g-linjen.
20...Ta7 21.Tb5 Td7 22.g4!

Vit bearbetar svagheterna på d5
och f5 och svart saknar tillstymmelse till motspel. Botvinnik står
helt enkelt på förlust, men kan
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Inästa nummer: Deep Fritz besegrade
världsmästaren Vladimir Kramnik
med 4–2.
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UNGDOMSSIDORNA
Redaktör: Jonas Eriksson
Frankegatan 9, 724 65 Västerås
E-post: jonas.eriksson@schack.se

IM-inteckning i Georgien
– Intervju med Nicolaj Zadruzny
Grattis till IM-inteckningen!
Berätta om ditt spel i
Ungdoms-VM.
– Tack. Jag startade turneringen med inte alltför stora förhoppningar. Startfältet var väldigt
starkt med ett par välbekanta
titelspelare.
– I början gick det dock helt
min väg. Efter fyra ronder hade
jag mött hyfsat hårt motstånd
men satt ändå med full pott.
Sedan började jag möta titelspelarna och kände hur det gick långsamt utför efter förlust mot bl.a.
gruppvinnaren Jacek Tomczak
och stormästaren Nguyen Ngoc
Truong Son. Trots det var IMinteckningen säkrad efter nio av
de elva ronderna – tack vare att
jag blev lottad mot tre av de fyra
titelspelare som fanns med – vilket var riktigt skönt. De två sista
ronderna var bara katastrof.
– Spelet kändes ändå inte så
övertygande. Mina förluster berodde på att jag gick på Gabiöfällor, och mina vinster på att
motståndaren gick in i preppen.
En liten överdrift kanske, men
ändå inte helt lögn.
Har du fått extra motivation
att träna och spela schack
nu?

– Ja, fast det beror bara till liten
del på inteckningen. Motivationen kommer till stor del från
Stellan Brynell som var ledare/
tränare under tävlingen. Han får
schackträningen att bli någorlunda roande. Det var likadant efter
förra årets Ungdoms-EM. Vi får
se om jag satsar lite mer på
träningen hädanefter. Jag skulle
vilja säga att motivationen
bakom schackspelandet beror
väldigt mycket på en tävlings
arrangemang.
Har du några tävlingar inplanerade för slutet av 2006?
– Juniorallsvenskan kommer jag
nog att spela, även om jag tycker
att reglerna för högsta divisionen
bör ändras innan det blir en inbördes tävling för Rockaden.
Angående Rilton Cup är jag tveksam eftersom två tredjedelar av
lovet går åt till schack, när det
finns andra sysslor man också vill
använda tiden till. Förutom dessa
och möjligtvis elitserien/allsvenskan, vet jag inte vilka tävlingar
som ska spelas. Men jag hoppas
starkt på att det arrangeras fyrnationers i år igen.
Georgien är ju känt som ett
starkt land rent schackligt,
men tidigare har det varit si

och så med arrangemangen.
Hur var spelförhållandena
den här gången?
Lokalerna går knappast att klaga
på. Det fanns gott om rum och
det var god schackmiljö. Tyvärr
fanns det inget analysrum, men
det är ändå inte så vanligt har jag
hört.
Hade ni några problem i
övrigt?
– Resorna gick ovanligt och
oväntat bra enligt Stellan. Orutinerad som jag är vet jag inte vad
jag ska tycka, men en skakig bussresa i sju timmar faller inte direkt
mig i smaken (Det brukar vara
standard på ungdomsmästerskapen – JE). Ett problem under
tävlingen var att lottningen inte
kom upp på hotellet vissa kvällar.
Ville man preppa fick man alltså
gå upp ledsamt tidigt på morgonen. Att det måste finnas
dubbelronder är också beklagligt,
det känns så oseriöst.
Skulle du kunna tänka dig att
åka tillbaka?
– Ja, det skulle jag, fast i sådana
fall med avsikt att spela schack.
Batumi känns inte som något
höjdarturistmål, i alla fall inte på
hösten.
Beskriv din spelstil. Vad
tycker du är dina styrkor
respektive svagheter?
– Jag skulle vilja påstå att jag
är hyfsat teorikunnig men ändå
duktig på att improvisera i främmande ställningar. Jag hör nog
mest hemma i en blandning av
taktiskt och positionellt spel. När
det blir för mycket av det ena kan
det lätt gå fel. En besvärande svaghet är att jag fortfarande går på de
mest bittra fällor och gör osannolika bortsättningar. Men man lär
ju av sina misstag.
En del säger att det bästa
med att spela schack är att
man får resa och uppleva
mycket. Vad tycker du?
Vad är det bästa med
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schack? Vad lockade dig till
schacket?
– Det bästa är att vinna.
Folk kanske frågar varför man då
ibland tar snabbremier. Mitt svar
är att man helt enkelt saknar
motivation av en eller annan anledning till att spela schack just
då. Visst är det kul att uppleva
nya platser och så, men om
schacket går dåligt får det för mig
nästan en motsatt effekt. I början
var det vänner och nyfikenhet
som lockade till schacket. Nu är
det framgången.
Du har ett i schackkretsar
avskräckande namn, Zadruzny. Har du ryskt blod i dig
och är det några i din familj/
släkt som spelar schack?
– Hehe, sannerligen avskräckande. Min pappa är född i Ryssland, därav mitt namn. Ingen i
min familj spelar schack mer än
att de kan reglerna. Men vi får
se hur det blir med min yngsta
syster som nyligen börjat skolan.
Hur mycket tid lägger du ner
på schack i veckan?
– Bortser man från UngdomsVM har jag inte tränat schack
sedan i början av augusti. Det är
för tråkigt helt enkelt att bara
sitta och läsa böcker (speciellt en
Chalifmanbok där analyserna är
oändliga). Men jag ska försöka
börja arbeta med Chessbase i
hopp om vidare utveckling. Att
arbeta med Chessbase är det
roligaste sättet.
Har du någon tränare?
– Nej, jag har ingen tränare och
jag är tveksam till om jag vill ha
någon. Det finns alltför få riktigt
bra tränare. I annat fall är det bara
slöseri med tid och pengar.
Vad har du för målsättning
med ditt schackspelande?
Skulle du kunna tänka dig
bli proffs? Är det en internationell titel som hägrar
eller spelar du bara för att
det är roligt?
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– Proffs? Nej, verkligen inte,
det är för sent. En stormästartitel
skulle inte vara helt fel. Det ser
jag verkligen inte som omöjligt
att uppnå, frågan är bara hur
mycket man är villig att satsa.
Det är ytterst sällan som schack
är roligt att spela. Som ovan
nämnts beror det mycket på
arrangemanget.
Vem är Nicolaj Zadruzny?
Beskriv dig själv med tre ord.
– Nicolaj Zadruzny är smart,
tankspridd och omtänksam, om
jag nu får vara lite självgod. Jag
har alltid haft lätt för pluggandet
och är ganska skärpt till sinnet.
Mitt filosofiska jag gör mig
lite mer tankspridd än vad man
ibland önskar, hehe. Att umgås
och ha kul med vänner slår allt.
En svag sida hos mig är väl att jag
ganska sällan agerar impulsivt när
det behövs.
Vad gör du när du inte
spelar schack?
– Jag går naturinriktning första
året på Thorildsplans Gymnasium. Det är lite för tidigt för mig
att spekulera om planer eller
drömmar. Men något som för
tillfället intresserar mig är något
psykiatriker/psykolog-liknande
yrke. Att förstå sig på människan
tycker jag är oerhört intressant.
Har du några andra fritidsintressen?
– Om jag nu överhuvudtaget
ens skulle vilja, så har jag tyvärr
ingen tid för andra aktiviteter.
Det är fullt upp med pluggande
just nu. Men att börja i skolans
basketlag är något jag funderar
på. Basket var ett stort intresse
för ett par år sedan. Musik är även
ett intresse jag brinner för.
Favoritfilm? Favoritmusik?
Favoritmat?
– Liar Liar, med Jim Carrey är
en helt överlägsen komedi. Inom
musiken lyssnas det mycket på
Kent, men också mycket av gammal rock som Led Zeppelin och

Metallica. 70-80-tals rock är det
rätta! En pizzabuffé på Pizzahut
kan man ju knappt motstå.
Var ser du schacket om tjugo
år? Är det sönderanalyserat?
Spelar vi Fischer-Random?
– Schacket är definitivt sönderanalyserat inom tjugo år. Förmodligen analyserat till remi. Vill man
vinna får man helt enkelt chansa
mer i öppningen och förlita sig
till att man är en i övrigt starkare
schackspelare än motståndaren.
Schacket kommer helt klart
tappa anhängare om inget görs.
Fischer-Random är ett alternativ,
men det kommer inte under de
närmaste 500 åren bli lika populärt som normalt schack.
Vad skulle du vilja se hände
med schacket i Sverige?
– Jag skulle vilja se en vassare
spets i ungdomsschacket, fler
blivande titelspelare. Jag vill inte
se en större bredd med en majoritet som man vet kommer att
lägga av inom kort. Fler Hans
Tikkanen, Bo Lindberg och Kezli
Ong. Att jag och Erik Blomqvist
båda har tagit IM-inteckningar
under internationella tävlingar
borde väl vara en väckarklocka?
SSF borde skicka fler juniorer till
internationella tävlingar. SSF kan
enkelt lyckas med det, tror jag,
om de bara inser var någonstans
man ska satsa. De klagar alltid på
bristande ekonomi, men som sagt
tror jag att det går.
Nicolaj har kommenterat två
(nåja, ett och ett halvt) av sina
alster från Georgien för Ungdomssidorna. Jag tror härmed att jag
kan rekommendera svartspelare
att inte gå in i sicilianska teoridueller med Nicolaj Zadruzny.
Sicilianskt (B 96)
Nicolaj Zadruzny
Wan Yunguo
I andra ronden hade jag alltså
äran att möta en välbekant kines.
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Nicolaj
Zadruzny

Jag hade spelat mot honom i
Kadett-OS i Turkiet tidigare i
år och fått se mig besegrad efter
att ha spelat ut honom totalt
men snubblat på mållinjen. Man
kan säga att jag var lite revanschsugen ...
1.e4
Att hitta kineser i basen är helt
enkelt omöjligt, det vill säga det
finns ingen möjlighet att preppa.
Jag fick gå på känsla, men något
sa mig att det väntade en skarp
Najdorf.
1...c5 2.Sf3 d6 3.d4
Ingen fegvariant här inte.
3...cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6
Närapå väntat. Det ryktas om att
kineser spelar skarpt. Härligt att
få bli utmanad i mina teorikunskaper.
6.Lg5
Föredras av mig. 6.Le3 är det
populära alternativet. Men jag
tycker om att sätta Najdorf rejält
på prov med 6.Lg5.
6...e6 7.f4

Nu började kinesen tänka. Min
gissning är att han funderade på
vilket sätt han skulle krossa mig.
Huvudvarianten med 7...Le7 föll
honom inte i smaken, han ville
istället se hur mycket jag kunde i
en av de skarpare bivarianterna.
7...Sc6!? 8.e5
Jo, men visst, nu kör vi på!
8...h6
Det enda som rekommenderas.
9.Lh4 g5!?

Det ser ut som om svart löper
amok, men draget är faktiskt det

bästa. 9...dxe5 10.Sxc6 Dxd1+
11.Txd1 bxc6 12.fxe5 Sd5 13.Se4
och slutspelet är mycket bättre
för vit. Svart kommer då att få
kämpa hårt för remi.
10.fxg5 Sd5
Det enda sunda(?) alternativet.
10...Sh7 är alltför passivt och
efter slag på c6 och d6 står vit
bättre. 10...hxg5 är helt galet:
11.Sxc6 bxc6 12.Lxg5 och en
pjäs ryker.
11.Sxd5
För att minska svarts möjligheter.
11...exd5 12.exd6 Dxd6?!
12...Lxd6 är tvunget. Hoppas
svart på utjämning är det här rätt.
Det kan följa 13.Sxc6 bxc6
14.Dd4 De7+ 15.Le2 med oklart
spel. Många föredrar vit här, men
jag är tveksam till om fördelen
ens existerar.
13.De2+
Ser lite konstigt ut, men det är
en väldigt effektiv schack. Svarts
pjäser hamnar nu fel och kan inte
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samarbeta.
13...Le7
Inget roligt drag, men alternativen är inget vidare. 13...Le6 14.
Sxe6 Dxe6 (14...fxe6 15.Dh5+
med klar fördel.) 15.gxh6 och vit
behåller sin merbonde i det kommande slutspelet.
14.Sxc6 bxc6 15.Lg3!
Ett härligt drag. Löparen aktiveras och svarts dam har ont om bra
fält.
15...Dg6
Vad annars? 15...Db4+ ger inte
mer än problem efter det enkla
16.c3.
16.De5!
Damen aktiveras ytterliggare, vitfältslöparen är redo att delta i
spelet och svarts torn på h8 har
ingenstans att ta vägen.
16...Tg8 17.gxh6!
Javisst, merbonden är ju säkrad.
17...Dxc2!?
Ett misslyckat försök att skapa
obalans i spelet.
18.Le2 Dh7?
Materialistiskt och dåligt. Vad
händer nu med utvecklingen?
Å andra sidan var inte heller
alternativen särskilt lockande.
18...Df5 19.Tc1 Dxe5 20.Lxe5
och slutspelet bör med största
sannolikhet vara vunnet för vit.
19.0-0!

Svart kan få ta igen sin bonde.
Med alla pjäser aktiva är vit redo
att angripa svarts kung.
19...Dxh6
Det är äntligen lika i material.
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Ungdoms-VM, Batumi 2006
P16
1. Jacek Tomczak, Polen
2. IM Vladimir Onischuk, Ukraina
3. GM Nguyen Ngoc Truong Son, Vietnam
15. Nikolaj Zadruzny, Sverige

6

(11 ronder, 64 spelare)

P18
1. IM Arik Braun, Tyskland
2. Hrant Melkumyan, Armenien
3. GM Amin Bassem, Egypten
49. Mladen Gajic, Sverige

9
8
7½
3½

(11 ronder, 54 spelare)

Men vem står bäst?
20.Lh5 Le6 21.Tae1
Löparen på e6 är hotad på grund
av bindningen av f7-bonden. Hur
ska svart gardera sig?
21...Tg6
Desperation, men allt är hopplöst. Till exempel 21...Lc5+ 22.
Kh1 och svarts kung har ingenstans att ta vägen.
22.Lxg6 Dxg6 23.Dh8+! Lf8 24.
Ld6
Svart kommer ett helt torn under
istället för bara en kvalitet, som
förmodligen ingick i beräkningarna.
24...0-0-0
24...Dg7 25.Dxf8+ Dxf8 26.Lxf8
Kxf8 27.Txe6 fungerar inte heller för svart.
25.Lxf8
Med torn över är resten bara en
fråga om teknik.
25...d4 26.Dh6 Dg8 27.Lc5 d3
Vad är oddsen för att d-bonden
går ner i dam?
28.Tf2 Ld5 29.Dh3+ Le6 30.Dg3

Dh7
och samtidigt gav kinesen upp.
Ni som har boken “Experts vs
the Sicilian“ förstår nog att den
delvis ligger till grund för den här
vinsten. Trots det, härligt med
revansch!
(Kommentarer av Nicolaj Zadruzny)

Sicilianskt (B 27)
Nicolaj Zadruzny
Davit Benidze
Följande är ett exempel på hur
enkelt man kan slå en 2300spelare bara genom att preppen
går in. Davit Benidze är för övrigt
känd för att vara fruktansvärt
respektlös, så det kändes bra att
sätta honom på plats.
1.e4 c5
Ännu en sicilianare, härligt.
2.Sf3 g6 3.d4
Självklart.
3...Lg7?! 4.dxc5 Da5+ 5.c3
5.Sc3 har också spelats mycket,
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men 5.c3 har på senare tid visat
sig vara bättre.
5...Dxc5 6.Sa3!
Och där gick han in i preppen.
Draget ser lite udda ut, men är
oerhört starkt. Redan här tog sig
Benidze en funderare. Konstigt
med tanke på att 6.Sa3 är väldigt
vanligt på senare tid.
6...Sf6
Helt rätt. Alternativen är sämre,
t.ex. 6...Lxc3+?? 7.bxc3 Dxc3+
8.Dd2 Dxa1 9.Sb5! Sa6 (hotet
Sc7 måste garderas) 10.Sc3! och
svarts dam kommer så småningom att bli fångad.
7.Sb5!

7...d6?
Men här går svart helt fel. Att
offra kvalitet är tvunget: 7...0-0
8.Le3 Dc6 9.Sfd4 Dxe4 10.Sc7
b6 och svart får helt enkelt inse
att öppningen inte var något
vidare.
8.Le3
Jag vinner många tempon på
damen.
8...Dc6 9.Sxa7 Txa7
Kvaliteten offrade han utan att
fundera på ställningen, men det
var kanske lika bra. 9...Dd7 10.e5
och vit fortsätter angripa med
avgörande fördel.
10.Lxa7
Bonden på e4 måste släppas, men
med kvalitet över lyckades jag
lägga beslag på hela poängen.
1–0
(Kommentarer av Nicolaj Zadruzny)

En eldsjäl i Ervalla
- Intervju med Jan-Olov Lind
Ervalla Schacksällskap är en klubb
som till stor del består av juniorer. Klubben är väl representerad
i olika ungdomstävlingar och
verkar ha ovanligt bra flyt i
ungdomsverksamheten. Ungdomssidorna träffade Jan-Olov
Lind för att få veta hur man
kunnat locka så många ungdomar
till schacket i småorten Ervalla i
Örebro kommun.
Hur många juniorer har ni
egentligen?
– Vid senaste registreringstillfället hade vi sjuttio juniorer men
vi kommer att minska något verksamhetsåret 2005-2006. Å andra
sidan är sjuttio juniorer det mesta
vi har haft sedan klubben startades 1951.
Många klubbar är glada att
ha en handfull juniormedlemmar. Hur har ni lyckats
locka så många och försöker
ni värva fler?
– Vi försöker inte aktivt värva
fler men de som söker sig till oss
är naturligtvis välkomna. Vår
verksamhet är så väletablerad och
välkänd på bygden att vi inte
behöver värva juniorer aktivt. Vi
har ju ett ansvar att ta hand om de
ungdomar som är med i klubben
och därför ser vi ingen anledning
just nu att få fler ungdomar än vi
klarar av att ta hand om.
Hur ofta tränar ni?
– Vi tränar en timme per vecka
och det brukar vara 8–12 deltagare i varje träningsgrupp. Inför
vissa tävlingar kan det hända att
vi har extra träningar för de som

ska iväg och tävla.
– Just nu är det jag som håller i
alla träningar men under senaste
året, det vill säga hösten 2005
och våren 2006, hade jag mycket
god hjälp av Jacob Ljunggren,
Johan Björkeroth och Daniel
Larsson. I höst har dock Jacob
och Johan börjat första året i gymnasiet och de anser sig inte ha tid
i år bland annat på grund av längre skoldagar. Daniel går för övrigt
på det nystartade schackgymnasiet Metapontum i Stockholm.
– Jag brukar försöka slussa in
äldre juniorer som ledare och min
ambition är väl att jag ska hitta
några nya ledarförmågor under
hösten.
Hur lägger du och dina
adepter upp träningarna?
– Vi använder oss i mycket stor
utsträckning av materialet som
Sveriges Schackförbund tillhandahåller, exempelvis Schacklandet med snigeln, igelkotten,
schackegojan och pingvinen.
Även Gabiö och teknikmärkeshäften används och där har jag
noterat att just teknikmärkeshäftena är enormt populära men
kräver mycket tid från ledaren.
Förbundets material funkar bra
upp till en viss nivå och Guldspringaren måste man ha ganska
hög spelstyrka för att klara.
– I den mån jag hinner gör
jag ibland egna träningar om
öppningar, kombinationer och
slutspel. Vi spelar ganska mycket
tematurneringar på slutspelsställningar där jag går igenom ett tema,
till exempel “aktiv kung“ innan
TfS nr 8/2006
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Foto: Jonas Eriksson

Rasmus Janse
segrade i
Manhem Open
Startfältet i den internationella
ungdomstävlingen Manhem
Open i Göteborg var svagare än
vanligt eftersom många svenska
elitjuniorer var frånvarande. Men
det fanns som vanligt några starka spelare från de baltiska staterna och Ryssland.
Rasmus Janse, Västerås SK,
släppte bara två remier och vann
på 6/7. Här är hans parti mot
Aleksands Hohluks, Lettland,
från rond 3.

Jan-Olov Lind instruerar.

spelet börjar. Helst ska det också
föras protokoll så att man kan
följa upp partierna med analyser.
– Vi jobbar även mycket med
att gå igenom och analysera juniorernas egna partier. Vi försöker variera innehållet och formen
för träningarna så mycket som
möjligt för att undvika slentrian.
Har ni gjort något extra för
att marknadsföra schackverksamheten?
– Vi har arrangerat Schackets
Dag några gånger, bl.a. en gång
utanför närmaste köpcentra norr
om Örebro då vi körde blindschack, utmanarspel, nybörjarinstruktion och en utställning om
klubben. Men det arrangemanget gav inga nya medlemmar, så de
senaste åren har vi legat lågt med
det. Inför 2007 har vi dock en idé
om ett arrangemang på Schackets Dag.
– Vi skulle kunna göra mycket
mer för att marknadsföra schacket men det gäller att få tiden och
krafterna att räcka till också.
– Vi är trots allt ganska utåt66
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riktade och aktiva när det gäller
olika schacktävlingar och är med
på det mesta som till exempel
Kadettallsvenskan, Juniorallsvenskan, SM, Talangjakten,
Schack4an, Skollags-SM och individuella Skol-SM vilket gör att
vi syns en hel del i lokaltidningen.
Har du några tips att ge till
andra ledare/klubbar?
– För att lyckas bra med juniorschack tror jag att det framför allt
behövs två saker: 1. Bra fungerande ledare och 2. Kontinuitet.
– Ser vi till punkt 2 så har
Ervalla SS bedrivit ungdomsschack sedan början på 70-talet.
Det har gett klubben ett gott
rykte och ger också, tror jag, ett
intryck av stabil verksamhet.
– Mitt viktigaste tips till andra
klubbar för att lyckas är att visa
att du som ledare är pålitlig. Kom
alltid i tid och var väl förberedd
till träningarna. Ställ inte in träningar! Alla kan ju bli sjuka men
då gäller det att ha någon ersättare som kan gå in och täcka upp.
Håll vad du har lovat!

Benoni (A 43)
Rasmus Janse
Aleksands Hohluks
1.d4 c5 2.d5 g6 3.e4 d6 4.c4
Lg7 5.Sc3 e6
Svart väljer en lite annorlunda
Benoni-dragföljd. En poäng är att
han då kan ställa kungsspringaren
på e7. Fritz hittar för övrigt omedelbart en skum idé här.
6.f4
Kompromisslöst. Vanligare är att
man utvecklar sig på klassiskt vis
med Sf3 och Ld3. Janse sa att han
hade en förhoppning om att
komma in i de skarpa huvudvarianterna med f4 och Lb5+.
6.Sb5 (nyhet) 6...a6 7.Da4 Kf8
8.Da3 exd5 9.cxd5 Sf6 10.f3 är
en väldigt krystad datorvariant
som ingen människa normalt sett
skulle ta i med tång. Vit har förstås bättre fortsättningar än den.
6...exd5 7.cxd5 Se7
Hohluks sa efter partiet att
han inte villa ha någon teoriduell
efter det normala 7...Sf6 och
8.Lb5+. Nu siktar han istället på
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Svart har lyckats med sin plan
och står näst intill bättre. Vit
måste se upp för att inte komma
dåligt. Var kanske 6.f4 ett ?!drag?
12.Sg5 fxe4 13.Scxe4
13.Se6? Lxc3+ 14.bxc3 Da5 är
klart bättre för svart.
13...Sf6 14.0-0 Sf5
Svart väljer klokt nog bort komplikationerna som uppstår efter
14...Sfxd5 15.Lc4 Ld4+ 16.Kh1
Kg7 17.f5!? Txf5 18.Sf3 Se3 19.
Lxe3 Lxe3 20.Dd3 d5 21.Dxe3
dxe4 22.Dc3+ Kh6 23.De3+ med
remischackar.
15.Sc3 Sd4 16.Se2
Vits springarmanöver e4-c3-e2
ser omständlig ut. Bättre är nog
16.a5.
16...Sg4?!
Svart vill öppna för löparen på
g7, men det fanns starkare drag.
16...Lg4! 17.h3 Lxe2 18.Lxe2
Te8 är en variant som vi hittade
under träningen hemma i Västerås. Det ser väldigt bekvämt ut
för svart.
17.h3 Sxe2+ 18.Dxe2 Ld4+ 19.
Kh1 Sf2+?
Svart missbedömer ställningen.
Hade han backat med springaren
till h6 hade det varit lika spel.
Nu ser det ut som om vit får
övertaget.
20.Txf2 Lxf2

Foto: Jonas Eriksson

att stöta mot vits centrum med
f7-f5.
8.Lb5+ Sd7 9.a4 a6 10.Ld3 0-0
11.Sf3 f5

Rasmus Janse vid demobrädet.

21.Sxh7!
Det är möjligt att Hohluks missade det här.
21...Dh4
Det bästa draget.
22.Sg5 Ld7
Det hade varit bättre att backa
med löparen till d4, men vit står
ändå något bättre.
23.Lxg6
Nu uppstår hotet De7 och goda
råd är dyra för svart.
23...Tae8
Faktiskt det bästa. Vit står på
vinst.
24.Lxe8 Txe8 25.Se6 Ld4 26.f5!

Rasmus cementerar hästen på e6.
Med två merbönder (samt tre fribönder på kungsflygeln) kan det
bara sluta på ett sätt.
26...Le5 27.Ld2 Kf7
27...Lxe6 28.fxe6 Dg3 29.Dg4+
Dxg4 30.hxg4 b5 är bättre men
förlorar också.
28.Dg4?!
Lite för mycket av ett säkerhetsdrag. 28.Lg5 hade varit direkt
mördande.
28...Dxg4 29.hxg4 Th8+ 30.Kg1
Th4 31.g5 Ld4+
31...Lxa4 32.g6+ Kg8 33.Lg5 Tb4
34.Txa4 Txa4 35.f6 Lxf6 36.Lxf6
är ett snyggt sätt att vinna på.
32.Sxd4 Txd4 33.g6+ Kg8 34.
Lc3 Tg4
34...Txd5 35.g4 och vit vinner.
35.Tf1 Tg5 36.Tf4 Lxf5 37.Lf6
Txg6 38.Txf5 b5 39.axb5 axb5
40.Tg5 uppg.
Ett intressant parti där vit spelade inexakt i öppningen (6.f4 är
nog ett litet fel), men lyckades
vända på steken efter svarts tveksamma 16...Sg4?! och det direkta
misstaget 19...Sf2+?.
TfS nr 8/2006
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serien har spelare som är engagerade även i utländska lagmästerskap, och när det blir krockar är
inte alltid elitserien det självklara
valet.

ELITSERIEN

Lunds ASK leder i halvtid
Av LARS GRAHN

E

fter höstsäsongen ligger det
unga laget från Lunds ASK i
topp i elitserien, men framåt
vårkanten väntar de tuffaste
matcherna. Det blir nog en övermäktig uppgift att försvara tätpositionen.
Då tror vi mer på SK Rockaden
Stockholm. Liksom LASK har
man vunnit alla sina matcher så
här långt och huvudkonkurrenten Sollentuna SK har redan tappat tre matchpoäng. Sollentunas
förlust mot Västerås SK i fjärde
ronden var en hård smäll för de
regerande mästarna. På förstabordet ratade Emanuel Berg en
inbjudan till dragupprepning och
sedan tog han i så han sprack.
Johan Eriksson fick in elitseriesäsongens vackraste drag.
Emanuel Berg, Sollentuna SK

Johan Eriksson, Västerås SK

22.Sd4!!
Ett pjäsoffer som ger vit ett
68
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massivt bondecentrum samtidigt
som springaren på c4 blir en
bräcklig figur. Dessutom öppnas
diagonalen g3-b8, vilket vit också
kan utnyttja.
22...exd4
Efter 22...Dc8 23.Sxe6 Dxe6
24.Da4 måste svart parera hotet
Tb4 samtidigt som a7-bonden
hänger, t.ex. 24...a5 25.Td5 b5
26.cxb6 Sxb6 27.Lxb6 Txb6
28.Tbd1 eller 24...a6 25.Tb4 Tfc8
26.Db3! (26.Txc4 b5) 26...Sa5
27.Dxe6 fxe6 28.Td6, i båda fallen med klar fördel för vit.
23.cxd4 a5 24.Dc3 b5 25.Lg3
De7 26.Lxb8 Txb8 27.Kh1
Detta och nästa drag är förberedelser för d4-d5.
27...Df6 28.Tdc1 Dg5
Svarts sista chans är att försöka få
till ett kungsangrepp. Inte nog
med att Berg satt med en förlustställning, han var dessutom i svår
tidsnöd.
29.d5 Lc8 30.a4 f5 31.axb5 Se3
32.Dd2 fxe4 33.fxe4 Lh3 34.Tg1
Det var möjligt att slå löparen,
men det skulle skapa en del motspel. Onödigt.
34...Sg4 35.Tb2
Och inte 35.Dxg5?? Sf2 matt.
35...De5 36.gxh3 uppg.
I denna match var familjen Agrest
representerad av Svetlana och
Inna. Evgenij spelade samma helg
med i en match för sin tyska klubb
Bremer SG i Oberliga (Bundesliga, division 3). Flera lag i elit-

Vi bjuder på ett litet partiurval
från höstsäsongens fem ronder.
Damgambit (D 55)
Claes-Göran Olausson,
SS Manhem
Victor Forsberg,
SK Rockaden Umeå
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3
Le7 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Lxf6 7.e3
0-0 8.Dd2
När Olausson satt på andra sidan
brädet mot Pia Cramling för fyra
år sedan i ett elitserieparti fick
han 8.Db3 emot sig, men även
Cramling har spelat 8.Dd2. Det
är kanske en av Olaussons inspirationskällor i den här varianten,
som för övrigt får betraktas som
en av Cramlings specialare.
8...c6 9.h4 Sd7
Här eller i nästa drag bör svart
spela g7-g6 och plocka hem löparen till g7.
10.g4 Le7
I partiet Psachis–Bönsch, Lvov
1984 följde 10...g6 11.g5 hxg5
12.hxg5 Lg7 13.0-0-0 b5!? 14.
cxb5 cxb5 15.Lxb5 Tb8 och svart
fick motspel på damflygeln.
11.Ld3 dxc4 12.Lxc4 e5

13.g5!?
13.dxe5 Sb6 med dubbelhot mot
c4 och g4 är helt okej för svart,
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liksom 13.Sxe5 Sxe5 14.dxe5
Lxg4.
13...exd4 14.exd4 Sb6 15.Lb3
c5?
Enda chansen var att försöka
hålla linjerna stängda med 15...h5.
16.gxh6 cxd4 17.hxg7 Te8

18.0-0-0! dxc3 19.Df4 uppg.
Det är avgörande dubbelhot mot
d8 och f7.

Foto: Calle Erlandsson

Sicilianskt (B 30)
Eric Jacobsson, Skara SS
Drazen Dragicevic, Lunds ASK
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6
4.Lb5 Sd4 5.e5 Sxb5 6.Sxb5
Sd5 7.Sg5 f6 8.Dh5+ g6 9.Df3
Sb4?!
Det ser ut som en flock vilda
hästar har invaderat brädet. I partiet Jansa–Gurgenidze, Palma de
Mallorca 1989 följde 9...fxg5
10.Dxd5 a6 11.Sa3 e6 12.De4
med liten fördel för vit.
10.exf6 exf6

Drazen Dragicevic, Lunds ASK.

11.Sc7+
En avledningsmanöver som ser

lovande ut. Efter 11.De3+! De7
(11...Le7? 12.Sd6+ Kf8 13.Db3!
och vit vinner.) 12.Sd6+ Kd8
13.Sgf7+ Kc7 14.Kd1 har vit de
bättre chanserna.
11...Dxc7 12.Dxf6 d6!
Damen och löparen på c8 ges
möjlighet att komma med i
spelet.
13.Kd1?!

Det ger svart chansen att hämta
andan. 13.Dxh8 ser djärvt ut men
är nog vits bästa möjlighet, t.ex.
13...De7+ 14.Kd1 Dxg5 15.Te1+
Kf7 16.Dxh7+ Lg7 och vit måste
lösa problemet med dålig utveckling. Efter 17.d3 Dg4+ 18.Te2
Ld7 19.Lh6 Tg8 20.Lxg7 Txg7
bör svart ha de bättre chanserna.
13...Dg7!
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Kungen får en räddande flyktväg
via d7.
14.Te1+ Kd7 15.Df3 Le7 16.Se6
Df6 17.De2 Kc6
Här står kungen förbluffande
säkert. Vit gör ett sista försök att
komma åt den.
18.Sxc5 dxc5 19.Dxe7 Dxf2
Det hårdaste. Svarts kung reder
sig och det hotar Lg4+ med
mattangrepp.
20.De4+ Kb6 21.uppg.
Love Janse, Västerås SK

Fransson–Thomas Tallinger 1-0, 8. Peter
Halvarsson–Björn Fagerström 0-1.
Lunds ASK–SK Rockaden Umeå 5-3
1. Linus Olsson–Fredrik Lindgren 0-1, 2.
Hans Tikkanen–Jörgen Eriksson 1-0, 3.
Christer Niklasson–Erik Malmstig 1-0, 4.
Daniel Semcesen–David Nygren remi, 5.
Esben Lund–Mats Lindgren 1-0, 6. Sebastian Nilsson–Rickard Engman 0-1, 7. Axel
Smith–Ulf Hammar remi, 8. Jens Riis–
Johan Larsson 1-0.
Sollentuna SK–SS Manhem 6½–1½
1. Emanuel Berg–Joel Åkesson 1-0, 2. Pontus Carlsson–Victor Nithander 1-0, 3. Evgenij Agrest–Lars-Åke Schneider remi, 4.
Bo Lindberg–Karl Johan Moberg 1-0, 5.
Thomas Ernst–Björn Andersson 1-0, 6.
Miralem Dzevlan–Ove Kinnmark 1-0, 7.
Luis Couso–Mats Welin 1-0, 8. Kezli Ong–
Peter Vas 0-1.
Wasa SK–Skara SS 4½–3½
1. Tom Wedberg–Einar Gausel remi, 2.
Oskar von Bahr–Slavko Cicak 0-1, 3. Teodor Hellborg–Lars-Göran Eklund 1-0, 4.
Göran Åström–Hans Friberg 0-1, 5. Peter
Collett–Göran Andersson 1-0, 6. Peder
Berkell–Eric Jacobsson remi, 7. Felix Nordström–Rickard Dahlström remi, 8. Dimitris Cleanthous–Olle Johansson 1-0.

Björn Fagerström, Åstorps SS
Fältet e6 betyder mycket för svart
i den fortsatta utvecklingen. Han
kunde ha spelat 14...Sf8 följt av
Se6 eller Le6. I stället erbjuder
han ett dambyte.
14...Dc5?? 15.Lxf7+! uppg.
Poängen är 15...Kxf7 16.Txd7+
och svarts dam tappar fotfästet.
Rond 1
Västerås SK–Limhamns SK 4-4
1. Johan Eriksson–Jonny Hector 0-1, 2.
Jonas Eriksson–Stefan Schneider remi, 3.
Johan Norberg–Reynir Helgason remi, 4.
Anders Eriksson–Christin Andersson 1-0,
5. Erik Norberg–Anders Nylén 1-0, 6.
André Nilsson–Conny Holst 1-0, 7. Love
Janse–Osmani Penalver 0-1, 8. Patrick Kimari–Lars Månsson 0-1.
Linköpings ASS–Åstorps SS 2-6
1. Conny Olsson–Pontus Sjödahl 0-1, 2.
Nedeljko Malesevic–Mikael Johansson 0-1,
3. Lucas Wickström–Carsten Høi 0-1, 4.
Simon Rosberg–Ole Jakobsen 0-1, 5. Martin Klashed–Anders Nilsson 1-0, 6. Ingvar
Carlsson–Stefan Ivarsson 0-1, 7. Jörgen
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Eksjö-Aneby–Rockaden Sthlm 2½-5½
1. Jacek Gdanski–Lars Karlsson remi, 2.
Per Vernersson–Jonas Barkhagen 0-1, 3.
Axel Ornstein–Anders Olsson 0-1, 4. Håkan Rothén–Robert Bator 1-0, 5. Dennis
Miskulin–Thomas Engqvist 0-1, 6. Håkan
Thörnert–Erik Hedman remi, 7. Michael
de Verdier–Anders Livner remi, 8. Christopher Krantz–Erik Blomqvist 0-1.

Rond 2
SK Rockaden Umeå–Åstorps SS 2-6
1. Erik Malmstig–Mikael Johansson 0-1, 2.
Fredrik Lindgren–Carsten Høi 0-1, 3.
David Nygren–Ole Jakobsen 0-1, 4. Jörgen
Eriksson–Anders Nilsson 1-0, 5. Johan Larsson–Stefan Ivarsson 0-1, 6. Mats Lindgren–
Björn Fagerström remi, 7. Rickard Engman–
Gösta Petersson 0-1, 8. Ulf Hammar–Jan
Bengtsson remi.
Västerås SK–Lunds ASK 3½-4½
1. Jonas Eriksson–Hans Tikkanen remi, 2.
Johan Eriksson–Linus Olsson 0-1, 3. Johan
Norberg–Christer Niklasson 0-1, 4. Anders Eriksson–Daniel Semcesen 1-0, 5.
Erik Norberg–Esben Lund 1-0, 6. André
Nilsson–Sebastian Nilsson remi 7. Patrick
Kimari–Axel Smith remi, 8. Love Janse–
Drazen Dragicevic 0-1.
Limhamns SK–Linköpings ASS 4-4
1. Jonny Hector–Nedeljko Malesevic 0-1,
2. Stefan Schneider–Conny Olsson 1-0, 3.

Reynir Helgason–Lucas Wickström 1-0, 4.
Christin Andersson–Simon Rosberg 0-1,
5. Daniel Carlsson–Martin Klashed 1-0, 6.
Anders Nylén–Ingvar Carlsson 0-1, 7.
Conny Holst–Jörgen Fransson 0-1, 8. Osmani Penalver–Peter Halvarsson 1-0.
Sollentuna SK–Eksjö-Aneby-All. 6-2
1. Pontus Carlsson–Jacek Gdanski remi, 2.
Evgenij Agrest–Per Vernersson 1-0, 3.
Emanuel Berg–Harry Schüssler 1-0, 4. Bo
Lindberg–Axel Ornstein 1-0, 5. Thomas
Ernst–Håkan Rothén 1-0, 6. Luis Couso–
Dennis Miskulin 1-0, 7. Fredrik Andersson–Håkan Thörnert 0-1, 8. Peter Bergström–Mickael de Verdier remi.
SK Rockaden Sthlm–Skara SS 4½-3½
1. Anders Olsson–Einar Gausel 0-1, 2.
Jonas Barkhagen–Slavko Cicak 0-1, 3. Lars
Karlsson–Lars-Göran Eklund remi, 4. Erik
Hedman–Hans Friberg 0-1, 5. Anders
Livner–Göran Andersson 1-0, 6. Robert
Bator–Erik Jacobsson 1-0, 7. Thomas
Engqvist–Rickard Dahlström 1-0, 8. Victor
Vilchez–Olle Johansson 1-0.
SS Manhem–Wasa SK 5-3
1. Rikard Winsnes–Tom Wedberg 0-1, 2.
Victor Nithander–Oskar von Bahr 0-1, 3.
Joel Åkesson–Teodor Hellborg remi, 4.
Björn Andersson–Göran Åström remi, 5.
Ove Kinnmark–Peter Collett 1-0, 6. LarsÅke Schneider–Peder Berkell 1-0, 7. Mats
Welin–Felix Nordström 1-0, 8. Karl Johan
Moberg–Dimitris Cleanthous 1-0.

Rond 3
Linköpings ASS–Lunds ASK 1½-6½
1. Conny Olsson–Linus Olsson 0-1, 2.
Nedeljko Malesevic–Hans Tikkanen 0-1, 3.
Simon Rosberg–Daniel Semcesen 0-1, 4.
Lucas Wickström–Christer Niklasson 1-0,
5. Jörgen Fransson–Sebastian Nilsson remi,
6. Ingvar Carlsson–Esben Lund 0-1, 7.
Martin Klashed–Axel Smith 0-1, 8. Peter
Halvarsson–Drazen Dragicevic 0-1.
Åstorps SS–Västerås SK 4½-3½
1. Pontus Sjödahl–Jonas Eriksson 0-1, 2.
Carsten Høi–Johan Eriksson 0-1, 3. Ole
Jakobsen–Johan Norberg 1-0, 4. Mikael
Johansson–Anders Eriksson 0-1, 5. Stefan
Ivarsson–Erik Norberg 1-0, 6. Anders
Nilsson–André Nilsson remi, 7. Thomas
Tallinger–Patrick Kimari 1-0, 8. Björn
Fagerström–Love Janse 1-0.
Limhamns SK–Rockaden Umeå 5-3
1. Jonny Hector–Jörgen Eriksson 1-0, 2.
Reynir Helgason–Fredrik Lindgren 1-0, 3.
Stefan Schneider–Erik Malmstig 1-0, 4.
Daniel Carlsson–Rickard Engman 0-1, 5.
Anders Nylén–David Nygren 1-0, 6. Christin Andersson–Ulf Hammar 0-1, 7. Osmani
Penalver–Johan Larsson 1-0, 8. Conny
Holst–Jimmy Mårdell 0-1.
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SK Rockaden Sthlm–SS Manhem 5-3
1. Jonas Barkhagen–Victor Nithander 0-1,
2. Lars Karlsson–Lars-Åke Schneider 1-0,
3. Anders Olsson–Rikard Winsnes 0-1, 4.
Robert Bator–Joel Åkesson remi, 5. Erik
Hedman–Ove Kinnmark 1-0, 6. Thomas
Engqvist–Björn Andersson 1-0, 7. Victor
Vilchez–Karl Johan Moberg remi, 8.
Anders Livner–Mats Welin 1-0.
Skara SS–Sollentuna SK 2-6
1. Einar Gausel–Emanuel Berg 1-0, 2.
Slavko Cicak–Pontus Carlsson 1-0, 3.
Lars-Göran Eklund–Evgenij Agrest 0-1, 4.
Hans Friberg–Bo Lindberg 0-1, 5. Göran
Andersson–Thomas Ernst 0-1, 6. Eric
Jacobsson–Luis Couso 0-1, 7. Rickard
Dahlström–Miralem Dzevlan 0-1, 8. Olle
Johansson–Peter Bergström 0-1.
Eksjö-Aneby-All.–Wasa SK 2½-5½
1. Jacek Gdanski–Tom Wedberg 0-1, 2.
Per Vernersson–Oskar von Bahr 0-1, 3.
Harry Schüssler–Teodor Hellborg 0-1, 4.
Axel Ornstein–Göran Åström 1-0, 5.
Håkan Rothén–Peter Collett 0-1, 6. Dennis Miskulin–Peder Berkell 1-0, 7. Håkan
Thörnert–Per Söderberg remi, 8. Michael
de Verdier–Ralph Halleröd 0-1.

Rond 4
Sollentuna SK–Västerås SK 3½-4½
1. Emanuel Berg–Johan Eriksson 0-1, 2. Bo
Lindberg–Johan Norberg remi, 3. Thomas
Ernst–Jonas Eriksson remi, 4. Miralem
Dzevlan–Anders Eriksson 0-1, 5. Gustavo
Luna–André Nilsson remi, 6. Fredrik
Andersson–Erik Norberg 1-0, 7. Svetlana
Agrest–Patrick Kimari 1-0, 8. Inna Agrest–
Tony Herrström 0-1.
SK Rockaden Sthlm–Wasa SK 5-3
1. Jonas Barkhagen–Oscar von Bahr 1-0, 2.
Emil Hermansson–Teodor Hellborg 1-0,
3. Lars Karlsson–Tom Wedberg 1-0, 4.
Anders Olsson–Patrik Lyrberg 0-1, 5.
Anders Livner–Peder Berkell 0-1, 6.
Thomas Engqvist–Ralph Halleröd 1-0, 7.
Victor Vilchez–Göran Åström 1-0, 8.
Nicolaj Zadruzny–Peter Collett 0-1.
Eksjö-Aneby–Linköpings ASS 4½-3½
1. Harry Schüssler–Nedeljko Malesevic
remi, 2. Axel Ornstein–Simon Rosberg
remi, 3. Per Vernersson–Lucas Wickström
remi, 4. Håkan Rothén–Tom Axelsson 0-1,
5. Dennis Miskulin–Martin Klashed 0-1, 6.
Håkan Thörnert–Jörgen Fransson 1-0, 7.
Christopher Krantz–Ingvar Carlsson 1-0,
8. Michael de Verdier–Peter Halvarsson
1-0.
SK Rockaden Umeå–SS Manhem 2-6
1. Erik Malmstig–Joel Åkesson 0-1, 2.
Fredrik Lindgren–Victor Nithander 0-1, 3.
Viktor Forsberg–Claes-Göran Olausson
0-1, 4. Jörgen Eriksson–Björn Andersson

Elitserien 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lunds ASK
SK Rockaden, Sthlm
Limhamns SK
Sollentuna SK
Åstorps SS
SS Manhem
Wasa SK
Eksjö-Aneby-Alliansen
Västerås SK
Linköpings ASS
SK Rockaden, Umeå
Skara SS

0-1, 5. Rickard Engman–Lars-Åke Schneider remi, 6. David Nygren–Karl Johan
Moberg 0-1, 7. Jimmy Mårdell–Ove Kinnmark 1-0, 8. Ulf Hammar–Rauan Sagit remi.
Limhamns SK–Skara SS 6-2
1. Stellan Brynell–Tiger Hillarp-Persson
remi, 2. Jonny Hector–Rune Djurhuus 1-0,
3. Christian Jepson–Lars-Göran Eklund
remi, 4. Osmani Penalver–Hans Friberg 10, 5. Conny Holst–Göran Andersson 0-1,
6. Christin Andersson–Eric Jacobsson 1-0,
7. Amir Tadjerbashi–Olle Johansson 1-0, 8.
Thomas Johansson–Pontus Löfgren 1-0.
Åstorps SS–Lunds ASK 1½-6½
1. Ole Jakobsen–Linus Olsson 0-1, 2. Pontus Sjödahl–Christer Niklasson remi, 3.
Mikael Johansson–Hans Tikkanen 0-1, 4.
Stefan Ivarsson–Daniel Semcesen 0-1, 5.
Anders Nilsson–Esben Lund 0-1, 6. Thomas Tallinger–Sebastian Nilsson remi, 7.
Kenneth Josefsson–Drazen Dragicevic
0-1, 8. Björn Fagerström–Axel Smith remi.

Rond 5
Wasa SK–Sollentuna SK 4-4
1. Oskar von Bahr–Bo Lindberg 1-0, 2.
Teodor Hellborg–Emanuel Berg 0-1, 3.
Tom Wedberg–Miralem Dzevlan 1-0, 4.
Patrik Lyrberg–Thomas Ernst remi, 5.
Peder Berkell–Fredrik Andersson remi, 6.
Ralph Halleröd–Haroon Azizi 0-1, 7.
Göran Åström–Inna Agrest remi, 8. Peter
Collett–Gustavo Luna remi.
Västerås SK–Rockaden Sthlm 1½-6½
1. Johan Eriksson–Lars Karlsson 0-1, 2.
Jonas Eriksson–Emil Hermansson 0-1, 3.
Johan Norberg–Robert Bator remi, 4.
Anders Eriksson–Anders Olsson 0-1, 5.
André Nilsson–Anders Livner 1-0, 6. Erik

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0

0
0
2
1
0
0
1
0
1
1
0
0

0
0
0
1
2
2
2
3
3
4
5
5

28
10
26½ 10
24½ 8
26
7
20½ 6
20½ 6
20
5
16
4
17
3
14
1
13½ 0
13½ 0

Norberg–Thomas Engqvist 0-1, 7. Patrick
Kimari–Erik Blomqvist 0-1, 8. Tony Herrström–Nicolaj Zadruzny 0-1.
Eksjö-Aneby–Rockaden Umeå 4½-3½
1. Per Vernersson–Erik Malmstig 0-1, 2.
Harry Schüssler–Fredrik Lindgren 1-0, 3.
Axel Ornstein–Viktor Forsberg 1-0, 4.
Dennis Miskulin–Jörgen Eriksson 1-0, 5.
Håkan Rothén–David Nygren 0-1, 6.
Håkan Thörnert–Rickard Engman 0-1, 7.
Michael de Verdier–Ulf Hammar 1-0, 8.
Christopher Krantz–Jimmy Mårdell remi.
SS Manhem–Linköpings ASS 5-3
1. Joel Åkesson–Nedeljko Malesevic remi,
2. Victor Nithander–Lucas Wickström
1-0, 3. Claes-Göran Olausson–Simon Rosberg 0-1, 4. Björn Andersson–Tom Axelsson remi, 5. Karl Johan Moberg–Ingvar
Carlsson 1-0, 6. Lars-Åke Schneider–Martin Klashed remi, 7. Ove Kinnmark–Jörgen
Fransson remi, 8. Rauan Sagit–Peter Halvarsson 1-0.
Skara SS–Lunds ASK 2½-5½
1. Tiger Hillarp-Persson–Linus Olsson 1-0,
2. Rune Djurhuus–Hans Tikkanen 1-0, 3.
Lars-Göran Eklund–Christer Niklasson
remi, 4. Göran Andersson–Daniel Semcesen 0-1, 5. Hans Friberg–Esben Lund 0-1, 6.
Eric Jacobsson–Drazen Dragicevic 0-1, 7.
Olle Johansson–Jens Riis 0-1, 8. Pontus
Löfgren–Mladen Gajic 0-1.
Limhamns SK–Åstorps SS 5½-2½
1. Christian Jepson–Mikael Johansson remi,
2. Jonny Hector–Pontus Sjödahl 1-0, 3.
Stellan Brynell–Ole Jakobsen remi, 4.
Conny Holst–Stefan Ivarsson 1-0, 5. Amir
Tadjerbashi–Björn Fagerström remi, 6.
Osmani Penalver–Per-Inge Helmertz 0-1,
7. Tommy Nurmi–Gösta Petersson 1-0, 8.
Thomas Johansson–Kenneth Josefsson
1-0.
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MATCHEN:
SS Allians Skänninge –
Kungsörs SK
Av CHRISTER BRUNDIN

I

höstpremiären i allsvenskan
hade vi i Kungsör lottats mot
SS Allians från Skänninge, ett lag
som länge vistats i högre regioner
än vi. De är nykomlingar i division 2 men har alltså dumpit ner
uppifrån och borde ha ett slagkraftigare lag än vi. Bortamatch
var det för oss också givetvis.
Kungsörs Schackklubb är en
allians. Bakom namnet döljer sig
schackklubbarna i Kungsör, Arboga och Köping, orter belägna
vid eller nära den inre delen av
Mälaren. Klubben i Kungsör är
den äldsta, den bildades redan
1911. Färre medlemmar och
därmed minskade intäkter ligger,
som på många andra håll, bakom
beslutet att gräva ner stridsyxan
sinsemellan och slå ihop klubbarna till en.
Arboga har lite historia att
skryta med. I denna stad avhölls i
januari 1435 ett riksdagsliknande
möte där upprorsmannen Engelbrekt utsågs till “hövitsman i
Sverige“ och bland schackspelare
är staden också känd som Ulf
Anderssons födelsestad. I det lilla
Kungsör finns en byggnad kvar av
en gammal kungsgård och Karl
Xl och Xll lär ha jagat björn i
denna trakt. Den lite större
staden Köping med sina ståtliga
sekelskifteshus var en gång den
stora hamnen för transport av
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järn från Bergslagen till Stockholm.
Skänninge, våra motståndares
hemort, ligger på östgötaslätten
cirka två mil söder om Motala.
Även denna stad har medeltida
anor. Ett påvligt sändebud,
Nicholas Breakspear, som för
övrigt snart själv skulle bli påve,
besökte staden år 1153 och hur
väl minns man inte, efter vissa
repetitioner, hur man i skolan
fick lära sig att i Skänninge år
1248 ett möte hölls varvid det
bestämdes att det svenska prästerskapet hädanefter skulle leva
i celibat, ett beslut som inte
upphävdes förrän i och med
reformationen på 1500-talet då
Gustav Vasa i ett slag gjorde
Sverige protestantiskt.
Schackmatchen mot SS Allians blev mycket hård och utgången var in i det sista oviss.
Här följer två partier från drabbningen.
Engelskt (A 41)
Rolf Isaksson, SS Allians
Björn Anakonda Johansson,
Kungsörs SK
1.d4 g6 2.Sf3 Lg7 3.c4 d6 4.Sc3
Sd7 5.g3 c5
Är inte detta drag tveksamt med
springaren på d7? Normalt vore
5...e5.
6.Lg2

Bra är också 6.d5 och svart hamnar i en benoniställning utan
möjlighet att spela e6.
6...cxd4 7.Sxd4
Här står springaren guld.
7...Sgf6 8.0-0 0-0 9.b3 Tb8 10.
Lb2 a6 11.Dd2 Da5
”Something is rotten in the
state of Denmark” bör väl svart
i Shakespeares anda vid denna
tidpunkt ha tänkt.
12.Tad1
Med 12.h3 kunde vit ha förhindrat 12...Dh5 på vilket skulle
följa 13.g4! och gjort svart fullständigt renons på allt motspel.
Anakonda öppnar som vit ibland
med 1.c4 för att sedan i Karpovstil långsamt trycka sönder sitt
offer ungefär som, ja just det, en
anakonda. Men nu har han svart
och hotas av att få smaka på sin
egen medicin. Om han bara flyttar omkring med t.ex. 12...Te8
eller 12...Dd8 så förstärker vit sin
ställning med Tfd1, Tac1, kanske
a3, b4, e4, f4 och vid tillfälle Sd5
följt av brytning med måhända
e5 och briljanta offer medan svart
har svårt att hitta något vettigt.
Hellre än att försöka uthärda en
sådan belägring och vänta på ett
misstag av vit kastar sig Anakonda in i ett ruffelangrepp.
12...Dh5
Nu ska vit sättas matt genom
Se5, Lh3, Sfg4 och kanske också
Lh6.

13.f3
Sätter stopp för Anakondas
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Foto: Thomas Franzén

Bord 1–4 i Skänninge.

genomskinliga planer. Efter det
normala 13.h3 skulle svart faktiskt få en del chanser, t.ex.
13...Se5 14.g4 Lxg4 15.hxg4
Sfxg4 16.Tfe1 Dh2+ 17.Kf1 Sxf2!
18.Kxf2 Sg4+ 19.Kf1 Dg3 20.e3
Lxd4 21.exd4 Sh2+ 22.Ke2
Dxg2+ 23.Kd3 Dxd2+ 24.Txd2
Sf3 25.Txe7 Sxd2 26.Kxd2 och
svart är fortfarande vid liv och
kanske mer än så i praktiskt spel.
13...Se5
Här var 13...b5 möjligt. 14.Sc6
går då inte på grund av 14...Dc5+.
14.e4 Ld7 15.Sde2!
Vit bryr sig inte om att genom
15.g4 provocera fram i och för sig
osunda offer utan menar nog att
svarts ställning kommer att rasa
av sig själv.

15...b5?!
Bättre var 15...Sc6 för att ge
damen en reträttplats på c5.
16.Sf4 Dh6 17.cxb5
Ännu kraftigare var 17.c5! och
om 17...dxc5 så 18.Sce2!.
17...axb5 18.Sfd5!
Vit spelar ut sitt trumfkort.
18...Sxd5 19.Sxd5 Sc6 20.Dxh6
Lxh6 21.f4 Lg7 22.Lxg7 Kxg7
23.e5!
Nu får svart finna sig i att få en
dålig bonde på d6 för om
23...dxe5 så 24.Sxe7 Sxe7 25.
Txd7 och vit har efter fxe5 en
sund merbonde och hot mot f7.
23...Lg4?!
Segare var 23...Tfd8 för att efter
24.exd6 exd6 hålla i sjuklingen
på d6 med näbbar och klor.

24.Tc1
Starkare var 24.Td2 med hotet
25.Se3 och d-bonden faller.
24...Sd4 25.Tc7 Le2 26.Tf2?!
Vit vill behålla förtäckta hot mot
f7 men bättre var 26.Te1 och om
26...dxe5 så 27.Txe7 och vit
vinner bonden på e5.
26...e6?
Svart missar räddningsplankan
26...Tfc8! 27.Txe7 Tc1+ 28.Lf1
dxe5 29.fxe5 Txf1+ 30.Txf1 Lxf1
31.Kxf1 Sc6! och svart vinner
tillbaks bonden med lika spel.
Men allt detta är ju lättare att
se när man utan tidspress sitter
framför Herr von Fritz.
27.Sc3!
Avgörande!
27...Lg4 28.exd6 b4 29.Td2
Sf3+ 30.Lxf3 Lxf3 31.Sa4 Tfd8
32.Sc5 Ld5 33.Sd7!
Snabbaste vägen till vinst. Nu är
det svart som ska sättas matt!
33...Tb5 34.Se5 Txd6 35.Txf7+
Kg8 36.Tc2 Tb8 37.Tcc7 uppg.
Van Geets öppning (A 00)
Kjell Sf3 Adolfsson,
Kungsörs SK
Fredrik Gidmark, SS Allians
1.Sc3
Vad nu då? Varför spelar Sf3 nu
1.Sc3 och inte 1.Sf3 som han
annars alltid spelar? Ja, kanske
för att han nyligen förlorade ett
parti med 1.Sf3 där svart gjorde
ett tidigt Lg4. 1.Sc3 är Van Geets
spelöppning, uppkallad efter en
holländsk IM som på 1970-talet
vann massor av partier med
draget. Avsikten är att undvika
teorins huvudvarianter och att
locka svart till att förgå sig i
centrum.
1...d5 2.e4 dxe4 3.Sxe4 e5
Svart är nu vit med en bonde mer
i centrum än vit men måste spela
försiktigt med hänsyn till vits
försprång i pjäsutvecklingen.
4.Sf3
Vanligare är 4.Lc4 och vit har en
överväldigande vinststatistik.
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Division 2, grupp 3, rond 1
SS Allians

Kungsörs SK 4½ – 3½

1. Bengt Hammar
2. Rolf Isaksson
3. Lars Andersson
4. Anders Larsson
5. Fredrik Gidmark
6. Mathias Kardell
7. Sixten Kennerud
8. Tord Cederberg

Thomas Franzén
Björn Johansson
Tore Segerström
Lars Boman
Kjell Adolfsson
Hans-G. Eriksson
Fredrik Wester
Kenneth Granlund

4...Sf6 5.Sxf6+
Efter detta drag ber datorrösten
svart att bedja sina böner.
5...Dxf6 6.d4 exd4 7.Dxd4 Le7
8.Lf4 Dxd4
Svarts centrumbonde är eliminerad och nu förstoras vits utvecklingsförsprång. Kanske var
8...De6+ spelbart.
9.Sxd4 c6 10.0-0-0 0-0 11.Lc4
Sd7 12.The1 Lc5 13.Sb3
Vit har lömska planer angående
svagheten på f7.
13...Lxf2 14.Tf1 Sb6 15.Lxf7+
Kxf7 16.Txf2 Kg8 17.Tdf1 Le6
18.Sc5 Lc4 19.Te1 Sd5 20.Lg3
Txf2 21.Lxf2
På grund av sin hotfulla springare
och den svarta löparens något
knöliga läge har vit nu klar fördel.
21...b6 22.b3 Lb5 23.a4
Inte det bästa. 23.Se6 med hotet
24.c4 hade vållat svart större
problem men efter 23...La6 24.c4
Sb4! (annars 25.Sc7!) 25.Kd2 c5
26.a3 Sc6 27.Sc7 Td8+ 28.Kc3
Lb7 29.Sd5 Kf7 tycks han ändå
kunna rida ut stormen.
23...Tf8?
23...bxc5 24.axb5 cxb5 25.Lxc5
a5 ger lika spel.
24.axb5
Starkare var 24.Sd7 Td8 (24.
...Txf2 25.Te8+ Kf7 26 Tf8+ och
vit vinner kvalitet) 25.Se5! La6
26.Sxc6 och vit bör vinna.
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0–1
1–0
1–0
1–0
0–1
1–0
½-½
0–1

24...Txf2 25.Sd3 Txg2 26.bxc6
Kf8?

27.Sf4! Tg5 28.Se6+ uppg.
Om svart spelat 26...Kf7 hade
kunnat följa 27.Sf4 Tg5 28.Se6
Tg2 29.c7 Sxc7 30.Sxc7 Txh2
och hade vit verkligen kunnat
vinna detta med begränsad betänketid? Det skulle behövas
en dygnslång avbrottsanalys i
Botvinniks anda för att bena ut
ställningen exakt om nu det är
möjligt. Hur som helst ett livfullt
parti med många små taktiska
lustigheter.
Matchen i Skänninge slutade med
en knapp förlust för Kungsör, 4½–
3½, men det såg länge bra ut för
KSK och om inte om hade varit ...
Med samma resonemang kan man
dock bevisa att SS Allians bort
vinna med större siffror.

Hemmaseger i
Upplands Öppna DM
Med inte mindre än fyra Sverigemästare på startlinjen var det
upplagt för en spännande toppstrid i den fjortonde upplagan av
Upplands Öppna DM. Mycket
riktigt återfanns dessa förhandsfavoriter turneringen igenom i
tätstriden och till slut också tre
av dem på prispallen, men i en
måhända oväntad inbördes ordning.
Denna populära tävling har
sedan länge funnit sin givna plats
i kalendern – sista veckoslutet i
november – och också sin spelform över två dagar, med tre inledande ronder snabbschack (15
min) och fyra avslutande med
längre betänketid (2 tim/spelare). Det vanliga brukar vara att de
allra flesta av de toppseedade
spelarna dundrar igenom de tre
inledande ronderna utan poängförlust eller möjligen med 2½
poäng i bagaget. Först därefter
börjar turneringen “på riktigt“
med inslag av inbördes möten
toppspelarna emellan. Det
mönstret följdes även i år.
Täten togs först av Vladimir
Poley som inledde med fyra raka
vinster, bland annat mot topprankade Ralf Åkesson. Han föll
dock tungt i de två följande ronderna, mot hemmaspelarna Jan
Johansson och Börje Jansson och
var därmed borta ur den direkta
tätstriden, liksom Thomas Ernst
efter tre remier de fem första
ronderna. Åkesson hämtade sig
snabbt efter kallduschen mot
Poley och i sjunde och sista ronden satt han åter vid bord 1 i ett
direkt finalmöte med Jan Johansson. Denne manövrerade med
stor omsorg partiet till remi och
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säkrade därmed förstaplatsen och
sin femte seger genom åren i
Upplands Öppna DM. Hemmafavoritens facit är imponerande:
förutom seger i den första(!) upplagan och nu alltså i den fjortonde
har Janne återfunnits på prispallen varje gång de tio senaste
åren.
Tävlingens största positiva
överraskning svarade annars altmeister Börje Jansson för, den i
särklass äldste av toppspelarna.
Han var hela tiden med i tätstriden och delade till slut förstaplatsen med klubbkamraten Jan
Johansson, som emellertid vann
titeln på bättre kvalitetspoäng.
Uppländsk juniormästare blev,
för tredje året i rad, Alexis
Andersson, SK 33 Enköping.
Den parallellt utkämpade
breddtävlingen Novemberslaget,
populärare för varje år, vanns i
överlägsen stil av en av de yngsta
deltagarna, Axel Tiger-Norquist
från Avesta. Han radade upp en
vacker rad av idel ettor i protokollet.
Resultat, Upplands Öppna DM:
1. Jan Johansson, UASS 6; 2.
Börje Jansson, UASS 6; 3. Ralf
Åkesson, Södra SASS 5½; 4.
Henrik Lindberg, UASS 5½; 5.
Vladimir Poley, Stockholm 5; 6.
Mikael Sundqvist UASS 5; 7.
Thomas Ernst, Sollentuna SK 4½;
8. Michael Mattsson, Haparanda
4½; 9. Kent Ängskog, Horndal
4½ poäng. (44 spelare).
Resultat, Novemberslaget:
1. Axel Tiger-Norquist, Avesta
7, 2. Martin Lundberg, Borlänge
5½; 3. Niklas Karlsson, Sandviken 5½; 4. Vladimir Valuykh,
Borlänge 5½; 5. Hanna Lüning,
SK 33 Enköping 5; 6. Sandor
Banffy, UASS 5; 7. Martin Östlund, Bollmora 5 poäng. (42 spelare)
Sture Olsson

FÖRBUNDSNYTT

Göran Terninger lämnar
alla förtroendeuppdrag
I början av sommaren 2006 blev
SSF utan förvarning föremål för
ett krav från Svenska Mässan
(Hotel Gothia Towers) uppgående till drygt 160 000 kr avseende Göran Terningers boende
m.m. på hotellet från hösten 2005
(efter lag-EM) till och med våren
2006. SSF tillbakavisade kravet
och detta ledde till att Svenska
Mässan gav in en ansökan om
betalningsföreläggande vilken
efter bestridande från SSF överlämnades till Norrköpings tingsrätt.
Göran Terninger har under
ärendets gång givit sin syn på
saken och berättat att han sedan
hösten 2005 arbetat aktivt med
att försöka skaffa sponsorer och
att skapa ett näringslivsdominerat konsortium i syfte att få stora
internationella schackliga evenemang till Sverige. Hans avsikt har
aldrig varit att SSF skulle belastas
med denna kostnad. Göran säger
sig ha redan från början gjort klart

för sin kontaktperson på Gothia
Towers att SSF inte var betalningsansvarigt.
Svenska Mässan, som säger sig
ha uppfattat Göran Terninger
som SSF:s officielle representant,
har förnekat att det träffats
någon sådan uppgörelse om
betalningsansvaret som nämnts
ovan.
Styrelsen har, på grundval av
samtliga omständigheter i ärendet, gjort bedömningen att det
minst ofördelaktiga alternativet
var att träffa en uppgörelse i godo
med hotellet. Här har en sammanvägning av juridiska risker och
badwillaspekter spelat roll. SSF
har följaktligen, efter samråd med
och godkännande av Göran Terninger, i oktober 2006 träffat en
uppgörelse med Svenska Mässan
innebärande att SSF betalar ett
belopp om 100 000 kr och att
resten av kravet stryks. SSF har
betalat nyssnämnda belopp och
målet i tingsrätten är därmed
avslutat. Göran Terninger har i
avtal med SSF samtidigt förbundit sig att återbetala nyssnämnda
belopp, något som dock ännu inte
skett.
Vid styrelsemötet i Katrineholm den 25 november lämnade
Göran Terninger på egen begäran alla sina förtroendeuppdrag
inom SSF med omedelbar verkan. Han motiverade sitt beslut
med att han nu vill arbeta vidare
för svenskt schack utanför SSF.
Styrelsen ser allvarligt på det
inträffade men har, mot bakgrund
av att Göran Terninger nu lämnar sina uppdrag, ingen anledning att vidta några särskilda
åtgärder, utom att se till att återbetalning sker till SSF. Styrelsen
vill tacka Göran för hans mångåriga och förtjänstfulla arbete för
svenskt schack i en rad olika
sammanhang.
SSF:s styrelse
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Regler för disciplinära
åtgärder inom Sveriges
Schackförbund
Inledning
Vi har alla ett gemensamt ansvar
för utvecklingen av svenskt schack
i positiv riktning. Det är mot
denna bakgrund mycket viktigt
att alla medlemmar i SSF i schackliga sammanhang uppträder på
ett positivt och sportsligt sätt och
att man fullgör sina skyldigheter,
såväl ekonomiska, sportsliga och
andra. Bara på detta sätt kan vi
tillsammans skapa och behålla en
positiv atmosfär inom schacket.
Detta gäller inte bara enskilda
spelare och ledare utan också
föreningar och distriktsförbund
samt förtroendevalda på alla nivåer. I grunden gäller bestämmelsen i paragraf 7 i förbundets
stadgar. Följande kompletterande regelsystem för disciplinära
åtgärder har antagits av styrelsen
för SSF.

Följande typer av
medlemmar omfattas av
detta regelsystem:
Distriktsförbund
Föreningar
Enskilda medlemmar i föreningar

Följande disciplinära
åtgärder får beslutas:
Varning
Denna åtgärd skall i första hand
användas, dock under förutsättning att en varning bedöms vara
tillräcklig och att den kommer att
leda till en förbättring. I beslutet
skall anges vilken påföljd som
kan bli aktuell om förseelsen upprepas. En varning gäller i tolv
månader från det att beslutet
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fattats om inte annat anges i
beslutet.
Avstängning
Denna påföljd skall användas i
sådana fall där det bedöms viktigt
att åtgärden blir mera ingripande
än en varning. Avstängningen
skall vara tidsbegränsad och i beslutet skall anges när avstängningen upphör. Minsta tidsperiod skall
vara en månad och den längsta
tolv månader. Beslutet kan omfatta enskilda tävlingar eller
samtliga tävlingar som SSF står
bakom, exempelvis allsvenska
serien och SM. Sådana tävlingar
eller andra evenemang som SSF
inte är ansvarigt för kan inte
omfattas av denna åtgärd, exempelvis klubbtävlingar.
Uteslutning
Denna åtgärd är förbehållen
kongressen och skall användas
endast i mycket allvarliga situationer där det förekommit
sådana överträdelser som inte
på något sätt kan accepteras.
Distriktsförbund som blivit uteslutet ur SSF kan återvinna
medlemskap tidigast tre år från
det att beslutet fattats.
Ekonomiska sanktioner
Beslut om ekonomiska sanktioner kan användas separat eller i
kombination med någon av de
övriga påföljderna. Sanktionens
storlek beror på graden av överträdelse. Den lägsta sanktionen
uppgår till 300 kr och den högsta
till 10 000 kr. Styrelsen skall sträva efter en enhetlig tillämpning
av dessa sanktioner.

Styrelsen i SSF har rätt
att fatta beslut om
följande åtgärder:
Varning av förening och/eller
enskild medlem i förening
Avstängning av förening och/eller enskild medlem i förening

Ekonomiska sanktioner mot distriktsförbund och/eller förening

Kongressen har rätt att
fatta beslut om följande
åtgärder:
Varning eller uteslutning av
distriktsförbund

Överprövning
Kongressen har rätt att överpröva samtliga disciplinära beslut
fattade av styrelsen. Överprövning förutsätter dock att beslutet
överklagas skriftligen av sådan
part som är berörd av beslutet.
Överklagandet skall ges in till
styrelsen genom kansliet med
uppgift om vilket beslut som överklagas, skälet till överklagandet
och ett tydligt yrkande om vilken
ändring som begärs. Samtidigt
som överklagandet inges, måste
en avgift uppgående till 500 kr
inbetalas. Avgiften återfås om
överklagandet bifalls helt eller
delvis. Överklagandet måste inges i sådan tid att det kan sändas
ut med övriga kongresshandlingar.

Övrigt
Innan disciplinärt beslut får fattas skall den part som är föremål
för prövning beredas möjlighet
att yttra sig inom rimlig tid. Om
parten inte inkommer med yttrande utgör dock inte detta något
hinder mot beslut.
Styrelsen har rätt att delegera sin
beslutanderätt enligt dessa regler
till lämplig kommitté eller utskott men styrelsen ansvarar även
i sådana situationer för beslutet
och kan göra ändring i sådant
beslut.
Medlem av styrelsen (eller i förekommande fall kommitté eller
utskott) som är direkt berörd av
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ett ärende angående disciplinåtgärd har inte rätt att delta i beslutet. Om så sker skall beslutet
automatiskt vara ogiltigt men bara
under förutsättning att utgången
har påverkats av den röst som
felaktigt avgivits.
Samtliga beslut som fattas i enlighet med dessa regler skall motiveras.
Beslut om disciplinära åtgärder
skall genast tillställas berörd part.
Om det är fråga om en enskild
medlem i förening skall också
föreningen och vederbörande
distriktsförbund underrättas. På
samma sätt skall distriktsförbund
informeras om åtgärder som beslutats mot förening inom distriktet.
Beslut om disciplinära åtgärder
skall offentliggöras på SSF:s hemsida. Offentliggörandet skall dock
inte omfatta namnet på enskild
medlem i förening om inte styrelsen eller kongressen fattar beslut
om detta.
Dessa regler är fastställda av styrelsen för SSF den 25 november
2006. Styrelsen kan när som helst
besluta om ändringar i dessa regler. Sådana ändringar träder dock
i kraft först sedan de blivit offentliggjorda i Tidskrift för Schack
och på förbundets hemsida
www.schack.se.

Tidskrift
för
Schack

Tävlingskalender
December
■ Stockholm 27 december – 5 januari
Rilton Cup. Info: www.rilton.se – se annons nummer 7!

Januari
■ Göteborg 6–7 januari
Hisingen Open. Info: Sture 031-538947 eller Matti 031-516886.
■ 20–21 januari
Elitserien rond 6.
■ 21 januari
Allsvenskan rond 4.

Februari
■ 10–11 februari
Elitserien rond 7.
■ 11 februari
Allsvenskan rond 5.
■ Skara 17–18 februari
Västgöta Open – se annons nästa sida!

Mars
■ 3–4 mars
Elitserien rond 8.
■ 4 mars
Allsvenskan rond 6.
■ Hägersten 9–11 mars
Skol-SM för flickor. Info: Olle Eleby 08-645 11 59.
■ 16–18 mars
Elitserien rond 9–11.

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

■ 23–25 mars
Allsvenskan, division 1, rond 7–9.
■ 25 mars
Allsvenskan rond 7.
■ Stockholm 31 mars – 1 april
Tusenmanna. Info: www.stockholmsschack.nu
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8 ronder schweizer; två ronder halvtimme/spelare,
sex ronder 1 timma/spelare
Spelprogram: Lördag: Rond 1 11:00–12:00, Rond 2 12:15–13:15, Lunch 13:15–14:15,
Rond 3 14:15–16.15, Rond 4 16:30–18.30, Rond 5 18:45–20:45.
Söndag: Rond 6 9:00–11.00, Rond 7 11:15–13.15, Lunch 13:15–14:15, Rond 8 14:15–16:15,
Prisutdelning 16:30.
Spellokal: Djäkneskolans aula, mitt i Skara Centrum. Granne med domkyrkan.
Startavgift: Seniorer 300 kr, Juniorer 1986 och senare 200 kr.
IGM fritt logi och ingen startavgift, IM ingen startavgift.
Anmälan sker genom att sätta in startavgiften på Bg nr. 5829–5304.
Glöm inte att ange klubb, ranking, samt för seniorer och junior födelseår.
Senaste anmälningsdatum 13 februari 2007. Efteranmälningar 50 kr extra.
Personlig anmälan i spellokalen senast 10:30.
Priser: 1:a 6 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:e 2 000 kr, 4:e 1 500 kr, 5:e 1 000 kr, 6:e 750 kr, 7:e 500 kr.
Seniorer -47-äldre:
1:a 800 kr 2:a 400 kr
Juniorer A / -87-90:
1:a 800 kr 2:a 400 kr
B / -91-yngre: 1:a 500 kr 2:a 250 kr
Rankingpriser, tiomannagrupper: 1 000 kr (ej de cirka 10-15 högst rankade)
Skördepris efter varje rond från Svenska Schackbutiken.
I Västgöta Open ingår DM. Bäst placerad från distriktet erhåller förutom
eventuellt andra priser plakett och 1 000 kr.
OBS! Ingen delning av prispengarna.
Alla priser garanterade oavsett deltagarantal!
Logi: Vandrarhem 0511-121 65, Music Inn 0511-200 20, Stadskällaren 0511-134 10, Stadshotellet
0511-240 50. Alla cirka 5-10 minuters promenad till spellokalen.
Frågor: Tfn/fax Klubblokalen 0511-176 20 Email: postmaster@skaraschack.se
Mer info: www.skaraschack.se // www.schackforum.se // www.schackcentralen.com

78

TfS nr 8.06.pmd

TfS nr 8/2006

78

06-12-12, 10.02

)|UI|UVWDJnQJHQQnJRQVLQ

'HQQDXQLNDVDPOLQJDYPLQLPDOSUREOHP
īYLWKDUHQGDVWNXQJ\WWHUOLJDUHHQSMlVĬNDQEHVWlOODVIUnQ
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J HOOHU
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POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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½QQFUNÌOGSF 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH 

FCSFWPSEFS!TDIBDLLPNQBOJFUDPN

5FMGBY

)ULW]HQJHOVNDYHUVLRQ'9'

3ULVNU

3URJUDPPHW )ULW] KDU VHGDQ OlQJH HQ PlQJG Q\WWLJD IXQNWLRQHU I|U VSHO RFK DQDO\V VRP DOOD
VFKDFNYlQQHU  IUnQ Q\E|UMDUH WLOO VWRUPlVWDUH  NDQ JOlGMD VLJ nW , GHQ Q\D YHUVLRQHQ KDU
VSHOPRWRUQYlVVDWV\WWHUOLJDUHLQI|UPDWFKHQPRWYlUOGVPlVWDUHQ9ODGLPLU.UDPQLNVRPVWDUWDU
QRYHPEHU(QP\FNHWLQWUHVVDQWQ\KHWlUDWWPRWRUQVWDQNHSURFHVVQXNDQYLVDVJUD¿VNWSn
EUlGHW'XNDQWLOOH[HPSHOI|OMDHWWWXUQHULQJVSDUWLSnSOD\FKHVVRFKOnWDVSHOPRWRUQYLVDSODQHU
I|UEnGHYLWRFKVYDUWPHGKMlOSDYSLODURFKIlUJODJGDIlOW
1\WWL)ULW]
)|UElWWUDGVSHOPRWRUVRPXWYHFNODWVVSHFLHOOWI|UPDWFKHQPRW.UDPQLNXWYLGJDG|SSQLQJVERN
XSSGDWHUDGSDUWLGDWDEDVPHGPHUlQHQPLOMRQSDUWLHUI|UElWWUDGJUD¿NQ\DK|JXSSO|VWD'
SMlVHULNODVVLNWUlGHVLJQHIIHNWLYDUHVWlOOQLQJVDQDO\V
1\DVHUYHUIXQNWLRQHUSnSOD\FKHVV
1\D UDQNLQJOLVWRU IXOOVWlQGLJ UDQNLQJ I|U DOOD VSHODUH ¿OWHU I|U PRWVWnQGDUH PHG GnOLJ LQWHU
QHWDQVOXWQLQJQ\DHQNODIXQNWLRQHUI|UYLGHRNRQIHUHQVHUEXOOHWOLVWDLPRWRUUXPPHWDQLPHUDG
JOREDOYlGHUOHNVYLVQLQJGLUHNWOlQNWLOO*RRJOH(DUWK

0DVWHULQJWKH&KHVV2SHQLQJVYRO
DY-RKQ:DWVRQV

3ULVNU

)|UPnQJDVFKDFNVSHODUHlU|SSQLQJVVWXGLHUHQEDUWKnUWDUEHWH'HWlUVYnUWDWWYHWDYDGVRP
lUYLNWLJWQlUVSHFLDONXQVNDSHUlUQ|GYlQGLJDRFKQlUGHWUlFNHUPHGDOOPlQI|UVWnHOVH-RKQ
:DWVRQYLOOPHGVLWWQ\DYHUNKMlOSDVFKDFNVSHODUHDWWInHQPHUKROLVWLVNRFKLQVLNWVIXOOV\QSn
VSHO|SSQLQJDU+DQI|UNODUDULQWHEDUDLGpHURFKVWUDWHJLHULHQVNLOGD|SSQLQJDUXWDQRFNVnGH
ROLNDVDPEDQGHQLQRPEHJUHSSHWVFKDFN|SSQLQJDUVRPKHOKHW)|UIDWWDUHQPHQDUDWWYHPVRP
KHOVWVRPNDQUHJOHUQDKDUVSHODWHQGHORFKlUYLOOLJDWWDQVWUlQJDVLJQnJRWLVLQDVFKDFNVWXGLHU
NDQKlQJDPHGLUHVRQHPDQJHQ,HQUHMlOWWLOOWDJHQLQWURGXNWLRQI|UNODUDVGHJUXQGOlJJDQGH
SULQFLSHUQD L |SSQLQJVVSHOHW 'lUHIWHU EHKDQGODV HWW DQWDO YLNWLJD |SSQLQJDU LQRP |SSQD RFK
KDOY|SSQDVSHOGHWYLOOVlJDH|SSQLQJDU9RO\PWYnNRPPHUDWWKDQGODRPGHVOXWQDVSHOHQ
PHGW\QJGSXQNWSnG|SSQLQJDU
-RKQ :DWVRQ lU HQ DY YlUOGHQV PHVW UHVSHNWHUDGH VFKDFNVNULEHQWHU +DQV 6HFUHWV RI 0RGHUQ
&KHVV6WUDWHJ\EHO|QDGHVPHGEnGH%ULWLVK&KHVV)HGHUDWLRQ%RRNRIWKH<HDU$ZDUGRFK
8QLWHG6WDWHV&KHVV)HGHUDWLRQ)UHG&UDPHU$ZDUGIRU%HVW%RRN
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