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innehåll

4 Diktens lärdomar omsatta i Rilton Cup
Finns det lärdomar att hämta för en schackspelare i Rudyard Kiplings “Karldikt“? Det menar
Johan Furhoff, som utvecklar dessa tankar i sitt stora Riltonreportage. Det kompletteras av partier
kommenterade av Emanuel Berg och Ralf Åkesson.

38

Fritz visar vägen mot nya idéer
Foto: Cathy Rogers

Ärligt talat, det var väl ingen som trodde att världsmästaren
Vladimir Kramnik skulle rå på Deep Fritz i deras match i Bonn?
Datormonstret vann med 4–2. Ian Rogers spekulerar i framtiden
för datorschacket. Han uttrycker en förhoppning om att matchutbytet ska fortsätta, framför allt därför att vi har så mycket att
lära av datorerna.

43 Strövtåg i Havanna

Foto: Calle Erlandsson

Calle Erlandsson drog i väg till Havanna och sökte spår efter den
kubanske nationalhjälten Jose Raul Capablanca, världsmästare 1921-27.
Han besökte bland annat slottet där Capa växte upp och schackklubben
som bär hans namn. Strövtågen avslutades vid Capas gravplats på
Columbuskyrkogården (bilden till höger).

72 Svensk ungdom och svenskt schack
Henrik Lindberg visar med hjälp av statistik att medan världseliten blir
allt yngre så blir Sverigeeliten allt äldre. Han visar också att avståndet
mellan världs- och Sverigeeliten har ökat. Ett utmärkt diskussionsunderlag.
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Rilton Cup
nte långt från Mälarsalen låg en gång en av
Södermalms sämre syltor. En vinterkväll för fem
år sedan satt där en delegation från Södra SASS
för att i vanlig ordning avrunda en klubbkväll. Det
drog kallt från dörren vilket dock något skingrade
rökdimmorna. Stämningen var något tryckt eftersom en överserverad slyngel vid ett angränsande
bord just hånat en kvinna med anspelning på hennes
polska ursprung. Plötsligt stod en välserverad herre
vid schackspelarnas bordskant och bad att få säga
något. Ingen kom sig för att protestera, och detta
är vad han sade:

I

Karldikt
Om du kan stå, när alla andra svikta
och klandra dig, just för att du står rak,
om du kan tro på ditt, när andra rikta
sitt välbetänkta tvivel mot din sak,
om du kan vänta tåligt och försaka
och fast beljugen alltid vara sann
och hatad aldrig ge ditt hat tillbaka
och ändå inte yvas att du kan,
Om såsom drömmens herre du kan drömma
och tänka inte blott för tankens skull,
om nederlag och seger du kan glömma
som två bedragare av samma ull,
om du kan höra allt vad sant du sade
för skurkars vinningslust i lögn förbytt
och se förhärjat allt vari du lade
din själ, men börja bygga det på nytt,
Om du kan ta allt gott du hunnit samla
och satsa på ett enda tärningskast,
och börja om, när du sett allting ramla
och tiga stolt, fast smärtan stinger vasst,
om intill bristningsgränsen du kan plåga
din kropp och själ, till all din kraft är slut,
och dock gå på med samma sega tåga,
som i det sista manar på: Håll ut!
Om du kan säga massan vad du känner
och ej för kungar stämma tonen ned,
om du står fri mot fiender och vänner,
om du är värd just vad man räknar med,
om var sekund i en minut kan fyllas
av dig med verk, som giltigt räknas ner,
- min son, som jordens konung skall du hyllas,
men du är ock en man, och det är mer.
Rudyard Kipling, 1909
övers. Karl Asplund (1943)
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Diktens
lärdomar
omsatta i

Rilton Cup
Av JOHAN FURHOFF

Detta diktverk har således därmed schackanknytning, och det är alltså inte överraskande att dess
lärdomar kan tillämpas på 2006 års Rilton Cup.
Diktaren vill tydligen utforska vad som kännetecknar en god och stark karaktär, och uppehåller sig
särskilt vid förmågan att ta motgångar och svårigheter på ett upphöjt och konstruktivt sätt. Tre
av fältets stormästare fick särskild användning för
sådana egenskaper då de fick utstå smärtsamma
nederlag i turneringens inledning. Emanuel Berg
mötte i första ronden Michael Backman, elo 2134,
och efter en dubiös öppning avböjde Emanuel
remischackar, varefter han blev positionellt och
taktiskt överspelad. Det är möjligt att han andades
ett ord om denna besvikelse, men han kom igen och
spurtade sig fram till prispallen, och därmed måste
vi tillsammans med Kipling lyfta på hatten.
I andra ronden var det Slavko Cicaks tur. I diktens
inledning talas om vikten av att hålla huvudet kallt
i förvirrande situationer, och detta lyckades Slavko
stormästerligt med, nästan ända till slutet.
Oregelbundet (C 00)
Slavko Cicak
Carl-Fredrik Johansson
1.e4 e6 2.b3 b6
Vits andradrag är inte dåligt på något sätt, men om
han hade gjort 2.d4 hade svart nog inte vågat spela
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Foto: Johan Walén

2...b6. Å andra sidan var Slavko nog inte alls missnöjd med händelseutvecklingen så här långt.
3.c4 d5!?
Undviker treradersuppställningen som hade kunnat uppkomma efter 3...Lb7 4.Sc3 c5.
4.cxd5 exd5 5.e5! Se7 6.Sf3 Sg6 7.d4 Lb4+
8.Ld2 Le7
Svart har spelat lite omständligt och vit har lovande
spel.
9.Sc3 0-0 10.h4?!
Den här frammarschen verkar sakna konkret mål
och förlorar värdefull tid.
10...c5 11.h5 cxd4?! 12.Sb5
Vit är ute efter blod, annars hade han spelat 12.hxg6
dxc3 13.gxh7+ Kh8 14.Lxc3 med en sund merbonde, vilket efter arbetsdagens slut säkert hade
givit en helpoäng.
12...Sxe5!
Nu börjas det! Då jag var ung innebar stormästartiteln att motståndarna förde sig med en viss
respekt, men det är tydligen slut med sådant nu.
Objektivt sett var 12...Sh4 lika starkt, varefter vit
måste se efter sin pjäsutveckling.
13.Sxe5 Lf6! 14.f4 Lh4+ 15.Ke2 Sc6?!
Och det fortsätter. Carl-Fredriks senaste opus är
stilenligt och välfunnet (efter 16.Sxc6 De8+ 17.Se5
Lg4+ 18.Kd3 Lxd1 19.Txd1 Dxb5+ vinner svart).
Svarts springare kan sväva fritt i luften på c6 på ett

drömlikt sätt. Men vad säger dikten? Drömma, men
inte låta drömmarna ta överhanden. 15...f6! 16.Txh4
fxe5 hade varit enklare och mer kraftfullt.
16.Kf3!!

Ett härligt drag som ger kungen luft och en vunnen
ställning. Men svart är inte helt uträknad ...
16...De7
Nu har han något i kikaren.
17.Ld3 Dxe5!!
Kan sägas vara svarts bästa drag i ställningen eftersom övriga drag inte ger någon direkt kompensation
för pjäsen. Två utropstecken för knalleffekten.
18.Txh4?!
Vit verkar helt inriktad på att excellera i kallblodighet. Efter 18.fxe5 Sxe5+ 19.Ke2 Lg4+ 20.Kf1 Lxd1
TfS nr 1/2007
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Rilton Cup
21.Txd1 Sxd3 22.Txh4 har svarts
damoffer blivit ett dambyte, och
vits merpjäs bör vinna prosaiskt.
18...Df6 19.Kg3 Se7 20.Lb4 Te8
21.Sd6

21...Sg6!!
Det var det värsta! Nu måste vit
bygga upp sin vinstställning på
nytt igen. Verktygen förefaller
dock relativt intakta.
22.hxg6 Te3+ 23.Df3
Här leder 23.Kh2 Dxh4+ 24.Kg1
hxg6 till en svårspelad ställning
för vit, särskilt i tidsnöd.
23...Txf3+ 24.gxf3 fxg6 25.Tah1
h6 26.Sxc8 Txc8 27.Tg4 g5
28.Te1 a5 29.fxg5 hxg5 30.Le7
Df7 31.Lxg5 Tc3 32.Td1 De6
33.Lf4??
Aj, aj, aj! Efter 33.Txd4 hade vit
haft saken i sin hand.
33...Txd3!
Hur kunde Carl-Fredrik ha tid
kvar att se detta?
34.Tf1 Tc3 35.Ld2 De5+ 36.Lf4
De2 37.Tf2 De6 38.Tg5 d3
39.Te5 Dg6+ 40.Tg5 De6 41.Le5
Tc2 42.Tf1 Dh6 uppg.
En episk kamp. Partiet anlades
storstilat om än inte helgjutet –
av båda parter.
Samtidigt drabbades Ralf Åkesson av ett nog så grymt öde. Från
en symmetrisk och förflackad
ställning hade han snabbt och
effektivt spelat upp ett vunnet
slutspel mot den talangfulle
junioren Axel Smith – och glömmer bort klockan och förlorar
6
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på tid i 40:e draget! Men både
Slavko och Ralf kom igen och var
med i slutstriden i sista ronden.
Men det är en senare historia.
Axel Smith förvaltade sitt upphittade pund väl. Han höll sig
fortsättningsvis borta från tekniska ställningar mot mer erfarna
spelare och erövrade sin första
IM-inteckning. Så här elegant
vann han i fjärde ronden.
Sicilianskt (B 48)
Axel Smith
Jean Netzer
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6
7.Dd2 Sf6 8.0-0-0 Lb4 9.f3 Se5
Detta är det i särklass vanligaste
draget i ställningen. Efter 9...d5
10.a3! Lxc3 11.Dxc3 blir de
svarta fälten svaga.
10.Sb3 b5 11.Kb1 Sc4 12.Lxc4
bxc4 13.Sc1 Tb8 14.S1e2 0-0
15.g4!
Förefaller starkare än 15.Ka1 d5,
som spelades i partiet Golosjtjapov–Tregubov, Istanbul 2003.
Gossarna spelar på hög teoretisk
nivå.
15...d6 16.h4 Lb7 17.h5

heterna.
21...Dxf3 22.h6 e5?
Lite nervöst. Efter 22...g6 har
svart bättre kontroll över händelserna.
23.hxg7 Tfd8 24.Lh6 f5?
Detta är att bjuda in vit ordentligt.
25.Dd5+! Dxd5 26.Sxd5 f4

27.Sg3!!
Läckert! 27...fxg3 28.Tf1 slutar
illa för svart.
27...Kf7 28.Se4 Lc5 29.Sef6
Ännu starkare var 29.Sg5+! Kg6
30.Se7+! med poängen 30...Kxh6
31.Se6 med mattsättning.
29...Tg8 30.Sxg8 Txg8 31.Tf1!
Med hotet att öppna vägen till f8.
Assez, det räcker! Netzer är finis
och färdig.
31...Txg7 32.Lxg7 Kxg7 33.Sxf4
exf4 34.Txf4 c3 35.b4 La7
36.Tc4 Kg6 37.Tc6 Kg5 38.Txd6
Le3 39.Txa6 Kxg4 40.b5 uppg.
Även i sjunde ronden briljerade
unge Smith mot starkt motstånd.

17...Sxe4!?
Det här pjäsoffret är långt ifrån
nödvändigt, men kanske starkt.
Efter något i stil med 17...Lc6
18.g5 Sd7 19.g6 La3 20.b3 cxb3
21.axb3 Tfc8 är ställningen oklar.
18.fxe4 Lxe4 19.Th3 Db7 20.
Ka1 Lf3 21.Txf3
Nödvändigt under omständig-

Sicilianskt (B 33)
Csaba Berczes
Axel Smith
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6
10.Sd5 f5 11.c3 Lg7 12.Ld3
Le6 13.Dh5
För egen del föredrar jag varianter med ett tidigt Sc2.
13...0-0 14.0-0 fxe4 15.Lxe4 f5
16.Sf4 exf4 17.Lxc6 Tc8 18.De2
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Efter 18.Lb7 Tb8 19.Lxa6 Ld7
fryser löparen fast på a6.
18...Le5 19.Lf3 Dh4
Det är dags att summera resultatet av spelöppningen. Vit har
inledningsvis spelat energiskt och
anställt svår skada på svarts
bondestruktur. Men det är inte
så mycket värre än det brukar
vara i Svesjnikov, och nu har vit
mycket svårt att få springaren på
a3 i spel (20.Sc2 Lc4 med kvalitetsvinst) när svart börjar rikta in
sig mot kungsflygeln.
20.Dd3 Tf6 21.Ld5
Det här avbytet underlättar
kanske mest för svart.
21...Lxd5 22.Dxd5+ Kh8 23.Df3?
23.Sc2 var nödvändigt.
23...Tg8 24.Kh1 Tfg6! 25.Tg1
Th6 26.Dh3
Bittert men absolut oundgängligt, såvida han inte ville bjuda
motståndaren på den fina avslutningen 26.h3 Dg4! 27.Kh2
Txh3+! 28.Dxh3 f3+ 29.g3
Dxh3+ 30.Kxh3 Tg6 31.Kh4
Lf6+ 32.Kh5 Kg7! med mattsättning. Men med tanke på hur ärolöst vit går under i det följande
hade det kanske varit att föredra.
26...Dg5! 27.Df3 Dh4!
Just så! En dragupprepning, som
för närmare tidskontrollen. I det
följande är det spel mot ett mål.
Vit har aldrig någonting att komma med.
28.Dh3 Dxh3 29.gxh3

29...f3! 30.Txg8+ Kxg8 31.Sc2
Txh3 32.Sd4 Txh2+ 33.Kg1

Tg2+ 34.Kf1 Th2 35.Kg1 Tg2+
36.Kf1 Lxd4 37.cxd4 Th2
38.Kg1 Tg2+ 39.Kf1 Th2 40.Kg1
Th4 41.Td1 Tg4+ 42.Kf1 Th4
43.Kg1 Te4 44.Td3 Te1+ 45.
Kh2 Te2 46.Kg3 Txb2 47.Ta3
Td2 48.Txa6 Txd4 49.Tb6 b4
50.Kxf3 Kf7 51.Ke3 Te4+ 52.
Kd3 Ke6
och vit fick sträcka vapen i 102:a
draget.
Csaba Berczes är äldre bror till
blott sextonårige David Berczes,
som hade sin stormästarinteckning klar före sista ronden. Överhuvudtaget var det unga spelare
från Väst- och Centraleuropa som
satte sin prägel på turneringen.
Tidigare har tävlingens profilspelare varit sådana som har egna
avsnitt i Kasparovs storverk
“My Great Predecessors“, men
nu ligger tyngdpunkten snarare
på hans efterträdare.
Den tredje ronden är ofta ronden mellan de erfarna och de
förhoppningsfulla. Själv fick jag
ta mig an Jevgenij Gleizerov, mot
vilken jag har revansch att fordra
sedan 2002, då jag förlorade ett
teoretiskt intressant slaviskt parti. Sedan dess har jag haft ett
bondeoffer i beredskap som förstärkning för kommande möten,
och jag såg länge fram emot att få
låta bomben detonera. Men kvällen innan visade det sig att det
inte fungerade. Ingen som helst
kompensation. På grund av ryssens djupa kunnande verkade det
hopplöst att improvisera någon
annan mer normal variant. På väg
till partiet varnades jag av en klok
gammal vän för att ge mig in i
Gleizerovs varianter. Öppningsdragen var givna ...
Oregelbundet (A 40)
Jevgenij Gleizerov
Johan Furhoff
1.d4 Sc6 2.d5 Se5 3.e4 e6
4.dxe6 fxe6 5.Sc3!

Gleizerov kommer välförberedd.
Eftersom 5...Lc5 6.Dh5+ och
5...Lb4 6.Dd4 förlorar material
måste svart söka ett annat sätt att
utveckla svartfältaren. Men finns
det tid till det?
5...g6 6.h4!? Lg7 7.f4 Sf7 8.Sf3
d6 9.h5 De7 10.Ld3 Ld7
Svart har omärkligt gjort klart för
lång rockad, och han har ridit ut
den värsta stormen.
11.Le3?
Vit förskaffar sig svårigheter. Här
måste han byta på g6 och h8.
11...gxh5! 12.Txh5 Lxc3+! 13.
bxc3 Sf6 14.Th4 e5!

Vit har många svagheter och
problem med koordinationen.
Svart vill gärna bända upp i
centrum.
Gleizerov kan framstå som en
jovialisk och lite trög spelare,
men det är att döma hunden efter
håren. När han är tvungen till
det, som här, kan han visa mycket
god taktisk förståelse. I det
följande tar han väl vara på sina
chanser.
15.Lc4! Le6(?)
Svart borde ha rockerat långt. Vit
kan slå på f7 och e5, men svart
vinner på att ställningen öppnas.
I stället får vit nu en välkommen
möjlighet att sluta ställningen i
centrum.
16.Lxe6 Dxe6 17.f5! De7?
Efter detta “enkla“ och “solida“
drag blir svarts ställning direkt
kritisk. Korrekt var 17...Dc4!
18.Dd3 Dc6 19.Sg5 d5!? med
TfS nr 1/2007
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bra spel.
18.g4! Sxe4?!
Kanske dumdristigt, men jag var
rädd att bli hoptryckt annars.
19.Dd5 Sxc3! 20.Dxb7
Nu har svart allvarliga problem
med kungens säkerhet. Jag tyckte
mig se några slags möjligheter i
centrum.
20...0-0 21.Db3 e4! 22.Sg5 De5!

Denna centralisering är svarts
bästa möjlighet. Ännu ett kritiskt
läge har uppstått.
23.Kd2?
Enklast var bäst. Vit skall spela
23.Sxf7 Txf7 24.Txh7. Då slutar
24...Sd5 25.Txf7 Dxa1+ 26.Kd2
illa för svart på grund av bindningen. Svart kan försöka 24...d5
vilket fungerar utmärkt efter
25.Txf7? Kxf7 26.Kd2 Th8! och
svart tar initiativet, men 25.Th6!
är mordiskt. Tornschacken på g6
är mer än svart tål.
23...Sd5 24.Sxf7 Txf7 25.Tah1
Tornen är hotfullt uppställda på
h-linjen och g-bonden kan rycka
fram. Svart måste hitta snabbt
och tvingande motspel. Inom
loppet av ett par minuter.
25...c5! 26.Th6 c4! 27.Dxc4
Tc7! 28.Db3
Säkrast så! På 28.Dd4 hade jag
förberett 28...Txc2+!! 29.Kxc2
Sxe3+ 30.Dxe3 Tc8+ 31.Kb3
Tb8+ med vinstspel för svart.
28...Tac8 29.Tc1
Det hade inte fallit mig in att
tornet kunde lämna sin aggressiva postering på h-linjen för en
8
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simpel garderings skull. Värdefulla minuter gick till spillo innan
jag hann orientera mig.
29...Tc3 30.Db7 T3c7
Säkrast så. Inte 30...T8c7
31.Db8+ Kg7?? 32.Txh7+! med
mattsättning.
31.Db3 Tc3
Ännu i valet och kvalet. Jag var
övertygad om att svart hade vinstställning men kunde inte se hur.
Dagen efter berättade Thomas
Ernst att man på internet rekommenderade 31...Kh8, vilket
mycket riktigt är starkt. Svart
byter på e3 och trycker fram dbonden.
32.Db7

Om svart nu spelat 32...T3c7,
hade Gleizerov inte gjort något
drag, utan omedelbart noterat
33.Db3 i protokollet och krävt
remi genom dragupprepning.
Jag kunde inte förlika mig med
ett sådant remislut i det här partiet. Det hade varit som att stryka
de tre sista raderna i dikten i
inledningen. Jag skulle ha gjort
våld på partiets episka karaktär,
om ni förstår vad jag menar. Jag
tänkte att det här partiets förlopp
var som en berättelse som kräver
ett visst dramatiskt slut, inte en
antiklimax som för alltid lämnar
kvar en känsla av något ofullbordat.
Jag trodde att det jag spelade
också skulle leda till remi till slut,
men jag hade räknat fel.
32...Txc2+ 33.Txc2 Txc2+ 34.

Kxc2 Dc3+ 35.Kb1 Dd3+ 36.Ka1
Dd1+
Likaledes hopplöst är 36...Dc3+
37.Db2 Dxe3 38.Th1.
37.Db1 Dxb1+ 38.Kxb1 Sxe3 39.
Txd6 Sxg4
Svart spelar i enlighet med det
förhållningssätt som prisas i
slutet av tredje strofen. Kipling
förstod tydligen inte att man skall
ge upp i tid.
40.Td8+ Kg7 41.Td7+ Kf6 42.
Txh7 a5 43.Ta7 Se5 44.Txa5 e3
45.Kc2 e2 46.Ta6+ uppg.
Jesper Hall skrev i sin dagsrapport på internetportalen Schackforum att partiet var sådant att
det egentligen bara var jag som
kunnat spela det. Högsta beröm!
Om jag hade varit tio år yngre,
så hade jag varit som ett åskmoln
i en månad efter ett sådant parti,
men jag tar min fru till vittne
på att jag inte grämde mig alls
över den här förlusten. Har man
handlat efter riktiga grundsatser
finns ingen anledning till självanklagelser. (Här har vi tillfälligtvis
lämnat Kiplings viktorianska
dygdelära och lutar oss istället
mot Immanuel Kants kategoriska
imperativ.) På ett sådant sätt är
det också mycket lättare att
spela resten av partierna med
friskt sinne.
Hur skall man förresten förstå
det där med “och tänka inte blott
för tankens skull“? Utesluter inte
det professionellt schackspelande? Här vill jag nog ansluta mig
till dr Tarrasch, i den episod som
Sven-Gunnar Samuelsson återberättade under avslutningsceremonin. Professor Vidmar hade
beklagat sig över en förlust och
låtit undslippa sig att schack när
allt kom omkring inte var så
viktigt. Tarrasch blev kritvit och
spände ögonen i Vidmar: “VAD
kunde väl vara viktigare? Säg mig
det!“ Brittiska imperiet kanske?
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Fnys!
När den unge stilfulle finländaren Tomi Nybäck spelar får
man osökt intrycket att schack är
viktigt, varför skulle ställningarna annars behandlas med sådan
koncentration och precision?
Partiet mot den tyske internationella mästaren och trogne Riltongästen Dietmar Kolbus är både
lärorikt och sevärt.
Sicilianskt (B 38)
Tomi Nybäck
Dietmar Kolbus
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 c5 4.e4
d6 5.d4 cxd4 6.Sxd4 Lg7
Efter en liten dragomkastning
har Maroczyuppställningen i
Sicilianskt uppstått. Den passar
nog bäst mot vitspelare som kan
tänkas förivra sig, och det passar
definitivt inte in på Nybäck.
7.Le2 Sc6 8.Le3 Ld7 9.Dd2 0-0
10.0-0 Sxd4 11.Lxd4 Lc6 12.f3
Sd7 13.Le3 b6
Svarts öppningssystem går att
spela med en mängd små variationer. Här är 13...a5, som säkrar
ett fält på c5 tills vidare, nästan
obligatoriskt.
14.Tac1 Tc8 15.Tfd1 Te8

Den av svart valda uppställningen verkar inte innehålla någon
plan för motspel.
16.Lf1
Som sagt, det är inte tal om att
förivra sig här inte.
16...Dc7 17.Sd5! Db8
Svart drar nytta av sitt preventiva

torndrag till e8. Men det är bara
ett temporärt motspjärn.
18.Lg5 Kf8 19.Df2!
Inför hotet Dh4 måste svart bita
i det sura äpplet och undanröja
inkräktaren på d5.
19...Lxd5 20.exd5!

Med den här bondestrukturen har
svart inga konstruktiva bondeframstötar, eftersom e6/e5 ger
för mycket svagheter efter ett
avbyte. Vit har terrängfördel och
en utvecklingsbar bondemajoritet på damflygeln. Ibland är det
möjligt att binda upp svart till
försvaret av e7-bonden. Vit har
en tydlig fördel.
20...Lf6 21.Le3 Kg8 22.f4 Tc7
23.b3 Db7 24.g3 Lg7 25.Lh3
Här börjar även löparparets styrka bli märkbar. Svart får inte ens
manövrera tornen på sina bakre
linjer bekvämt.
25...Sc5 26.De2 Db8 27.b4 Sd7
28.Dd3 Db7 29.Tc2 Td8 30.Tb1
Sf6 31.a4 Db8 32.Tcc1 Da8
33.Da3 Tb8 34.a5 Db7
Här kan man nästan överväga
35.a6!? Da8 36.Lg2 som hotar
sprängningen c5. Svart parerar
med 36...Sd7 och då byter man
kant med 37.h4. Men Nybäck
spelar renare.
35.Dd3 Td8 36.axb6 axb6
37.Ta1 Db8 38.Ta6 Tb7 39.Tca1
Dc7 40.Ta8 Sd7 41.Txd8+ Dxd8
42.Ta6 Sb8 43.Ta8
Vit gör planmässiga framsteg.
Han har öppnat a-linjen och
börjat tränga in i svarts ställning.

Löparen på g7 blir mer och mer
statist. Men svart försöker kämpa
sig till tornbyte.
43...Dc7 44.Da3!?
Självsäkert spelat. Tornbytet på
a7 förhindras till priset av en
bonde.
44...Dxc4 45.Lf1 Dxd5?
Den första bonden var han tvungen att ta, men den andra är rejält
förgiftad. Efter 45...Dc7! 46.Da4
kommer vit att kompensera sig
på b6 så småningom varefter
fribonden på b4 blir stark tillsammans med löparna, men man
skall spela om det.
46.Dd3! Dc6
Till samma sak leder 46...De6
47.Lg2.
47.Lg2 Dc8 48.Da6!!

Storstilat spelat! Kvalitetsvinsten
var aldrig vits mål, utan att
utnyttja bindningarna maximalt.
Är för övrigt sådana bindningar
strategiska eller taktiska till sin
natur? Kanske båda i skön förening.
48...Dc3 49.Lxb7 Dxe3+ 50.Kg2
Dd2+ 51.Kh3 Ld4 52.Da7 Kg7
53.Dxb8 Dd3 54.Dh8+ Kh6
55.Df8+ Lg7 56.Dxe7 Df5+
57.g4 Dd3+ 58.Kh4 uppg.
En annan spelare som förmedlar
att schack är viktigt är Tiger
Hillarp-Persson. Här kommer intrycket istället från den ständiga
kampmättade dramatiken i hans
partier. I några partier i årets
tävling hamnade han på fel sida
TfS nr 1/2007
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Rilton Cup

Emanuel Berg mot Ralf Åkesson i sjätte ronden.

av gränsen för tillåtlig risk, men i
fjärde ronden balanserade han
framgångsrikt på den knivseggen.
Gammalbenoni (A 56)
Tiger Hillarp-Persson
Carl-Fredrik Johansson
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Sc3
d6 5.e4 Le7 6.g3 Sbd7 7.Lg2 a6
8.a4 b6?
Detta är lite som att tälta på
motorvägen, slätt och fint ända
tills tunga saker börjar komma
farande. Här verkar det som att
svart bör skjuta in 8...Sf8, för att
ha mer att sätta emot på de svarta
fälten på kungsflygeln när vit gör
f4.
9.f4! 0-0 10.Sf3 exf4 11.gxf4
Sg4
Svart försöker bråka så gott det
går, men vit har allt i ordning.
12.0-0 Lf6 13.h3 Lxc3 14. hxg4!
10
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Ld4+
Om svart retirerar med 14...Lf6
är mitt intryck att han kommer
att bli sönderklämd efter 15.g5
Le7 16.e5. Vit förstärker med
Dd3, Ld2-c3 etc. Att sälja svartfältaren brukar vara dåligt, men
här är det nog bästa chansen.
15.Sxd4 cxd4 16.Dxd4?
Lite slarvigt. Efter 16.Ta3 får svart
ingen ordning på koordinationen,
och vit kan påräkna en merbonde. Men då hade partiet nog inte
blivit lika publiceringsvärdigt.
16...Sc5 17.Ta3 Lxg4 18.b4 Sd7
19.Lb2 f6 20.Tg3 h5 21.a5 bxa5
22.c5
Nybäck hade en liknande bondeställning på damflygeln i partiet
vi nyss tittat på, men han förvaltade sin bondemajoritet på ett
något mer konservativt sätt. Man
anar en skillnad i temperament.

22...Tb8 23.c6
Jag föredrar 23.cxd6 för att få ett
bättre grepp om de svarta fälten.
Efter 24...Txb4 25.Df2 bör det
vara möjligt att genomdriva e5
inom rimlig tid.
23...Txb4 24.Df2 Sc5 25.Ld4
Tb5 26.Dc2 a4 27.Tc3 Sb3 28.
Lf2 Da5 29.Te1 Tc8

Det har gått några drag sedan
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något offrades. Bonden på c6 vill
framåt, och hans kamrater trycker på för att hjälpa till. Vit äger
centrum, medan svart har bitit
sig fast på kanterna. Svart är
materiellt väl tillgodosedd, och
vits nyttiga förberedelsedrag är
slut. En spänning har byggts upp,
och man väntar ett våldsamt
utbrott i zonen där bondeplattorna skaver mot varandra.
30.e5! fxe5 31.fxe5 Txd5!
Endast så! Men det kommer mera.
32.Txb3! Tc5!
33.Lxc5? Dxe1+. Nu känner jag
igen honom! Det är slavkodödaren från andra ronden!
33.Dd3 axb3 34.exd6! Te5
Spelarna ställer kommentatorn på
svåra prov. Ställningen är nästan
hopplös att försöka överblicka,
även för datorn. Det är kaosteorin, som skåningarna brukar säga.
Min maskin värderar att 34...Db5
skulle ge svart fördel, men efter
35.Dxb5 Txb5 36.d7 Kf7
37.dxc8D Lxc8 38.Ld4! följt av
Lb2-a3 verkar vit ha initiativet.
Däremot slutar 34...b2 med
remi efter 35.d7 Tc1! 36.dxc8D+
Lxc8 37.Ld5+ Kh8 38.De4!
Txe1+ 39.Lxe1 Dxd5! 40.Dxd5
b1D 41.Dxh5+. Partidraget är
också spelbart.
35.Dxb3+ Le6 36.Txe5 Dxe5 37.
d7 Td8?
Svart har varit under extrem press
under lång tid och gör till slut ett
direkt fel. Nödvändigt var
37...Tf8 38.Dg3 med fortsatt
oklart spel.
38.c7 Txd7
Efter 38...Tf8 39.d8D Lxb3
40.Dxf8+ Kxf8 41.c8D+ faller
även löparen på b3. Ibland kan
det vara svårt att få två damer
att samspela ordentligt, men vit
lyckas offra en av dem.
39.c8D+ Kh7 40.Dcc2+ Lf5 41.
Dc1 Td3 42.Dbb2 Td1+ 43.Dxd1
Dxb2 44.Dxh5+ uppg.
Med en lite bättre öppning hade
Carl-Fredrik varit livsfarlig.

En spelare som i början av tävlingen bara var en i klungan av
starka stormästare var 26-årige
Robert Fontaine, som representerat Frankrike i en rad internationella juniortävlingar på
1990-talet. De senaste åren har
han förstärkt sitt spel, och växlar
mellan solida och idérika partianläggningar. Följande parti väckte
inget särskilt uppseende i femte
ronden.
Sicilianskt (B 48)
Robert Fontaine
Juan Bellon
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 Sf6
7.a3!?
Synnerligen slug dragföljd. Bellon är en utpräglat originell
spelare, men här har han nog
inget bättre än att inom kort
spela d6, med en outhärdligt alldaglig ställning.
7...Le7 8.Le2 0-0 9.f4 Sxd4
10.Dxd4 d5? 11.e5 Sd7 12.Sb5!
En intressant och originell gambit, som svart nog bör anta, även
om vit har massor av spel efter
12...Dxc2 13.Tc1 Dg6 14.Sc7
Tb8 15.0-0.
12...Db8? 13.Dc3! a6

14.Sd4!
14.Sc7 Ta7! 15.Lxa7 Dxa7 vore
oklart, eftersom springaren sitter
fast på c7. Partidraget är säkrare.
14...Sc5
Svart är redan så inkapslad att
han inte har något annat att spela

med. Nu följer en liten operation
som ger vit en klar positionsfördel.
15.Sf5 exf5 16.Lxc5 Lxc5 17.
Dxc5 Le6 18.0-0-0 b6 19.De3
Ta7 20.Td4!
Han tar till och med bort motspelet b5-b4.
20...b5 21.Ld3 Tc7 22.g4 Dc8
23.Dh3 Tc4
Befogad desperation med tanke
på vits hot.
24.Lxc4 fxg4 25.De3 bxc4 26.f5
Lxf5 27.Txd5 h6 28.Thd1 Kh7
29.Tc5 Db7 30.Txc4 Te8 31.b3
De7 32.Tc5 Lg6 33.Kb2 f5
34.Td6 Dg5 35.Dc3 f4 36.Td7
Fontaine har hittat en svaghet på
g7.
36...Te6 37.Tcc7 h5 38.Txg7+
Kh6 39.Tg8 Dxe5 40.Th8+ Kg5
41.Tc5 Dxc5 42.Dxc5+ uppg.
Ett fint litet parti.
En som man däremot började
lägga märke till efter nyåret var
Emanuel Berg, som var på väg
upp i varv efter nollan i första
ronden. Mot Sicilianskt har han
en hemsk slägga, vilket Ralf
Åkesson fick erfara.
Sicilianskt (B 85)
Emanuel Berg
Ralf Åkesson
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 e6 5.Sc3 a6 6.Le2 d6
7.0-0 Sf6 8.Kh1 Le7 9.f4 0-0
10.Le3 Ld7 11.Sb3 b5 12.a3
Sa5?
Ralf trodde att detta var teori,
vilket dock dessvärre inte kan
vidimeras. I partiet Dewenter–
Cebalo, Graz 1996 följde12...b4
13.axb4 Sxb4 14.Lf3 e5 15.Dd2
Dc7 16.Tfe1 Tab8 17.Df2 Tfc8
och Cebalo vann så småningom.
Emanuel däremot kunde ingen
teori alls i den här varianten. Oraklet i Delphi sade om Sokrates att
han var vis eftersom han lärde att
han ingenting visste, och något
liknande gäller i den här situatioTfS nr 1/2007
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nen.
13.Sxa5 Dxa5 14.e5! Se8
Det bästa draget. Svart får en
bonde mindre och sämre ställning efter 14...Sd5 15.Sxd5 exd5
16.Dxd5 Le6 17.De4.

dock skall vara vunnet.

44.Td6+ Kg7 45.Td4 Ta8 46.
Txb4 Txa2+ 47.Kxf3 h4!
Efter 47...hxg4+ 48.hxg4! spelar
vit på att behålla tornet på fjärde
raden, och understödja b-bonden med kungen.
48.Ke4 Th2 49.Kf5 Txh3 50.
Kxg5 Th1 51.Tb7+ Kf8 52.Kg6
Te1!

27.Txf6! gxf6 28.Lxh7+ Kf8
29.Dh6+ Ke8 30.Lg6 uppg.

15.f5!
Denna uppföljning är själva
poängen med 14.e5. Om nu
15...exf5 så vinner 16.Sd5 Dd8
17.Lb6. Damplaceringen på a5
går att utnyttja taktiskt i många
lägen, alltså:
15...Dc7 16.fxe6
Emanuel var frestad av 16.f6!?
gxf6 17.exd6 Sxd6 18.Lh6, men
det ger inget konkret. Partidraget
leder till en långsiktig positionell
fördel. Så spelar en familjeförsörjare.
16...Lxe6 17.Sd5 Lxd5 18.Dxd5
Tc8?
Den här tornplaceringen är olycklig, eftersom tornet på c8 hänger
i kritiska varianter. Efter 18...Td8
19.e6 Sf6 20.exf7+ Txf7 21.Db3
är livet betydligt lugnare för svart.
19.e6 Sf6 20.exf7+ Txf7 21.De6
Tcf8
Nackdelarna med att ha tornet
på c8 visar sig efter 21...Dxc2
22.Tac1 eller 21...Dd7 22.Lg4!.
22.Ld3 Ld8 23.a4
Vit börjar stå bra över hela brädet. Det är svårt att råda svart.
23...Te8 24.Dh3 Te5 25.axb5
axb5 26.Ta7 Dc6
Efter 26...Txe3! 27.Txc7 Txh3
28.Tc8 Te3 29.Txd8+ får vit bara
ett slutspel med merbonde, som
12
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I sjunde ronden fick Emanuel ta
sig an den grekiske stormästaren
Kotronias, som ledde ensam på
5,5 poäng. Det såg ut som att
greken, som numera bor i Skara,
hade kopplat ett säkert grepp om
motståndaren och om tävlingen.
Emanuel Berg

Vassilios Kotronias
Kotronias har spelat föredömligt
kontrollerat mot det franska försvaret, och har ett fördelaktigt
tornslutspel att arbeta med efter
tidskontrollen. Härnäst hindrar
han g5-g4, vilket skulle ge tillräckligt motspel.
43.g4! b4!
Emanuel är inte rädd att bli av
med h-bonden, eftersom hans
kung då har lättare att komma i
spel.

Vit har stött på oväntade svårigheter. Svarts idé är att byta hbonden mot b-bonden, och hålla
remi genom att hans kung håller
förvandlingsfältet g8. Nu leder
53.Th7 Te6+ 54.Kg5 Tb6! till en
teoretisk remiställning, och även
efter 53.g5 Te7! 54.Tb4 Te6+!
55.Kf5 Te3 56.Txh4 Txb3 57.
Kg6 Kg8 klarar sig svart.
53.Tf7+ Kg8 54.Tf3 Tg1 55.Kg5
Th1!
Nu byts h-bonden mot g-bonden
istället, och frågan är om svarts
kung kommer i rätt tid till damflygeln.
56.Kh5 h3 57.Kh4 h2 58.Kh3
Tg1 59.Kxh2 Txg4 60.Kh3
Bondeslutspelet är remi: 60.Tg3
Txg3 61.Kxg3 Kf7 62.Kf3 Ke7
63.Ke3 Kd7 64.Kd3 Kc7 65.Kc3
Kb7! och svart återvinner oppositionen. Därmed har svart klarat
sig.
60...Tg7 61.Tf4 Tb7 62.b4 Tf7
63.Tc4 Kf8 64.Kg4 Ke8 remi
Även Tomi Nybäck såg ut att
förvalta ett säkert kapital. Han
är en mycket stark positionell
manövreringsspelare, men kan
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ibland verka något osäker i taktiska skärmytslingar, vilket hans
motståndare i följande parti
grundligt tog fasta på.
Grünfeldindiskt (A 16)
Tomi Nybäck
David Howell
1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.Da4+ Ld7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4
a6 7.d4 b5 8.Dd3 c5!?
Ofta är sådana bondeoffer i Grünfeld temporära, men här är fälten
d7 och a6 upptagna för svarts
springare, och vi har en verklig
gambit. 8...Lg7 9.g3 b4 10.Se4
Sxe4 11.Dxe4 Lc6 12.Df4 ledde
till komplikationer i partiet Valerij Popov–Tigran L Petrosian,
Moskva 2004.
9.dxc5 Lg7 10.e4 0-0 11.a3
Sc6 12.Ld2 b4!?
Svart sätter brädet i brand. Ett
mer solitt sätt att fortsätta gambiten var att spela på de svarta
fälten med 12...Lg4. Efter
antingen 13.b4 Dxd3 14.Lxd3
Tfd8 15.Lc2 Lxf3 16.gxf3 Se5
17.0-0-0 Sxf3 18.Le3 e6, eller
13.Td1 Dc7 14.b4 Tfd8 15.De3
Lxf3 16.gxf3 e6 med idén Sh5
och Le5, har svart rimligt spel.
13.Sd5 Sxd5 14.exd5 Lf5 15.
Dc4

15...Lxb2?!
Ett viktigt vägskäl. Oklara komplikationer hade uppstått efter
15...bxa3! 16.Txa3 Lxb2 17.dxc6
Lxa3 18.Dc3 Dd5! 19.Dxa3
Tfb8.

16.Td1 bxa3 17.dxc6 Le6 18.
Dc2 Db8 19.Lc4 Lxc4 20.Dxc4
Db5!
Howell lyckas trolla fram chanser på ett beundransvärt sätt. Om
Nybäck nu hade behållit damerna med 21.Da2 Tad8 22.c7 Td7
23.Lg5 Txd1+ 24.Kxd1 Dd3+
25.Sd2 Tc8 26.Le3 så hade han
nog inte blivit matt, men det han
spelar är också utmärkt, egentligen.
21.Dxb5 axb5 22.Ke2 a2 23.
Ta1! Tfc8
Efter 23...Lxa1 24.Txa1 ställer
vit upp sig med Kb2, Le3 och
Sb3, varefter c5-bonden blir den
starkaste bonden på brädet.
24.Kd3?
Här omkring börjar vit röra till
det för sig. Vi efterkloka vet att
kungen inte kan närma sig bönderna innan svart bytt på a1. Han
skulle ha börjat med 24.Le3 och
25.Sd2.
24...Txc6 25.Le3 Ta3+ 26.Kc2

26...Lf6!
Ett streck i räkningen för vit. I
vits kalkyler har löparen slagit
tornet i hundra sinom hundra
olika lägen, men här passar det
inte. Nu verkar Nybäck tappa
orienteringen.
27.Thd1 Tc3+ 28.Kd2 Ta3 29.
Ke2
Vit verkar ha en smal väg till vinst
efter 29.Se1 b4 30.Sc2 Lxa1
31.Txa1 Ta4! 32.Se1! b3 33.Kc3
Tb4 34.Sd3 Tb5 35.Lc1. Men
finns det inget mer överskådligt?

Nybäck är beredd att ge c5-bonden för att få fason på ställningen.
29...b4 30.Ld4 Lxd4 31.Txd4
b3 32.Tb4 Txc5 33.Sd4
Nu verkar vit ha kontroll på ställningen. Men det skall visa sig att
svarts bönder inte är så lätta att
kontrollera utan en handfast
blockad ...
33...Tc3

34.Ke1?
Det här draget har Tomi Nybäck
inte fått så mycket beröm för.
Varför lade han inte beslag på
hela poängen med det uppenbara
34.Kd2? Den frågan var på allas
läppar den här dagen. Men i rättvisans namn skall det sägas att
vägen till vinst inte är trivial i
slutspelet efter 34...b2 35.Txa2!
Td3+! 36.Kc2 Txa2 37.Kxd3
b1D+ 38.Txb1 Txf2 39.Tg1. Men
som han spelar är det svart som
står bättre.
34...Td3 35.Se2 e5(?)
Vits kung kommer aldrig åt bönderna: 36.Sc1 Tc3 37.Kd1 Kg7
38.Se2 Td3+ 39.Kc1? Ta6! och
svart vinner.
Därför har vit inget bättre än
att styra in i ett tornslutspel som
skall vara remi genom 36.h4 följt
av g3 och Sc1xb3. Vi förstår nu
att svarts senaste drag är ett litet
fel; han borde ha gjort 35...g5
istället, för att försvåra vits
korrekta försvarsuppställning
f2-g3-h4 i det kommande tornslutspelet. Men det är att vara
petig.
TfS nr 1/2007
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36.Tb5 Kg7 37.Tb6 h5 38.h3 h4
39.Tb5 f6 40.Tb7+ Kh6
Tidskontrollen är avklarad och
finländaren ser ovanligt blek ut.
Nu är tornslutspelet efter 41.Sc1
Tc3 42.Sxb3 Tcxb3 43.Txb3
Txb3 44.Txa2 e4 troligen vunnet
för svart, som kan fortsätta med
Kg5-f4, f5 och g5-g4, eller Tb1g1 beroende på vad vit gör.
41.f3 Kg5 42.Tb4 f5 43.Tb5 Kf6
44.Tb6+ Kg5 45.Tb5 Td8!
Efter försvagningen f3 är en icketeknisk lösning på problemet
möjlig. Howell verkar vara
mycket stark i varianträkningen.
46.Sc1 Tc8 47.Sxb3 Tc2 48.Sd2
Td3 49.Sf1 Txg2 50.Txe5 Tb2
51.uppg.

Detta kan anses vara David
Howells stormästarprov. I de
sista ronderna spelade han remi
mot Fontaine och Emanuel Berg,
och tog därmed sin tredje och
sista stormästarinteckning, endast
sexton år gammal, samma ålder
som Fischer. Just åldern när man
tar stormästartiteln är föremål för
viss tävlan underbarnen emellan
(eller deras föräldrar). Kan den
som är för tidigt född tillgodoräkna sig de veckorna? Vad säger
schackpubliken?
Det regnade titelinteckningar i
den här tävlingen. David Berczes
säkrade sin första stormästarinteckning genom att ta remi i
vunnet slutspel mot Kotronias i
näst sista ronden. Förutom Axel
Smith tog även Hans Tikkanen
och Johan Furhoff IM-inteckningar, den senare med en halv
poängs marginal.
Hans Tikkanen ordnade sina
nödvändiga poäng genom kampremier mot några av fältets starkaste spelare, som slutsegraren
Robert Fontaine. I åttonde ronden offrade han två bönder och
höll Stellan Brynell i ett järngrepp.
14
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Damindiskt (D 12)
Hans Tikkanen
Stellan Brynell
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sf3 b6 4.Sc3
Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 Le7 7.e3
Se4 8.Lxe7 Dxe7 9.Sxe4 Lxe4
10.Ld3 Lxd3 11.Dxd3 Db4+
I partiet Quinn–Sindik, Wallsall
open 1997 följde nu 11.Dc3 och
omedelbart remi. Det finns
mycket ogräs i databaserna.
Tikkanen har tänkt sig något helt
annat.
12.Sd2!? Dxb2
Annars gick damen i onödan till
b4.
13.Tb1 Dxa2 14.0-0 Da6 15.De4
c6 16.Ta1 Db7
Två bönder tillgodo och damen i
säkerhet. Vad menar junioren
egentligen?
17.c5! 0-0 18.Sc4!
Nu visar sig idén, och den är
stark. Får vit ställa springaren på
d6, så har svarts springare bara
fältet a6 att utvecklas till, och det
håller vit lätt med tornet. Svart
blir kvävd.
Nu verkar 18...d5 19.cxd6 Sd7
20.Tfb1 Sf6 21.Df3 Dd7 22.e4
chansrikt för vit som hotar att
dubblera på a-linjen. Brynell
måste hitta på något annat.
Damen, som rullade ihop sig på
b7 likt en mätt katt under en
soffa, ger sig ut för att jaga igen.
18...bxc5 19.dxc5 Db4 20.Ta5
Här kan vit behålla ett litet grepp
med 20.Dd4, t.ex. 20...a5 21.
Tfb1 e5 22.Sxe5 (eller 22.Txb4
exd4 23.exd4 axb4 24.Txa8)
22...Dxd4 23.exd4, och det är
fortsatt svårt att få ut springaren
från b8, även till priset av en
bonde.
20...d5 21.cxd6 Sd7 22.Dxc6
Sb6
Med ett vigt och exakt språng
räddar sig svart in i ett hållbart
tornslutspel.
23.Sxb6 Dxb6 24.Dxb6 axb6
25.Tb5 Tfb8 26.e4 Ta5 27.Tb4!
Avbytet på a5 lovade inget gott

för vit. Hans torn måste blockera
a-bonden framifrån, och då kan
han inte hålla i e5-fältet, varigenom d-bonden långsiktigt blir
känslig.
27...f5 28.f3 Kf7 29.Tc1 Kf6
30.d7 remi
Det var Tikkanens fjärde inteckning, och han behöver bara komma över 2400 i rating för att få ut
titeln.
Den näst sista ronden bjöd på
åtskillig dramatik. I kommentatorrummet där Jesper Hall
serverade inträngande och pedagogiska analyser tävlingen igenom
var stämningen hög. Det var en
mörk dag för förhandsfavoriterna Kotronias, Rozentalis och
Nybäck, som alla stoppades av
lokala förmågor på sätt vi strax
skall få se.
Michail Ulibin hade misslyckats tidigare i tävlingen. Gleizerov
menade att det hade att göra med
att Ulibin flyttat från den fridfulla provinsen till det hektiska
Moskva, och sålunda råkat ur
balans, och onekligen spelade
ryssen lite obalanserat.
Det lutade åt att förstapriset
skulle delas av ett litet koppel
spelare. Ännu hade ingen tagit
någon notis om den där fransmannen.
Emanuel Berg imponerade stort
mot Pia Cramling. Inte bara i
partiet, utan också i efteranalysen, vilket väl avspeglas i hans
egna kommentarer som här
följer.
Sicilianskt (B 83)
Emanuel Berg
Pia Cramling
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le2
Efter 6.Le3 a6 7.f4 Sxd4 8.Dxd4
b5 9.Le2 uppkommer en ställning som jag har spelat mot Pia
två gånger tidigare med remi som
resultat i båda partierna. Detta är
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en ställningstyp som Pia har erfarenhet av och spelar mycket bra.
Dessutom tycker jag inte heller
att vit har någon nämnvärd fördel
i varianten och jag såg det därför
som ett klokt beslut att undvika
en sådan teoriduell.
6...Sf6 7.0-0 Le7
Det här draget har Pia spelat en
gång tidigare enligt databasen,
men hennes huvudsvar verkade
vara 7...Lb4, vilket jag hade
ägnat en stor del av mina förberedelser åt. Nu var jag plötsligt ute
ur boken redan efter sju drag.
Det myllrade av idéer i huvudet,
men jag hade svårt att välja vilken
plan jag skulle spela på. Tiden
började rinna iväg och snart hade
jag nästan en hel timme sämre tid
på klockan.
8.Kh1
Det förbereder f2-f4. Jag vill
vänta med att utveckla svartfältslöparen eftersom jag ännu inte
har bestämt var jag vill ställa den.
8...0-0 9.f4 d6
Ett för mig kritiskt läge i partiet.
Vit måste nu välja mellan två
huvudplaner eller hitta på något
eget. Den ena planen är att vika
ner med springaren från d4 till f3
för att sedan fortsätta med Ld3,
De1 och understödja e4-e5. Vits
förhoppning är då att kunna
starta ett anfall på kungsflygeln.
Tyvärr kommer svart inte att
tillåta allt detta utan spelar i
något läge Sb4 följt av Sxd3. I och
med det blir vits angrepp inte lika
effektivt och även om han får ett
starkare centrum så tycker jag att
svart står helt okej. Jag var också
inne på att förhindra Sb4 genom
att spela a2-a3, men då kommer
svart istället att bryta med a6 följt
av b5-b4. Jag valde därför den
andra planen även om den också
har sina nackdelar.
10.Le3
För ett ögonblick var jag inne på
att spela 10.Sdb5 Db8 11.a4 a6
12.Sa3 för att stoppa svart på

damflygeln, men tyckte det såg
lite för konstlat ut, och troligtvis
kan svart bestraffa vit med 12...d5
13.exd5 Td8 14.Lf3 exd5 med
bra spel.
En annan tänkbar möjlighet var
10.g4 men jag kände på mig att
vits ställning inte var redo för en
sådan framstöt. Svart står sunt
och har direkt motspel i centrum
med 10...Sxd4 11.Dxd4 e5 12.
Dg1 d5! och då har draget 10.g4
gjort mer skada än nytta för vit.
10...Sxd4
Jag hade väntat mig 10...a6 för
att först kontrollera b5 och förbereda Sxd4 i nästa drag. Kanske
ville Pia inte försvaga fältet b6
i onödan. Hon hade dessutom
spelat ett identiskt parti tidigare
under 2006 mot Friso Nijboer
där hon snabbt fick remi.
11.Dxd4 b6!?
Detta kom snabbt och mycket
oväntat. Min uppfattning var att
11...e5 är den naturliga uppföljningen. Det är sällan svart slår av
på d4 för att sedan bara låta vit stå
kvar där, men kanhända är detta
ett undantag. Partidraget har
spelats av flera starka stormästare
med gott resultat. På 11...e5 hade
jag planerat att fortsätta med
12.Dd3 exf4 13.Lxf4 Le6 14.Dg3
och vit har ett visst initiativ.

12.e5!
En nyhet. För mig är det det
självklara draget. Svart har spelat
b6 och slösat ett tempo. Nu är
rätt läge för vit att bryta i

centrum. Av någon anledning har
nästan samtliga partier istället
fortsatt med 12.f5?! och efter
12...Lb7 har svart inga som helst
problem. I Pias parti mot Nijboer
följde 13.fxe6 och vit bjöd remi.
12...dxe5
12...Sd7 var värt att tänka på
med idén 13.Sb5 dxe5! 14.Sxc7
exd4 15.Sxa8 dxe3 med kompensation för den offrade kvaliteten.
13.fxe5 Sd5?!
Ett drag jag har svårt att begripa.
I och med detta går svart in i en
klart sämre ställning där hon
möjligtvis kan kämpa till sig en
halvpoäng vid korrekt spel.
13...Lc5 är farligt för svart. Vit
har ett giftigt angrepp efter
14.Dh4! Dxe5 (14...Lxe3 15.exf6
är möjligtvis bättre, men även
här har vit ett farligt anfall.)
15.Lf4 Df5 (På 15...Dd4 följer
16.Tad1 Db4 17.a3 Dxb2 18.Le5
Sd7 19.Lxg7! Kxg7 20.Tf3 med
avgörande angrepp för vit.)
16.Lg5 De5 17.Txf6! och vit vinner.
Varför inte spela det naturliga
13...Sd7 och trycka mot e5-bonden? Då kan vit inte spela riskfritt
vilket också ger svart chanser.
14.Sxd5 exd5 15.Ld3 Dd8
Svart går på defensiven för att
försvara sig mot vits obehagliga
hot Tf6!?. Kanske var det ändå
bättre att tillåta detta och spela
15...Le6. Då är det givetvis
mycket lockande att offra kvalitet med 16.Tf6!?, men jag är inte
alls säker på att det är särskilt bra.
Svart tycks ha tillräckliga försvarsresurser efter 16...Lxf6 17.exf6
g6, och även om det ser lovande
ut så finns det inget konkret för
vit. Vit kan naturligtvis fortsätta
med 16.Df4 istället liksom i partiet, men då är det inte längre
nödvändigt att spela ner damen
till d8 för svart.
16.Df4 Le6
Ett alternativ var 16...h6 17.Df3
TfS nr 1/2007
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Lc5 för att förenkla spelet en
aning, men vit behåller sin fördel
efter t.ex. 18.c3 Lxe3 19.Dxe3
med positionellt bättre förutsättningar. Vits löpare är klart starkare än den svarta och dessutom
har vit en viss terrängfördel.
17.Df3! h6
Svart planerar att spela löparen
till g5 för byta av den mot vits
motsvarighet på e3. Det direkta
17...Lg5? faller på 18.Lxh7+!
Kxh7 19.Dh5+ Lh6 20.Lxh6 g6
21.Dg5 Dxg5 22.Lxg5 och vit
har vunnit en bonde.
Däremot var 17...Lc5 värt att
prova, eftersom det till synes
eleganta offret 18.Lxh7+!? inte
fungerar på grund av 18...Kxh7
19.Dh5+ Kg8 20.Lg5 Dc7! (Inte
20...Le7 21.Lf6! Lxf6 22.exf6
gxf6 23.Tf3 Te8 24.Dh6 Lg4
25.Th3 Lxh3 26.gxh3 Te5 27.h4
De7 med remischackar efter
28.Tg1+ Tg5 29.hxg5 De4+
30.Tg2 De1+) 21.Lf6 Tfc8
22.Tf3 Lf8 och svart håller i. Vit
bör i stället spela 18.Dh5 g6
19.Dh6 Lxe3 20.Dxe3 Dh4 21.c3
med en liten fördel.

18.Lxh6!
Ett klassiskt offer. Vit ger löpare
för bonde och angrepp. I och
med svarts öppna kungsställning
och klumpiga pjäsplacering
hinner hon inte omorganisera
styrkorna till ett effektivt försvar.
Vid praktiskt spel är det mycket
svårt för svart eftersom det finns
många sätt att gå fel. Objektivt
16
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sett verkar dock svart stå helt
okej vid korrekt försvar.
18...gxh6 19.Dh5 Kg7
På 19...Lg5 följer det starka
20.Tf6! och angreppet slår igenom.
20.Tf3 Lh4
Svart måste hindra tornet från att
komma till g3 och nu hotar dessutom Dg5 med dambyte.
20...Th8 duger inte på grund av
21.Taf1 och svart blir ihoptryckt,
t.ex. 21...De8 22.Lb5! Dg8
23.Tg3+ Lg5 24.h4 Kf8 25.Kg1
osv. Vit vinner tillbaka den offrade pjäsen och behåller initiativet
och anfallet.
21.g3

21...Lg5
Svart väljer att behålla merpjäsen, men troligtvis var det bättre
att ge tillbaka material med
21...Dg5 22.Dxh4 Dxe5. Naturligtvis har vit fortfarande en trevlig ställning där det går att pressa
vidare, men svart har åtminstone
undkommit de värsta problemen
med sin kungssällning. (Att byta
dam löser inte svarts problem.
Den vita dubbelbonden på hlinjen kan komma väl till pass
efter 22...Dxh4 23.gxh4 Tg8 24.
Tg3+ Kf8 25.Tag1 och svart har
att välja mellan att antingen räta
ut vits dubbelbonde eller att
ställa sig passiv med Th8. Vit har
merbonde och klar fördel.)
21...Le7!? är inget drag som
man vill spela frivilligt, men det
verkar faktiskt hålla ihop efter

22.Taf1 De8! (Ett starkt försvarsdrag som hotar med f6 eller f5.
Vit måste därför agera snabbt för
att inte hamna sämre.) 23.Tf6
(På 23.Lf5? kan svart försvara sig
med 23...Lxf5 24.Txf5 f6 25.
Dg4+ Dg6 26.Dd4 fxe5 27.
Dxe5+ Lf6 28.Dxd5 Tad8 och
svart har klarat ut det hela med
merpjäs i behåll och goda vinstchanser.) 23...Th8. Här ser det ut
att kunna finnas något konkret
för vit, men trots flera lovande
möjligheter har jag inte lyckats
hitta något som ger fördel.
Frågan är om vit ska forcera dragupprepning eller spela vidare i
oklar ställning med kvalitet
under. Den absolut hårdaste fortsättningen är att offra ytterligare
material med 24.Txe6 (24.Lb5
forcerar remi efter 24...Dg8 25.
Ld7! Lxf6 26.Lxe6 fxe6 27.Txf6
De8 28.Dg4+ Kh7 29.Txe6 Df7
30.Tf6 De8 med dragupprepning.
24.Lf5 är lite för bra för att vara
sant. Svart klarar sig precis efter
24...Lxf6 25.exf6+ Kf8 26.Dg4
Th7! och har vinstställning.)
24...fxe6 25.Dg4+ Lg5 26.Tf6!
(26.h4 ger inte så mycket efter
26...Tf8 27.Txf8 Kxf8 28.hxg5
hxg5 29.Dxg5 Df7 och svart har
kommit billigt undan. Vit har
fortfarande viss kompensation,
men då är det i stället svart som
har vinstchanserna.) Vit behåller
trycket och har vissa vinstchanser. Det hotar t.ex. h2-h4 med
dödande angrepp. Svart tycks
dock ha tillräckliga resurser efter
26...Tf8 27.Txe6 Df7 28.Tf6 De7
och återigen är vit nödgad att gå
med på dragupprepning.
22.h4 Th8?
Ett avgörande misstag. Nu är
visserligen inte Le7 lika aktuellt
längre eftersom vit har fått lägga
in h2-h4 gratis, men nödvändigt
var 22...d4! för att skapa motspel. Då kan vit välja mellan att ta
tillbaka pjäsen på g5 med dambyte till följd eller att fortsätta
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Foto: Johan Walén

Emanuel Berg besegrade Pia Cramling i åttonde ronden.

angreppet med 23.Le4, men
efter 23...Le3 verkar svart faktiskt klara sig riktigt bra, t.ex.
24.Tf6 (Det hotar Tg6+!)
24...Dd7. Det parerar vits hot
samtidigt som svart själv hotar
med Lg4!. Vit är förlorad. Vit
får därför helt enkelt nöja sig med
23.hxg5 Dxg5 24.Dxg5 hxg5
med en relativt jämn ställning,
men här har svart inte några som
helst problem längre.
23.Taf1 De7 24.Lf5!
Ett nyckeldrag. Genom att byta
av vitfältslöparna sätter vit än mer
press på svarts ställning.

24...Taf8 25.Kg2
Aktiverar hotet hxg5 som i kombination med Lxe6 kan ge vit stor
fördel i ett eventuellt uppkommande slutspel.
25...Lxf5
Svart väljer att lätta på trycket för
att på så vis kunna rädda löparen
på g5.
26.Txf5 Le3
26...Ld2 förlorar också, t.ex.
27.De2 Db4 28.T1f4!! Lxf4
29.Txf4 Dxf4 30.gxf4 och i
denna ställning är vits dam och
bonde klart starkare än vits
tornpar. Vit behöver inte nöd-

vändigtvis gå in i detta utan kan
också komma klart bättre med
27.c3 och svarts löpare är på väg
att gå förlorad.
27.Dg4+ Kh7 28.Df3 d4
Inte heller 28...Lc5 kan försvara
svarts ställning. Då kan vit effektivt utnyttja att den svarta löparen inte längre försvarar h6, t.ex.
29.Dh5 Kg7 30.Dg4+ Kh7 31.Tf6
Thg8 32.Df5+ Kg7 (32...Tg6
33.h5) 33.Df4 Th8 34.Dg4+ Kh7
35.e6 och svart är förlorad.
29.c3!
Ett starkt drag! Nu hotar vit med
cxd4 varefter svarts löpare komTfS nr 1/2007
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mer att hänga löst.
29...Dd7??
Efter detta är loppet kört för svart.
Sista chansen var att ge tillbaka
material med 29...dxc3, men även
här vinner vit: 30.Dxe3 cxb2
31.Db3 Kg8 (31...Kg7 32.Dxb2
och vit har fått slå bonden på b2
med tempo eftersom det hotar
e5-e6+.) 32.e6 b1D (Efter
32...Th7 33.Tf6 kommer svart
inte loss ur vits grepp.) 33.exf7+
Txf7 34.Dxb1 Thh7 35.Txf7
Txf7 36.Dg6+ Tg7 37.Dxh6. Vit
har en teknisk vinstställning, men
svart är i alla fall fortfarande med
i partiet.
30.cxd4 Lxd4 31.De4 Kg8
Detta förlorar forcerat, men även
31...Kg7 är hopplöst efter
32.T1f4 Thg8 33.Tf6! med avgörande angrepp, t.ex. 33...Lxe5
34.Dxe5 Kh7 35.De4+ Kg7 36.
h5 Te8 37.Txf7+ Dxf7 38.Txf7+
Kxf7 39.Df5+ Ke7 40.Dh7+ följt
av slag på h6 och vit vinner.
32.e6 Dxe6 33.Dxe6 fxe6 34.
Txf8+ Kg7 35.T1f7+ Kg6 36.
Txh8 Lxh8
Likaledes förlorar 36...Kxf7
37.Txh6 Lxb2 38.h5 Lg7 39.Tg6
och vit kommer ut med tornet.
37.Txa7 Lxb2 38.Ta4 Lc3 39.
Tc4 La5 40.Kf3 h5
och samtidigt gick svarts tid ut.
Men ställningen är naturligtvis
också förlorad.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Jag tror att många som såg Pia
förlora så här tänkte “det kunde
ha varit jag“. Hur skall man få
stopp på Emanuel när han spelar
på det sättet?
Nu skall jag visa hur jag gjorde
mot Tomi Nybäck i samma rond.
Italienskt (C 54)
Johan Furhoff
Tomi Nybäck
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5
4.c3 Sf6 5.d3
Jag hade tillbringat den före18
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gående kvällen med att studera
Jugoslaviskt, men förstod att
motståndaren samtidigt hade
tittat på något annat, och jag
valde därför en variant som inte
är så känslig för överraskningar.
5...a6 6.Sbd2 0-0 7.Lb3 La7
8.0-0 d6 9.h3

Den här uppställningen är något
av en juniorfångaröppning.
Enbart energi och fantasi räcker
inte, utan man måste ha kunskap
om ställningstypen. Vit spelar på
att hoppa in med sina springare
på det känsliga fältet f5, och därigenom utveckla ett kungsangrepp. Det är en långsam plan,
men när det väl börjar hota saker
är det oftast för sent för svart att
göra något.
Svart bör redan nu planera hur
han skall skaffa motspel. Det är
möjligt att genomföra d5, särskilt
efter ett förberedande Le6, men
efter ett följande byte på e4 har
ställningens karaktär inte ändrats
nämnvärt. Att spela f5 som svart
kan i vissa fall vara mycket effektivt, men är oftast svårt att
genomföra. Nybäck väljer här att
spegelvända vits plan och dirigera sina springare mot f4. Det är en
populär manöver, men jag tycker
att vit alltid ligger ett halvt steg
före.
9...Se7 10.Te1 Sg6 11.Sf1 h6
12.Sg3 Sh7 13.d4 Df6
I partiet Nevednichy–Cozianu,
Zovata 1998 följde nu 14.Le3
Sg5 15.Sh2 Sf4, vilket så små-

ningom slutade med remi.
14.Sh5! De7 15.Le3 Sg5 16.
Sh2!
16.Lc2, som spelades i partiet
David Ledger–David Howell,
Brittiska mästerskapet i Torquay
2002, har inte samma tyngd. Den
då tolvårige svartspelaren klarade enkelt remi.
16...Se6 17.g3!
Jag hade tänkt bemöta 17...Sg5
med 18.h4.

Vit har tagit alla fält på kungsflygeln för svarts dam, och alla utom
g5 för svarts springare (vits nästa
drag är h4). Löparen på a7 deltar
inte i spelet. Spelets manövreringsfas har inte utfallit gynnsamt
för svart, som i brist på konstruktiva möjligheter är tvungen att ge
upp centrum.
17...exd4 18.cxd4 c5?!
Här är det mer som talar för
18...Sg5. Under partiet var jag
helt inne på att spela 19.h4, för
att vinna pjäs efter 19...Sh3+
(19...Sxe4 20.Lxh6 gxh6 21.
Txe4) 19.Kg2 Dxe4+ 20.f3, men
i efterhand är jag inte säker på
ställningen efter 20...Sxh4+
21.gxh4 Dxh4 22.Sg3 Sf4+
23.Lxf4 Lh3+ 24.Kh1 Dxf4.
Säkrare är 19.Lxg5 Dxg5 20.g4
vilket ger vit ett starkt initiativ på
kungsflygeln om han får ett grepp
om ställningen.
19.d5 Sd4 20.h4 Te8 21.Lxd4
cxd4 22.Kg2
Det får inte förekomma, att löparen på a7 börjar samverka med
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Foto: Johan Walén

Johan Furhoff mot Tomi Nybäck i åttonde ronden.

svarts övriga pjäser mot vits kung.
Som det nu är, är dess enda
uppgift att gardera d4-bonden.
(Samtidigt kan sägas, att svarts
c-bonde ryckte fram först och
främst för att skaffa a7-löparen
någon slags uppgift.)

Nu står svart inför ett vägskäl.
Nybäck ville genomföra f5, vilket
ju är det enda sättet att bryta upp
ställningen. På direkt 22...f5 måste svart dock räkna med 23.e5!
Sxe5 24.f4, och i sina försök att
hitta ett lämpligt förberedelsedrag ställer han till det för sig.
22...Df8? 23.Tc1! Lb6 24.La4!
Te7
Tornet har inga bra fält. Jag hade
väntat 24...Td8 följt av Ld7, men
vit har hur som helst bra spel.
25.f4 Dd8
Springaren på h5 har länge varit
posterad “framom främsta linjen“.
Dess reträtt är avskuren, men om
de andra pjäserna kommer till
hjälp blir den partiets hjälte.
26.f5! Sf8?

Efter 26...Se5 27.f6 gxf6 28.
Sxf6+ Kg7 är svarts kungsställning försvagad vilket ger vit
en viss fördel, men det är ingen
katastrof i sikte.
27.Sg4! f6 28.Dd2! Ld7
Nybäck började komma i tidsnöd. Vits avsikt att offra sig
igenom på kungsflygeln är
uppenbar, men vad skall man
göra åt saken?
29.Lb3!
Ju fler pjäser svart har på sina 1,5
rader, desto sämre blir koordinationen dem emellan. Löparen på
b3 kommer med i spelet efter ett
senare e5.
29...Le8
Här gick det lite snabbt. Löparutfallet till a5 måste beaktas. Vit får
TfS nr 1/2007
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dock tre bönder för pjäs och överlägsen ställning efter 29...La5
30.Shxf6+ gxf6 31.Sxf6+ Kg7
32.Dxd4! Lb6 33.Sh5+ Kh7
34.Df6 Le8 35.Sf4 Tf7 36.Dxd8
Txd8 37.Se6 Sxe6 38.dxe6.

Efter partidraget spärrar löparen
på e8 svarts bakre rad, och förutsättningarna för offret verkar
optimala. Vits syfte är inte att
prompt sätta matt, utan att erövra en tredje bonde för pjäsen och
krossa svart med bönderna, gärna
efter dambyte. En sådan spelplan
är nästan omöjlig att försvara sig
emot i tidsnöd.
30.Shxf6+ gxf6 31.Sxf6+ Kh8?
Här måste obetingat 31...Kg7
32.Sg4 Kh8 33.Dxh6+ Sh7 ske.
Ett uppenbart och starkt drag är
då 34.e5. Om svart svarar naturligt 34...dxe5 har vit en rad olika
vinstvägar:
a) 35.Txe5 Tg7 36.d6 Lc6+ 37.
Txc6 bxc6 38.f6 Txg4 39.Te7;
b) 35.Sxe5 Tg7 36.Sg6+ Lxg6
37.fxg6 Df8 38.Te6
c) 35.f6 Tf7 36.Txe5 Ld7 37.d6
(Jesper Hall förordar 37.Tg5)
37...Txf6 38.Sxf6 Dxf6 39.Dxf6+
Sxf6 40.Tf1
d) 35.d6 Tg7 36.Txe5 med dragomkastning till a)
Istället för 34...dxe5 är svarts
bästa försvar 34...Tg7!, som vit
besvarar med 35.Sf6 Lf7 36.Sxh7
Txh7 37.Dxd6 med fyra bönder
för pjäsen. Analysen fortsätter
37...Dxd6 38.exd6 Td8 39.Te6!
Lxe6 (39...La5 40.Tc7!?) 40.dxe6
20
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Txd6 41.f6 Td8 42.f7! och vit
har vinstställning.
32.Dxh6+ Sh7 33.Sxh7 uppg.
Nybäck är nog den högst rankade
spelare jag har slagit, men inte
den som gjort hårdast motstånd.
På slutet kan man nästan få
intrycket att han tappat intresset
för partiet. Säkert gjorde den
omilda behandlingen från Howells sida dagen innan sitt till.
Att spela med skadat självförtroende är att bygga med brutna
verktyg.
Inför sista ronden ledde Kotronias, Fontaine, David Berczes,
Howell och Berg på 6½ poäng,
före åtta spelare på 6 poäng.
En överslagsberäkning gav vid
handen att 7½ poäng skulle leda
till odelat förstapris på 18 000 kr,
7 poäng skulle ge ungefär 10 000
och 6½ 1000. Därav väntade
man sig att spelarna i 6½-poängsgruppen skulle vara nöjda med
remi i sista ronden för att säkra en
anständig förtjänst från tävlingen, medan 6-poängarna skulle
kämpa hårt. Rent statistiskt
skulle det ju räcka med elva procents chans att vinna för att det
skulle vara lönsamt för dem att
spela vidare, om man matematiskt skulle väga risken för förlust
och chansen till förtjänst mot
varandra.
För mig var det oroväckande
kalkyler. Jag hade 6 poäng och
behövde en halva för att ta min
tredje IM-inteckning och samtidigt för första gången passera det
magiska 2400-strecket. Vidare
skulle jag vara svart mot Slavko
Cicak, ett hårdhudat proffs som
vet allt om att ta risker, så jag
väntade ingen nåd. Jag har spelat
schack i tjugotre år och eftersträvat IM-titeln ungefär lika länge,
så jag ville gärna ha med mig de
två bokstäverna från tävlingen.
Jag bestämde mig för att lämna
prispengarna utanför kalkylen,

och bjuda remi om ställningen
skulle börja vända i min favör.
Efter en öppning som imponerade åskådarna mer än motståndaren satt jag och räknade
förlustvarianter. Men kanske
ville Slavko vänta ut ytterligare
misstag, för plötsligt slank jag ut
och grep initiativet. Faktiskt kom
jag också ihåg att bjuda remi,
vilket avslogs eftersom elvaprocentsgränsen trots allt var långt
borta. Och sedan vann jag. I
efteranalysen visade Slavko
ungefär sex olika vinstvarianter i
snabb följd, och det fanns inte så
mycket att säga.
Jag är nu i färd att söka titeln.
Jag har glömt att registrera en
inteckning från Köpenhamn
1996, eftersom jag inte förstod
att så gamla resultat börjat gälla
igen. (Tidigare gällde en inteckning endast i fem år.) Jag har bara
28 partier i stället för 30 som man
skall ha om man inte har någon
inteckning från en bergerturnering, men jag har en halv poäng
för mycket här och en hel poäng
för mycket från Rilton 2002. Men
jag tänker söka i varje fall.
David Berczes hade som tidigare nämnts redan säkrat sin
stormästarinteckning, och kunde
spela sista ronden utan den
pressen. Det måste ha varit lite
skolavslutningskänsla för honom.
Kanske väntade han ett snabbt
professionellt remianbud från
motståndaren. Men därav blev
intet.
Engelskt (A 32)
Robert Fontaine
David Berczes
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Sf3 c5 5.g3 cxd4 6.Sxd4 0-0
7.Lg2 d5 8.cxd5 Sxd5 9.Db3
Db6 10.Lxd5
Innan datorerna blev bra hade
ingen sett åt det här draget. Att
byta av fianchettolöparen för att
eventuellt vinna en simpel iso-
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Fontaine har bedömt den här ställningen djupare än sin motståndare. Svarts aktivitet leder aldrig

Foto: Jan Wikander

lanibonde – det har vi inte sett
så ofta i Ulf Anderssons eller
Anatolij Karpovs partier. Som
representant för dinosauriegenerationen (vi som kan imitera de
första talande bordsdatorernas
charmiga robotstämmor; “check
and mate I loose“ etc) vill jag nog
opinera att nackdelarna med
avbytet mer än uppväger fördelarna.
10...exd5 11.Le3 Sc6?!
Ett pseudoaktivt drag. Jag menar
att svart borde försöka en liten
gambit, för att på längre sikt dra
nytta av vitfältarens frånvaro:
11...Lh3!? 12.Dxd5 Sd7 13.Db5
Tac8! med utmärkt spel. Vit har
ingen riktigt bra plats där han kan
ställa kungen. Istället har 12.g4
försökts i några partier. Svart kan
då fortsätta med 12...Sc6!?
13.Sxc6 Lxc3+ 14.Dxc3 Dxc6
15.Dxc6 bxc6 16.Tg1 f5! med
lika spel.
12.Sxc6 Dxc6
Säkrare är 12...Lxc3+ 13.Dxc3
Dxc6 14.Dxc6 bxc6, som har
spelats i några partier. Vit står lite
bättre och kan manövrera länge
utan risk, men det bör sluta med
remi. En idealisk variant för sista
ronden alltså, från Fontaines
perspektiv.
13.Dxb4 d4 14.f3 dxe3 15.
0-0-0! Le6 16.Dd6! Tac8 17.
Dxc6 Txc6

Turneringsvinnaren Robert Fontaine.

till något reellt. Och när vit får
ordning på ställningen kommer
e3-bonden att försvinna.
18.Kb1 Lc4 19.Td4 b5 20.Tc1
Tfc8 21.b3 Le6 22.Kb2 Kf8
23.a3 a5 24.Sa2 Lf5 25.Txc6
Txc6 26.Sc3 Lg6 27.b4 axb4
28.Txb4 Td6 29.Txb5 Td2+
30.Kb3 f6 31.a4 Lf7+ 32.Ka3
Lc4 33.Tb2 Ke7 34.f4 Txb2
35.Kxb2 Kd6 36.Sd1 Lxe2
37.Sxe3 Kc5 38.Kc3 g6 39.h4
h5 40.Kd2 La6 41.f5 gxf5
42.Sxf5 Lc8 43.Sg7 Lg4 44.Se8
Kd4 45.Sxf6 Lf3 46.a5 Ke5
47.Ke3 uppg.
Övriga partier i toppen slutfördes omdömesgillt till remi, vilket
gav Fontaine och mig maximal
utdelning. Det fanns många titelhållare utanför prislistan.
Man noterade deltagarrekord
med 217 deltagare, vilket märktes genom att mittgången i spellokalen indragits för att ge plats åt
fler bräden. Partierna på de åtta
första borden direktsändes på
internet, vilket fungerade utmärkt. Den största smolken i
bägaren var väl att endast två
svenska internationella mästare
ställt upp till start.
De som vanligt utmärkta
arrangemangen fick en trivsam

avrundning då vinnaren harangerades på franska vid prisutdelningen. Det enda jag ångrar från
den här tävlingen är att jag inte då
brast ut i Marseljäsen. Risken hade
väl varit att jag fått sjunga den
ensam, men om De Gaulle kunde så kan väl jag. (General De
Gaulle brukade avsluta sina
valmöten med att sjunga Marseljäsen, ensam och utan ackompanjemang.)
Slutligen skall vi se på ett par
slutspel, som det kan vara värt att
ägna några minuter att komma
underfund med.
Jean Netzer

Anders O Jansson
Partiet har förflutit relativt stillsamt, och vit har kunnat byta av
TfS nr 1/2007
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46.g3? h6 47.Kc2 Ka2 med välbekant vinstställning för svart.
46...Kb2 47.b4! a4
Svart förlorar kapplöpningen
efter 47...axb4 48.Kxb4 Kc2
49.Kc4 Kd2 50.Kd5 Ke3 51.Ke6
Kf2 52.Kxf6 Kxg2 53.Kxe5 Kxf3
54.Kf5 h5 55.gxh5 g4 56.h6, och
vit vinner genom senare dambyte.
48.b5 a3 49.b6 a2 50.b7 a1D
51.b8D+ Kc2 52.Dd6
och vit står något bättre.
Ja, remi alltså. Ett bondeslutspel med många bottnar.
Eduards Rozentalis

Topptrion Robert Fontaine, Vassilios Kotronias och David Howell.

motståndarens starka pjäser,
senast på b5. Är det dags att skaka
hand? Det trodde nog båda
spelarna, fast kanske på olika sätt.
Svart har till sitt förfogande en
idé som man bör känna till:
42.Kd3? Kb4 43.Kc2 Ka3!
Svart vill komma runt och angripa b3-bonden bakifrån, vilket inte
verkar så närliggande när man
ser kungarna stå mot varandra i
diagramställningen. Att bara byta
bönder med a5-a4 ger inget; vit
kan hålla oppositionen. Men om
damflygelbönderna byts på så sätt
att kungarna tar var sin bonde
så kommer svarts kung att vara
närmare kungsflygeln.
44.Kc3 h6!
Med detta lilla dragtvång kommer svart in bakifrån. Nu besvaras 45.g3 med 45...g5.
45.Kc2 Ka2 46.Kc3 Kb1 47.Kc4
Kc2 48.g3 g5 49.b4 a4 50.uppg.
Är vit alltså förlorad i diagram22
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ställningen? 42.Kd3 sparar in ett
tempodrag för svart eftersom
svarts kung direkt får tränga in på
a3, men svart verkar ju ha två
tempon tillgodo genom bondeställningen på kungsflygeln. I princip är detta riktigt, men det finns
några hakar. Från diagramställningen:
42.Kc2! Kb4 43.Kb2
Nu behöver svart två tempodrag för att vinna som i partiet.
Alltså:
43...g6!
Inte 43...h6? 44.g3! g6 45.Kc2
Ka3 46.f4! med remi.
44.Kc2 Ka3 45.Kc3 g5!
Absolut inte 45...Ka2 46.b4! och
det är vit som kommer före. Efter
textdraget verkar svart ha uppnått ett beprövat dragtvångsläge,
men orättvisors orättvisa, med
just den här bondeställningen kan
vit våga en kungskapplöpning mot
kungsflygeln.
46.Kc4!

Rafael Barhadurian
Är alla tornslutspel remi? Svart
har en avlägsen fribonde och har
också tornet placerat bakom fribonden, vilket ger möjligheter att
spela på dragtvång. I partifortsättningen får vi se hur det kan gå
till.
43.d5+? Kd6 44.Kd4 h4!
Det är ofta nyttigt att ta lite terräng på det sättet. Vit skall inte
ha några tempodrag och det skall
vara lätt för svarts kung att
komma åt kungsflygelbönderna
med kungen. Bonden kommer
närmare förvandlingsfältet.
45.f4 f6 46.h3 Ta7 47.Ke4 Kc5
48.f5 g5
Vit sprattlar redan i dragtvångsnätet.
49.Td4 Te7+ 50.Kd3 Td7 51.
Ke4 Te7+ 52.Kd3 Kd6 53.Tc4
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53.Ta4 kan besvaras med 53...Te5
54.Txa5 Txd5+. Bondeslutspelet är vinst på grund av h4-bonden: 55.Txd5+ Kxd5 56.Ke3 Ke5
57.Kf2 Kxf5 58.Kf3 Ke5 59.Ke3
f5 60.Kf3 Kd4 61.Kf2 Ke4 62.Ke2
f4 63.Kf2 f3! 64.gxf3+ Kf4
65.Kg2 Ke3 och vinner.
53...Kxd5 54.Td4+ Kc5 55.Tc4+
Kb5 56.Tc8 Te5 uppg.
Nå, vit gjorde inte något verkligt
allvarligt motstånd. Att gå med
d-bonden hjälper bara svart, och
vit borde ha kämpat om terrängen på kungsflygeln. Men framför
allt måste vit försöka byta
blockör. Tornet på a4 kan ju
faktiskt inte göra något annat än
bara stå där, och då har svart full
kontroll på ställningen. Om det
på något sätt är möjligt måste vit
låta kungen ta hand om a-bonden
och ställa till oreda med tornet.
Det är ju just tornets notoriska
förmåga att ställa till oreda som
är orsaken till tornslutspelens
remitendens.
Låt oss från diagramställningen börja med
43.h4! f6 44.f3!
Det är viktigt att ta fältet e4 för
svarts kung. Det kan också vara
nyttigt att byta bönder med g4.
För övrigt skall vits kungsflygelbönder inte stå på samma rad,
eftersom svarts torn då snabbare
kan slå dem.
44...f5 45.Kc3! Kb5
Svart kommer ingenstans med
45...Kd5 46.Kd3 f4 47.Kc3.
46.Tc4 a4 47.Tc5+ Kb6 48.Kb2
a3+ 49.Ka2 Td8 50.Tc4 Kb5
51.Tc5+ Kb4 52.Tc6 Txd4 53.
Tb6+! Kc3 54.Txg6 Txh4 55.
Kxa3
och vit bör kunna trassla till sig en
halvpoäng.
Detta är givetvis ingen uttömmande analys, men det är längs
den snåriga stigen vit måste söka
sin väg.

Rilton Cup, Stockholm 2006-07

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
12.
14.
15.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
30.
32.
34.
35.

38.
39.

GM Robert Fontaine
GM Vassilios Kotronias
IM David Howell
GM Emanuel Berg
Johan Furhoff
GM Jevgenij Gleizerov
IM David Berczes
GM Lars Bo Hansen
IM Bengt Lindberg
GM Pia Cramling
IM Falko Bindrich
GM Tiger Hillarp-Persson
GM Ralf Åkesson
GM Eduardas Rozentalis
GM Slavko Cicak
GM Thomas Ernst
IM Vasilij Gagarin
Hans Tikkanen
Jean Netzer
GM Michail Ulibin
GM Tomi Nybäck
GM Lars Karlsson
GM Stellan Brynell
IM Csaba Berczes
Axel Smith
Victor Nithander
Jesper Hamark
IM Dietmar Kolbus
Joel Åkesson
WGM Niina Sammalvuo
Erik Blomqvist
IM Bjarte Leer-Salvesen
Bjørnar Byklum
Santul Kosmo
Maxime Aguettaz
Jörgen Eriksson
Inna Agrest
Thomas Marttala
Josef Ask

FRA
GRE
ENG
SWE
SWE
RUS
HUN
DEN
SWE
SWE
GER
SWE
SWE
LTU
SWE
SWE
RUS
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FRA
RUS
FIN
SWE
SWE
HUN
SWE
SWE
SWE
GER
SWE
FIN
SWE
NOR
NOR
FIN
FRA
SWE
SWE
SWE
SWE

7½
7
7
7
7
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
5½
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Rilton Cup

PARTIKOMMENTARER
AV RALF ÅKESSON
Caro-Kann (B 14)
Eduardas Rozentalis
Ralf Åkesson
Hur många Rilton Cup har jag
spelat egentligen? Efter lite efterforskningar har jag nu fått fram
svaret: 25! (Sedan Riltondebuten
1976/77 har jag missat sex tävlingar. Anledningarna har varit
Junior-EM, Hallsberg två gånger,
Karlstad Open, Groningen Open
och kemiskt avhandlingsarbete.)
Den senaste tävlingen, som alltså
var ett litet personligt jubileum,
började olyckligt med en absurd
tidsöverskridning i andra ronden
(grattis till IM-normen, Axel!).
Så småningom flöt spelet bättre
och åttonde rondens möte med
fjolårssegraren blev både spännande och egendomligt.
1.d4
Rozentalis spelar normalt 1.e4,
men att döma av vårt senaste
parti från Gausdal i september så
har han vissa repertoarproblem
mot Sicilianskt.
1...Sf6 2.Sf3 e6 3.Lg5 c5 4.e3
Le7 5.c4!? 0-0 6.Sc3 cxd4 7.
exd4 d5
Nu får min motståndare en isolanitypställning som han gillar. I
jämförelse med Panovvarianten i
Caro-Kann eller c3-varianten i
Sicilianskt så har han dock tvingats spela Lg5 väldigt tidigt, vilket
ökar svarts chanser att utjämna.
8.Ld3 Sc6 9.0-0 Sb4 10.Le2
dxc4 11.Lxc4 b6 12.Se5 Lb7
13.Te1 Sfd5
Mer normalt är kanske 13...Sbd5.
14.Ld2 Tc8 15.Lb3 Sxc3 16.
bxc3 Sd5
Säkrare var att eftersträva avbyten genom 16...Sc6. Vit har det
typiska oklara “offret“ 17.Sxf7!?
Txf7 18.Lxe6 som ger torn och
24
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två bönder mot löpare och springare. I allmänhet är det ingen fara
för svart som brukar hitta fina fält
för de lätta pjäserna.
17.Df3 Tc7?!
Här missar jag förmodligen sista
chansen till utjämning, nämligen
17...b5!, ett tematiskt drag (c3
naglas fast) men med en lustig
poäng: 18.a4 Lg5!.
18.c4 Sf6 19.Dd3 Da8?!
Ytterst tveksamt. Här bryter jag
mot min egen schackliga bildning
som säger att damen inte får
deplaceras på a8 när det inom
kort kommer att hända saker i
centrum eller på kungsflygeln.
Idén var att försöka locka fram
f2-f3, som inte passar in i vits
angreppsstrategi, men vit måste
naturligtvis inte samarbeta. Klart
bättre var 19...Sd7 20.Lc2 g6
21.Sg4 med en liten vit fördel.
20.Lc2!
Starkt. Vit har spännande angreppschanser medan svart står
passivt och måste se upp med hot
på kungsflygeln samt den typiska
framstöten d4-d5. På direkt
20...Lxg2?! kan vit välja mellan
21.d5 (som tvingar svart att
ge pjäs för tre bönder med
21...Lxd5) eller 21.Lf4!?.
20...b5!?
Ett ruffelförsök som återupplivar
nyssnämnda hot (21.cxb5? Lxg2).
21.Dg3! Tfc8
Komplikationerna efter 21.
...bxc4!? 22.Sxf7! är i vits favör.
22.c5 Le4 23.Lb3
Precis som i 14:e draget väljer vit
att behålla sina löpare, starkt och
tematiskt med tanke på bondeställningen. Nu hotar 24.La5.
23...a5 24.a4 b4
Efter en liten transformation har
båda parter fått varsin garderad
fribonde. Min förhoppning var
att b4-bonden skulle bli stark i ett
senare slutspel. (Lustigt nog skulle
jag få rätt på den punkten!) Med
tanke på mer akuta problem i
mittspelet så var jag inte vidare

optimistisk i detta läge.
25.Sc4 Da7
Enda draget.
26.Lg5 Lg6 27.Tad1 Sh5
Tänkbart var 27...Tf8 eller förenklingen 27...Se4!?. Detta ser
obehagligt ut efter 28.Txe4 Lxe4
29.Lxe7 Txe7 30.Sd6 Lb7 31.Te1
(med hotet 32.Sf5!) men svart
tycks kunna hålla ihop ställningen efter 31...Db8. I denna variant
verkar dock 31.f4! (Fritz9) ännu
farligare.
28.Dh4 Lxg5 29.Dxg5 Tf8 30.
Sd6 Db8 31.f4 Sf6 32.f5
Rozentalis har en strategisk
grundinställning och är nöjd med
att skapa två förenade fribönder.
En angreppsspelare hade kanske
valt det hårda 32.g4!?. Idén är
33.f5 exf5 34.gxf5 följt av Td3g3 med farliga hot mot g7. Svarts
bästa försvar är antagligen 32...h6
33.Dh4 Tc6 för att ge en kvalitet
på d6.
32...h6 33.Df4 Lxf5 34.Sxf5 exf5
35.Dxf5 Td8

En svårspelad och ovanlig ställning. Vits två förenade fribönder
ser ut att ge stor fördel, speciellt
om framryckningen kan kombineras med hot på kungsflygeln
(där ett kvalitetsoffer på f6 nästan alltid är intressant). Om vit
lyckas pressa fram d4-d5 får han
förmodligen vinstställning. I
undantagsfall kan det till och med
ske med ett bondeoffer under
förutsättning att den kvarvarande bonden – helst c-bonden som
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Eduardas Rozentalis mot Ralf Åkesson i åttonde ronden.

springaren har svårast att stoppa
– blir tillräckligt stark. Även mittspelsställningar med bönder på
c6-d5 (och svart blockad på d6)
kan vara ruskiga om vit samtidigt
kan angripa svarts kungsställning.
Vits problem är att svarts pjäser
i nuläget står utmärkt för att
förhindra ytterligare bondeavancemang. Det är inte lätt att
föreslå någon konkret pjäsuppställning för vit. Datorerna hittar
ofta motspel för svart i exakta
varianter.
36.De5?!
Ett intressant drag, kanske det
allra starkaste, är 36.Df2!? med
röntgenkoll på c5. Några varianter: a) 36...Db7? 37.d5! Sxd5?!
38.Te5 Tcd7 39.Df3 med vinst;
b) 36...Tcd7 37.d5! Sxd5?! 38.c6
Td6 39.Dc5! med vinst; c)

36...Sd5?! 37.Te5! Tcd7? 38.c6!
Td6 39.Lxd5 Txd5 40.Te7 med
vinst; d) 36...Dc8!? (svarts bästa?) 37.Tc1 (det lugna 37.h3!? är
förmodligen bättre) 37...Tcd7
38.c6 Txd4 (38...Tc7!?) 39.Te7
(39.c7!? T8d7 40.Df5!?) 39...Td2
40.Lxf7+ Kf8 41.Dc5 Txg2+!
42.Kxg2 Dg4+ med remischackar. Även de följande tidsnödsdragen erbjuder ett flertal alternativ
men dessa erbjuder jag, som det
heter, till den analysintresserade
läsaren att utforska.
36...Db7 37.h3 Tcd7 38.Tf1 Dc6
39.Td3 Kf8 40.Kh1 Te7 41.Df5
De4
Tänkbart var 41...Te2!? men med
ny betänketid beslutar jag mig för
att söka dambyte. Detta är inte
uppenbart till svarts fördel men
tillåter åtminstone kungen (som

redan tagit ett steg mot centrum!)
att kämpa aktivt mot vits fribönder.
42.d5!
Påpassligt spelat.
42...Te5 43.Df3 Dxf3

44.Tdxf3?
Slentrianmässigt och svagt.
Rozentalis vill inte förstöra
TfS nr 1/2007
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Rilton Cup
bondestrukturen men han underskattar svarts konkreta svar.
Klart bättre var 44.gxf3!. Bonden
kontrollerar ett viktigt fält på
e-linjen samtidigt som tidsförlust
med tornet undviks. Efter t.ex.
44...Ke7 45.f4!? Te4 46.Tc1! är
vit beredd att rusa med fribönderna. Svart tvingas förmodligen
att offra springaren men det är
tveksamt om detta kan ske på ett
tillräckligt bra sätt.
44...Tc8!
Efter detta starka drag kändes det
att partiet var på väg att vända.
45.c6
Tvunget. “A strong pawn“ utbrister Shredder, som inte förstår att
svart nu får sin efterlängtade
blockad samtidigt som Lb3 är
dömd till en passiv roll i framtiden.
45...Ke7 46.Tg3 Tg5!
Undviker svagheter på f-linjen
till priset av en bonde.
47.Txg5 hxg5 48.Tf5 Kd6 49.
Kg1

49...Tc7?!
Detta lugna drag, som garderar
f7, spelade jag relativt snabbt,
eftersom planen redan var klar:
en springarmanöver till c5 varpå
a4 eller d5 skulle falla - förhoppningsvis. Tyvärr hade jag förbisett en senare försvarsmöjlighet
för vit, och därför borde jag här
ha valt det aktiva 49...Te8!, som
även datorn rekommenderar.
Draget kändes ologiskt eftersom
vit har kan slå sig loss genom
26
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50.Txg5 Te3 51.c7! Kxc7 52.
d6+ Kxd6 53.Lxf7 men efter
53...Te5!? behåller svart ändå en
stor fördel tack vare den starka
b4-bonden.
50.Txg5 g6 51.Tg3 Se4 52.Tf3!
f5
Nödvändigt för att förhindra
Tf6+.
53.La2?
Lyckligtvis började Rozentalis bli
stressad på grund av tiden, och
här missar han en liten springarschack, typiskt nog. Absolut nödvändigt var 53.Te3! med idén
Te6+, vilket också vore en logisk
följd av föregående drag. Poängen är 53...Sc5 54.Lc4 Sxa4?
55.Te6+ följt av 56.d6! och vit
vinner. Efter 53...Te7 54.Lc4!
Sd2 (54...Sc5 55.Txe7 Kxe7
56.c7! Kd7 57.d6 b3 leder också
till remi) 55.Txe7 Kxe7 56.Ld3
Kd6 57.g4 ger svarts blockad remi
men inte mer. Svart har en del
spekulativa vinstförsök (kanske
Th7!? i något läge) men förmodligen hade jag nöjt mig med en
halvpoäng efter 53.Te3!.
53...Sc3 54.Lb3

och svart får ett lättvunnet tornslutspel.
56.Td3 Sxb3 57.Txb3 Kxd5
58.Ke2 Kc4 59.Tg3 Txc6 60.Kd2
Td6+ 61.Kc2 Te6 62.h4 b3+
63.Kb2 Te2+ 64.Kb1 Kb4 65.
uppg.
Onekligen en trevlig och överraskande vändning på partiet!

Kanske med förhoppning om
dragupprepningen 54...Se4? men
svart har mer än så ...
54...Se2+! 55.Kf2 Sd4
Denna ruta duger precis lika bra
som c5! Nu forceras pjäsbyte
(kvalitetsoffer är meningslösa
eftersom svart snabbt invaderar
med tornet via e-linjen), varpå
vits stolta centrumbönder faller

Det känns nästan som om vit kan
vinna direkt. Här tänkte jag (alltför?) länge. Valet stod i första
hand mellan ett antal lockande
springardrag (19.Sg5, Sh4, Se4
eller Sb5).
19.Sb5!
Ett vettigt beslut. Efter 19.Sg5
hxg5 20.Lxb7 Sc6 21.Lxa8 Txa8
faller e5 och svart får hyfsad kom-

Nimzoindiskt (E 39)
Ralf Åkesson
Falko Bindrich
Inför slutronden fanns därmed
chansen till en hyfsad slutplacering om jag kunde överlista en
talangfull 16-årig tysk IM som
spelade snabbt och taktiskt.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Dc2 c5 5.dxc5 0-0 6.a3 Lxc5
7.Sf3 b6 8.Lg5 Lb7 9.e4 h6
10.Lh4 Le7 11.Le2 Sh5 12.Lxe7
Dxe7 13.0-0 Sf4 14.Tfe1 f5?!
Detta och följande drag verkar
överambitiöst. Alternativen är
14...Sc6, 14...d6 eller helt enkelt
14...Sxe2+.
15.Lf1 Df6? 16.g3 Sg6 17.Lg2
f4 18.e5 Df7
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pensation för kvaliteten.
19...Lxf3 20.Sd6 De7
Efter partiet föreslog min optimistiske motståndare det osannolika damoffret 20...Sh4?! som
han dock förkastade eftersom vit
har remi(!?) efter 21.Sxf7 Sxg2
22.Sxh6+ gxh6 23.Dg6+. Här har
vit en ganska enkel vinst genom
manövern Te1-c1-c3.
21.Dxg6 fxg3 22.hxg3 Sc6
23.Dd3 Lxg2 24.Kxg2 Dg5

Vit har positionell vinstställning
tack vare den dominerande
springaren på d6. Bästa sättet att
parera svarts ruffel är kanske
25.De3! Dg6 26.Tad1. Det är
svårt att se hur svart skall kunna
bli av med Sd6 utan att förlora
d7-bonden.
25.De4?! Se7 26.Te3 Tad8 27.f4
Dg4 28.Th1 Sg6 29.Tf3 h5
Svart utnyttjar alla angreppsresurser och försöker underminera
f4-punkten. Med tanke på min
dåliga tid kändes partiet oroväckande spännande ...
30.Kf2 h4 31.Tg1 h3?!
Objektivt bättre var 31...Se7.
32.Th1 a6
Planen var förmodligen 32...Sh4!?
men då har vit 33.Td3! g5
34.Ke1!. Den vita kungen kan få
en trygg framtid på damflygeln
medan den svarta monarkens
framtidsutsikter är desto dystrare.
33.Th2
Garderar g2 vilket eliminerar en
del taktiska tricks.

33...b5 34.c5?!
Med tanke på tidsnöden ville jag
hålla ställningen sluten. Datorn
rekommenderar 34.cxb5 axb5
35.De2 med överlägsen ställning.
34...Se7 35.Td3 Sg6?!
Sundare var 35...g5!? även om vit
vinner bonde efter 36.De2 Dxe2+
37.Kxe2 g4 38.Sb7!?. Jag var lite
oroad över den garderade fribonden på h3 men en sådan långsiktig strategisk faktor intresserade
inte min konkret tänkande motståndare.
36.De2 Dg5 37.Ke1 Txf4!
Ett konsekvent och nödvändigt
tornoffer som skapade kalabalik
när mina sista sekunder började
ticka bort.
38.gxf4 Sxf4 39.Tdxh3!
Detta vackra motoffer vederlägger svarts angrepp (39...Sxe2
40.Th8 matt!). Här hade jag sju
sekunder kvar och var övertygad
om att jag stod på vinst.
39...Sxh3 40.Txh3 Tf8

Dragserien var avklarad men trots
det hade jag uppenbarligen svårt
att återfinna den mentala balansen. Kanske bidrog en löjlig ickeschacklig faktor: Den apelsin som
jag hade sett fram emot att äta
efter fyra timmars spel visade sig
vara en riktigt usel och övermogen frukt. Händerna blev kladdiga, koncentrationen sviktade och
jag började tänka negativt och se
spöken. Efter tio minuter kunde
jag inte hitta något bättre än ...
41.Tf3??

Nej! Ställningen har mittspelskaraktär med båda kungarna i farozonen. Trots detta kan vit avgöra
partiet genom en subtil triangulering, som om det hade varit ett
bondeslutspel! Den korta – men
tydligen ändå alltför djupa – vinstvarianten lyder 41.De3! Dg2 42.
Dd3!. Huvudidén är 42...Dg1+
43.Kd2 Tf2+ 44.Kc3 Dc1+
45.Kb4 och kungen hotar att
smita via a5. Matthotet 43.Dh7
omöjliggör lugna drag från svarts
sida (42...Tf2? 43.Dh7+ och vit
sätter matt) medan 42...g6
43.Se4! naturligtvis är hopplöst.
Direkt 41.Dd3? fungerar inte på
grund av 41...Dc1+! 42.Ke2
Dxb2+ med remischackar, men
detta borde ha varit en ledtråd för
att hitta det rätta draget.
41...Txf3 42.Dxf3 Dxe5+
Nu får svart tre bönder för pjäsen, vilket är tillräckligt.
43.Kf1?! remi
Här kunde jag ha gjort ett sista
(riskfritt) vinstförsök med 43.Se4
Dxb2 44.Dd3. Idén kan vara att
offra pjäs i förhoppning om att
avgöra damslutspelet med cbonden. Datorerna tycker dock
att ställningen är utjämnad, t.ex.
44...a5!? (även 44...b4!? bör duga
men svarts dam står fint på b2)
45.Dxd7!? Db1+ 46.Kd2 Dxe4
med remischackar i sikte.

Blundern i 41:a draget kvalar
dessvärre in på tioitopplistan
över min schackkarriärs dyraste.
Konstigt nog var det inte förrän
en vecka efter tävlingen som jag
– med datorhjälp – upptäckte det
hela. Min motståndare – kanske
måste jag sänka omdömet från
“supertalang“ till “stor talang“ –
såg uppenbarligen ingenting men
någon i publiken borde väl ändå
ha gjort det? Kanske var det av
ren hänsyn som ingen kom fram
efteråt och frågade “Varför spelade du inte ...?“.
TfS nr 1/2007
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Santiago

Förbannelsen
höll i sig

7/06) höll i sig och jag klarade
knappt att vinna ett enda parti,
trots att motståndet var klart
beskedligare här. Jag vet inte vad
det är som spökar, bristande
energi kanske? I rond två hände
följande.
Johan Hellsten

Av JOHAN HELLSTEN

E

nergi och schack? Sambandet
är inte helt tydligt. Vad jag
vet har energisektorn under åren
ganska sällan varit inblandad i
sponsring av schackevenemang.
Ett svenskt undantag är Sydkraft,
som för en del år sedan stöttade
både Malmö Open och Limhamns SK.
I Sydamerika är allting möjligt,
och jag blev inte särskilt överraskad när internationelle mästaren
Luis Rojas en dag ringde och
frågade om jag kunde vara med i
Endesas stormästarturnering i
Santiago. Spanskägda Endesa är
Chiles nationella energibolag,
som genererar nästan 38 procent
av landets kapacitet. Fysik var
aldrig mitt bästa ämne i skolan så
jag ska nog inte gå in närmare på
energikällor, förbränningsmetoder och dylikt.
Endesa är en känd aktör i chilenskt schack allt sedan bolaget
på åttiotalet började arrangera
“Torneo Interempresas“, ett slags
korpserie på hög nivå där olika
företagslag tävlar mot varandra.
I ett land som helt saknar traditioner vad gäller nationella
lagmästerskap är sådana initiativ
förstås välkomna, och både bredd
och elit deltar entusiastiskt i
spelet.
En nyckelperson i samman-
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hanget är personalchefen Juan
Carlos Mundaca, tillika inbiten
schackspelare. Under 2006 utvidgade han satsningen till att
omfatta ett par slutna turneringar. Strax efter vintern hölls en
IM-turnering, och i mitten av
november var det så dags för årets
höjdpunkt, en stormästarturnering av kategori 8.
Trots bristen på speltillfällen i
Sydamerika var det ganska svårt
för ovannämnde Rojas att sy ihop
startfältet till turneringen, för just
i den perioden arrangerades det
liknande turneringar i Argentina
och Brasilien. Till sist fick han
i alla fall klartecken från tre
stormästare: argentinaren Pablo
Ricardi, hemmaspelaren Rodrigo
Vásquez samt jag själv. Fältet
kompletterades av fyra IM och
tre titelaspiranter. Fide kräver
minst fyra nationaliteter i en tiomannaturnering för att inteckningarna ska gälla och det hade
Rojas löst genom att bjuda in
landsmannen Christian Michel,
som sedan någon tid tillbaka
representerar Palestina där han
har släkt.
Jag var högst rankad i turneringen, något som knappast
återspeglades i mitt spel och än
mindre i slutresultatet. Förbannelsen från Argentina (se TfS nr

Pablo Ricardi
Jag har precis smitit med springaren från c3 till b5 där den nu
gafflar löparen och d4-bonden.
Vit har utvecklingsförsprång och
ett kraftfullt löparpar, men två
bönder är två bönder. Kan jag
bara komma till rockad borde jag
inte ha några problem.
17.Lb4!
Det vildsinta 17.Lc6+?! hade jag
räknat en del på. Precis sådana
drag brukar Pablo sätta in för att
spetsa till spelet när han har initiativet. Men efter 17...bxc6 18.
Dxc6+ Kd8 19.Dxa8 Sxa3 följt
av 20...Sb5 tror jag att pjäserna är
värda mer än tornet, något som
borde kompensera för den svarta
kungens ställning. En vacker dag
kan även vits kung råka illa ut,
med tanke på de försvagade vita
fälten framför honom.
Annars satt jag mest och väntade på det naturliga 17.Lb2, varpå
kan följa 17...0-0 18.a4 Sd6
19.Dxc7 Dd8. Vit har tagit
tillbaka en bonde, men svart har
en bra plan i Ld7-c6 för att
neutralisera löparparet. Efter till
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exempel 20.Tfc1 Dxc7 21.Txc7
Td8 följt av Ld7-c6 bör utjämning vara nära. Vits enda chans är
troligen d4-d5 i något läge.
Partidraget är betydligt ambitiösare – svart tillåts inte rockera.
Å andra sidan står nu d4 i slag.
Bara att hugga in?
17...Dxd4?
Medan 17...Sxd4? 18.Dxc7 knappast var att tänka på, skulle
17...Dd8?! 18.Tac1! inte ge svart
någon vila. Bäst under omständigheterna var istället det förberedande 17...Ld7!. Idén är
att utmana vits svartfältslöpare
genom a6-a5, till exempel efter
18.d5 Dd4 19.Db3 a5!. Om vit
istället tar ett par bönder med
18.Lxb7 Tb8 19.Lxa6, följer
19...Dxd4! och svart får motspel
med tanke på varianten 20.Lxb5
Dxc4 21.Lxc4 Txb4.

Strax efter att handen tagit med
sig d4-bonden från brädet såg även
jag vad Ricardi hade i tankarna.
18.Lc6+!
En energisk löparschack.
18...Ld7
Slaget på d4 öppnade d-linjen
och därför går det inte att spela
som efter 17.Lc6+!? – se kommentaren efter 17.Lb4: efter
18...bxc6 19.Dxc6+ faller
19...Kd8 uppenbarligen på ett
torndrag till d1, medan 19...Dd7
20.Dxa8 Sd6 21.Tac1 0-0 22.
Db8 leder till en teknisk vinstställning för vit.
19.Lxb5

Turneringsvinnaren Rodrigo Vasquez mot Johan Hellsten.

Svarts dam råkar stå i slag.
19...Dxc4 20.Lxc4
Rent materiellt är läget okej för
svart, men positionellt har han
det tufft. Löparparet är starkt och
fribönderna har knappast hunnit
bli några maktfaktorer. Dessutom är vits utvecklingsförsprång
fortfarande påtagligt. Mitt fortsatta spel går nog att förbättra
men det påverkar inte slutresultatet.
20...0-0-0 21.Tfc1 La4 22.Lc3
Thg8 23.Tab1 h5 24.h4 Td7
25.Le2 g6 26.Lf3 c6 27.Tb4 Lb5
28.a4 a5 29.Txb5!
Ojsan. Nu såg jag rätt snart varianten 29...cxb5 30.Le5+ Kd8
31.Lf6+, och stannade klockan.
Schackpsykologerna kan kanske
svara på varför man ibland missar
någonting som man har sett draget innan, i det här fallet löparschacken på c6.
Ronden därpå spelade jag mitt
mest underhållande parti, som
emellanåt nådde så låg nivå att
det inte kan publiceras i sin helhet. Vi får nöja oss med en ställning.

Miguel Lobos

Johan Hellsten
Det ser nästan ut som om jag har
försökt kopiera Ricardis spel i
föregående parti, med utvecklingsförsprång och löparpar för
bonden. Och mycket riktigt skär
svartfältaren igenom den svarta
ställningen längs diagonalen a3f8. Ungefär där slutar likheterna.
I själva verket uträttar mina pjäser ingenting efter kungsflytten
till g8, medan motståndaren har
utmärkta angreppsperspektiv på
kungsflygeln. Hur avgör han
partiet?
26...De7?
Ett lite småfräckt drag för att
TfS nr 1/2007
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Santiago
Santiago 2006
1

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

Rodrigo Vasquez
Pablo Ricardi
Luis Valenzuela
Christian Michel
Luis Rojas
Johan Hellsten
Job Sepulveda
Miguel Lobos
Hugo Lopez
Salvador Alonso

GM
GM
IM
IM
IM
GM

IM

spela damen till g5 trots eventuell tornavdragare, men här fanns
någonting mycket bättre.
Efter 26...Tc8! klarar vits dam
inte att upprätthålla garderingen
av löparen: 27.Dd1 (eller 27.Dd2
e3! 28.fxe3 Tc2) 27...Tc1!
28.Dd2 e3! 29.fxe3 Tc2 och svart
vinner.
27.Lg4 Dg5 28.Dd1
Jag står fortfarande på gränsen
till förlust, men i det följande
gick Lobos fel flera gånger och
det hela mynnade ut i remi vid
drag 70.
Framåt mitten av turneringen
insjuknade mina två argentinska
kollegor. Vi bodde och åt på ett
fint hotell där gästerna talade
många olika språk, men någonting måste ha gått snett i köket.
Argentinarna råkade ut för en
matförgiftning och Endesa fick
skicka dit en läkare som gav dem
medicin och fastställde dieten för
de kommande dagarna. Som en
ödets ironi förlades spelet den
dagen till Endesas matsal. Argentinarna såg snabbt till att remisera mot sina chilenska motståndare, och skyndade tillbaka till
hotellet för att vila. Själv säkrade
jag väl inbjudan till kommande
30
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CHI
ARG
CHI
PLE
CHI
SWE
CHI
CHI
CHI
ARG

2519
2504
2415
2343
2430
2592
2337
2368
2417
2434

■

0
½
0
½
½
½
½
½
0

2

3

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

4

5

6

7

8

9 10

p

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

½
½
½
1
1
½
½

½
1
½
1
1
½
½
½

6
6
5½
5
5
4
3½
3½
3½
3

arrangemang genom att duka
bordet för hemmahoppet Luis
Rojas.
Luis Rojas

Johan Hellsten
Fribonden på d3 är en maktfaktor och svart behöver bara öppna
spelet lite för att läget ska bli
olidligt för motståndaren.
29...c4! 30.e4
Enda chansen att skapa motspel.
Nu ger både 30...Lg6 och 30...Lg4
fortsatt utmärkta chanser, men
Rojas väljer en mer energisk fortsättning.
30...cxb3! 31.exf5
Objektivt bättre var 31.Dxf5
Dxf5 32.exf5, även om svart
efter 32...Tdc8 lär ta hem spelet.

■

½ ■
½ 0

1
½
1
1
½
½
0
½
1
■

Här avtecknar sig vits två huvudbekymmer i detta fragment:
fribonden och matt på första
raden.
31...Txc3!
Välberäknat.
32.fxe6 Txc1+ 33.Td1 b2 34.e7
Enda draget inför hotet 34...b1D.
34...Te8!
En kalldusch. Jag hade bara
kollat 34...Tb8 35.Dxd3 b1D
36.Dxb1 Tcxb1 37.e8D+ Txe8
38.Txb1 Te2 39.h4! med goda
remichanser, till exempel
39...Txa2 40.Tb8+ Kh7 41.Tb7
följt av 42.Ta7 och vit står rätt
med både pjäser och bönder.
35.Dxd3 Txe7
Med dubbla hoten 36...Te1+ och
36...Tb7 följt av Txd1(+) och
b1D. Jag klarar bara att parera ett
av dem.
36.Dd8+ Kh7 37.Dd3+ g6 38.
Kf1 Tb7! 39.uppg.
Efter slag på d1 och bondens
kröning kommer svart torn över.
Den dåliga skörden i turneringen
fick jag ta igen vid matbordet.
Eleganta huvudrätter och läckra
desserter avverkades mitt framför ögonen på de avundsjuka argentinarna, som var utelämnade
till lättare risrätter och geléklum-
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par i olika fruktsmaker. Men allting har sitt pris, och ett par dagar
senare var det jag själv som åkte
på den illasinnade magbakterien.
Alltid en trist historia, och i synnerhet när det vankas spel. I sjunde rondens parti mot den lägst
rankade i fältet kom jag något
bättre men fick bjuda remi för att
säkra hälsan, och indirekt kanske
även resultatet. Efter en tung natt
mådde jag bättre dagen därpå,
men mitt spel var fortsatt
knackigt. En del trevande vinstförsök till trots avslutade jag
turneringen med två remier.
Till segrare i 1er Magistral
Endesa 2006 korades hemmaspelaren Rodrigo Vásquez. Trots att
Rodrigo inte längre spelar aktivt
(det är poker på internet som
gäller för honom) hade han inga
problem med att vinna några
partier och remisera resten. För
stabilt spel svarade även Pablo
Ricardi som kom tvåa på sämre
särskiljning. Vad gäller övriga
resultat så var det lite synd om
Luis Rojas som ledde turneringen ensam efter sju ronder och
behövde 1½ poäng i de två sista
partierna för GM-norm. Men han
förlorade bägge och ramlade ner
till en femteplats. Själv slutade
jag sexa, en ganska logisk placering med tanke på att det var
ungefär där jag låg under nästan
hela turneringen. Inte heller registrerades det några IM-normer,
huvudsakligen därför att chilenarna spelade för många snabbremier inbördes.
Till sist ett parti som visar hur
man kan gå tillväga när den
vitspelande motståndaren är
mycket mer intresserad av remi
än en själv.
Damindiskt (E 12)
Christian Michel
Johan Hellsten
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3
La6 5.e3

Betydligt vanligare är 5.Dc2, varvid e-bonden gör sig beredd att ta
två steg.
5...d5 6.Sbd2 c5

7.Da4+
Sedan tidigare visste jag att min
motståndare brukar ha mycket
fredliga avsikter när han ställs
emot högre rankade spelare, så
detta variantval var ingen överraskning.
Något ambitiösare är 7.b3 följt
av Lb2 och Ld3. Jag har själv
spelat sådana ställningar som vit,
med blandade resultat.
I ett parti tidigare i fjol fick
Pontus Carlsson 7.cxd5 emot sig.
Det följde 7...Lxf1 8.Sxf1 Dxd5
9.dxc5 och vit började återigen
yrka på byteshandel, olustigt för
Pontus som behövde vinst för att
klara GM-normen (se TfS nr 4/
06). Efter 9...Dxd1+ 10.Kxd1
Lxc5 11.Ke2 Sbd7 12.Ld2 Se4
13.Le1 Le7 14.S1d2 Sxd2
15.Lxd2 Lf6 16.Tab1 0-0 delades poängen, Mirzoev–Carlsson,
Soller 2006. Partiet hade kunnat
fortsätta 17.Thc1 Tfc8 18.Txc8+
Txc8 19.Tc1 Txc1 20.Lxc1 och
nu är remin verkligen nära. Hur
kan man undvika ett sådant
scenario? Jag föreslår 14...Sec5!?
istället för slaget på d2, för att
behålla mer trä på brädet.
Springaren kan så småningom gå
bort till a4 och störa lite på vits
damflygel. I mitt eget parti tar jag
ett liknande beslut i drag 16.
7...Dd7

I dylika situationer kan man inte
sitta och vara rädd för varje avbyte. Det viktiga är att en del pjäser
stannar kvar på brädet, och att
motståndaren då och då ställs
inför småproblem, till exempel
hur han ska gardera en bonde,
parera en bondeframstöt etc.
Förhoppningsvis leder detta till
eftergifter, och annars har han väl
förtjänat sin halva. För övrigt kan
ivern att byta pjäser ibland leda
den remihugade i fördärvet, vilket var precis vad som hände för
två år sedan i ett parti mellan
samma spelare (slutspelet finns i
TfS nr 4/05).
8.Dxd7+ Sbxd7
Tack vare motståndarens avbytesmanöver är svart redan lite före
i utvecklingen. Vidare ser man
att a2-a3 inte för någonting positivt med sig i strukturen, utan
snarare försvagar de vita fälten.
Svart kan redan göra anspråk
på en minimal fördel, även om
vägen därifrån till seger förstås är
milslång.
9.cxd5 Lxf1 10.Txf1
Här finns också 10.dxe6 Lxg2
11.exd7+ Sxd7 12.Tg1, och nu
kan svart välja mellan det säkra
12...Lxf3 13.Sxf3 g6 följt av Lg7,
och det ambitiösare 12...Lh3!?. I
partiet satsar Michel på lugnare
spel.
10...Sxd5
Aktivare än 10...exd5.
11.Se4 Le7 12.dxc5

12...bxc5!
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Santiago
En annan vettig idé mot remihungriga motståndare är att skapa lite obalans i ställningen. Till
priset av de isolerade damflygelbönderna får svart upp b-linjen,
samtidigt som springaren på e4
nu verkar något vilsekommen.
13.Kd1
Kungen ska till c2 för att ge b2bonden stöd. På 13.b3 är 13...Tb8
irriterande, till exempel 14.Sfd2
f5! 15.Sg3 Se5 med en hel del
aktivitet, eller 14.Tb1 c4! 15.b4
f5!? 16.Sed2 c3 och det har redan
blivit mer liv i ställningen.
13...c4
Jag fryser fast en svaghet på b2
och skapar nya fält för de egna
pjäserna på b3, d3 och c5. Samtidigt kan vit avskriva drömmen
om en orubblig springare på c4.
14.Ld2 0-0 15.Kc2 Tab8 16.Sc3
S5f6!
Nej tack, vi har redan bytt så det
räcker. Nu hamnar vits löpare
trångt.
17.Tab1 Tfc8 18.Tfe1?!
Naturligare verkar 18.Tfd1 följt
av Le1 för att ta den öppna linjen.
18...Sc5 19.Te2
På 19.Se5 kan svart svara 19...Sb3
följt av 20...Ld6.
19...Tb7
Torndubblering på b-linjen blir
möjlig, och en annan plan är Sf6d7-b6-a4.
20.e4
Nu får svart mer att spela på. Å
andra sidan är det förståeligt att
vit vill ge nya perspektiv för sina
ihopträngda pjäser.
20...h6
Ett nyttigt drag som luftar för
kungen, förhindrar Lg5 och även
förbereder g7-g5 i något läge.
21.Se5?!
Efter 21.e5 Sfd7, kanske följt
av Sb6-a4, har vit inte löst
problemen. Bonden på e5 är en
ny måltavla för de svarta styrkorna. Det profylaktiska 21.h3! var
nog att föredra, för att säkra e3
för löparen.
32
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21...Sb3 22.Le3 Ld6
Efter 18.Tfd1 istället för 18.Tfe1
hade detta löpardrag varit omöjligt.
23.Sf3 Sg4!
Med dubbelhot mot e3 och (kanske) h2. Samtidigt har jag sett en
möjlighet att radikalt förändra
ställningen.
24.Td1 Sxe3+ 25.Txe3?
Genom detta naturliga tillbakaslag går Michel mina planer helt
till mötes. Sista chansen var
25.fxe3. De isolerade dubbelbönderna är inte roliga, men i partiet
blir det värre.
25...Lc5 26.Te2

26...e5!
En kalldusch för motståndaren.
Den enkla idén bakom draget är
27...Sd4(+) följt av 28...exd4 och
monsterbönderna tar hem spelet. Det faktum att fältet d5 faller
i vits händer hinner aldrig få
någon betydelse.
27.Kb1
Alternativen var inget vidare, till
exempel 27.Sxe5 Sd4+ med kvalitetsvinst, eller 27.Sa4 Sd4+! 28.
Sxd4 exd4 29.Sxc5 d3+ 30.Sxd3
cxd3+ 31.Kxd3 Td7+ och svart
vinner.
27...Sd4 28.Ted2
På 28.Sxd4 följer 28...exd4 29.
Sd5 d3 30.Ted2 Lxa3 med bondevinst och överlägsen ställning.
28...Sxf3
Inte 28...Lxa3? 29.Sxe5 och fördelarna går upp i rök. Nu däremot vinner svart en bonde, vil-

ket i kombination med aktivare
pjäser och bättre bondeställning
är liktydigt med vinst.
29.gxf3 Lxa3 30.Ka2
Efter 30.Td8+ Txd8 31.Txd8+
Kh7 32.Sa4 Lxb2! får svart en
bonde till. Till samma resultat
leder 30.Sa4 c3! 31.Td8+ Txd8
32.Txd8+ Kh7 följt av slag på b2.
30...Lc5 31.Td8+ Txd8 32.
Txd8+ Kh7 33.Tc8 Lxf2 34.Txc4

34...Lg1!
Vits h-bonde tvingas ta ett steg
närmare den svarta kungen.
35.h3 Ld4 36.b3 Tb6
Även det direkta 36...Kg6 ser
starkt ut, men jag ville först aktivera tornet.
37.Se2 Ta6+ 38.Kb1
Efter 38.Ta4 Txa4+ 39.bxa4 Lf2
avgör kungsmarschen till h4.
38...Ta1+ 39.Kc2 Ta2+ 40.Kd3
Lb6 41.Tc6?
Inte bra, men annars följer Kg6g5-h4.
41...Tb2! 42.uppg.
Efter både 42.Tc3 La5 och 42.Sc1
Tf2 går ännu en bonde förlorad.
Detta var mitt enda glädjeämne i
turneringen. Nu ska jag prova en
ny lösning på problemet med den
bristande energin: en lång semester i solen ...

Schackets Dag
8 september
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kombinationer
Lösningar på nästa sida

1. Baumegger–Mahdy
Sankt Georgen 2006

2. Narayanan–Ikonnikov
Hastings 2006

Vit drar

Svart drar

3. Naiditsch–Mamedjarov
Fügen 2006

4. Berkes–Zhang Pengxiang
Taiyuan 2006

Svart drar

Svart drar

5. So–Belov
Manila 2006

6. Shirov–Aronian
Moskva 2006

Vit drar

Svart drar

REKORDMÅNGA OS

Eugenio Torre, stormästare från
Filippinerna, slog ett rekord när
han spelade med i Turin-OS. Det
var hans nittonde olympiad i följd,
en rekordsvit som började i Siegen 1970. Heikki Westerinen
spelade arton olympiader i följd
under åren 1962–1996.

INDISKT UNDERBARN

I skuggan av Viswanathan Anand
vimlar det av unga talanger i Indien. Srinath Narayanan vann
Ungdoms-VM P12 år 2005, och
i senaste nyårsturneringen i
Hastings tog han sin första IMinteckning.
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Kombinationer
1 Siegfried Baumegger–Khaled Mahdy, Sankt Georgen 2006. 1.Tge5! uppg. 1...Dxd2 2.Te8+ med
matt eller 1...Df8 2.Te8 med damvinst.

2 Srinath Narayanan–Vjateslav Ikonnikov, Hastings 2006. 25...Sg3+! 26.Dxg3 f4 27.Dh3 (Det näst
bästa alternativet. Uppgivet hade varit mera i överensstämmelse med den hopplösa ställningen och
att det sitter en högrankad stormästare bakom de svarta pjäserna. 27.Df2 faller på 27...Dxh2+!
28.Kxh2 Th6+ med matt.) 27...Lxh3 28.gxh3 Tc8 29.Tb4 Tc7 30.Tg2 Dh4 31.Te2 Tff7 32.Tb6 Dd8
33.Tc2 Tc5 34.Tb4 Dxa5 35.Ta4 Dxa4 36.Sxa4 Txc2 37.uppg.
3 Arkadij Naiditsch–Sjachrijar Mamedjarov, Fügen 2006. 29...Txh2+! 30.uppg. Efter 30.Kg1 Dh4
är det matt i ett par drag, och 30.Kxh2 Dh5+ 31.Kg1 Se2+ 32.Dxe2 Dxe2 ger svart ett avgörande
övertag.

4 Ferenc Berkes–Zhang Pengxiang, Taiyuan 2006. 28...Th8!! (Ett vackert damoffer. 29.Dxc4
besvaras med 29...Tg7 30.Lxa7+ Ka8 [30...Kxa7?? 31.Dd4+ och 32.Dxg7] med matt.) 29.Lxa7+ Ka8
30.Dxc4 Tg7 31.Td4 Lf4 matt.

5 Wesley So–Vladimir Belov, Manila 2006. Wesley So missade det vinnande 23.Txf7!, till exempel
a) 23...Tad8 24.Txg7+! Kxg7 25.Dh6+ Kg8 (25...Kf7 26.Dh7+ Ke6 27.Dxg6+ Ke7 28.Lc5+!)
26.Dxg6+ Kh8 27.Txd7 Txd7 (27...Dxd7 28.Ld4+) 28.Dxe8+ Kh7 29.g6+ Kg7 30.Sc5 med idén
31.Se6+ och vit vinner, eller b) 23...De5 24.Tdxd7! Dxb2+ 25.Kd2 Dc3+ 26.Ke2 Txe3+ (26...Dxc2+
27.Sd2) 27.Dxe3 Dxe3+ 28.Kxe3 och vit vinner.
I stället spelades 23.Txd7? Txe3! 24.Tfxf7? (Efter 24.Txc7 Txh3 25.Txc4 Txh2 26.Tc7 har vit
fortfarande övertaget, men efter partidraget går det utför för vit.) 24...Lxb2+! 25.Kb1 (Efter 25.Kxb2
De5+ är det bara att hösta in damen på h3.) 25...Txh3 26.Txc7 Le5 27.Tce7 cxb3 28.axb3 Txh2 och
svart vann.
6 Alexei Shirov–Levon Aronian, Michail Tal Memorial i Moskva 2006. 45...f5!! (Om bonden står kvar
på f6 kan vit med kungen på g7 längre fram välja mellan Kxf6 och Kxh8. Efter 45...Ke6 46.h7 Tb8
47.Kg6 f5 48.Kg7 Tb7+ 49.Kg8 Tb8+ 50.Kg7 Tb7+ 51.Kh6 Tb8 är det bara att acceptera remi.) 46.h7
Th8 47.Kg6 Ke7 48.Kg7

48...Ke8!! (Ah, underbart. Efter 49.Kxh8 Kf7 kan kungen pendla mellan f7 och f8 tills vit till slut
måste flytta b-bonden. Då får svart sin dam på b1. Mycket raffinerat.) 49.Kg6 Kf8 50.h4 (Efter
50.Kxf5 Txh7 vinner svart utan större problem.) 50...Ke7 51.Kg7 Ke8 52.Kg6 Kf8 53.h5 Ke7 54.Kg7
Ke8 55.Kg6 Kf8 56.h6 Ke8 57.Kf6 (Efter 57.Kg7 Ke7 58.Kg6 Kf8 finns det inte fler “fridrag“ för vit.)
57...Txh7 58.Kg6 Tf7 59.uppg. Efter 59.h7 Tf8 60.Kg7 Th8! är det samma gamla historia; fler vita
bönder står på tur att falla.
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ELO-LISTAN

Världstoppen 1 januari
Trots matchnederlaget i Elista mot Vladimir Kramnik behåller Veselin Topalov
förstaplatsen på världsrankingen, men
han ligger nu under 2800 och marginalen
till Viswanathan Anand är bara fyra elopoäng. Tvåfaldige juniorvärldsmästaren
Sjachrijar Mamedjarov har slagit sig in på
fjärde plats, medan Magnus Carlsen har
tappat ett par placeringar.
Topalov, Veselin
Anand, Viswanathan
Kramnik, Vladimir
Mamedjarov, Sjachrijar
Ivantjuk, Vasilij
Leko, Peter
Aronian, Levon
Morozevitj, Alexander
Adams, Michael
Gelfand, Boris
Radjabov, Teimur
Svidler, Peter
Polgar, Judit
Ponomariov, Ruslan
Navara, David
Gristjuk, Alexander
Shirov, Alexei
Bacrot, Etienne
Kamsky, Gata
Akopian, Vladimir
Sasikiran, Krishnan
Jakovenko, Dimitri
Short, Nigel
Carlsen, Magnus
Nisipeanu, Liviu-Dieter
van Wely, Loek
Kasimdzjanov, Rustam

2783
2779
2766
2754
2750
2749
2744
2741
2735
2733
2729
2728
2727
2723
2719
2717
2715
2705
2705
2700
2700
2691
2691
2690
2689
2683
2682

Vallejo, Paco
Karjakin, Sergej
Dominguez, Lenier
Rublevskij, Sergej
Eljanov, Pavel
Harikrishna, Pentala
Inarkiev, Ernesto
Almasi, Zoltan
Tiviakov, Sergei
Milov, Vadim
Timofejev, Artjom
Malachov, Vladimir
Onischuk, Alexander
Naiditsch, Arkadij
Aleksejev, Jevgenij
Georgiev, Kiril
Drejev, Alexej
Bologan, Viktor
Zvjaginsev, Vadim
Gasjimov, Vugar
Sargissian, Gabriel
Lautier, Joel
Miton, Kamil
Smirin, Ilia
Sokolov, Ivan
Krasenkow, Michal
Nielsen, Peter Heine
Nakamura, Hikaru
Jobava, Baadur
Tkachiev, Vladislav
Motylev, Alexander
Fressinet, Laurent
Volokitin, Andrej
Wang, Yue
Aresjtjenko, Alexander
Bu, Xiangzhi
Izoria, Zviad
Avrukh, Boris
Barejev, Jevgenij
Zhang, Pengxiang
Sakajev, Konstantin
Cheparinov, Ivan
Kobalia, Michail
Beliavsky, Alexander
Nijboer, Friso
Seirawan, Yasser
Movsesian, Sergei
Wojtaszek, Radoslaw
Volkov, Sergej
Gurevich, Mikhail
Asrian, Karen
Lputian, Smbat
Spraggett, Kevin
Mirosjnitjenko, Jevgenij
Ni, Hua
Azmaiparasjvili, Zurab
Sutovsky, Emil
Kortchnoi, Viktor
Riazantsev, Alexander
Macieja, Bartlomiej
Socko, Bartosz
Afromejev, Vladimir

2679
2678
2677
2677
2675
2673
2669
2669
2667
2665
2663
2663
2663
2663
2661
2661
2658
2658
2658
2658
2658
2656
2655
2654
2652
2651
2651
2651
2650
2649
2647
2646
2645
2644
2644
2644
2644
2644
2643
2643
2641
2640
2639
2639
2638
2638
2637
2637
2636
2635
2634
2634
2633
2632
2632
2632
2629
2629
2629
2629
2629
2628

Moisejenko, Alexander
Fridman, Daniel
Nikolic, Predrag
Tomasjevskij, Jevgenij
Fjodorov, Alexei
Smirnov, Pavel
Hansen, Curt
Wang, Hao
Hracek, Zbynek
Istratescu, Andrei
Chalifman, Alexander

Sverigetoppen 1 januari
Johan Hellsten har fallit ner från första
till sjunde plats efter två resultatmässigt
misslyckade turneringar i Argentina och
Chile. Emanuel Berg har övertagit platsen som Sverigeetta.
Berg, Emanuel
Agrest, Evgenij
Hillarp-Persson, Tiger
Cicak, Slavko
Andersson, Ulf
Hector, Jonny
Hellsten, Johan
Cramling, Pia
Wedberg, Tom
Brynell, Stellan
Carlsson, Pontus
Hall, Jesper
Åkesson, Ralf
Karlsson, Lars
Barkhagen, Jonas
Hermansson, Emil
Wiedenkeller, Michael
Johansson, Jan
Ernst, Thomas
Lyrberg, Patrik
Lindberg, Bengt
Olsson, Anders
Wessman, Richard
Eriksson, Johan
Åberg, Anton
Ahlander, Björn
Bator, Robert
Lindberg, Bo
Svensson, Bengt
Furhoff, Johan
Engqvist, Thomas
Olsson, Linus
Larsson, Per
Eriksson, Magnus
Hedman, Erik
Sjöberg, Mats
Åkesson, Joel
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2624
2621
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2619
2619
2619
2619

07-02-09, 06.41

2586
2561
2557
2544
2541
2537
2534
2530
2501
2501
2492
2485
2475
2474
2468
2466
2441
2441
2440
2432
2428
2419
2419
2412
2400
2400
2399
2389
2386
2370
2364
2353
2353
2352
2350
2343
2338
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2336
2335
2335
2334
2333
2330
2330
2326
2321
2321
2320
2315
2314
2312
2311
2309
2308
2303
2301
2300
2298
2291
2290
2286
2286
2285
2284
2282
2281
2280
2275
2275
2274
2273
2272
2268
2266
2266

Foto: Calle Erlandsson

Moberg, Karl Johan
Ziegler, Ari
Eriksson, Anders
Jansson, Börje
Helgason, Reynir
Hjelm, Niclas
Kinnmark, Ove
Andréasson, Ingvar
Silseth, Simon
Schneider, Stefan
Tikkanen, Hans
Magnusson, Jörgen
Backelin, Rikard
Carlhammar, Magnus
Rylander, Dennis
Nithander, Victor
Åström, Göran
Ong, Kezli
von Bahr, Oskar
Lundin, Jan
Carlsson, Daniel
Couso, Luis
Eriksson, Jonas
Rörvall, Göran
Semcesen, Daniel
Winge, Stefan
Olsson, Krister
Glimbrant, Torbjörn
Johansson, Lars-Erik
Nilsson, Sebastian
Livner, Anders
Malmstig, Erik
Tairi, Faruk
Andersson, Tommy
Johansson, Gunnar
Sagit, Rauan
Burwick, Malte
Greiff, Håkan

Sverigeettan Emanuel Berg.
Lögdahl, Harald
Marttala, Thomas
Cederberg, Karl-Olof
Lindberg, Henrik
Agrest, Svetlana
Berkell, Peder
Friberg, Hans
Blomqvist, Erik
Hultin, Johan
Karlsson, Tomas
Engström, Kaj
Rygaard, Michael

2265
2262
2260
2258
2257
2257
2256
2255
2252
2249
2249
2248

Nygren, Kim
Lundvik, Jonas
Grujic, Matej
Collett, Peter
Zadruzny, Nicolaj
Backe, Peter
Andersson, Björn
Eriksson, Jörgen
Berntsen, Peter
Carlsson, Nils
Evertsson, Lennart
Kyhle, Bo

NILSSONS PJÄSER
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2247
2243
2239
2239
2238
2235
2235
2234
2234
2233
2232
2232

VANN DU? NEJ, JAG VANN!

LÄSARBREV

REMI VID KORREKT SPEL
Ivan Sokolov

Sjachrijar Mamedjarov
Bondeslutspelet Mamedjarov–
Sokolov (TfS nr 8/06, sid 30) är
remi vid korrekt spel om svart
bara undviker 53...f6?. Bondedraget funkar utmärkt om vit försöker penetrera via damflygeln:
med t.ex. Kc6 mot Ke6 så håller
f7-f6 remi. Passivt försvar från
svarts sida duger, men han måste
också se upp med en delikat fälla
i ställningen: med Kd4 mot Ke6
så vinner f4-f5+!!.
Ralf Åkesson
Trångsund

Frågan dök plötsligt upp i analysrummet, efter en stunds
rekonstruktion av en vådlig tidsnödsduell i ett av partierna i
matchen Upsala ASS–Södra
SASS i norrettan. Som ni förstår
följdes den först av en stunds
parlamenterande parterna emellan, men fick snart nog föras
vidare mellan matchdomare,
lagkaptener och av inkallade
vittnen.
Trots att det aktuella partiet
ingick i den numera traditionella
“Biblioteksmatchen“ i Uppsala,
och alltså utspelade sig inför åtskilliga åskådare mitt i lördagsrusningen på Stadsbiblioteket,
fanns det inte särskilt många vittnen som sett och förstått vad som
egentligen hade inträffat. Bland
de mer schackligt bevandrade av
åskådarna spred sig emellertid
ganska snart ryktet att parterna i
det nyss avslutade partiet faktiskt
inte var överens om vad som hade
hänt!
Fakta i målet tycks vara att
Södras spelare vid bordet i fråga i
tidsnödsdramatiken satte bort
damen, men samtidigt också upptäckte att hemmaspelarens tid
gått ut. När han påpekade detta
sträckte UASS-aren spontant
fram handen, men utan att
yttra ett ord. Spelarna lämnade
spelutrymmet för sedvanligt
analyserande och i detta fall också rekonstruktion av dragföljden.
Då uppdagades omsider att hemmaspelaren med god marginal
faktiskt hade klarat tidskontrollen. En stund senare uppkom det
pikanta problem som åsyftas i
rubriken ovan. UASS-spelaren
hävdade nämligen att han alls inte
“givit upp“ partiet, som på brädet
nu hamnat i en position som en
nybörjare skulle ha vunnit med
förbundna ögon. Södras spelare

menade å sin sida att den spontant framräckta handen inte
kunnat tolkas på annat sätt än
som ett “uppgivet“.
Det var ingen lätt uppgift som
åvilade matchdomaren Åke
Bendz, men efter intervjuer med
de vittnen som trots allt följt
dramat valde han att tolka den
utsträckta handen, och en del
andra detaljer i spelarnas uppträdande, som tecken på att partiet
i stundens hetta trots allt uppgivits. Det kan tilläggas att hemmalaget inte har för avsikt att
överklaga beslutet, som faktiskt
hade matchavgörande betydelse,
vilket kanske till viss del kan bero
på det pikanta faktum att dess
lagkapten och den berörda spelaren är en och samma person.
Inte sällan ställs frågan av förvånade åskådare just vid dessa
“Biblioteksmatcher“ i Uppsala:
– Domare? Behövs det domare
i schack?
Tack och lov ställde ingen av de
förbipasserande biblioteksbesökarna den här gången den svårbesvarade frågan:
– Vem vinner i schack?
Sture Olsson
Uppsala

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

F

örsta överraskningen när jag
anlände till den forna tyska
huvudstaden Bonn och det tredje
matchpartiet mellan Vladimir
Kramnik och Fritz, var att se en
fullsatt teatersalong med 350
åskådare – betalande åskådare.
De hade betalat 14 euro och 20
cent för att sitta och se världsmästaren spela mot ett datorprogram som snart finns att köpa
för 50 euro.
I samma anläggning i utkanten
av Bonn pågick en utställning med
mästerverk från Guggenheimsamlingen – entréavgift måttliga
12 euro – och ändå hade hundratals personer valt att följa Kram-
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niks kamp mot en burk och dess
skötare. I hörlurarna bjöds på
kommentarer av stormästarna
Pfleger, Bischoff, Jussupow och,
för engelskspråkiga, Seirawan.
Tanken slår mig att det kanske
inte handlade så mycket om
schackentusiaster som katastrofturister – de betalade för att se
världens bäste matchspelare förgöra sig själv, som han gjorde i
andra partiet genom att tillåta
matt i ett drag. Kanske var det
minnen från första partiet som
plågade världsmästaren. Då förbisåg han en enkel vinstplan
sedan datorn hade gjort grovjobbet genom en rad avbyten.

Det måste ha varit mycket
frustrerande för Kramnik.
Kramnik brukar se avspänd ut,
men man fick en annan bild av
honom under tredje partiet. Han
reagerade tveksamt när datorn,
som svart i Katalanskt, grep initiativet genom ett bondeoffer som
mer påminde om Shirov än om
silikon. Med omsorgsfullt spel
lyckades Kramnik klara remi.
Efteråt berättade Kramnik om
den fruktan som grep honom
efter missen i andra partiet: “Idag
tvivlade jag aldrig på att ställningen var remi, men det gällde
att finna de rätta dragen. [I andra
partiet:] Jag vet inte vad som
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hände i min hjärna och jag undrar
om det skulle kunna hända igen.
Man måste vara mer koncentrerad än mot människor och det
kräver naturligtvis mer energi.“
Fjärde partiet var en liknande
historia; Kramnik bytte tidigt av
damerna och sedan fick han jobba hårt för att klara remi i ett
slutspel med springare mot löpare. Men presskonferensen efter
partiet gav Kramnik lite hopp.
Han förklarade att han riskerade
att komma i dragtvång i olika
varianter och att hans g5 var ett
“ganska desperat“ drag. När han
sedan fick höra Fritz programmerare säga att “Fritz betraktade
hela tiden slutspelet (löpare mot
springare) som ungefär lika“ häpnade Kramnik.
Det var uppenbarligen inte tillräckligt att kunna räkna åtta drag
framåt i den typen av ställningar
– eller kunde det vara så att med
bästa spel från båda parter var det
inte möjligt att skapa ett dragtvång och att ställningen därför
var “i jämvikt“?
Hur som helst, det måste ha
varit en konstig känsla för Kramnik att inse att han hade kämpat
i timmar för att hålla ett slutspel
som hans motståndare inte hade
en aning om hur han skulle vinna.
Ända från första partiet – där
Fritz värderingsfunktion gav
Kramnik minimal fördel i ett
nästan vunnet slutspel – stod det
klart att datorn och människor
tänker i helt olika banor. Men det
visade sig alltför svårt för Kramnik att utnyttja den skillnaden.
Femte partiet var Kramniks
sista chans med de vita pjäserna.
Det såg lovande ut för honom,
men varje gång Kramnik försökte
konsolidera sina positionella fördelar i ännu ett mittspel utan
damer, så stördes han av maskinens taktiska idéer. Kramnik fann
till slut en taktisk utväg där han
fick utstå sex avdragsschackar,

varefter Fritz var tillräckligt
respektfull för att ta ut remischackar hellre än att ge sig in i ett
oklart slutspel med fribönder på
båda sidor. (En medlem i Fritzlaget förklarade att Fritz “ringaktningsfunktion“ hade dragits
ner inför den här matchen, så att
maskinen inte skulle ta alltför
stora risker i utjämnade ställningar.)
Efter partiet omgavs Kramnik
som vanligt av autografjägare
innan han ställde upp på presskonferens, där han åter försökte
finna skäl till optimism. “Det
känns som om jag har en fördel i
tekniska slutspel“, förklarade
Kramnik och lade genast till “men
det var olyckligtvis inte den
typen av slutspel vi hade idag“.
Han tycktes inte ha övertygat sig
själv när han fortsatte: “Kanske
kan jag utnyttja den fördelen i
sista partiet – eller kanske i en ny
match, om det blir någon.“
Sjätte partiet utvecklades
naturligtvis till en katastrof för
Kramnik, som besegrades i den
typen av schack som övergår hans
och alla andra stormästares fattningsförmåga – åtminstone innan
efterklokheten sätter in.
“Fritz tornmanöver [Te1-e3g3] var ganska ovanlig, men inte
alls dålig, och det kostade mig en
hel del tid [att bemöta den]. Det
fanns massor av dold taktik och
vid något tillfälle tappade jag
kontrollen.“
Före matchen utgick jag ifrån
att av alla toppspelare var Kramniks stil den som bäst lämpade sig
för spel mot en dator; Topalovs
taktiska stil skulle mätas mot Fritz
främsta styrka, medan Anand ofta
tar poäng med taktiska tricks,
något som en dator inte går på.
Därför var det lite nedslående
att Kramnik i parti efter parti
misslyckades med att rå på Fritz –
även om Kramnik inte var särskilt
missmodig vid den avslutande

presskonferensen.
“Livet går vidare. Jag är naturligtvis inte nöjd med resultatet,
men jag vet ingen som [med bara
två veckors förberedelser] skulle
ha gjort det bättre. I själva verket
var det jämnt spel matchen
igenom. Sjätte partiet var enda
undantaget – jag knäckte mig
själv. Vad skulle jag göra? Kanske
spelade jag lite riskabelt, men jag
tyckte inte det spelade någon roll
om jag förlorade med 2½–3½
eller 2–4.
Kramnik trodde att den
korta perioden mellan den här
matchen och VM-triumfen i
oktober var ett handikapp, och
om han fick tillräckligt med tid
till förberedelser hade han förhoppningar om att kunna vinna
en returmatch om ett år eller två
– “men om tio år [är det inte
längre möjligt att konkurrera].
När jag började mina förberedelser var det obehagligt att plötsligt
tvingas inse hur stark Fritz är –
Fritz har genomgått betydande
förbättringar [sedan Bahrain
2002]. Jag lyckades faktiskt
bättre i partierna än jag hade
räknat med.“
De här är kanske den sista stort
uppslagna matchen mellan en
toppstormästare och en dator,
men det skulle i så fall vara olyckligt av olika skäl. Som Fritz visade
i sjätte partiet har datorerna börjat upptäcka nya idéer, som är
oavhängiga av vedertagen kunskap. Dessa nya upptäckter
innebär inte schackets död, de
kan tvärtom föra schacket i en ny
och spännande riktning. En del
etablerade öppningar kan komma att vederläggas, medan andra
kan få en renässans. Och när människan inte kan spela så felfritt
som krävs för att besegra en dator
i en match, så kan vinster för
mänsklighetens representanter i
enstaka partier vara skäl nog för
att fira.
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Bonn 2006
1

2

3

4

5

6

p

Deep Fritz

½ 1 ½ ½ ½ 1

4

Vladimir Kramnik

½ 0 ½ ½ ½ 0

2

Kramnik avstod klokt nog från
att slå tornet. Efter 14.Dxa8 Lb7
15.Dxf8+ Kxf8 16.Lf4 e5! faller
17.Sxe5 på 17...Lxg2 18.Kxg2
g5 och svart vinner pjäs.
14...Lb7 15.Lg5 Tfd8 16.Lxf6
Dxf6 17.Dxf6 gxf6 18.Tfd1 Kf8
19.Se1 Lxg2 20.Kxg2 f5 21.
Txd8+ Txd8 22.Sd3 Ld4 23.Tc1
e5 24.Tc2 Td5 25.Sb4 Tb5
26.Sxa6 Txb2 27.Txb2 Lxb2
28.Sb4 Kg7 29.Sd5 Ld4

Sista matchen mellan
en världsmästare och
ett datormonster?
Av LARS GRAHN

H

ur många ställningar värderar du innan du gör ett drag?
Det normala för en klubbspelare
är kanske att försöka se ett par
drag framåt och värdera ett halvdussin av de ställningar som kan
uppkomma så gott det går. Högt
räknat.
En jämförelse med datormonstret Deep Fritz blir grotesk. I ett
långparti kommer dragen ungefär var tredje minut. Den senaste
versionen av Fritz kollar i genomsnitt sex miljarder ställningar
under de tre minuterna innan han
bestämmer sig för sitt drag!
När Vladimir Kramnik spelade
4–4 mot Deep Fritz för fem år
sedan i Bahrain värderade datorn
futtiga 2,7 miljoner ställningar
per sekund. Den siffran är nu
uppe i 8 miljoner. Deep Fritz
kollar alla ställningar nio drag
framåt i en aldrig så komplicerad
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ställning. I andra ställningstyper
kan den räkna betydligt längre.
I förra matchen framstod Fritz
som en utmanare. Nu var rollerna ombytta. Med tanke på förutsättningarna skulle man kunna
påstå att Kramnik klarade sig
förbluffande bra. I första partiet
av sex lyckades han undvika alla
taktiska skärmytslingar, där Fritz
har sin styrka. Det var Kramnik
som hade initiativet. Han praktiserade samma öppning, Katalanskt, som i VM-matchen mot
Veselin Topalov.
Katalanskt (E 03)
Vladimir Kramnik
Deep Fritz
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2
dxc4 5.Da4+ Sbd7 6.Dxc4 a6
7.Dd3 c5 8.dxc5 Lxc5 9.Sf3 0-0
10.0-0 De7 11.Sc3 b6 12.Se4
Sxe4 13.Dxe4 Sf6 14.Dh4

30.a4
Yasser Seirawan har visat att vit
har vinst med 30.e3! Lc5 31.Kf3!
och kungen är på väg mot b5.
Svart kan bana väg för sin kung
med 31...f6 32.Ke2, t.ex. 32...Kf7
33.Kd3 Ke6 34.Kc4 och svart är
i dragtvång. Löparen måste gardera b6-bonden medan kungen
inte får överge f6-bonden. Vits
vinstplan går ut på att underminera löparen med a2-a4. Eller
32...e4 33.Kd2 b5 34.Kc3 Kf7
35.Sc7 Lb6 (35...b4+ 36.Kc4 och
Sa6) 36.Sxb5 La5+ 37.Kd4 Le1
38.a4 och vit vinner.
30...Lc5 31.h3 f6 32.f3 Kg6
33.e4 h5 34.g4 hxg4 35.hxg4
fxe4 36.fxe4 Kg5 37.Kf3 Kg6
38.Ke2 Kg5 39.Kd3 Lg1 40.Kc4
Lf2 41.Kb5 Kxg4 42.Sxf6+ Kf3
43.Kc6 Lh4 44.Sd7 Kxe4 45.
Kxb6 Lf2+ 46.Kc6 Le1 47.Sxe5
remi
Vladimir Kramnik gjorde århundradets bortsättning i andra matchpartiet. Vad var det egentligen
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Tredje matchpartiet i full gång.

som hände?
Vladimir Kramnik

Deep Fritz
När Kramnik spelade 29...Da7
hade han analyserat fram det
ödesdigra drag som låg en bit
framåt i partifortsättningen. För

varje drag han sedan utförde
kontrollerade han gång på gång
styrkan i sina varianter. Det såg
bra ut.
Det följde 30.Txf8+ Txf8 31.Sd4
a4 32.Sxe6 Lxe3+ 33.Kh1 Lxc1
34.Sxf8.
I det här skedet hade Kramnik
en halvtimme kvar av betänketiden och han förbrukade några
minuter innan han gjorde sitt drag.
Efter 34...Kg8 35.Sg6 Lxb2 36.
Dd5+ Kh7 37.Sf8+ Kh8 38.Sg6+
Kh7 39.Sf8+ är det remi genom
evig schack.
Men Kramnik hade analyserat
fram en variant där han skulle
framtvinga ett dambyte varpå han
skulle få en vinnande fribonde på
damflygeln. Så var det tänkt och
han kontrollerade det hela en
sista gång innan han spelade

34...De3???.
Efter att ha utfört draget tog
Kramnik sin kopp och gick lugnt
mot vilorummet. Plötsligt gick
det upp för honom vad han hade
ställt till med.
Datorskötaren Mathias Feist,
vars uppgift var att mata in dragen, kunde inte tro sina ögon.
Blicken flackade mellan brädet
och datorskärmen. Han fick den
fasansfulla misstanken att han
hade matat in fel drag, och det
inför hundratusentals åskådare på
internet. Till slut var han tvungen att utföra Deep Fritz grymma
befallning: 35.Dh7 matt!
Kramnik tog sig för pannan,
skakade på huvudet och signerade protokollet. Världsmästaren
hade i alla sina beräkningar
missat att det var matt i ett drag.
TfS nr 1/2007
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Sicilianskt (B 86)
Deep Fritz
Vladimir Kramnik
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6
7.0-0 Le7 8.Lb3 Dc7 9.Te1 Sc6
10.Te3!?
Ett kallblodigt angreppsdrag,
typiskt för ett datorprogram. Det
finns inte någon byxångest inprogrammerad.
10...0-0 11.Tg3 Kh8 12.Sxc6
bxc6
Kramnik måste även ha övervägt
12...Dxc6 13.Df3 b5 följt av Lb7.
13.De2 a5
Han väljer att utveckla vitfältslöparen via a6. Ett bra alternativ
är 13...e5 och löparen kan ta en
annan väg ut.
14.Lg5 La6 15.Df3 Tab8 16.Te1
c5
Det hotar att vinna b2-bonden
med c5-c4.
17.Lf4 Db7 18.Lc1 Sg8 19.Sb1
42
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Hur kunde det ske? Det har
framkastats många olika teorier.
En amatörpsykolog menade att
Kramnik undermedvetet var ute
efter att straffa sig själv. Jag har
sett andra förklaringar som
verkar troligare: när springaren
placerades på f8 var det för att
det var den naturligaste sak i
världen att den skulle slå tornet.
Om springaren gått dit utan
att slå en pjäs hade Kramnik
sannolikt genast sett matthotet.
Dessutom är mattbilden med
springaren på f8 rätt ovanlig. Om
springaren stått på f6 eller g5
hade det varit en annan sak.
På presskonferensen efteråt
kommenterade Kramnik: “Jag kan
inte ge någon förklaring. Jag var
inte trött och jag tycker att jag
analyserade bra genom hela partiet. Det är väldigt konstigt, jag
kan inte förklara det.“
I sista matchpartiet blev världsmästaren Kramnik utspelad efter
noter.

Vladimir Kramnik skriver autografer.

Springaren ska vidare till a3 för
att stoppa c5-c4.
19...Lf6 20.c3 g6 21.Sa3 Dc6
22.Th3 Lg7 23.Dg3 a4 24.Lc2
Tb6

25.e5! dxe5 26.Txe5! Sf6
Det var först när Kramnik hade
placerat tornet på b6 som han
upptäckte vad som var på gång.
Nu faller 26...Lxe5 på 27.Dxe5+
f6 28.Txh7+! Kxh7 29.Dh5+ Kg7
30.Dxg6+ Kh8 31.Dh7 matt.
27.Dh4 Db7 28.Te1 h5
Eller 28...Txb2 29.Lxb2 Dxb2
30.Dxa4. Kramniks ställning är
hopplös, åtminstone med Fritz
som motståndare.
29.Tf3 Sh7 30.Dxa4 Dc6 31.
Dxc6 Txc6 32.La4 Tb6 33.b3

Kg8 34.c4 Td8 35.Sb5 Lb7
36.Tfe3 Lh6 37.Te5 Lxc1 38.
Txc1 Tc6 39.Sc3 Tc7 40.Lb5
Sf8 41.Sa4 Tdc8 42.Td1 Kg7
43.Td6 f6 44.Te2 e5 45.Ted2
g5 46.Sb6 Tb8 47.a4 uppg.
Kramnik hade en del förmåner
jämfört med Garri Kasparov när
denne för tio år sedan förlorade
mot Deep Blue. Kramnik fick
studera det program han skulle
möta en månad i förväg och kunde försöka upptäcka svagheter.
Under partierna fick han tillgång
till Deep Fritz spelöppningsbibliotek. Datorskärmen var vänd
mot Kramnik tills Fritz hade lämnat biblioteket och börjat spela
på egen hand. Det höll förlusten
nere på en rimlig nivå.
Blir det ett revanschmöte?
Risken är förstås att utvecklingen
rusar i väg i ett tempo där maskinen för alltid vänder ryggen åt de
mänskliga konkurrenterna.
Var det masochism som fick
Kramnik att ställa upp i Bonn?
Knappast. Han fick en halv
miljon euro för besväret och var
utlovad det dubbla om han hade
vunnit matchen.
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Strövtåg i Havanna

S

ent på kvällen anländer Lena
och jag till Hotel Saratoga,
alldeles intill Havannas svar på
Capitolium i Washington DC.
Jag behöver väl inte upplysa om
att Kubas Capitolio (från 1929)
är lite större än USA:s. Vi checkar in och pickolon tar våra väskor
till rum 607, som vi har bokat via
nätet. Han öppnar dörren och ska
presentera rummet. Det visar sig
att det läcker från taket, stegar
står uppställda och hantverkarna
har redan gått för dagen. Det blir
hissen ner till receptionen, vars
chef djupt beklagar det stora obehag vi har åsamkats och kompenserar oss rikligt genom att utan
extra kostnad låta oss bo i 512, en
av hotellets två Capitoliosviter.
Vi kunde naturligtvis stå ut med
att tillbringa en vecka i den 60
kvadratmeter stora hörnlägenheten med utsikt över Capitolio och
med restaurangen och swimmingpoolen på hotellets tak, där utsikten var ännu mer fantastisk. När
man jämför denna obeskrivliga
lyx inklusive 42 tums plasmaskärm för dvd i gästrummet, 32
tums tv i sovrummet och ett
enormt badrum blir man onekligen eftertänksam. En akademiker på Kuba har en månadslön
som motsvarar cirka 200 svenska

kronor och skulle behöva knega i
nästan två år för att betala normalpriset för en natt i Capitoliosviten.
Men turismen är nödvändig för
att landet ska kunna skapa intäkter i västvaluta. Säkerhetsvakter
ser till att kubanerna inte umgås
alltför mycket med turisterna och
internet är censurerat för de flesta kubaner. Sedan tre år tillbaka
har Kuba två valutor: dels den
vanliga peson och dels turistvalutan, den konvertibla peson.
En peso av den senare sorten
motsvarar cirka 7 kronor eller 24
vanliga pesos. De flesta attraktiva
varor, men även bruksvaror som
schampo och tandkräm, kan bara
köpas för konvertibla pesos. Det
säger sig självt att kubanerna på
ett eller annat sätt måste skaffa
sig sidoinkomster för att få debet
och kredit att gå ihop. Många får
tillskott från släktingar i Florida,
men måste då avstå 11 procents
“skatt“ när dollar växlas till den
konvertibla peson. Ett vanligt
förekommande trick är att kassörskorna slår in 0.00 på sina
kassaapparater när de säljer en
vara.
Karikatyrtecknarna är också
på bettet. De fångar oftast sina
objekt vid de kända restauranger-

na och levererar sitt jobb på
ungefär en halv minut. Priset
bestämmer offret själv och även
om långt ifrån alla betalar en konvertibel peso kan dagsförtjänsten
bli god för de mest talangfulla.
Folkmusiken har en stark ställning och många grupper på torg
och restauranger får ihop goda
dagsinkomster. De omkring
2000 taxichaufförer i Havanna
som tillåts skjutsa turister är
mestadels högt utbildade akademiker. De har ett av de särklass
bäst betalda jobben i Havanna
och man kan fundera över hur
rekryteringen sker. Sannolikt blir
deras headhunters inte lottlösa.
Även om hela taxameterbeloppet måste lämnas till bolaget och
grundlönen bara är en svensk
hundralapp i månaden så innebär
dricksen att man oftast får ihop
mer än 1000 kronor i månaden.
Dessvärre verkar det som om
Kuba har sackat efter sedan
Sovjetunionen drog in sitt stöd.
Exporten är begränsad och därmed är bristen på importerade
varor påfallande. Underhåll av
fastigheter och infrastruktur
verkar ha stagnerat. Även antalet
tiggare i centrala Havanna tyder
på att det vackra landet inte mår
bra.
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Över till strövtågen i Capablancas fotspår. José Raul Capablanca (1888–1942), underbarn och
legendarisk världsmästare 1921–
1927, är fortfarande en av Kubas
stora nationalhjältar – minst lika
känd bland befolkningen där som
vår egen Ingemar Stenmark eller
Björn Borg här hemma. Men man
kan aldrig vara helt säker på att
den unga generationen inte har
ett kortare perspektiv. Min svåger som är lärare frågade sina
elever om de visste vem Björn
Borg var. De kände mycket väl
till hans kalsonger men ingenting
om den fantastiska tenniskarriären.
Eftersom man inte besöker
Havanna var och varannan dag
gäller det att passa på när man har
vägarna förbi. Är man lite schackhistoriskt intresserad vill man ju
gärna kolla om det finns några
avtryck kvar efter den store Capa.
En och annan ny schackbok fanns
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i bokhandeln och begagnade
bland bokförsäljarna på Placa de
Armas. Ingen gata eller plats tycks
ännu ha blivit uppkallad efter
den store idolen och inte heller
de talrika vykortstånden kunde
uppvisa ett enda kort med den
store mästaren. I stället var det
andra hjältar som dominerade:
José Martí, Ernesto Che Guevara
och Fidel Castro.
För en rundtur i staden
anlitade jag kvalificerad hjälp av
ordföranden i Kubas korrschackförbund Pablo Salcedo Mederos.
Bättre ciceron kunde jag inte ha.
Jag hade upprättat en önskelista
och först styrde vi kosan mot
Castillo del Principe, där Capablancas familj bodde då José
Raœl föddes den 19 november
1888. Fadern José Maria var officer i kavalleriet tillhörande den
spanska armédivision som var
stationerad i fortet Morro. Vår
taxibil stoppades av militären då

vi närmade oss Castillo del
Principe. Slottet var ytterst väl
bevakat och Pablos förhandlingar med vaktstyrkan och dess
överordnade var fruktlösa. Det
var besöksförbud till denna militärt viktiga anläggning och inte
ens exteriören fick fotograferas.
På initiativ av schackvännen
Antonio Barreras avtäcktes på
Capas 50-årsdag 1938 en stor
minnesplatta i brons på slottet.
En fri översättning av texten
lyder: “José Raul Capablanca.
Det största schackgeniet genom
tiderna. Född i detta slott den
19 november 1888. Beundrande
schackvänner hedrar 50-årsminnet av hans födelse.“ Synd att
denna minnesplatta bara är tillgänglig för en mycket begränsad
publik.
Nästa anhalt blev Capablancas
schackklubb, Club de Ajedrez
Capablanca. Vi möttes av en
stängd och ruskigt nergången

TfS nr 1/2007

44

07-02-09, 06.42

lokal. Inga anslag informerade om
när den eventuellt var öppen.
Genom pangade fönsterrutor
kunde jag urskilja enstaka enkla
och slitna bord och stolar, ett
demobräde, en bild på författaren José Martí (1853-1895), en
av Kubas stora hjältar, och ett par
andra på Bobby Fischer och
Rogelio Ortega. På utsidan fanns
dock en stor bronsplatta från
1988, när Capa skulle ha fyllt
100 år.
Färden styrdes sedan mot
Unión Club, i vars salonger Capa
erövrade VM-titeln från Lasker
våren 1921. Dessvärre kunde inga
spår av lokalerna skönjas och projektet fick avskrivas.
Efter detektivarbete från Pablos sida framkom emellertid att
schackbordet från matchen efter
diverse turer deponerats i ett
idrottsmuseum, inhyst i en större
sportanläggning vid den jättelika
Revolutionsplatsen. Museet var
stängt, men vi lyckades ta oss in
och träffa föreståndaren, som på
sitt kontor hade en stor tavla
föreställande Capa. Schackbordet från 1921 fanns undanställt i
ett lager med sportprylar av olika
slag. Lagret var väl tempererat
och hade lämplig och kontrollerad luftfuktighet. Förutom själva
bordet fanns de två stolarna, pjäserna i en trälåda och schackuret
med namnskylten J. Gelabert.
Pjäserna hade tydligen använts
ganska flitigt efter VM-matchen
– en del pjäser var defekta. Om
uret verkligen var det ursprungliga kan diskuteras. Gelabert var
en känd schackledare och författare till bland annat “Glorias del
Tablero“, vars första och enda
utgåva 1923 ägnades åt Capablanca. Jag fick chansen att känna
på pjäserna från 1921, men besvikelsen var stor då museichefen
inte vågade låta mig fotografera
schackbordet med tillbehör. Sannolikt var hon rädd för eventuell

Capablancas schackklubb, Club de Ajedrez Capablanca, för en
tynande tillvaro.

Utanför schackklubben finns en bronsplatta till minne av
Capablanca.

kritik från överordnade.
I en villa i stadsdelen Vedado
residerar ISLA (Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez)
tillsammans med schackförbundet, som är en underavdelning till
det kubanska idrottsförbundet
Inder. Här fanns spellokaler och
nybörjarundervisning. På väggarna fanns lite sargade bilder av
Capa, Che Guevara och Fidel
Castro tillsammans med oljemålningar med schackmotiv.

Här träffade jag sympatiske
César Revuelta Capablanca. Hans
morfar Alfonso var bror till José
Maria, som var José Raœls far.
César har ärvt en del schackgener, är IM i korrschack och
arbetar som ingenjör i Antillana
de Acero. Han är en av de
privilegierade, förfogar över en
Lada-bil, och kunde bland
annat berätta den underhållande
anekdoten om José Raul och
dominospelet. Den finns för övTfS nr 1/2007
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César Revuelta Capablanca.

rigt på Inders hemsida: http://
www.inder.co.cu/fecap/docs/
capablanca-anecdota.txt
Till slut tog vi en tur till
Columbuskyrkogården, och för
första gången i mitt liv fick jag
betala entrébiljett till en kyrkogård. Capablancas imponerande
grav var ganska lätt att finna – en
jättestor schackkung i marmor
dominerade omgivningen. Capa
dog ju i New York den 8 mars
1942, men hans kvarlevor finns
naturligtvis i Havanna.

8.Dc2 c6 9.Ld3 dxc4 10.Lxc4
Sd5 11.Lxe7 Txe7
Detta är förmodligen idén
bakom 7...Te8. Det framgår tydligt av utvecklingen att svart noga
planerat just det slags spel som
uppkommer och som påminner
om Steinitz.
12.0-0 Sf8 13.Tfd1 Ld7 14.e4
Sb6 15.Lf1 Tc8 16.b4 Le8

VM-matchen 1921 slutade med
9–5 i utmanaren Capas favör.
Emanuel Lasker lyckades inte
vinna ett enda av de fjorton
partierna. Vi visar det elfte partiet med Capablancas egna kommentarer från hans “Lärobok i
Schack“ från 1937.
Damgambit (D 63)
José Raul Capablanca
Emanuel Lasker
Havanna, 13-14 april 1921
1.d4 d5 2.Sf3 e6 3.c4 Sf6 4.Lg5
Sbd7 5.e3 Le7 6.Sc3 0-0 7.Tc1
Te8
För närvarande ansett som sämre
än 7...c6.
46
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Försvarsställningen är typiskt
Steinitzartad med de flesta pjäserna hopgyttrade på de två sista
raderna. Det finns inga svaga
punkter i svarts spel, men svarts
ställning lider brist på utrymme
för hans pjäser att manövrera.
Vits taktik bör därför bli att hålla
de svarta pjäserna inom det begränsade utrymmet så att svart

förr eller senare för att frigöra
dem tvingas göra ett drag som
försvagar ställningen. Vit kan
också dra fördel av den omständigheten att de svarta fälten c5
och d6 inte är så lätta att skydda
och därför försöka ställa springarna på dessa fält. För att ställa en
springare på d6 måste vi först
spela e4-e5. Denna framryckning
måste noga beräknas, då man alltid ska hålla i minnet att den
skapar en ständig svaghet genom
att lämna en efterbliven bonde
på d4. Det blir också ett “hål“ på
d5, där de svarta pjäserna kan få
en stark placering, särskilt springarna. I diagramställningen måste
vit också se upp med f7-f6, som
skulle tillåta svart att gå med
löparen till h5 och fängsla springaren på f3 och därigenom indirekt öka trycket på d4.
17.Db3 Tec7 18.a4
För att driva tillbaka springaren
och öka trängseln bland de svarta
pjäserna.
18...Sg6 19.a5 Sd7 20.e5 b6
Vit behärskar helt fältet d6, varför svart förbereder en möjlig
framryckning av c-bonden till c5.
Det är tydligt att svarts ställning
är mycket tryckt, men det är inte
lätt att se hur vit ska kunna ernå
någon avgjord fördel.
21.Se4 Tb8

Ställningen är mycket intressant.
Men vad ska göras? Antagligen
vore nu det bästa draget a5-a6
åtföljt av Se4-d6, men detta
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flygeln.
27...Tbc8
Svarts närmast följande drag är
praktiskt taget tvungna. Här
skulle t.ex. 27...c5 besvaras med
28.dxc5 bxc5 29.Lc4 och svarts
ställning skulle bli ohållbar.
28.bxc6 Txc6 29.Txc6 Txc6 30.
axb6 axb6
Efter alla dessa avbyten är svarts
enda ersättning för den blottade
kungsställningen fribonden på blinjen, men dess framryckning
hindras av löparen.
31.Te1
Möjligen var först 31.Lb5 som
driver tillbaka tornet till c7 ett
bättre sätt att fortsätta spelet.
31... Dc8 32.Sd2 Sf8
32...Tc3 duger inte på grund av
33.Da1.
33.Se4 Dd8 34.h4

Capablancas gravplats.

betyder helt enkelt att svart i sitt
föregående drag borde ha spelat
b6xa5 och först sedan Tb8.
Emellertid försummar vit att göra
detta, och resultatet ser ut att bli
att svart lyckas komma ur svårigheterna.
22.Dc3 Sf4
Följden av vits senaste drag – den
svarta springaren kommer till d5
med tempovinst.
23.Sd6 Sd5 24.Da3 f6 25.Sxe8

Dxe8 26.exf6 gxf6 27.b5
Den svarta kungens blottade ställning är ganska inbjudande för ett
angrepp, men innan vit börjar
med detta, måste han byta av sina
bönder på damflygeln för att
avlägsna alla möjliga källor till
svagheter. Då dessa två bönder
väl är avbytta kan vit ägna hela sin
uppmärksamhet åt angreppet
mot kungen, utan att behöva
oroas av någonting på andra

Det finns mer i ställningen än
som genast faller i ögonen. Detta
är en vändpunkt i partiet. Skenbart finns inte så mycket att göra
för någondera sidan. Om svart
ska kunna rädda partiet, så måste
de ske nu, och utsikterna är
sådana att det enda drag som kan
rädda situationen är 34...h6, som
hotar att driva undan springarna
med f6-f5. 34...f5 skulle inte duga
på grund av 35.Lb5 Tc7 36.Sg5
Te7 37.Lc4 och svart vore hjälplös. Ställningen är mycket intressant och ett studium av den lönar
sig.
34...Tc7
Ett nog så naturligt drag, men det
TfS nr 1/2007
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visar sig att svart hädanefter är
förlorad.
35.Db3 Tg7
Vit hotade 36.Lc4 åtföljt av
Lc4xd5 och Db3xd5+. Textdraget görs för att förmå vit till g2-g3
och sålunda beröva den vita
damen detta fält, där den alltid
skulle hota med en schack under
strövtågen från den ena flygeln
till den andra.
36.g3 Ta7 37.Lc4 Ta5 38.Sc3
Sxc3
Tvunget. Nu, då denna springare
försvunnit från d5, framstår
blottorna i svarts ställning tydligare.
39.Dxc3 Kf7 40.De3 Dd6 41.De4
Ta4 42.Db7+ Kg6 43.Dc8 Db4
44.Tc1

David
Bronstein
1924-2006
Text och foto LARS GRAHN

D

I denna ställning spelade svart
44...De7 och fyra drag senare var
allt slut. Det är dock likgiltigt vad
svart spelar, slutet är nära. T.ex.
44...Da3 (antagligen bäst) 45.
Ld3+ f5 (Bäst. Inte 45...Dxd3,
emedan 46.De8+ vinner tornet.
Inte heller 45...Kh6 på grund av
46.Tc7 hotande Dxf8 åtföljt av
Txh7 matt.) 46.De8+ Kh6 47.
Te1 [På detta skulle svart kunna
försvara sig segare med 47...Kg7.
Bättre är 47.Tc7, t.ex. 47...Txd4
48.Le2 Sg6 49.Dg8 med avgörande angrepp. -red] 47...Ta8
48.Txe6+ Sxe6 49.Dxe6+ Kg7
50.De5+ och matt i några drag.
44...De7 45.Ld3+ Kh6 46.Tc7
Ta1+ 47.Kg2 Dd6 48.Dxf8+
uppg.
48
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avid Bronstein ogillade mitt
sätt att ordna partisamlingarna i bokhyllan. Han upptäckte
med besvikelse att jag hade radat
upp världsmästarna för sig från
Wilhelm Steinitz till Garri Kasparov. Sedan följde övriga i alfabetisk ordning. Bronstein hade
hamnat bredvid Kasparov på var
sin sida om den osynliga gränsen.
Efter ett par dagars umgänge med
min ungdoms idol förstod jag att
de båda trots allt levde i två olika
världar, och kanske hade det i
någon mån att göra med vad som
hände i Tjajkovskijsalen i Moskva 1951. Det var i varje fall avgörande för placeringen på hyllan.
Bronstein kom på besök i mitt
hem på Östergårdsgatan i Malmö
en marsdag 1990. Vid ett par
tidigare tillfällen hade jag bjudit
in honom till stormästarturneringar i Malmö. Dessa inbjudningar gick via det sovjetiska
schackförbundet, vilket var den
gängse rutinen när man ville ha
med spelare från Sovjetunionen.
Jag tror inte att mina lockrop
nådde den egentlige adressaten,
för Bronstein hade kommit i onåd

hos schackförbundet sedan han
hade vägrat att fördöma Viktor
Kortchnoi efter dennes avhopp
sommaren 1976.
Efter Sovjetunionens upplösning fick Bronstein möjlighet att
resa fritt. Han kom till Malmö
efter en turnering i Tåstrup på
andra sidan Sundet. Han gav en
simultanföreställning med Malmö Schacksällskap som arrangör
och därtill fick jag honom att
spela ett tidningsparti för Sydsvenska Dagbladet. Jonny Hector ställde upp som motståndare
och vi kom överens om att
arrangera det hela på ett annorlunda sätt. Bronstein sprudlade
av idéer om hur man anordnar
schacktävlingar och uppvisningar på ett publikvänligt sätt.
Mot Michail Tal prövade han en
gång (Tbilisi 1982) att spela åtta
partier samtidigt, en form av
matchsimultan. Jag föreslog att
han skulle spela en sådan match
mot Hector. Bronstein accepterade genast och erbjöd sig att
göra det utan betalning. Det kom
naturligtvis inte på fråga. Bronstein fick samma belopp som
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Kortchnoi hade fått ett par år
tidigare, när han spelade ett tidningsparti för Sydsvenska Dagbladet mot Thomas Ernst.
Det visade sig vara en mycket
ansträngande spelform. Bronstein
förlorade duellen mot Hector och
menade att dessa åtta partier hade
varit mer ansträngande än de nio
i Tåstrup.
Bronstein signerade några av
böckerna i min hylla där han stod
som författare. Ett par av dem var
han nöjd med, andra ville han
knappt kännas vid. Han menade
exempelvis att östtyska Sportverlag hade förvanskat hans text,
lagt till och dragit ifrån.
Bronstein berättade gärna om
sin schackkarriär och då handlade det mest om den mångomskrivna VM-matchen mot
Michail Botvinnik i Moskva 1951.
Nu kan jag bara beklaga att jag
inte bandade hans berättelser. Det
som finns kvar är mina anteckningar och minnet av en maskerad sorg. Han borde naturligtvis
ha skrivit en bok om sin enda
VM-match. VM-titeln fick han
inte men enligt Bronstein var det
“en total seger för mina idéer“.
Bronstein var kanske världens
bäste schackspelare vid den tidpunkten och ack så nära att bli
världsmästare. Han ledde VMmatchen efter tjugotvå partier,
men Botvinnik lyckades utjämna
till 12–12 och därigenom behålla
titeln. En stolt Botvinnik stod i
givakt med lagerkransen och
Bronstein fick inte ens vara med
på den avslutande presskonferensen. När Bronstein satt i mitt
vardagsrum och berättade om
matchen var det uppenbart att
han avskydde Botvinnik.
Min sambo Lena satt sidan om
Bronstein i soffan och lyssnade.
När han började visa VM-partier
från 1951 på masonitbrädet satt
hon med mest för att vara artig.

Bronstein i Tåstrup 1990.

Men hon hade en tandläkartid att
passa och efter ett tag var hon
tvungen att tacka för sig och ta
farväl av David. Men han förklarade vänligt men bestämt att hon
kunde inte gå förrän han hade
visat en av de mest kritiska ställningarna i matchen.
Bronstein ville att schackspelet
skulle vara en glädjekälla för så
många som möjligt och han var
mån om att även amatörerna
skulle ha en positiv upplevelse.
Ibland fick även de mindre
intresserade en dos av hans
välvilja. Lena fick sitta kvar ett
tag till men tankarna var någon
annanstans.
Han berättade om en turnering
som genomfördes under krigsåret 1944. “Publiken bestod av
soldater i uniform. De hade en
dags permission och i stället för
att dricka vodka valde de att titta
på schack. Då gav jag allt. Jag såg
mycket umbäranden i Stalingrad.“
Det fanns en bitterhet hos

Bronstein, inte bara mot Botvinnik utan också mot den nya
generationens stormästare. “Kasparov tror att han är Gud. I dag
handlar det bara om Kasparov
och Karpov. I deras VM-matcher
har ingen av dem mina sympatier. Jag tycker för övrigt att
prissumman i VM-matcherna är
alldeles för hög. Det har kommit
för mycket pengar i schacket.“
Bronstein lyfte fram schackets
sociala funktion och menade att
dagens stormästare bara tänker
på poäng och pengar. Han kritiserade ratingsystemet: “Är
Gelfand så mycket bättre än jag?
Jag förstår schack mycket bättre.“ Han talade om informationsflödets förbannelse. “Folk tänker
inte – de försöker minnas var de
har sett draget.“
Det var ett nöje att ta in hans
romantiska syn på spelet och att
lyssna på alla hans fantasieggande
förslag till nya spelformer. Men
när indignationen tog över kunde
TfS nr 1/2007
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de långa monologerna vara
ganska påfrestande.
Bronstein föreslog att vi skulle
skriva en bok tillsammans. Han
måttade upp ett par kvadratmeter i mitt stora vardagsrum
och föreslog att han skulle sova
där. Om han kommit med det
erbjudandet tio år tidigare hade
jag varit världens lyckligaste man,
men nu passade det inte alls. Jag
var småbarnspappa och fann vid
den tidpunkten mycket mer nöje
i att läsa godnattsagor för mina
döttrar än att fördjupa mig i pjäsernas aldrig så fantasieggande
gång. Ett par månader senare
slutade jag som redaktör för
Schacknytt efter att ha startat
tidskriften och varit dess redaktör i tjugo år. Jag kunde bara
tacka nej till hans oerhört smickrande erbjudande.
Bronstein skrev i stället boken
tillsammans med en belgisk
schackamatör, Tom Fürstenberg.
“The sorcerer’s apprentice“ utkom 1995 och i brist på en självbiografi är detta den bästa bok
som har skrivits om Bronsteins
schackkarriär. Det mest rörande
avsnittet i boken är hustrun
Tatjanas kärleksfulla porträtt av
sin man. Den typen av porträtt
brukar dessvärre skrivas först när
personen i fråga är död.
Bronstein återkom till Malmö
året därpå och då följde Tatjana
med. De for vidare till Belgien
och ett par veckor senare stötte
jag på dem i en bank i Bryssel. Jag
hade kommit till den belgiska
huvudstaden för att bevaka de
fyra kandidatmatcherna på SAS
Royal Hotel. De var där som
Kortchnois speciella gäster.
(Kortchnoi förlorade kandidatmatchen mot Timman.) Några
dagar tidigare hade Bessel Kok
ordnat ett födelsedagsparty för
Michail Botvinnik. Den gamle
patriarken fyllde åttio och var i
50
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En klassiker med dedikation.

stan. Jag förmodar att David och
Tatjana var inbjudna men tvivlar
på att de var där. Jag mindes vad
Bronstein hade sagt året innan
i Malmö: “Botvinnik tror fortfarande att han är bäst.“
Bronstein stod i den stora
bankfoajén och fingrade på en
dansk hundralapp. Han kunde
inte bestämma sig för om han
skulle växla in den eller inte. Det
var sista gången jag såg David
Bronstein.
Kirsan Iljumsjinov ordnade så

att exvärldsmästarna fick en
pensionsförsäkring som tryggade
deras ålderdom. Vasilij Smyslov
var världsmästare under ett år
och det går förmodligen ingen
nöd på honom på gamla dar.
Bronstein fanns inte med på den
pensionslistan. Han har i varje
fall numera beblandat sig med
världsmästarna i min bokhylla
– en ringa hedersbetygelse för en
av de stora schackgenierna – men
jag är ändå inte säker på att han
uppskattar sällskapet.
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Patrick Goldsworthy

I KORTA DRAG

Chris Rice

SYNVILLOR i HASTINGS
Hastings Chess Congress är
schackfestivalernas anfader, men
till skillnad från framför allt festivalen i Wijk aan Zee har den
engelska varianten inte blomstrat
i mogen ålder.
Första Hastings Chess Congress
i den långa serien arrangerades
efter julhelgen 1920. Senare hade
man en toppgrupp med spelare
ur världseliten och därunder en
Challengers, en öppen turnering
där vinnaren fick en inbjudan till
nästa års huvudgrupp. De senaste decennierna har det varit svårt
att locka sponsorer och världsstjärnorna har uteblivit. Numera
har man en öppen turnering som
huvudnummer, senast med tolv
stormästare bland de 92 deltagarna. Det var länge sedan någon
av de främsta engelska stormästarna spelade med i Hastings.
Det hör nästan till traditionen
att det ska vara kallt och rått i
Hastings vid årsskiftet. Den här
gången skulle man också kunna
tro att det var lokal dimma över
vissa bräden. Spelare drabbades
av – åtminstone för omgivningen
– lustiga synvillor.

Vits senaste drag Sc3-a4 inbjuder
till dambyte och jämvikt eller
remischackar, men Goldsworthy
såg en kvävmatt ...
15...Sf2+ 16.Kg1
Efter 16...Sxd1+ 17.Sxb6 kan
partiet fortsätta i god ordning,
men som rubriken antyder ska
det handla om synvillor.
16...Sh3++
Vid det här laget förstår väl alla
varåt det barkar?
17.Kh1 Dg1+??
Det var årets näst sista dag och
efter 18.Txg1 Sf2 matt kunde
Goldsworthy ha korkat upp
champagnen en dag i förväg.
18.Sxg1 uppg.
Dagen efter var det en stormästare från Azerbajdzjan som såg i
syne.
Simon Ansell

Efter 24.Dc3 behåller vit ett litet
initiativ, men Tahirov fick plötsligt syn på en skenbart läcker kombination som inleds med att han
offrar springaren. Belöningen
skulle komma ett par drag senare. Så var det i alla fall tänkt.
24.Txb7? Dxc4
Redan här gick det upp för Tahirov vad han hade ställt till med.
Den ursprungliga tanken var att
spela 25.Dg5 med dubbelhot mot
d8 och g7. Men det är ju inte
något matthot mot g7. Liksom i
föregående exempel är det en
anspråkslös springare som står och
saboterar de storstilade planerna.
Åter en ödesdiger synvilla.
25.Txa7 Dd5
Tahirov har inte mycket till kompensation för pjäsen. Partidraget
är en praktisk lösning. Det kräver
mer tid att analysera fram
25...Txd4! 26.Dxd4 (26.De1
Txd1 27.Dxd1 Dc5+ och Dxa7)
26...Tf1+! 27.Kg2 De2+ 28.Kh3
Tf5 med ett avgörande angrepp.
26.a5 c5 27.De1 De6 28.De4
cxd4 29.Tb7 Sd6 30.Tb6 Sxe4
31.uppg.
Det här utspelades i fjärde ronden. Tahirovs olyckor slutade inte
med det partiet. Han bröt turneringen efter sju ronder på grund av
sjukdom. Två dagar senare, kvar i
Hastings, blev han misshandlad
och rånad på tusen pund på Harold Road klockan åtta på kvällen. Tahirov lät förstå att han
förmodligen aldrig skulle återvända till Hastings.

POÄNG TILL SKÄNKS

Farhad Tahirov

I sin Constipation Blues försökte
Screaming Jay Hawkins beskriva
vad verklig smärta är. Men vad är
en förstoppning mot att ge upp
ett schackparti i en vinstställning?
TfS nr 1/2007
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Är det någon som har hört talas
om den ryske schackspelaren
Desjkanov? Inte det? Nej det
skulle inte förvåna mig om han
eldade upp sitt schackspel för
tjugosex år sedan. Det var då han
fick upp följande ställning mot
Artur Jusupov.
Artur Jusupov

Desjkanov
Jusupov drog damen till a6 med
idén att framtvinga ett dambyte
och ett lätt vunnet slutspel. För
vit kan ju inte släppa ner svarts
dam till f1, eller hur? Det hela
förefaller tämligen genialt. Desjkanov såg inte någon annan råd
än att ge upp.
Man kan spekulera i vad den
stackars saten kände när han
förevisades detta förmånligare
alternativ:
1.g4+! fxg4 2.Sxg4+!
Finessen med avdragsschacken är
att 2...Dxb5 besvaras med det
illmariga 3.Sf6 matt. Svart måste
därför gå emellan med bonden.
2...g5 3.De8+!
En ny infallsvinkel. Slutet börjar
skönjas.
3...Dg6 4.Sf6 matt!
Några år tidigare hade Jusupov
blivit juniorvärldsmästare, och
förmodligen hade Desjkanov en
överdriven respekt för honom.
Kanske var han också i tidsnöd.
Han måste hur som helst ha haft
sömnproblem natten efter.
52
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VART TOG BÖNDERNA
VÄGEN?

kan ha bidragit till att Spassky
fick lust att komplicera spelet.

Historien börjar i Leningrad 1960
och ett parti mellan Boris Spassky
och David Bronstein. Det utkämpades i Sovjetmästerskapet och
blev en klassisk miniatyr.
Kungsgambit (C 36)
Boris Spassky
David Bronstein
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 d5
4.exd5 Ld6 5.Sc3
Vi är redan inne på ett av teorins
sidospår. I sin bok om Kungsgambiten anger Thomas Johansson
5.d4 Sf6 6.c4 med en möjlig vit
flodvåg i centrum.
5...Se7 6.d4 0-0 7.Ld3 Sd7?!
Det fanns bättre sätt att angripa
vits centrum: 7...Lb4 och d5bonden faller, eller 7...c6
8.0-0 h6
8...Sb6 9.Sg5 h6 10.Dh5!? kan
kännas lite obehagligt, och svart
får hur som helst chansen att
inkassera på d5.
9.Se4!? Sxd5 10.c4 Se3
På andra springardrag kan vit
utnyttja de svarta pjäsernas
klumpiga placering.
11.Lxe3 fxe3 12.c5
Vits löpare får chansen att operera på båda diagonalerna b1–h7
och a2–g8.
12...Le7 13.Lc2
Spassky skulle kunna ägna ett par
drag åt att erövra e3-bonden, men
är mer intresserad av att förstärka
angreppet innan Bronstein har
hunnit fullfölja utvecklingen.
13...Te8
Det bereder plats för springaren
på f8. På 13...Sf6 följer 14.Dd3.
14.Dd3 e2
Bronstein försöker sinka angreppet.
I det här läget hade Bronstein
tjugo minuter kvar för tjugosex
drag fram till tidskontrollen. Det

15.Sd6!!?
För alla dem som såg Spasskys
räddhågade spel under Sigemanturneringen i Malmö 1998: han
kunde i sin ungdom vara lika vild
som Tal. Det är hot mot både h7
och f7.
15...Sf8?
Bronstein borde ha slagit på f1
direkt och först därefter börjat
grubbla på försvaret. Efter
15...exf1D+ 16.Txf1 Lxd6 ser
vits angrepp livsfarligt ut, men
det är möjligt att svart kan försvara sig, t.ex. 17.Dh7+ Kf8 18.cxd6
(18.Dh8+ Ke7 19.Te1+ Se5
20.cxd6+ Dxd6 21.Dxg7 Le6
22.Txe5 Kd8 och stormen har
bedarrat.) 18...cxd6 19.Dh8+
Ke7 20.Te1+ Se5 21.Dxg7 Le6
22.dxe5 dxe5 och det är lika
spel.
16.Sxf7!!
Den springaren borde aldrig ha
fått lämna d6 välbehållen. Nu går
det absolut inte att slå den:
16...Kxf7 17.Sg5++ Kg8 18.Lb3+
Kh8 (18...Le6 19.Lxe6+ Sxe6
20.Dh7 matt) 19.Txf8+ och
20.Dh7 matt.
16...exf1D+ 17.Txf1 Lf5
Alternativet är att genast flytta
den hotade damen, men efter
17...Dd5 18.Lb3 måste svart
offra damen för att ha en chans
att kämpa vidare, t.ex. 18...Dxf7
19.Lxf7+ Kxf7 20.Db3+ (Det
finns ingen bra avdragsschack,
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men damschacken är bra nog.)
20...Kg6 (Om svart ställer något
emellan på e6 så avgör 21.Sg5++.)
21.Dg8! Lf6 (21...Le6 22.Se5+
Kh5 23.Dxg7 Lg5 24.Tf6! Lxf6
25.g4+ Kh4 26.Dxh6 matt) 22.
Sh4+! Lxh4 (22...Kh5 23.Dd5+
Kxh4 24.g3+ Kg4 25.Tf4+ Kh3
26.Dg2 matt.) 23.Df7+ Kh7
24.Dxe8 Sg6 25.Tf7 c6 26.Tc7
med pjäsvinst.
18.Dxf5 Dd7 19.Df4
Vit hotar med ett avgörande
angrepp inlett med S7e5 och det
är inte mycket svart kan göra mot
det. Han försöker i alla fall att
stänga f-linjen.
19...Lf6 20.S3e5 De7
Eller 20...Lxe5 21.Sxe5 Txe5
(21...De7 22.De4 med hotet
Txf8+, t.ex. 22...g6 23.Lb3+ Kh8
24.Dd3 Dg7 25.Txf8+! och
26.Sxg6+ med vinst.) 22.Dxe5
Te8 23.Lb3+ Kh8 24.Dd5 och
vit har ett vunnet slutspel.
21.Lb3 Lxe5
21...Kh7 22.Df5+ g6 23.Dxf6
slutar lika illa.

Öppningsscenen i "Agent 007 ser rött".

Vi återkommer snart till den ställningen med vissa modifieringar.
22.Sxe5+ Kh7
Eller 22...Se6 23.Sg6 Dg5 24.De4
och springaren på e6 faller.
23.De4+ uppg.
23...g6 bemöts med 24.Tf7+
eller 24.Txf8, och det är ungefär
lika illa för svart efter 23...Kh8
24.Txf8+ Txf8 25.Sg6+ Kh7
26.Sxf8++ Kh8 27.Dh7 matt.
Läckert.

Ställningen efter tjugoett drag,
med en liten men betydelsefull
förändring, förekommer i öppningsscenen i filmen “Agent 007
ser rött“ (1963).
I filmversionen är det planekonomins representant Kronsteen
som möter marknadsekonomins
McAdams. Det hela försiggår
under en gigantisk kristallkrona i
ett venetianskt palats. Ställningen i matchen är 11½–11½ och
detta är av allt att döma det avgörande partiet. Man får intrycket
att ett fingerfel kan resultera i en
ödelagd planet. Kombattanterna
tänker intensivt på följderna av
drag, som vilken kaféspelare som
helst hade utfört utan att blinka.
På det stora demonstrations-

brädet återfinns denna ödesmättade ställning:

I jämförelse med partiet Spassky–
Bronstein, som cirkulerade i all
världens schacktidskrifter vid
tiden för filminspelningen och var
den uppenbara inspirationskällan,
TfS nr 1/2007
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Foto: Cathy Rogers

Jakten på fuskare med dolda mottagare har intensifierats.
Bilden togs under den öppna turneringen i Gibraltar.

har vits bönder på d4 och c5
råkat falla bort. Det uppmärksammade varken regissören eller
McAdams. Trots att ställningens
karaktär helt förändrats med de
borttappade bönderna så fortsatte filmpartiet på samma sätt som
det verkliga partiet: 1.Sxe5+
Kh7?? 2.De4+ uppg.
I filmversionen, det vill säga
i diagrammet ovan, borde
McAdams ha utnyttjat försumligheten i scenografin till att spela
1...Se6, fast det hade säkert
betraktats som en ovälkommen
improvisation gentemot manus.
Här ett par möjligheter efter
1...Se6:
a) 2.De4 Tf8 3.Sg6 Dc5+ 4.Kh1
Tf6 5.Sf4 Df8 6.Lc2 (6.Sg6+
Txg6 7.Dxg6 Df3+ 8.Kg1 Tf8 9.
Dxe6 Df2+ med remischackar.)
6...Dg8 7.Sg6+ Txg6 8.Dxg6 c6
54
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9.Lb3 Sc7! 10.Lxg8 Txe1+ 11.
Kg2 Kxg8 och svart bör kunna
bygga ett remifort.
b) 2.De3 Dd6 3.Te1 Tad8 4.Sg6
Dd4 5.Dxd4 Txd4 6.Txe6 Txe6
7.Lxe6+ Kh7 med ömsesidiga
chanser.
Med det märkliga partislutet
blev visst Kronsteen världsmästare, men om jag inte minns alldeles fel så fick han ganska snart
transporteras till bårhuset. Och
det var förmodligen på grund av
James Bond.

MAGNUS, TIO ÅR
Sommaren 2001 ställde jag upp
i en öppen turnering på natursköna Bornholm. Rønne Skakforening fyllde hundra år och

arrangerade en jubileumsturnering.
I första ronden slumpade det
sig så att jag fick möta turneringens högst rankade spelare, Jonny
Hector. Vi spelade på ett sensorbräde och planen var att vårt parti skulle direktsändas på internet.
Jag minns inte hur det gick med
den saken, men kommer ihåg att
Jonny lutade sig fram över brädet
och försökte med en psykning i
fjäderviktsklass: “Du är väl medveten om att hela världen kan
följa det här partiet?“ Åtföljt av
ett litet leende.
Spelet försiggick i flera klassrum på Handelsskolan i Rønne. I
första ronden fanns stormästarna
och deras tilltänkta offer i ett rum
för sig. Där satt också ryske
stormästaren Valerij Loginov,
som spelade mot en liten grabb
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som jag aldrig hade hört talas om
förut. Det var Magnus Carlsen,
tio år. Och han spelade förbluffande starkt. Efter första dagen,
den 24 juni, var hans namn på
allas läppar på Handelsskolan.
När jag skulle skrota och
tömma en av mina datorer på
värdesaker upptäckte jag att jag
hade sparat partifilen från
Rønne. Tanken var att arrangörerna skulle producera en bok
om jubileumsturneringen, men
därav blev intet. Rønne Skakforening har gått upp i Bornholms
Skakklub och partifilen finns förmodligen inte kvar på internet.
Här ska vi alla fall få ett par
smakprov på hur Magnus Carlsen spelade när han var tio år.
GM Valerij Loginov (2499)

men det kan naturligtvis kännas
väldigt obehagligt när det rycker
i e-bonden. Om den ger sig i väg
direkt så tycks svart ha ordning på
motspelet, t.ex. 31...e3 32.Dh6
e2 33.fxg6 fxg6 34.Dxg6+ Kh8
(34...Dg7 35.De6+ Df7 36.Txe2!
och vit vinner) 35.Dh6+ och vit
kan överväga om han ska ta ut
remischackarna eller försöka få
ut mer av ställningen. Om svart
håller tillbaka e-bonden och i
stället spelar 31...Txd5 så kan vit
fylla på med 32.Tf2!? med idén
33.fxg6 med stora komplikationer.
31...fxg6 32.Dxh4 g5!
Damen tvingas återvända till e1.
33.Dh6? faller på 33...Tf6 34.
Dh5 Le8 med damfångst. Svarts
kung kan andas ut.
33.De1 e3 34.Dc3
Har vit tid att slå på a5? I
praktiskt spel är det knappast
frestande.
34...e2 35.Tbb1

Från den dagen visste jag vem
Magnus är.
Carlsens spel i Rønne präglades av den valpighet som man
kan förvänta sig av en tioåring.
Briljanta drag blandades med
rena bortsättningar. Nästa dag
förlorade han mot en dansk med
ratingtalet 1785.
Efter att ha förlorat ett tornslutspel mot Henrik Lindberg i
sjätte ronden såg det ut som om
Magnus skulle notera ännu en
nolla mot Morten Kock Müller i
sjunde ronden. Carlsen hade satt
bort en kvalitet på ett barnsligt
enkelt sätt: Ta8-a2? besvarades
med avdragsschacken Lc2-h7+
och De2xa2. Så småningom uppstod denna ställning:
Magnus Carlsen (2064)

Magnus Carlsen (2064)

Morten Kock Müller (1859)

Vit har tagit initiativet på
kungsflygeln. Svart måste försöka öppna centrum för att skapa
motspel.
23...d5!? 24.exd5 e4+ 25.Kh1
Lxb2 26.Txb2 De5 27.De2
Det kallblodiga 27.Td2 e3 28.Te2
kan kännas riskfyllt. Carlsen ger
sig i stället på e-bonden.
27...Tb4 28.De1! Lb5!
Inte 28...Dxb2 29.Dxb4 e3 30.
fxg6 och vit vinner.
29.Tg1 a5 30.a3 Td4 31.fxg6?
Han öppnar linjen för tornet på
f8. Det hade varit mycket bättre
att hålla pressen med 31.Dxh4,

Det är logiskt att omgruppera
springaren från d4 och låta tornet
få fritt spelrum på d-linjen. Det
finns en läcker poäng med att gå
med springaren till f3, men den
är inte lätt att upptäcka: 32.Sf3
Sc5 33.Td8+ Kh7 34.Sg5+!! Kg6
(34...hxg5 35.Dxg5 med snar
matt) 35.Se4 med avgörande angrepp. Även om man inte har sett
den finessen så kan det finnas en
allmän känsla av att den springaren bör dirigeras till kungsflygeln
via f3 eller e2. Men Kock Müller
kunde inte låta bli att spela det
vackrare och sämre ...

35...Txd5!?
Carlsen tvingas till svåra beslut,
troligen i tidsnöd.
36.Lxd5+?
Det förlorar direkt. 36.Tbc1 ger
bäst räddningschanser.
36...Dxd5+ 37.Kh2 Tf3 38.Dc8+
Kg7 39.Dc7+ Kh6 40.Tg2 Tf1
41.Tc1 Txc1 42.Dxc1 De5+ 43.
uppg.
Det här var förmodligen första
gången Magnus Carlsen mötte en
stormästare i ett tävlingsparti.
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SCHACK OCH FOTBOLL

Tioårige Magnus Carlsen framför datorn på Handelsskolan i Rønne.

32.Sc2
Kanske hoppades vit att han skulle
få en kvalitet till. Det var ju så
enkelt första gången. Alltså:
32...Txc2? 33.Td8+ Kh7 34.
Dd3+.
32...Dc5 33.Dxc5 Sxc5
Rent principiellt bör man ju
undvika avbyten när man är i
materiellt underläge, men här
var dambytet välmotiverat med
tanke på att vits angrepp kommer av sig helt.
34.Sb4?
Springaren har ingen lysande
framtid på b4, och nu går en
viktig bonde förlorad.
34...Ta3 35.g3 Txb3
Och absolut inte 35...Sxb3? 36.
Sc2 med pjäsförlust.
36.Txb3 Sxb3 37.Td8+ Kh7 38.
Tb8 Sc5
Nu är svarts chanser inte sämre
än vits.
39.f4 Sxc4 40.Td8 Sb6 41.Td1
Sd5
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42.Te1??
Så var det partiet över. Efter 42.
Sxd5 exd5 43.f5 är utgången en
öppen historia.
42...Sxb4 43.uppg.

Magnus Carlsen samlade ihop 4
poäng och kom på 47:e plats.
Norska oraklet Hans Olav
Lahlum betraktade det med rätta
som en framgång, för med det
resultatet kom Carlsen över
elogränsen 2100.

Schack och fotboll – kan det
kombineras? Frågan ställdes på
sin spets under schack-OS i
Nizza 1974, som arrangerades
samtidigt med fotbolls-VM.
Denna olyckliga krock fick fatala
följder framför allt för det brasilianska laget.
Samtidigt med sjunde ronden i
Nizza spelades öppningsmatchen
i fotbolls-VM mellan Brasilien och
Jugoslavien. Den brasilianske
förstabordsspelaren Henrique
Mecking kunde inte slita sig från
tv:n och laget drabbades av en
walk over! Frågan är om lagledaren hade någon förståelse för detta. Han satt kanske i samma soffa.
I samma rond skulle Sovjetunionen möta Mongoliet, och
Michail Tal ville inget hellre än
att ansluta sig till tv-tittarna.
Han beslöt sig för att försöka
vinna sitt parti mot Miagmarsuren så snabbt som möjligt. Det
blev en rätt snabb angreppsseger.
Tal: “Jag var klar lagom till
andra halvlek. Ställningen var
lyckligtvis fortfarande 0-0.“
Under världscupturneringen i
Barcelona 1989 erbjöds Garri
Kasparov ett hedersuppdrag. Det
var tänkt att han skulle göra avspark i fotbollsmatchen mellan
FC Barcelona och Real Madrid,
men när den flyttades från
klockan tio till halv nio uppstod
problem. Om Kasparovs parti
mot Artur Jusupov gick speltiden ut skulle det inte vara klart
förrän klockan nio.
Kasparov fick tacka nej till avsparken, men han hade nog förhoppningar om att kunna ta sig
till stadion och se större delen av
matchen från hedersläktaren. Det
var nog si och så med koncentrationen och Kasparov förlorade
partiet. Och sedan hade han inte
lust att gå på fotboll ...
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Tio år som
förbundskapten
- Intervju med Björn Ansner

Björn Ansner avlöste Håkan
Åkvist som förbundskapten 1996.
I höstas lämnade Ansner i sin tur
över till sina efterträdare Johan
Sigeman och Adriana Krzymowska (damlaget). Under sina
tio år som förbundskapten var
Ansner bland annat med om fem
olympiader och lika många LagEM.
Vilken är den roligaste
händelsen under dina år
som förbundskapten?
– Resan till Elista och Kalmuckien 1998 var en höjdare. När vi
kom fram var spellokalen ännu
inte färdigbyggd, vi fick inleda
schackolympiaden med två vilodagar. Vi blev mycket väl emottagna och fick se en hel del av en
kultur som inte många västerlänningar känner till något om.
– Arbetet med Lag-EM, från
idé till ett lyckat genomförande,
är också en minnesvärd händelse,
inte bara för mig. Sportsligt sett

tycker jag att arbetet med att
bygga upp en representativ SMgrupp har varit väldigt roligt.
Vi kommer förmodligen aldrig
att få se ett lika starkt SM som i
Göteborg 2006.
Det tråkigaste minnet?
– Det har inte varit så kul att
ta beslutet att ställa över Ulf
Andersson. Det har fått ske både
i viktiga matcher och i lagturneringar som till Lag-EM och OS.
Ulf har fortfarande ett högt elotal
och det har gjort besluten extra
svåra. Generationsskiften är ofta
smärtsamma men nödvändiga i
alla sporter, också i schack.
Vilka faktorer, förutom
elotal, bör vägas in vid laguttagningar? Vad anser du
om USA-modellen med strikt
matematiska formler?
– Att strikt använda matematiska formler eller elotal vid laguttagningar tycker jag är fel. Då
tror jag inte att man får det bästa
resultatet. Det man brukar kalla

social kompetens är viktig även i
ett schacklag. Schackspelare är
ofta starka individualister men
måste också kunna fungera i ett
lag. Att ta ansvar i ett lag kan till
exempel handla om att ta sig an
en svår motståndare som svart,
trots att det egentligen är ens
“tur“ att spela vit. Men det kan
lika gärna vara att erbjuda sig att
stå över ett parti trots att man
egentligen vill spela.
– Även reservplatserna är viktiga. Här måste man ha spelare
som kan acceptera att de bara får
spela i några enstaka matcher och
som ändå kan hålla humöret uppe.
Jag har också försökt att ta med
unga spelare på väg uppåt, trots
att det funnits andra med högre
elotal som gärna sett att de blivit
uttagna. Varken Tiger, Emanuel
eller Pontus platsade på sina elotal första gången de blev uttagna
till landslagsuppdrag.
I senaste OS använde sig
Danmark av fem spelare och
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ett rullande schema. Vad
tycker du om den modellen?
– Har man en spelare som gillar
att spela mycket och som dessutom är väsentligt starkare än
övriga lagmedlemmar, så är det
väl en fungerande modell. Men
OS är en lång turnering och det är
svårt att prestera maximalt hela
tiden. Det svenska laget är i dagsläget väldigt jämnt, så det skulle
inte fungera för oss.
I nästa års OS i Dresden
reduceras antalet lagmedlemmar till maximalt fem
spelare. Vad tycker du om
den förändringen?
– Jag tycker att ändringen är
bra, framför allt av kostnadsskäl.
Men även ur sportslig synpunkt
tycker jag att det är lite slöseri
med resurser att två spelare ska
vila varje dag – utöver de två
fridagar som finns inlagda. Det är
inte alla spelare som gillar den
hackiga rytm som det blir under
ett OS.
Tog du ställning till remianbud eller fick spelarna
själva ta de besluten?
– Det fick spelarna bestämma
själva. Jag tycker att det skulle
kännas lite förmätet av mig att
göra en sådan bedömning. Så
länge som turneringen avgörs med
partipoäng är det heller inte så
stor mening med en lagkapten
som tar sådana beslut. Gäller det
däremot matchpoäng bör man i
stället överväga att ha en starkare
lagkapten som bättre kan bedöma läget i matchen.
Hände det att laget eller
enskilda spelare fick förbud
att bjuda remi?
– Nej, det hände aldrig. Men
det är lite av en oskriven regel att
man inte tar en snabb remi som
vit i en lagmatch.
Var det någon gång svårt att
få ihop en kvartett som hade
lust att spela?
– Vid någon slutrond då det
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inte gått så bra i turneringen var
det flera som hellre ville stå över
än spela. Men något problem med
att få ihop fullt lag var det aldrig.
Hur pass mycket tog du
hänsyn till att vissa spelare
suktade efter titelinteckningar?
– Om det var någon som hade
en reell chans till titelnorm, så såg
jag till att han eller hon i alla
fall fick spela tillräckligt många
partier. Men det förekom aldrig
något laborerande med att ge
spelaren många vitpartier.
Vilka arbetsuppgifter har
ingått i ditt åtagande som
förbundskapten förutom
engagemanget vid olympiaderna?
– Vi har olympiaderna vart
annat år, saxade med Lag-EM
vart annat år. De är de stora
årligen återkommande lagturneringarna. Under min tid som
förbundskapten har vi också spelat landskamper mot Danmark,
Norge och Kina. Även till dessa
landskamper har jag tagit ut det
svenska laget och medverkat som
lagkapten.
– SM-gruppen är en annan
stor och viktig uttagning, liksom
uttagningen till Nordiska Mästerskapet och individuella EM.
Jag ansvarar också för ekonomin
kring elitverksamheten, men det
är ett jobb som sammanfaller lite
med uppdraget som ordförande i
Tävlingskommittén.
Henrik Lindberg har skrivit
en artikel där han visar att
medan världseliten har blivit
allt yngre, så har Sverigeeliten blivit allt äldre. Vad
tror du är orsaken till detta
förhållande?
– I Lag-EM i Plovdiv 2003 hade
Sverige den högsta medelåldern
av alla lag. Sverige har ganska bra
juniorer men de satsar inte tillräckligt länge på sin schackkarriär. I nuläget är det väl bara

Pontus som jagar stormästartiteln, ytterligare några yngre
spelare jagar IM-titeln. Tyvärr
väljer våra talanger att satsa på
andra karriärer än schacket. Det
kan jag förstå av många skäl. Men
idag behöver man inte vara nyutexaminerad från högskolan vid
tjugotvå års ålder, man kan gott
ge schacket ett antal år för att se
hur långt man kan nå innan man
på allvar tar itu med yrkeskarriären.
Är förbundskaptenens
arbetsuppgifter klart definierade?
– Nej, men Johan Sigeman och
Adriana Krzymowska jobbar med
en uppdragsbeskrivning för förbundskaptenen. Jag var både förbundskapten och ordförande i
Tävlingskommittén, men med
dessa roller fördelade på flera
personer krävs det en tydligare
ansvarsfördelning.
Vilka är dina bästa råd till
efterträdarna?
– Det får bli ett lite tråkigt råd:
var ute i god tid med laguttagningar och resebeställningar.
Visserligen måste man då bortse
från de allra senaste tävlingsresultaten, men å andra sidan vet
spelarna tidigt vad som gäller.
Resekostnaderna kan dessutom
hållas nere vid tidiga bokningar.
Du får tid över för annat –
kommer det schacket till
godo?
– Ja, till en del i alla fall. Jag
är ordförande i det nya
Skånes Schackförbund, som är
en sammanslagning av Skånes
Schackförbund och Malmö
Schackförbund. Vi har beslutat
att arrangera Schack4an. Det är
ett flerårsprojekt som förhoppningsvis kan generera en del nya
medlemmar. Redan idag är
Skånes Schackförbund landets
näst största distriktsförbund och
det finns mycket att ta tag i.
LARS GRAHN
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UNGDOMSSIDORNA
Redaktör: Jonas Eriksson
Frankegatan 9, 724 65 Västerås
E-post: jonas.eriksson@schack.se

Full pott i Fyrnationers
– Intervju med Daniel Semcesen
Daniel Semcesen är född 1986
och har varit med i svenska junioreliten i många år. Men trots
att han har representerat Sverige
i både Ungdoms-EM och Ungdoms-VM och dessutom kommit
tvåa i Junior-SM (2003) är han
nog lite av en doldis i Schacksverige. På sista tiden har han
dock visat det ena goda resultatet
efter det andra och i Fyrnationers
var han ett ankare för Sverige när
han tog full pott med tre av tre.
Jag fick en pratstund med Daniel
på juldagen.
Hej Daniel, God Jul på dig!
Har du haft en trevlig jul?
– Ja, visserligen firar vi inte
direkt den kommersiella julen,
men det var trevligt att sätta sig
ner och äta tillsammans.
Varför firar ni inte den
“kommersiella“ julen?
– För att den inte har något
med den ursprungliga julen att
göra. Dessutom är min far
buddhist och min mor är ortodox
kristen – hennes jul är i januari.
Sen är jag själv snarare agnostiker
än kristen.
Blir det mycket schackträning nu när du har lov från
studierna?
– Nej inte riktigt, jag ska spela
Rilton Cup, men ser det som

tävling och inte träning, och sen
räknar jag inte tävlingsförberedelser som träning eftersom de
har mest med öppningar att göra
och inte utvecklandet av det egna
spelet.
Tiger sa en gång att varje
tävling är träning inför nästa
tävling. Vad tycker du om
det?
– Jo, det kan stämma, men för
mig är inte målet att bara spela
bra i turneringar utan att försöka
nå någon sorts insikt i varför jag
spelar på ett visst sätt.
Hur går det med förberedelserna då?
– De går framåt. Jag har bytt
från e4 till d4 så det är mycket
otyg som man ska få bukt med.
Jag gjorde ett försök i den
motsatta riktningen (1.d4 till
1.e4) för ett tag sedan, men
gav upp. Det är rätt mycket
jobb.
– Jag håller med, men å andra
sidan är det nödvändigt att förändra något om man vill komma
vidare som schackspelare, och det
ytligaste är ju just öppningar.
Varför har du börjat med
1.d4? Tycker du att det
passar dig bättre eller är du
bara sugen på ombyte?
– Jag kommer ihåg för ”länge
sedan” – då sa Jesper till mig att

jag borde spela ”normala” öppningar och att 1.d4 borde passa
mig bättre. I efterhand tror jag att
han hade rätt. När jag spelade e4
och inte gick in i huvudvarianterna fick jag inte ut mycket ur
öppningen och var tvungen att
kämpa hem poängen.
Du spelade en del skumma
varianter förut om jag minns
rätt – men i huvudsak är du
väl en sund positionell
spelare?
– Jo, så kan man nog summera
det hela.
Det är lätt att vilja undvika
huvudvarianter – jag har
gjort det hela mitt schackliv
men tror att man kanske kan
förlora mycket på det i
längden. Hur ser du på det?
– Jag tror att man inte ska spela
huvudvarianter bara för att de
anses vara bra, outside-in tänkande, utan därför att de passar en
själv, inside-out tänkande. I slutändan är det enda som betyder
något om man tycker om ställningen som man fått upp eller
inte.
Det märks att du har läst lite
i Lars Bo Hansens bok
“Foundations of Chess
Strategy“ (ett pris alla i laget
fick när vi vann Fyrnationers). Mycket där är väldigt
uppfriskande. Tycker du den
är bra?
– Ja, jag har läst en del, men jag
håller inte riktigt med om allt han
har att säga. Men å andra sidan
tycker jag om hans approach att
ta schackstrategi ner på en förenklad nivå.
Du missade hans föreläsning
under Fyrnationers?
– Ja, eftersom jag nyttjade den
tiden till att sova.
Det verkar ha varit rätt val
eftersom du tog tre av tre.
Det har gått bra för dig på
sistone. Ratingen är väl på
väg stadigt uppåt?
TfS nr 1/2007
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– Ja, enligt mina beräkningar
ska den ligga på 2440, men jag är
inte säker på om Rilton Cup kommer att räknas med eller inte.
Jag antar att det är det
svenska talet. Hur går det
med ditt elotal?
– Det är lite mer problematiskt. Jag har spelat en del elorankade turneringar men det
verkar inte som om någon av dem
kommer att räknas till 1 januari
eftersom de avslutades efter 1
december. Alltså kan jag räkna
med ett ratingskutt den 1 april.
Har du något mer inplanerat
än Rilton Cup eller är det
studier som gäller efter det?
– För tillfället är det väl Rilton,
serierna (både danska och svenska) och studierna i mänskliga
rättigheter som gäller, men det
har väl också mycket att göra
med att det inte finns lika många
turneringar på gång nu som på
sommaren.
Mänskliga rättigheter låter
som ett intressant ämne, om
än kanske något abstrakt.
Hur kommer det sig att du
valde det?
– Ja, jag vet inte riktigt vad det
är som jag vill arbeta med, så jag
valde att läsa lite kurser vid Lunds
universitet och se vad jag tycker
om och satsa på det. Först blev
det statsvetenskap där jag var
intresserad av internationell politik, vilket ledde mig till fred- och
konfliktkunskap, som i sin tur
ledde till mänskliga rättigheter.
Vad kan man tänkas jobba
med efter en sådan utbildning?
– Det vet jag faktiskt inte, mina
planer sträcker sig så långt som
att jag hellre studerar än arbetar,
och då hade jag tänkt försöka
satsa på schacket också.
Har du satt upp någon
konkret målsättning med
schacket?
– Visst, jag gör som de gjorde i
60
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Sovjet: har en femårsplan att bli
IM som startade för ett år sedan.
Alltså har jag bara tre år kvar!
(Femårsplanerna utropades alltid färdiga efter fyra år.)
Låter seriöst, hur mycket
tränar du i veckorna?
– Det blir en hel del sporadiskt
tränande, jag slår upp en schackbok och läser lite när jag känner
mig sugen, men det är inte något
regelbundet.
Håller du på med några
andra fritidsaktiviteter
förutom schacket?
– Nej, tyvärr gör jag inte det.
Har tidigare övervägt att hålla på
med något fysiskt utmanande,
men även det blir svårt eftersom
jag inte direkt har så stark självdisciplin.
– Tänker exempelvis tillbaka
på historier som jag hört om Kasparov. Han hade seriös träning
vid sidan om schacket, något som
han sa var väldigt viktigt.
Jo, jag har hört att han var
väldigt mån om den fysiska
sidan. Han tog schacket till
en nivå där det nästan kunde
betraktas som idrott. Och ska
man koncentrera sig under
ett sex timmar långt parti så
krävs det ju mycket energi.
– Ja, men för den delen tycker
jag samma mönster gick att
skönjas hos efterkrigstidens Sovjetspelare som i princip gjorde
det till en sport.
Schack ger ju utlopp för
mycket självkritik för att bli
bättre som spelare. Vad
tycker du att dina styrkor
respektive svagheter är?
– Styrkor vet jag inte riktigt, jag
skulle nog gissa på att det handlar
om positionsförståelse mer än
något annat. När det gäller svagheter är det nog att jag inte alltid
räknar konkret utan ”tycker” för
mycket – jag anser att något ser
bra ut istället för att verifiera att
det är fallet.

Jo, jag känner igen det
sistnämnda. En av svårigheterna i schack är i mitt tyckte
objektiviteten eftersom man
oftast låter känslor och smak
influera för mycket. Men det
är väl i och för sig bra att vi
inte är datorer ...
– Hehe, kanske det, men nu är
det så att datorer faktiskt slår
världsmästaren ...
I min intervju med Pontus
Carlsson pratade vi om att
människorna börjar likna
datorer mer och mer i spelet
eftersom vi analyserar mest
med Fritz. Vi börjar ta
material även när det ser
tvivelaktigt ut för att man
inte kan se hur man rent
konkret ska bli bestraffad
o.s.v.
– Kanske, men det är svårt att
tänka som en dator – mycket enklare att härma en datorspelstil.
Jag tycker att ”hitta bästa draget”
har gjort schack lite för sterilt. Jag
tänker på Tals partier. De flesta
av dem var ju inte korrekta utan
intuitiva och spekulativa, det vill
säga kreativt schack.
Sitter du mest med datorn
hemma eller tränar du med
några schackkompisar? Det
finns ju en del starka unga
spelare i närheten (Lund
exempelvis).
– Faktiskt brukar jag inte använda Fritz i någon större mån,
istället sitter jag själv och grunnar
lite och kommer fram till något.
Och så blir det en del med schackkompisar i Lund (Daniel bor i
Malmö – JE).
Det är ju alltid roligare om
man är flera. Åker du ofta till
Lund?
– Ja, eftersom jag studerar i
Lund använder jag mitt pendelkort för att åka dit och spela
schack. Det har blivit spel i en hel
del klubbturneringar exempelvis.
Vi avslutar med en lite
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filosofisk fråga: är schack en
sport, vetenskap, konst eller
spel?
– Jag tror nog att schack kan
vara allt det där, det beror helt
enkelt på ur vilken synvinkel man
ser.

Kungsindiskt (E 66)
Daniel Semcesen, K 41
John Arni Nilssen, Helsinge
Danska Skakligaen, 2006
Partiet spelades i rond 3 i den
danska motsvarigheten till elitserien, skakligaen, då K 41 mötte
guldfavoriterna Helsinge. John
Arni har jag mött två gånger
tidigare med blandat resultat, en
förlust och en remi. Mina tidigare erfarenheter av honom och
förberedelser inför partiet indikerade att han trivs i dynamiska
ställningar med fianchetterad
svartfältslöpare. Därför kändes
fianchettovarianten i kungs/grünfeldindiskt som ett bra val eftersom det oftast leder till mer positionella än taktiska ställningar.
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2
0-0
I twic-databasen med partier från
2002 hade John Arni spelat tre
partier med 4...d5 varav ett som
han med största sannolikhet inte
skulle vilja upprepa, partiet mot
Flovin Tor Næs, en klubbkamrat
från K 41 som var med vid ett
förberedelsemöte dagen innan

matchen mot Helsinge. I det partiet följde 5.cxd5 Sxd5 6.e4 Sb4
(Det leder till komplicerat spel.
6...Sb6 är ett lugnare alternativ.)
7.d5 c6 8.a3 Da5 9.Sc3 cxd5 10.
Lf4 S4c6 11.exd5 Sd4 12.Sf3 Lg4
13.0-0 0-0 14.Te1 Db6 15.Sa4
(15.Tb1 har också setts tidigare i
stormästarpraxis.) 15...Da5?!
(15...Da6! 16.Sc5 Db6 17.Sa4
Da6 med dragupprepning.) 16.b4
Da6 17.Sc5 Dc4 18.Tc1 Da2
19.Te4 (19.Dd3!? Lxf3 20.Lxf3)
19...Sxf3+ 20.Lxf3 Lxf3 21.Dxf3
Dxd5 22.Td1 Df5 23.g4?! (23.
Txe7! med klar fördel för vit)
23...Df6 24.De3 Db2 25.Txe7
Sc6 26.Txb7 med vit fördel.
5.Sf3 d6
5...d5 är fortfarande ett spelbart
alternativ som leder till mer
Grünfeldliknande ställningar.
Även 5...c6 har spelats, med idén
6.Sc3 d5 med en solid svart ställning.
6.0-0 Sc6
6...c5 7.Sc3 Sc6 8.d5 Sa5 9.Sd2
a6 10.Dc2 är ett annat sätt att nå
samma ställning som i partiet om
än mindre vanligt i stormästarpraxis i och med att det finns gott
om ställen där båda sidor kan
avvika från huvudvarianten.
7.Sc3 a6 8.d5 Sa5 9.Sd2 c5
10.Dc2 Tb8 11.Tb1!?
11.b3 b5 12.Lb2 är huvudvarianten, där svart har flera alternativ
(12...bxc4; 12...e6; 12...e5):
12...Lh6!? är den kritiska fortsättningen som leder till komplicerat spel efter 13.f4 bxc4 14.
bxc4 e5 15.dxe6 Lxe6 16.Sd5
Txb2 17.Dxb2 Lg7.
11...b5 12.b3 Sd7?!
Partifortsättningen kan inte rekommenderas även om den ser
logisk ut eftersom svart inte har
råd att kosta på sig två tempon
med sin springarmanöver. Bättre
vore något av de beprövade alternativen 12...Dc7, 12...bxc4, 12.
...e6 eller 12...e5.
13.Lb2 bxc4 14.bxc4 Sb6?!

Textdraget är konsekvent men
nu är det möjligt att se varför
springarmanövern Sf6-d7-b6 inte
är bra. För det första blir svart
kraftigt försvagad på kungsflygeln
när springaren flyttats till damflygeln i och med att svartfältslöparna oundvikligen kommer att
bytas av. För det andra blockerar
springaren svarts tryck på damflygeln, vilket innebär att om vit
lyckas blockera damflygeln så
kommer svarts pjäser att stå
dåligt. 14...Dc7 15.Sa4 e5 (15.
...Lxb2 16.Txb2 Txb2 17.Sxb2)
16.dxe6 fxe6 17.Lxg7 Kxg7 leder till vit fördel.
15.Sce4 Lxb2 16.Txb2 Dc7
16...Lf5!? är ett intressant mellandrag eftersom det sätter
käppar i hjulet för vits framtida
planer på kungsflygeln. Exempelvis 17.Tfb1 Dc7 med en
mycket liten fördel för vit.
17.Sg5 Lf5
17...h6 18.Se6! Lxe6 19.dxe6 och
vit har initiativet.
18.Le4!
jag har inget emot att bli av med
vitfältslöparen eftersom jag får
angreppschanser i gengäld.
18...Ld7?!
18...Lxe4!? leder till en obalanserad ställning där vit behåller
en liten fördel på grund av den
svarta kungens utsatthet, t.ex.
19.Dxe4 h6 20.Se6! fxe6 21.
Dxg6+ Kh8 22.Dxh6+ Kg8 23.
Dxe6+ Kg7 (23...Tf7?! 24.Se4
Tbf8 25.Sg5 Sbxc4 26.Tc2 med
vinst för vit) 24.Tfb1 Tf6 25.
TfS nr 1/2007
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Dg4+ Tg6 26.Df3 Tf6 27.Dd3
Sd7 28.Txb8 Sxb8 29.Dc3 e5
30.Txb8 Dxb8 31.Dxa5 Db2
32.Kg2 och vit står bättre.
19.Ld3 Sa4 20.Tbb1!
Vit är inte intresserad av att byta
av alla torn eftersom man gärna
vill utnyttja sig av terrängfördelen, speciellt genom att lättare
kunna rikta pjäserna mot svarts
kung.
20...Txb1 21.Txb1 Tb8 22.Sb3!
Vit har uppnått en effektiv
blockad som synliggör svarts dåliga pjäskoordination och är redo
att fortsätta på kungsflygeln.
22...Tb4 23.h4 Sb7
Svart måste försöka stoppa eller
fördröja vits attack på kungsflygeln, men efter 23...Lg4!? 24.Kg2
Sxb3 25.axb3 Sb6 26.f3 Lc8 27.
h5 h6 28.Lxg6! hxg5 29.Lxf7+!
Kxf7 30.Dh7+ Ke8 31.Dg8+ Kd7
32.h6 vinner vit.
24.h5 Le8 25.hxg6 hxg6 26.Kg2
Vit har klar fördel eftersom svart
inte förmår att försvara kungen
på ett bra sätt.
26...Dd8 27.Dd2
27.Dc1!? är kanske mer korrekt,
men oavsett vilken fortsättning
vit väljer har svart en otacksam
uppgift framför sig på grund av
sitt öppningsexperiment: han försvarar en hopplös ställning.
27...e5
Kulmen på vits strategi. Svart
klarar inte av att försvara kungen
och gör ett desperat försök att
öppna ställningen och komplicera spelet.
28.dxe6 fxe6 29.Sxe6 Df6 30.
Sf4 Sd8 31.Sd5 Lc6 32.Le4 Dg7
33.Dd3 Lxd5 34.Lxd5+ Sf7 35.
Th1 Tb6 36.De4 Kf8
36...Tb8 37.De7 Tf8 38.Dxd6
Sc3 39.Dxa6 och vit vinner.
37.De6 Sd8
37...Tb8 38.Th8+ Sxh8 39.
Dxd6+ och vit vinner.
38.Dc8 Df6 39.Th7 uppg.
(Kommentarer av Daniel Semcesen)
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Fem raka – Sverige
vann Fyrnationers igen

F

yrnationers är en tävling som
är väldigt omtyckt av spelarna. Det är förstås alltid kul att
spela i lag med jämngamla kompisar och extra roligt när det gäller
något. Prestigen i Fyrnationers är
inte helt olik den i friidrottens
Finnkamp, även om det finns en
risk att den börjar svalna något nu
när vi har vunnit fem år i rad.
Men det som är roligt med
Fyrnationers är inte bara själva
tävlingen. Förutom en lagom
dos schackträning och tävlingspartier får spelarna även möjlighet att lära känna varandra och de
andra lagens spelare. När det
också finns möjlighet till kringaktiviteter som bordtennis eller
fotboll blir det förstås ännu
trevligare.
Eftersom det finländska schackförbundet fortfarande dras med
ekonomiska problem var det glädjande att Tyskland kunde ställa
upp med ett lag. På grund av
geografi och tid blev laget till stor
del ett Hamburggäng, men det
var ändå tillräckligt starkt för att
blanda sig i toppstriden. Den tyske lagkaptenen Jeronimo sa att
man självklart var intresserad av
att ställa upp även nästa år, och vi
kan bara hoppas att det blir en
tradition.
Tävlingen spelades den 15-17
december på Lo-skolen i Helsingör i Danmark. Lo-skolen är ett
gigantiskt konferenscentrum med

matsal, internetkafé, rekreationsmöjligheter, logi och förstås
mängder av konferensrum. Det
var lätt att gå vilse i myllret av
likartade korridorer och salar,
men som tur var fanns det kartor
att hämta i receptionen.
De danska arrangörerna berättade att tävlingen var lite av en
generalrepetition inför sommarens Politiken Cup som också
spelas där och jag får säga att
danskarna klarade genrepet
mycket bra. Spellokalen var ljus
och rymlig, maten och login var
tillfredsställande, det fanns gott
om aktiviteter, och hemsidan var
utmärkt med livesändning, bilder, resultat och partier.
Det var fjärde gången jag var
med som lagledare och det har
varit i stort sett samma visa varje
gång. Sverige har varit knappa
favoriter med Danmark som
huvudkonkurrent. Så var det även
den här gången. Vid inlottningen
på invigningsmiddagen var det
inte något trevligt besked att vi
skulle ställas mot arrangörsnationen i första ronden. Vi var förstås
trötta efter en lång resdag (förutom skåningarna som hade lite
närmre till Helsingör) och vi
kunde anta att danskarna var
utvilade.
Det började dock bra med en
snabb vinst för Nils Grandelius.
Danskarna utjämnade sedan
efter att Michael de Verdier hade
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gjort ett allvarligt fel som svart i
Franskt. Nicolaj spelade upp följande grandiosa ställning:
Alexei Hansen, Danmark

Nicolaj Zadruzny, Sverige
I förra numret varnade jag för att
hamna på fel sida i en sicilianare
mot Nicolaj Zadruzny. Förutom
bra koll på teorin har han en fin
känsla för de olika ställningstyperna som kan uppkomma. Här
har han spelat upp en vunnen
ställning. Titta bara på den fantastiska springaren på d5 och den
tragiske löparen på e7. Dessutom
har svarts kung inga bra gömställen. Hansen gör det enda rätta
och rufflar.
21...Txc2!? 22.Lxc2?
22.Dh6! är kanske för kyligt
för en människa, men lätt för en
dator. Då är svart helt körd:
22...Txg2 23.Dh3 Tg5 24.Sxe7
Kxe7 25.Txd4 exd4 26.De6+
Kd8 27.Dxf6+ Kc7 28.Dxh8 är
en vacker avslutning.
22...Dxd5 23.Dxb4
23.La4+ följt av Tc1 var ännu
bättre, men vit står fortfarande
bra.
23...Dxg2
23...Sxc2 24.Da4+ Db5 25.Dxc2
och med en schweizerost till
centrum har svart små chanser
att överleva.
24.La4+
24.Db8+ ser frestande ut, men
är inte alls klart efter 24...Kf7
25.Dxh8 Dxc2+ 26.Ka1 De4

27.a3 Sc2+ 28.Ka2 Dc4+ 29.b3
De2 30.Dxh7+ Ke8 och vit kan
inte komma ur svarts grepp.
Datorn bedömer ställningen
som lika. 24.Ld3 är ett intressant
alternativ. Vit bör ha fördel, men
ställningen är skum.
24...Kf7 25.Thg1??
Ajajaj! 25.The1 leder till en
ganska oklar ställning. Nu är det
slut på det roliga.
25...De4+ 26.Lc2 Dxc2+ 27.Ka1
Dxd1+ 28.uppg.

Sd7 11.De2 Dc7 12.Sh4 Lg6
13.0-0-0 0-0-0 14.g3 Ld6 15.
Sxg6 hxg6 16.h4 med fördel för
vit på grund av löparparet och
den bättre bondestrukturen.
8...Lb4 9.0-0-0 Sbd7 10.a3 Lxc3
11.Lxc3 Dc7 12.Se5 Sxe5 13.
dxe5 Sd5 14.Ld2 0-0-0 15.g4
Lg6 16.f4 h5 17.h3 hxg4 18.
hxg4 Txh1 19.Txh1 Db6 20.Tf1
Dd4 21.Lb3

Min teori är att det här partiet
förstörde Nicolajs helg. Han var
sig inte lik i de andra matcherna.
En tröst var dock att Drazen
och Erik bekvämt spelat ut sina
motståndare och hade varsin
vinstställning. Kezli mötte tävlingens ende IM.
Skandinaviskt (B 01)
Kezli Ong, Sverige
Jakob Vang Glud, Danmark
1.e4 d5
Skandinaviskt. Ett passande öppningsval i en match mellan Sverige
och Danmark, men knappast en
öppning man ser i världseliten.
Det ska dock sägas att den
holländske superstormästaren
Sergei Tiviakov har spelat varianten på hög nivå med gott resultat.
Han skriver i New In Chess nr
2/06 att ”öppningens rykte är
mycket sämre än ställningarna
som uppkommer ur den” och det
kan ju ligga något i det.
2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
Tiviakov spelade 3...Dd6 mot
Gata Kamsky i Wijk aan Zee 2006
och vann ett välspelat parti.
4.d4 Sf6 5.Sf3 c6 6.Lc4 Lf5
7.Ld2 e6 8.De2
8.Sd5 är ett populärt alternativ
(ihop med 8.Se4), t.ex. 8...Dd8
9.Sxf6+ gxf6 (9...Dxf6 10.De2
Sd7 11.0-0-0 Sb6 12.Ld3 Lxd3
13.Dxd3 Dg6 14.Db3 Dxg2
15.Thg1 Dh3 16.Tg3 Df5 17.Se5
Le7 18.Tf3 är bra för vit) 10.Lb3

Efter att båda spelarna har slängt
ur sig en mängd logiska teoridrag
står vit något bättre tack vare
löparparet (svarts pjäser är dock
väldigt aktiva). Tidigare har svart
spelat det profylaktiska 21...Te8
(förhindrar f4-f5 i en del varianter) med remi som resultat. Vang
Gluds drag är dock lite sämre
eftersom vit med Df2 kan skapa
dubbelhotet slag på a7 och f4-f5.
21...De4?! 22.Df2 Th8 23.f5?!
För ivrigt. Att ställa kungen i
säkerhet och sedan spela f4-f5
verkar sundare. Då slipper man
det jobbiga Th1, t.ex. 23.Kb1 b6
24.Ka2 Th3 25.f5 exf5 26.gxf5
Lh5 27.Te1 Df3 28.Dxf3 Txf3
29.e6 f6! 30.Tg1 Txf5 31.Txg7
Tf2 med liten fördel för vit, men
med goda remichanser för svart.
Efter 23.Dxa7 Th1 24.Df2 Se3
25.Txh1 Dxh1+ 26.De1 Dxe1+
27.Lxe1 Sxg4 bör svart klara remi.
23...exf5 24.gxf5
24.Lxd5 cxd5 25.Te1 Th1 26.
Dc5+ med remischackar.
24...Lxf5 25.Dxf5+?
25.Dg1 Dxe5 26.Dxa7 är lite
TfS nr 1/2007

TfS nr 1.07.pmd

63

07-02-09, 06.43

63

Foto: Jonas Eriksson

obehagligt för svart, trots merbonden, t.ex. 26...De2 27.Te1
Da6 28.Dd4 f6 29.Lxd5 cxd5
30.Dxd5 med sannolik remi.
25...Dxf5 26.Txf5 Th1+ 27.Le1
g6
Mellandraget som Kezli hade
missat. Men han hade tyvärr
redan dålig tid. Svart vinner nu
bonde.
28.Txf7 Txe1+ 29.Kd2 Txe5

Victor Nithander och Daniel Semcesen.

30.Tg7?
Vits bästa chans till remi är i mina
ögon att byta ner till ett tornslutspel. Eftersom vits torn redan är
idealiskt placerat (ja, det står ju
helst på g7 eller g8, men det är
lätt fixat) bör ställningen vara
remi. Kezli var dock i kraftig tidsnöd. Bäst är alltså 30.Lxd5 Txd5+
31.Ke3 med goda remichanser.
30...Se7 31.c4
Ett stort problem för vit är svarts
utmärkt placerade torn, som förhindrar vits kung från att hjälpa
till att stoppa bonden.
31...Kd7 32.Lc2 g5 33.b4 Ke6
34.c5 Kf6 35.Th7 g4 36.Th1
Kg5 37.Ld1 Sd5 38.Tg1 Se3
39.Le2 Kf4 40.Th1 Td5+ 41.Ke1
Kg3 42.Th7 Sc2+ 43.Kf1 Tf5+
44.Kg1 Te5 45.Kf1 Se3+ 46.Kg1
Sf5 47.Kf1 Te7 48.Txe7 Sxe7
49.a4 Sf5 50.b5 Sd4 51.b6 a5
52.La6 Kh2 53.Lxb7 g3 54.Lxc6
Sxc6 55.uppg.
Ett parti som demonstrerar den
talangfulle Vang Gluds styrka.
Han vinner ofta den här typen av
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partier där motståndaren efter
några små misstag hamnar i ett
sämre slutspel. Inga fyrverkerier
alltså, men väldigt stabilt.
Ur svensk synvinkel kan man
bara säga att det alltid är tråkigt
när Kezli går under på grund av
klockan. Får han bara bort det
problemet, så kommer framgångarna som ett brev på posten. Men
det är ju inte helt lätt att arbeta
bort, speciellt inte när man kombinerar schack med tuffa studier
på Handelshögskolan. En idé kan
kanske vara att spela mycket
snabbschack och blixt för att
komma in i ett snabbare spelsätt.
Efter en krampaktig öppning
hade Axel Smith också fått
problem med tiden och han förlorade mot Benjamin Skjoldan.
Men eftersom Erik Blomqvist,
Drazen Dragicevic och Simon
Rosberg hade vunnit stod det
4–4 med Daniel Semcesen och
Victor Nithander kvar. Eftersom
båda hade vinstställningar kände
jag en viss lättnad. Trots att det
hade varit en väldigt svängig
match kändes det inte som det

kunde gå fel i det här laget. Men
det är inte över innan den feta
damen sjunger som någon vis
amerikan en gång sa.
Daniel var i högform den här
helgen och han manövrerade
säkert hem ett slutspel med
torn+löpare+bonde mot springare+löpare+bonde. Mattnätet
förtjänar ett diagram.
Peter Skovgaard, Danmark

Daniel Semcesen, Sverige
Ställningen är förstås hopplös för
svart. Det följde: 81...g2 82.Te6+
Kh8 83.Te8 matt
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Då var det alltså bara Victor
kvar:
Sicilianskt (B 31)
Nikolaj Mikkelsen, Danmark
Victor Nithander, Sverige
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6
Victor är en hård spelare och
hårda spelare spelar Sicilianskt.
3.Lb5
Det här draget har varit väldigt
populärt de senaste åren eftersom Svejsnikovvarianten har
skördat så stora framgångar. Svesjnikov har själv sagt att 3.Lb5 är
vits bästa chans till fördel.
3...g6 4.Lxc6
Modedraget med stort M för ett
par år sedan. I mina ögon är dock
kort rockad eller 4.c3 bättre försök att få fördel (om man nu inte
spelar öppet Sicilianskt förstås).
4...dxc6
Idén med 4.Lxc6 är förstås att
förstöra svarts bondestruktur. I
gengäld får svart löparparet.
5.d3 Lg7 6.0-0
Här brukar man spela 6.h3 för att
undvika Lg4. Det är bättre eftersom svart kan utjämna tämligen
enkelt efter 6...Lg4.
6...Sf6
6...Lg4 är som sagt ett bra
alternativ, men Victor ville
kanske komma in i de vanliga
varianterna.
7.h3 Sd7 8.Sc3 Sf8
Det kan se konstigt ut att flytta
springaren så många gånger i
öppningen, men ställningen är
inte särskilt tempokänslig och
med springaren på e6 och senare
d4 har svart bra kontroll över
centrum. 8...e5 är dock betydligt
vanligare och har spelats av bland
andra Kramnik och Kasparov.
9.Le3 Se6 10.Dd2
10.Sh2 Sd4 11.f4 känns mer som
rätt plan i ställningen.
10...h6 11.Tab1
Jag tycker att vit spelar lite
konstigt. En av de beprövade planerna i denna ställningstyp är idén

med a3, b4, men den har inte
varit så framgångsrik i praxis. Mer
konkret spel med 11.Sh2 och f4
är nog att föredra.
11...Sd4 12.Sh2
Lite sent kanske?
12...Le6 13.Sa4 b6 14.c3 Sb5
Vit har fått bort svarts springare
från d4, men har å andra sidan
problem med sin egen springare
samtidigt som han har skaffat sig
svagheter i centrum.
15.b3 g5
Friskt vågat! Svart utnyttjar vits
veliga spel. 15...Dd7 var ett lugnare alternativ, men Victor trivs
med diverse hålligång.
16.Tbc1 f5?!

Tufft spelat, men lite för tufft
kanske? Svart drar på sig svagheter i onödan. 16...Dd7 var återigen ett bra alternativ.
17.f3?
Positionellt självmord eftersom
draget tar bort h2-springarens
livslust och skapar massor av svagheter på de svarta fälten. Vit måste
slå på f5: 17.exf5 Lxf5 18.Sb2
och svart står bättre, men inte
lika överlägset som i partiet.
17...Dd6
Ett alternativ var 17...f4 18.Lf2
Dd6, som också leder till en
underbar ställning för svart.
18.Tfd1
Vit borde förstås ha slagit på f5.
18...Td8
Även lång rockad såg starkt ut.
19.Sb2 0-0 20.exf5 Lxf5
En fantastisk ställning för svart.

21.a4 Sc7 22.f4 gxf4 23.Lxf4
e5 24.Lg3 Dg6 25.De1 Sd5 26.
Sf3 Sf4 27.Sh4 Dxg3 28.Dxg3
Se2+ 29.Kh2 Sxg3 30.Kxg3

Svarts aktiva pjäser kombinerat
med vits svaga springare och
dåliga bondestruktur gör det
redan till snudd på vinst för svart.
30...Lh7 31.Sf3 b5 32.d4?
Desperation i tidsnöden.
32...cxd4
Det här vinner också, men 32...e4
var nog enklare, t.ex. 33.Se5 Td6
34.Tf1 Txf1 35.Txf1 cxd4 36.
cxd4 c5 37.axb5 cxd4 med vinst
för svart.
33.cxd4 exd4 34.Sd3 bxa4
35.bxa4 Le4 36.Sf4 Td6 37.Tc5
Tf5 38.Txf5 Lxf5 39.Sh5 Lh8
40.Kf2 Kf7 41.g4 Lc2 42.Tf1
Ke7 43.Sd2 d3 44.Sg3 Te6
45.Kf3 Kd7 46.Sge4 Ld4 47.a5
c5 48.Kf4 Te7 49.Te1 Kc6
50.Th1 Kd5 51.Te1 Tf7+ 52.Kg3
Le5+ 53.Kg2 c4 54.Sf3 Lb2
55.Sed2 Lc3

Jag tror det var ungefär här
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Daniel blev klar och vi insåg att vi
behövde en halva för att säkra
segern i matchen. Jag var dock
rätt säker på att Victor skulle
vinna.
56.Te8 Lxd2 57.Td8+ Kc5 58.
Sxd2 La4?!
Svart står förstås på vinst och det
finns många vinstvägar, men det
är viktigt att alltid försöka begränsa motståndarens motspel så
mycket som möjligt. Därför var
58...Kb4 eller 58...Tf4 enklare.
Jag tror dock att en kombination
av trötthet och nervositet tog tag
i Victor här.
59.Tc8+ Lc6+ 60.Kg3 Te7?
60...Tf6!! spelar man om man
saknar nervtrådar, t.ex. 61.Se4+
Kb5 62.Sxf6 d2 63.Td8 c3 och
svart vinner. 60...Td7 är det
mänskliga alternativet.
61.Sxc4 Kxc4
61...Te2 var ett bekvämare sätt
att vinna på.
62.Txc6+ Kb3 63.Txh6 Td7 64.
Tf6 d2 65.Tf1 d1D 66.Txd1 Txd1

Nu började vi beskådande svenskar bli något nervösa. Med bara två
minuter kvar på klockan är det
lätt att vits två fribönder ser
monstruösa ut, men svart hinner
ju om han bara börjar springa
med kungen.
67.g5 Kc4 68.Kf4 Kb5
Dags att börja ta sig för pannan!
Vinner det här?
69.h4 Kxa5?
Nej! Vad händer? 69...Th1
70.Kg4 Kc5 71.h5 Kd6 vinner
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Fyrlandskampen, Helsingör 2006

1.
2.
3.
4.

Sverige
Tyskland
Norge
Danmark

1

2

3

4

x
3½
5½
4½

6½
x
4½
3

4½
5½
x
5½

5½
7
4½
x

Kezli Ong
Victor Nithander
Daniel Semcesen
Axel Smith
Drazen Dragicevic
Michael de Verdier
Nicolaj Zadruzny
Erik Blomqvist
Nils Grandelius
Simon Rosberg

16½
16
14½
13

½
2½
3
1
2½
½
0
2½
2½
1½

förstås enkelt.
70.h5?
Efter 70.g6 Kb4 71.h5 Tg1
(71...a5 72.g7 vinner för vit.)
72.Kf5 Tf1+ 73.Kg5 Tg1+ 74.Kf6
Tf1+ 75.Kg7 a5 76.h6 a4 77.h7
Th1 78.h8D Txh8 79.Kxh8 a3
80.g7 a2 81.g8D a1D+ är det
remi.
70...Td4+
Efter 70...Tf1+ 71.Kg4 Tg1+
72.Kf5 Th1 73.Kg6 (73.h6 Kb4
74.Kg6 a5 75.h7 a4 76.Kg7 a3
77.h8D Txh8 78.Kxh8 a2 79.g6
a1D+ 80.g7 Dh1+ och svart vinner.) 73...Kb5 74.h6 a5 75.Kh7
a4 76.g6 a3 77.g7 a2 78.g8D a1D
79.Dd5+ är det remi eftersom
dambyte inte räcker för svart.
71.Ke5 Tg4?
Svart missar sin chans att dela
poängen. 71...Th4 72.h6 Kb6 73.
Kf6 a5 74.Kg7 a4 75.g6 a3 76.Kh7
a2 77.g7 a1D (77...Tg4 78.g8D
Txg8 79.Kxg8 a1D 80.h7 med
remi.) 78.g8D med remi eftersom svart inte kan vinna efter
dambyte.
72.g6 Kb4 73.Kf5 Tg1 74.h6 a5
75.g7 a4 76.h7 Txg7 77.h8D
Tf7+ 78.Ke4 Tf1 79.Kd3

79.Dd4+ och vit schackar till sig
tornet.
79...Ka3 80.Dh3 Te1 81.Dh2
81.Kd2+ är förstås bra för Danmark.
81...Td1+ 82.Kc2 Td8 83.Dh3+
Ka2 84.Dc3
84.De6+ Ka3 85.De7+ Ka2 86.
Dxd8 hade också varit tråkigt.
84...Tb8 85.Dc4+ Ka3 86.Dc5+
Ka2 87.Dd5+ Tb3
Nu ser det ut som om svart klarar
sig, men enligt Nalimovs slutspelsbas är det matt i fjorton.
88.Dc4 Ka3

89.Kc1??
En ödesdiger miss för danskarna.
Vit borde ha fortsatt med 89.Dd4!
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och svart kan ge upp eftersom det
inte finns något försvar mot snar
matt eller tornförlust, t.ex.
89...Tb7 (89...Tg3 90.Db2 matt;
89...Tb5 90.Da1+ Kb4 91.Dc3
matt; 89...Ka2 90.Dxa4+ Ta3 91.
Dc4+ Ka1 92.Df1+ Ka2 93.Db1
matt.) 90.Da1+ Kb4 91.Db2+
Kc5 92.Dxb7.
89...Tb1+! remi
Tack vare den pattfinessen vann
vi till slut den mycket jämna
matchen mot Danmark. Detta
var förstås oerhört viktigt för utgången i tävlingen.
Victor var förstås missnöjd eftersom han hade tappat en så fin
vinstställning, men i lagspel är
det det totala resultatet som räknas och då får vi vara nöjda med
5½–4½ mot huvudkonkurrenten.
Jag har tidigare prisat dansken
Mikkelsen för hans taktiska
vision, men förra årets parti mot
Amir Mohammadi ihop med
ovanstående alster är tecken på
att han har en del att förbättra när
det gäller positionsspelet. Men
sådant kan man förstås träna upp
samtidigt som en del kommer av
ren erfarenhet om man spelar
mycket.
En av tävlingens mest intressanta ställningar uppkom i matchen mellan Norge och Tyskland:
Jan Hendrik Müller, Tyskland

Joachim Thomassen, Norge
Vad är nu det här? Vit har två

pjäser och två bönder mot svarts
två torn och två bönder. En härlig
balans! Tyvärr var spelet inte så
bra som det kunde ha varit.
46.Sf8?
Ett märkligt misstag. Man behöver inte räkna ihjäl sig för att se
att 46...Kg8 leder till omedelbar
vinst för svart.
46...Tf6+?
Hoppsan! Vit får en chans till att
göra Kg4.
47.Kg2?
Suck! Det är riktigt spännande
efter 47.Kg4 Txf8 (Ett par alternativ: 47...Te7 [Det enda vinstförsöket.] 48.g7+ Txg7+ 49.
hxg7+ Kxg7 50.Sd7 Td6 51.Lf5
[51.Lxb5? Td5 och svart vinner
pjäs och parti.] 51...Tc6 [för att
förhindra Sc5.] 52.Le4 Tc7
53.Sb6 b4 54.Kf4 b3 55.Sa4 b5
56.Sb2 Ta7 57.Ke3 Ta2 58.Sd1
Kf6 59.Kd3 Ta1 60.Kd2 Ke5 61.
Lh7 Kd4 62.Lg8 Ta2+ [62...b2
63.Sxb2 Tg1 64.Lh7 Tg2+
65.Kc1 med remi.] 63.Kc1 Tc2+
64.Kb1 Kd3 65.Lxb3 Td2 66.Kc1
med remi, eller 47...Kg8 48.Sd7
Tee6 49.Sxf6+ Txf6 50.Kg5
Txg6+ med remi. 50...Td6 51.Lc2
och svart måste ta på g6 för att
undvika Lb3+ följt av Kf6 eller
g7.) 48.g7+ Kg8 49.Lh7+!! (Studielikt!) 49...Kf7 50.Lg6+ Ke7??
51.h7 vinner för vit, så svart
måste tillbaka till g8 med dragupprepning och remi.
47...Tg5+ 48.Kh3 Txf8 49.g7+
Txg7 50.hxg7+ Kxg7 51.Lxb5
Tf5 52.uppg.
En tråkigt avslutning på vad som
kunde ha varit ett fantastiskt
remiparti.
När matcherna var över var klockan elva på kvällen och spelarna
både hungriga och trötta. Tyvärr
hade arrangörerna inte ordnat
någon kvällsmat och det fanns
inget att köpa på Lo-skolen.
Detta var i mina ögon arrangemangets enda miss. Vi försökte

göra det bästa av situationen; jag,
Kezli och Drazen tog en taxi in
till Helsingör centrum för att köpa
kebab åt dem som ville ha. Jag
hoppas att Norge tänker på det
till årets tävling.
Lördagsmorgonen började med
förberedelser och bordtennis.
Tyskarna var inte särskilt välrepresenterade i databaserna, så
det handlade mest om att fräscha
upp minnet i egna varianter.
Lunchen var likt alla måltider
på Lo-skolen utmärkt och det
kändes som om vi var betydligt
bättre fysiskt och psykiskt förberedda inför matchen mot
Tyskland (då vi inte haft en dags
resa bakom oss).
Victor Nithander fick snabb
revansch för partiet mot Mikkelsen och vann efter nitton drag då
motståndaren satt bort en pjäs.
När både Semcesen och Nithander fyllde på med snabba segrar
kändes det som om det skulle
kunna bli en storseger.
Men Nicolaj och Kezli fortsatte att visa dåliga form. Nicolaj
spelade stenmuren och blev
totalt utspelad. Kezli spelade
Spanskt och stod bättre efter
öppningen. Dock hade han förbrukat alldeles för mycket tid och
i tidsnöden kunde motståndaren
vända partiet och vinna.
Erik Blomqvist gjorde återigen
en säker insats och vann tämligen
enkelt som vit i Franskt. Det är
faktiskt slående hur få kamppartier det var under tävlingen. Ofta
dukade någon under tämligen lätt
– vilket förstås är lite tråkigt ur
sportslig synvinkel, men trevligt
om man sitter på rätt sida av
brädet.
Drazen, Simon och Michael
spelade tre jämna remipartier.
Simon Rosberg är en oerhört
stabil spelare som kan spela remi
mot vem som helst, men han
behöver nog få lite mer udd i
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spelet om han ska utvecklas ännu
mer. Potential finns det förstås
gott om. Hans parti i matchen
mot Tyskland var talande. Efter
en harmlös vit öppning spelade
han nästan till sig en vinst från
lika spel efter full tid, men ibland
måste det helt enkelt till mer för
att vinna. Simon brukar dock alltid sitta sist kvar och på det sättet
lär han sig förstås mycket schack.
Nu när han studerar schack på
gymnasiet i Stockholm (Metapontum) kan vi nog vänta oss fina
resultat från honom framöver.
Axel Smith tog en IM-inteckning i Rilton Cup och det är han
väl värd. Han har tränat hårt den
senaste tiden och IM-inteckningen är förstås ett bevis på att
träning ger resultat. Axel älskar
schack, läser mycket schackböcker och är en riktig kämpe vid
brädet. Fortsätter han jobba hårt
med schacket blir han IM inom
ett år eller två. Han kan väl inte
riktigt ha varit nöjd med 1 av 3 i
Fyrnationers, men nedanstående
parti var det inget fel på, även om
han inte hittade den snyggaste
fortsättningen.

25.g6!
Slår sönder svarts kungsställning.
25...De5
Svart försöker desperat byta dam,
men missar något. Ser du vinsten? Jag satt och skrev e-brev samtidigt som jag följde partierna live
på internetkafét och här kände
jag stor glädje över att en poäng
snart skulle vara bärgad.
26.gxf7+?
Det här vinner också, men är
förstås inte lika kraftfullt som
26.Sh6+! där svart förlorar dam
eller blir matt: 26...Kh8 (26.
...gxh6 27.Dxf7+ Kh8 28.Dxh7
matt) 27.Sxf7+ Kg8 28.Sxe5 med
snar matt.
26...Kh8 27.Dxe5 dxe5
Vit har merbonde och förstås
vinstställning.
28.Txd8 Txd8 29.Sh4 Le7
30.Sg6+!
Fantasifullt.
30...hxg6 31.hxg6 Lg5+ 32.Kb1
Lh6
Svart parerar den omedelbara
matten, men hans ställning är
naturligtvis ohållbar.
33.Lf5 Lc8 34.Ka2 b4 35.Lxc8
Txc8 36.Th5 Tf8 37.Txe5 Lf4
38.Th5+ uppg.

Tobias Reinkemeier, Tyskland

Axel Smith, Sverige
Här har Axel fått ånga på fritt på
kungsflygeln i en öppen sicilianare. Svart saknar helt motspel
och bör duka under snabbt. Axel
startar starkt.
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Vi vann alltså matchen mot Tyskland med 6½–3½ och det kändes
väldigt tryggt inför sista ronden
mot det på papperet svagaste
laget – Norge. Men Norge hade
två uddamålsförluster mot Danmark och Tyskland och skulle
därför inte underskattas. Fast när
man är stora ratingfavoriter och
har vunnit två matcher är det lätt
att koncentrationen dippar.
Kanske var det helt enkelt så att
Norge hade allt att vinna och vi
allt att förlora. Då är det inte lätt
att mana fram det bästa spelet.
På lördagskvällen höll Danmarks coach GM Lars Bo Hansen
ett uppskattat föredrag om spelstilar i schack. Materialet var hämtat ur hans bok “Foundations of

Chess Strategy“ som har fått goda
recensioner i exempelvis New in
Chess Magazine. I boken lägger
Hansen upp en mycket intressant
modell för olika spelstilar och ger
praktiska råd om hur man ska få
ut mest av sin talang. Föredraget
var mycket underhållande och
det var tydligt att Hansen har
erfarenhet från liknande uppdrag
i sitt ämbete (Hansen föreläser
om ekonomisk strategi på universitet och för företag och organisationer).
Under föredraget sa Hansen
bland annat att han tyckte att
samtliga deltagare hade det som
krävdes för att få titlar, men att
en förutsättning var att man
jobbade hårt – ungefär som när
man läser en högskoleutbildning.
Han sa också att de flesta hade
alldeles för dåliga öppningar och
om man hade som målsättning
att bli riktigt bra skulle man hålla
sig till sådant som spelas på högsta nivå, det vill säga i slutna
superturneringar som Wijk aan
Zee och Linares. Som ett exempel sa han att som svart mot 1.e4
gäller 1...c5 eller 1...e5 och kanske i viss mån även 1...c6. De som
spelar Franskt och andra öppningar stönade – var man tvungen att lägga om sin repertoar helt
för att bli bra i schack?
Jag tror dock inte att det är hela
sanningen. Det är möjligt att om
man har sikte på 2700 så räcker
det inte att uteslutande spela
öppningar som Skandinaviskt
eller Franskt, men det finns ju
många stormästare som spelar en
del “tveksamma“ öppningar, så
man ska nog inte vara för kategorisk. Trivs man i ställningarna kan
man ju komma långt ändå. Hansens tes var nog en pedagogisk
överdrift, men i mina ögon finns
det en risk att man skrämmer iväg
en del unga spelare från schack
om man avgränsar vårt fantastiska spel till ett par olika ställ-
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ningstyper. Det man verkligen
kan instämma i är dock att man
måste jobba hårt för att bli bra.
Det betyder inte att schack måste
vara ett heltidsjobb, men ska man
bli titelspelare bör det nog vara
hobby nummer 1 och någon/
några av de timmar man lägger
ner på tv, msn, eller tv-spel bör
nog bytas ut mot schackträning.
Tillbaka till sista ronden och
matchen mot Norge. Det är inte
alla som gillar morgonronder,
men det är oftast en nödvändighet för att folk ska komma hem
samma dag som sista ronden. Ett
tips är att alltid gå upp cirka två
timmar före rondstart (tidigare
går också bra, beroende på hur
pigg man är) så att kroppen hinner vakna ordentligt. Denna form
av praktiska detaljer är oerhört
viktiga, men tyvärr ägnas det
knappt något utrymme i den enorma mängd som skrivs om schack.
Det är ingen som stiger upp en
timme före en fotbollsmatch och
tror sig kunna spela bra. Schack
är en sport – glöm inte det.
Att några spelare hade vaknat
på fel sida i matchen mellan
Sverige och Norge råder det inget
tvivel om. Victor Nithander
spelade 21 drag teori mot Inge
Skrondal. I drag 22 satte Inge
bort dam för torn. 1–0 till Sverige
alltså, härligt!
Näste man på tur var Michael
de Verdier som bjöd på ett torn i
förhoppningen att han utfört en
vinnande kombination. Tyvärr var
det bara en ren bortsättning.
Nicolaj och Axel förlorade,
medan Drazen och Daniel vann.
Detta gjorde ställningen till 3–3
och gav hopp om oavgjort. Erik
och Nils var dock illa ute, Kezli
hade liten fördel och Simons
parti var rätt jämnt. Vi insåg att
vi faktiskt kunde förlora både
matchen och tävlingssegern. Ett
nyckelparti stod Nils för.

Franskt (C 06)
Nils Grandelius, Sverige
Lasse Østebo Løvik, Norge
Det var morgonrond och inte
mycket tid till förberedelser, speciellt som det var utcheckning
från rummen klockan nio! Efter
frukost hann jag och Nils dock
preppa en kort stund. Nils hade
en lång teorivariant han gärna
ville spela, men ställningarna som
uppkom var tämligen oklara. Jag
varnade och sa att det kanske var
en onödig risk – inte minst med
tanke på att vi inte hade tid att
analysera allt. Han insåg att det
fanns vissa risker, men ville ändå
spela varianten.
I efterhand kan det vara en
viktig lärdom. Jag har själv gjort
misstaget att spela långa varianter som man på något sätt intalar
sig är bra utan att riktigt ha tagit
en lång lutare över ställningen.
Mitt mest minnesvärda exempel
var när jag spelade en variant som
vit mot Volgagambit i JuniorVM 2002. Jag hade sett något
parti som såg trevligt ut för vit i
basen och utan att lägga någon
större mängd tid på att analysera
varianten grundligt spelade jag
den. Jag blev sedan totalt utspelad av min unge, kaxige, indiske
motståndare. Han var inte särskilt förlåtande, vare sig i parti
eller i efteranalysen. I slutskedet
av analysen tittade han upp på
åskådarna och sa med klassisk
engelsk-indisk brytning: ”and
here, he couldn’t even calculate
this very simple line”. Jag har haft
bättre dagar.
Det är uppenbart att Nils
gjorde lite av samma misstag. Han
kunde inte motstå frestelsen att
se vilken ställning som skulle
uppstå i drag 23. Hade han bara
”spelat schack” tror jag att han
hade vunnit.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Sf6 4.e5
Sfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Sc6 7.Se2
cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6 Sxf6

10.Sf3 Ld6 11.0-0 0-0 12.Lf4
Lxf4 13.Sxf4 Se4 14.Se2 Txf3
15.gxf3 Sg5 16.Kh1 e5 17.dxe5
Sxf3 18.Lxh7+ Kh8 19.Sg1 Scd4
20.Sxf3 Lg4 21.Sxd4 Lxd1
22.Taxd1 Kxh7 23.Tg1

Här hade Nils bokstavligt talat
ryckt sina teoridrag. Jag, Simon
och Erik (de satt bredvid) kunde
inte låta bli att dra på mungiporna när Nils hela tiden smällde
in drag som om han bara hade
sekunder kvar. Kanske var det för
att psyka motståndaren eller bara
för ha lite roligt, men motståndaren verkade måttligt imponerad
och spelade bara lugnt på.
23...Db6
Det här draget hade vi inte hunnit analysera och det är egentligen det mest logiska i ställningen.
Svart sätter press på springaren
och på b2. Jag tycker inte att vit
har någon fördel här och han bör
dra i nödbromsen.
24.Td3?
I den här ställningstypen har man
inte stora marginaler att spela
med. Nu kommer svart omedelbart bättre. Nödbromsen var
24.Sf5 g5 25.Txg5 Dxf2 26.Sd4
med remi efter exempelvis
26...De3 27.Tdg1 De4+ 28.T1g2
Db1+ 29.Tg1 De4+.
24...Tf8 25.e6 g6
Den långa varianten 25...Dxb2
26.e7 Te8 27.Sf5 g6 28.Th3+
Kg8 29.Txg6+ Kf7 30.Tg7+ Ke6
31.Tf3 Kd7 32.a3 b5 33.h4 a5
34.h5 b4 35.axb4 axb4 36.h6 b3
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akt spel av vit.
32.a4 De5 33.Tfg4 Df5 34.Txg6
Df3+ 35.T1g2
Eller 35.T6g2 d4 36.Te1+ Kf6
37.Kg1 Dc3 38.Tf1 d3 39.f4 d2
40.Td1 De3+ 41.Tf2 De1+ 42.
Tf1 De2 43.f5 b6 44.h4 Dg4+
45.Kf2 Dxh4+ 46.Ke2 Dxa4 47.
Txd2 Dc4+ 48.Ke1 Db4 49.Kd1
a5 och svart vinner.
35...Dd1+
35...d4 36.Tg7+ Kd6 37.T7g6+
Kc5 38.T6g5+ Kb6 39.T5g3
Dd1+ 40.Tg1 Dxa4 och svart
vinner.
36.Tg1 Df3+ 37.T1g2 d4 38.
T6g3 Dd5?
Feghet? En miss? Oavsett orsak
kan vi vara mycket tacksamma
för det här draget eftersom
38...Dd1+ 39.Tg1 Dxa4 vinner
för svart.
39.Tg7+ Kf6 40.T7g6+ Kf7 remi
Nils Grandelius.

37.h7 Da1+ 38.Kg2 b2 39.Tb3
b1D 40.Txb1 Dxb1 41.Tg8 De4+
42.Kg1 Dxf5 43.h8D Txg8+
44.Dxg8 Kxe7 med lika spel får
symbolisera det bästa vit kan
hoppas på.

26.Th3+?
Det är absolut ingen lättspelad
ställning för vit – något som man
också ska ta med i beräkningarna
när man förbereder sig inför ett
parti. 26.b3 är bättre, men det är
i mina ögon fortfarande svart som
70

TfS nr 1.07.pmd

har initiativet efter 26...Kg7.
26...Kg7 27.Th4
Det är tydligt att vit har tappat
tråden, men det fanns inget bättre. 27.e7 Te8 28.Tg4 Kf7 och
svart står på vinst.
27...Dxb2 28.e7 Te8 29.Tf4
Txe7 30.Sf5+ Kf6 31.Sxe7+
Kxe7

Tack vare d-bonden känns det
som om svart står på vinst, men
jag är inte helt säker. Ställningen
kräver hur som helst mycket ex-

Det här var en mycket viktig remi
för utgången av tävlingen. Tyskland hade slagit Danmark med
7–3 vilket gjorde att vi behövde
ta fyra partipoäng mot Norge för
att vinna tävlingen på inbördes
möte mot Tyskland. På grund av
det dåliga matchläget hade dock
Simon kört på för hårt och förlorat och det lämnade Kezli eller
Erik att försöka ta den sista halvpoängen.
Eftersom Eriks läge fortfarande såg kritiskt ut bad jag Kezli att
bjuda remi. Erik räddade dock
efter en heroisk försvarsinsats upp
läget och då Norge såg att två
remier kunde säkra matchsegern
accepterade de på båda brädena.
Detta gjorde att vi förlorade
matchen med uddamålet, men
vann turneringen en halv partipoäng före Tyskland! Så nära
hade det inte behövt vara, men
en seger är alltid en seger.
Som avslutning vill jag bara säga
att vi har många lovande schackspelare i Sverige just nu. Fem
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raka segrar i den prestigefyllda
lagtävlingen Fyrnationers och
IM-inteckningar lite här och där
visar att det finns mycket potential hos våra ungdomar. Laguttagningarna till juniorlandslagen
kan därför kallas något av ett lyxproblem. Trots att årgång 86 har
blivit för gamla 2007 kommer vi
att ha ett riktigt starkt lag i år
med. Återväxten i svenskt schack
känns för tillfället inte som något
problem.
Men vi får se upp så att vi inte
slår av på takten. Svensk tennis är
ett exempel. När vi hade våra

fantastiska framgångar med Borg,
Wilander, Edberg m.fl. på 70-,
80- och 90-talet så lät det svenska
tennisförbundet bara det rulla på
utan några direkta nysatsningar.
Vi schackspelare som hela tiden
försöker se flera drag framåt måste
vara beredda på något liknande.
Återväxten kanske ser bra ut nu,
men vad händer om tio år? Det
finns ett känt citat i reklamkretsar som går: “Bara för att man fått
upp farten betyder det inte att
man kan koppla bort loket“, och
det gäller förstås även i sportsammanhang.

En av våra viktigaste uppgifter
för det framtida svenska elitschacket är att ta hand om de
unga löften vi har och se till att de
fortsätter utvecklas. I ett land där
schacket har relativt låg status är
det inte alltid lätt. Vi måste försöka göra schackspelet i Sverige
så attraktivt att unga spelare inte
tappar intresset – i alla fall inte på
grund av att de får för lite stöd. Vi
behöver fler träningsmöjligheter
och turneringar i Sverige. Vi
behöver en långsiktig strategi för
vår nationella ungdomsverksamhet, både för bredd och elit.

Juniorallsvenskan, Stockholm 2006
Division 1

1. SK Rockaden Stockholm I
2. SS Manhem
3. SK Rockaden Stockholm II
4. SK Rockaden Stockholm III
5. Skara SS
6. Västerås SK

1

2

3

4

5

6

■

3

1
½
0
1
0

■

3½
3½

4
2
3

3
3½
2
2
■

4
4
3½
2½
1

3

■

½
2
½
0

■

1
2
½

■

2
1½

p

17½
14
9½
7½
6½
5

(10)
(7)
(5)
(4)
(2)
(2)

Division 2
SK Rockaden Stockholm I

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

Linköpings ASS
Sollentuna SK
SK Rockaden Sthlm IV
Bro SK
SK Rockaden Sthlm VI
SK Rockaden Sthlm VII
SK Rockaden Sthlm V
Ervalla SS
SK Rockaden Sthlm VIII
Schack 08
Visby SK
SS Manhem II
Västerås SK II
SK Rockaden Sthlm IX

17
(11)
17
(10)
16
(8)
13
(6)
13
(6)
12
(6)
11½ (6)
11
(6)
10½ (6)
10½ (3)
10
(6)
10
(5)
9
(3)
7½ (2)

Nicolaj Zadruzny
Erik Blomqvist
Oskar Revelj
Christopher Lissäng

4
3½
5
5

(5)
(5)
(5)
(5)

4
4½
2½
3

(5)
(5)
(5)
(5)

SS Manhem
Victor Nithander
Peter Vas
Simo Panas
Johannes Aira

SK Rockaden Stockholm II
Dan Eriksson
Jonathan Berggren
Niklas Lindbom
Viktor Lund
Gustav Hedén
Martin Wendin

3
1
3
½
1
1

(5)
(3)
(5)
(5)
(1)
(1)
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Svensk ungdom
och svenskt schack
Av HENRIK LINDBERG

A

lla ni som hängde med
i schacklivet under 1950talet minns måhända artikelrubriken “Ungdomen kommer“ från
TfS SM-nummer 1954. Den blott
trettiotvåårige Bengt Hörberg
hade vunnit svenska mästerskapet i Ramlösabrunn, med den
något äldre Royal Goode som
god tvåa. Då blev man förvånad
över en så pass ung Sverigemästare, kanske för att schacket vid
den tiden och ytterligare något
decennium framöver var klart
gubbifierat. Generationen med
Gideon Ståhlberg, Erik Lundin
och Gösta Stoltz höll länge sitt
grepp över svenskt schack och
konkurrensen kom från den inte
helt purunga generationen med
namn som Zandor Nilsson, Martin Johansson, Kristian Sköld och
Bengt Ekenberg i spetsen.
Omkring 1970 började något
hända i åldersfördelningen bland
svenska elitspelare. En ny generation av unga hårt satsande
spelare födda efter 1950 tog
över och akterseglade snart såväl
de äldre generationerna som de
då medelålders 1930- och 1940talisterna. Svenskt schack föryngrades och den främste av de unga
– Ulf Andersson naturligtvis –
stack iväg med raketfart mot
världseliten och var stationerad
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där under ett par decennier. Men
Ulf var inte ensam. Generationen
med Axel Ornstein, Lars Karlsson, Harry Schüssler, Pia Cramling, Thomas Ernst, Ralf Åkesson
– för att ta några äss i leken –
etablerade sig snart i närheten av
världseliten. Svenskt schack var
på marsch framåt.
I världseliten har vi sett något
liknande de senaste två decennierna. Spelarna har stadigt blivit
allt yngre. Mer anekdotiskt kan
nämnas att den yngste stormästaren i schack i över tre decennier
hette Robert James Fischer. Han
fick sin titel 1958, blott femton
år gammal efter succén i Portoroz. Först 1991 slog ungerskan
Judit Polgar detta rekord, men
därefter har ytterligare ett halvdussin ungdomar fått förmånen
att kalla sig den yngste stormästaren genom tiderna. Allra senast
var det den blott tolvårige ukrainaren Sergej Karjakin. Men
nedgången i ålder gäller inte bara
för denna lilla exklusiva kategori.
Från slutet av 1980-talet föll
medelåldern i världseliten kraftigt oavsett vilket mått man
använder.
Det mest robusta sättet att mäta
detta torde vara medelåldern för
ett större urval spelare i världseliten, förslagsvis de tio främsta.

Medelåldern för spelarna i den
gruppen sjönk från omkring fyrtio år i mitten av 1970-talet ned
till dryga tjugofem år i slutet av
1990-talet. Den grupp som har
slagit sig in i världseliten under
senare decennier har alltså blivit
yngre och yngre. Andelen under
tjugofem år har mer än fördubblats och samma mönster syns
också om vi tar det exempellöst
framgångsrika sovjetiska/ryska
olympialaget som exempel. Från
att ha bestått av ett gäng fyrtiooch femtioåringar under 1970talet till att under 1990-talet vara
ett lag med en medelålder på
dryga tjugo och med Garri
Kasparov som ålderman.
Varför har världsschacket föryngrats? En näraliggande förklaring är att schacket har utsatts
för en rejäl teknisk omvälvning
under senare decennier. Datorutvecklingen, både i form av spelmotorer och databasprogram har
revolutionerat sättet att träna
schack och inhämta kunskaper
för gissningsvis hundratusentals
schackspelare världen över. Ny
datorteknik gör det möjligt att
inhämta kunskap om partier,
ställningar och inte minst öppningsvarianter som det tog mångdubbelt längre tid att göra bara
femton tjugo år tillbaka i tiden.
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Åldersgenomsnitt världselit och Sverigeelit 1970-2005
50

40

30

20

Medelålder Sverige
Medianålder Sverige
Medelålder Världen
Medianålder Världen

10

1970

1975

1980

På elitnivå är dessa träningsverktyg i dagsläget helt oumbärliga hjälpmedel om man vill mäta
sig med de bästa. Studier visar
också, föga förvånande, att unga
spelare tar till sig och utnyttjar ny
teknik i högre utsträckning än
äldre.
Läget innan datorerna revolutionerade toppschacket var fundamentalt annorlunda. Äldre
stormästare kunde då dra nytta
av sina mångåriga studier av
typställningar och erfarenheter
av praktiskt spel för att hålla ungdomarna stången. Idrottsliga faktorer har blivit mer avgörande
eftersom spelförhållandena har
blivit tuffare (kortare betänketid
och hårdare turneringsscheman).
Äldre spelare har i alla tider
kunnat dra nytta av sitt övertag
i kunskap och erfarenhet och

1985

1990

därmed kompenserat fysiologiska faktorer som trötthet, sämre
minne och långsammare sökprocesser. Men de nya spelvillkoren
reducerar dessa möjligheter och
det sätter en hårdare press som
förmodligen yngre spelare har
lättare att hantera.
Läget i världseliten är alltså
sedan en tid tillbaka att yngre
spelare raskt har tagit över positioner som ett gäng medelålders
spelare tidigare innehade. När
Kasparov drog sig tillbaka från
världsschacket 2005 lämnade fyrtioettåringen symboliskt över till
den trettiofemårige Viswanathan
Anand att kämpa mot pojkspolingarna i världseliten.
Under samma tid som världsschacket har upplevt en dramatisk föryngring har den svenska
eliten också rört på sig ålders-

1995

2000

mässigt, inte riktigt lika mycket
som världseliten men ändå en
klar rörelse. Dessvärre inte i
samma riktning som världseliten,
istället har den svenska eliten
blivit betydligt äldre. Under 1970talet, då den nya generationen
bröt fram, var den svenska eliten
avsevärt yngre än kollegorna i
världseliten.
Ja, faktum är att Börje Jansson
(född 1942) ofta beskrevs som
veteran redan i mitten av 1970talet. Generationen född mellan
1950-talets och 1960-talets inledning (1951–1963) torde ha
varit exceptionell i hur snabbt
den tog över från den föregående,
men också i hur länge den har
dominerat i den svenska eliten.
Men åldersfördelningen har därmed stuckit iväg uppåt under
1990-talet och framledes. FörTfS nr 1/2007
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Ratingjämförelse tio i topp Sverigeelit-Världselit 1975-2005
2800

2700
Sverige
Världen

2600

2500
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yngringen har i stort sett uteblivit
och jämfört med världseliten har
förändringen varit remarkabel.
Den generation som idag
dominerar i världseliten är företrädesvis födda under 1970- och
tidigt 1980-tal, och tonåringar
som Tejmur Radjabov, Sergej
Karjakin och kanske den mest
spännande av dem alla, Magnus
Carlsen, står i begrepp att svinga
sig upp mot de högsta höjderna.
Den generationen har av någon
anledning inte lyckats hävda sig
i Sverige med några lysande
undantag (Emanuel Berg och
Johan Hellsten). Vart tog de
andra vägen?
Nu kan naturligtvis vän av ordning hävda att detta minsann inte
är något problem i svenskt schack.
Att vår lite mer grånade elit håller ställningarna för att de är så
74
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1985

1990

1995

pass bra. Något lite kan det ligga
i den förklaringen. Men om man
jämför rankinggenomsnittet för
samma population, nämligen de
tio högst rankade i världen respektive Sverige mellan 1973 och
2005, visar det sig att föryngring
tycks vara liktydigt med förbättring för båda elitgrupperna.
Den svenska eliten knappade
in på avståndet till världseliten
betydligt mellan 1975 och 1990,
men därefter har avståndet ökat
med nästan lika mycket. Sverigeeliten gick från att ha legat ungefär 250 elopoäng efter till ett
avstånd på 150 poäng – och då
var det inte i första hand Ulf
Andersson som knappade in utan
gänget under honom. Efter 1990
växer avståndet gradvis och
Sverige tycks kontinuerligt tappa
mark i förhållande till världseli-

2005

ten. Just världselitens stora förbättring mellan åren 1987 och
2001 är för övrigt ett av schackets
spännande mysterier. Speglar det
en reell spelstyrkeförbättring
eller något annat? En annan fråga
är om vi sett kulmen på denna
rankingstegring i världseliten. Siffrorna från 2000-talet kan indikera detta. Klart är dock att någon
liknande rankingexplosion inte
syns i Sverigeeliten.
Avsaknaden av yngre spelare
som har slagit sig in i Sverigeeliten tycks alltså ha pågått under
cirka femton år och konsekvensen är en rejäl eftersläpning. Att
sätta en krisstämpel på svenskt
elitschack är kanske att gå lite väl
långt, men vi bör definitivt fråga
oss varför årgång efter årgång av
svenska juniorer inte tycks lyckas
lika bra som generationen innan.
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MALMÖ OPEN
Magnus Carlsen var uttagen till
det norska juniorlandslaget i fyrnationers i Helsingör. Chansen
att han skulle ställa upp där var
väl lika liten som att han skulle
dra i väg till samtidigt arrangerade Malmö Open. Men familjen
Carlsen var faktiskt representerad i både Helsingör och Malmö.
Storasyster Ellen var med i det
norska laget i Fyrnationers och
lillasyster Ingrid ställde upp i MSF
Open.
Malmö Open och undergruppen MSF Open samlade tillsammans 195 spelare varav tre
stormästare och tre internationella mästare (IM). En av de senare, rumänen Augustin Madan,
bröt turneringen redan efter två
ronder. Det väckte naturligtvis
en del irritation hos arrangörerna.
Madan förlorade mot Robin
Johansson, Falkenbergs SK och
Mikael Svensson, Landskrona SK.
Sättet på vilket han förlorade var
anmärkningsvärt med tanke på
att han mötte två amatörer. I
första ronden var rumänen tre
bönder under utan kompensation

Jonny Hector

Stellan Brynell
Det ser i förstone ut som om vit
har fått in en giftig gaffel på c6,
men vad är väl en gaffel mot
Hectors uppsättning av knivar?
32...b3! 33.Td1
Efter 33.Sxd8 b2 34.Td1 a2 kan
svart börja leta efter damen.
33...b2 34.Lc4
Svarts fribönder är tillfälligt stoppade och hotet mot d8 finns kvar.
Det är den för vit optimistiska
versionen. Men genast bankar

Foto: Calle Erlandsson

LANDET RUNT

efter sexton drag. I andra ronden
var han bonde under efter samma
antal drag med ungefär samma
premisser.
Det är en gåta hur Augustin
Madan kunde gå upp nästan 200
ratingpoäng under loppet av ett
år och sedan ordna tre IM-inteckningar. Nu var det lyckligtvis inte
några startpengar inblandade. Fri
startavgift var enda förmånen.
Pontus Carlsson var topprankad, men det här var inte hans
turnering. Värst var det nog mot
Tiger Hillarp-Persson i femte ronden. Carlsson hade kung, dam
och två bönder mot kung och
dam när han komponerade en
självmatt. Då var turneringen i
stort sett slut för Carlssons del.
Jonny Hector staplade ettorna
och i näst sista ronden var det
klubbkompisen Stellan Brynell
som kom i vägen.

Jonny Hector.

Verkligheten på porten. Alternativet 34.Sb4 kan besvaras med
34...Lb7! 35.Lxd7 Txd7 och de
förbundna fribönderna avgör.
34...Sxb6!
Det elegantaste. Livvakterna på
b4 och d1 angrips, och det spelar
inte någon roll att vit kan slå på
d8 med schack.
35.Txd8+ Kh7 36.La2 Le6! 37.
uppg.
Inför sista ronden ledde Hector
på maximala sex poäng, en före
Tiger Hillarp-Persson, Bo Lindberg, Linus Olsson och Ole
Jakobsen.
Hector slog vakt om förstaplatsen genom en remi mot HillarpPersson. Olsson och Jakobsen
delade andrapriset efter vinster
mot Brynell respektive Lindberg.
Jakobsen vann Malmö Open för
trettiofyra år sedan, men kan fortfarande vara med och kämpa om
prispengarna. Vi kan nog räkna
med att han dyker upp nästa år
igen.
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Foto: Sune Fagerbrant

Slutställning: 1. Jonny Hector, Limhamns SK 6½; 2. Linus
Olsson, Lunds ASK 6; 3. Ole
Jakobsen, Danmark 6; 4. Tiger
Hillarp-Persson, Skara SS 5½; 5.
Amir Tadjerbashi, Limhamns SK
5½; 6. Hans Friberg, Skara SS
5½; 7. Amir Mohammadi, Skara
SS 5½; 8. Bo Garner Christensen, Danmark 5½; 9. Bo Lindberg, Sollentuna SK 5; 10. Henrik Holmsgaard, Danmark 5; 11.
Klaus-Peter Köpcke, Tyskland 5;
12. Björn Fagerström, Helsingborgs ASK 5; 13. Patrik Nilsson,
Helsingborgs ASK 5 poäng.
(7 ronder, 121 spelare)
LARS GRAHN

Pristagare i Hisingen Open – från vänster: Amir Mohammadi,
Ingvar Andréasson, Anton Frisk Kockum, Leif Svensson och
Sven Svensson.

HISINGEN OPEN
Det blev 55 startande i den gamla
skolan från 1890 i den tjugosjätte
upplagan av Hisingen Open.
Anton Frisk Kockum har arbetat
sig upp år från år i denna tävling
och i år slog han till med besked.
Efter att ha knockat ett par lättare motståndare i ett tjugotal drag
första dagen ställdes han mot tuffare motstånd dagen därpå.
Den notoriske segraren i Hisingen Open, Ingvar Andréasson,
fick känna på Antons hårda
nypor och fick sträcka vapen i
rond 5. Anton överraskade Rikard Winsnes i rond 6. Rikard
fick lägga ned tjugofem minuter
på ett drag. I en jämn ställning
vann till slut Anton en bonde,
som efter ett 60-tal drag avgjorde
tillställningen.
Med en enpoängsledning inför
slutronden var det inte konstigt
att Anton var nöjd med remin
mot Amir Mohammadi. Han blev
ensam segrare med sex vinster
och en remi.
Slutställning: 1. Anton Frisk
Kockum, Örgryte SK 6½; 2. Ing76
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var Andréasson, SK Kamraterna
5½; 3. Amir Mohammadi, Skara
SS 5½; 4. Sven Svensson, Skara
SS 5½; 5. Leif Svensson, SA
Fenix 5½; 6. Rikard Winsnes, SS
Manhem 5; 7. Jens Ekström,
Falkenbergs SK 5; 8. Sture Gustavsson, Lerums SK 5; 9. Fredrik
Josefsson, Göteborgs SS 5 poäng.
(7 ronder, 55 spelare)
Efter tre ronder hade överraskningen från Falkenberg, Jens
Ekström med ratingtalet 1650,
vunnit över tre högrankade spelare. När han skulle möta Anton
Frisk Kockum i rond 4 kom
reaktionen.

Svart borde ha anat ett offer när
han släppte till diagonalen mot
h7. Anton var inte sen att utföra
halshuggningen. 15...Sdf6 borde
ha spelats.

Bogoindiskt (E 11)
Jens Ekström
Anton Frisk Kockum
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+
4.Ld2 Lxd2+ 5.Dxd2 0-0 6.Sc3
d5 7.e3 De7 8.Se5 b6 9.cxd5
exd5 10.Ld3 Lb7 11.0-0 Sbd7
12.f4 c5 13.Tf3 Se4 14.De2
cxd4 15.exd4 Sxc3??

16.Lxh7+ Kh8 17.Sg6+ uppg.
Ett populärt avbrott i spelet är
den obligatoriska poängpromenaden med åtta frågor. Den vann
Ingvar Gummesson för andra året
i rad. Han var den ende som
klarade alla frågorna.
STURE HELLBERG
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Gamla årgångar
av TfS
Priserna gäller häftade, kompletta
årgångar. Porto tillkommer.
Lösnummer i mån av tillgång för
50 kr styck. Porto tillkommer.
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

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

Tävlingskalender
Februari
■ Reykjavik, Island 16–18 februari
Skol-NM.
■ Skara 17–18 februari
Västgöta Open. Info: www.skaraschack.se – annons i nr 8/06!

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.
■ 23–25 mars
Allsvenskan, division 1, rond 7–9.
■ 25 mars
Allsvenskan rond 7.
■ Stockholm 31 mars – 1 april
Tusenmanna – se annons sidan 78!

April
■ Norrköping 6–9 april
Påskturneringen – se annons sidan 79!
■ Mölnlycke 21 april
Talangjakten, final.

Maj
■ 5 maj
Schack4an, final.
■ 5–6 maj
Kadettallsvenskan, kval.
■ 12–13 maj
Skollags-SM, finaler.

Sveriges Schackförbund
Slottsgatan 155
602 20 Norrköping
Telefon 011 107420

■ Sandviken 17–20 maj
Gästrikland Open. Info: www.sandviken-schack.se
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TUSENMANNA
i Stockholms Stadshus
31 mars – 1 april 2007
1:a pris 1 hg Guld
2-4:e pris 1 kg Silver
Sveriges SF – Schackakademien – Stockholms SF
inbjuder till

Tusenmannaschacket i Blå Hallen i Stockholms Stadshus
Lördag 13–18 och söndag 13–21
På lördagen åttamannagrupper.
På söndagen simultan mot GM Ulf Andersson för dem som inte går vidare till finalspel.
Detta är tävlingen dit alla schackintresserade kommer.
Tävlingen där Stig Malm och Erik Penser ställer upp.
Ung eller gammal, nybörjare eller stormästare – alla kan vara med!

Klassindelning:
A – över 2200 i rating, B – 2199-1800, C – 1799 och lägre

Tidshandikapp:
5-25, 10-20, 15-15 minuter.

Anmälan:
Startavgiften 200:- (100:- för juniorer upp till 20 år) skall vara bokförd på Stockholms SF:s postgiro
25 79 58 - 9 senast den 20 mars 2007. På talongen skall Du ange namn, adress, telefonnummer
samt rating per den 1 januari 2007. Saknar Du rating anger Du uppskattad klass (A-C).
OBS! om Du betalar via internet måste Du skicka in uppgifterna per post till kansliet, Stockholms SF,
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm, eftersom alla uppgifter inte får plats på internet.
Efteranmälning kostar ytterligare 100:- (totalt 300:- alltså).
Personlig anmälan i Blå Hallen senast 12.30 båda dagarna.
Boende: Scandic Hotel Continental, 08-517 342 00
Zinkensdamms vandrarhem, 08-616 81 10
Upplysningar: Sveriges SF 011-10 74 20 eller Stockholms SF 08-669 36 54

Välkomna till en spännande schackhelg!
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Påskturneringen 2007
6 - 9 april i Norrköping
Spelplats:

Louis De Geer konsert & kongress. Mitt i centrala Norrköping.

Spelform:

9 ronder Fide schweizer. Rond 1 – 5, 45 min/spelare och parti.
Rond 6 – 9, 40 drag/2 tim, färdigt 30 minuter.

Hålltider:

Fredag: Rond 1 15.00-16.30.
Lördag: Rond 4 10.00-11.30.
Söndag: Rond 7 10.00-15.00.
Måndag: Rond 9 09.00-14.00

Priser:

10.000, 5.000, 2.500, 1.000, 1.000, 750, 750, 500, 500, 500 kr.
DM-mästaren 1.000kr. Rankingpriser: 1.200 kr i grupper om 12 spelare.
Seniorpris: 500 kr, fyllda 60 år när tävlingen startar.
Kadettpris: 500, 300, 200 kr, födda 1991 eller senare.
Priserna garanteras vid minst 130 startande.

DM:

DM för Östergötland: Bäst placerade spelare från klubb i Östergötland blir
Distriktsmästare.

Startavgift:

400 kr. IM ingen avgift. GM ingen avgift och fri hotellogi.

Anmälan:

400 kr på postgiro 18 04 41 - 8, Schack 08. Senast den 31 mars; ange klubb,
rating och telefonnummer. Personlig anmälan i spellokalen senast kl. 14.15.
Du kan även anmäla dig via Internet

Rond 2 17.00-18.30. Rond 3 19.30-21.00.
Rond 5 12.00-13.30. Rond 6 14.30-19.30.
Rond 8 17.00-22.00.
Prisutdelning cirka 14.30.

Information: www.schack08.se Frank Svensson 011 - 13 80 29. Skicka mail till oss:
schack08@hotmail.com Under tävlingen kan du nå oss på 0701 - 422 747
(Frank Svensson)
Hotell:

Grand Hotel 011 - 36 41 00, Centric Hotell 011 - 12 90 30,
Hotell Drott 011 - 18 00 60, Pronova Hotell 011 - 442 45 20,
Strand Hotell 011 - 16 99 00, Best Western, 011 - 19 72 20,
Hotell Isabell 011 - 16 90 82, Scandic city 011 - 492 52 00.

Vandrarhem: Turistgården 011 - 10 11 60, Abboreberg 011 - 31 33 94,
Hörnan 011 - 16 82 71, Södra Ringen 011 - 14 37 00.
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POSTTIDNING

B

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

6YHQVND6FKDFNEXWLNHQ$%
´$OOWL6FKDFN´
#FIÚWFS EV TDIBDLCÚDLFS  TDIBDLQSPHSBN FMMFS TQFM  7J IBS BMMU FO TDIBDLTQFMBSF CFIÚWFS )BS WJ WBSBO IFNNB
TLJDLBTEFOTBNNBEBH#FTUÊMMOJOHBSVOEFSLSTLJDLBTNPUGBLUVSB%VMÊHHFSCBSBUJMMGÚSQPSUPU*OHBNZTUJTLB
UJMMÊHHTLPTUOBEFS7ÌSTUZSLBÊSHFEJHFOQSPEVLULPNQFUFOTPDINZDLFUIÚHTFSWJDFOJWÌ7JMMEVIBSBCBUUWBSKFHÌOH
EVIBOEMBS (ÌNFEJ4DIBDLCVUJLFO,MVCCQÌCÚDLFSPDISBCBUUQÌBMMUTDIBDLNBUFSJBM'VMMTUÊOEJHBWJMMLPS
mOOTQÌWÌSIFNTJEB1SJTMJTUBTLJDLBSWJHÊSOBPNEVTÌÚOTLBS*4DIBDLCVUJLFOBSCFUBS(VOOBS'SFEJOPDI*."SJ
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½QQFUNÌOGSF 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH 

FCSFWPSEFS!TDIBDLLPNQBOJFUDPN

5FMGBY

2SHQLQJIRU:KLWHDFFRUGLQJWR$QDQG
HF6IDY*0.KDOLIPDQ

3ULVNU

bQWOLJHQGDJVI|U6LFLOLDQVNWLERNVHULHQVRPEDVHUDUVLJSn9LVZDQDWKDQ$QDQGVYLWD|SSQLQJ
VUHSHUWRDU(IWHUHF6IEHKDQGODVI|OMDQGH
'HO±ULNWLJWXGGDYDULDQWHUVRP«'D«'E«J«E«6I
'HO±2.HOO\YDULDQWHQ«D(IWHUGHWWDUHNRPPHQGHUDUI|UIDWWDUHQF
'HO±5DUH/LQHV6LFLOLDQ&RXQWHU$WWDFNHF6IHG
«6F«D«G
«F[G6[G«GLYHUVH
«6I6F«GLYHUVHPHGW\QJGSXQNWSn«/E
'HO3nVLGRUEHKDQGODV3DXOVHQ.DQV\VWHPHW
6RPYDQOLJWGUDUI|UIDWWDUHQVOXWVDWVHUHIWHUYDUMHNDSLWHOYLONDlYHQIXQJHUDUVRPHQVXPPHU
LQJDYNXQVNDSHQPDQMXVWLQKlPWDW

7KH3DWKWR7DFWLFDO6WUHQJWK
DY*0.DVLPG]KDQRY'9'

3ULVNU

7URWVDWWGHWVNULYLWVnWVNLOOLJDE|FNHURPWDNWLNLVFKDFNW\FNHUPnQJDVSHODUHDWWGHWlUYlOGLJW
VYnUWDWWNlQQDLJHQWDNWLVNDP|QVWHURFKEHUlNQDGHYDULDQWHUVRPNDQXSSNRPPD3nGHQQD
'9'SUHVHQWHUDU5XVWDP.DVLPG]KDQRYHWWVWRUWDQWDOH[HPSHODYGHPHVWVNLOGDVODJI|UDWW
I|UV|NDWlFNDVnPnQJDLGpHUVRPP|MOLJW'HVVXWRPI|UVOnUKDQHQPHWRGVRPNRPPHUDWWJH
GLJVWRUKMlOSPHGDWWVHGLYHUVHWDNWLVNDPRWLYRFKJ|UDGLQDEHUlNQLQJDUPHUV\VWHPDWLVND
'HQX]EHNLVNHVWRUPlVWDUHQ5XVWDP.D]LPG]KDQRYI|GGKDUXQGHUPnQJDnUYDULWNlQG
VRPHQP\FNHWVWDUNRFKXSS¿QQLQJVULNVSHODUHFKRFNDGHKDQYlUOGHQJHQRPDWWYLQQD),'(V
YlUOGVPlVWDUWLWHOHIWHUDWWKDEHVHJUDWHQUlFNDYlUOGVNODVVSHODUHVRP,YDQWMXN*ULVWMXN7RSDO
RYRFK$GDPVSnYlJHQ.DVLPG]KDQRYlUHQP\FNHWGMXSVSHODUHVRPKDUI|UPnJDQDWWI|UNODUD
VFKDFNLGpHULHQYlOWDOLJOlWWI|UVWnHOLJVWLOPHGHWWVWlQNDYKXPRU+DQVOHNWLRQHUlUEnGHXQGHU
KnOODQGHRFKLQVWUXNWLYDSHUIHNWI|UVWXGHQWHUVRPYLOOXQGYLND³WRUU´WHRUL6SHOWLGWLPPLQ
6\VWHPNUDY:LQGRZV6(;3:LQGRZV0HGLD3OD\HU'9'HQKHW

(QF\FORSDHGLDRI&KHVV2SHQLQJV9ROXPH&
WK(GLWLRQDY6DKRYVNLV

3ULVNU

&GHOHQWlFNHUDOOWHIWHUHHRFKHHGYV)UDQVNW6SDQVNW5\VNW6NRWVNW.XQJV
JDPELW)\UVSULQJDUVSHO,WDOLHQVNW3UHXVVLVNWPP

2%6$%&6FKDFNSn%UlQQN\UNDJDWDQVlOMHUHWWEDVVRUWLPHQWDY
YnUD YDURU 'H KDU |SSHW Sn YDUGDJDU  VDPW O|UGDJDU
7HO $GDP%M|UN
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