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På jakt efter plus fyra i Dresden
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I Europamästerskapet är det så mycket mer än en EM-titel som
står på spel. Många av deltagarna har ett annat mål, nämligen att
komma med bland dem som garanteras en plats i den lukrativa
världscupen, som i sin tur kan leda vidare i VM-cykeln. Siktet var
inställt på “plus fyra“. Tiger Hillarp Persson var klar över vad som
gällde när han ställde upp i Dresden, och det började bra med två
vinster. Sedan dök det upp en remivägg. Här berättar han bland
annat om väggens beskaffenhet och om några som nådde målet.

Ivan Cheparinov infriade professor Elos förväntningar

Foto: Lars Grahn

Det kan vara svårt att få schackspelare att skratta åt sig själva,
och komikerna är sällan behjälpliga med den saken. Men under
Grand Opening i senaste Sigemanturneringen dök det upp en
lokal ståuppkomiker som lockade fram skratt även från den
elostarka delen av åhörarna, allt på en skånskbruten engelska.
Tiger Hillarp Persson lät sig roas och hade sedan mer att glädjas
åt under själva turneringen, vilket han berättar om i detta
reportage. Ivan Cheparinov var elofavorit och infriade professor
Elos förväntningar.
Parimarjan Negi och hans mamma.
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För första gången på många decennier har Sverige en VM-kandidat, och då handlar det om korrespondensschack. Stefan Winge är med och kämpar om medaljerna i 20:e VM-finalen. Det kan till och med bli
guld. Klubbkompisen Johan Furhoff skriver här om korrschackets utveckling de senaste decennierna och
om Winges chanser att ta hem mästerskapet. Det handlar om att manövrera ut både motståndare och
deras datorprogram. Det är ett tålamodskrävande filigranarbete där ett litet misstag kan orsaka månader
av smärta.
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I Europamästerskapet är det
så mycket mer än en EMtitel som står på spel. Många
av deltagarna har ett annat
mål, nämligen att komma
med bland dem som garanteras en plats i den lukrativa
världscupen, som i sin tur
kan leda vidare i VM-cykeln.
Enligt EM-inbjudan var det
33 världscupplatser som det
skulle spelas om, men det
visade sig vara en felräkning.
Väl i Dresden fick deltagarna veta att det handlade om
29 platser. För att hamna på
den soliga sidan av resultatlistan efter ett eventuellt
särspel kunde man räkna
med att det skulle behövas
“plus fyra“, det vill säga i
princip fyra vinster och
resten remier.
Tiger Hillarp Persson var
klar över vad som gällde när
han ställde upp i Dresden,
och det började bra med två
vinster. Sedan dök det upp
en remivägg. Här berättar
han bland annat om väggens
beskaffenhet och om några
som nådde målet.
4
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På jakt efter
plus fyra
i Dresden
AV TIGER HILLARP PERSSON

I

FOTO VALERY GOLUBENKO

nnan jag anlände till Dresden
en vacker vårdag i början av
april visste jag inte mycket om
staden förutom att den ligger vid
floden Elbe och att den bombades av de allierade i slutet av
andra världskriget och mer eller
mindre (till vilken grad var
jag osäker på) jämnades med
marken. För mig fanns det ett
sorts oupplösligt samband där;
bombningar–Dresden, som jag
hoppades kunna lämna bakom
mig.
Det första som slog mig när
bussen korsade Elbe och passerade slottet och domen var att
den äldre delen av staden är så
homogen; allt är sirligt och
bakelseaktigt i den för barocktiden typiska stilen.

När jag var mindre var det inte
ovanligt att vuxna i min omgivning – när någonting var bisarrt
och helt galet – utbrast “det är ju
helt barockt“. Född och uppvuxen i Malmö som jag är, hade jag
inte någon kontrasterande form
av barock att jämföra med och
uppfattade sålunda “barock“ som
det mystiska substantivet bakom
“barockt“; alltså ett uttryck för
det bisarra och galna. (Hade
någon däremot sagt “det är ju helt
jugend“, eller hädat andra, mer
välbekanta byggstilar, så hade jag
antagligen blivit förbryllad över
deras ordval.)
Nu tjugo år senare och ett
besök i Dresden rikare förstår jag
plötsligt vad de vuxna pratade
om. Barock är barockt – men
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samtidigt ganska tjusigt (jag måste rannsaka min vokabulär här för
att finna passande ord) och jag
tror att jag skulle kunna vänja
mig. Vad jag har förstått beror
den genomgående barockstilen i
centrala Dresden på allehanda
katastrofer. Krig och bränder i
slutet av sextonhundratalet gav
dåtidens arkitekter fritt spelrum
att utforma staden efter sin
tids normer. Men om barocken
dominerar i Dresden så är det
samtidigt barockt på det där
andra sättet; trots en kontinuerlig
återuppbyggnad sedan andra
världskriget finns det stora tomma ytor runt om i staden. Barock,
tomma ytor och – det glömde jag
nästan – gammal östblocksarkitektur sida vid sida. Det är en

konstig känsla. Säkert är att
ingenting ser ut som Dresden
utom Dresden.
Evgenij Agrest och jag bodde på
Maritim hotell, direkt i anslutning till spelhallen, och Ralf Åkesson bodde på ett mindre hotell en
bit längre bort. Efter att ha överlevt en timmas köande på grund
av arrangörernas strulande datorsystem, så gjorde hotellrummet –
med utsikt över Elbe – mig på
betydligt bättre humör. Jag hade
på förhand bestämt mig för att
detta EM skulle se annorlunda ut
än de två jag hade spelat tidigare.
Första gången jag deltog – i Ohrid
2001 – satt jag mest i en hörna av
lokalen och försökte komma upp
på femtio procent, något som

jag aldrig lyckades med. Andra
gången – i Kusadasi, förra året –
började jag illa, kom igen, men
vek ner mig när jag mötte hårt
motstånd. I år tänkte jag hålla
emot bättre när motståndet blev
starkare. Visst ville jag kvalificera
mig, men det skulle hur som helst
förutsätta att jag uppfyllde mitt
första mål. Eftersom jag är en
ganska medioker snabbschackspelare och VM-platserna avgjordes med hjälp av särspel, så
utgick jag från att det var nödvändigt för mig att komma upp på +4
för att kvalificera mig. Det började bra med vinst i första och
andra ronden mot lägre rankade
motståndare, alltså +2. Men
sedan gick jag in i en remivägg.
För varje rond som gick blev motTfS nr 3/2007
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ståndet allt starkare. Först i ordningen kom Vaganian och sedan
fortsatte det i tur och ordning
med Landa, Chalifman, Khenkin, Sakajev, Bologan och till sist
Smirnov som bröt min remirad.
Det gavs mig flera chanser att
bryta igenom väggen; jag hade
bonde mer mot Landa i fjärde
ronden och i följande parti brände jag en riktigt bra chans att
komma upp på +3:
Moderna försvaret (B 09)
Igor Khenkin
Tiger Hillarp Persson
1.d4 g6
Jag hade vunnit två gånger tidigare mot Khenkin och kände att
han var en motståndare som jag
borde satsa allt mot. Moderna
Försvaret alltså.
2.e4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4
En överraskning eftersom Khenkin aldrig har spelat annat än
4.Le3 eller 4.Sge2 de senaste tio
åren. Nåja, jag har också en överraskning på lut ...
4...Sf6!
Jag är antagligen världens mest
trogna 4...a6-spelare, men 4...Sf6
är inte så dumt det heller, har jag
förstått.
5.Sf3 c5
Med utgångspunkt i Alburt och
Chernins utmärkta ”Pirc Alert!”
har jag studerat detta under ett
års tid och nu tyckte jag det var
dags att visa mina kort.
6.Lb5+ Ld7 7.e5 Sg4 8.Lxd7+
Dxd7 9.d5 dxe5 10.h3 e4 11.
Sxe4
Jag bedömer 11.hxg4 som farligare, men det kan vara en
smaksak. Efter partidraget står
vit en aning bättre, men svart bör
utjämna vid någorlunda korrekt
spel.
11...Sf6 12.Se5?!
Det här hade jag aldrig sett förut
och nu var det min tur att ta en
längre funderare. Efter 12...Dd8
13.Sg5 0-0 14.c4 står vit okej,
6
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men jag kan spela 13...Dxd5
14.Dxd5 Sxd5 följt av 0-0 istället
varpå vits f4-bonde faller. Men
istället för 13.Sg5 kan vit spela
13.Sxf6+ exf6 (ett principiellt
beslut när damen har gått till d8)
14.Sc4 0-0 15.f5 Te8+ 16.Se3
följt av 0-0 med oklart spel. Till
sist fann jag en bättre variant.
12...Da4!

13.Sc3!
Alternativen är klart sämre:
13.Sg5?! h6 14.Sgxf7 0-0 och
svart får två springare för tornet
med klar fördel, eller 13.Sxf6+
exf6! (nu kan springaren inte gå
till c4) 14.Sf3 0-0 15.0-0 Sd7
16.f5 (16.c3 Da6) 16...Tfe8 17.b3
De4 och svarts pjäser kommer
alla stå aktivt, medan vits pjäser
är alldeles vilse. Fritz ger fortsättningsvis 18.c4 som bättre för vit,
men efter 18...Dxf5 19.g4 De4
20.Te1 f5 21.Txe4 fxe4 22.Tb1
exf3 är vit helt körd, även om
Fritzen fortfarande insisterar på
vit fördel efter 23.Kf2! (bäst men
otillräckligt liksom 23.Lb2 Te2)
23...Te2+ 24.Kxf3 Txa2 25.b4
Te8 26.bxc5 Sxc5 27.d6 b6
28.Dd5 h6 29.Dc6 Te6 (slutet
närmar sig) 30.Dc8+ Kh7 31.d7
Tf6+ och vit har två otillräckliga
val i 32.Lf4 Se6 33.d8D Txf4+
34.Kg3 Ta3+ 35.Kg2 Sxd8
36.Dxd8 Td4 och 32.Ke3 Td6
33.d8D Ld4+ 34.Kf3 Tf2+
35.Kg3 Se4+ 36.Kh4 Txd8
37.Dxd8 Tf4. Svart vinner i båda
fallen.

13...Da6!
Detta är starkare än 13...Dd4 som
faller på 14.De2! (14.Df3 Sbd7
15.Sd3 Dc4 är oklart) 14...0-0
15.Le3 Db4 16.0-0-0 med klar
vit fördel.
14.Sd3 Sbd7 15.0-0 0-0?!
Jag hade bestämt mig för att inte
komma i tidsnöd under turneringen och spelade genomgående
ganska snabbt. Nackdelen var
först och främst att jag missade
små finesser här och där. I detta
fall var det en aning starkare att
spela 15...b5! innan kort rockad.
En möjlig fortsättning är 16.a3!
(16.Le3 b4 17.Se2 Sxd5 och
16.a4 b4 17.Sb5 Db6 18.d6 exd6
19.Sf2 d5 vinner för svart) 16...b4
17.Se2 (17.axb4 Dxa1 18.bxc5
oroade mig en aning, men nu
inser jag att det bara är löjligt
efter 18...0-0) 17...Sxd5 18.Sxc5
Sxc5 19.Dxd5 Tc8! (19...0-0
20.Dxc5 Dxe2 är också bättre för
svart) 20.Le3 Se6 21.f5 gxf5
22.Dxf5 0-0 23.Tae1 bxa3 24.
bxa3 Dxa3 och vit verkar inte ha
tillräcklig kompensation för bonden.
16.Le3 b5!?
Min motståndare menade direkt
efter partiet att detta var tvivelaktigt, men under efteranalysens
gång ändrade han sig.
17.a3
Vi var båda övertygade om att
svart står bättre efter 17.Sxc5!
Sxc5 18.Lxc5 b4 19.Se2 Tad8,
men Fritz kommer upp med det
listiga 20.a3! då svart inte har
något bättre att komma med än
20...b3 (20...Txd5 21.axb4!) 21.
Sc3 bxc2 22.Dxc2 Sxd5 23.Sxd5
Txd5 med lika spel.
17...Dd6! 18.Sxb5
Alternativet 18.Df3 b4 19.axb4
cxb4 20.Sb5 Dxd5 21.Sc7 Dxf3
22.Txf3 Tab8 23.Txa7 är verkligen illa för svart, men 18...a5! 19.
Sxb5 Dxd5 med ett visst initiativ
är bättre.
18...Dxd5 19.Sxc5 Sxc5 20.
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Dxd5 Sxd5 21.Lxc5 Tfc8 22.Lxa7
Här kan jag slå på a7 och följa
upp med Ld4+, men vit svarar
med att flytta kungen och spela
c3, följt av att a-bonden rusar
fram och binder ner minst en av
mina lätta pjäser. Det ser kanske
okej ut för svart, men det kan
också mycket väl vara helt förlorat. Med min kung på damflygeln
hade det varit mer intressant
eftersom det kunde ha frigjort
mina lätta pjäser för mer offensiva uppgifter.
22...Lxb2

Tiger Hillarp Persson i kamp med ryssen Andrej Orlov.

Så långt hade jag allt uträknat,
men nu kom en liten överraskning.
23.Ta2!
Khenkin bjuder in mig att gå i
en självspik och understödjer
samtidigt a-bonden. Jag skäms
verkligen för att ha missat detta.
Både 23.Tad1 Sc3 24.Sxc3 Txa7
och 23.Tab1 Txc2 24.Sd4 Lxd4+
25.Lxd4 f6 leder till klar svart
fördel.
23...Txc2?!
Efter 23...Lf6! (med hotet 24.
...Txa7) 24.Td1 Sxf4 25.a4 Se2+
26.Kf2 Sc3 27.Sxc3 Txa7 28.Sd5
Le5 förefaller svarts chanser klart
att föredra; vits a-bonde är stark,
men det är egentligen det enda
positiva man kan säga om hans
ställning. Det är inte nog för att
uppväga att löparen är bättre än
springaren och att svarts bondestruktur är sundare.
24.Kh2 Tac8

Det ser naturligt ut, men det var
bättre att behålla tornet på a8 för
stunden och försvara sig mot Tb1
på ett mer indirekt sätt: 24...Td2!
25.Tf2 (25.Tb1? Le5!! 26.Txd2
Lxf4+ 27.Kg1 Lxd2 28.Td1 Sc3
med klar svart fördel) 25...Txf2
26.Lxf2 Lf6 27.g3 Ta4 och svart
fortsätter med h5, vilket framtvingar h4, varefter svart står
åtminstone en aning bättre;
speciellt om jag tillåts spela e6
och Sd5-e7-f5, e6-e5.
25.Tf2
Nu står jag sämre, men min motståndare har gjort av med på tok
för mycket tid.
25...Txf2 26.Lxf2 Lf6 27.g3?!
27.a4!? Sxf4 (27...Ta8 28.a5 Ta6
29.Kg3 e6 30.Kf3 Le7 är kanske
bättre) 28.a5 Sd3 29.a6 Sxf2
(29...Sb4 30.Ta4 Sxa6 31.Txa6
h5 med fördel för vit) 30.Txf2
Le5+ 31.Kg1 och svart får svårt
att hålla slutspelet.
27...h5!?
Jag insåg att 27...Ta8 var det
objektivt sett bästa draget, men
valde att försöka få till komplika-

tioner i Khenkins tidsnöd.
28.a4
28.h4 Ta8 29.a4 Sb4 30.Ta3 Sc2
och svart har minst remi. Frågan
är om ställningen tål fler risktagningar.
28...h4 29.gxh4
Det var detta jag eftersträvade.
Vit står med all säkerhet inte
sämre, men svart är något aktivare och allt kan hända.
29...Sb4 30.Ta3 Tc2 31.Kg1
Vit har ett bättre alternativ i
31.Kg3! då jag inte ser något
bättre för svart än 31...Lxh4+
32.Kxh4 Txf2 33.Kg3 Tb2 34.a5
Sa6 med liten vit fördel.
31...Lb2 32.Tb3 Sc6 33.Sa3
Tc1+ 34.Kg2 Lf6 35.Tb6 Tc3
36.Sb1?
Efter 36.Sb5 Tc2 37.Kf3 är ställningen rörig efter både 37...e5
och 37...Sa5, men bevisbördan
ligger helt på svarts sida.
36...Tc2 37.Ta6?
Vits bästa chans är 37.Kg3 Txf2
38.Txc6 Ta2 39.Tc4 även om
denna ställning är mycket svår för
honom, eftersom vit snart hamTfS nr 3/2007
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nar i dragtvång, t.ex. 39...Kg7
40.Kf3 Tb2 41.Tc1 e6 42.h5
(42.a5 Ta2; 42.Kg4 Tg2+ 43.Kf3
Ta2 44.Tc4 Tb2 45.Tc1 Lxh4)
42...gxh5 43.Tg1+ Kh6 44.Tc1
Th2 45.Kg3 Ta2 46.Tc4 h4+
47.Kf3 Th2 och svart vinner.
37...Sb4
Det är möjligtvis bättre att spela
37...Lxh4 38.Txc6 Txf2+ 39.Kg1
Txf4, eller 37...Ld4 38.Txc6
Txf2+ 39.Kg3 Tb2 40.Tc1 Kg7,
som leder till samma typ av ställning som efter 37.Kg3.
38.Ta8+

38...Kh7?!
Jag började också få ont om tid
och bestämde mig för att ställa
kungen på ett fält av annan färg
än min motståndares löpare.
Dessvärre saknar ett sådant generellt omdöme helt bäring på
denna ställning. Mycket bättre
var 38...Kg7! 39.Td8 Ta2! och
svart har goda vinstchanser efter
t.ex. 40.h5 e6 41.Td2 Ta1 42.Td1
gxh5 43.f5 Sd5
39.Td8
Jag insåg plötsligt att 39...e6 kan
bemötas med 40.Td2 (jag hade
bara räknat med 40.Td7 Sd5) och
då fick jag panik.
39...Tb2?!
Jag skulle fortfarande ha haft klar
fördel efter 39...Ta2.
40.Sd2 e6?!
Efter 40...Sc6! 41.Td7 Ta2 står
jag åtminstone inte sämre.
41.Td7 Sd5 42.Se4 Lxh4?
Här tappar jag helt koncepten.
8
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Efter 42...Kg7 43.Sg5! (43.Sxf6
Sxf6 44.Td4 Sd5 45.Kf3 Kf6 är
fint för svart) 43...Kg8 44.Sxf7
Ld4 45.Sh6+ Kf8 46.Sg4 Ke8
47.Th7 Ta2 bör svart klara remi
utan några större problem.
43.Txf7+ Kg8 44.Ta7 Lxf2 45.
Sxf2 Sxf4+ 46.Kf3 Sd5 47.a5
47.Sd3 Tb3 48.Ke4 Sc3+ 49.Ke3
Ta3.
47...Ta2 48.Sd3?!
Efter 48.Sg4 är ställningen fortsatt svår för svart som måste hålla
i sina bönder, undvika matt samt
hålla ett öga på a-bonden innan
den kommer för långt. Efter
Khenkins drag lyckas jag forcera
remi.
48...Ta3 49.Ke4 Sc3+ 50.Ke5
50.Ke3 Sb5 51.Ta8+ Kf7 52.a6
Ke7 och vit kommer inte vidare.
50...Sb5
Dessvärre föll min motståndare
inte för 51.Ta8+ Kf7 52.Sf4??
Te3 matt.
51.Td7 remi
Senare på kvällen läste jag, på
Schackforum, ännu en jeremiad
om hur mycket remier det spelats i EM. Jag kan förstå att man
retar upp sig på när spelare tar
snabba remier i slutna turneringar dit de är inbjudna, eller spelar
den ena snabba remin efter den
andra när de har kommit upp på
plus fyra i öppna turneringar, men
när det – som i EM – spelas så
många intressanta partier varje
rond, så är några snabba remier
knappast ett problem för åskådarna. Schackspelare är inte fotbollsspelare med astronomiska
löner, utan just schackspelare som
försöker överleva finansiellt och
mentalt. Att såga andra när de tar
snabba remier är alltför lätt och –
hos vissa – ett tråkigt sätt att
basunera ut sin egen förträfflighet på. Själv gillar jag inte korta
remier, speciellt inte om jag är
vit. Med vit ser jag det som min
uppgift att spela på vinst och

pressa gränserna, men om jag
spelar svart och vitspelaren är
oambitiös så är det ibland bättre
att spara energi till nästa parti,
speciellt om man inte är fysiskt
på topp.
Det var ingen bra turnering för
de Nordiska spelarna. Förutom
Evgenij Agrest, Ralf Åkesson, Ulf
Andersson och jag fanns även
Peter Heine Nielsen, Tommi
Nybäck och Färöarnas framtidshopp, Helgi Dam Ziska med i
startfältet, men ingen av oss
presterade över förväntan.
Evgenij hade en riktigt dålig turnering som han antagligen bara
vill lägga bakom sig, och Ulf
bröt turneringen i fjärde ronden.
Lokalpatrioterna fick nöja sig med
små ljusglimtar.
Ralf började med remi mot
topprankade Sergej Karjakin och
förlorade sedan ett jämnt parti
mot Paco Vallejo innan han kom
igång med två vinster. I femte
ronden mot Chismatullin stod det
länge och vägde.
Sicilianskt (B 90)
Denis Chismatullin
Ralf Åkesson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5
7.Sb3 Le6 8.Dd2 Sbd7 9.0-0-0
b5 10.f4
På sista tiden har vit haft mindre
framgång med huvudvarianten
efter 10.f3 vilket har lett till förnyat intresse för partidraget och
7.Sf3. Partidraget är dock fortfarande ganska ovanligt.
10...Dc7
Leko föredrar 10...Tc8 och Ponomariov har spelat 10...Le7, men
Ralfs drag är också möjligt och
leder via dragomkastning till en
känd ställning.
11.h3
Vit förbereder lugnt g4. Tidigare
har 11.Kb1 spelats varefter
11...Le7 12.f5 Lc4 13.a3 Tb8!
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ledde till bra spel för svart i partiet Karjakin–Kuzubov, Ryssland
2005; svart är redo att spela b4
med motspel.
11...Tc8!? 12.g4
Intressant är 12.Kb1 b4 (annars
spelar vit a3 och svart kommer
att förlora ett tempo på Tc8-b8)
13.Sd5 Lxd5 14.exd5 Se4 15.De1
med synnerligen oklart spel. (Jag
längtar ibland tillbaka till den predatoriserade eran då “oklart spel“
var en vanligt förekommande
bedömning som man kastade sig
över som en hök. Det betydde
“här finns mer att upptäcka“ och
man begav sig ut på upptäcktsfärd.)
12...b4 13.Sd5 Lxd5 14.exd5
Sxd5 15.Th2
Efter 15.Lxa6?! är 15...Dxc2+
16.Dxc2 Txc2+ 17.Kxc2 Sxe3+
följt av Sxd1 och exf4 klart bättre
för svart.
15...Sxe3 16.Dxe3 Le7 17.Lxa6
Tb8 18.Kb1 0-0 19.Ld3 Tfe8
Jag föredrar 19...d5!? 20.Lf5 Sb6,
då 21.fxe5 Sc4 22.Dd4 Sxe5 ser
fint ut för svart. Vits lätta pjäser
ser en aning bortkomna ut.
20.Te2 Lf8
Typiskt Ralf; han strävar efter
en harmonisk pjäsuppställning
(oftast framgångsrikt) och undviker forcerade varianter i stil med
20...exf4 21.Dxf4 Se5 22.g5 Sxd3
23.Txd3 (och vit står en aning
bättre). Löparen kan alltid aktiveras senare med g7-g6 följt av
Lg7, något vit inte kan stoppa,
och därför är löparen på något
lustigt sätt mer ”aktiv” på f8 än på
e7 varifrån den kan hindras att
delta i spelet med g4-g5. Samtidigt frigörs e-linjen för tornet.
21.Df3 Sb6
Ralf förbereder d6-d5. Sämre är
21...exf4?! 22.Txe8 Txe8 23.
Dxf4 Se5 24.Dxb4 och svart har
förlorat en bonde utan kompensation.
22.Tf1!
Förhindrar d6-d5 eftersom det

"Evgenij hade en riktigt dålig turnering som han antagligen bara
vill lägga bakom sig."

hänger på f7. Sämre är 22.g5?!
d5! 23.Txe5 Txe5 24.fxe5 Dxe5
25.Tf1 Tb7, då svart står i begrepp att spela g6 och Lg7.
22...g6! 23.fxe5 dxe5

24.Sa5?!
Detta är alltför lättjefullt och inkonsekvent. Det viktigaste för vit

i denna ställning är att få till en
blockad av svarts e- och f-bönder:
24.g5! Lg7 (24...e4 25.Txe4 Txe4
26.Dxe4 ger svart otillräcklig
kompensation) 25.Le4! (25.
Tef2?! e4 26.Lxe4 De5)
25...Tbd8 26.Tef2 och svart har
inget bättre än 26...Tf8 27.h4 f5
28.gxf6 Txf6 då 29.Dh1! ger vit
fördel.
24...Tbd8?
Ralf missar en chans (i tidsnöd?);
24...Ta8! (det är tempon som
gäller – hota, hota, hota ...) 25.Sc6
Te6! och vit hinner inte få ordning på sina pjäser. En möjlig
fortsättning är 26.Le4 Tc8 27.Sa5
Lh6 28.h4 Lf4 och den starka
löparen på f4 garanterar svart en
viss fördel. Jag har en känsla av
att Ralf hade blivit mycket farlig
TfS nr 3/2007
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om han hade lyckats vinna detta
parti.
25.Tef2 Ta8
Efter 25...Sd5!? 26.Lb5 e4 27.
Dxf7+ Dxf7 28.Txf7 Se3 29.
Lxe8 Sxf1 30.Txf1 Txe8 är vits
damflygel svår att få fart på och
e-bonden kan ställa till lite
problem för vit, men i parti
fortsättningen har vit fler bollar
att hålla i luften.
26.Sc6 Tac8?!
26...Lc5 är starkare här än i nästa
drag.
27.Lb5 Lc5 28.Te2?
Efter 28.Dxf7+ Dxf7 29.Txf7 e4
ser ställningen rysligt komplicerad ut, men med silikonhjärnans
hjälp är det ganska lätt att förvissa sig om att 30.c3! ger vit klar
fördel. Idén är 30...bxc3 31.b4!
c2+ 32.Kc1 Le3+ 33.Kxc2 och
svart har problem med den framvällande vita bondemassan på
damflygeln samt med sin illa
placerade springare på b6 (Sd5
går inte på grund av Lc4).
28...Te6! 29.Sa5

29...Td8?
Fördelen försvinner igen. Efter
29...Ld4! med hotet e5-e4 har vit
inget bättre än 30.Sb3 e4
31.Dxf7+ Dxf7 32.Txf7 Kxf7
33.Sxd4, som leder till en för
svart tekniskt vunnen ställning.
30.Sb3!?
Det räcker oftast med att en part
är i tidsnöd för att kvalitén på
partiet ska sjunka avsevärt, men
nu tar sig vit samman och inser
10
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att springaren ska till e4 och löparen till b3.
30...Lf8?!
Efter det finns det inga käppar
kvar att stoppa i vits hjul. Det är
nödvändigt att spela 31...Sd5 –
vilket är lätt för mig att säga här i
hemmets lugna vrå med Fritz tickande nere i skärmens högra hörn
– med idén 32.Sxc5/Sd2 Tf6!.
31.Sd2 Td4 32.Se4 Sd5 33.La4!
Det verkar som om svart inte har
något bättre än att se på medan
vit förbättrar sina pjäser. Å den
andra sidan är det svårt att se vad
vit ska ta sig för när hans pjäser
har nått sina idealfält.
33...Sf4 34.Tee1 Lg7 35.Lb3
Te7 36.Td1
Efter 36.g5 ser ställningen balanserad ut; svart kan inte bryta vits
blockad och vit kan inte förbättra
sina pjäser.
36...Txd1+ 37.Txd1 h6! 38.g5?!
Vit måste spela h4 först och g5
sedan. Några tillfälliga hot är ett
alltför högt pris att betala för vits
ruinerade bondeställning.
38...hxg5 39.Sxg5 e4 40.De3
Kf8?
Ralf försitter sin sista chans. Efter
istället 40...De5! 41.Td8+ Lf8
42.h4 Kg7 är det upp till vit att
hitta en utjämning.
41.h4 Le5
Eller 41...De5 42.Td8+ Te8 43.
Txe8+ Kxe8 44.Lxf7+ Kf8 45.
Db3 och svart har inget bra
försvar mot Lxg6 i nästa drag;
45...Dd4 bemöts med 46.a4.
42.Dxe4 Lxb2 43.Da8+ Kg7
44.Lxf7 Dc3 45.Dg8+ Kf6 46.Df8
uppg.
Varje dag gick jag en tur i staden
två timmar innan partierna startade. När jag kommer ut på
schackturneringar långt hemifrån
infinner sig ibland ett speciellt
tillstånd där jag successivt blir allt
mindre medveten om vad som
försiggår runt omkring mig. Inte
så att jag inte ser mig för när jag

går över gatan och inte heller
drabbas jag av den sortens ouppmärksamhet som gör en till ett
lätt offer för rånare; nej, men min
nyfikenhet på världen snävas av
och jag tänker nästan bara på
schack. Om jag inte vill tänka på
schack så ser jag till att göra något
helt annat. Företrädesvis läser jag,
eller går långa promenader. I
Dresden gick jag långa promenader, ner i staden och längs med
Elbe, floden som flyter precis
nedanför hotellet och spellokalen. På kvällarna stötte jag på små
klungor av schackspelare i hotellets närhet; oftast med en person
som häftigt gestikulerande “rook/
torre/turm/(torn på ryska)-e8 ...“
och de andra i klungan nickade
instämmande med blicken fäst ut
i det tomma.
På morgonen åt jag frukost i
sällskap med Evgenij eller Peter
Heine och det var vid en av dess
frukostar som jag fick höra om
“Pavasovics dubbelprepp“. Vad
jag kan se spelar Pavasovic precis
som Paco Vallejo gjorde mot
Johan Hellsten i OS i Turin förra
våren. Döm själva:
Slaviskt (D 31)
Alexander Moisejenko
Dusko Pavasovic
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.e4
dxe4 5.Sxe4 Lb4+ 6.Ld2 Dxd4
7.Lxb4 Dxe4+ 8.Le2 Sa6 9.Ld6
Några ronder tidigare, i partiet
Volkov–Kempinski, spelades
9.La5, det andra huvuddraget.
Det partiet fick ett snabbt slut
efter 9...f6 10.Sf3 b6 11.Sd2 Df4
12.Lh5+ g6 13.Lf3 Se7
(13...De5+ har spelats tidigare
med goda resultat för svart)
14.Lc3 Sc5 15.g3 Df5 16.0-0 e5
17.b4 Sb7 18.b5 c5? 19.Le4 De6
20.f4 Tb8 21.Da4 Sa5 22.Lxa5
och svart gav upp eftersom
22...bxa5 besvaras med 23.b6+
och bxa7. Att såväl van Wely
som Moisejenko, med endast två
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ronders mellanrum väljer 9.Ld6,
får mig att misstänka att det finns
förstärkningar för svart efter
9.La5.
9...Dxg2 10.Dd2 Sf6
Pavasovic fick all utdelning som
gavs under EM i denna variant.
Några ronder tidigare var svart
mindre lyckosam med 10...Se7
11.Lxe7 Kxe7 12.0-0-0 f6 13.Sf3
Dh3 14.Sg5 fxg5 15.Dxg5+ Kf7
16.Lg4 Dxg4 17.Dxg4 Tf8
18.Thg1 g6 19.Dh4 Kg7 20.Td8
Tf7 21.Txg6+ Kxg6 22.Tg8+ Kf5
23.Tg5+ Kf6 24.Th5+ och 1-0 i
partiet Wells–Kharlov. När fördämningarna brister finns det inte
mycket att sätta emot vågen av
vita inkräktare. Det är allmänt
känt att 10...Dxh1 är dåligt på
grund av 11.0-0-0 (hotar Lf3)
11...De4 12.Le7!! och svart kan
kasta in handduken med gott
samvete.
11.Lf3 Dg6 12.0-0-0
Vit klarar sig i längden inte utan
detta drag. I partiet Halkias–
Okkes, Holland 2007, försökte
vit avstå från den långa rockaden
men kom snabbt sämre: 12.Se2
e5 13.Dc3?! Le6 (13...e4 ser ännu
starkare ut) 14.Tg1 Df5 15.Sg3
Df4 16.Lxe5 Dxc4 17.Dxc4 Lxc4
18.0-0-0 Sc5 19.Lc3 och istället
för att spela 19...Td8 kunde svart
ha fått fördel med 19...Ld5 eller
19...Sd3+.
12...e5 13.Se2 Lg4 14.Thg1
Det kan vara dags att se närmare
på 14.Lxg4!?. Efter 14...Sxg4
15.f3 Sf2 16.Lxe5 Sxd1 17.Txd1
Sc5 18.Sf4 Dg5 19.Dd6 De7?
20.Dxe7+ Kxe7 21.Ld6+ Kf6 22.
Lxc5 hade vit klar fördel i partiet
Gajewski–Kempinski, Polen
2006. Svart kan vara mindre samarbetsvillig genom att spela till
exempel 19...Se6 20.Lb8!? Sxf4
21.Dxb7 g6 med oklara följder.
14...0-0-0
Nu har svart slutfört sin utveckling och leder med två bönder.
Hur kan vit ha kompensation så

det räcker här? Svaret är (om det
nu stämmer, för det kan mycket
väl vara så att vit INTE har tillräcklig kompensation) att bindningen på g-linjen är svår att ta
sig ur och snart framtvingar ett
kvalitetsoffer.
15.De3
Inte 15.h3? Lxf3! 16.Txg6 hxg6
med svart fördel, eller 15.Lxg4
Sxg4, då varken 16.h3 eller 16.f3
fungerar på grund av det starka
16...Dh6! med hotet Txd6
(17.Dxh6 Sxh6 och svart räddar
springaren).
15...h5 16.h3 Txd6
En kort överläggning med springaren på a6 och man inser att den
vill till b4. Alltså måste löparen
på d6 bort.
17.Txd6 Sb4 18.Db3
Efter 18.Lxg4+ hxg4 19.Db3
De4? 20.Dxb4 Dxe2 21.Td2 De4
22.hxg4 som i partiet Hellsten–
Vallejo, Turin 2006, fick Johan
visa sig från en av sina bästa sidor
när han först försvarade sig utmärkt och sedan kontrade ut
Vallejo. Istället för 19...De4
kunde svart gjort livet surare för
vit med 19...Dh6+ med stora
komplikationer och stor svart fördel.
18...Dh6+

Min källor har inget att säga om
vad Pavasovic tänkte när han fick
upp denna ställning för andra
gången på fyra dagar (en fridag
inräknad), men det sägs att
Moisejenko tyckte att hans mot-

ståndare spelade väl snabbt för en
så pass komplicerad ställning ...
19.Kd1 Lxf3 20.Dxf3 Dh7 21.Sc3
Dc2+!?
Här finns flera alternativ som
leder till liten svart fördel, men
Pavasovics val är mest forcerande.
22.Ke1 e4 23.Df5+ Kb8 24.Txg7
Sd3+ 25.Kf1 Dc1+ 26.Kg2 Sf4+

27.Kh2?!
Inte förrän nu avviker Moisejenko från partiet van Wely–Pavasovic från två ronder tidigare. Där
spelades 27.Kg3 Dg1+ 28.Kxf4
Dxf2+ 29.Kg5?? (29.Ke5! Dc5+
30.Kf4 Dxd6+ 31.De5 Dxe5+
32.Kxe5 Sd7+ och vit har goda
remichanser) 29...Dg3+ 30.Kxf6
Dxd6+ 31.Kg5 Dh6+ 32.uppg.
27...Sg4+ 28.Txg4?
Härmed försitter vit sista chansen att kämpa vidare. Efter
28.Kg3 Se6 29.Txe6 (29.Txf7
Sh6 30.Df6 – annars vinner Tg8+
direkt – 30...Tg8+ 31.Kh4 Dh1!
och vit har inget försvar mot Tg4+
och Dxh3 matt) 29...fxe6 30.Df7
Dg1+ 31.Kh4 Dxf2+ 32.Dxf2
Sxf2 33.Te7 Tf8 34.Txe6 Tf3
35.Kxh5 Txh3+ 36.Kg5 e3 står
svart bättre, men vit har goda
remichanser.
28...hxg4 29.Td1 Txh3+ 30.Kg1
Se2+ 31.Kf1 Sg3+ 32.fxg3 Th1+
33.Kg2 Txd1 34.Sxd1 Dxd1 35.
De5+ Kc8 36.De8+ Kc7 37.
Dxf7+ Kb6 38.c5+ Kxc5 39.Dxb7
Df3+ 40.Kh2 Df2+ 41.Kh1 Df1+
42.Kh2 Dh3+ 43.Kg1 Dxg3+
TfS nr 3/2007
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... och här nöjer jag mig med ett
“och svart vann“ eftersom slutet
av partiet förefaller mig en aning
krystat (som om digitalbrädet
hade flippat ut).
Det gör i allmänhet en enorm
skillnad om man får in sina preppar (att ens föreberedelser inför
partiet får något inflytande på
partiet) eller inte. I en turnering
där man lyckas med att gissa sina
motståndares öppningsval är det
lätt att göra bra resultat och det
motsatta är sant när man inte
lyckas. I Dresden fick jag endast
in en enda prepp – mot Khenkin.
I fjärde ronden mot Landa borde
jag ha kunnat gissa mig till hans
öppningsval, men antog felaktigt
att han skulle undvika varianten i
partiet. Jag ägnade alltså massor
av tid åt sådant som inte kom
upp på brädet, men det var ändå
inte bortkastat; jag hade många
intressanta idéer med mig till Sigemanturneringen en vecka senare.
I toppstriden var Andrej Volokitin först ut ur startblocken. Han
inledde med att göra slarvsylta av
motståndarna i de tre första
ronderna. Därefter gick han över
till att vinna med vit och remisera
med svart. Det såg mycket övertygande ut. Sjunde rondens parti
visar tydligt hur hårt han satsade
med vit:
Franskt (C 02)
Andrej Volokitin
Sergej Volkov
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5
Detta måste kommit som en stor
överraskning för Volkov, eftersom Volokitin annars spelar
3.Sc3.
3...c5 4.c3
Olika starka spelare har mycket
olika uppfattning om den här
varianten. Svesjnikov menar att
den är konsekvent och stark, men
det finns andra som menar att det
12
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snarare är vit än svart som behöver utjämna i fortsättningen. En
sak är åtminstone säker och det är
att vit har lite mer terräng och
kan – om svart inte aktar sig –
utveckla ett starkt initiativ på
kungsflygeln.
4...Db6 5.Sf3 Ld7 6.Ld3
Volkov har bemött såväl 6.Le2
som 6.a3 med 6...Lb5, så varför
inte nu?
6...cxd4?!
Detta verkar sämre än 6...Sc6 då
vit har valet mellan att offra dbonden med 7.0-0 eller spela
7.dxc5 Lxc5 8.0-0 med en typ av
ställning där det mesta hänger på
huruvida svart lyckas underminera e5-bonden utan att ge vit
fullständig kontroll över fältet e5.
En annan logisk möjlighet för
svart är 6...Lb5. Partiet Lie–
Østenstad, Norge 2007, fortsatte
7.dxc5 Lxc5 8.b4! Lxd3 9.Dxd3
Lf8 (för att inte stå i vägen för
springaren) 10.0-0 Se7 11.Le3
Da6!? (Rozentalis har spelat det
lugna 11...Dc7) 12.b5 Da4
13.Sbd2 Sd7 14.Tac1 Sg6 15.c4
med starkt initiativ för vit.
7.Sxd4 Lc5
Ett nytt drag på den här nivån.
Huvudvarianten går 7...Sc6
8.Sxc6 bxc6 9.0-0 Se7 10.Sd2
med det friare spelet för vit. Det
senaste partiet i denna variant är
signerat Brynell–J Åkesson,
Sverige 2006, ett parti som fortsatte 10...Sg6 11.Sf3 Le7 12.De2
0-0 13.h4 h6 14.h5 Sh8 15.Lf4
med klar fördel för vit.
8.Dg4!?
När löparen lämnar f8 är det
oftast bra att massera g7-bonden
och se hur den reagerar.
8...Se7 9.Dxg7 Tg8 10.Df6 Txg2
Efter 10...Lxd4 11.cxd4 Dxd4
12.Lxh7 får vi samma ställning
som i partiet.
11.Lxh7 Lxd4 12.cxd4 Dxd4?
Mina instinkter säger nej, nej,
nej, när jag ser detta drag. Förvisso blir damen aktiv och kommer

att irritera vit, men vad händer
egentligen med utvecklingen?
Den logiska fortsättningen hade
varit 12...Sbc6 (behåller möjligheterna öppna och utvecklar en
pjäs) 13.Sc3 (kanske missade
Volkov att 13.Kf1 Dxd4! 14.
Kxg2 Dg4+ 15.Kf1 Dd1+ leder
till remi) 13...Sg8! 14.Df4 och
nu ser både 14...Dxd4 15.Sb5
Dxf4 16.Lxf4 Ke7 17.Lg3 Sxe5
och 14...Sxd4 15.h4 Se7, med
idén 16.h5?! f5! 17.exf6 e5!,
lovande ut för svart.
13.Sc3 Dg4 14.h4
Vits plan är primitiv och ondskefull: bonden ska till h8 på en liten
klassresa (tänk Marx, inte skola).
14...Dh5

15.Kf1!
Det framtvingar ett kvalitetsoffer som ser lovande ut, men
som visar sig vara otillräckligt.
Det lugnare 15.Ld3 Sg8 16.Df4
Sc6 17.Sb5 Kf8 18.Sd6 Dxe5+
19.Kf1 Dxf4 20.Lxf4 Tg4 är
oklart.
15...Txf2+
Efter 15...Tg4 16.f3 Tg3 17.Kf2
Txf3+ 18.Dxf3 Dxh7 får vit ner
svart på marken med 19.Lg5 Sbc6
20.Sb5 Sxe5 21.Dc3 Sec6 22.
Tac1. Vits ställning är fullkomligt vunnen här på grund av att
svart inte har någonting at sätta
emot på de svarta fälten.
16.Kxf2 Dxh7 17.Lg5 Sbc6 18.
Tac1!
Det finns andra sätt, men med
detta drag förhindrar vit Dc2+
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och förbereder en attack längs
c-linjen om svart skulle vara dumdristig nog att rockera långt ...
18...0-0-0?!
... och det gör han. Det uthålliga
alternativet var 18...a6 och vit
behåller en klar fördel med 19.Sa4
eller 19.Se2.
19.b4! Kb8 20.b5 Sg8 21.Df4
Sce7 22.a4
Frigör springaren från garderingen av b5 och förbereder Sc3-e2
(-d4).
22...Tc8 23.Se2
Svarts pjäser är inburade och snart
är det kungens tur att “gå direkt i
fängelse“.
23...Sf5 24.Txc8+ Lxc8 25.Tc1
Dg7 26.Db4 Sgh6 27.Dc5 Sg4+
28.Ke1 uppg.
Ställd inför snar matt gav svart
upp.
Ett mycket energiskt parti av
Volokitin, som är en stark företrädare för den nya datorturbomonterade generationen av
schackspelare. Varianten han valde gav inte någon påtaglig fördel,
men väl ett starkt initiativ som
gjorde hans motståndare illa till
mods.
En annan spelare som anmälde
sig ganska sent till toppstriden
var Dimitri Jakovenko som slog
Volokitin i sista ronden. Det var
i och för sig ett intressant parti,
men det följande var både intressant och spektakulärt.
Spanskt (C 77)
Dimitri Jakovenko
Piotr Bobras
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.De2!?
Detta är den senaste utvecklingen i “vi undviker Spanska huvudvarianter-utvecklingen“ som har
utbrett sig alltmer de senaste åren
och därmed antagligen en variant
som vi får se mer av i framtiden.
Vit undviker på detta sätt såväl
Berlinerförsvaret som de “öppna“

varianterna, samt en hel del
annan populär teori.
5...b5
Det finns många möjligheter för
svart att välja mellan, men det
kan vara värt att pröva 5...d6, för
att vänta med att tvinga vits löpare till ett bättre fält.
6.Lb3 Le7
Svart fortsätter i traditionell stil,
men med tanke på att Dd1-e2
har minskat vits utsikter till att
genomföra d2-d4 känns det mer
logiskt att förhindra d-bondens
tidiga framfart med det aktiva
6...Lc5, t.ex. 7.c3 0-0 8.0-0 d6
och vit står inför nya val: 9.Td1
eller 9.a4.
7.c3 0-0!?
Detta förefaller överdrivet våghalsigt, men är inte nödvändigtvis ett misstag. Efter det lugna
7...d6 förhindras vit från att spela
8.d4 eftersom 8...Lg4 får vit att
tappa kontrollen över centrum. I
partiet finns det däremot inget
som hindrar vit att spela:
8.d4 exd4?!
Det är otroligt svårt att analysera
partier i öppningar som man inte
är närmare bekant med, men jag
vågar ändå sticka ut hakan och
påstå att detta är ett misstag.
Fyra ronder senare upprepades
denna ställning i partiet Fedorov–Romanov, ett parti som fortsatte 8...d6 9.Sbd2 (9...Lg4 bemöts med 10.h3) 9...exd4
10.cxd4 Lg4 11.De3 Te8 12.0-0
Lf8 13.e5?! (13.Dc3!?) 13...dxe5
14.dxe5 Sd5?! (14...Ld6 ser fint
ut för svart – tack Fritz!) 15.De4
med fint spel för vit. Jag är skeptisk till vits uppställning med
11.De3, och kanske är 9.h3 en
förstärkning.
9.e5! Se8?
Detta är ett verkligt mysterium.
Vad trodde egentligen svart att
springaren skulle kunna uträtta
på e8? I partiet Tiviakov–Swinkels, Dieren 2006, spelades
9...Te8 10.0-0 Lf8 11.cxd4 d6

12.Lg5 (12.Sg5!? Sxd4 13.Lxf7+
Kh8 14.Dd1 dxe5 15.Lxe8 Dxe8
16.Te1 leder till en ställning där
svarts löparpar och bättre koordination uppväger materialförlusten. Här är 14.Dd3 dxe5 15.Lg6
hyperskarpt och kan mycket väl
vara bra för den ena eller andra
parten – endast en djup analys
kan avgöra för vem) 12...dxe5
13.dxe5 Lg4 14.Lxf6 gxf6 15.Td1
Ld6 16.h3?! Lh5 med liten fördel
för svart. Giltigheten hos min
kommentar till svarts åttonde drag
förutsätter att jag kommer med
övertygande bevis på att vit kan
få fördel här någonstans, men jag
kan bara bifoga min känsla av att
det finns något.
10.cxd4 d5
Jag är frestad att säga att detta gör
det hela värre för svart, men det
är svårt att komma med ett bra
alternativ. Om svart föredrar
10...d6 följt av dxe5 så kommer
han bittert att ångra att han ställde springaren på e8.
11.Sc3 Lg4 12.Le3 Lb4 13.0-0
Så långt har svart gjort det bästa
av situationen efter det tveksamma 9...Se8, men nu hade det varit
bäst att fortsätta med 13...Lxc3
14.bxc3 f6! för att få motspel.
Efter 15.h3 Lh5 16.g4 Lf7 17.
Tfe1 står svart sämre men kan
fortfarande ställa till en del
huvudbry för vit. Partidraget är
på tok för långsamt och ger vit
chansen att utveckla sitt initiativ
utan risk.
13...Se7?! 14.h3 Lh5 15.g4!
Som regel går det utmärkt att
spela ett sådant drag så länge
motståndaren inte lyckas få till
en blockad på de svaga fält som
tillfälligt uppstår (f4, h4). I detta
fall är svart alltför oorganiserad
för att konstruera någon blockad.
15...Lg6 16.Sh4 c6 17.f4 f5!?
Efter 17...Lxc3 18.Sxg6! (inte
18.bxc3 Le4 varefter svart får
mer andrum) och vit får klar fördel oavsett hur svart slår tillbaka
TfS nr 3/2007
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Prisutdelning i Dresden.
I främre raden lyfter
Vladislav Tkachiev
vinnartrofén. Till höger
om honom: Tatiana
Kosintseva, vinnare
av dam-EM.

på g6.
18.exf6 Sxf6 19.f5 Lf7?
Alternativet 19...Le8 20.g5 Sd7
lär bara skjuta upp slutet efter
21.Lc2, då vit har fullständig
kontroll över kungsflygeln och
kan angripa efter behag.
20.g5! Se4??
Detta förlorar i rasande fart, men
det är lätt att bli desperat när man
bara har 20...Sd7 21.Lc2 att välja
på med fullständig vit dominans.

Nu är det kombinationsdags.
21.g6! hxg6 22.Sxe4! dxe4
23.fxg6 Lxb3 24.Dh5 uppg.
Svart kan bara försvara sig (tillfälligt) till priset av en pjäs.
Tills sist ett parti från turneringsvinnaren som imponerade stort
på mig.
14
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Caro-Kann (B 14)
Vladislav Tkachiev
Vladimir Potkin
1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5
4.d4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Lb4
Det populäraste draget. 6...Le7
7.cxd5 Sxd5 8.Ld3 är också vanligt och fullt spelbart.
7.cxd5 Sxd5
Det är inte många som spelar
7...exd5.
8.Dc2 Sc6 9.Ld3 La5 10.a3 Sxc3
11.bxc3 Sxd4 12.Sxd4 Dxd4
13.Lb5+ Ld7 14.0-0 Dd5 15.c4
Df5 16.Lxd7+ Kxd7
Det förefaller som om filosofin
bakom denna variant är ungefär
densamma som i Wienvarianten i
Damgambit (1.d4 d5 2.c4 e6
3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Lb4 5.Lg5 dxc4
6.e4 c5 7.Lxc4 cxd4 8.Sxd4
Lxc3+ 9.bxc3 Da5 10.Lxf6 gxf6).
Svart lämnar kungen i centrum,
men resonerar att hans bondeställning är den bättre och sålunda svår att bryta igenom i längden.
17.Db3
I partiet Vasquez–Barejev, Ryssland 2005 spelades 17.Db2 Tac8
18.Dxb7+ Tc7 19.Db2 Txc4 20.
Le3 Thc8 21.Lxa7 Lc3 22.Tad1+
Ke8 23.Db3 Lf6 med det något
bättre spelet för svart. Istället för

20.Le3 föreslår jag 20.Lh6 Thc8
21.Lxg7 Ke7 22.Tad1 och svart
har en bit kvar till utjämningen.
17...b6
Detta har ett gott rykte, men
efter det här partiet lär svart få
koncentrera sig på Barejevs idé
att ge b-bonden med 17...Tac8.
18.Td1+
Både 18.a4 Thd8 19.La3 Kc7
20.c5 (Ronchetti–Enkin, Belfort
2005) och 18.Lb2 Ke7 19.Dg3
(K Szabo–Prohaszka, Budapest
2006) ger vit ett starkt initiativ,
men Tkachievs val verkar mer
forcerande.
18...Ke7
Efter 18...Kc7 19.c5 blir kungens
ställning alltför luftig.
19.a4! Thd8 20.La3+ Kf6
Jag förstår att svart inte lockades
av varianten 20...Ke8 21.c5 f6
22.c6 Kf7 23.Ld6 Tac8 24.Tac1,
då vits c-bonde är ett svårmatchat trumfkort.
21.Ld6 g5
Svarts alternativ är föga avundsvärda. Efter 21...h6 22.Td3 Kg6
23.Tf3 De4 24.Te3! Df5 25.g4!
Dg5 26.h4 Dxg4+ 27.Tg3 blir
den svarta damen fångad, och
21...Tac8 22.Ta3! e5 23.Db2 Tc6
24.Lxe5+ Dxe5 25.Tf3+ Ke6
26.Dxe5+ Kxe5 27.Txd8 Txc4
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28.Te8+ Kd6 29.Td3+ Kc7 30.g3
vinner för vit. Det är möjligt att
svart kan förstärka sitt spel i den
sista varianten, men det ser ändå
mörkt ut.
22.Db2+ Kg6 23.Ta3! g4
Svart har inte mycket till val. Vits
torn måste hållas borta från f3,
annars slår blixten ner på f6.
24.h3 h5
Svart måste hålla i sin extrabonde i det längsta. En variant som
24...Tac8 25.hxg4 Dg5 26.De2
är helt hopplös eftersom den
svarta kungen är ute och yrar.
25.Tg3

25...f6
Jag har inte lyckats hitta något
försvar för svart längs vägen, och
efter 25...Kh7 26.hxg4 hxg4
27.Td4 Tg8 (27...e5 28.Tdxg4
Txd6 29.Tg5 och vit vinner med
en kombination av damschack på
diagonalen b1-h7 och Th3/Th5+)
28.Tf4 Dg6 29.f3 slår det mig
ännu en gång hur bortkommen
den svart löparen är på a5. Det är
antagligen dags att skrota 17...b6.
26.hxg4 hxg4 27.Td4 Kf7 28.c5
Tg8
Inte heller 28...Th8 29.Tdxg4
Dh7 hjälper på grund av 30.Th3
Df5 31.Tf4 Dg5 32.Thf3 Th6
33.Db5 och vit tränger in med
damen på sjunde raden med förödande verkan.
29.Tf4 Dg6 30.Tgxg4 Dh6 31.
Db5 Tad8 32.Dc6 uppg.
Jag gillar hur vit kontinuerligt

Europamästerskapet, Dresden 2007
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8
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8
8
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181. GM Tiger Hillarp Persson

SWE

5½

221. GM Ralf Åkesson

SWE

5½

241. GM Evgenij Agrest

SWE
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(11 ronder, 403 spelare)

förstärkte sin ställning från det
18:e draget och framåt; hur han
lyfte sina torn och åstadkom hot
som tvingade svart att försvaga
sin bondestruktur tills den var
alltför full av hål för att hålla
samman.
Mästerskapet avgjordes till sist
med ett särspel mellan 8-poängarna där Vladislav Tkachiev drog
det längsta strået, medan Emil
Sutovsky och Dimitri Jakovenko
belade andra- och tredjeplatsen.
Med Volokitin kvar på 7½ tycker
jag att Tkachiev var en mycket
värdig vinnare.
På det hela taget var det ett
utmärkt arrangemang, sånär som
på ett ting. Det fyrstjärniga ho-

tellet som jag och Evgenij bodde
på serverade knappt tvåstjärnig
mat till schackspelarna samtidigt
som de övriga gästerna vräkte i
sig av en väl tilltagen buffé.
Schackspelarna behandlades helt
enkelt som en andra klassens
gäster och det ledde till en del
upprörda känslor. En känd
schackspelare som gick till de
ordinarie gästernas salladsbord
och tog tre tomater och lite dressing blev burdust återförd till sin
fålla och jag var en av få som
lyckades få en extra kotlett eller
potatis utöver den förutbestämda mängden (som inte var överväldigande). Det kunde ha skötts
mycket bättre.
TfS nr 3/2007
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Ivan Cheparinov
infriade professor
Elos förväntningar
Det kan vara svårt att få schackspelare att skratta åt sig själva, och komikerna
är sällan behjälpliga med den saken. Men under Grand Opening i senaste
Sigemanturneringen dök det upp en lokal ståuppkomiker som lockade fram
skratt även från den elostarka delen av åhörarna, allt på en skånskbruten
engelska. Tiger Hillarp Persson lät sig roas och hade sedan mer att glädjas åt
under själva turneringen, vilket han berättar om i detta reportage. Veselin
Topalovs sekundant Ivan Cheparinov var elofavorit och infriade professor Elos
förväntningar. Den unge bulgaren har säkert tvingats uthärda ett och annat
toalettskämt det senaste halvåret. Det slapp han under Grand Opening.

H

alv elva på kvällen, måndagen den sextonde april,
anlände jag hem till Malmö från
Europamästerskapet i Dresden.
Sedan hade jag ett knappt dygn
på mig i den utstuderade lathetens tecken innan jag krängde
på mig det närmaste jag har en
pressad kostym och i sällskap med
min kära L begav mig till invigningen av Sigemanturneringen,
den femtonde upplagan.
För dem som aldrig har deltagit
i en invigning av detta slag, kan
jag meddela att det generellt sätt
är uppsluppna tillställningar och
att den som Sigemanturneringen
arrangerar är bland de mer uppsluppna. Inte på så vis att vi badar
i mjölk och jordgubbar, eller vräker oss i läderklädda baksäten
medan bru...(...nsåsen puttrar i
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grytan?). Nej, inte så, men i år
hade arrangörerna till exempel
hyrt in en ståuppkomiker som
underhöll med en för tillfället
speciellt skriven show som
fokuserade på schack och schackspelare. Jag tycker mig ha hört
mycket dumheter på detta tema
genom åren, men den här gången
var jag verkligen imponerad. Inte
för att det krävs mycket för att jag
ska bli imponerad i genren; den är
inte känd för sin höga standard
(bland schackspelare). Men det
var verkligen bra. Det kan inte
vara lätt att skämta om schack
inför schackspelare.
I en tid som denna då till och
med Pontus Carlsson plägar trohet till “Jonnys tvåtimmarsregel“
såg jag mig nödgad att uppträda
seriöst; åt måttfullt från buffén

och höll mig givetvis på behörigt
avstånd från överdrivna förfriskningar, drog en lott på övre halvan (innebär fler vita än svarta
partier), vinkade adjö och begav
mig hem till landet bortom
Folkets park, Prepparnas rike.
Med hjälp av en prepp från EM
i bagaget spelade jag mitt bästa
parti redan i första ronden:
Nimzoindiskt (E 55)
Tiger Hillarp Persson
Pontus Carlsson
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Lb4 4.
e3 0-0 5.Ld3 d5 6.Sf3 c5 7.0-0
dxc4 8.Lxc4 Sbd7!?
Karpovvarianten inleds med dragen 8...cxd4 9.exd4 b6 och det
var här som Cheparinov nyligen
kom med en läskig idé: 10.Lg5
Lb7 11.Se5 Sc6 12.Lxf6 Dxf6
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13.Sd7 Dh4 14.Sxf8 Txf8 och
svart har ett farligt initiativ, varför jag skulle föredra att spela
11.De2 istället.
9.De2
Huvudvarianten 9.a3 cxd4
10.axb4 dxc3 11.bxc3 Dc7 har
vållat vit en del huvudbry de sista
åren. Efter 12.Db3 Sb6 13.Le2
e5 har svart goda chanser till utjämning, och 12.Le2!? Sd5! leder
till ställningar där vit får ett litet
initiativ, men där materialet är
alltför begränsat för att vit ska ha
några egentliga vinstchanser.
9...b6
9...cxd4 10.exd4 Lxc3 11.bxc3
Dc7 är en annan, kanske underskattad, möjlighet för svart.
10.a3!
Alla andra drag ger svart möjligheten att slå på d4 och gå över i

förbättrade versioner av Karpovvarianten.
10...Lxc3
Det mest solida draget. I Sigemanturneringen 2005 spelade
Sune Berg Hansen 10...cxd4 mot
mig, ett parti som fortsatte 11.Sb5
Le7 12.Sbxd4 Lb7 13.b4 a5 14.b5
Dc7 15.Lb2 Tac8 16.Tac1 Db8
17.Tfd1 Ld6 18.h3 med liten
fördel för vit.
11.bxc3 Lb7 12.a4!?
Detta drag såg jag lite extra på
inför mitt parti mot Konstantin
Landa i EM en vecka tidigare.
Vanligtvis väljer vit att flytta
löparen från c4 på ett tidigt stadium; antingen Ld3 eller La2. Jag
gillar varken det ena eller det
andra. Efter Ld3 kan svart spela
Le4, och La2 involverar en plan
med c3-c4 och senare d4-d5 som

jag inte har mycket förtroende
för eftersom det stänger in löparen på a2. Mitt drag håller alla
möjligheter öppna och inriktar
sig på att öppna a-linjen samt
eventuellt förbereda La3.
12...Dc7
Från c7 hjälper damen till att
genomföra svarts främsta plan,
e6-e5, siktar in sig på att ta
kontroll över c-linjen och ger
sken av att hota med Sg4.
13.a5!? e5
Pontus spelar helt rätt. Varken
13...Sg4 14.e4! eller 13...Lxf3
14.gxf3 Tfc8 15.La6 är något
vidare för svart. I sistnämnda
variant är löparparet mycket mer
en styrka än vad den dubbla
f-bonden är en svaghet.
14.Lb2 Tac8
Svart har flera intressant alternativ här: a) 14...Sg4?! är inget
vidare på grund av 15.Sd2! och
efter b) 14...e4 15.Sd2 har vi en
ställning där vits a3-a4-a5 definitivt har lönat sig eftersom svart
inte kan förstärka sin ställning på
damflygeln och vit lugnt kan fortsätta med att dubblera tornen
innan a-linjen öppnas. Kanske c)
14...bxa5, men det är ofattbart
fult och svårt att tro på. Pontus
drag förefaller vara det sundaste.
15.axb6 axb6 16.Sd2 Tfe8 17.f3

Vi har nått en kritisk ställning
och frågan är hur svart ska fortsätta. Om vit tillåts spela e3-e4
hänger d4-d5 i luften och svart
tvingas till generalavbyten på d4,
TfS nr 3/2007
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vilket leder till en ställning där vit
dominerar centrum och svart har
en svag bonde på b6. Svart kan
antagligen inte undgå detta
scenario utan att göra sakerna
etter värre, så det handlar snarare
om hur han ska få till maximal
aktivitet under omständigheterna. Kan han till exempel ta ett
fast grepp om c-linjen?
17...exd4!
Redan innan partiet hade jag
analyserat 17...e4?! 18.fxe4 Lxe4
19.Sxe4 Txe4 20.Ld3 då vit får
klar fördel eftersom 20...Sg4 bemöts med 21.g3 Txe3 22.Dxg4
Txd3 23.Df5 Te3 24.Dxf7+ Kh8
25.Tae1 Txg3+ 26.Kh1 och vit
vinner. Inte heller 20...Te7 duger
på grund av 21.e4 Sxe4 22.Lxe4
Tce8 23.Df3 Txe4 24.Dxf7+ Kh8
25.c4 och svart har inget försvar
mot den vita löparens inträde i
spelet.
18.cxd4 Sd5
Det är lockande att aktivera
springaren på detta sätt och
samtidigt (i vissa lägen) öppna
för ett framtida f7-f5 (om vit
spelar e3-e4 och löparen på c4
lämnar diagonalen a2-g8). Nackdelen är att springaren inte finner
något riktigt lugn i centrum
och tvingas backa samtidigt som
vit förbättrar sin ställning. Efter
partiet kunde jag konstatera att
jag tidigare hade analyserat
18...cxd4! 19.Lxd4 Se5 och vit
kan behålla en liten fördel med
20.Lb5. Det är möjligt att detta
är svarts bästa chans.
19.e4 cxd4 20.Lxd4 Dd6?!
Det var bättre att spela 20...Sf4
även om vit behåller en viss fördel med 21.De3 Se6 (21...Se5
22.Lb5 och b-bonden faller, eller
värre) 22.Lxe6! Txe6 23.Tfd1.
21.Tfd1!
Jag förbereder Sf1 och irriterar
damen på d-linjen samtidigt som
svart inte kan spela 21...Sf4
22.De3 Txc4 23.Sxc4 Dxd4
24.Dxd4 Se2+ och Sxd4 efter18
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som jag då kan slå tillbaka med
tornet.
21...Sf4 22.De3 Se6 23.Lxe6
Dxe6 24.Sf1!

I och med detta är jag nära att
åstadkomma en perfekt pjäskonstellation (målet är att ställa
springaren på f5). Nu måste svart
se till att släppa b-bonden på ett
sådant sätt att det leder till vidare
avbyten och helst ska han slippa
att spela g6, så att hans kungsställning förblir stark.
24...Sc5!
Strax efter partiet trodde jag
att detta var en blunder eftersom
vit nu vinner en bonde, men
samtidigt leder det till för svart
gynnsamma avbyten. Bonden på
b6 var ändå dömd att falla.
25.Sg3 Dg6
Efter 25...Sb3?! 26.Ta7 Sxd4 27.
Dxd4 Tc7 28.Sf5 f6 29.Sd6 Tb8
30.Dxb6 vinner vit.
26.Tac1 Tcd8 27.Lxc5?!
Jag får alltför bråttom. Det kan
väl aldrig vara fel att vinna en
bonde? Jag ville inte ge mig in på
27.Sf5, men det borde jag ha
gjort eftersom 27...Sxe4 28.Sxg7!
(detta missade jag – 28.fxe4 Lxe4
29.Sh4 Dg4 30.Df2 g5 är oklart)
28...Sg5 29.Sxe8 Sxf3+ 30.Kf2
Sxd4 31.Txd4 Dxg2+ 32.Ke1
bara vinner och därmed var
mycket starkare. Om svart försöker försvara sig med 27...f6, så
slår jag på c5 och får en förbättrad
version av partifortsättningen.
27...bxc5 28.Dxc5

Pontus är sin vana trogen i tidsnöd och det gör att den annars
mycket komplicerade vinstföringen blir relativt enkel för mig.
28...Txd1+ 29.Txd1 Dc6
Nu insåg jag att ställningen var
allt annat än lätt att vinna, men
Pontus hade mindre än en halv
minut kvar på klockan och jag
bestämde mig för att spela på
attack.
30.Dd4!?
Det är också möjligt att spela
30.Dxc6 Lxc6 31.Sf5 Kf8 32.Kf2
Ta8 33.Td2 g6 34.Se3 följt av e5,
f4, g4 och f5, men jag är inte
säker på att det vinner. Mitt drag
har fördelen att det är svårare att
bemöta i tidsnöden.
30...g6 31.Sf1
En intressant möjlighet som jag
inte såg under partiets gång är
31.h4 Dc7 32.h5 med idén
32...Dxg3? (svart gör istället bäst
i att försvara sig med 32...De7
33.h6 Df8, då vit behåller sin
fördel med 34.De3) 33.h6 f6 34.
Dd7 med matt.
31...Lc8 32.Sg3!?
Nu hotar jag att spela e4-e5 följt
av Se4 och svart har inget bättre
än att gå tillbaka med löparen till
b7. 32.g4 var kanske det bästa
följt av Sg3 och h4, g5, h5.
32...Db5?
Nu får jag tid att spela f4, eftersom det dröjer för lång tid för
svart att få press mot e4.
33.f4 Lb7 34.h4 Db3
Efter 34...h5 kan jag förstärka
min ställning långsamt innan jag
fortsätter med f5, t.ex. 35.Kh2
Dc6 36.Td3 Kh7 37.Tc3 De6
38.Tc7 La6 39.f5 och svarts ställning faller ihop.
35.Td3 De6 36.h5
Med mindre än tjugo sekunder
kvar är det inte lätt att försvara sig
här och Pontus missar det enda
försvaret.
36...Lxe4?
Först trodde jag att svart håller ut
efter 36...f6 37.hxg6 hxg6 38.f5
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Df7 (38...De5 39.Dxe5 fxe5
40.fxg6 La6 41.Td7 Lc8 42.Tc7)
39.fxg6 Dxg6, men 40.Te3 är
starkt eftersom svart inte har
något tillfredställande försvar mot
Sf5 i nästa drag. Till exempel
faller 40...Lc8 på 41.Sf5 (ändå)
41...Lxf5 42.exf5 Df7 43.Txe8+
Dxe8 44.Dxf6 De1+ 45.Kh2 och
det finns inga remischackar.
37.h6 f6 38.Te3 Dc6 39.Sxe4
uppg.
Efter detta parti kom jag inte
upp i samma klass igen, medan
Pontus däremot tog för sig allt
mer. I tredje ronden stod han
bättre mot Cheparinov, kom
sämre i sin vansinniga tidsnöd
och vände dramatiskt för att
sedan missa vinsten. Så långt
hade Pontus inte precis rosat
marknaden, men sedan kom det
att se allt bättre ut. I ronden därefter desarmerade han Negi på
ett i det närmaste lekfullt sätt och
efter ett litet gupp i vägen mot
Timman avslutade han med att
visa klass i sista ronden:
Sicilianskt (B 70)
Vasilios Kotronias
Pontus Carlsson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3
cxd4 5.Sxd4 g6 6.g3 Sc6 7.Sde2
Detta är mer populärt än 7.Lg2
Sxd4 8.Dxd4 Lg7 9.0-0 0-0
10.Dd3 då 10...Le6 ger svart bra
spel och större remimarginaler.
7...Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Tb8
10.a4 a6 11.h3
I partiet Vallejo–van Wely,
Monte Carlo 2007 kom vit bättre
efter 11.Sd5 b5 (11...Sd7!?
hindrar vit från att utföra Lc1d2-c3) 12.axb5 axb5 13.Ld2 Sd7
(13...b4!?) 14.Lc3 Sde5 15.Sd4.
11...b5 12.axb5 axb5 13.Le3
Ett annat populärt drag är 13.Lg5
då 13...Sd7 14.Dc1 b4 15.Sd5
Te8 16.Td1 leder till en ställning
där svart står helt okej, men som
ändå måste vara bättre för vit än

den som uppkommer i partiet
(för med löparen på g5 kan svart
inte befria sig direkt med e7-e6).
Jag är emellertid inte någon specialist på området och det är mer
en känsla än ett faktum.
13...b4 14.Sd5 Sd7
Jag tror inte att vit har någon reell
fördel här. Förklaringen till att
Kotronias väljer en sådan variant
som denna har snarare att göra
med att han antingen inte har
något bättre mot draken eller
att han föredrog att spara sina
förberedelser i ett läge där han
ändå inte hade några chanser till
turneringsseger.
15.Dc1
Efter 15.Ta2 e6 16.Sdf4 Dc7 har
vit större valmöjligheter än i partiet, men det är möjligt att det
ändå inte finns något bättre än
17.Dc1. Ett vanligt misstag här är
15.Sd4? Lxd4 16.Lxd4 e6 17.Se3
e5 18.La7 Tb7 och vit förlorar en
pjäs. Det är en veritabel följetong
där Sofronie–Parligras, Curtea de
Arges 2002 stod för det senaste
avsnittet.
15...Te8!?
Ett intressant väntedrag som parerar hotet Lh6 (kan nu bemötas
med Lh8), övergarderar e-bonden samt ställer vit inför ett svårt
val. En listig poäng är att efter e6
vill vit spela Sf4-d3 följt av c4,
men så länge svart inte hotar undan springaren från d5 är det inte
lika klart vad vit ska ta sig för. Om
svart inte har spelat e6 och därmed försvagat sig på d-linjen, så
är Sd5-f4 ganska meningslöst. I
partiet Malachov–Svidler, Elista
1997 spelades 15...e6 16.Sdf4
(16.Lg5? f6 17.Sdf4 Sde5 vinner
för svart) 16...Dc7 17.Ta2 (nu
bemöts 17...Te8 med Sd3)
17...Sf6 18.Sd3 Td8 (med tornen på d1 och e8 kan vit inte som
här spela 18...d5 19.exd5 Sxd5
20.Lh6) 19.c4 Lb7 20.b3 Sd7
21.Td1 och vit överlistade så
småningom svart.

16.Td1
Det kan väl inte vara fel att ställa
tornet på en d-linjen när svart
ändå måste spela e6 och försvaga
sin d-bonde? Alternativet 16.Ta2
e6 17.Sdf4 Dc7 leder antagligen
tillbaka till partiet efter 18.Td1.
16...e6 17.Sdf4 Dc7 18.Ta2 Sf6
19.c4
Detta är standardplanen. Efter
19.Sd3?! d5! 20.exd5 Sxd5 21.
Lxd5 exd5 22.Lf4 Se5 kommer
svart bättre.
19...b3!
Om vit tillåts spela b2-b3 så står
svart trångt och får svårt att hitta
något värt att attackera i den vita
ställningen. Nu blir vits c-bonde
ett givet angreppsmål.
20.Ta3 Sd7 21.Sc3 Sce5

Här trodde antagligen majoriteten av åskådarna att partiet skulle
fortsätta med 22.Sb5 Dxc4 23.
Sxd6 Dxc1 24.Txc1 Td8 25.Sxc8
Tdxc8 26.Txc8+ Txc8 27.Txb3
Sc4 28.Td3 (svart får bra kompensation efter 28.Tb7 Sxe3 29.
fxe3 Sc5) 28...Sxe3 29.Txd7 Sxg2
30.Kxg2 Lxb2 med lika spel, men
Kotronias hittar ett alternativ.
22.Td4?
Man får nog säga att vit självdestruerar i detta läge. Ett så
pass onaturligt drag som 22.Td4
kräver mycket hög precision i
variantberäkningen, men Kotronias har helt enkelt räknat fel.
22...Sxc4! 23.Scd5 exd5 24.
Sxd5 Lxd4!
För ögonblicket leder svart med
TfS nr 3/2007
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ett torn och en springare och
– vad värre är – b2 hänger. Det
spelar ingen roll att vit kan slå
damen i ett drag. Efter slag på b2
och a3 rusar svart ner med bbonden.
25.Lxd4?
Ett desperat försök att komplicera ställningen, som påskyndades
av det faktum att 25.Sxc7 Lxb2
26.Dxc4 Lxa3 27.Df1 Te5 är illa,
illa, eftersom svarts torn i kombination med b-bonden är mycket
starkare än vits dam.
25...Dc6 26.Dh6
Svart vinner också efter 26.e5
dxe5 27.Se7+ Txe7 28.Lxc6
exd4! 29.Dxc4 Se5 30.Dxd4
Sxc6.
26...Sce5
Därmed är det slut med vit.
27.Kh2 Dc2 28.Dg5 Lb7 29.Sc3
Sc5 30.Df4 Se6 31.uppg.
Med torn under finns det ingen
anledning att spela vidare längre.
En skön avslutning för Pontus
som därmed kom upp på välförtjänta 5 poäng.
Turneringen spelades för tionde
året i Spegelsalen på Hipp i Malmö, en gammal restaurang och
teater som även är en idealisk
lokal för schackspelande. Johan
Bernsten och hans stab av medarbetare fixade så att allt flöt på
utan missöden. Stellan Brynell
kommenterade partier i ett angränsande rum och mina vänner
intygade för femte året i rad att
det är intressant att lyssna på
Stellan även om man inte förstår
mycket schack från början.
Denna upplagas något lägre åskådarantal i lokalerna uppvägdes av
att turneringen följdes av desto
fler via internet.
Årets deltagare trivdes med
miljön, och med spelare som
Hector, Berg och Kotronias var
det kanske inte så överraskande
att remiprocenten var så låg, strax
över 25 procent, vilket är ganska
20
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unikt för en turnering av detta
slag. Jonny Hector – med noll
remier i turneringstabellen – bar
det huvudsakliga ansvaret för
denna kompromisslöshet. Han
hade inget flyt med resultaten i
år, men han försvarade åtminstone den svenska äran mot Timman, som i övrigt tog hundra
procent mot svenskarna.
Winavergambit (D 10)
Jan Timman
Jonny Hector
Sigemanturneringen är för det
mesta en tuff turnering för mig.
Så också årets upplaga. Något
delvis positivt i detta är att jag
inte längre bryr mig så mycket
om exakt hur många poäng jag
slutar på, jag spelar i stället fritt
för att försöka få till fulla, spännande partier i alla ronderna. Noll
poäng på fem vita partier är
givetvis en katastrof, men om jag
hade försökt använda mina vita
partier till att få ett par snabba
remier och slutat med en och
halv poäng mer i turneringen hade
det inte inneburit så mycket mer
för mig. I mitt tycke hade det inte
bidragit med något till turneringen. Jag får i stället försöka glädja
mig när jag har spelat något parti
som jag är nöjd med. I år var det
partiet mot Timman.
Timman har varit en världsklasspelare så länge jag har spelat
schack. Hans placering på ratinglistan är långt från vad den har
varit, men hans förståelse och
kunskap för spelet placerar
honom fortfarande bland de
främsta. Med åldern har det bara
blivit svårare för honom att dra
nytta av detta vid brädet.
Eftersom Timman och jag är
de mest trogna när det sätts
samman ett startfält till Sigemanturneringen så har jag under åren
fått många lektioner av honom.
Han har spelat ut mig i öppningar, i slutspel, visat hur man

vänder dåliga ställningar. Det har
blivit ett par bra partier men det
har nästan alltid slutat med att
han har fått poängen.
Men i år gick det vägen. Jag fick
tidigt i partiet in en uppercut som
fick honom i gungning och han
återfann aldrig riktigt balansen
efter det.
1.d4
Omständigheterna tvingade mig
att pendla hem till Helsingör
under hela turneringen. Det innebar att tiden till ordentliga förberedelser inför partierna blev
mycket knapp.
När man ska spela svart mot
Timman så spottar databasen
snabbt ut ett par tusen partier att
titta på. Det duger inte med så
kort tid som stod till förfogande
utan jag fick chansa och gissade
på att det skulle bli 1.c4.
1...d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5!?
Winavergambiten i Slaviskt. Det
är en förhållandevis sällsynt gäst
i mästarpartier. Öppningsteoretikernas omdöme har under årens
lopp pendlat från dålig till kanske
spelbar.
Själv spelade jag draget i flera
partier för cirka femton år sedan
och har nu tagit upp det igen.
Gambiten fyller en viktig funktion i min repertoar eftersom med
denna dragföljd, 3.Sc3 i stället
för 3.Sf3, kan vit på 3...Sf6 spela
4.e3 varpå svart har lite olika drag
men inget bättre än 4...e6. Efter
5.Sf3 har man hamnat i halvslaviskt som för min del brukar
innebära Meranervarianten. Det
är en variant som jag vill spela
ibland men inte alltid. Främst vill
jag gärna ha något att säga till om
när det är dags för den. Ett litet
dragföljdstrick från vits sida. Nu
när jag åter har ett par partier
med Winavers gambit i databaserna så är det åtminstone inte
fritt val för kommande motståndare om de ska gå in i Meraner
eller inte.
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I Malmös schackvärld kallas
varianten Åkegambiten. Det
namnet är så vedertaget att när
jag i förra årets Malmö Open
hade spelat den mot Stellan
Brynell och omnämnde den som
Winavergambiten visste han inte
vad jag talade om.
Åkegambiten bär namn efter
Åke Andersson, som i många år
(alltid?) varit den starke mannen
i klubben där jag började spela
schack, Kirsebergs SK. Åke spelade varianten så fort han fick
chansen och efter dragen 4.e3 e4
5.cxd5 cxd5 6.Db3 Sf6 7.Sge2
blev han alltid av med bonden på
d5. Detta var känt av juniorerna
hos lokalkonkurrenterna i Limhamn så jag måste ha sett Åke bli
av med den bonden i minst tjugo
partier.
Under Sigemanturneringen står
Stellan Brynell och håller låda
och förklarar partierna för publiken i ett angränsande rum. Han
visste att berätta att jag antagligen spelade gambiten för att
hedra min första schacktränare
[som var på plats just den dagen.
Korrekturläsare Brynells anmärkning]. Som tränare var det kanske
inte så mycket bevänt med Åke,
för när jag hade lärt mig att sätta
matt med två löpare fick jag klara
mig på egen hand. I och för sig har
jag aldrig haft någon tränare efter
det heller, så jag antar att han
också kan betecknas som min
senaste tränare. Även om Åke
inte hade mycket att lära mig vid
brädet betydde han mycket för
min schackutveckling genom den
filosofi för klubben han höll fast
vid. Hans tanke var att det viktigaste var att de som ville spela
skulle få chansen att spela så
mycket som möjligt genom att
klubben, när det fanns möjligheter, bidrog med startavgifter till
tävlingar och ordnade bidrag till
spelare som ville representera
klubben i SM och liknande täv-

lingar. För en junior öppnade det
möjligheter. Nog om detta, tillbaka till partiet.
4.dxe5 d4 5.Se4 Da5+ 6.Sd2
Ett hårt slag mot varianten utdelades av Kasparov i partiet mot
Nikolic i OS 1992. Kasparov spelade 6.Ld2, som sedan dess får
betecknas som huvudvarianten,
och vann i stor stil.
Partiet säger en del om den
tidigare världsmästaren, dels för
att det är ett vackert parti, dels
för att han som medlem av juryn
för skönhetspriset valde ut sitt
eget parti som det vackraste i
olympiaden. Till hans försvar får
man väl säga att det även objektivt sett var det bästa.
Själv slutade jag spela 3...e5
efter det partiet men under senare år har svartspelarna lyckats föra
tillbaka pendeln till att det kanske åter är spelbart. Timmans drag
är det som rekommenderades i
böckerna före 1992.
6...Sd7 7.e6

När Timman satt och funderade
efter de första dragen hade jag
kommit i tankar om att han nog
hade spelat de här svängarna
förut. I efterhand visade det sig
att han hade spelat 7.e6 och
vunnit mot Nikolic i samma OS
som partiet Kasparov–Nikolic
spelades i. Även Karpov valde
den här planen när han ställdes
inför Åkegambiten. Vit ger tillbaka bonden mot att han får bra
pjäsutveckling och fin kontroll

över fältet e4.
7...Se5!
En lovande idé funnen vid brädet. Svart säger tack, men nej
tack till bonden och fortsätter i
gambitstil. Till priset av en bonde
och rockadrätten får svart fortsatt press på vit och ställer frågan
hur vit ska få ut sina pjäser.
Draget ger pluspoäng på två sätt
vid sidan av dess objektiva styrka
eller svaghet. Dels är det bra att
finna en ny idé i en ställning där
det gamla givna draget 7...fxe6
gäller för att vara okej för svart
och dels är det så fräckt att
det nästan tvingar Timman att
vederlägga det vid brädet. Det
duger inte längre att försöka få en
liten fördel i ett slutspel som
mynnar ut i remi. Ett sådant drag
måste bestraffas!
8.exf7+ Kxf7 9.g3
Efter min nya idé var jag nöjd om
jag kunde få till något som liknade kompensation för bonden,
något som visade att 7...Se5 inte
var sämre än 7...fxe6. Vit har fått
frågan: hur tänker du komma ut
med dina pjäser? Svaret på den
frågan vet jag ännu inte. Vit har
olika möjligheter men någon
säker väg till fördel har jag inte
funnit. 9.Sf3 är en möjlighet, men
efter 9...Sxf3+ 10.gxf3 kompenseras svart av flera små plus:
snabbare utveckling, vits bondekedja är inte riktigt frisk och den
vita kungen kan inte stå säkert på
kungsflygeln.
Jag trodde att idén med 9.g3
var att följa upp med Lg2 och
Sgf3 men då kan jag störa med
10...Lg4. Idén är i stället att öppna en flyktväg för kungen, för när
den gått till f1 kommer svarts
dam, som nu står starkt på a5, att
stå utsatt eftersom vit kan spela
springaren till b3.
9...Sf6 10.Lh3!? Lb4
Det är inte ett perfekt fält för
löparen men det var den som stod
på tur att utvecklas, och e- och
TfS nr 3/2007
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19.Dc2 Dc6 20.Tg1?

Jan Timman är en trogen gäst i Sigemanturneringen.

d-linjerna ville jag hålla öppna
för mina torn.
11.Kf1 Te8 12.Sb3 Da6 13.
Sxd4?!
Det här draget är det svårt att
sätta utrops- och frågetecken på i
rätt ordning. Jag antar att draget
är dåligt, men jag har också förståelse för Timmans sätt att försöka lösa sina problem. Även om
vit kan finna ett sätt att komma
ut med pjäserna utan att ta bonden på d4, så kommer svart i ett
sådant fall att ha kompensation
ungefär på samma sätt som i den
tidigare kommentaren. Bättre
pjäser, bättre kungsställning och
tryck mot flera av vits bönder.
Om vit däremot lyckas få bort
d4-bonden utan att han går
under direkt så kommer han att
stå på vinst med sina fina bönder
i centrum. Timmans mål är inte
att spela ett drag som håller ihop
22
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ställningen utan han försöker
vinna partiet. 13.a3 eller 13.Kg2
var spelbara alternativ men de
löser inte problemen.
13...Lxh3+ 14.Sxh3 Tad8 15.
Db3 Txd4 16.Dxb4 Sxc4 17.Db3
Kf8
Vit har fortfarande sin extra bonde och hoppades att med ett par
pjäser avbytta så skulle det bli
mer plats att utveckla de han
hade kvar. Problemen fortsätter
dock. Löparen på c1 måste
hålla ett öga på springarschacken
på d2, och 18...Txe2 med efterföljande avdragsschack med
springaren är ett dödligt hot. Vits
springare måste hjälpa till i försvaret men nu kommer den i
vägen för sin egen löpare.
18.Sf4 c5!
Damen är en stark pjäs; från c6
tar den sikte på h1. Nu går allt
snabbt.

Efter detta drag finns det ingen
räddning för vit. Datorn föreslår i
stället 20.Kg1, men om det är det
bästa draget så är ställningen för
dålig. Bästa chansen att spela vidare borde vara 20.f3. Det ger en
ställning där svart har utmärkt
kompensation för den offrade
bonden men det går inte att utesluta att vit så småningom kan få
ordning på sina pjäser och kanske
till och med vända partiet. Timman vill inte försvaga fler fält
runt sin kung men det är precis
det han gör med partidraget. Lite
överraskande är det via fältet h2
som svart kan bryta upp vits
kungsställning.
20...Sg4! 21.Tg2
I drag nio öppnade vit för sin
kung, nu tvingas han själv mura
igen hålet. Från min plats såg vits
pjäskonstellation rätt lustig ut.
Kan inte påminna mig att Nimzowitsch någonsin skrev något
om torndiagonalen. Nu är vits
dam bunden till försvaret av d1
och det utnyttjar jag genast.
21...De4 22.Sd3 Df5!
Ett enkelt hot, 23...Se3+, som
det är omöjligt att försvara sig
mot. Om vit flyttar kungen så
vinner 23...Dxd3!. Det går heller
inte att blockera f-linjen med
23.Lf4 eftersom svart kan spela
Se3+ två gånger om.
23.Dc3 Sge3+ 24.Kg1
24.Lxe3 är så klart lite bättre
men min motståndare hade vid
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det här laget fått nog.
24...Sxg2 25.Kxg2 Txe2 26.Sf4
De4+ 27.Df3 Dxf3 28.Kxf3 Te1
29.uppg.
(Kommentarer av Jonny Hector)
Förutom turneringsvinnaren och
Pontus fantastiska förmåga att
överleva hårresande tidsnöder var
Emanuel den som imponerade
mest på mig. Hans partier höll
– med undantag för hans två förlustpartier och partiet mot mig i
sista ronden – genomgående hög
klass.
Sicilianskt (B 65)
Emanuel Berg
Vasilios Kotronias
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lg5 e6
7.Dd2 Le7
Efter att Zdenko Kozul vann
Europamästerskapet i Kusadasi
2006, fick jag upp ögonen för vad
Alex Yermolinsky kallar ”The
Kozul suicide variation”: 7...a6
8.0-0-0 Ld7 9.f4 b5 10.Lxf6 gxf6.
Det är mycket möjligt att denna
variant är objektivt dålig för svart,
men den är samtidigt så rik på
idéer och möjligheter att den ändå
är värd ett studium, åtminstone
så länge Kozul själv fortsätter att
spela den.
8.0-0-0 0-0 9.f4 Sxd4 10.Dxd4
Da5 11.Lc4
I nästa parti får vi se 11.e5.
11...Ld7 12.e5 dxe5 13.fxe5 Lc6
14.Ld2 Sd7 15.Sd5 Dd8 16.
Sxe7+ Dxe7 17.The1!
Så långt är allt ryggmärgsteori;
sådant man kan utantill och kan
ägna en eller två dagar i sitt liv åt
att ifrågasätta innan man erkänner sig besegrad och följer med
strömmen. Det är till exempel
inte bra att spela 17.h4 här på
grund av 17...Dc5! 18.Dxc5 Sxc5
19.Lb4 Tfc8 20.Lxc5 Lxg2 med
svart fördel.
17...Tfc8
Ett ambitiöst drag som Kotronias

har använt sig av flera gånger
tidigare, men som han borde ha
slutat spela för länge sedan om
man ser på hans dåliga statistik
i den varianten. Den gamla huvudvarianten 17...Tfd8 18.Dg4
Sf8 leder till problem för svart
efter 19.Ld3 (19.h4 Dc5 20.Lc3
Df2 var oklart i partiet Z Almasi–
Leko, Ungern 1993) 19...Txd3
20.cxd3 Dd7 21.Lb4 Dd5 22.
Lxf8 Txf8 23.Kb1 Dxg2 24.Dxg2
Lxg2, där svart länge inte hade
några problem att hålla remi, men
på senare tid har vit vunnit nästan
varje gång.
18.Dg4!
Knappt två månader tidigare i
elitseriepartiet Nithander–Kotronias spelades 18.Lf1 a5 19.h4 b5
20.Lg5 Df8 (Vasilios avviker från
sitt eget parti mot Lahno, från
Hastings 2003, där 20...Dc5 spelades) 21.Dd6 De8 22.De7 Dxe7
23.Lxe7 Sb6 och svart vann ett
långt och intressant slutspel.
Generellt sett tror jag att vit bör
försöka finna en väg till fördel
som inbegriper att damerna
stannar på brädet. När damerna
försvinner har svart inga problem
med kungen längre och kan inrikta sig på att behärska de
vita fälten samt belägring av e5bonden.
En annan mer avvaktande möjlighet är 18.Kb1 varpå partiet
Kotsur–Kotronias, Hamburg
2001 fortsatte 18...Sf8 19.Ld3
Sg6 20.Lb4 Dd8 21.Lf1 Dxd4
22.Txd4 Td8 23.Ld6 med liten
vit fördel.
18...Sf8
För ett ovant öga kan detta se helt
galet ut, men springaren tenderar
att vara mer i vägen än till nytta
om den till exempel går till d5,
och på f8 fyller den en viktig
försvarsuppgift. I fortsättningen
kan Lh6 besvaras med Sg6, vilket
leder oss till nästa drag.
19.h4
Vit kastar fram h-bonden delvis

för att kunna spela h5-h6 och
försvaga de svarta fälten runt
svarts kung, men också för att
efter h4-h5 hota med Lh6. Efter
19.Ld3 Sg6 20.Lb4 Dh4 21.Dxh4
Sxh4 22.g3 a5 23.La3 Sf3 24.Te2,
Berkes–Kotronias, Aghia Pelagia
2004, uppstod ett för varianten
typiskt slutspel, som vit så småningom vann efter inexakt spel
från svarts sida. Vit har förvisso
en liten fördel i löparparet och
det friare spelet, men ställningen
är samtidigt så full av hål att
springaren för tillfället snarare är
bättre än sämre än löparna.
19...Dc5 20.Lc3!?
Detta är ett drag av samma
slag som brukar sågas i SM-bulletinerna eftersom datorprogrammen föredrar något helt annat, i
det här fallet 20.h5. Min mjukvara inser att 20...Lf3! är svarts
enda vettiga försvar och bedömer
21.gxf3 Dxc4 22.Dxc4 Txc4 23.
f4 som klart fördelaktigt för vit,
något som i och för sig stämmer.
Emanuel föredrar emellertid att
behålla damerna på brädet eftersom han ser att det begränsar
svarts försvarsmöjligheter. Med
sitt senaste drag spelar han som
Karpov i sina bästa dagar och
förhindrar motståndarens hot.
Dambyte är avvärjt och e5-bonden övergarderad så att tornet på
e1 är fritt att ta på sig andra
uppgifter. I partiet Gristjuk–
Kotronias, Tripolis 2004 spelades 20.Ld3 Sg6 21.Lc3 Df2 22.
Lxg6 hxg6 23.Te2 Df5 med en
ställning som inte kan ha varit
mycket sämre för svart även om
vit så småningom vann.
20...Lb5
Svart har många alternativ att
välja mellan, men inget som ser
bra ut: 20...a5 21.h5 b5 22.h6
Sg6 23.Lxe6 fxe6 24.Dxe6+ Kh8
25.Df7 Tg8 26.Dc7 vinner för
vit; 20...Lf3? 21.gxf3 Dxc4 22.
Te4 följt av Tg1 är också kaputt
för svart; 20...Ld5? 21.Lxd5 exd5
TfS nr 3/2007
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22.e6 förlorar direkt och 20...b5
21.Ld3 leder ingenvart. Kotronias drag strävar efter att byta av
vitfältslöparna för att på så sätt
lätta på trycket mot svarts kung
och samtidigt försvaga vits försvar av den egna kungen.

21.Ld3!
Ännu ett drag som får mig att
tänka på Karpov, och det är det
högsta betyg jag kan ge. Nu kan
svart inte slå på d3 utan att samtidigt hjälpa vit att lyfta tornet till
g3 via d3.
21...Db6!? 22.a4!? Lxd3?!
Svarts förra drag tappar all sin
mening efter detta. Den logiska
fortsättningen var 22...Txc3! 23.
bxc3 Lc6 då svart har klara motchanser, t.ex. 24.h5 h6 25.Df4
Sd7 26.g4 Dc5 och det är inte
klart om vit kan omsätta sin
materiella fördel i något mera
påtagligt. I fortsättningen är svart
utan motspel och går långsamt
under på grund av sin svaga kungsställning.
23.Txd3 Da6?! 24.Te4!
Ännu ett härligt drag som för
tankarna till Karpov. Från e4 står
tornet berett att gripa in på både
kungs- och damflygeln och samtidigt förhindras svart från att
utföra sin idé, D/Tc4 (Karpov
igen).
24...Td8
Vasilios sätter sitt hopp till dlinjen, men Emanuel visar på ett
övertygande sätt att där inte finns
något att hämta. Det var kanske
24
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bättre att dubblera på c-linjen
även om det också leder till förlust i längden: 24...Tc5 25.h5
Tac8 26.h6 (26.Tg3 g6 27.Df4
Td5 28.Tf3 Tc7 29.h6 f5 30.exf6
Tf7) 26...Sg6 27.Ted4 Te8 28.
Td8 Tc8 29.Txe8+ Txe8 30.hxg7.
Eller 24...Sg6?! 25.h5 Se7 26.
h6 g6 27.Df4 Sd5? 28.Txd5 exd5
29.e6 och det finns inget försvar.
25.Tg3 g6 26.h5 Td5 27.Df4
Tad8 28.b3!
Emanuel ger luft för kungen och
tar svarts sista hopp ifrån honom.
28...Td1+ 29.Kb2 Th1
Efter 29...Tf1 30.Tf3 Txf3 31.
gxf3 Tc8 32.h6 har svart inget
bättre än 32...f5 (32...Sd7 33.Td4
Dc6 34.Tc4 vinner direkt för vit)
33.exf6 Kf7 och vit kan bli tvungen att spela några drag längre för
att veva hem vinsten.
30.Tf3 Td7 31.h6 Db6 32.Td4
Nu kombinerar Emanuel spel på
d-linjen med matthotet på g7,
vilket är mer än vad den svarta
ställningen kan stå ut med.
32...Dc7 33.Txd7 Dxd7 34.Td3
Dc7 35.Df6 Txh6 36.Lb4 uppg.
Det finns inget vettigt försvar mot
Td8, och 36..Th5 37.Ld6! följt
av Lxf8 och Td8 ändrar inget.
Ivan Cheparinov, Topalovs sekundant och överlevande från det
ökända “toalettkriget“, anlände till
Malmö med en färsk femteplats
från Europamästerskapet. Han
dominerade Sigemanturneringen
hela vägen och var bara i förlustfara i ett parti, mot Pontus.
Upprepade gånger fick han sina
motståndare att se betydligt sämre ut än de vanligtvis är och tog
fyra av sina fem vinster ganska
lätt. Mot Kotronias hade han det
betydligt hårdare:
Sicilianskt (B 65)
Ivan Cheparinov
Vasilios Kotronias
Kotronias igen. Han hade inte
någon lyckad turnering, men det

hindrade honom inte från att vara
inblandad i ungefär hälften av
vad jag anser vara de mest intressanta bataljerna.
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Lg5!
I ”The Classical Sicilian” av Alex
Yermolinsky kan man mellan
raderna läsa sig till att svart lider
i nästan alla varianter i RichterRauzer-angreppet (ställningen
framför dig). Annat som talar
emot svarts öppningsval är att
både Anand och Kramnik har
övergett den och att anhängarna
blir färre och färre. Kotronias
låter sig emellertid inte imponeras av den allmänna trenden och
visade under turneringens gång
att han är beredd att spela varianten relativt konsekvent. Det föll
inte väl ut, men han valde också
att spela den mot de tre farligaste
vitspelarna: Berg, Hector och
Cheparinov.
6...e6 7.Dd2 Le7 8.0-0-0 0-0 9.
f4 Sxd4 10.Dxd4 Da5 11.e5 dxe5
12.Dxe5 b5!
Här kommer Kotronias med
(ännu) en nyhet. Det vanliga är
12...Dxe5, varpå 13.fxe5 Sd5
14.Lxe7 Sxe7 15.Ld3 ger vit ett
visst initiativ.
13.Td3
I partiet Sadvakasov–Shengelia,
Baku 2007 följde svart i Kotronias fotspår, men vit avvek: 13.
Ld3 Lb7 14.Dxb5 Dxb5 15.Sxb5
Lxg2 16.Thg1 Lf3 17.Tdf1 Lh5
(17...Lc6!? ser bättre ut) 18.f5
med fördel för vit. Det man först
och främst frågar sig är varför vit
inte kan spela 13.Dxb5. Jag antar
att Kotronias hade planerat
13...Dc7 och då ser 14.De5 Db7
15.Lc4 h6 16.Lh4 Tb8 17.Lb3
Sg4 oklart ut.
13...Sg4
Kotronias tar steget ut i det taktiska träsket och jag kan föreställa
mig att de närmaste dragen befann sig inom förberedelsernas
gränser.
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Sigemanturneringen, Malmö 2007
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GM Ivan Cheparinov
GM Jan Timman
GM Tiger Hillarp Persson
GM Emanuel Berg
IM Pontus Carlsson
GM Vasilios Kotronias
GM Erwin L’Ami
GM Parimarjan Negi
IM Emil Hermansson
GM Jonny Hector

14.De4 f6!
Detta är klart starkare än
14...Lxg5 15.fxg5 Sf2 16.Dxa8
Sxh1 17.Sd1 b4 18.g3 Dxg5+ 19.
Kb1 La6 20.Dxh1 Lxd3 21.Lxd3
som vinner för vit, eller 14...Sf2
15.Dxa8 f6 16.Lh4 Sxh1 17.g4
med klar vit fördel.
15.Th3
Inte 15.Lh4? Tb8 med fint spel
för svart.
15...g6!
För datorn är det inte självklart
att 15...fxg5 är dåligt, men en
mänsklig hjärna anar sig till att
det finns någonting, t.ex. 16.
Dxh7+ Kf7 17.Dh5+ Kg8 18.fxg5
Lxg5+ 19.Dxg5 Sf2 20.Ld3 Sxh3
21.Dh4 Tf4 22.Dh7+ Kf8 23.
Dh8+ Kf7 24.gxh3 Lb7 25.Dh5+
Kf8 26.Tg1 och det är dags att
konstatera att det antagligen
slutar illa för svart.
16.Dxa8
Efter 16.Lh6 Td8! 17.Dxa8 b4
kan vit välja mellan att ge tillbaka
pjäsen – då hans resterande pjäser står eländigt – eller att hålla i
den med 18.Sb1. Den enda invändningen mot detta är 18...b3!!
19.Lc4 bxa2 20.Lxa2 Dxa2 21.
Df3 e5! 22.fxe5 fxe5 23.Ld2
Txd2 24.Kxd2 Lg5+ 25.Kc3 Se3
och det är osannolikt att vits kung
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överlever.
16...fxg5 17.Lxb5
Det är viktigt för vit att få bort
denna bonde innan den avancerar. Efter 17.Df3 b4 18.Dxg4
bxc3 måste vit gå på slak lina för
att få spela vidare: 19.Lc4 Txf4
20.De2 och nu kan svart behålla
initiativet med 20...Lf6.
17...Sf2

18.Sd5!
Ett fantastiskt fint drag som
kräver fin intuition för att finna
och exakt räknande för att våga
ge sig in på. Efter det primitiva
18.Tf1 Sxh3 19.gxh3 gxf4 står
svart överlägset.
18...exd5?!
Jag är kanske för hård som kritiserar detta, men 18...Ld6 (både
18...Lc5 och 18...Lb4 går över i

6
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0 ■
0 1

1
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1
1
1
1
1
1
0
■

denna variant), forcerar spelet och
ser säkrare ut, t.ex. 19.Sf6+ Txf6
(alternativet 19...Kg7 20.Txh7+
Kxf6 21.fxg5+ Kxg5 22.h4+ Kg4
23.Dc6 Sxh1 24.Le2+ Kf4
25.Dxd6+ Ke3 är riskabelt) 20.
Dxc8+ Lf8 21.fxg5 Sxh1 22.Te3
(22.gxf6? De1 matt) 22...Tf7
23.Lc4 Te7 24.h4 Kg7 25.Txe6
Dc7 26.Txe7+ Dxe7 27.Le6 och
min binära hjälpreda anger ”liten
svart fördel”. Det är en misstänkt
lång variant och närvaron av
potentiella förstärkningar kan inte
uteslutas.
19.Dxd5+ Kh8
Med datorns hjälp hittar jag
19...Kg7!? 20.Te3! Ld8 21.fxg5
h6! med oklara förvecklingar.
20.fxg5!
Nu visar sig Cheparinovs idé med
all tydlighet. Bonden på g5, som
nu garderas av damen, håller f6
under kontroll och därmed tvingas svart förhålla sig till hotet De5+
följt av Lc4+. Det skulle vara
katastrof på alla tänkbara sätt om
vit tillåts utföra detta.
20...Db4
Därmed förhindras Lc4+, så att
kungen kan gå till g8 efter De5+.
Om svart ignorerar vits hot med
t.ex. 20...Lxg5+? så får det hela
ett abrupt slut efter 21.Dxg5
TfS nr 3/2007
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Lxh3 22.De5+ Kg8 23.Lc4+.
21.De5+ Kg8 22.Tc3!
Vit flyttar tornet ur farozonen
och förnyar samtidigt hotet Lc4+.
22...Sg4
Svart kommer med ett kontrahot
för att kunna besvara 23.Lc4+?
med 23...Dxc4 följt av Sxe5.
Alternativet var 22...h6 som är
allt annat än klart efter 23.Tc6
Lxg5+ (23...De4? 24.Lc4+ Kh7
25.Dxe4 Sxe4 26.Tc7 och vit vinner en pjäs) 24.Kb1 Lf6 25.Txf6
Txf6 26.Dxf6 Sxh1 27.Dxg6+
Kf8 28.Dxh6+ Kf7. Min programvara anger “vinnande fördel för
vit“, men jag tvivlar.
23.Dd5+ Kg7 24.Tc4
Så långt har vit spelat nästan perfekt, men här tror jag det hade
varit bättre att spela 24.Kb1! för
att förbereda Tc7 (som för tillfället faller på Df4+). Svarts bästa
försvar (efter 24.Kb1) är 24...Td8
25.Dc4 Dxc4 26.Txc4 Lxg5
27.Tc7+ Kh6 28.Txa7 Lf5 med
kompensation.
24...Dd6 25.Dxd6 Lxd6 26.Ta4
Även efter 26.Te1 Sxh2 27.Tc6
Lf4+ 28.Kb1 Lf5 har svart aktivt
spel som kompenserar för vits
materiella övertag.
26...Lc5?!
Det finns åtminstone två saker
som talar för 26...Tf7. För det
första fyller tornet en defensiv
uppgift på sjunde raden som gör
den svarta kungens utsatthet
mindre påtaglig, och för det
andra kan tornet angripa och
attackera samtidigt bättre än vad
löparen kan. Efter 26...Lc5 är
vits kungsflygel inte längre under
attack.
27.Tf1 Lf5
Svart bör i det längsta försöka
avstå från att byta torn, eftersom
vit har mycket lättare att försvara
sig mot tre lätta pjäser än mot tre
lätta plus ett torn. Den sistnämnda combon har mycket lättare att
sätta matt.
Efter 27...Txf1+ 28.Lxf1 Sxh2
26
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29.Tc4 Le3+ 30.Kd1 Le6 31.
Tc7+ Kh8 32.Ld3 är vits damflygelbönder alltför starka.
28.Tc4?! Le3+ 29.Kb1 Lxg5 30.
Tc7+

30...Kh8?!
När motståndaren har båda tornen kvar på brädet i en öppen
ställning är det ingen bra idé
att ställa kungen på sista raden.
Denna generella princip visar sig
tydligt i fortsättningen av partiet.
Det var chansrikare att spela
antingen 30...Tf7!? 31.Txf7+
Kxf7 32.Tf3 Le7 33.h3 Se5 och
svart är så pass centraliserad att
det blir svårt för vit att komma
upp med sin kung, eller 30...Kh6!?
31.Ld3 Se3 32.Tf3 Sxg2 33.Lxf5
Sh4 34.Tf1 Txf5 35.Txf5 gxf5
36.c4 f4 37.Kc2 f3 38.Txa7 Sg2
39.Kd3 Lc1 40.Tf7 Lxb2 41.Txf3
Se1+ 42.Ke2 Sxf3 43.Kxf3 Kg5
med remi. Den sista varianten
kan tyckas lång, men jag tror ändå
att chanserna väger ungefär jämnt
efter 35...gxf5.
31.Ld3 Sxh2 32.Th1 Lxd3 33.
cxd3 h5
Efter 33...Le3 34.Td7 Tf1+
35.Txf1 Sxf1 36.d4 kommer vits
bönder att vara snabbare.
34.Txa7
Nu visar det sig hur illa det är att
ha kungen på h8. Svarts torn är
bundet till sista raden för att inte
tillåta att vit sätter matt (Th1-e1e8). Kotronias hittar en tillfällig
lösning.
34...Sf1 35.a4 Tf4 36.a5

Men den var just tillfällig och nu
måste svart släppa ut vits torn i
spelet igen.
36...Sd2+ 37.Kc2 Tf2
Spelat för att kunna bemöta Te1
med Sf3+, men det finns annat
vit kan ta sig för.
38.a6 Le3 39.Ta8+ Kg7 40.a7
Sc4+ 41.Kb3 Sb6 42.Tb8 uppg.
Svart ville inte invänta Txb6 eller
42...Tf6 43.Ta1.
Jan Timman har haft för vana att
blanda sig i toppstriden i Sigemanturneringen, men i år såg det
länge ut som att han skulle placera sig i mitten av fältet. Först
var det debaclet mot Jonny och
sedan spelade han bort en
utmärkt ställning mot Negi. Det
behövdes en spurt för att han
skulle komma ikapp topptrion
med Cheparinov, mig och Emanuel. I rond sex och sju avverkade
han Pontus och Emanuel och i
åttonde var det min tur att möta
svenskdödaren.
Slaviskt (D 30)
Tiger Hillarp Persson
Jan Timman
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3
e6 5.Ld3 Se4!?
Trots skakigt spel mot Hector,
L’Ami och Negi låg jag bra till
inför de sista två ronderna och
ville gärna vinna det här partiet,
men ännu hellre ville jag spela
bra. Timmans senaste drag ställde mig för första gången i partiet
inför chansen att tänka till lite
extra och jag tog denna, med
råge. Efter mitt nästa drag var
mina två timmar redan avsevärt
decimerade.
6.0-0
Det mest kritiska här är antagligen 6.Sbd2 f5 7.Se5! då 7...Dh4
8.0-0 Ld6 9.cxd5 (jag föredrar
9.f3) 9...exd5 10.f3 Sc5 (10...Sf6
ser bättre ut) 11.dxc5 Lxe5 12.f4
Lc7?! 13.b4 gav vit det bättre
spelet i partiet Damljanovic–
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Foto: Lars Grahn

Tiger Hillarp Persson har dragit 1.d4 mot Jan Timman.

Komljenovic, Zaragoza 1994.
6...Sd7 7.Sc3 f5 8.Se2 Ld6
9.Tb1!?
Efter 9.c5 Lc7 10.b4 0-0 11.Lb2
går svarts dam till f6. Nu måste
den mellanlanda på e7.
9...De7 10.c5?!
Om jag hinner spela c4-c5, b4-b5
och Da4 innan svart får in e6-e5
så kommer jag att stå bättre,
men svart har alldeles för lätt att
spela e6-e5 här. Bättre var
10.Ld2!? 0-0 11.b4 med liten
fördel för vit.
10...Lc7 11.b4 0-0 12.Lb2 e5!
13.dxe5 g5?!!
Jag har den största respekt för
Timman och det chockade mig
verkligen att han spelade ett så
dåligt drag som detta. Efter det
sansade 13...Sxe5 14.Sxe5 Lxe5
15.Lxe5 Dxe5 16.Dc2 Sg5 är
ställningen ganska balanserad,
men långt ifrån färdigspelad. I
efterhand kan man bara applådera. Jag hade redan använt på tok
för mycket tid och det är troligt
att Timman bestämde sig för att
det bästa sättet att vinna på var

att ta på sig en något sämre ställning, eftersom det överlämnar
“bevisbördan“ till mig..
14.Sfd4
Jan påpekade efter partiet att han
inte hade några egentliga hot i
denna ställning eftersom jag alltid kan vänta med Sfd4 tills efter
att svart har spelat g5-g4. Det är
sant, men det finns inte heller
några väntedrag som förbättrar
min ställning.
14...Sxe5 15.f3! Sxd3 16.Dxd3
Sf6

17.Sxf5?!
Detta är inte direkt dåligt, men

leder till en ställning där jag
måste spela mycket exakt för att
behålla initiativet. Klart säkrare
och en aning starkare var 17.Sg3
och svart har inte något bättre än
17...Lxg3 18.hxg3 Sh5 19.Kf2
Sf6 (hotar Se4+) 20.Dc3 Ld7 till
sitt förfogande. Här står vit
överlägset på grund av sin starka
löpare och kontroll över centrumfälten.
17...Lxf5 18.Dxf5 Se4 19.Dg4
Sd2 20.Dd4 Sxf1!
Jag hade slentrianmässigt endast
räknat på 20...Sxb1, vilket gjorde
att jag blev tvungen att använda
än mer av min redan begränsade
tid.
21.Txf1
Efter 20...Sxb1 hade jag planerat
21.Dh8+ Kf7 22.Dxh7+ Ke8 23.
Dxe7+ Kxe7 24.Txb1 a5 25.b5
cxb5 26.Sc3! med fördel för vit.
En möjlig fortsättning är 26...Le5
27.Sxd5+ Ke6 28.Lxe5 Kxe5
29.Sb6. Det är i denna variant
som det blir uppenbart varför
vits torn står klart bättre på b1 än
på f1; från b1 hade tornet hotat
b5-bonden.
21...Kf7 22.f4?
Min tid var så dålig att det är
meningslöst påpekande att jag
stod bättre, även om jag hade
funnit det starka 22.b5! med idén
att skapa en svag bonde på c6 och
därmed förhindra svart från att
glida över med kungen till damflygeln. Svarts bästa försvar är
22...Kg6, då vit kan behålla initiativet med 23.Dd3+ Kh6 24.bxc6
bxc6 25.Sd4. Istället hoppar jag i
galen tunna.
22...Ke8 23.Sg3 Kd7 24.Sh5
Tae8 25.Sf6+ Txf6 26.Dxf6
Dxe3+ 27.Kh1 gxf4 28.Df5+ De6
29.Dxh7+ Kc8
Jag fick tillbaka bonden, men min
ställning är ett vrak. Med mindre
än en minut kvar till fyrtionde
draget hade jag inget att sätta
emot.
30.Db1 De2 31.Ld4 Tg8 32.Tf2
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Dg4 33.h3 Dg3 34.Df5+ Kb8
35.Te2 f3 36.gxf3 a6 37.b5 axb5
38.a4 bxa4 39.Dh5
Min tid gick samtidigt ut och
besparade mig från 39...Tg5.
Därmed gick Timman upp på
samma poäng som jag och Emanuel inför sista ronden.
Den unge indiske stormästaren
Parimarjan Negi hade en tuff turnering där – förutom vinsten mot
Timman – inte mycket gick hans
väg. I tredje ronden försatte han
sig i följande situation:
Parimarjan Negi

Erwin L’Ami
I denna ställning kan Negi inte
förhindra förlusten av b5-bonden, men han har räknat med att
få vits b-bonde i utbyte.
34...Td1+ 35.Lf1 Sc6 36.Txb5
Tb1
Man skulle kunna misstänka att
det skulle bli remi rätt snabbt nu,
men vit har andra planer.
37.Tb6! Sxb4 38.Kg2!
Frågan är vad svart ska ta sig till.
Just nu går det inte att flytta
tornet och 38...Sd3 faller på
39.Lxd3+. Samtidigt hotar vit
med Ld3+, så svarts första drag är
ganska givet:
38...Tb2 39.Tb7! e4?
Jag vet inte om Negi var i tidsnöd
här, men det förefaller troligt.
Svarts bästa försvar var 39...h5!
då vit inte kan hindra svart från
28
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att fortsätta med Kh6 och Sd3.
Efter Txb2 Sxb2 finns det fortfarande vissa trix med Lb5 eftersom svarts springare riskerar att
blir fångad, men jag tror att han
har tillräckliga resurser. Det är
inte ens säkert att svart måste
spela Sd3. Han kan också vänta
och se vad vit tar sig för.
40.Tb5!?
Svart håller antagligen remi efter
det objektivt starkare 40.Lc4
genom att ge upp en bonde
men framtvinga tornbyte, t.ex.
40...h5! 41.h4 (41.Ld5 Kf5
42.Lf7 Sd3 ser också remiaktigt
ut ) 41...Kh6 42.Le6 Sd3 43.Txb2
Sxb2 44.Lf5 g6 45.Lxe4 Kg7 och
jag ser inte hur vit ska vinna.
40...Kf7?
Nu landar svart i en mycket svårförsvarad ställning. Återigen var
det absolut nödvändigt att spela
40...h5.
41.g4!
Nu måste svart hindra vit från att
spela h2-h4-h5.
41...g5 42.Lc4+ Ke7 43.h4
43.Kg3 Kd6 44.h4 gxh4+ leder
till samma ställning.
43...gxh4 44.Kh3 Kd6 45.Kxh4
Tb1 46.Kg3
Det är också möjligt att spela
46.Kh5 Th1+ 47.Kg6 Sd3 48.f4!
Sf2 49.Le2 Th3 50.Tb3 Ke6
51.Lc4+ Ke7 52.Kf5 h5 53.g5
fxg5 54.Kxg5.
46...Tg1+ 47.Kh2 Tb1
Det finns ett sätt för svart att
komma ur bindningen, men priset är för högt: 47...Ta1 48.Txb4
Kc5 49.Tb8! Kxc4 50.Td8 och
vit vinner tornslutspelet.
48.Kg2 Kc6 49.Tf5 Tb2 50.
Txf6+ Kc5 51.Lf1 Sd5
Eller 51...Sd3 52.Kg3 Se5 53.Lg2
Kd5 54.Tf5 Ta2 55.Th5 och vit
vinner.
52.Tf5 Kd6 53.Kg3 Sc3 54.Tf6+
Ke7 55.Txh6
Resten av partiet vållar inte vit
några större tekniska svårigheter.
55...Sd1 56.Th7+ Kf6 57.Lc4

Kg6 58.Tf7 Tb4 59.Ld5 Sc3 60.
Tf5 Se2+ 61.Kg2 Sc3 62.Lf7+
Kg7 63.g5 Sb5 64.Lh5 Sd6
65.Td5 Sc4 66.Td4 Tb5 67.Txc4
uppg.
Erwin L’Ami hade inte mycket
att glädja sig åt utöver denna vinst.
Han satte bland annat bort en
vunnen ställning mot mig i sjätte
ronden, och i åttonde ronden förlorade han ett minimalt sämre
tornslutspel mot en annan som
arbetade i motvind, nämligen
Emil Hermansson, som inför
sista ronden bland annat hade
förlorat tre partier av tre som
svart i Sicilianskt (varav två i
Polugajevskijvarianten). I sista
ronden spelade Hermansson mot
Negi. Frågan var om han skulle
våga sig på Polugajevskijvarianten igen.
Sicilianskt (B 96)
Parimarjan Negi
Emil Hermansson
1.e4 c5!
Emil kan även spela Caro-Kann
och Spanskt, men han håller fast
vid sin—“nya“ öppning. Det är
lätt att kritisera detta när man ser
på resultatet, men samtidigt fick
han mycket värdefull erfarenhet
och visade (efter den relativt
korta remin mot mig) att han
verkligen ville ge allt.
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 b5!?
Den skarpa Polugajevskijvarianten har inget gott rykte och jag
ser ingen anledning till att det
kommer att förändras inom den
närmsta framtiden.
8.e5 dxe5 9.fxe5 Dc7 10.exf6
I sjunde ronden spelade Kotronias 10.De2 mot Emil och vann
ett komplicerat parti, där man
hade en känsla av att svart kunde
ha förstärkt sitt spel.
10...De5+ 11.Le2 Dxg5 12.0-0
Ta7!
Detta är det mest flexibla draget.
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Emil Hermansson och
Parimarjan Negi i
efteranalys. Negis
sekundant Elizbar
Ubilava följer med i
varianterna.

Andra drag som svart prövat sin
lycka med på sista tiden är
12...De5 13.Kh1 Ta7 14.Sf3
Dxf6 15.a4 b4 16.Se4 Dd8 17.
De1 Sc6 18.Td1 Dc7 19.Sfg5
och vits initiativ var överväldigande i partiet Efimenko–Mirosjnitjenko, Alusjta 2002 och
12...Lc5 13.Kh1 De5 14.fxg7
Dxg7 15.Sf5! exf5 16.Dd5 och
svart var förlorad i partiet Crosa–
Coelho, Solteira 2003.
13.Dd3
Detta lite mystiska drag håller
svarts dam borta från e3 och gör
allmän nytta i centrum. Damen
mår oftast bäst mitt i händelserna
förutsatt att den inte kan fångas
in eller – nej, det låter sig inte
fångas i några principer ...
13...Td7 14.Se4 De5 15.Sf3
Dxb2?!
Jag tror att det är dags att skicka
detta drag till soptippen. Alternativet är 15...Dc7 då 16.De3
Lb7 17.Ld3!? (17.fxg7 Lxg7 18.
c3 ger vit en liten fördel) 17...Td5
(17...Lxe4!? 18.Dxe4 gxf6 är ett
bättre försök, då vit har kompensation för bonden men inte mer)
18.Kh1 Sd7 19.fxg7 Lxg7 20.Sfg5

gav vit klar fördel i partiet Mamedov–Mazi, Warszawa 2005.
16.De3 Lb7 17.Tab1!

17...Dxc2?
Efter 17...Dxa2 har 18.c4 den
dubbla uppgiften att öppna ställningen och hålla damen borta
från försvaret. Nu finns det bara
ett försvar för svart: 18...Lxe4
(Efter 18...Dc2 19.Sfg5 får vit
angrepp, t.ex. 19...h6 20.Tfc1
Da2 21.cxb5 hxg5 22.bxa6 Sxa6
23.Txb7 Txb7 24.Dc3 Lc5+ 25.
Sxc5) 19.fxg7 Lxg7 20.Dxe4 Te7
21.cxb5 f5 22.De3 0-0 och svart
verkar överleva.
18.Sfg5 g6?! 19.Tbc1 Da4
Nu tar det plötsligt slut, men

varken 19...Dxa2 20.Da7 eller
19...Db2 20.Sxf7! hjälper svart.
20.Sxe6! fxe6 21.f7+ Kd8
Efter 21...Txf7 22.Sd6+ Lxd6
23.Dxe6+ Le7 (23...Te7 24.Tc8+
Lxc8 25.Dxc8 matt) 24.Dxf7+
Kd8 25.Tfd1+ Sd7 26.De6 har
svart bara hämndschackar kvar.
22.Dg5+ Te7 23.De5 uppg.
Emil föredrog att inte vänta in
23...Sc6 24.Txc6.
Sammanfattningsvis var det en
intressant upplaga av Sigemanturneringen, där det spelades långt
fler intressanta partier än jag har
fått plats med här. Dessvärre fick
jag inte se så många av de andra
partierna i år eftersom jag oftast
satt kvar när de andra hade gått
hem. På så sätt försatte jag chansen att ta en kopp kaffe och gå in
i kommentatorrummet, för att
tillsammans med Stellan lufta
våra oenigheter. Till nästa år
rekommenderar jag alla att ta
vägarna förbi. Även om deltagarna gör en besviken – vilket erfarenheten talar emot – så är det
både lärorikt och ett rent nöje att
vara oenig med Stellan.
TfS nr 3/2007
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Inga toalettproblem
i Sofia
AV JOHAN SIGEMAN

I

samband med invigningen av
Corusturneringen 2006, alltså
förra året, blev jag och Johan
Berntsen inbjudna av Silvio
Danailov att komma till‘“hans“
turnering i Sofia som gäster.
Turneringen kallas MTel Masters
efter huvudsponsorn, det bulgariska telefonbolaget MTel.
Tyvärr hade vi inte möjlighet att
åka den gången men då erbjudandet upprepades i samband med
att vi bjöd in Ivan Cheparinov till
årets Sigemanturnering fick vi anledning att fundera ytterligare en
gång. Förutsättningarna var en
smula förändrade mot bakgrund
av den så kallade toalettskandalen vid VM-matchen i Elista i
slutet av förra året. Schackvärlden har som bekant mer eller
mindre delats i två läger, beroende på vem man anser bär den
största skulden till det inträffade.
Detta hade uppenbarligen lett till
vissa svårigheter för arrangörerna
i Sofia att få tag på de allra bästa
spelarna eftersom vissa av dem
kan ha valt att bojkotta tävlingen.
Det ska i för sig sägas att vissa
spelare antagligen inte var intresserade av ett helt annat skäl,
nämligen att kandidatmatcherna
i Elista skulle börja ganska kort
efter turneringen i Sofia. (Förra
året spelade Topalov, Anand,
Svidler, Ponomariov, Bacrot och
Kamsky. Av dessa var säkert i
vart fall Svidler av princip emot
deltagande men det är mera
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osäkert var de andra står).
Min personliga uppfattning
om händelserna i Elista är att de
inledningsvis ledde till en för
schacket delvis positiv uppmärksamhet (enligt devisen all reklam
är god reklam) men att det på sikt
naturligtvis var väldigt olyckligt.
Matchen skulle ju bli den stora
återföreningen. Det är lätt att
kasta skulden på Danailov och
indirekt också på Topalov eftersom deras anklagelser om fusk
inte hade någon grund. Jag tror
dock att Kramniks manager
Carsten Hensel också måste ta på
sig en del av skulden för den
upptrappning av konfrontationen
som blev följden
Naturligtvis funderade Johan
och jag på om det skulle vara fel
att åka till Sofia mot denna bakgrund. Till sist bestämde vi oss
för att så inte var fallet. Det kan
knappast ligga i någons intresse
att cementera motsättningarna till
följd av toalettkriget. På samma
sätt resonerade för övrigt arrangörerna i Wijk aan Zee och
Bilbao, som också var på plats
i samband med turneringen i
Sofia.
Turneringen spelades på Grand
Hotel i Sofia och deltagare var
Veselin Topalov, Sjachrijar
Mamedjarov, Michael Adams,
Gata Kamsky, Liviu-Dieter Nisipeanu och Krishnan Sasikiran.
Spellokalen var helt perfekt med
bra belysning och luftkonditio-

nering. Det var på alla sätt
utmärkta förhållanden för både
spelarna och publiken. Åskådarna kunde i hörlurar lyssna på
kommentarer till partierna (på
bulgariska) från stormästaren
Ermenkov, något som i och för
sig vållade lite irritation bland
spelarna eftersom vissa åskådare
hade så hög ljudvolym att spelarna på scenen nästan kunde höra
kommentarerna. Det var inte alltför många åskådare i spellokalen
men på nätet hade man enligt
egen uppgift i genomsnitt 100
000 besökare dagligen, vilket
låter otroligt bra.
Johan och jag fick tillgång till
ett slags VIP-rum där vi kunde
följa partierna både på intern-TV
och via datorskärmar. I rummet
kom och gick olika personer med
anknytning till turneringen och
schackvärlden, till exempel GM
Zurab Azmajparasjvili, som hade
den speciella uppgiften att som
teknisk expert godkänna eller
underkänna remiställningar i partierna. Som alla känner till vid
det här laget tillämpas de så kallade Sofia-reglerna, som innebär
att det är förbjudet för spelarna
att bjuda remi. Remi kan endast
förekomma under förutsättning
att ställningen är helt död eller i
fall av dragupprepning. Danailov
förklarade att detta var hans egen
idé och en nödvändighet med
tanke på att det bara är tre partier
som spelas varje dag och att det
vore katastrof om till exempel
två av dem snabbt slutade med
remier. Vi kunde kontra med
att i den senaste turneringen i
Malmö så behövdes det inga
sådana regler eftersom bara en
tredjedel av partierna slutade
oavgjort. Hursomhelst bidrog
reglerna till att det blev många
väldigt intressanta och spännande kamppartier i Sofia och det
var en riktig julafton för alla
entusiaster, inklusive ett par
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från Sverige.
Under våra tre dagar i Sofia fick
vi tillfälle att prata med en rad
olika personer, både nya och gamla bekanta. Förutom de redan
nämnda träffade vi den senaste
vinnaren av Rilton Cup, fransmannen Robert Fontaine, som
bevakade tävlingen för Europe
Echecs, våra gamla vänner på
Corus och nya bekanta i form av
arrangörerna av den kommande
turneringen i Bilbao.
Under turneringen diskuterades för övrigt Grand Slam-serien
där ett antal stora turneringar ska
samarbeta. I denna grupp ingår
tyvärr inte Sigemanturneringen
ännu (och kommer nog aldrig att
göra det heller!) men det är aldrig
fel att utveckla och fördjupa kontakterna med andra arrangörer.
Under våra möten i Sofia fick
vi glädjande nog möjlighet att
ordna speltillfällen för två svenska stormästare i två av de stora
tävlingarna i Europa och dessutom kunde vi sy ihop en lösning
som antagligen gör det möjligt
för en svensk domare att medverka under Corusturneringen i
januari 2008. Det är viktigt att ta
vara på de internationella kontakterna och att i alla sammanhang arbeta för svenskt schack!
Veselin Topalov är en sympatisk och öppen person som det
inte är några svårigheter att få
kontakt med. Efter att han hade
fått en dålig start i turneringen
skämtade vi om att han nästa år
kanske skulle byta plats med sin
sekundant Cheparinov så att
Topalov spelar i Malmö och Ivan
i Sofia. Topalov skrattade gott åt
detta förslag och lade snabbt till
att han, med sin nuvarande form,
inte skulle ha en chans att ta sju
poäng av nio i Malmö.
I slutet av partiet mot Sasikiran
i fjärde ronden, som Topalov vann
elegant, “missade“ han en ganska
enkel matt i tre drag:

Parkschack i Sofia.

Veselin Topalov

Krishnan Sasikiran
Här fanns 33...fxg2+ 34.Dxg2
Tf1+! 35.Dxf1 Dh2 matt. Topalov valde 33...f2, som i och för sig
också vann.
Johan Berntsen upptäckte
matten under partiet och det var
inte utan att vi frågade oss om
Veselin inte hade sett draget.
Jodå, visst hade han sett att det
var matt, berättade han, men i
den usla form som han befann sig
i så blev han plötsligt osäker och
det kändes lite tryggare att välja

det andra draget. “Just nu kunde
jag ju ha räknat fel, även på en
tredragsmatt och satt bort ett
torn“, sade han och gav upp ett
skratt och slog ut med armarna.
Det kändes onekligen ganska
befriande att få höra att det finns
spelare också på en något högre
nivå som brottas med samma
hjärnspöken som vi själva.
Sofia är en behaglig stad att
vara i, med flera parker, en blandning av gamla och nya byggnader
och vänliga människor. Det finns
kanske inte så många arkitektoniskt intressanta byggnader att
titta på som i andra östeuropeiska
städer. I parken utanför hotellet
fanns det ett antal schackspel
uppställda som hela tiden användes av bulgariska schackvänner
och det var ofta fullt med åskådare till de här fria partierna. Det
märks att det är en skillnad
mellan schackkulturen i Sverige
och Bulgarien. Vi hade sammanfattningsvis en mycket trevlig och
givande helg i Sofia – helt utan
toalettbråk!
TfS nr 3/2007

TfS nr 4.07.pmd

31

07-06-15, 12.00

31

Partikommentarer av Ian Rogers
Veselin Topalov fick en usel start
i Sofia. Han inledde med att förlora mot Liviu-Dieter Nisipeanu
och efter tre ronder hade bulgaren en halv poäng. Sedan började
upphämtningen och efter en vinst
mot Krishnan Sasikiran i sista
ronden var ordningen återställd.
Ian Rogers fanns på plats i Sofia
och har kommenterat Topalovs
start och avslutning. Däremellan
får vi ett intressant parti från tredje
ronden.
Liviu-Dieter Nisipeanu

Veselin Topalov
Topalov hade pressat i större delen av partiet, men när första
tidskontrollen nalkades försökte
han utnyttja Nisipeanus tidsnöd
och släppte oklokt nog in svarts
dam på e1. Med sitt senaste drag,
43.De4-d3, gav han Nisipeanu
en gyllene chans som rumänen
inte var sen att gripa med båda
händerna ...
43...Ld4!! 44.Lxe6
Det finns inte längre någon räddning för vit eftersom 44.Lxd4
förlorar damen efter en springargaffel, och 44.Ld2 tillåter
44...Df2+ 45.Kh3 Df1+ 46.Kh2
Lg1+! med matt eller damvinst.
44...Sxe3+ 45.Kh2 Df2+ 46.Kh3
Df3+
32
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Efter partiet fick Nisipeanu frågan hur han kunde missa matt i
fem inlett med 46...Dg2+. “Jag
struntar i om jag missade en matt“,
sade han, “och jag sökte faktiskt
inte efter det. Jag såg en lång och
vacker variant som slutar med ett
damoffer och spelade den. Varför leta efter en matt när man kan
vinna en pjäs? Det är ett praktiskt
beslut – det gäller att tvinga motståndaren att ge upp. Om man
satsar på matt kan man missa
något ...“
47.Sg3 Dg2+ 48.uppg.
Efter 48.Kh4 Dh2+ 49.Lh3 Sg2+
50.Kg4 Dxh3+! har vi damoffret
som Nisipeanu såg när han spelade 46...Df3+.
Franskt (C 07)
Michael Adams
Liviu-Dieter Nisipeanu
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.exd5
Dxd5 5.Sgf3 cxd4 6.Lc4 Dd6
7.0-0 Sf6 8.Sb3 Sc6 9.Sbxd4
Sxd4 10.Sxd4 a6 11.Te1 Ld7
Adams har stor erfarenhet av varianten 11...Dc7 12.Lb3 Ld6
13.Sf5!?, så Nisipeanu väljer ett
drag som betraktas som säkrare.
12.Lg5!?
Ett ganska ovanligt drag. 12.c3 är
vanligare.
12...Dc5?

Till synes obehagligt för vit, som

måste splittra sitt löparpar. Men
Adams beslöt sig snabbt för att
göra sig av med båda löparna!
13.Lxe6!! fxe6
13...Dxg5 förlorar inte direkt,
men efter 14.Lxd7+ Kxd7
15.Sf3+ Dd5 16.Dxd5+ Sxd5
17.Tad1 kommer vit minst bonde över.
14.Lxf6 gxf6 15.Sxe6 Lxe6 16.
Txe6+ Le7 17.b4!
Poängen med Adams offer. Nu
kan svarts dam inte bevaka både
e7 och h5, så vit vinner tid i
angreppet.
17...Dc3
17...Dxb4 18.Tb1 Dc4 19.Dd6!
vore förödande för svart.
18.Te3 Dc7 19.Dh5+ Kf8 20.
Tae1 Te8
20...Lxb4 21.Dh4!! vinner direkt,
och 20...Ld6 21.Te6! är också
otrevligt, så svart tvingas acceptera en långvarig bindning.
21.Dh6+ Kf7 22.Dh5+ Kf8 23.
Dh6+
Efter 23.Tg3 Td8 24.Dh6+ Ke8
kan svarts kung försöka fly, så
Adams beslutar sig för att upprätthålla trycket.
23...Kf7 24.c3! Thg8
Att ge en tredje bonde är knappast lovande, men ett väntedrag
som 24...Dd7 tillåter 25.Dh5+
Kf8 26.Tg3 med större kraft än i
föregående kommentar, t.ex.
26...Td8 27.Dh6+ Ke8 28.Tg7
och vit vinner.
25.Dxh7+ Tg7 26.Dh5+ Kf8 27.
g3!
Vid det här laget var Nisipeanu
på det klara med hur pass dåligt
han stod. Adams planerar att gradvis förstärka sin ställning innan
han övergår till att ta i med hårdhandskarna.
27...Dd7 28.Te6 Tg5 29.Dh8+
Kf7 30.Dh7+ Tg7 31.Dh5+ Tg6
32.c4
Han driver kanske den stillsamma strategin lite väl långt. Han
kunde ha vunnit tillbaka pjäsen
med 32.f4!, t.ex. 32...Lc5+
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MTel Masters, Sofia 2007
1

1. GM
2. GM
3. GM
4. GM
5. GM
6. GM

Veselin Topalov
Sjachijar Mamedjarov
Liviu-Dieter Nisipeanu
Gata Kamsky
Krishnan Sasikiran
Michael Adams

33.bxc5 Txe6 34.Txe6 Dxe6
35.f5 De1+ 36.Kg2 och det är
snart slutschackat.
32...Kg7 33.Dd5! Dc7 34.De4
Kf7 35.c5 Dd7 36.Df5 Kg7
37.De4 Kf7 38.Df5 Kg7

39.Dh5! uppg.
Nisipeanu hade fått nog. På
39...Th6 följer 40.Dxe8! med
vinst, så svart kan bara avvakta
innan vit börjar avancera med
bönderna på damflygeln eller förbereder framstöten f4-f5.
Nimzoindiskt (E 52)
Veselin Topalov
Krishnan Sasikiran
Båda spelarna anlände tidigt till
turneringens avgörande parti.
Sasikiran erkände att han var förbluffande avspänd inför det viktigaste partiet i hans karriär, “Efter att ha vunnit två partier [i
rond 6 och 7] var det svårt att
hålla nerverna i styr, men efter
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förlusten mot Kamsky var det
lugnt igen.“
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.e3 b6 5.Ld3 Lb7 6.Sf3 0-0
7.0-0 d5 8.a3 Ld6 9.cxd5 exd5
10.b4
“Jag var mycket nöjd med mitt
öppningsval“, sade Topalov. “Sasikiran har inte mycket erfarenhet av Nimzoindiskt och tvingades förbruka mycket tid tidigt i
öppningen.“
10...Sbd7 11.b5!? Se4
Sasikirans sekundant Psakhis föredrog 11...a6 med idén 12.bxa6
Lxa6 13.Lxa6 Txa6 14.Sb5 De7,
en plan som visade sig vara bra för
svart när Jan Timman praktiserade den i kandidatmatchen mot
Artur Jusupov 1992.
12.Lb2 Te8 13.a4 Te6?!
Han drömmer om ett kungsangrepp, men Topalovs exakta svar
visar att svarts angreppsplan är en
chimär.
14.Se2! a5 15.La3 Tc8 16.Lxd6
cxd6!
Vid det här laget hade Sasikiran
insett att han måste slå till reträtt
och försöka hålla remi. Syftet med
textdraget är att byta av de tunga
pjäserna på c-linjen med en förhoppning om att vits tryck mot
d5-bonden ska bli hanterbart.
17.Tc1 Sdf6 18.h3 Te7 19.Db3
h6 20.Txc8 Dxc8 21.Tc1 Tc7
22.Txc7 Dxc7 23.Dc2 De7
“Jag hade med glädje spelat en
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ställning med damerna avbytta“,
sade Topalov. “Jag minns ett av
Ivantjuks partier där han ställde
löparen på b3, springaren på c3
och sköt fram bönderna på kungsflygeln. Det är mycket obehagligt
för svart.“ Psakhis hoppades däremot att Sasikiran skulle byta
dam. Han trodde att svart skulle
få goda remichanser genom att
placera springarna på f6 och e6.
24.Dc1 g6 25.Sh2 Kg7 26.h4
Se8 27.f3 S4f6 28.Sf1 h5 29.Sf4
Sd7
Han hoppas få tid att byta av
springarna på e6, men nu råkar
han ut för ett överraskande angrepp.
30.De1! Sf8 31.Dg3

31...Kh6
Mycket provokativt, särskilt från
någon med mindre än tio minuter kvar till tidskontrollen vid fyrtionde draget. De flesta hade föredragit 31...Sf6 och suttit och
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Veselin Topalov mot Krishnan Sasikiran i det för turneringssegern avgörande partiet i sista ronden.

väntat. “Jag såg offret, analyserade fram till 35...Sg6 och räknade
med att jag skulle kunna försvara
mig i den ställningen.“
32.Sxh5!?
Typiskt Topalov – springaroffret
vinner kanske inte vid bästa spel
men det är perfekt för att sätta
maximalt tryck på en motståndare i tidsnöd. “Jag räknade så långt
jag kunde och tyckte att allt verkade jättebra för mig. Jag missade 38...Dxd4. Jag kunde naturligtvis ha spelat 32.Kf2 men efter
32...Sg7 finns det ingen garanti
för att jag skulle kunna vinna med
positionella medel. Springaren
kan manövreras till c3, men jag
var inte säker på att det skulle
vara tillräckligt.“
Sasikiran var å sin sida mycket
glad över att se 32.Sxh5, “Jag tror
att 32.Sxh5 lämnar över fördelen
till svart. Tidigare hade jag bara
passivt fått försvara mig, men nu
handlade det uteslutande om att
beräkna varianter.“
32...gxh5 33.Dg8! f5!
34
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Bästa försvaret. Vit har inte tid
att slå bonden på grund av hotet
34...Dg7.
34.Sg3 Sg7
34...Dxe3+? 35.Kh2 Sg7 hade
varit mycket sämre på grund av
36.Dxg7+!.
35.Lxf5 Sg6! 36.Lxg6 Kxg6
37.Sxh5! Dxe3+ 38.Kh2

38...De7??
Sasikiran dukar slutligen under
för trycket. “Hade inte 38...Dxd4!
lett till remi?“ frågade Topalov så
snart han kom in i pressrummet.
Sasikiran lade fyra av sina sista sju

minuter på att kolla 38...Dxd4,
men missade att efter 39.Kg3 kan
svart undvika Sf4+ med 39...Kh6!
varefter vit inte har något bättre
än 40.Dh8+ Kg6 41.Dg8 och
Sasikiran hade vunnit turneringen, inte Topalov.
39.Sf4+ Kf6
39...Kf5 tillåter 40.Dh7+! Kxf4
41.Dh6+ Kf5 42.g4 matt.
40.g4 Df7 41.Dd8+ De7 42.Dg8
Df7 43.Dd8+ De7 44.Dxe7+
Det enklaste. Det är inte svårt att
bedöma det slutspel som uppkommer.
44...Kxe7 45.Kg3 Se6 46.Sxe6
Kxe6 47.f4 Lc8 48.f5+ Kf7
49.h5!
Han undviker fällan 49.Kf4 Ld7
50.g5? varefter svart blockerar
bönderna med 50...Kg7! 51.h5
Le8! 52.h6+ (52.g6 Kh6 53.f6
Lxg6 är också remi.) 52...Kh7.
49...Ld7 50.h6 Kg8 51.Kf4 Le8
52.Kg5! Kf7 53.h7 Kg7 54.h8D+
Kxh8 55.Kf6 Lxb5 56.Ke7! Ld3
57.f6 Lg6 58.f7 Lxf7 59.Kxf7
uppg.
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Första stormästarskalpen
och första IM-inteckningen
AV LARS GRAHN

S

chackturneringar arrangeras
som bekant ofta i anslutning
till olika helger. I Danmark firas
“Store bededag“ fjärde fredagen
efter påsk och så har det varit i
långliga tider. Det var Christian
VII som slog ihop ett tiotal bönedagar till en enda år 1770.
I år anordnades det en internationell juniorturnering i Ballerup,
en förort till Köpenhamn, under
denna helg. Bland deltagarna
fanns Nils Grandelius, och han
kommer säkert inte att glömma
Store bededag 2007 i första
taget. Den dagen var det dubbelrond och trettonåringen från SK
Bara Bönder mötte turneringens
två högst rankade spelare. Först
IM Jacob Vang Glud, sedan
topprankade ryske stormästaren
Michail Ivanov. Grandelius blev
bönhörd. Han vann båda partierna och var i ensam ledning på 4½
poäng efter fem ronder. Succé.

Spanskt (C 78)
Nils Grandelius
Michail Ivanov
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5
7.a4 Lb7
Ett par av världens främsta
stormästare, Alexei Shirov och
Dimitri Jakovenko, har tidigare i
år spelat 7...Tb8, så det känns
riskfritt att rekommendera det
draget.
8.d3
Lugnt och fint. Vit behöver inte
buffla på med c2-c3 följt av
d2-d4.
8...b4 9.a5

Grandelius hade säkert studerat
partiet Bergsson–Ivanov från
Reykjavik, som utkämpades sex
dagar tidigare. Det fortsatte 9.Lg5
h6 10.Lxf6 Dxf6. Det finns inte
någon anledning för vit att
skilja sig från löparparet så lättvindigt.
9...0-0 10.Lg5 h6 11.Lh4 g5
12.Lg3 d6 13.Sbd2 Lc8
Det fanns inte någon framtid för
löparen på den långa diagonalen.
Kunde inte svart ha slagit bort
löparen på g3 med 13...Sh5?
Knappast. Då hade det varit upplagt för 14.Sxe5! Sxg3 15.Sxc6
Lxc6 16.hxg3 och svart har förlorat en bonde.
14.Lc4 Lg4 15.Db1 Sh5
Nu finns det inte några tricks för
vit.
16.Kh1
Listigt. Vit vill kunna besvara
16...Sxg3+ med 17.fxg3 med
tryck mot f7. Det gör att svart
tappar intresset för att byta av
löparen på g3, nu och framöver.
16...Ta7?

Om man inte visste bättre skulle
man kunna tro att svart råkade

stöta ner tornet på golvet och att
han satte upp det fel när det
skulle återföras till brädet. Draget är fult och dåligt. Tanken var
förmodligen att inte tillåta den
bindning som kunde ha uppstått
efter Ld5. Nu blir tornet stående
på a7 till det bittra slutet som en
sällsynt patetisk figur. 16...Dd7
hade varit förnuftigare, för då
kan 17.h3 besvaras med 17...Lxf3
18.Sxf3 g4!?.
17.h3 Lc8?!
Ivanov vill behålla löparen för att
låta den understödja ett senare
g5-g4. Det hade varit bättre att
byta av vits dominanta löpare på
c4, som trycker mot både f7 och
a6, med 17...Le6.
18.Sb3
Det hotar helt enkelt avbyte på
c5 följt av slag på e5.
18...Le3!?
Hellre än att öppna f-linjen
genom avbyte på g3 gör stormästaren ett försök att dribbla
bort junioren i de taktiska förvecklingar som nu uppstår. Ivanov måste i det här läget ha varit
inställd på att offra löparen. Det
finns ett stänk av desperation i
hans plan.
19.Lh2
Nu måste löparen på e3 förklara
sig. 19...Ld4 faller på 20.Dc1 med
den illasinnade idén c2-c3, så det
är bara att löpa linan ut.
19...Lf4 20.g3 Lxh3
Det är förstås frestande att slå
bonden med hot mot f1, men det
hade varit bättre att ge svarts dam
mer möjligheter med 20...g4!?.
21.gxf4 exf4
Han kunde ha hämtat en kvalitet
på f1, men Ivanov vill inte gärna
byta av sina pjäser. De behövs
i angreppet. Problemet är att
hans angrepp aldrig får luft under
vingarna.
22.Tg1 Df6
Efter 22...g4 kan vit lugnt spela
23.Sbd4. Ivanov är i ett obehagligt dilemma. Å ena sidan är det
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svårt att komma vidare med
angreppet om han inte spelar
g5-g4 i något läge, å andra sidan
innebär den bondeframstöten att
den passiva löparen på h2 får mer
att säga till om.

23.d4!
Grandelius är ute efter att skapa
manöverutrymme för sin dam,
men draget ger samtidigt löparen
en chans att delta i försvaret, t.ex.
23...g4 24.Lf1!.
23...Kh8 24.e5 dxe5 25.dxe5
De7
Ivanov vill än en gång undvika
avveckling. Efter 25...Sxe5 26.
Sxe5 Dxe5 27.De1 kan vit börja
aktivera sina tunga pjäser. På sikt
finns det också en möjlighet att få
i gång sorgebarnet på h2 med ett
framtida f2-f3 följt av Lg1.
26.De1 g4
Svart måste försöka åstadkomma
något offensivt innan vit får i gång
sina pjäser.
27.De4
En härlig centralisering. Efter
27...gxf3 kan vit acceptera 28.
Dxc6 Lg2+ 29.Txg2 fxg2+ 20.
Kxg2, men ännu hårdare är
28.Dxf3! och det hänger svarta
pjäser över hela brädet.
27...Sd8 28.Df5!
Världens starkaste dam.
28...Sg7 29.Dxf4 Sde6
Om svart slår på f3 så blir han
matt i två drag.
30.Dxh6+ Kg8 31.Ld3 f5 32.exf6
Txf6 33.Dh7+ Kf7 34.Se5+ Ke8
35.Lg6+ uppg.
36
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Ivanov och några andra överåriga fanns med för att ge juniorerna chansen att ta inteckningar
i de internationella titlarna. Den
ende som lyckades med det var
Grandelius.
Inför sista ronden delade Grandelius ledningen på 6 poäng (av
8) med Ivanov och Simon Bekker
Jensen. I valet mellan att säkra sin
första inteckning i IM-titeln med
en remi med Mladen Gajic eller
att satsa på vinst och mer prispengar valde han förståndigt nog
det förra.
Grandelius är möjligen den
yngste svenske spelaren genom
tiderna som tar en IM-inteckning.
För att få ett korrekt svar på den

frågan bör man titta närmare på
Ferdinand Hellers och Emanuel
Bergs historia.
Slutresultat
1–2. Michail Ivanov, Ryssland och
Simon Bekker Jensen, Danmark
7; 3. Nils Grandelius, SK Bara
Bönder 6½; 4–7. Allan Stig
Rasmussen, Danmark, Mladen
Gajic, Lunds ASK, Jacob Vang
Glud, Danmark och Esben Lund,
Danmark 5½ poäng.
Längre ned i resultatlistan finns
ytterligare fem spelare från Lunds
ASK: Hans Tikkanen 5; Daniel
Semcesen och Sebastian Nilsson
4½; Axel Smith 4; Jacob Mejvik
3½ p.
(9 ronder, 26 spelare)

Världens yngste stormästare
Med världsettan Viswanathan Anand har schack blivit en
av de populäraste sporterna i Indien. Det vimlar av talangfulla juniorer i det stora landet och de får rejäl uppbackning. Många hoppas och tror att Parimarjan Negi en gång
ska ta över efter Anand. Fjorton år gammal är Negi världens
yngste stormästare.
Elizbar Ubilava var Anands tränare under tio år och nu
har den georgiske stormästaren tagit sig an Negi. Ubilava
fanns med i Malmö och när Sigemanturneringen var slut
drog de till Spanien för en träningssejour innan de fortsatte
till en ungdomsturnering i Ryssland. Mellan varven ägnar
sig Negi åt sin normala skolgång hemma i Dehli. Det går
tydligen att kombinera.
Ubilava bor i Spanien sedan sjutton år tillbaka. Han
flyttade dit samma år som Anand. Världstvåan Veselin
Topalov bor också i Spanien sedan många år tillbaka liksom
för övrigt Pia Cramling. Där finns en högt utvecklad
schackkultur, ett rikt turneringsutbud.
Negi har flera tränare. I mars var han tre veckor i Aten
och fick instruktion av Nigel Short. Negi har en stor indisk
industrikoncern som sponsor, vilket gör att han kan anlita
ett par av världens bästa coacher. Ett flygbolag går in och
täcker hans flygresor mellan Indien och Europa.
Negis föräldrar turas om att följa med på resorna. De är
anställda vid statliga verk och kan ta ledigt när sonen
representerar Indien i olika sammanhang. Det var Parimarjans mamma som följde med till Malmö.
LG
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kombinationer
Lösningar på sidan 53

1. Lindner–Hess
Fügen 2006

2. Leon–Burguete
Pamplona 2006

Svart drar

Svart drar

3. Donovan–Webster
Hastings 2006

4. Mihasi–Körholz
Fügen 2006

Vit drar

Vit drar

5. Korbut–T Kosintseva
Gorodets 2006

6. Toth–Leks
Budapest 2007

Vit drar

Svart drar

TOALETTBESTYR
Toalettbesöken blir aldrig vad de
har varit. Nyligen utkom en bok
i Bulgarien med titeln “Toalettkriget – ett schackdrama i 13
akter“. Författare är Zhivko
Ginchec, som var Veselin
Topalovs presschef under
fjolårets VM-match i Elista.
Bakgrunden är välkänd vid
det här laget.
Vid Amberturneringen i
Monte Carlo uppstod ett mindre
dramatiskt toaproblem. Tejmur
Radjabov behövde gå på toaletten
under ett av blindpartierna, men
var då tvungen att passera ett rum
där det fanns monitorer som
bland annat visade hans ställning i
det pågående partiet mot Vasilij
Ivantjuk.
Det löste sig. Domaren Geurt
Gijssen följde med Radjabov och
såg till så att han inte sneglade på
monitorerna. På vägen tillbaka till
spellokalen, Formula 1-rummet på
luxuösa Fairmont Monte Carlo
Hotel, höll Radjabov en servett
för ögonen när han passerade
monitorerna.
Gijssen var domare även i Elista
så detta toalettbesök måste ha
varit som en mild bris från
Medelhavet jämfört med den
storm som piskades upp på den
kalmuckiska stäppen.
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INTERVJU

Har schackklubbarna en framtid?
Intervju med Lars Bech Hansen, ordförande i KSU.
Medlemsantalet i schackklubbarna är generellt sett
vikande och det är en trend
som inte bara gäller för Sverige.
Mönstret går igen i större delen
av schackvärlden. I dag är det
betydligt fler som spelar på
internet än som deltar i klubbturneringar.
För fyrtio år sedan fanns det
omkring tjugo schackklubbar i
Malmö. I dag finns det bara två
adresser i stan som man kan
besöka om man är sugen på att
spela schack. På den ena finns
Limhamns SK, på den andra
samsas Malmö AS och Kirsebergs SK. Därutöver finns det
ett fåtal invandrarföreningar
med små schacksektioner.
Det ser likadant ut på andra
sidan Sundet. Det är bara några
få schackklubbar i Köpenhamn
som har egna lokaler. Under
Sigemanturneringen träffade vi
Københavns Skak Unions ordförande Lars Bech Hansen, som
också är starke mannen bakom
Politiken Cup, och frågade
honom om hur han ser på
schackklubbarnas framtid.
LG

Hur står det till med
klubblivet i Köpenhamn?
– Generellt sett är det kris,
men det gäller ju inte bara för
schackklubbar. Vi är inne i en
brytningstid där jag tror att
schacket kommer att koncentreras till annat än schackklubbarna.

38
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Vad kommer i stället?
– Det finns i huvudsak tre ting:
● Internet finns naturligtvis med
i bilden.
● Det kommer att finnas ställen
i storstäderna där det spelas mycket schack. Sådana ställen kan förhoppningsvis även utvecklas på
mindre orter. Det finns ett schackhus i Århus, som inte fungerar så
bra för närvarande av ekonomiska skäl. Schackspelare måste vänja sig vid att det finns driftskostnader. Man kan inte driva en
lokal om folk sitter och dricker en
kopp kaffe för tio kronor under
fem timmar. Det är en fråga om
intäkter och utgifter.
– I Köpenhamn har klubbar
börjat slå sig samman, men man
har ännu inte funnit någon ideal
lokal. Problemet är att många
klubbar inte har någon ordentlig
verksamhet, de är för små och har
inga egna lokaler.
– Av schackklubbarna i Köpenhamn har Øbro Skakklub och
K41 i Valby egna lokaler. Så har
Københavns Skakforening och AS
04 slagit sig samman om en lokal.
Det är det första steget i den
riktningen, men lokalerna är för
små för att det ska finnas reella
utvecklingsmöjligheter.
● Det tredje är att spelarna samlas kring fler och större evenemang.
– Jag är säker på att utvecklingen går i den riktningen. Men det
är ju hårt för det är klubbarna
som har problem och samtidigt
är de grunden för demokratin.

Det är svårt att fatta beslut där
man försvagar klubbarna för att
få i gång något annat.
– Men förändringen är på gång.
Dansk Skak Union har nyligen
fattat beslut om att öppna för
internetmedlemskap, som i
värsta fall kan kosta klubbarna en
del medlemmar, när folk ser en
möjlighet att få en billigare
medlemsavgift. Vi hoppas och
tror att det kommer fler den
andra vägen.
Hur kommer det att fungera
rent praktiskt? Kommer
internetklubbar att få vara
med i seriesystemet?
– Som det ser ut nu blir det inte
internetklubbar utan enskilda internetmedlemmar, ungefär som
de enskilda icke-klubbanslutna
medlemmar DSU har i dag.
Dansk Skak Union ska ha en
egen server. Hur klarar man
kostnaden för den?
– Det kommer att kosta drygt
en miljon danska kronor. För en
del år sedan fattades det beslut
att avsätta pengar till olika projekt. Under tre år kommer dessa
pengar att avsättas till schackservern, så det är en kostnad som
ingår i den normala verksamheten. Sedan tillkommer årliga
driftskostnader på runt 200 000
till 300 000 kronor.
Vad blir det för aktivitet på
servern? Blir det som i
Internet Chess Club?
– Något sådant i en dansk version.
I Sverige gjordes ett halvhjärtat försök med
ChessChallenge, men det
kom aldrig riktigt i gång.
– Jag vet inte vad som gick fel i
Sverige. Fördelen med det här är
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att det är DSU:s egen server,
det är vi som bestämmer och
nackdelen är förstås att det också
är vi som betalar. Liksom ICC
kan vi ordna direktsändningar från
exempelvis utländska turneringar där danskar är med och
Politiken Cup och Danmarksmästerskapet. Vi kan ha undervisning etc.
Men det måste väl finnas
något mer än det som ICC
redan kan erbjuda?
– Framför allt ska det handla
om danskt schackliv på danska.
Tror du själv på idén?
– Ja, det gör jag. Problemet är
att jag trodde på den för tio år
sedan och jag är orolig för att
tiden har sprungit ifrån oss, att vi
är för sent ute. Men jag tror att vi
måste göra det, hur det än slutar.
Man måste pröva något nytt för
att bryta trenden. I värsta fall kan
det hjälpa oss att hålla kvar de
medlemmar som är på väg ut
från DSU. För dem som redan är
medlemmar i DSU blir det bara
ett extra erbjudande.
Hur är medlemsutvecklingen
i DSU?
– Starkt nedåtgående.
Det var väl som flest kring
1970?
– Ja, då hade vi omkring 10 000
medlemmar.
De var då som Bent Larsen
var som bäst. Kan man tala
om en Larseneffekt?
– Det har talats om en Larseneffekt, men jag vet inte hur
mycket det ligger i det.
Sådant kan man kanske inte
hoppas på nuförtiden?
– Nej, vi har inte någon sådan
spelare på gång. Mitt bästa bud
är att vi kidnappar Magnus,

men det vill kanske svenskarna
också ...
Det som förvånar mig är att
det inte finns någon Magnuseffekt i Norge när det gäller
medlemsantalet i Norsk
Sjakkforbund. Säkert har det
betytt väldigt mycket för
intresset för schack i Norge,
men det kommer inte fler
medlemmar till klubbarna.
Den uppgiften finns i senaste
numret av Norsk Sjakkblad.
– Magnus har i alla fall fått stort
utrymme i norska massmedier.
Det måste ge positiv effekt på
längre sikt. Det skapar kanske
inte någon medlemsboom men
det gör att schacket för högre
anseende.
I sommar är det åter dags för
Politiken Cup som den här
gången också bjuder på
Nordiska Mästerskapet. Kan
det vara en nackdel att ni har
flyttat från Köpenhamn till
Helsingör?

– Det funderade vi mycket på innan vi bestämde oss.
När vi fick erbjudandet från
Lo-skolen i Helsingör, så
satte jag upp så hårda krav
att jag trodde att de skulle
backa ur. Men de sa ja till
allt. Vi har fått det bästa
sponsoravtalet genom tiderna i danskt schack. Vi kan
öka antalet stormästare och
ge dem bättre villkor.
– Det ser kanske lite
konstigt ut att Københavns
Skak Union lägger en av sina
tävlingar utanför vårt eget
område, men vi kompenserar medlemmarna i KSU
genom att ge dem resebidrag. Och det är inte så
farligt långt mellan Köpenhamn och Helsingör. Tågresan tar ungefär 45 minuter.
– Vi hoppas att det kommer lika många som i fjol i
Høje Taastrup och helst fler.
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BOKNYTT

■ Alexander Raetsky and Maxim

Chetverik: Boris Spassky –
Master of Initiative
(Everyman, 2006)
Den polske pianisten Artur Rubinstein (ingen släkting till Akiba) berättar i sina memoarer hur
grammofonindustrin förändrade
hans yrke på 1920-talet. Tidigare
kunde solisterna ändra i noterna
för att skapa nya effekter och
anpassa verken till sin förmåga.
Grammofonen gav publiken tillgång till facit och fick dem att
kräva den äkta varan. Det dök
snart upp virtuoser som Vladimir
Horowitz som spelade som kompositörerna tänkt sig. Vid fyrtio
års ålder fick Rubinstein motvilligt börja öva igen.
Boris Spassky hamnade i ett
liknande dilemma omkring 1970.
Som firad världsmästare kunde
han få höra världsmästarinnan,
Nona Gaprindasjvili, säga: “Boris
vet inget!“. Spassky visste mycket, men han spelade på gehör,
och de nya stjärnorna, Fischer
och Karpov, räknade både längre
och säkrare än Spassky. Han hade
vuxit upp i en värld där känslan
för spelet var viktigast och slog
igenom redan som elvaåring.
Med tränare som Zak och
Tolusj utvecklades Spassky snabbt
och blev juniorvärldsmästare
1955. Samma år spelade han i
interzonturneringen i Göteborg
och kvalificerade sig för kandidatturneringen. Det verkade bara
vara en tidsfråga innan Spassky
skulle bli världsmästare, men i
stället kom en paus, där Tal och
Petrosian tog över.
En anledning var nog att
Spassky behandlade spelet och
spelöppningarna lite egensinnigt.
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Liksom Lasker tyckte Spassky om
att tänka själv och som medlem
av landslaget fick han hela tiden
tillgång till nya idéer. Spassky
kunde, som många på den tiden,
kosta på sig att spela enligt
allmänna principer, fast ibland
kostade det poäng. Ett typiskt
exempel är partiet mot Reshevsky i Santa Monica 1966. Spassky
pressade hårt och enligt egen
uppgift missade han två gånger
vinsten, därför att han slutade
räkna för tidigt. Något sådant vore
otänkbart när det gäller Fischer
och Kasparov. Fischer vann för
övrigt lätt som vit mot Reshevsky
i samma turnering genom att
räkna ut honom.
Det låter som om Spassky inte
kunde bli världsmästare, men
snarare var de flesta förvånade
över att han inte blev det tidigare. Under den första halvan av sin
karriär (1950–1970) hade Spassky plusresultat mot samtliga kollegor i världseliten utom Leonid
Stein och Botvinnik. Han hade
lysande resultat mot spelare som
Bronstein, Larsen, Fischer, Tal
och Smyslov och kunde konsten
att spela som bäst när det gällde.
Spassky var nämligen ärelysten,
ett drag som sällan nämns, eftersom han också var en gentleman
vid schackbrädet.
Många sovjetiska stormästare
slog sig till ro, men Spassky var
helt inriktad på sin karriär. Så
snart han mognat som människa
kom också resultaten. Han nådde
kulmen efter segern mot Petrosian 1969, men slappnade samtidigt av. Spassky slog Larsen i en
elegant miniatyr i matchen mot
Övriga världen 1970 och besegrade Bobby Fischer vid OS i
Siegen. Efter två förluster törstade amerikanen efter seger och
valde samma variant i Grünfeldindiskt som de hade spelat 1966.
Kampen nådde sin höjdpunkt
efter 27 drag.

Spassky–Fischer
Siegen 1970

27...Td4
Amerikanen har vunnit en bonde
på d4, men spelet är oklart. Det
är nästan omöjligt att beräkna
konsekvenserna exakt och spelarna måste lita på sin intuition.
28.Sf6+ Kh8 29.Dxe6! Td6
Fischer hade planerat en motstöt
som kunde ha lett till halsbrytande komplikationer. 29...Td1?! 30.
Df7! Txe1+ 31.Kg2 Se3+ 32.Kf3!
Dc6+ 33.Kg3 Tg1+ 34.Kh4
Txg4+! 35.hxg4 Dh1+ och matthotet är garderat, men 36.Kg5
Sxg4 37.Kxg4 Dg1+ 38.Kf3
Dh1+ 39.Kg3 och vits kung tycks
slinka ur schackarna.
30.De4 Tf8?!
Sedan Spassky tagit tillbaka
bonden borde Fischer ha nöjt sig
med remi genom den vackra
centraliseringen 30...Tad8! 31.g5
Td2 32.Te2 Txe2 33.Dxe2 De3
och svart kan hålla stånd.
31.g5 Td2 32.Tf1 Dc7?
Fischers ställning har kanat utför
och nu var sista tillfället att dra i
nödbromsen. Spassky har kraftiga hot längs den långa diagonalen
och sjunde raden och kan också
sikta på fördelaktiga slutspel tack
vare monstret på f6. Enda chansen för svart var att spela kungen
till g7 och försöka byta dam.
33.Txd2 Sxd2 34.Dd4!
Efter denna effektiva centralisering kan svart inte längre
försvara sig. Avslutningen blev
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förödmjukande.
34...Td8 35.Sd5+ Kg8 36.Tf2
Sc4 37.Te2 Td6 38.Te8+ Kf7
39.Tf8+ uppg.
Märkligt nog finns det ingen tillförlitlig bok om Spassky. Felet får
sägas vara Spasskys eget. Han har
aldrig kommenterat sina partier
på djupet, eftersom han inte vill
avslöja några hemligheter. Liksom Lasker och Rubinstein har
han betalat priset genom att bli
missförstådd. Det är kanske bättre att kanonisera sina verk genom
att publicera vinstpartier med
eleganta kommentarer som
Tarrasch, Aljechin, Botvinnik,
Karpov och Kasparov gjort.
Det märkliga är att kommentarerna måste finnas någonstans.
När en av oss (LF) besökte Spassky
1973 i hans lägenhet i centrala
Moskva var han fullt sysselsatt
med att analysera matchen mot
Fischer. På brädet stod det sjunde
matchpartiet uppställt, men var
finns de anteckningarna nu? Det
lär dröja innan vi får en heltäckande analys av den tionde
världsmästaren. Denna titel valde Jakob Damsky som benämning på en bok på ryska 2004,
“Kung Boris den tionde“. Den
innehåller tyvärr bara ytliga
kommentarer av den typ Spassky
spred i pressen. Bernard Caffertys “Boris Spassky – Master of
Tactics: Spassky’s 100 Best
Games 1949-72“ saknar också
djup.
Lagom till sjuttioårsdagen den
30 januari 2007 försöker nu Alexander Raetsky och Maxim Chetverik täcka luckan med “Boris
Spassky – Master of Initiative“,
men inte heller den är något
väsentligt bidrag till litteraturen.
Boken innehåller småtrevliga
kombinationer hämtade ur
Spasskys partier, sorterade efter
teman och med växande svårighetsgrad. Partierna är sparsamt

kommenterade och duger på
sin höjd som övningsmaterial i
kvällslampans sken. De säger
inget om Spasskys fantasifulla
sätt att bygga upp sina ställningar.
Efter förlusten mot Fischer
1972 klandrades Spassky hårt i
den sovjetiska pressen. Han spelade osäkert i de träningsmatcher
som schackförbundet kommenderade fram, men på hösten 1973
överraskade han alla genom att
vinna Sovjetmästerskapet i
stenhård konkurrens. Det enda
smolket i glädjebägaren kom från
Kortchnoi, som förklarade att
Spassky visserligen spelat lysande, men inte bättre än förut och
alltså inte hade en chans mot
Fischer!
Kortchnoi hade nog rätt. Nästa
sommar utklassade Karpov
Spassky i semifinalen om VM och
exvärldsmästaren återvann aldrig sin forna säkerhet. Karpov
skriver att Spasskys dilettantism i
öppningarna var tveeggad, eftersom han fann fantastiska idéer
vid brädet, men det räckte inte
längre mot de bästa. Spassky var
nog också bättre förberedd tidigare. Liksom en annan världsmästare som kallats för dilettant
i spelöppningarna, nämligen
Capablanca, har Spassky infört
många praktiskt viktiga system.
Spassky återupplivade Marshallangreppet i Spanskt, Tarraschförsvaret i Damgambit, slutet
Sicilianskt, o s v, men nu orkade
eller ville han inte längre anpassa
sig till det precisionsspel som
Fischer och Karpov infört.
I stället blommade Viktor
Kortchnoi upp. Han har känt
Spassky ända sedan de var juniorer i Leningrad och gjorde nyligen en skarpsinnig kommentar.
En åhörare påstod att Spassky
lovat att skriva en bok om sin
karriär. Kortchnoi log ett mångtydigt leende och sa: “Jag ska

berätta en hemlighet om den
boken: den kommer aldrig att
skrivas!“ Låt oss hoppas att han
har fel.
LARS FALK & HENRIK LINDBERG

■ David Bronstein & Sergey

Voronkov: Secret Notes
(Edition Olms, 2007)
När Viktor Kortchnoi hoppade
av från Sovjetunionen sommaren
1976 fördömdes han av en grupp
framträdande sovjetiska stormästare. David Bronstein vägrade
signera dokumentet och som
straff fick han reseförbud till väst
fram till Sovjetunionens upplösning tretton år senare. Detta och
andra KGB-regisserade händelser skapade en bitterhet hos
Bronstein som följde honom till
graven.
I sin sista bok, “Secret Notes“,
skriver Bronstein: “De som skrev
under dokumentet har alla levt
lyckliga sedan dess, rest runt i
världen, spelat med i prestigefyllda turneringar, bättrat på sina
ratingtal och gett intervjuer utan
att besväras av dåligt samvete.“
Han konstaterar med besvikelse
att Kortchnoi tycks ha förlåtit
dem och ifrågasätter om han själv
gjorde rätt när han inte skrev
under fördömandet.
När gränserna öppnades 1990
hade Bronstein flera inbjudningar till väst, men då drabbades han
av ett nytt hårt slag: cancer.
Canceroperationen genomfördes
med lyckad utgång och Bronstein
kunde äntligen packa resväskan.
Sextiosex år gammal kuskade han
runt i Europa, spelade med i olika
turneringar och inkvarterades i
regel hemma hos familjer. Vänskapsband knöts. När jag hade
läst några kapitel undrade jag om
det inte hade varit bättre att ge
boken titeln “Pånyttfödelsen“ i
stället för “Hemliga anteckningar“.
Han åker flygbåten mellan
TfS nr 3/2007
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Köpenhamn och Malmö en marsdag 1990, går upp på däck och
upplever en starkare frihetskänsla än någonsin förut. Han reste
som han själv ville och ingen
visste var han befann sig. “För
första gången i mitt liv kände jag
mig helt fri: inget land framför
eller bakom mig – det var som
om jag var ensam i universum!“
Men snart tar bitterheten överhanden. I Bryssel besegrar han
Mikhail Gurevich, då bosatt i
Belgien, i en snabbschackturnering. Bronstein tycker att motståndaren borde ha gett upp i
ett tidigare skede och skriver:
“Berömmelsen i Belgien har stigit
honom åt huvudet.“ En till synes
onödig kommentar. Bronstein
retar sig på flera andra stormästare, som Velimirovic, Anand,
Ivantjuk, McShane, Kramnik,
Karpov, Kortchnoi, Smyslov osv.
När Bronstein ska skriva om
Kortchnoi så förstår man att han
gör det med blandade känslor.
Han berättar om en träningsmatch mot Kortchnoi 1970 och
hur han i hemlighet hjälpte
Kortchnoi när denne spelade
kandidatfinalen mot Karpov 1974
– det var i praktiken en VMmatch eftersom Bobby Fischer
inte ställde upp och försvarade
VM-titeln. Efter 1990 försökte
Kortchnoi på olika sätt gottgöra
Bronstein för hans stöd, exempelvis genom att bjuda honom
till hembyn Wohlen i Schweiz
och genom att betala Bronsteins
besök i Bryssel 1991. Kortchnoi
skulle då spela en kandidatmatch
mot Jan Timman och Bronstein
utgick från att han skulle vara
med i Kortchnois sekundantlag.
Bronstein inkvarterades ett stenkast från spellokalen och höll sig
varje dag på sitt hotellrum fram
till klockan två på eftermiddagen
i väntan på att Kortchnoi eller
någon av hans båda sekundanter
Dimitri Gurevich och Vladimir
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Tjajkovskijsalen i Moskva 1951, VM-match mellan Michail
Botvinnik och David Bronstein – fjärran från Bronsteins iskalla
kök fyrtiosju år senare.

Tukmakov skulle höra av sig. Där
satt Bronstein och väntade under
hela matchen. Bronstein menar
att han kanske borde ha kontaktat Kortchnoi och frågat om han
inte behövde hjälp. Jo, det kunde
säkert ha varit en god idé ... Långt
senare försöker de båda reda ut
vad som hände. Visst hade
Kortchnoi ringt till hotellet.
Bronstein hade inte någon telefon på rummet och misstänker
att personalen i receptionen
kanske var för lata för att vidarebefordra telefonmeddelanden till
honom och sagt att han inte var
på rummet. Tja, så kan det ju ha
gått till.
I detta och andra fall ser Bronstein sig gärna som ett offer för
olika omständigheter. Allvarligare blir det när han erbjuds en
professur i spanska Oviedo våren
1992. Han lovas 10 000 dollar
om året, fritt boende med helpension och betalt för resor till
olika turneringar där han repre-

senterar universitetet. Bronstein
accepterar och tillbringar fyra år
i Spanien. Han medger att han
hade problem med språket, och
studenterna var enligt honom
måttligt intresserade av hans undervisning. Efter ett år i Oviedo
skriver han i ett brev till hustrun
Tatiana (som bodde kvar i Minsk):
“Vad gör jag här i Spanien. Ingenting.“ En månad senare fick han
sin enda löneutbetalning under
åren i Oviedo: 2000 dollar. Och
när universitetet 1996 inte vill
förlänga kontraktet med honom
så beklagar Bronstein detta. “Jag
ville och vill fortfarande bo i
Spanien.“ Han ville bli spansk
medborgare.
“Få människor förstår mig“, skriver Bronstein på ett annat ställe,
och som läsare kan man knappast
överraskas av detta konstaterande. Han är ofta motsägelsefull.
Han skriver om sina förmögna
vänner i Belgien och Schweiz,
som han besöker så ofta han kan.

TfS nr 3/2007

42

07-06-15, 12.01

På ett annat ställe förklaras
att han tycker illa om rika människor.
Hustrun Tatiana (Tania) Boleslavskaja följde med på ett par av
resorna Europa runt. De hade
funderingar på att slå sig ner i
väst, men tillsammans konstaterade de att det är inte guld allt
som glimmar. Bronstein skriver
att drömmen om att de skulle bo
tillsammans var en utopi. “Tania
vill inte lämna sitt jobb [på
universitetet i Minsk] eftersom
Moskva inte kan erbjuda henne
en liknande tjänst. Och jag vill
inte flytta till Minsk: vad skulle
jag kunna göra där, förutom att
dricka te medan jag väntade på
att hustrun skulle komma hem
från jobbet och laga min kvällsmat (...) I Moskva har jag åtminstone några vänner ...“ Bronstein
var uppenbarligen ett barn av sin
tid. Efter ryska revolutionen kom
kvinnorna ut i arbetslivet men
det innebar sällan att männen tog
över någon del av hushållsarbetet. Tidigare i boken berättar
Bronstein för övrigt att han hade
fått mycket beröm för sin matlagningskonst av Keres och Spassky.
Bronsteins berättelser blir
riktigt intressanta först när han
skriver om episoder från före
1990, som när han avslöjar spelet
bakom kulisserna i NeuhausenZürich 1953 och kandidatfinalen
1974. Där förstår man bättre
bokens titel.
Reseskildringarna från hans nya
liv efter 1990, ofta baserade på
triviala dagboksanteckningar, blir
annars just transportsträckor. Det
berättas om presenter och deras
värde, om ställen där han fick
applåder – och andra ställen där
han inte fick applåder. Något oroligt försöker jag minnas om han
fick en applåd i samband med
simultanföreställningen i Malmö
1990 och fruktar att det kan ha
begåtts ett etikettsbrott. Bron-

stein berättar om när han besöker
en schackklubb i Paris tillsammans med Chaude de Silans.
Han blir besviken när hon inte
stoppar spelet för hans skull och
uppmanar medlemmarna att
hälsa honom med en applåd, men
eftersom han betraktar henne som
en kär gammal vän konstruerar
han en ursäkt för henne.
Tatiana Boleslavskaja svarar för
ett eget avsnitt i boken där hon
berättar om resorna i väst. Det
blir mest en turists betraktelser
av Eiffeltornet, Montmartre,
Alhambra, Portobello Road,
Oxford Street osv. Det avsnittet
tillför inte mycket till bilden av
Bronstein.
Slutkapitlet känns som ett sorgligt farväl till ett av de stora
schackgenierna. Medförfattaren
Sergej Voronkov är på besök
hemma hos Bronstein i Moskva
i december 1998. Det är inte
själva intervjun som fångar mitt
intresse utan miljöskildringen. De
sitter i köket. Gasspisen är på,
alla fyra lågorna, men denna
värmekälla kan svårligen hålla
vinterkylan ute. Bronstein sitter
med halsduk och tjock tröja. Han
har dragit på sig en förkylning på
Gellers begravning. “Det kändes
som att vara med om genrepet på
min egen begravning.“ Han har
suttit inne i lägenheten ensam
under större delen av vintern och
tittat på tv-nyheterna, där inslagen ofta handlar om brottsligheten i Moskva. Han ondgör sig
över sina stormästarkolleger som
inte bojkottade olympiaden i
Elista: “Schackspelare har ingen
känsla för personlig värdighet.“
Pensionen på 400 rubler räcker
inte långt. “Jag är den lägst stående människan i det här landet.“
Euforin över friheten har försvunnit, noterar Voronkov.
Bronstein dog innan “Secret
Notes“ kom i tryck.
LARS GRAHN

■ Garry Kasparov: Garry

Kasparov on Modern
Chess. Part one:
Revolution in the 70s
(Everyman Chess, 2007)
Ända sedan den första utgåvan i
serien “My Great Predecessors“
har schackvärlden skyndat till
bokhandlarna för att läsa och
göra sin egen bedömning. Vad
tyckte Kasparov om Capablanca/
Fischer/Karpov eller någon
annan av hans föregångare?
De hårda banden på omkring
350-500 sidor per styck har
regelbundet kommit fullmatade
med härliga partier, (oftast)
gedigna analyser, mustiga anekdoter och mycket annat. Med sitt
röda omslag pryder de sin plats i
bokhyllan. De mindre smickrande delarna av Kasparov, det
sedvanliga självförhärligandet och
den obligatoriska Karpovbashingen, får man med på köpet.
Nu har schackets trettonde
världsmästare tagit steget över i
en ny serie, “Garry Kasparov on
Modern Chess“, där författaren
själv kommer att stå i centrum. I
de kommande volymerna behandlas matcherna mot Karpov,
Kasparovs utvalda partier och
matcherna mot olika datorer. Allt
talar för att även denna serie, fast
med vitt omslag, kommer att
bli ett måste för schackälskare
världen över. Den första delen i
serien behandlar schacket under
perioden mellan Spassky-Fischermatchen 1972 och den första av
duellerna Karpov-Kasparov 1984,
det vill säga 1970-talet och det
tidiga 1980-talet.
Redan i förordet “Era of great
changes“ sätter författaren tonen.
Efter att Fischer försvunnit från
toppschacket 1972 genomgick
framförallt öppningsspelet en
revolution, delvis stimulerad av
den mytomspunne amerikanens
detaljerade och djupgående öppningsförberedelser. Revolutionen
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bestod i en rejäl kvantitativ
ökning av antalet spelade turneringar och därmed partier där
spelare kunde testa nya idéer och
öppningsscheman. Dessa spreds
därefter med postens hastighet
över världen via Informator och
andra schackpublikationer. Kort
uttryckt: schacket hade nåtts av
informationsrevolutionen. Idéer
som tidigare hade varit förbehållna en liten klick av internationellt aktiva storfräsare kunde nu
bli var mans egendom.
Nya system uppenbarade sig
därför på scenen i toppschacket.
Stormästarna Jevgenij Svesjnikov
och Gennadi Timosjenko från
staden Tjeljabinsk introducerade
ett helt nytt spelsätt i Sicilianskt
där svart, trots dubbelbonde och
ett fult hål på d5, tycktes ha
tillräckliga motchanser. Varken
Petrosian, Karpov eller Geller
trodde på den konstiga öppningen, men vederläggningen av
Svesjnikovvarianten låter ju
fortfarande vänta på sig. Likaså
utvecklades en uppställning där
svart (eller vit) ställde upp sig på
de tre första raderna, likt en igelkott! Bristen på utrymme och
aktiva pjäsplaceringar hade tidigare avskräckt spelare från att ta
sig dessa friheter, men i början av
1970-talet kunde fritänkare som
Ljubojevic och Ulf Andersson
hitta nya idéer. Trots den trånga
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ställningen fanns det gott om
dynamiska möjligheter, till och
med för ett kungsangrepp, och
framstötarna d6-d5 eller b6-b5
tvingade hela tiden motståndaren att manövrera varsamt.
När Svesjnikovvarianten och
treradersuppställningen blev
mode utvecklades teorin i hög
fart. Ambitiösa och skeptiska vitspelare försökte med alla medel
hitta lämpligt motgift och en
formlig skog av varianter växte
upp på kort tid.
Boken tar oss med på en
fascinerande resa genom 1970och 1980-talet via ett tjugotal
olika öppningar som presenteras
med belysande partier, välkommenterade i öppningsfasen.
Huvuddelen av materialet hämtas från perioden ifråga, men ofta
illustreras de nyaste idéerna av
betydligt modernare partier.
Speciellt matnyttiga är, utöver
de två redan nämnda, avsnitten
om Grünfeldindiskt och Scheveningen. Här var Kasparov själv
i högsta grad inblandad i det sökande efter nya idéer och spelsätt
som skedde under perioden. På
flera ställen poängteras universaliteten i öppningarna. Planer och
uppställningar som utarbetats för
en specifik öppning kunde ofta
användas i modifierad form i helt
andra system. Öppningsvarianter prövades, reviderades och
fogades samman till hela system
av innovativt lagda spelare som
valde att ställa gamla sanningar
på huvudet.
Om det finns något slags likhet
mellan alla de öppningar som
Kasparov presenterar i sin exposé
över 1970-talets stora genombrott
så är det att de skulle ha uppfattats som positionellt tvivelaktiga
eller än värre groteska av de
klassiskt skolade mästarna. I
Grünfeldindiskt fanns en gammal sanning att vits springare inte
hörde hemma på f3 där den bland

annat hindrade f-bonden från
att rycka fram. Här beskriver
Kasparov hur han redan som
13-14-årig knatte började ifrågasätta detta omdöme och hitta nya
vägar mot Grünfeldindiskt. Likaså är det lätt att förstå om man
fnyste åt svarts oväntade h7-h5framstöt i drakvariantens skarpa
jugoslaviska attack: man fick ju
absolut inte röra bönderna kring
sin egen kung när motståndaren
förberedde ett angrepp!
I vissa avseenden var alltså
1970-talets revolution ett aktivt
ifrågasättande av etablerade
sanningar. Experimenterandet,
teoretiskt och praktiskt, ledde till
en explosionsartad utvidgning av
möjlighetsramen. Långt flera
ställningar ansågs möjliga att
spela och det experimenterandet
har fortsatt in i våra dagar. Både
idéer som fungerade och sådana
som inte höll måttet presenteras
vilket skänker en ytterligare
dimension till boken.
En trevlig avslutning på boken
är att Kasparov redovisar åsikterna hos tjugoåtta experter som var
och en har haft betydelse för
“The opening revolution“, bland
annat vår egen Ulf Andersson.
Alla håller inte med om att 1970talet innebar någon revolution,
exempelvis Taimanov och Gulko
förfäktade den diametralt motsatta åsikten, medan andra som
Portisch menade att framtiden
för schacket är dyster på grund av
datorernas intrång i spel och förberedelser. Förvånansvärt många
av dem som var med under 1970talet tonar ner Fischers betydelse
för att utveckla nya idéer och
spelsätt. En briljant praktiker,
men inte lika betydande teoretiker blir det sammantagna
omdömet.
Att skriva och formulera synteser där man på ett mer djupgående sätt sammanfattar processer,
skeenden, och händelser och
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sätter in detta i ett mer övergripande perspektiv brukar historiker tycka är en grannlaga uppgift.
Flertalet brukar därför inte ens ge
sig på att försöka. Men det Kasparov har försökt sig på i boken
“Revolution in the 70:s“ är precis
detta. Denna process, där öppningsstudierna fördjupades, breddades och systematiserades, var i
själva verket en viktig del i hur
schacket professionaliserades. Att
den spelare som kanske förkroppsligar denna utveckling
allra bäst också är författare ger
oss sällsynt rika insikter som
läsare.
HENRIK LINDBERG

■ Jan Timman: On the attack.

The art of attacking chess
according to the modern
masters (New in Chess 2006)
Steinitz lärde oss att den som är
i fördel måste gå till angrepp.
Annars riskerar fördelen att gå
förlorad och enligt Lasker gör det
angreppet till en moralisk skyldighet.
En modern läsare kanske invänder att skyldigheten blev en
plikt först när alla visste vad som
utgör en fördel. Jan Timman tvekar inte på den punkten. I hans
ögon avgörs ett schackparti i öppningen och spelare som Kramnik
och Leko har uteslutits ur boken
därför att de går till angrepp först
senare.
Det låter besynnerligt, men
resultatet är njutbart. Timman
kan sina öppningar och behandlar inte varianterna som dragserier utan som gamla vänner.
Ibland tycker man sig sitta på en
rysk herrgård och höra värden
berätta om gemensamma bekanta ur det förflutna. Några av dem
ligger redan på kyrkogården,
medan andra lever i glans och
välmåga ute i stora världen, men
Timman har alltid något intressant att berätta.

Påfallande ofta knyter han
öppningarna till vad som hänt
tidigare i turneringen, för givetvis har han varit med själv. Han
känner spelarna utan och innan, i
synnerhet sin överman Karpov
och dennes vedersakare Kasparov. En höjdpunkt i boken är
Kasparovs seger mot Ulf Andersson 1981, ett av de få partier där
Ulf aldrig kom till slutspelet.
Elva spelare från Karpov,
Anand och Kasparov ner till
Volokitin och Timman har bidragit med tre angreppspartier
var. Dessa 33 partier kompletteras sedan med 33 partifragment.
Timman kommenterar på det
gamla hederliga sättet. Han
pekar ut viktiga idéer och spännande ögonblick men fördjupar
sig sällan i varianter. Det händer
att han glömmer analysera
huvudvarianten, men då får
läsaren nöjet att göra det själv.
Dragen ges i full notation och
de många diagrammen gör boken
lättläst. Här finns en fara, för
ibland verkar angreppen flyta
fram av sig själva. Timman betonar gång på gång hur svårt det är
att genomföra ett konsekvent
angrepp, men de mest spännande problemen finner han i
spelöppningarna och det är där
läsarna har mest att lära av denna
underhållande bok.
LARS FALK

■ David Vigorito: Challenging

the Nimzo-Indian
(Quality Chess, 2007)
Jag har aldrig hört talas om David
Vigorito tidigare, men jag läser
på baksidan på hans nya bok om
4.Dc2 mot Nimzoindiskt att han
är en internationell mästare från
USA. Efter att ha studerat boken
vet jag nu också att han är en
mycket omsorgsfull person med
stor arbetskapacitet. På över trehundra sidor har han sammanställt allt material som är värt att

studera om varianten och sen har
han kryddat med en del egna
analyser och omdömen. Ibland
kan det nästan bli för mycket
varianter och partiexempel,
men jag för min del tar hellre för
mycket än för lite.
Boken riktar sig naturligtvis
främst till dem som tänker spela
varianten med vit, så några gånger väljer Vigorito att koncentrera
sig på de mest lovande fortsättningarna för vit och gå förbi de
enligt hans mening sämre alternativen. Låt mig ta som exempel
en variant som jag själv har spelat
med svart och alltså var lite extra
intresserad av: 1.d4 Sf6 2.c4 e6
3.Sc3 Lb4 4.Dc2 0-0 5.a3 (5.e4
behandlas också ingående)
5...Lxc3+ 6.Dxc3 och nu 6...Se4
7.Dc2 f5. Här tycker han inte att
8.Sf3 eller 8.g3 verkar lovande
utan inriktar sig på det ambitiösa
8.Sh3 som förbereder f2-f3 och
det mer flexibla 8.e3. Det märks
att han föredrar det sistnämnda
draget och speciellt uppföljningen 9.Se2 efter 8...b6. Vigorito går
dock inte till överdrift utan efter
att ha presenterat varianter och
analyser, så nöjer han sig med att
konstatera att vit har goda chanser till en liten fördel och det är
ett omdöme som jag kan hålla
med om. Detta återkommer flera
gånger i boken. I stället för att
avge tvärsäkra omdömen pekar
han ut de fortsättningar som är
populärast och de som i hans
ögon är de intressantaste för vit
(och ibland även för svart) att
undersöka. Jag tycker det är ett
ärligt och sympatiskt sätt att presentera öppningsteori på.
Detta är alltså ingen “starting
out“ eller “easy guide“ utan en
“riktig“ teoribok. Alltså lite mer
tuggmotstånd men också en mättnadskänsla som är mer långvarig
och behaglig.
Rekommenderas.
STELLAN BRYNELL
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Vladimir Barsky: The
Chigorin Defence
According to Morozevich
(New In Chess, 2007)
Tjigorins försvar (1.d4 d5 2.c4
Sc6) fick en renässans när Alexander Morozevitj började spela
öppningen i mitten på 90-talet.
Han kom med många nya idéer
i kritiska varianter och visade
att öppningen höll mot de allra
bästa. Efter ett tag började eliten
hitta motmedel och när överraskningseffekten dessutom var
borta kände han sig tvungen att
byta svartrepertoar. Därför, när
han inte längre spelar öppningen
så ofta, kan han presentera sina
kunskaper om Tjigorins försvar i
bokform.
Boken är uppbyggd kring sjuttiofem huvudpartier, där femtio
av dem är spelade av Morozevitj
själv. I kommentarerna finns
dessutom en mängd andra
Morozevitjpartier så boktiteln
är verkligen korrekt. Många av
partierna är tränings- och blixtpartier (de flesta spelade på
internet), men när man betänker
att motståndarna har namn som
Kramnik, Karpov och kanske även
Kasparov (Morozevitj tror att
Kasparov döljer sig bakom namnet Raffael på Playchess) så kan
man förstå att partierna nog kan
ha ett visst öppningsteoretiskt
värde.
Då boken följer Morozevitjs
repertoar är den inte helt heltäckande. Själv brukar jag spela
3...Sf6 om vit spelar 3.Sc3 och då
kan spelet gå vidare 4.cxd5 Sxd5
5.e4 men det får vi inte veta någonting om eftersom Morozevitj
alltid besvarar 3.Sc3 med
3...dxc4. Det mesta av intresse
för en Tjigorinspelare finns dock
med.
Bokens verkliga styrka ligger i
offentliggörandet av en del helt
nya idéer och i verkligt ingående
46
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■ Alexander Morozevich &

Alexander Morozevitj visar vägen.

analyser av en del kritiska ställningar. Morozevitj är helt ärlig
och pekar också på de varianter
där svart har lite problem och i
vilken riktning man ska söka för
att lösa dem.
Största svagheten är att det
är svårt att få en överblick över
variantträdet. Jag har spelat
Tjigorins försvar i tjugo år så jag
klarar att orientera mig, men jag
gissar att en som tänker ta upp
öppningen på sin repertoar kan få
problem att hitta rätt.
Slutomdömet måste bli att
boken är ett måste för dem som
spelar Tjigorins försvar.
STELLAN BRYNELL

■ Jeroen Bosch (redaktör):

Secrets of Opening Surprises 6
(New In Chess, 2007)
Gillar man udda, ja ibland rent
bisarra, öppningar så är bokserien “Secrets of Opening
Surprises“ ett måste. Man är nu
framme vid sjätte boken och för
att beskriva vad det handlar om
kan vi se på några av de artiklar
som finns med i det senaste numret. Vi börjar med den märkligas-

te: Adrian Mihalcisin skriver om
“The Döry Defence“, ett försvar
jag (av begripliga skäl) aldrig har
hört talas om tidigare. Efter 1.d4
Sf6 2.Sf3 spelar svart 2...Se4. Idén
är dunkel.
Två varianter som Jonny
Hector (inte helt överraskande
att hans namn dyker upp då och
då) har beskaffat sig med är 1.c4
c6 2.e4 e5 3.Sf3 och nu 3...Da5
och 1.e4 c5 2.Sf3 g6 och här
naturligtvis det aggressiva 3.h4.
John Donaldson och Jeremy Silman behandlar den sistnämnda
medan Erwin L’Ami tar sig an
det där Da5-draget. Har man
problem mot Najdorfvarianten
kanske 6.a3 (Bosch) kan vara
något eller varför inte prova det
märkliga 3...a6 efter 1.e4 c6 2.d4
d5 3.Sc3 (John van der Wiel). Så
håller det på. Och när man minst
anar det kommer det en variant
som är mer allmänt känd. Sergei
Tiviakov skriver om det moderna
3...Dd6 i Skandinaviskt till exempel.
Det hela är underhållande och
inspirerande.
STELLAN BRYNELL
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VM-kandidaten

Stefan Winge
För första gången på många decennier har Sverige en VMkandidat, och då handlar det om korrespondensschack.
Stefan Winge är med och kämpar om medaljerna i 20:e VMfinalen. Det kan till och med bli guld. Om svåraste konkurrenten Andreas Brenke vinner sitt avslutande parti krävs
att Winge vinner sina resterande två partier för att han ska
bli världsmästare.
Klubbkompisen Johan Furhoff skriver här om korrschackets utveckling de senaste decennierna och om
Winges chanser att ta hem mästerskapet. Det handlar om
att manövrera ut både motståndare och deras datorprogram. Det är ett tålamodskrävande filigranarbete där
ett litet misstag kan orsaka månader av smärta.
Harald Malmgren tog en silvermedalj i det första officiella världsmästerskapet i korrschack, som
avslutades 1952. Även om Sverige
sedan dess varit en stark korrnation (vid sidan av giganterna
Sovjet/Ryssland och Tyskland) så
har det inte blivit någon riktig
fullträff just i VM-finalerna
sedan dess. Nu har emellertid
Stefan Winge från Årsta en
medalj inom räckhåll i den 20:e
VM-finalen, och enligt en kvalificerad bedömning uppskattas
hans chanser till guldet till 24
procent. Favorit är ledande
Andreas Brenke, som har bättre
kvalitetspoäng än Stefan. Vinner
tysken sitt kvarvarande parti
(inget är känt om läget i detta), så
måste Stefan vinna båda sina kvarvarande partier för att gå förbi.
Ingen av deltagarna i detta
VM är så väl kända sedan tidigare
eller ligger särskilt högt på
världsrankingen, även om Achim
Soltau kommit trea i en tidigare
VM-final, och Horst Bross och

Andreas Brenke har varit med
om att ge Tyskland seger i epostolympiaden 2002. I ett sådant kraftprov som en VM-final
är det viktigaste vem som har
mest energi att lägga ner, och
rankingtalen kommer i andra
hand när det gäller att utse förhandsfavoriter.
Korrschackets och VM-finalernas karaktär har förändrats under
de här femtiofem åren, främst på
grund av datorerna. En av förändringarna gäller postgången;
20:e VM-finalen är den sista där
dragen till någon del förmedlas
av brevbärare (så kallad snigelpost). Den 21:a VM-finalen
spelas enbart med e-post, och där
har Joop van Oosterom redan
säkrat slutsegern. På så sätt kan
man säga att segraren i den 20:e
finalen kommer att få en negativ
regeringstid, vilket låter konstigt
men är matematiskt oklanderligt.
Viktigare är dock analysprogrammens inverkan. Remiprocenten ligger ganska högt i de

senaste årens finaler, säkert för
att de starka programmen som
alla använder jämnar ut styrkeförhållandena. I närschack säger
man att man för att få med sig
hela poängen måste slå en stark
spelare tre gånger, i öppningen,
mittspelet och slutspelet. I korrschack kan man säga att man
måste vinna sex gånger för att få
en etta, för i varje partifas måste
man förutom motståndaren även
överlista dennes dator.
Stefan är dock inte någon större datormatador. Han placerar
sig själv någonstans i mitten av
skalan för datoranvändning i den
här tävlingen. Stefan beskriver
själv verktygens rätta användande på följande sätt:
“Faktum är att jag vid turneringens start uppdaterade
både datorer och schackprogram.
Enligt boken Modern Chess
Analysis av Robin Smith, så
skulle det vara fördelaktigt att
använda fler än en schackmotor
parallellt under schackanalyser
med datorer. Således införskaffade jag de då ledande schackprogrammen (Fritz 8, Shredder 9
och Junior 9). Utefter tester och
tidigare erfarenhet under korrspel bedömde jag att Shredder
(positionellt) och Junior (taktiskt)
var de något starkare, och skilde
sig mest i “spelstil”. Dessa två
motorer har surrat parallellt i bakgrunden under många av mina
analyser. Och faktum är att i
relativt många av mina partier
har de kommit fram till olika
analysresultat, vilket har varit ett
verktyg för mig att söka ställningar som datorer inte förstår (och
som reducerar det antal gånger
jag måste vinna partiet till
mindre än sex ...). Under turneringens gång har jag inte uppdaterat mina motorer och idag
finns det senare versioner som
ska vara starkare. Dessutom har
ett nytt program dykt upp,
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Rybka, som ska vara relativt starkt
men som jag inte har någon erfarenhet av. Min bedömning är att
om man har ett par hyfsat bra
program så räcker det långt, tillräckligt långt för mig i alla fall.
Det är alltid en avvägningsfråga
hur man använder analysprogrammen, jag är övertygad om
att i vissa fall är det en nackdel
att använda programmen. Att i
tysthet (utan datorsurr) sent på
natten sitta framför hederliga
träpjäser och filosofera över
ställningen är det recept som jag
rekommenderar för att uppnå ett
resultat utöver det normala (det
vill säga det lilla extra). Detta
givetvis i kombination med det
hårda och krävande grovarbetet
framför datorerna, vilket gör att
hjärnan får en plattform att använda sin intuitiva kraft på. Även
analyser i goda vänners sällskap
efter god mat och dryck är en
mycket viktig faktor som inte ska
underskattas, framför allt som en
inspirationskälla och drivkraft för
fortsatt hårt arbete.“
Denna numera föråldrade utrustning är dock tillräcklig för det
huvudsakliga ändamålet med
datorstöd i hans fall, nämligen att
hitta ställningar som programmen inte klarar av att bedöma. På
så sätt kan han ge god hjälp åt en
motståndare som litar för mycket
på maskinen att förlora partiet.
“Inverterad datorhjälp“ kallar han
detta i en tidigare artikel i SSKKbulletinen. Och mycket riktigt,
frågar man honom om vad datorn
säger om någon ställning i hans
pågående partier så brukar han
svara ungefär: “Den har inte förstått så mycket de senaste tio
dragen.“ Och om datorn inte förstår något, så är chansen faktiskt
ganska stor att också den mänskliga motståndaren kommer till
korta.
Vi har nu kommit in på frågan
om den svenske titelaspirantens
48
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spelstil. Enligt Ralf Åkesson (i
Södra SASS’ klubbtidning Mattpiskaren nr 1/1996) definieras ett
klassiskt Wingeparti av följande:
1) Ingen utomstående förstår vad
som händer;
2) De flesta pjäser står inte där de
“brukar stå“ i “vanliga“ partier;
3) Förr eller senare inträder en
oerhört akut tidsnöd, som förhoppningsvis är ömsesidig.
Detta gäller då närschack. Den
sista punkten bortfaller i korrschack. Tvärtom ser vi här ett
symptom på en perfektionistisk
inställning; Stefan vill ogärna
släppa ifrån sig några ofärdiga drag
vilket förklarar tidsåtgången.
De två första punkterna kommer väl till pass för att minska
remifaran i modernt korrschack.
På ett helt annat sätt än i närschack är det nödvändigt att
eftersträva ställningstyper där det
finns mycket spel kvar och där
enkla lösningar inte fungerar.
Man ser sällan Stefan frivilligt
förenkla en ställning.
I något enstaka fall kan ju en
sådan inställning leda i fördärvet,
och kanske är förlustpartiet mot
Brenke ett exempel på detta.
Här följer nu den svenske
representantens tre först avslutade partier med kommentarer
baserade på Winges analyser och
anvisningar.
Grünfeldindiskt (D 86)
Andreas Brenke
Stefan Winge
VM-final 20
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
Grünfeldindiskt har tjänat
Stefan troget genom åren, men
i VM-finalen har han i stor
utsträckning anlitat nya svartöppningar, vilket fallit väl ut.
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3
Lg7 7.Lc4 0-0 8.Se2 Sc6
Vi har fått lära oss att svarts idé i
Grünfeldindiskt är att trycka mot
d4, och att framstöten c7-c5 är

obligatorisk för detta ändamål.
Än så länge har svart bara gjort sig
skyldig till en temporär avvikelse
från det vanliga c7-c5, eftersom
detta kan komma senare om svart
gör Sa5, med övergång i de vanliga varianterna.
9.0-0 b6!?
Avvikelsen blir definitiv. Han
tänker angripa vits centrum på
ett något annorlunda vis.
10.Lg5
Riktat mot e7-e5.
10...Sa5 11.Ld3 c5 12.d5 f6
13.Le3 f5
Detta är något av Stefans signum
i Grünfeld. Han vill följa upp
med e7-e5, och på så sätt få en
stark närvaro i centrum. Här finns
också möjligheten att fältet c4
kan bli ledigt efter ett avbyte på
e4.
Motståndaren å sin sida har
andra idéer om hur spelet ska
utveckla sig. Vit har avslutat
pjäsutvecklingen och har bondemajoritet i centrum, medan svarts
damflygelpjäser behöver några
drag för att komma till sin
rätt. Svarts f7-f5 har gjort kungsflygeln mer lättbearbetad, och
därför drömmer vit om en stor
kombinerad operation med
mobila centrumbönder och hänsynslöst kungsangrepp.
14.Lg5 Dd6 15.Lf4 Dd8
Denna reträtt vållade inte svart
något större huvudbry. Hotet e7e5 kvarstår. Skulle motståndaren
mot förmodan ha nöjt sig med
dragupprepning fanns reservvarianten 15...e5 16.dxe6 Dxe6
17.exf5 gxf5 18.Te1 Lb7 19.f3
Dg6 i beredskap.
16.Lg3 e5!?
Ambitiösare och samtidigt mer
riskabelt än 16...fxe4 17.Lxe4 Lf5
18.Dc2 Sc4, som är hyfsat för
svart enligt Stefans analyser.
Detta hade dock medfört en
viss förenkling av spelet, och då
förstår vi att partidraget bättre
överensstämmer med svartspela-
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rens temperament.
17.f4!
Efter 17.dxe6 Lxe6 18.Sf4 Ld7
19.Sd5 Lc6 har svart löst sina
problem på ett förträffligt sätt.

17...exf4?
En allvarlig felbedömning, som
avgör partiet. 17...fxe4 18.Lxe4
Lf5 räckte fortfarande till utjämning. Ordet till Stefan: “Med
facit i hand är det lätt att kritisera
detta drag men det är inte alls lätt
att se. Man (i alla fall jag) måste
här tränga extremt djupt in i
ställningen för att förstå dragets
nackdelar. Jag har fortfarande
en fragmentarisk minnesbild av
situationen just runt denna tidpunkt; Fjorton VM-finalpartier
pågående parallellt, alla inne i
mer eller mindre avgörande ställningsbedömningar. Samtidigt en
relativt hektisk situation på min
arbetsplats. Således skickade jag
iväg detta drag utan att ha bottnat i analysdjungeln eftersom min
energi inte räckte till. Det straffade sig (och ska straffa sig på den
här nivån), och med facit i hand
så kan det vara denna bedömning
som till sist kan komma att avgöra hela VM-finalen i en eller
annan riktning, men det var jag
lyckligen ovetande om då ...“
18.Sxf4!
Det ingick inte i svarts planer att
springaren skulle kunna kasta sig
in i striden på det här sättet. Vit
är beredd att offra både bönder
och kvalitet.

18...Lxc3
18...g5 19.Sh5 Lxc3 är ingen förbättring, t.ex. 20.Tc1 Ld4+
21.Lf2 Lxf2+ 22.Txf2 fxe4
23.Txf8+ Dxf8 24.Lxe4 och vit
har ett avgörande styrkeövertag
på kungsflygeln. Stefans analyser
fortsätter 24...Lf5 25.De2 Te8
26.Db2 med vinnande angrepp.
19.Tc1 Lg7
Här har vi den egentliga missräkningen. Stefan hade bedömt ställningen efter 19...Ld4+ 20.Kh1
g5 21.Se2 Le3 22.exf5 Lxc1
23.Dxc1 där vit offrar kvalitet
som oklar och spelbar för svart.
Efter några veckors analyser framgick det dock att vit har överlägset, praktiskt taget vinnande spel.
Stefan menar dock att detta hade
satt motståndaren på hårdare prov
än partifortsättningen.
20.Kh1!
Det enda draget som ger fördel. I
VM-sammanhang räknas det
dock inte som särskilt svårfunnet. Alternativet 20.exf5 Lxf5
21.Lxf5 Txf5 22.Se6 Dxd5
23.Dxd5 Txd5 24.Sc7 Tad8
25.Sxd5 Txd5 26.Tce1 Ld4+
27.Kh1 Td7 är hållbart för svart.
I den varianten är det viktigt
att svart får ett tempo för sin
omgruppering med löparschacken på d4, varför vit genom 20.Kh1
hotar att slå på f5 efter till exempel 20...Ld7.
20...fxe4 21.Lxe4 Df6
Det fanns inte något bra sätt
att neutralisera d-bondens framryckning. Genom ett typiskt
bondeoffer har vit skaffat sig ett
säkert grepp om motståndaren
med fribonde i centrum och bättre koordinerade pjäser.
22.d6 Lb7 23.Lxb7 Sxb7 24.d7
D-bonden har pressat ner svart i
en ordentlig brygga. Stefan berättar att svarts ställning framstår
som mer och mer hopplös ju mer
man analyserar den.
24...Df7 25.Lh4 Lb2 26.Tc2 Le5
27.Te2 Lxf4 28.Le7

och redan här gav svart upp
partiet. Slutspelet med kvalitet
under efter 28...Dc4 29.Lxf8
Txf8 30.Te8 Kg7 31.Txf8 Kxf8
32.d8D+ Sxd8 33.Dxd8+ ger inga
som helst räddningschanser med
den noggrannhetsfaktor man får
räkna med i det här sammanhanget.
Inledningen av tävlingen var alltså något nedslående för Stefans
del. Han fick vänta i fem månader på sin revansch, och då hade
ändå motståndaren godheten att
ge upp föredömligt tidigt.
Sicilianskt (B 43)
Stefan Winge
Christof Herbrechtsmeier
VM-final 20
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.Sc3 Dc7 6.Ld3 Sc6
7.Sxc6
Detta får numera räknas som
huvudvarianten. Mot det gamla
7.Le3 kan svart få utjämning
genom avbytesmanövern 7...Sf6
8.0-0 Sxd4 9.Lxd4 Lc5.
7...dxc6
Här ser 7...bxc6 naturligt ut
eftersom svart skaffar sig en
bondemajoritet i centrum, men
det är svårt att avancera med
c- och d-bönderna utan att vit
får till en förmånlig blockad.
Kasparov mosade Movsesian
2001 efter 8.0-0 Sf6 9.De2 Ld6?!
10.f4 e5 11.f5 Lc5+ 12.Kh1 d6
med ett senare Tf1-f3-g3xg7,
vilket verkar ha skrämt bort
svartspelarna från varianten.
8.0-0 e5 9.f4 Sf6 10.Kh1!
Bondeframstöten f4-f5, som
låser in svarts vitfältslöpare och
som lägger grunden för ett kungsangrepp om svart rockerar kort,
ingår i vits planer. Tills vidare
är det dock bäst att vänta och se
hur svart tänker ställa upp sig.
Vit fruktar inte b7-b5, eftersom
det är på den sidan svart måste
rockera.
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10...Lc5 11.De1!?
Kaido Külaots, Stefans lagkamrat i Södra SASS, fäste hans uppmärksamhet på det här draget,
som är förbundet med en subtil
plan som hade introducerats i ett
då (2004) färskt parti av Laurent
Fressinet.
11...Sg4
Det här utfallet är standard i den
här varianten. Vits h2-h3 besvaras med h7-h5, och så kan springaren stå hängande en god stund.
Vit blir sällan matt på det sättet,
men det är svårt att vrida sig ur
greppet på kungsflygeln utan att
spelet förflackas.
12.Dg3 h5 13.f5
Utgångspunkten för vits spel i
det här partiet är att vit kommer
lite bättre om han kan köra bort
springaren från g4 och byta av
svartfältarna. Detta måste dock
ske på ett smidigt sätt, så att inte
svart under tiden får något utjämnande motspel, till exempel
på d-linjen.
13...Ld7?!
Efter detta får svart inte utjämning. I ovan nämnda parti följde
13...De7 14.Le2 Ld7 15.Lxg4
hxg4 16.Dxg4 0-0-0 17.Dg3 Th5
18.Le3, och svart hade inte
någon påtaglig kompensation för
bonden i partiet Fressinet–
Vachier Lagrave, franska mästerskapet 2004.
14.Lg5!
Detta får räknas som den teoretiska nyheten. Tidigare har spelats 14.Lc4 f6 15.Sd1 b5 16.Lb3
Db6 och vit kom passivt och
förlorade i partiet Bjerring–
Gerstner, Ubeda 2000.
14...f6 15.Lh4!
Nu är h-linjen spärrad och vit
kommer att hota att verkligen ta
springaren med h2-h3. Senare ska
löparen falla ner till f2, varefter
svart bara får passiva pjäser kvar.
15...0-0-0 16.h3 Th7 17.De1
Det var ännu för tidigt att ta
springaren, på grund av den lilla

VM-kandidaten Stefan Winge.

finessen 17.hxg4 hxg4 18.De1
g3! och svart vinner.
17...Sh6 18.Lf2! Ld4 19.Se2
Inte 19.Td1 Sg4!! och svarts angrepp återuppstår.
19...Lxf2 20.Dxf2

Svarts ställning lider av en mängd
små defekter som alla är mycket
svåra att rätta till. Kungsflygeln
är blockerad, och tornen har därmed inga uppgifter. Lättpjäserna
har mycket svårt att finna effektiva positioner. Vit å sin sida har
en enkel plan att avancera med
a2-a4 och b2-b4-b5. Dessutom
planerar han en stark springarplacering på c5. Under partiet
bedömde Stefan denna ställning

som strategiskt vunnen för vit,
men samtidigt inte alls lätt att
omsätta i vinst i praktiskt spel.
Ställningen är fortfarande mycket känslig och svart är inte alls
utan chanser om vit väljer fel
spelsätt.
20...Le8
Kanske borde svart ha försökt
med 20...c5 21.Sc3 Kb8 för att
inte bli helt kvävd. Detta för med
sig andra nackdelar, men ställningens karaktär ändras ändå i
någon liten mån.
21.b4! Sf7 22.Tfd1!
Efter noggranna analyser visade
sig detta vara det mest exakta.
Skulle vit genast dirigera springaren mot c5, har svart ett minimalt
motspel baserat på Td4 och Sd6.
22...h4
Svart fixerar kungsflygelbönderna för att kunna angripa med g7g5-g4. Ett mer defensivt inriktat
alternativ var 22...Sd6 23.c4 Lf7
24.c5, men vit behåller ett farligt
initiativ på damflygeln.
23.Sc1!
Springaren är på väg mot c5,
och tar vägen över b3 för att hålla
d4 garderat i förbifarten. Genom
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tre anspråkslösa men svårfunna
“smygande“ drag har fördelen
gradvis förstärkts. Bristen på
konstruktiva möjligheter blir mer
och mer besvärande för svart.
23...Sd6 24.Sb3 g5!?
Svart erbjuder material för att få,
om inte motspel, så i varje fall ett
ord med i laget.
25.fxg6 Lxg6 26.Sc5!
Ingenting fruktansvärt hade
drabbat vit om han hade slagit
bonden. Men svart kunde ha fått
dambyte, och spelet hade förlagts till kungsflygeln. Svarts svagheter på damflygeln hade blivit
relativt sett mindre betydelsefulla, och merbonden hade
kunnat bli tekniskt svår att realisera. Hotet att slå bonden är
alltså starkare än dess utförande.
26...Df7 27.Tf1
och redan här sträckte Herbrechtsmeier vapen. Han måste
ha varit trött på katt-och-råttaleken. Vit hade fortsatt med att
bryta upp damflygeln med a4 och
b5, och mot detta har svart i
grund och botten inget motmedel. Det verkade inte heller
som om motståndaren var på väg
att förivra sig. Bättre då att satsa
energin på de kvarvarande partierna.
Kort därefter (två månader) slutfördes ett teoretiskt intressant
parti mot en schweizare som är
känd för hårt spel.
Grünfeldindiskt (D 70)
Anton Thaler
Stefan Winge
VM-final 20
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3!?
Detta är Thalers käpphäst, som
han alltid använder sig av och har
bra statistik med om man tittar
på hans tidigare partier.
3...d5
Stefan använder den beprövade
Grünfeldmetoden mot vits ovanliga tredjedrag. Ett intressant och

föga undersökt alternativ är
3...Sc6!?.
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sb6 6.Sc3
Lg7
I en sådan här ställningstyp skulle
få vitspelare använda ett tempo
på att utföra f2-f3. Icke desto
mindre har vit en aktningsvärd
statistik i databasen.
7.Le3 0-0 8.Dd2 Sc6
Här hade Ivantjuk i EM 2004
(som han för övrigt vann) vunnit
som vit mot Ralf Åkesson efter
att Ralf hade prövat 8...e5 9.d5
c6 10.h4 h5 11.g4! TN. Stefan
analyserade denna ställning en hel
del och fann att han inte trivdes i
den. Partiet fortsatte 11...cxd5
12.exd5 S8d7 13.gxh5 Sf6 14.
hxg6 fxg6 15.Sh3 Sfxd5 16.Sxd5
Dxd5 17.Dxd5 Sxd5 18.Lc4 Le6
19.Sg5 Sxe3 20.Lxe6+ Kh8
21.Kf2 Sf5 22.h5 Lh6 23.hxg6
Kg7 24.Sf7 Le3+ 25.Ke2 Sg3+?
(Enligt kommentarer i Schachmagazin 64 nr 11/2004 så hade
Ralf haft vissa remichanser efter
25...Kxg6 26.Sxe5+ Kf6 27.Lxf5
Kxe5 28.Le4 Ld4) 26.Kxe3 Sxh1
27.Txh1 Kxg6 28.Sd6 Tf6
29.Tg1+ Kh7 30.Se4 Th6 31.Tg4
Th2 32.b4 Tf8 33.Lb3 Kh6
34.Sd6 Kh5 35.Te4 b6 36.Txe5+
Kh4 37.Te7 uppg.
9.0-0-0 f5!
Detta förefaller bättre än det betydligt vanligare 9...e5 10.d5 Sd4,
då vit kan välja mellan det solida
11.Sb5 och det vilda 11.f4. Partiet Hillarp Persson–Konguvel,
Barcelona 2004 fortsatte 11.f4
c5 12.fxe5 Lg4 13.Te1 Lxe5
14.h3 Dh4 15.Ld3 Tac8 16.Kb1
Tfe8 17.Tf1 f5 18.Lg5 Dh5
19.hxg4 Dxh1 20.Sf3 Sxf3
21.gxf3 Dh2 22.Dxh2 Lxh2
23.exf5 c4 24.Le4 gxf5 25.Lxf5
Tc7 26.f4 Kg7 27.Th1 Lxf4
28.Lxf4 Tce7 29.Txh7+ uppg.
10.h4 fxe4! 11.h5!
Inte 11.fxe4? Lxd4! och löparen
på f1 hänger.
11...gxh5!? 12.Txh5

Thaler avviker från Encyklopedins variant 12.d5 Se5 13.Lh6
Tf7 14.Lxg7 Txg7 15.Txh5, som
ska vara lite bättre för vit. Här
kan man undersöka ett springarinhopp på c4 i trettonde draget
med oöverskådliga komplikationer.
12...Lf5 13.Tg5 Lg6 14.Le2 e5
15.d5 Sd4 16.fxe4 c6 17.Sf3
cxd5 18.exd5 Tc8!

I denna laddade ställning står svart
ännu mer aktivt än motståndaren. Det är dock svårt att få med
sig någon reell fördel ur komplikationerna.
19.Sxe5 Sxe2+
Stefan analyserade det överraskande 19...Tf2!?, men vit klarar
sig bra efter 20.Dxd4 Txe2
21.Txg6! hxg6 22.Dg4.
20.Dxe2 Te8 21.Sxg6 Txc3+ 22.
bxc3 Dxg5 23.Lxg5 Txe2 24.
Sh4! Te5
Han tar sitt förnuft tillfånga.
Planen var egentligen att ge sig på
a-bonden, men då ger den starka
d-bonden vit bra spel. Nu går
partiet mot remi med raska
steg (även om Stefan egentligen
tycker att han står lite bättre i
slutställningen).
25.Sf3 Txd5 26.Txd5 Sxd5
27.c4 Sb6 28.Le3 Sxc4 29.Lxa7
Kf7 30.Kc2 Ke6 31.Kd3 Kd5
32.Ld4 Lxd4 33.Sxd4 remi
TfS-redaktionen håller spänt
tummarna för Stefans del, och
lovar att återkomma med vidare
rapporter.
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LANDET RUNT

Vänkretsen
samlas i
Laholm
När Limhamns SK lade ner Limhamn Open, som arrangerades
under en följd av år vid Kristi
himmelfärdshelgen, ägnade
Johan Berntsen tid åt att hjälpa
Harplinge SS med Deltalift Open
i Laholm. Det är ännu en turnering av många vid denna helg.
Det hör numera till att några av
Limhamns bästa spelare ställer
upp i Laholm. Till den gruppen
kan vi väl också räkna Jan Timman, som har spelat ett och annat
elitserieparti för Limhamn genom
åren och som är god vän med
Berntsen.
Till arrangörernas vänkrets hör
också Ulf Andersson. Han har
haft problem med att fullfölja
turneringar det senaste året, och
när nervpressen blev alltför stor
på Stadshotellet i Laholm fick
han chansen att stå över fjärde
ronden. Det blev en nolla i
tabellen. Andersson kom tillbaka, spelade med i de avslutande
tre ronderna och höstade in lite
prispengar.
Carsten Høi är en av turneringens stamgäster. I sina bästa stunder är han en briljant spelare,
men dessa tillfällen kommer inte
tillräckligt ofta för att de ska sätta
uppmärksammade spår i resultatlistorna. Höjdpunkten för hans
del måste vara partiet mot Boris
Gulko i olympiaden i Thessaloniki 1988. Det fick skönhetspriset
och återfinns till och med på
listor över schackhistoriens
vackraste partier. Robert Byrne
52
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publicerade det i sin spalt i The
New York Times under rubriken
“The Underdog´s Moment of
Glory“. Om Høi någon gång ger
ut en partisamling så kommer
glanspartiet mot Gulko säkert att
ha en hedersplats. Partiet mot
Timman från årets Deltalift Open
bör också platsa.
Nimzowitsch försvar (B 00)
Jan Timman
Carsten Høi
1.e4 Sc6 2.d4 e5 3.d5
Det ger svart ett enkelt val: Sce7
följt av d7-d6 och f7-f5. Med
3.Sf3 kunde Timman ha växlat
över till Skotskt, en öppning som
han ofta har praktiserat, bland
annat mot landsmannen Erwin
L’Ami i senaste Sigemanturneringen. När Timman tvingas
lämna huvudlederna går det
ibland över styr – se till exempel
partiet mot Hector på annan plats
i det här numret.
3...Sce7 4.Le3 d6 5.Lb5+
Vi har redan lämnat boken, något
som Høi säkert inte beklagade.
Svart har alltså laddat upp för f7f5 och det kan inte löparschacken
ändra på.
5...c6 6.dxc6 bxc6 7.La4 f5!?
8.exf5 Sf6 9.g4
Det kan betraktas som en Kungsgambit med färgväxling.
9...h5!? 10.g5 Sg4 11.Df3 Lxf5!?
Om Høi var ute efter att skapa
största möjliga komplikationer så
är han helt rätt på det.
12.Lxc6+ Sxc6 13.Dxf5 Sxe3
14.fxe3 Db6 15.De4
Det är inte några normala lagar
som gäller i det här partiet, så
en mellanschack på g6 för att
förstöra svarts rockadmöjligheter
skulle inte förändra mycket.
15...d5!?
Bönderna ryker i inspirationens
virvlar. Det öppnas linjer och
diagonaler.
16.Dxd5 Tc8!?
Høi var inte nöjd med 16...Dxe3+

17.Se2 eller 16...Td8 17.De4.
17.De6+ Kd8 18.Dd5+ Kc7 19.
Db3 Lb4+!

Det är förunderligt hur allting
stämmer för svart efter denna till
synes oskyldiga löparschack. Här
är svarts utvecklingsförsprång
utan vidare värt två bönder.
20.Ke2
Två alternativ:
a) 20.c3 Dxe3+ 21.Se2 Sd4!! 22.
Dc4+ Kd8 23.Dd5+ Ke8 24.Dg2
Td8! och det finns inte någon
hållbar parad mot hotet
25...Sc2+.
b) 20.Sd2 Sa5 21.Df7+ Kb8 22.
c3 (Vit hinner inte rockera. 22.
0-0-0 faller på 22...Lxd2+
23.Txd2 Sc4.) 22...Dxe3+ 23.Se2
Thf8 24.Dd5 Lc5 och svart vinner, t.ex. 25.Se4 Lb6 26.Dxe5+
Tc7 27.b3 Sc6 28.Dd6 Te8 eller
25.De4 Df2+ 26.Kd1 Tfd8
27.Tc1 (Eller 27.Dxe5+ Tc7
28.Dg3 Txd2+! 29.Kxd2 Sc4+
30.Kd3 Sxb2+ 31.Kd2 Le3+
32.Kc2 Dxe2+ 33.Kb3 Dc4+
34.Kxb2 Dxc3+ 35.Kb1 Dc2
matt) 27...Sc4 28.Dxc4 (28.Tc2
Le3) 28...Txd2+! 29.Kxd2 Le3+
30.Kd3 Txc4.
20...Sa5! 21.Dd5 Da6+ 22.Dd3
Det är ödesdigert att lämna diagonalen h1-a8, men vit hade hur
som helst en hopplös ställning.
22...Dc6 23.Sc3
Ett sista försök att få i gång den
grovt eftersatta utvecklingen.
Alternativen var lika tröstlösa,
t.ex. 23.Sf3 e4 eller 23.e4 Thd8
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och det osar hett på c2.
23...Dg2+ 24.uppg.
IM Farid Abbasov från Azerbajdzjan var den mest långväga
deltagaren. Ett tag såg det ut som
om han inte skulle nå fram. Han
hörde av sig från Hamburg och
förklarade att det var något med
hans dokument som gjorde att
det skulle bli svårt för honom att
ta vägen genom Danmark. Det
hela var ganska obegripligt men
arrangörerna gjorde något som
förmodligen ingen annan arrangör av en öppen turnering skulle
ställa upp på: Anders Hansen
bilade ner till Hamburg och hämtade Abbasov.
Abbasovs dokument, befintliga eller obefintliga, blev senare
en polissak. De försvann när
någon bröt sig in på hans hotellrum torsdag kväll under första
ronden. Abbasov fullföljde ändå
turneringen på ett övertygande
sätt. Han delade förstapriset med
Jan Timman efter att ha besegrat
Linus Olsson i sista ronden.
Slaviskt (D 43)
Linus Olsson
Farid Abbasov
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.Lg5 h6 6.Lxf6 Dxf6 7.e3
Sd7 8.Ld3 Dd8
Originellt men inte ovanligt. I
senaste Sigemanturneringen spelade Cheparinov i stället 8...g6
följt av dxc4, Lg7 och 0-0 mot
Timman. Då fanns Linus Olsson
med bland åskådarna.
9.0-0 Le7 10.Tb1 0-0 11.b4
dxc4 12.Lxc4 Sb6 13.Ld3 a5
14.b5 c5 15.De2 cxd4 16.exd4
Lb4 17.Tbc1 a4 18.Tfd1 Lxc3
19.Txc3 Sd5 20.Tcc1 Sf4 21.
Db2 a3 22.Db3 e5!?
Abbasov måste få i gång sin löpare och väljer att offra en bonde
för att få ut den till e6. Mera
beskedligt var 22...b6 följt av Lb7.
23.dxe5 Le6 24.Lc4 Tc8!?

Kombinationer
1 Daniel Lindner–Ralf Hess, Fügen 2006. 24...Dh5+!
25.uppg.

2 Mario Leon–Eduardo Burguete, Pamplona 2006.
27...Txg2! (Javisst, andra raden.) 28.Kxg2 Txb2+ 29.Kf3
(Om kungen retirerar blir det matt på h3.) 29...Tf2+
30.uppg. Det väntar matt i nästa drag.

3 Nigel Donovan–Richard Webster, Hastings 2006. Svarts
sista drag före diagramställningen var att placera kungen i
hörnet. Alternativet 21...Tae8 hade gett honom klar fördel. Tanken var förstås att säkra kungen, men Webster hade
i stället råkat placera den på ett dödligt gaffelavstånd.
21.Txd6! Dxd6 22.Dxa8 uppg.
4 Lime Mihasi–Ludger Körholz, Fügen 2006. 29.Tb6! (Det
handlar om åttonde raden i kombination med ett indirekt
matthot på g7. Klarare uttryckt: 29...Dxb6 30.Te8+ [Eller
30.Dxg7+, om man tycker att det är vackrare.] 30...Lf8
31.Txf8+ Txf8 32.Dxg7 matt.) 29...Dd7 30.Txd6! Dxd6
31.Dxg7+! uppg.

5 Jekaterina Korbut–Tatiana Kosintseva, Gorodets 2006.
38.Tb7! (Det är lätt att se att svart inte kan slå tornet på
grund av 39.Dxf6+ med matt, men finns det inte remischackar på första och andra raden?) 38...Ta2+ 39.Kh1
Ta1+ 40.Kg2 Ta2+ 41.Kh1 Ta1+ 42.Sg1! Txg1+ 43.Kh2
(Svarts torn är oskadliggjort medan hoten kring svarts kung
kvarstår.) 43...Dg6 44.Txh7+! Dxh7 45.Df8+ uppg. Det väntar en dödlig schack på f6.

6 Ervin Toth–Hanna Leks, Budapest 2007. 29...Dxe1+!
(Jodå, det är svagheten på första raden som spökar.) 30.Lxe1
Ta1 31.h3 (I det här läget hjälper inte ett litet lufthål.
Försöket 31.Db4 faller på det eleganta 31...Sc2!. Det går ju
inte att slå springaren och på 32.Da5 spelar svart inte
32...Txa5 utan 32...Txe1+.) 31...Txe1+ 32.Kh2 Tff1!
33.uppg. Det hotar 33...Le5+ följt av 34...Th1 matt. Efter
33.Lxf1 Sxf1+ 34.Kh1 Sd2+ ryker damen.

Ett djärvt damoffer med svåröverskådliga konsekvenser.
25.Txd8 Tfxd8
Löparen på c4 är spikad och riskerar att gå förlorad.
26.Te1

Det hade varit bättre att avvärja
schacken på e2 genom att flytta
kungen. Lustigt nog tycks det vara
bäst att placera kungen i hörnet:
26.Kh1 Sd3 27.Tc3 Txc4 28.
Txc4 och nu:
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a) 28...Sb2 29.Dxa3 Sxc4 30.Dc1
och vit borde kunna säkra sin
kung och utnyttja bondemajoriteten på damflygeln.
b) 28...Sxf2+ 29.Kg1 Sg4 30.h3
Lxc4 31.Da4 (31.Dxc4? Td1+)
31...Se3 32.Dxa3 och vits bondemajoritet bör avgöra.
26...Txc4 27.Dxa3 Td3 28.De7
Det var sannerligen inte lätt att
förutse, men damen hade gjort
mer nytta på b7, t.ex. 28.Da8+
Kh7 29.Dxb7 Sxg2! 30.Kxg2
Tg4+ (30...Ld5 31.Te3!!) 31.Kh1
Ld5 32.Dxd5 (Finessen med att
ha damen på b7.) 32...Txd5
33.Tb1 och vits förbundna fribönder kan bli giftiga.

dersson, SK Rockaden och Jonny
Hector, Limhamns SK SK 5,5; 8–
14. Linus Olsson, Lunds ASK,
Tiger Hillarp Persson, Skara SS,
Björn Ahlander, Limhamns SK,
Magnus Lindhe, Halmstads SS,
Axel Smith, Lunds ASK, Kenneth Wiman, Skövde SS och
Lennart Wahlström, Varbergs SK
5 poäng.
(7 ronder, 90 spelare)
LG

Social
happening
i Sandviken

28...Sxg2!! 29.Ta1
Efter 29.Kxg2 Tg4+ stämmer
svarts pussel perfekt, t.ex. 30.Kf1
(30.Kh1 Ld5) 30...Lc4 (med hotet 31...Td1 matt) 31.Dc5
(31.Te2 Td1+ 32.Se1 Td2)
31...Txf3+ 32.Te2 Te4 och svart
får ett avgörande materiellt övertag.
29...Tg4 30.h3 Tg6 31.Sh2
Efter 31.Dxb7 Sh4+ 32.Kf1 Sxf3
33.Ke2 Tc3 hotar ett avgörande
angrepp inlett med Lc4+.
31...Sf4+ 32.Kh1 Txh3 33.Tg1
Ld5+ 34.uppg.
Slutresultat
1–2. Farid Abbasov, Azerbajdzjan och Jan Timman, Holland 6;
3–7. Lars Bo Hansen, Danmark,
Carsten Høi, Danmark, Stellan
Brynell, Limhamns SK, Ulf An54
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Schackets öppna tävlingar är för
flertalet spelare inte bara en
chans till tävlingstillfälle utan
också en social happening. Kristi
himmelfärdshelgens turnering i
Sandviken är inget undantag. När
spelarna kommer insläntrande
efter antingen en småbökig tågresa – Sandviken ligger avsides till i
Statens Järnvägars värld – eller
från en färd i någon fullastad bil
så träffas vänner och bekanta från
när och fjärran. I myllret av handslag, vänskapligt blixtspelande,
turneringstips och annat ligger
emellertid också spänningen i
luften: “Vem blir mitt nästa
offer?“, “Aj då, vad spelar han nu
för tiden?“, “Bra, då får jag in
Svesjnikov“. Ett par finländare
med stormästarna Jouni Yrjölä
och Yrjö Rantanen i spetsen
brukar dyka upp, liksom ett par
norrmän och ibland någon ungersk eller annan gäst från öster.
Gästrikland Open var länge en
riktigt stor turnering och även

om deltagarantalet fortfarande
håller sig en bit över tresiffrigt,
107 fullföljde i år, är tendensen
vikande. Det tål att sägas igen:
svenskt schack tappar mark och
fart. Färre spelare, färre klubbar
och färre deltagare är ett dystert
faktum som en nyvald SSFstyrelse och alla vi andra schackentusiaster får ta itu med. Att
turneringen i Sandviken skapligt
håller ställningarna kan man i stor
utsträckning tacka arrangörsstaben med Per Åkerman i spetsen.
Trots ett olyckligt missöde med
tidsangivelsen i sista rondens
parti blev det återigen en lyckad
turnering.
Lyckad turnering i alla avseenden blev det för stormästaren och
Sverigeettan Emanuel Berg som
vann i stor stil på 7 av 8 efter en
snabbremi i sista ronden mot
Anders Livner, som delade andraplatsen med Ralf Åkesson och
Yrjö Rantanen med 6½ poäng.
Enkelt ser det ofta ut när
stormästare slår oss enkla
mästarspelare. Så här avfärdades
arrangörsklubbens Bengt-Ola
Isetoft i fjärde rondens snabbschackparti:
Sicilianskt (B 77)
Emanuel Berg
Bengt-Ola Isetoft
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7
Den skarpa drakvarianten lever
fortfarande trots decennier av
vederläggningsförsök. De riktiga
specialisterna på öppningen litar
inte till öppningslitteraturens
förslag utan har skapat sin egen
teori, och många hemligheter
ligger nog förborgade i datorer
redo att explodera – om chansen
skulle ges.
7.f3 Sc6 8.Dd2 0-0 9.Lc4 Ld7
10.Lb3 Db8
Draget är närmast ospelbart i
mina ögon. Trots den logiska idén
att med hjälp av dam och torn
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understödja offensiven på damflygeln fungerar inte svarts
uppställning. Kungsflygeln blir
för utsatt och damen kan sällan
komma till undsättning från b8.
11.h4 Tc8 12.Sde2 Se5 13.Lh6
Lh8
När löparen är nedtvingad till h8
finns några taktiska idéer för vit;
en är att svart står på matt om en
vit springare når e7, en annan att
vit kan offra på h5 i vissa lägen
och därefter få in en schack på
g5 med damen. En tredje visar
Emanuel i partiet.
14.h5 e6?
Draget e7-e6 är sällan bra i draken eftersom svart försvagar de
svarta fälten och d6-bonden.
Något annat måste prövas. Kanske 14...Sc4 eller 14...Sxh5 trots
att det blir blåsigt kring kungen.
15.hxg6 hxg6 16.0-0-0 Se8

Sicilianskt (B 49)
Emanuel Berg
Simon Rosberg
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 e6 5.Sc3 Dc7 6.Le2 a6
7.0-0 Sf6 8.Le3 Lb4 9.Sa4 Le7
10.c4 d6
Efter 10...d6 är svart inne i ett
slags treradersuppställning fast
med springaren på c6 istället för
som brukligt på d7. Även om vit
tycks ha förlorat ett par tempon
på sitt springarflytt till a4 står han
lite bättre i denna ställning.
11.Sc3 Se5 12.Tc1 0-0
Draget ser naturligt ut eftersom
bonden på c4 självfallet inte kan
norpas. Frågan är dock om inte
svart borde ha avvaktat med
rockaden. Att föra över c6springaren till d7 skapar mer harmoni i den svarta ställningen och
kan vara den rätta planen.
13.g4!?

Se5.
15...Dd8? 16.Dd2 Sc7
Visst brukat svart stå passivt i
treraders, men här har öppningen gått över styr. Svart saknar
helt motspel.
17.h4 e5 18.Sf5 exf4 19.Lxf4
Se5 20.c5!
En fin stöt som ger avgörande
fördel. Vits utvecklingsförsprång
och terrängövervikt blir nu avgörande.
20...Lxf5 21.exf5 f6 22.Tcd1
Ännu mer slut var det efter
22.cxd6! Dxd6 23.Dxd6 Lxd6
24.Se4 Se8 25.gxf6 gxf6 26.Lh6
Tf7 27.Lh5.
22...dxc5 23.De3 De8 24.Se4
Td8 25.Lxe5 fxe5 26.f6 Txd1
27.Lxd1 Ld8 28.Lb3+ Kh8
29.Sd6 Dd7 30.fxg7+ Dxg7
31.Txf8+ uppg.
Samma rond övertygade Ralf
Åkesson mot Josef Ask. Ordet
över till Ralf:
Ralf Åkesson

17.Lf8!
Här kommer den tredje idén!
Efter Lf8 blir svart ofta matt på
h-linjen om han tar med tornet
efter Dh6 med matthot på h7
och h8. Här måste svart istället
ta med kungen och det är inte
mycket bättre. Emanuel avslutar
effektivt.
17...Kxf8 18.Txh8+ Ke7 19.
Dg5+ f6 20.Dh6 Sc7 21.Th7+
Sf7 22.Txf7+ Kxf7 23.Dh7+ Ke8
24.Dxg6+ uppg.
I sjätte ronden mötte Emanuel en
av landets mest lovande juniorer,
Simon Rosberg från Linköping.

Tufft men också riskabelt, eftersom vita framstötar på kungsflygeln riskerar att öppna för en
svart motstöt, b6-b5 och d6-d5, i
centrum. Draget kan dock berättigas av att svart inte har koordinerat sina springare.
13...Sed7
Efter 13...Te8 14.g5 Sfd7 står
svart trångt men har ändå en duglig försvarsuppställning.
14.g5 Se8 15.f4
Svarts sista chans att komma in i
partiet var att fullfölja utvecklingen och hoppas på det bästa
efter 15...b6 16.Lf3 Lb7 17.f5

Josef Ask
Detta ser ut som en alldaglig
ställning även om svart står mer
harmoniskt och vit har problem
med hotet mot g2. Dessutom
finns det en djävulsk fälla ...
18.Dg4?
Ett ytterst naturligt drag som
hotar g7, förhindrar 18...0-0, garderar g2 och – förlorar direkt!
18...g5!
TfS nr 3/2007
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Det ser ut som en allvarlig försvagning ...
19.Lg3 h5!! 20.Dxg5 Le7! 21.Df4
Enda draget eftersom 21.Dg7 Lf6!
fångar damen.
21...h4 22.uppg.
Nu går löparen på g3 förlorad.
En tyst hjälte i dramat är
springaren på d7 som täcker fyra
viktiga fält: b8, e5, f6 och b6.
(Det sistnämnda är av betydelse
med tanke på möjligheten
22.Dc7.)
Slutresultat
1. Emanuel Berg, Sollentuna SK
7; 2. Ralf Åkesson, Södra SASS
6½; 3. Anders Livner, SK Rockaden Stockholm 6½; 4. Yrjö Rantanen, Finland 6½; 5. Kim Nygren,
Örebro SS 6; 6. Johan Norberg,
Västerås SK 6; 7. Inna Agrest,
Sollentuna SK 6; 8. Simon Rosberg, Linköpings ASS 5½; 9.
Mikael Arovén, Kristallens SK
5½; 10–11. David Nygren, SK
Rockaden Umeå och Lucas Wickström, Linköpings ASS 5½; 12–
13. Thomas Ernst, Sollentuna SK
och Ulf Hammarström, SK
Rockaden Umeå 5½; 14. Timo
Pirttimäki, Finland 5½; 15. Jouni
Yrjölä, Finland 5½; 16. Kent
Ängskog, Horndals SK 5½; 17–
18. Jimmy Mårdell, SK Rockaden Umeå och Ulf Hammar, SK
Rockaden Umeå 5½ poäng.
(8 ronder, 107 spelare)
HENRIK LINDBERG

RÄTTELSE
I kongressreferatet i nr
3/07 angavs att detta var
den första extrakongressen sedan 1976. Det
stämmer inte. Den näst
senaste extrakongressen
hölls i Stockholm 1980
(se TfS nr 3/80).
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Lunds ASK har
återfått styrkan
Lunds ASK dominerade svenskt
klubbschack på 1970-talet med
flera förstaplatser i allsvenskan
och framgångar i Europacupen.
Schackjuniorer som flyttade till
Lund för att studera vid universitetet gick ofta med i klubben.
Det var framför allt Malmö AS
som fick se ett gäng lovande
spelare flytta till Lund och enrollera sig i LASK. Calle Erlandsson
såg till att lundaklubben frodades
och det var också han som kallades in och fick göra grovjobbet
när LASK var på fallrepet ett par
decennier senare.
Räddningsaktionen lyckades
och nu har en yngre generation
tagit över. Liksom tidigare fungerar universitetet som en magnet
och klubben har fått flera förstärkningar från utombys. Andraplatsen i elitserien senast vittnar
om förnyad styrka.
De starka öppna klubbturneringarna avlöser varandra. I
vårens Lund Open delades
förstaplatsen av Hans Tikkanen
och Linus Olsson, och i Mragel
Open var de åter i topp på 5/6.
Vi bjuder på partier från dessa
LG
båda turneringar.
Slaviskt (D 17)
Hans Tikkanen
Axel Smith
Lund Open
Ronden innan hade jag som svart
förlorat mot Anders Hansen och
behövde vinna det här partiet för
att ha en chans att hänga på täten.
Att under sådana förutsättningar
lyckas prestera en av de finaste
idéer och partier i tävlingskarriären är, som Pontus Carlsson
skrev i sin utmärkta artikel i TfS

nr 2/07, ”ännu en anledning att
spela schack”.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
dxc4
En smula överraskande. Jag visste att Axel var intresserad av att
spela Slaviskt, men trodde att det
skulle ligga längre fram i tiden.
5.a4
Förhindrar b7-b5 så vit kan ta
tillbaka bonden med löparen utan
bekymmer, gärna efter e2-e4.
Nackdelarna är att det kostar ett
tempo som svart kan använda till
att utveckla sig samt ger svart det
för Slaviskt karakteristiskt fina
fältet b4.
5...Lf5
Svart försvårar vits önskan om
att bygga ett fint centrum med
e2-e4.
6.Se5
Vit förbereder att ta centrum med
f3+e4 och får även möjlighet att
ta tillbaka bonden på c4 med
springaren. Ett lugnare alternativ
är det lika ofta förekommande
6.e3 e6 7.Lxc4 Lb4 8.0-0 Sbd7
9.De2 Lg6 10.e4 0-0 11.Ld3 med
kanske en minimal fördel för vit.
Lite ovanligare är Chalifmans
provocerande rekommendation
6.Sh4 efter vilket svart har många
möjligheter. Förutom det naturliga e7-e6 finns även det lätt hånfulla Lf5-c8, där svart hävdar att
vits springare står så dåligt på h4,
att det är okej att gå tillbaka med
löparen till utgångsfältet.
6...e6
Det klart vanligaste är utvecklingsdraget 6...Sbd7 som sätter
press på vits centrala springare.
Efter 7.Sxc4 har svart det skarpa
7...Dc7 och det lugna 7...Sb6.
7.f3 c5
Ett lite ovanligt drag som jag
inte hade sett innan turneringen.
Draget är dock logiskt: vit har
just gjort f2-f3 för att förbereda
spel på de vita fälten i centrum
med e4, så svart kontrar på de
svarta fälten mot den svaga punk-
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ten d4. Bonden på d4 garderar
dessutom den framskjutna
springaren på e5, som kan komma att hänga lite löst efter att
dess försvarare har eliminerats.
Utvecklingsmässigt är det jämnt,
så en sådan här aggressiv motstöt
har hyfsade chanser att fungera.
Det krävs ingående analyser för
att avgöra om det håller eller inte.
När jag mötte draget i första
ronden mot Björn Fagerström
började jag genast förbruka
mycket tid i mina försök att inte
komma sämre. Jag hittade en
godkänd fortsättning, men inför
detta parti hade jag en annan idé
i ett senare skede.
Huvudvarianten är 7...Lb4 som
utvecklar en pjäs med en bindning och förbereder kort rockad.
Spelet brukar fortsätta 8.e4 Lxe4
(Andra drag ger vit bra spel.)
9.fxe4 Sxe4 10.Ld2 Dxd4 11.
Sxe4 Dxe4+ 12.De2 Lxd2+ 13.
Kxd2 Dd5+ 14.Kc2 Sa6 15.Sxc4
0-0 16.De5 Tab8 17.a5! som
stoppar svarts planerade spel på
damflygeln. Vit anses ha de något
bättre chanserna med pjäs för tre
bönder. Den vita kungen kommer inte vara i någon fara eftersom damerna snart byts av, men
svart kommer att slå tillbaka
på d5 med c-bonden och få ett
fint sammanhängande centrum
som kompensation för pjäsen. De
flesta superstormästarpartier i
varianten har slutat remi, dock
med ett visst övertag för vit.
8.e4 cxd4
Vanligare på toppnivå är 8...Lg6.
Det ger vit en lite bättre ställning
men en stark svartspelare bör hålla
remi, t.ex. 9.Le3 cxd4 10.Dxd4
Dxd4 11.Lxd4 Sfd7 12.Sxd7
Sxd7 13.Lxc4 a6 14.Ke2 Tg8
15.Thd1 Tc8 och trogen sitt
rykte om strålande defensiva färdigheter höll svart remi i sjätte
VM-partiet Topalov–Kramnik,
Elista 2006 efter ytterligare femton drag (se TfS nr 7/06).

9.exf5 Lb4

10.Lxc4
Trots att det inte finns någon
fördel med avslag på e6 har även
10.fxe6 prövats: 10...fxe6 11.
Lxc4 dxc3 12.Dxd8+ Kxd8 13.
Ke2 (Se kommentaren till 12.0-0
i vårt parti.) 13...cxb2 14.Lxb2
Ke7 15.Thb1 (15.Sd3 liknar partiet Tikkanen–Fagerström i samma turnering. Men med kungen
på e2 är det svårare för vit att få
spel mot e6. Om vit spelar för
hårt på att undvika förenklingar
som leder mot remi kan det gå
fel, t.ex. 15...Tc8 16.Tac1 a5
17.Sxb4 axb4 18.Lb5 Sbd7 19.
Thd1 Sd5 20.Kf2 g6 21.Ld4 Kd6
22.Tb1 Tc2+. Svart står bra och
vann efter ytterligare ett tiotal
drag i partiet Nielsen–Baramidze, Dresden 2007) 15...a5 16.La3
Sa6 17.Lxa6 Txa6 18.Lxb4+ axb4
19.Txb4 b6. Partiet Farago–
Kallai, Ungern 2002 slutade remi
några drag senare.
10.Kf2 har spelats med idén är
att gå ur spiken av springaren på
c3. Svart kan inte slå den på grund
av 10...dxc3 11.Dxd8+ Kxd8
12.Sxf7+ och vit vinner. Korrpartiet Verdier–Conde, 1999
fortsatte i stället 10...Dc7 11.Sxf7
(11.Sa2 Dxe5 12.Sxb4 d3
13.Sxd3 cxd3 14.Lxd3 och vits
löparpar kanske kan ge honom en
liten, långsiktig fördel, men kungen kan komma att bli lite utsatt
innan dess.) 11...Dxf7 (Bättre är
11...dxc3 12.Sxh8 Lc5+ 13.Ke1

Lb4 14.Kf2 Lc5+ och remi) 12.
Dxd4 De7 13.Dxc4 Dc5+ 14.Le3
Dxc4 15.Lxc4 exf5 16.The1 och
svart överlevde mirakulöst nog.
10...dxc3 11.Dxd8+ Kxd8 12.
0-0
Om svart spelar som i partifortsättningen vore 12.Ke2 en förstärkning, men svart spelar bättre
a7-a5 istället för Lxa3 (som Kallai mot Farago 2002) varefter man
snabbare kan använda e-linjen.
12...cxb2
I partiet Georgiev–Kallai, Frankrike 2001 följde 12...Ke7 13.fxe6
(Bättre är 13.bxc3 eftersom
13...Lxc3 inte ska fungera. Jag
vet inte varför, men kanske är
14.La3+ Ke8 15.Sxf7 Kxf7 16.
Lxe6+ Ke8 17.Tfc1 Ld4+ 18.Kh1
tillräckligt eftersom vits löparpar
och starka torn tillsammans med
svarts utsatta kung och dåliga
utveckling kanske mer än väl
kompenserar svarts materiella
överläge.) 13...fxe6 14.bxc3 Ld6
( I detta läge är det svårare att
hitta något direkt för vit efter
14...Lxc3, men det kanske finns
något ändå efter 15.La3+ Ke8)
15.Te1 Tc8 16.La2 Txc3 17.Lb2
Tc2 18.Sd3 Td2 19.Lb1 och vit
vann tio drag senare.
13.Lxb2 Ke7
Vit är bonde under på damflygeln, men har löparparet, utvecklingsförsprång, en offensiv
springare på e5 och en ibland
säkrare kung (ibland bara passivare). Vit har ett par huvudplaner:
spel på damflygeln (med partidraget) eller tryckspel mot e6 som
börjar med 14.Sd3 eller 14.fxe6
fxe6 15.Sd3.
14.Tfb1
Poängen är att vit ska spela La3
och sedan skapa tryck på a- och
b-linjerna (ett framtida b6 kan
besvaras med a5).
I första ronden mot Björn
Fagerström spelades 14.fxe6 fxe6
15.Sd3 Tc8 16.Lb3 (16.Tac1 – se
Nielsen–Baramidze) 16...a5 17.
TfS nr 3/2007
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Sxb4 axb4 18.Tfe1 Tc6 19.Te2
Sbd7 20.Ld4 Td6 21.Lf2 Taa6
22.Le1 Td4 23.Tc1 Sd5 24.Lxd5
Txd5 25.Lxb4+ Kf7 26.a5 b6
27.Tc6 Se5 28.Tc7+ Td7 29.Ld6
Txc7 30.Lxc7 Sc4 31.axb6 Sxb6
32.Lxb6 Txb6 33.Kf2 och remi
efter ytterligare tjugo drag där
jag försökte skapa något utan att
lyckas från denna synnerligen
remiaktiga ställning.
14.Sd3 är Pia Cramlings drag
som hon använde sig av ett par
gånger i början av 2000-talet, t.ex.
14...Tc8 15.Lb3 (15.Tac1 Sc6
16.Sxb4 Sxb4 17.a5 Sfd5 18.Tfe1
Tc6 19.Lb5 Txc1 20.Txc1 a6 21.
La4 g6, Cramling–Hillarp Persson, elitserien 1999 slutade med
vinst för svart efter ytterligare 30
drag) 15...Sa6?! (Bättre är 15...a5
ungefär som i partiet Tikkanen–
Fagerström och det var det Björn
hade tänkt spela.) 16.Sxb4 Sxb4
17.a5 och vits löpare blev väldigt
starka i partiet Cramling–Barkhagen, Stockholm 2001. Vit vann
(se TfS nr 7/01).
14...Tc8

Utvecklar tornet till en öppen
linje med hot mot vits fint placerade löpare. Detta är det första
kritiska läget i partiet. Här tog jag
mig en lutare på 47 minuter, alltså mer än halva min ursprungliga
betänketid. Idén hittade jag nästan direkt, men ställningen som
uppkommer är åtminstone för
mig omöjlig att med säkerhet
bedöma, och lite tid fick läggas
58
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på att analysera andra alternativ.
Till slut vann den nyfikne artisten
kampen mot den skeptiske matematikern. Jag drog fram min idé
med ett stort leende och skyhög
puls.
15.La3! Lxa3
Med remianbud.
16.Txb7+! Kd6 17.f4!
Det svåra draget att se. Vit gör ett
lugnt garderingsdrag med pjäs
under.
17...Lc5+
Han flyttar den hotade löparen
till det enda garderade fältet, med
schack dessutom. Vilket bra drag!
18.Kh1

Det andra kritiska läget – vad har
hänt sen jag tänkte på tok för
länge? Vit har gett upp en ren
pjäs och svart är vid draget med
enbart en bonde hotad. Som
kompensation har vit en otroligt
härlig pjäskoordination, aktiva
positioner för sina kvarvarande
pjäser och bönder, en utsatt svart
kung och dålig svart utveckling
(med avsaknad av enkla, bra utvecklingsdrag!) på damflygeln. I
vissa varianter får vit ta f7bonden med torn/springare och
e6 med f5-bonden varefter vits
fribönder kan bli mycket farliga.
Spielmann sa ”Ett offer kan inte
bara bedömas med utgångspunkt
från om det är helt igenom
korrekt eller inte, utan också
– och det är ännu viktigare –
utifrån hur pass farligt det är.“
I praktiskt spel är svarts ställ-

ning mycket svår, men även
konkret verkar vit stå lite bättre.
(Efter 18.Kf1 kan kungen bli
utsatt för en springarschack på
e3 i vissa varianter.)
18...Tc7?
Det förlorar snabbt, men ställningen är svår för svart. Ställningen är komplicerad och en myriad
av varianter skulle behövas för att
bevisa att vit verkligen står bra.
Här följer några exempel från
efteranalysen och efter-efteranalysen, som skedde med hjälp av
Deep Fritz 8 (vit) och Rybka
(svart):
a) 18...Tf8 förhindrar Txf7, men
efter 19.Td1+ Sd5 20.Lb5 har vit
farliga hot, inte minst Sc4 matt!
Svart blir tvungen att ge upp tornet på f8, t.ex. 20...Le3 21.Sxf7+
Txf7 22.Txf7 med vit fördel.
b) 18...Le3 skapar ett flyktfält för
kungen och hotar samtidigt att
slå bort garderingen av springaren. Vit har dock resurser: 19.
Td1+ Sd5 20.Sxf7+ Kc5 21.Lb3!
Sc3 22.Td3 Ld4 23.Sg5 e5 24.
Se6+ Kc6 25.Txg7 Sa6 26.fxe5
Lxe5 27.Txh7 Tab8 28.Th6 Th8
29.Sd4+ Kb7 30.Txh8 Txh8 31.
Sf3 Lf6 32.Td7+ Kc6 33.Txa7
med klar fördel för vit.
c) 18...Lb6 skapar också ett flyktfält för kungen, men utan att
löparen hamnar i slag inom den
närmaste tiden, t.ex. 19.Sxf7+
Kc6 20.Te7 Kc5 21.Lxe6 Sc6
22.Tb7 Kd4 23.Lxc8 med liten
fördel vit.
d) 18...Sd5!? var det jag räknade
mest på under partiet och svårast
att bemöta. Vit spelar antingen
19.Td1 eller 19.Sxf7+. Under
partiet hade jag tänkt välja det
förra, men jag vet inte vilket som
är bäst.
19.Td1+ Sd5 20.Sxf7+ Txf7
När Axel spelade 18...Tc7 trodde han att 20...Kc6 skulle fungera. Han hade missat 21.Sd8+!
Kd7 22.Txc7+ Kxc7 23.Sxe6+
och vit vinner.
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21.Txf7 uppg.
Svarts ställning är hopplös. Hans
dåliga utveckling och utsatta kung
kommer kosta en pjäs, t.ex.
21...Sd7 22.fxe6 S7f6 23.Lxd5
Sxd5 24.Td7+ Kxe6 25.T7xd5
och vit vinner.
(Kommentarer av Hans Tikkanen)
Slaviskt (D 11)
Linus Olsson
Axel Smith
Mragel Open
1.Sf3 d5 2.d4 Sf6 3.g3
Näst sista ronden i en öppen turnering. Morgonrond och med vit
möter jag en något svagare spelare men god teoretiker. Hur ska
man då resonera? Vem gynnas i
det läget av att det kastas i väg
tjugo teoridrag? Vem är mest
morgontrött? Efter att ha bedömt
de här faktorerna kom jag fram
till att rätt medicin var att spela
ett solitt system där inget kan gå
fel de första femton dragen, för
att få min motståndare ur teorin
och hinna få i mig två koppar
kaffe.
Alternativet till 3.g3 var att
spela det förhatliga Londonsystemet (som Smith spelar med
svart i det här partiet) det vill säga
3.Lf4. Stormästarna spelar i stället 3.c4.
3...Lf5 4.Lg2 e6 5.Sbd2 h6
Vit hotade med Sh4.
6.c4 c6 7.0-0 Sbd7 8.b3 Ld6?!
Det bryter mot Riis regel (Jens
Riis, 2300-spelare och Londonexpert från Lund): Ställ aldrig
löparen där den hotar en bonde
som är garderad av två bönder.
Svarts löpare på d6 hotar g3bonden som är garderad av två
bönder, och där kommer aldrig
hända något. Jämför med Damgambit där vit alltid ställer löparen på d3, men i Kungsindiskt
och Grünfeldindiskt ställer vit
aldrig löparen på d3 utan alltid
på e2. Eller i en isolanistruktur
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hans Tikkanen
Linus Olsson
Axel Smith
Nils Grandelius
Björn Fagerström
Sebastian Nilsson
Anders Hansen
Sven Rosell
Gunnar Finnlaugsson
David Quinn

där vit ofta spelar Lc2 och Dd3
för att framtvinga g6 och sedan
direkt gör Lc2-b3 för att löparen
har gjort sin plikt på b1-h7 och
framtvingat försvagningen g6. När
man har fått elo 2500 ser man
rätt enkelt att svart skulle ha ställt
löparen på e7 i stället.
9.Lb2 0-0 10.Te1 Dc7 11.Sh4
Med löparen på e7 hade detta
inte varit lika attraktivt eftersom
han då kunde ha slagit av med
Le7xh4 när vit öppnar centrum
med e4. Då hade vit fått göra
Sf3-e5 i stället varefter svart kan
spela Sd7xe5 dxe5 Sd7 med förflackning.
11...Lh7 12.e4 dxe4 13.Sxe4
Sxe4 14.Lxe4 Lxe4 15.Txe4
Vit kontrollerar centrum och har
en liten fördel. Drömställningen
i Katalanskt är att löparen är kvar
på g2 och svarts på c8, en typställning som är mycket bättre
för vit. Men även partiställningen
är lite bättre för vit.
15...Le7!?
En bra plan. Svart omgrupperar
löparen till f6 och hotar att spela
c5 och utjämna spelet. Vit måste
agera snabbt för att behålla fördelen.
16.d5!
Det hårdaste. Efter en lång lutare
bedömde jag att det här draget
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skulle ge mig ett starkt angrepp.
16...Sf6
Efter 16...Lf6 17.Lxf6 Sxf6 18.d6
Da5 19.Td4 behåller vit en liten
fördel, eftersom d6-bonden är
stark.
17.Td4!
Poängen. Vit förbereder ett kvalleoffer på d5 med planen att få
fältet f5 för springaren där den
jämte löparen och damen på g4
bäddar för ett starkt kungsangrepp.
17...cxd5 18.cxd5

18...exd5?
Smith bedömde vits angrepp som
avgörande. Men det är inte så
enkelt, vilket jag påpekade för
honom efter partiet. Svart bör
tvinga vit att offra kvalitet:
18...Sxd5 19.Txd5 exd5 20.Sf5!
(20.Dg4? Lg5 21.Sf5 [21.f4? Lf6
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22.Lxf6 Db6+ 23.Kh1 Dxf6 och
svart vinner] 21...g6 22.Dd4 f6
23.Dxd5+ Kh7 och svart klarar
sig) 20...g6! (Ett viktigt drag!
Svart måste hota bort vits monsterspringare på f5. Här hittar jag
inget som vinner direkt för vit,
men vi kan vara rätt överens om
att vit har ett farligt angrepp. Om
han spelat så hade jag fått fundera ut hur vit ska avgöra det här.)
21.Dd4 (21.Dd2 gxf5 22.Dxh6
f6 23.Dg6+ och remischackar.
21.Tc1 Dd8 22.Sxh6+ Kh7 23.
Sg4 med angrepp) 21...f6 22.Tc1
med angrepp.
19.Sf5
Nu hotar 20.Tg4 med fruktansvärt angrepp.
19...Dd7?
Det förlorar forcerat. Vit har
starkt angrepp efter 19...Tfe8
men det är svarts bästa försök,
t.ex. 20.Tg4 Sxg4 21.Dxg4 Lg5
22.Lxg7 Kh7 23.f4 Le7 24.Lxh6
Db6+ 25.Kh1 Dg6 26.Dh3 Kg8
27.Lg7 Dh7 28.Dg4 Dg6 29.Dh3
Dh7 med remi.
20.Txd5! Sxd5 21.Dg4!
Med matthot och avdragare på
damen. Inte 21.Dxd5?? Tfd8 med
lika spel.
21...Dxf5
Smith hade nog inte sett matten
utan var inställd på 22.Dxf5 Sf6,
då han kan sätta upp ett segt
försvar. När man har spelat ett
tag lär man sig att läsa spelarna,
om de har sett det draget man gör
eller inte. De hoppar till om de
inte har sett ens drag i förväg.
Många starka spelare jag har visat
det här för gör Sf5 Dxf5 Dxf5 à
tempo och funderar sen. Precis
som vit hotar matt och svart offrar damen för att inte bli matt
och vit tar damen, men det är ju
bättre att sätta matt. Här väntade
jag humant två minuter innan jag
utförde matten så han inte skulle
svimma av chocken.
22.Dxg7 matt
(Kommentarer av Linus Olsson)
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Tävlingskalender
Juni
■ Stockholm 30 juni–16 juli
SM i Eriksdalshallen – se inbjudan nr 2/07!

Juli
■ Helsingør, Danmark 21–29 juli
Politiken Cup, Nordiska Mästerskapet. Info: politikencup.dk – se
annons nr 3/07!
■ Rønne, Danmark 30 juli–5 augusti
Baltic Sea Cup, öppen turnering. Info: balticseacup.bornholmsskakklub.dk – se annons nr 3/07!

Augusti
■ Karlskrona 2–4 augusti
Rödeby Open – se annons sidan 61!
■ Täby 4–10 augusti
Folkschackfestivalen – se annons sidan 62!
■ 17–19 augusti
Kadettallsvenskan, final.
■ Stockholm 17–19 augusti
Rockaden Open – se annons nr 3/07!
■ Linköping 26 augusti
Stångåslaget – se annons sidan 63!

September
■ Mexico City 11 september–1 oktober
VM-turneringen. Info: www.chessmexico.com
■ Sibenik, Kroatien 13–24 september
Ungdoms-EM. Info: www.euroyouth2007.hr

Oktober
■ Kemer-Antalya, Turkiet 2–10 oktober
Europacupen.
■ Linköping 12–14 oktober
Skol-SM.
■ 19–21 oktober
Elitserien rond 1–3.
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Rödeby Open
2 – 5 augusti 2007
Speldagar

Torsdag 2/8
Fredag 3/8
Lördag 4/8
Söndag 5/8

8.30–9.30 personlig anmälan, 10–15 rond 1, 16–21 rond 2;
10–15 rond 3, 16–21 rond 4;
10–15 rond 5, 16–21 rond 6;
9–14 rond 7, 14.30 prisutdelning.

Betänketid

40 drag på två timmar, därefter resten på en halvtimme.

Spelplats

Chapmanskolan, Östra Köpmangatan 26, Karlskrona.

Anmälan

Senast 28/7 på ett av följande sätt: Telefon: Anders Morén 0455-40661.
Brev: Anders Morén, Pilstigen 4, 37030 Rödeby. E-post: rodebyschack@yahoo.se
Ange namn, klubb och rankingtal!

Startavgift

300 kr erlägges vid den personliga anmälan 2/8 senast 9.30.

Priser

5000, 3000, 2000, 1000, 4x500 kr. Dessutom rankingpriser 400 kr i grupper
om cirka 6 spelare. Om deltagarantalet understiger 75 reduceras priserna.

Hotell

Hotell First hotell 0455-55560, Statt 0455-55550, Karlskrona vandrarhem 0455-100 20,
Hotell Conrad 0455-363200, Hotell Angöringen 0455-24600.

Välkomna!

Rödeby SK

Schackbokauktion
Onsdagen den 4 juli blir det bokauktion
i Eriksdalshallen i samband med SM.
Alla som önskar är välkomna att lämna in material till försäljning till Stockholms
Schackförbund fram till den 25 juni med angivande av utropspris och övriga
uppgifter som behövs till försäljningen.
Bokinlämningen ska ske till Stockholms Schacksalonger, Ringvägen 9C.
Du är också välkommen att delta i auktionen som börjar klockan 10 med
visning av böckerna – försäljningen startar klockan 13 i Matsalen i
Eriksdalsskolan.
Katalog kan beställas från Stockholms SF, tel. 08-669 36 54 eller
email: stockholms.schackfrbund@telia.com

Välkomna!
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inbjuder till snabbschacktävlingen

Stångåslaget
Söndag 26 augusti 2007 kl. 11.00-17.00
9 ronder snabbschack med tidshandikapp
Nordisk schweizer, progressiv särskiljning
Klasser:
A = >2250, B = 2001-2250, C =1751-2000
D = 1501-1750, E = <1501
Handikapp: A-A,B-B,C-C,D-D,E-E
: 15-15 min
A-B,B-C,C-D,D-E
: 12-18 min
A-C,B-D, C-E
: 9-21 min
A-D,B-E
: 6-24 min
A-E
: 3-27 min
Priser:
1:a: 5000 kr, 2:a: 3000 kr, 3:e: 2000 kr
4:e: 1250, 5:e 750 kr. Ratingpriser 1000 kr
Prispengarna är garanterade vid 80 deltagare
Spelplats:
Tekniska verkens matsal, Brogatan 1
(10 minuter ifrån stationen)
Avgift:
Seniorer 250 kr. Juniorer (f. 1987 och
senare) 150 kr. IGM och IM fri start
Anmälan:
Startavgiften insättes på postgiro
49 61 30-6, senast 21 augusti. Ange namn,
klubb, rating på talongen. Personlig anmälan
i spellokalen mellan kl.10.00-10.30
Info:
Peter Halvarsson
tfn: 013-21 06 75
epost: peter@halvarsson.no-ip.com
Hemsida:
http://lass.no-ip.com/LASS
Spelform:
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POSTTIDNING

B

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