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Förbannelsen är bruten
Tiger Hillarp Persson har försökt och försökt och aldrig lyckats vinna ett SM
av något slag. Tills i somras. Då blev han äntligen Sverigemästare, förbannelsen
var bruten. I denna intervju berättar han om vägen fram till SM-titeln rond
för rond. Förre Sverigemästaren Stellan Brynell satt med vid köksbordet
och kommer med intressanta inpass. Och det handlar inte bara om SM-gruppen.
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Knarrfritt för SM-gruppen
Johan Furhoff bjuder på en initierad skildring av vad som utspelade sig i kampen
om SM-titeln. Bland annat får vi läsa om de faror som lurar under förberedelser
på en balkong. Här får du de bästa partierna och de bästa historierna.
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Magnus Carlsen on tour
Det har gått snabbt. Sextonårige Magnus Carlsen är redan etablerad i världseliten.
Här följer vi honom från kandidatmatchen mot Levon Aronian i Elista, via superturneringen i Dortmund till turneringssegern i Biel. När Carlsen är klar med
toppidrottsgymnasiet lär det knappast bli några universitetsstudier. Nu är det
schack som gäller för hela slanten och han förutspås en lysande framtid av
världens främsta spelare.

65

Obekväma kläder
Vi återvänder till Carlsvik och ortens lilla schackklubb. Det är upplagt
för en spännande slutrond i Carlsvikmästerskapet och som vanligt går
inte allting enligt planerna.
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De tre runt köksbordet
Lars Grahn(LG) ställde frågorna,
Sverigemästaren Tiger Hillarp
Persson (THP) svarade, och förre
Sverigemästaren Stellan Brynell
nr 5/2007
4(SB) komTfS
med
inpass.
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Förbannelsen är bruten
Tiger Hillarp Persson har äntligen blivit
Sverigemästare och i denna intervju
berättar han om vägen fram till SM-guldet.
LG: Vilka förväntningar hade du
inför turneringen?
THP: Faktum är att jag inte hade
så stora förväntningar när jag kom
till SM, för jag hade inte spelat på
en och en halv månad. Jag hade
inte tittat på schack på ett par tre
veckor. Jag hade semester och
var inte jätteambitiös.
– Men jag hade börjat förbereda mig på att spela 1.e4. Det var
väl egentligen mest det jag hade
gjort veckorna innan, lånat lite
böcker av Stellan om Spanskt,
och lovat Stellan att jag inte
skulle spela 1.e4 mot honom.
Det fick jag nytta av i partiet mot
Lars Karlsson. Det var väl enda
partiet, fast där var dragföljden
1.d4 e6 2.e4.
– Tidigare år har jag varit nästan övertygad om att jag skulle
vinna SM, men det var jag inte i
år.

Foto: Lars Grahn

LG: Du har aldrig vunnit SM
förut ...
THP: Nej, trots att jag enligt min
egen uppfattning har spelat det
bästa schacket åtminstone två
tidigare år, men sjabblat när det
har kommit riktiga lägen. Om jag
tar mina bästa partier från förra
året i Göteborg, eller till och med

från förrförra året eller från Umeå,
så hade jag en högre högstanivå
där. Där tyckte jag att de bästa
partierna jag spelade hörde till
turneringens bästa partier. I år
kändes det som om jag hade en
jämnare nivå.

handlat om partier där det har
varit totalt ologiskt att jag inte
har vunnit eller i sämsta fall fått
remi.

ROND 1. Svart mot
Bengt Lindberg, remi.

LG: Du har spelat bättre utomlands än i Sverige.
THP: Jag ville så gärna vinna på
hemmaplan att det har haft en
tendens att låsa sig för mig. Jag
har också ett slags stålmannenkomplex. Jag tror att när jag får in
flytet så ska allting gå väldigt lätt.
Problemet är att när det går lätt
för mig så går det nästan för lätt.
Det är som om dragen kommer
till mig snarare än att jag behöver
leta upp dem. Då blir jag lätt lat
och i latheten sätter jag bort mig,
ofta i ställningar där jag står bra.
Jag agerar som vore jag Stålmannen, men det är jag ju inte.
– Det är inte så att jag förlorar
många partier där jag står dåligt,
utan snarare så att jag får upp en
jättebra ställning i mittspelet –
som mot Thomas Ernst förra året
eller när jag spelade ner Joel Åkesson långsamt – och så har jag
sjabblat. Jag har satt bort i snitt
tre till tre och en halv poäng i SMgruppen under flera år. Det har

THP: Där hade jag tur. Jag kämpade bra. Som jag märkte redan i
förra årets SM-grupp – det har
varit en stor skillnad det senaste
året, och det är därför min rating
är så pass mycket högre – så har
det blivit svårare att slå mig när
jag står dåligt. Jag är lite inspirerad av Emanuel . Titta på honom:
man behöver inte ge upp för att
man står dåligt efter öppningen.
– Jag hade ett förlorat slutspel
mot Thomas Ernst i förrförra SM.
Det var ungefär där det började
vända. Efter det har jag varit mer
svårslagen.
– Jag kände det mot Bengt, jag
ställde honom inför nya problem.
Flera gånger gjorde han drag som
jag inte hade förväntat mig, och
som jag under partiets gång trodde var dåliga.
– Han borde stå klart bättre i
öppningen [1.e4 g6 2.d4 Lg7
3.Sc3 d6 4.f4 Sf6 5.Sf3 c5 6.dxc5
Da5 7.Dd4 dxc5 8.Dc4 Sc6 9.e5
Sh5] och bommar en chans när
TfS nr 5/2007
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han spelar 10.Ld2. Där ger 10.Le3
vit en överlägsen ställning. Jag
var överraskad av [10.Ld2 Le6
11.Db5 0-0-0 12.Dxa5 Sxa5
13.g3 f6 14.Sa4 Sc6 15.Sxc5 Ld5
16.Le2 fxe5] 17.c4 vilket visar
sig vara ett utmärkt drag, men
objektivt sett borde jag nog stå
minimalt bättre lite senare, vilket
jag grundar på en snabbkoll med
Fritz. Men Fritz horisont är kanske för snäv för att den ska kunna
bedöma ställningen riktigt. [17.c4
Lxf3 18.Lxf3 exf4 19.g4]

SB: Bengt Lindberg är väldigt
underskattad.
THP: Han har en hög högstanivå.
LG: Han spelade en GM-turnering strax före SM i Ungern och
det gick inte så bra.

innan jag drog i nödbromsen.
– Jag var lite besviken över att
jag inte vann det partiet. Det
kändes som om jag hade honom
på fall. Samtidigt var det trevligt
att Jesper fick en halva där i
början. Och han försvarade sig
jättebra.

SB: Om man har svart mot
honom så vet man att det blir
jobbigt. Han kör rätt hårt.
LG: Han är inte så aktiv turneringsspelare.
SB: Det var kanske därför turneringen i Ungern inte gick så bra.

Här följde 19...Lxb2 20.Tb1 La3.
Under partiet såg jag en annan
idé, som jag visade för Bengt i
efteranalysen. Jag kunde ha spelat 20...Ld4 med idén 21...Lf2+
och om 22.Kxf2 så 22...Txd2+.
Och om kungen går till e2 så har
jag en springarschack på d4. Jag
tror att det hade lett till fördel för
svart.
– En sak som Bengt gjorde väldigt fint i det här partiet var att
hela tiden spela på initiativet och
kontinuerligt sätta mig under
press. Jag satte bort mig i tidsnöden och borde ha förlorat, men
där fanns också ett läge där det
fanns lätt utjämning. Att ständigt
vara under den pressen och känna att motståndaren sitter och
kastar den ena saken efter den
andra på en – då är det inte lätt att
hålla ihop det.
– Hade det här partiet gått
annorlunda kunde det ha blivit
en helt annan turnering för mig.
6
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"Jag har också ett slags
stålmannenkomplex. Jag
tror att när jag får in
flytet så ska allting gå
väldigt lätt. Problemet är
att när det går lätt för mig
så går det nästan för lätt."
THP: Jag tycker att både Bengt
Lindberg och Ralf [Åkesson] är
underskattade. De är båda kapabla att få starka spelare att se
helt hjälplösa ut.

När jag fick in 34.Dh2 och tvingade fram 34...Kb8 så kunde jag ha
spelat 35.exd5 [i partiet spelades
35.The1] 35...Sxd5 (35...cxd5
36.Tc1! hotar bland annat
37.Sa6+) 36.Lxd5 Txd5 37.Sc3
med idén d4-d5-d6, men jag hade
inte den tid som krävdes för att
luska ut det. Och så kände jag att
om jag spelade normalt så skulle
han krascha. Men det gjorde han
inte.

Rond 3. Svart mot
Bo Lindberg, vinst.

Rond 2. Vit mot
Jesper Hamark, remi.
THP: Där spelade jag bra, men
min ovana lyste igenom. Jag spelade ut honom långsamt och
omkring drag 34 kunde jag ha fått
väldigt stor fördel. Men när jag
bommade det bröt jag ihop i min
tidsnöd och kom bonde under i
stället. Han missade ett litet
taktiskt hot som kunde ge mig
ett litet initiativ efter tidsnöden.
Sedan försökte jag till och med
spela på vinst med bonde under

THP: Det partiet är jag väldigt
nöjd med. Det var lite utmanande när jag spelade [1.d4 Sf6 2.Lg5
e6 3.Sd2 h6 4.Lh4 c5 5.e3 Sc6
6.c3 d5 7.Sgf3] 7...a6. Då hade
jag redan planerat idén [8.Ld3]
8...cxd4 9.exd4 g5 10.Lg3 Sh5
och han spelade helt rätt 11.Le5
och i varianten 11...Sxe5 12.Sxe5
Sf4 [13.Df3] är 13.0-0 också kritiskt. Det räknade jag på som
huvuddraget. Men efter 13...Ld6
är 14.0-0 redan fel. Efter det står
jag bra.
– Jag balanserade verkligen på
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ett gungfly i det här partiet men
lyckades få en bättre ställning så
småningom.
– Det här partiet är jag alltså
mycket nöjd med. Det var efter
det som jag fick modet att spela
som jag gjorde mot Furhoff nästa
dag. Jag kände att kan jag spela så
här så kan jag vara bonde under
om jag har initiativet.
LG: Rent allmänt, fick du in dina
preppar i den här turneringen?
THP: Jag har inte varit så lite
preppad på många år, men den
stora skillnaden är att jag har varit
relativt trogen några öppningar
under en längre tid. Det betyder
att tempot i mitt spel har gått
upp. Jag har inte hoppat från det
ena till det andra hela tiden. Och
jag kan mina saker mycket bättre.
Det gör ingenting om jag inte
preppar på en månad, för jag är
ändå öppningsmässigt mycket
bättre än vad jag var för tre år
sedan. Det visar sig framför allt
på min tidskonsumtion. Även om
jag var i tidsnöd i några av partierna så var det inte alls i närheten
av vad det har varit tidigare.
LG: Trompowsky mot Bo Lindberg, det var ju väntat. Så hur
långt följer vi din prepp i det
partiet?
THP: Till tredje draget. Det är
mer en uppställning, så det är
inte något konstigt med det. Mot
Bengt Lindberg kom 7.Dd4 som
en total överraskning.
SB: Finns det?
THP: Oh, ja. Det visade sig att
jag hade tittat på det [7.Dd4] för
två tre år sedan men det hade jag
inget minne av under partiet.
– Jag fick inte in några preppar
alls i turneringen. Likadant mot
Jesper Hamark. Han valde att

spela Damgambit och jag hade
preppat något helt annat.

Rond 4. Vit mot
Stellan Brynell, vinst.
THP: Mot Stellan var jag helt
säker på att han skulle besvara
1.c4 med 1...e5 [han spelade
1...c5], så det var ytterligare en
prepp som gick åt helvete. Det
blev i princip bara improvisation.
Efter 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Sf6 4.g3 g6
5.Lg2 Lg7 6.0-0 0-0 7.d4 cxd4
8.Sxd4 Sxd4 9.Dxd4 d6 spelade
jag 10.Dd3. Jag fick tänka lite
extra för att hitta det draget. Så
kom jag fram till att: okej, jag tror
att det här är teoridraget och även
om jag inte trivs jättebra i ställningen, så är det nog inte Stellans
favoritställning heller.
SB: Nej ...
LG: Ni tränar tillsammans. Hur
är det att spela mot en träningspartner?
SB: Jag tycker egentligen inte att
det är så stor skillnad, så länge
man är överens om att man alltid
spelar.
THP: Ja.
LG: Och ni är överens om att ni
alltid ska spela mot varann?
SB: Vi har i alla fall inte sagt
något annat.
THP: Jag känner ibland att jag får
hjälpa Stellan med vissa grejer.
Och då brukar jag säga att om vi
kollar på det här tillsammans, så
tänker jag inte spela det när vi
möts. Det har jag gjort flera
gånger. Det känns som en förutsättning för vårt samarbete.
– Stellan hjälper mig att förbereda mig för att spela 1.e4, och

om jag så skulle ägna hela juni
månad åt att förbereda mig mot
Franskt och spela 1.e4 mot
honom – så gör man inte! Det
finns vissa gränser. Jag spelade
engelskt därför att Stellan hade
lånat ut en bok till mig om Nimzoindiskt med Dc2. Det tänkte
jag spela mot Pontus i stället i
sista ronden. Att låna en bok av
Stellan och sedan spela det mot
honom – nej! Spela 1.e4 – nej! Så
– 1.c4. Men jag kan spela vad som
helst. Det finns snart inte ett drag
som jag inte kan spela. 1.e4 är ju
på gång.
– Jag tror att det är viktigt i
dagens dator-era att om du kan
sitta två tre timmar med en prepp
och få in den när han har förväntat sig något annat, då har du en
ganska stor fördel.
– I EM [Se Tigers referat i förra
numret. LG] var jag och nosade
på möjligheten att gå vidare. Jag
hade merbonde mot Landa och
jag hade goda vinstchanser mot
Khenkin. Jag tycker att jag hade
lite otur som fick möta både Chalifman och Sakajev, superspelare
som råkar vara lite lågrankade för
närvarande. Min respekt där gjorde att jag kanske inte hade någon
bra chans mot någon av dem.

"Stellan hjälper mig att
förbereda mig för att
spela 1.e4, och om jag så
skulle ägna hela juni
månad åt att förbereda
mig mot Franskt och spela
1.e4 mot honom – så gör
man inte!"
– Det är viktigt att ha många
strängar på sin lyra om man ska
vinna.
LG: En gång före SM spelade ni
blixt mot varann under ett träTfS nr 5/2007
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ningspass. Vad var syftet med
det? Är det för att få en känsla för
vissa öppningsvarianter?
THP: Nej, men det har vi tänkt
på många gånger. Vi kommer dit.
LG: I intervjun med dig och Stellan i TfS nr 7/04 förklarade du att
du inte är så förtjust i blixt ...
THP: Har man inte spelat på en
och en halv månad så är det bra
att få lite partier i sig. Det är de
enda blixtpartierna jag har spelat
i år.
– Jag spelade 1.e4 i våra blixtpartier, lite grann för att testa
gränser. Vi upprepade samma
variant i Franskt tre fyra gånger.
Sedan funderade vi: varför spelar
svart inte så här i stället. Det är
inte så att vi bara rycker i väg det
ena blixtpartiet efter det andra.
SB: Vi gick inte in för att vinna på
tid ...
THP: Haha. Bara ibland.
SB: Ja, ja, men bara mot slutet.
LG: Det gäller att markera sin
position inför SM ...

Rond 5. Svart mot
Johan Furhoff, vinst.
THP: Kvällen innan så tänkte jag
att det här är ett parti som jag
måste vinna om jag ska vinna
turneringen. Jag spelade det skarpaste. Jag vet att Furhoff har en
otrolig fantasi. Han är en kreativ
spelare men räknar inte så exakt.
Och mycket riktigt, han missade
faktiskt i ett läge där han kunde
ha fått en liten fördel. [1.e4 g6
2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4 a6 5.Sf3
b5 6.Ld3 Sd7 7.e5 c5 8.Le4 Tb8
9.Sg5 Sh6 10.e6 Sf6 11.exf7+
Sxf7 12.Lc6+ Kf8 13.dxc5]
8
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– Här spelade jag 13...Lf5. Jag
tänkte att jag möter en initiativspelare. Han började ju turneringen ganska bra. Jag fick både
Jan Johansson och Furhoff i lägen
där de låg bra till. Det vände väl
lite när de mötte mig. Och här
kände jag då att jag ville ha
initiativet. Det viktigaste mot
Furhoff är att det är jag som
sitter med initiativet och inte han.
Därför blev det 13...Lf5. Jag tänkte säkert tjugo minuter på det.
– Sedan hittade jag en kanin till
att dra ur hatten. Efter 14.cxd6
skulle jag kunna slå tillbaka med
14...Sxd6. Under partiet trodde
jag att det skulle vara bra, men
efter partiet konstaterade jag att
då kunde 15.Se2 med idén Sd4
ha blivit ganska obehagligt. Men
jag är inte säker på det, jag har
bara snabbkollat med datorn.
– Jag spelade 14...Tb6 och det
är en provokation på hög nivå.
Om han flyttar löparen så kan jag
spela 15...Txd6, och om springaren försvinner från g5 så finns
Te6+ och vits kung tvingas till ett
fält där den inte vill vara. Och det
faktum att han har spelat f2-f4
gör att området däromkring är
svagt.
– Efter 15.Df3 var det otroligt
mycket som jag räknade på.
Varianter, varianter, varianter.
Efter 15...Sxd6 16.Ld5 b4 17.Sa4
Sxd5 18.Dxd5 Tb5 19.Sc5 Dc8 är
20.Le3 ett fel. Den strategiska
orsaken till att jag går in i den här

ställningen är att löparen på c1
har svårt att finna en mening med
livet. Men här är 20.Le3 ett fel.
Han borde ha spelat 20.Sge6+,
men efter 20...Lxe6 21.Sxe6+
Kf7 22.Sg5+ Ke8 23.Db3 Lf6!
24.0-0 Dc4 tror jag att konstellationen av aktiva pjäser kompenserar bonden.
– Efter det hade jag ganska bra
koll.
– Så långt i turneringen kändes
det inte som om jag hade spelat
fantastiskt bra.

Rond 6. Svart mot
Axel Smith, vinst.
LG: Mitt intryck när jag följde
det här partiet i direktsändningen på internet och kollade öppningen mot partibasen, var att
han spelade en skarp variant som
är ovanlig. Om du inte hade känt
till teorin så kunde du ha råkat
illa ut, men vet svart vad han ska
spela så är det vit som får kämpa
för att hålla jämvikten.
THP: Jag kunde inte teorin. Jag
blev tvungen att så att säga lista
ut varje drag. Det är så man gör
ibland, man tittar på grejer och så
konstaterar man att okej, det här
är nog dåligt för vit men jag pallar
inte att lära mig det utantill. Men
om jag har en ungefärlig uppfattning om vad som ska ske, så
kommer jag att kunna hitta det
när jag sitter vid brädet. Dessvärre tog det lite väl lång tid för mig,
närmare bestämt en timme och
tjugo minuter att komma fram
till teorins slutpunkt, och då hade
jag ungefär fyrtio minuter kvar
för att hitta dödsstöten.
– Det tog mig mer än en timme
att hitta en nyckelställning, ah,
och sedan en till. Jag letade och
letade och letade, och så snubblade jag över en tredje nyckelställning. Sedan var det bara att ge sig
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– Han menade efter partiet att
den här ställningen är remi. Jag
har ingen aning om var han har
sett det. Jag har däremot sett
på flera ställen att svart inte har
något vinnande, men det är ju
alldeles glasklart att det bara är
svart som kan försöka. Och svart
kan forcera remi, om han vill.
– Jag skulle aldrig någonsin
välja en sådan här variant, och
jag tror inte att Axel skulle göra
det i normala fall. Det är typiskt
ett val som man gör om man är
junior eller inte är van att spela på
den här nivån. Så tänker man att
“kanske han har glömt bort teorin“. Men i längden lönar det sig
inte. Framför allt betyder det att
varje parti som det här i princip är
bortkastat. Det är ingenting som
du kan använda dig av och bygga
vidare på. Det är mer att: jaha, jag
förlorade, då är det dags att leta
efter en ny variant.
– Jag vet inte om 20...b3 är en
nyhet. En sak är i alla fall säker:
idén är inte ny. Frågan var bara
när jag skulle spela b4-b3, och
jag vill spela det medan jag har
damen kvar på c5 för att den
skulle se till så att han inte kunde

Foto: Johan Walén

in i det här. [1.e4 c5 2.Sf3 d6
3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6
6.Lg5 e6 7.f4 Dc7 8.Df3 b5 9.f5
b4 10.Scb5 axb5 11.Lxb5+ Ld7
12.fxe6 Lxb5 13.Sxb5 Dc5 14.
Lxf6 fxe6 15.Sd4 gxf6 16.Sxe6
Dc4 17.Dxf6 Sd7 18.Sc7+ Dxc7
19.Dxh8 Dc5 20.Dxh7]

Axel Smith mot Tiger Hillarp Persson ögonblicket innan 20.Dxh7
utförs och en omtvistad ställning uppstår.

schacka på h5. Om jag spelar
20...De3+ 21.Kf1 b3 så kan han
schacka på h5 varefter damen
kommer tillbaka till e2 eller f3.
LG: I partibasen hittade jag bara
partier med 20...De3+ 21.Kf1 b3.
THP: Det tog mig tre minuter att
inse att 20...De3+ är fel ordning.
– Det sitter säkert 450 stormästare runt om i världen som har
det här i sin bas. Det är därför det
inte finns en käft som spelar det.
Det tror jag i varje fall. Många
“nyheter“ av det slaget är bara
nyheter vid brädet. De är inte
nyheter om man betraktar vad
folk vet.
– Om han i stället för [21.cxb3
De3+ 22.Kf1 Dd3+ 23.Ke1 De3+
24.Kf1 Df4+] 25.Ke2 hade spelat
25.Ke1 så vinner 25...Ta5. Det
fanns tre alternativ som jag övervägde och det första var 25...Lh6.
Det är jättedåligt på grund av
26.Dg8+ och 27.Dd4. Det

vinner nästan för vit. Så jag
hade faktiskt planerat att spela
ett förlustdrag.
– Det är som Stellan säger: det
är inte så ovanligt att man planerar dåliga drag, men i slutändan så
gör man inte dem. Och jag hade
sett idén med Ta5, men i efteranalysen med Axel tittade vi inte
på det. Idén är återigen att förhindra en damschack på h5 och
jag hotar att gå med tornet till e5.
– Jag hade väl lite flyt i det här
partiet. Jag kan inte svära på att
jag hade spelat det rätta om han
hade spelat 25.Ke1 i stället. Jag
hade bara sju minuter på mig.
LG: Men Axel spelade kanske
ändå bättre än förväntat?
SB: Jag hade inga speciella förväntningar på honom, för det
finns ju knappt några partier med
honom. Det är mycket lättare att
ha förväntningar på någon som
man har sett spela länge. Axel
TfS nr 5/2007
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vann junior-SM och sedan har
man sett lite i elitserien, och där
har han spelat hyfsat.
THP: Jag vet att han har studerat
schack, så jag hade nog ganska
höga förväntningar på honom. Jag
trodde att han skulle klara sig
ungefär som han gjorde.
SB: Det gick rätt så fort att preppa mot honom för det fanns alltså
inte så mycket partier. Före turneringen trodde jag att han skulle
ta fyra fem poäng. Han tog sex
och en halv, så det är ju klart
bättre.
THP: Han har gjort stora framsteg de senaste två åren. För två år
sedan hade han ett rating på 2100.
Nu har han ungefär 2300 med
lite punch bakom.
SB: Han har gjort rätt som har
lärt sig ganska tuffa öppningar.
Emanuel lyckades inte slå honom
som vit i Svesjnikov.

var hemskt. Jag hade väl med mig
det partiet i bagaget. Jag tror att
jag vann det här partiet delvis
på grund av vad som hände i
Laholm.
LG: Hur långt följde SM-partiet
din prepp?
THP: Jag har haft ställningen
efter 20.Dxh7 på datorskärmen
2005. Jag har skrivit en kommentar att svart förmodligen vinner
på något vis. Och det räckte, man
behöver inte veta mer. Det är
minst remi för svart.

Rond 7. Vit mot
Pia Cramling, remi.
THP: Det är väl det partiet som
jag är minst nöjd med. Mitt [1.d4
d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Lg4
5.Sc3 e6 6.h3 Lxf3 7.Dxf3 Sbd7
8.Ld3 Lb4] 9.a3 är väldigt hårt
spelat. Normalt spelas 9.Ld2.
SB: Som jag spelade mot henne.

THP: Det är ju fantastiskt, och
det var ett mycket bra parti.
SB: Axel höll till och med på att
vinna det partiet i något läge.
THP: Det såg ut som om vit
skulle kunna stå på vinst.
SB: Det gjorde han väl också.
Men Emanuel vann inte och det
är rätt så sensationellt.
– Sen blev ju Axel lite avklädd
i Lb5-Sicilianskt mot Bengt Lindberg och Pontus Carlsson. Dom
hittade ju rätt där.
THP: Axel spelar principiella
grejer men gjorde ett avsteg från
det mot mig.
– Han mötte mig som vit i
Deltalift Open och jag fick in en
– ja ... Han var i dragtvång med
vit efter sjutton arton drag. Det
10
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THP: Ja, och då utjämnar svart
jätteenkelt.
SB: Jaså!?!?
THP: Tycker jag, haha. Jag tycker att hon stod minst lika mot dig.
Jag tror att det är väldigt svårt att
vinna med en sådan bondestruktur som vit fick i ert parti. Men
om svart inte kan slå på c3 – man
kan göra det men det är farligt
som tusan – så innebär det att
vit har tjänat ett tempo i vissa
varianter.
– Så jag kom ju bättre här. När
jag spelade [9...La5 10.0-0 0-0
11.Td1 De7 12.b4 Lc7 13.cxd5
cxd5] 14.e4 så var jag helt säker
på att jag stod klart bättre, men
när hon spelade [14...dxe4
15.Sxe4] 15...h6 så insåg jag
genast att okej, nu står jag kanske

bättre, men jag måste spela väldigt exakt. Jag var helt enkelt inte
van vid vad som ska spelas där.
Det vet jag efter det här partiet.
Det får bli en överraskning för
den näste som spelar det här mot
mig. Det är en mycket känslig
variant.
– 16.Ta2 är väl okej, men
[16...Tac8 17.Te2 Tfd8] 18.Lb2
är ett riktigt skitdrag. Det visste
jag. Men jag visste inte hur jag
skulle komma vidare och då blev
det ett sådant där säkringsdrag.
– Pia var väl nöjd med remi på
förhand, men det är bara svart
som kan stå bättre i slutställningen [18...Sd5 19.g3 S7f6 20.Tde1
remi]. Jag skulle eventuellt kunna trixa med vissa pjäsoffer.
– Pia är ju väldigt solid och
spelar konsekvent samma saker
om och om igen. Det är det som
är hennes styrka. Hon är en av de
starkaste på att hålla emot. Du
kan kasta väldigt mycket på henne men förr eller senare uppstår
ställningar som hon kan. Som
i det här partiet. Så står man
kanske lite bättre, men om man
inte gör det rätta draget direkt
så utjämnar hon, och sedan får
hon kanske en ställning som hon
vinner.

Rond 8. Svart mot
Jan Johansson, vinst.
THP: Det partiet är jag väldigt
nöjd med. När han spelade 9.Sbd2
så visste jag inte riktigt vad jag
skulle göra. Jag valde en konkret
variant där jag hade sett hela
vägen fram till 15...Dh5 16.Le4
Lc6 och om han slår på c6 så kan
jag slå på e5. Då står jag minimalt
sämre, men det borde jag kunna
hålla utan problem.
– Så väljer han att inte slå på c6.
Det ser ut som om min struktur
är något sämre, men vit har svårt
att hitta bra fält för sina pjäser.
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Sicilianskt (B 22)
Jan Johansson
Tiger Hillarp Persson
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.c3 Sf6 4.e5
Sd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Lc4
Sc6 8.0-0 Le7 9.Sbd2!?
Detta hade jag aldrig sett tidigare
och jag tänkte att det borde
finnas ett enkelt sätt att utjämna
på. Efter det vanliga 9.De2 0-0
10.De4 Ld7 står svart fint.
9...dxe5
Jag eftersträvade en obalanserad
ställning och gillade inte tanken
på att gå in i en symmetrisk ställning i stil med 9...0-0 10.Se4 Dc7
11.exd6 Lxd6 12.Lxd5 exd5
13.Sxd6 Dxd6 14.h3, men så
här i efterhand inser jag att svart
står lite men klart bättre efter
14...Lf5.
10.dxe5 Sb6 11.De2!
Det hade jag över huvud taget
inte räknat med; att Jan skulle ge
upp löparparet så lättvindigt. Det
tog mig knappt en minut att inse
att han hade spelat ett starkt drag
och att 11...Sxc4 12.Sxc4 leder
till en ställning där vit har goda
chanser att utnyttja mitt svaga
d6-fält, alltså måste jag hitta
något annat.
11...Sd4
Det tog mig lite tid att få draget
att stämma. Först och främst
behövde jag försäkra mig om att
min dam inte skulle bli fångad
runt femtonde draget, och för det
andra var det nödvändigt att jag
såg 19...Sd7!, som skedde i partiet.
12.Sxd4 Dxd4 13.Ld3
Efter 13.Lb3 Ld7 14.Td1 Dc5
15.Sf3 Lc6 16.Le3 Da5 utjämnar
svart enkelt och har visst hopp
om att kunna vinna partiet.
13...Ld7! 14.Sf3
En annan möjlighet som jag inte
reflekterade över under partiets
gång var 14.Sb3!?, då svart antagligen bör förhindra Sa5 i nästa
drag med 14...Da4!?
14...Dg4 15.h3 Dh5

Jan Johansson mot Tiger Hillarp Persson. "Det partiet är jag
väldigt nöjd med."

att hitta aktiva fält. Det gör att
jag bedömer ställningen som ungefär jämn.
18.Le3 0-0 19.Tac1 Sd7!

16.Le4
Här var det absolut nödvändigt
att ha klart för sig att 16.Kh2
hotar att fånga damen med g2g4, men att svart kan gardera sig
med 16...Lc6 17.g4?! (17.Le4
Lxe4 18.Dxe4 0-0 19.Dxb7 Sd5
med kompensation för bonden)
17...Lxf3 18.Dxf3 Dxe5+ och här
ville Jesper Hall pröva 19.Lf4
Dxb2 20.Dxb7. Jag måste erkänna att jag inte såg så långt, men
det verkar som att jag klarar mig
med 20...0-0 21.Dxe7 Dd4! 22.
Lxh7+ Kxh7 och vit ångrar snart
att g-bonden inte står kvar på
utgångsfältet.
16...Lc6! 17.Lxc6+ bxc6
Svarts bondeställning är lite
tråkig, men vits pjäser har svårt

Nyckeldraget, som jag hade sett
när jag spelade 11...Sd4. Det är
klart sämre att spela 19...Tfc8
20.Lc5! då vit lyckas byta av sin
mest vilsna pjäs, och 19...Sd5
20.Txc6 a5 är bara nästan tillräcklig kompensation.
20.Lf4?!
Efter detta hamnar vit på ett sluttande plan där det krävs exakta
drag för att inte stå sämre. Det
var bättre att spela 20.Txc6! Sxe5
21.Ta6! Sxf3+ 22.Dxf3 Db5
(22...Dxf3?! 23.gxf3 Tfb8 24.b3
Tb7 25.Tc1 h5 26.Tc4 Lb4 är
TfS nr 5/2007
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hemskt passivt för svart som till
varje pris måste hålla i a-bonden
för att inte hamna i en klart förlorad ställning) 23.Txa7 Txa7
24.Lxa7 Dxb2 25.a4 De5 med
liten vit fördel.
20...c5 21.Tc2
En annan möjlighet är 21.De4
Sb6 22.Le3 Tac8 23.b3 Sd5 24.
Tc4 Tfd8 25.Tfc1 Sxe3 26.Dxe3
Tb8 då svart inte har några
problem att gardera c-bonden
och kan fortsätta med Td5, h6,
Tbd8, Df5 etc.
21...Df5!
Härifrån dominerar den svarta
damen brädet och tvingar samtidigt svarts löpare till en förklaring.
22.Lc1
Efter 22.Lg3 är vits löpare helt
passiv och deltar inte i spelet på
damflygeln.
22...Sb6 23.b3 a5! 24.La3
Fritz hittar omedelbart 24.Txc5!?
Lxc5 25.g4 Dg6 26.Sh4 Db1
27.Lg5 Dxf1+ 28.Kxf1 men här
föredrar jag klart svart efter
28...Sd5.
24...Sd5 25.Tc4
25.Lxc5? Sf4 26.Dd2 Tfd8 27.
Ld6 Sxh3+ är inte roligt för vit.
25...Tfd8!?

26.Lc1?
Vit försitter sista chansen till
utjämning: 26.Lxc5! Lxc5 27.
Txc5 Sf4 28.Dc4 (28.De3? Td3
29.Sh4 Dg5 30.De4 Tad8 ger
svart ett fruktansvärt initiativ)
28...Sxh3+ (28...h5? 29.Kh2 g5
12
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30.Dc2 Sd3 31.Tc3 leder ingenvart för svart) 29.gxh3 Dxf3
30.Dg4 Dd3 (30...Db7 31.Tfc1)
31.Tfc1 med ungefär lika spel.
Jag missbedömde denna ställning
under partiet och trodde att jag
skulle ha goda praktiska chanser
att vinna den, men nu inser jag att
det är svårt för mig att skapa hot
mot vits kung eftersom jag hela
tiden måste se upp för att vit
infiltrerar på åttonde raden, samt
att det är svårt för min dam att
komma undan vits torn. En möjlig fortsättning är 31...h6 32.T5c3
Dd2 33.T3c2 med omedelbar
remi.
26...a4
Nu måste vit välja mellan att ge
svart en fribonde på c-linjen eller
acceptera en svag bonde på b3.
27.Tg4
Alternativet 27.bxa4 bemöts bäst
med 27...Sb6 28.Tf4 Dd3 29.
Dxd3 Txd3 med överlägsen ställning för svart; vits lätta pjäser har
fortfarande svårt att komma med
i spelet.
27...axb3 28.axb3
Svart vinner efter 28.Lh6 bxa2!
(28...Txa2 29.Txg7+ Kh8 30.Dc4
Lf8 vinner också; 28...Lf8 29.
axb3 Kh8 30.Lg5 Td7 är också
bra) 29.Txg7+ (29.Lxg7 a1D
30.Lf6+ Dxg4) 29...Kh8 30.Sg5
Sf4! 31.De3 (31.Df3 a1D 32.
Txa1 Sxh3+!) 31...a1D 32.Txa1
Txa1+ 33.Kh2 Lxg5 34.Txg5 Tg8
35.Txg8+ Kxg8 36.Lxf4 h5 men
med tanke på hur goda chanserna
är att svart missar något i variantdjungeln så var det ändå vits
bästa chans.
28...h5! 29.Tc4 Tab8
Nu är vits enda chans att hålla
fast i b-bonden att ställa springaren på d2, men det skulle leda till
att vits ställning blir fullständigt
paralyserad efter Sd5-f4-d3. Jag
ser inget försvar för vit.
30.Da2 Tb7 31.Ld2 Tdb8 32.Tb1
Dd3 33.Lg5
Eller 33.Se1 De2 34.Sf3 Txb3

35.Txb3 Dd1+ 36.Kh2 Dxb3
med bondevinst.
33...Lf8!
Efter partiet frågade flera personer mig varför jag inte spelade
33...Lxg5 34.Sxg5 Sc3 35.Txc3
Dxc3 med lätt vinst. Jo, därför
att jag var i lätt tidsnöd och inte
såg någon lätt vinst för mig efter
36.De2 (då - mycket riktigt 36...Txb3 37.Txb3 Dxb3 38.
Dxh5 Db1+ 39.Kh2 Df5 vinner
lätt). Efter 33...Lf8 visste jag att
ställningen fortfarande var positionellt vunnen och att jag inte
behövde ta några risker.
34.Te1 Txb3 35.Th4 Dg6 36.Kh2
Txf3 37.uppg.
(Partikommentarer av Tiger Hillarp
Persson)

Rond 9. Vit mot
Lars Karlsson, vinst.
THP: Jag tänkte att jag går in i de
varianter som han brukar spela,
så kommer [1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sc3
Lb4 4.e5 c5 5.a3] 5...Lxc3+ – det
har han inte spelat på tjugo år.
Redan där var jag ute ur preppen.
Det var den enda varianten som
jag inte hade preppat ordentligt.
Då valde jag nödlösningen
[6.bxc3 Se7] 7.h4, som visar
dålig förståelse för ställningen.
Jag besvarade 7...Sbc6 med 8.Sf3,
som är ett feldrag. Vit står lite
sämre. Efter 8...Da5 9.Ld2 f6 10.c4
Dc7 11.cxd5 spelade han
11...Sxd5. Jag är inte säker på att
han står sämre efter det, men jag
är helt säker på att han borde ha
spelat 11...exd5 i stället. Då är
problemet med att ha spelat
h2-h4 att han får de vita fälten
på kungsflygeln. Om g-linjen
öppnas kan svart dubblera tornen
och då kan vit inte efter 0-0 spela
g2-g3, för då ryker g3-bonden
bara.
– Jag bedömer det som att jag
hade stått klart sämre efter
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Tiger Hillarp Persson mot Lars Karlsson. "Jag känner att jag hade både flyt och oflyt i det här partiet."

11...exd5. Lasse höll inte med
om det efteråt. Det var kanske
därför jag vann ...

– Jag hade lätt vinst i tidsnöden
men spelade fel. I stället för
34.Ld5+ ska jag spela 34.Lxb7.
Det var otroligt klantigt.
– I nästa ställning hade Lasse
knappt fem minuter kvar.

– Han spelade 48...Txa3 och då

är det helt slut [49.Lxh5 Ld3
50.Tf2 Ta1 51.Tf3+ Kd4 52.Tf4+
Ke3 53.Lf7 a5 54.h5 Le4+
55.Kh3 a4 56.Ld5 Th1+ 57.Kg4
Lxd5 58.cxd5 a3 59.Ta4 uppg.].
Han borde i stället ha spelat
48...Txf5 49.Lxf5 Lxc4 och om
50.g4 så 50...Kf4. Därför hade
jag planerat att spela 50.Ld7 med
idén g3-g4, men jag hade missat
att han då har 50...Ld5+. Jag är
inte säker på hur det slutar.
Kanske har han remi. Poängen är
att han inte har Ld5+ så vinner
51.g4, t.ex. 51...Kf4 52.gxh5 och
51...hxg4 52.Kg3.
– Jag känner att jag hade både
flyt och oflyt i det här partiet.

Rond 10. Svart mot
Ralf Åkesson, remi.
THP: Jag hade lite svårt att sova
natten före det här partiet. Jag
hade inställningen att remi var
bra, vilket är sällsynt. Det var
därför jag bjöd remi så pass tidigt,
trots att jag stod minst lika i slutställningen.
– Jag trodde att [1.d4 d5 2.c4
c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 e6 5.Sf3 a6
6.b3 Lb4 7.Ld2 Sbd7 8.Ld3 0-0
9.0-0 De7 10.De1] 10...a5 var en
teoretisk nyhet, men det var det
inte. Det var inte ens i närheten

av en nyhet. Det har spelats massvis av gånger, vilket Evgenij Agrest
påpekade.
– Mitt sista drag i partiet [11.e4
dxe4 12.bxc4 e5 13.d5 Sc5
14.Lc2 Lg4 15.De3], 15...Sa6,
verkar vara ett starkt drag. Jag
gjorde ett starkt drag och bjöd
remi. Ofta är det ju tvärtom. Vit
hade lite svårt med koordinationen.

Rond 11. Vit mot
Kezli Ong, förlust.
THP: Det här var helt otroligt.
Det är en variant som jag har
preppat för att kunna spela
någon enstaka gång. Han brukar
spela samma varianter om och
om igen, så jag blev lite överraskad när han valde att bryta mönstret. Så jag fick inte in min prepp.
Det fick jag mycket sällan i den
här turneringen, inte ens mot
Emanuel i ronden därpå eftersom han valde att spela [1.e4 c5
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6] 6.Le3 mot mig. Mot Pia
kan man säga att jag fick in en
prepp.
SB: Det beror ju också på vad
man menar med en prepp. Mot
Furhoff till exempel, Moderna
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försvaret med f4.
THP: Men jag hade inte preppat
varianten som Furhoff spelade.

17.Dd5+] 17...Kh8 är fel, så efter
18.Dxc6 känner jag att här möter
jag turneringens lägst rankade
spelare samtidigt som Emanuel
redan stod konstigt.

SB: Nej, men det blev ju ändå
den öppningen du hade valt. En
prepp behöver ju inte innebära
att man får in tjugo drag.

att Emanuel blev helt mosad av
Furhoff från öppningen. Jag
visste att det räckte med remi i
mitt parti, men det kunde jag
inte spela på så som partiet
utvecklades [18...Lxc4 19.Tfd1
Dc8 20.Txd6 Sxd6 21.Dxd6 De6
22.Dxc5 Kg8 23.Ld4 Tf7].

THP: Okej, jag visste ju att Kezli
skulle spela Nimzoindiskt.
SB: Det är det jag menar. Det kan
bli den öppning som du har förväntat.

"Jag gick hem efter partiet
och bestämde mig för att
okej, det var ett
olycksfall. Det hade inte
någonting att göra med
vad som hade hänt
tidigare. Det är det som
är det farliga, att man
tänker: nu gjorde jag det
igen, som om det var ett
mönster, ännu en i en
serie av olyckor."
THP: Om man har tittat på de
nyckelställningar som uppkommer i partiet – då har man fått in
en prepp.
SB: Vi har olika krav där.
THP: Det har vi nog. Men jag har
också betydligt längre preppar än
du. Det beror ju på vilken öppning som spelas: i Najdorf har jag
preppar som sträcker sig femton
drag utöver den kända teorin.
– Men okej, Kezlis [1.d4 Sf6
2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3
c5 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 Sc6 8.Se2
b6 9.e4 Se8 10.0-0 La6 11.f4 f5
12.exf5 exf5 13.Sg3 g6 14.dxc5
bxc5 15.Le3 d6 16.Lxf5 gxf5
14
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– Det är i sådana lägen som jag
är farlig för mig själv. Det är där
som jag har satt bort så många
turneringar. I Nordiska Mästerskapet för två år sedan förlorade
jag på tid i trettionionde draget
mot den lägst rankade norrmannen i en vunnen ställning. Hade
jag vunnit det partiet så hade jag
vunnit turneringen. Jag spelade
remi mot Kortchnoi där jag kunde ha vunnit pjäs i Spanien. Det
kostade också turneringssegern.
– Det är i lägena när jag står på
vinst eller jättebra som jag plötsligt börjar underprestera ganska
rejält.
– Se mina partier mot Emanuel. De senaste sex gångerna vi
har mötts har jag stått klart bättre
eller på vinst i fem av partierna.
En gång blev jag krossad. Jag har
tillåtit honom att slinka gång på
gång. Det är irriterande.
LG: Hur pass medveten är man
under ronden om den svåraste
konkurrentens samtidigt pågående parti? [Inför den här ronden
ledde Tiger en poäng före Emanuel, som förlorade i elfte ronden
mot Furhoff. LG]
THP: Just den här ronden var jag
väldigt medveten om det. Jag såg

– Jag spelade 24.h3. Idén med
det draget är Kh2 följt av Te1 och
löparen kommer att hänga. Hans
ställning kan lätt falla samman.
Det är svårt att säga vad han ska
göra, men det följde 24...Ld5
25.Kh2 Tc8 26.Da5. Här hotar
27.Te1 Dxe1 28.Dxd5 Tf8
[28...Te8 29.Le5] 29.Sxf5 och
det finns inte något försvar mot
Sh6+. Jag kommer att få två lätta
pjäser och tre bönder för två torn.
– Poängen är att efter hans
26...h6 så har han i nämnda variant möjligheten 29...Kh7. När
jag såg den ställningen framför
mig så tänkte jag: jag har redan
offrat en kvalitet, jag står säkert
på vinst på ett eller annat sätt –
varför offra en andra kvalitet när
jag kan ta det lugnt och fint?
Därför att det är det bästa draget!
Efter 27.Te1 Dxe1 28.Dxd5 Tf8
29.Sxf5 Kh7 vinner 30.Sxh6!.
Det finns inget försvar för svart.
[30...Kxh6 31.Dg5+ Kh7 32.
Dh5+ med matt, eller 30...Txf4
31.Dd7+ Kxh6 32.Dg7+ Kh5
33.g4+ och vit vinner. LG]
– Jag hade sju minuter när jag
började räkna på det, och jag hade
väl fyra och en halv kvar när jag
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bestämde mig för att spela 27.Td1
i stället. Kezli hade två och en
halv minut.
– 27.Te1 mot en motståndare i
tidsnöd som kanske inte ens sett
offret hade varit helt avgörande.
Det var fruktansvärt klantigt. [I
partiet följde 27.Td1 La8 28.Td2
Kh7 29.De5 Dg6 30.Sf1 Tg8
31.De2 Dc6 32.Se3 De4 33.Le5
Te7 34.Df2 Lc6 35.Td4?? Dxe3!
36.Dxe3 Txg2+ 37.Kh1 Tg3+
38.Kh2 Txe3 39.Td6 La8 40.h4
Te2+ 41.Kh3 Te3+ 42.Kh2 Te4
43.h5 Te2+ 44.Kh3 Te3+ 45.Kh2
0-1 LG].
– Om jag vunnit fler sådana här
partier så hade jag blivit svår att
tas med.

det var ett mönster, ännu en i en
serie av olyckor.
– Jag lyckades på något vis intala mig att det inte var det, utan att
det här var ett enstaka tillfälle.
Det var nog där jag lyckades
vinna turneringen.
– Jag ringde inte hem den kvällen utan satte mig och började
förbereda mig för partiet mot
Emanuel nästa dag.
LG: Hann du tacka Furhoff för
hjälpen?

THP: Ibland när jag har gjort
sådana här bortsättningar så har
jag varit okoncentrerad på olika
sätt, men det kan jag inte säga att
jag var den här gången. Det var
bara ...

THP: Jag skulle väl snarare tacka
Emanuel för att han spelade helt
galet.
– Men det är ju det att när man
har den där lilla ledningen ...
Flera gånger mot slutet tänkte
jag: shit, det är bara en poängs
marginal och jag har svart mot
Emanuel. Men det är trots allt
obehagligare att ligga en poäng
efter, för då vet man att man
måste komma i fatt. Om det är
någon som ska klara det så är det
visserligen Emanuel, han är fantastisk på att palla ett sånt tryck.

SB: Emanuel var körd så tidigt.

LG: Vilket för oss till nästa rond.

LG: För att återkomma till Emanuels parti vid sidan om. Hur
påverkade det koncentrationen?

"Flera gånger mot slutet
tänkte jag: shit, det är
bara en poängs marginal
och jag har svart mot
Emanuel."

THP: Han hade förlorat redan
när det här hände. Det var bara ...
– Jag gick hem efter partiet och
bestämde mig för att okej, det var
ett olycksfall. Det hade inte
någonting att göra med vad som
hade hänt tidigare. Det är det
som är det farliga, att man tänker:
nu gjorde jag det igen, som om

SB: Har du kollat det med Agrest?
THP: Nej, men det finns inte
med i den stora databasen. Det
har kanske spelats i blixt.
LG: Men det var väl ändå en
prepp?
THP: Det var en prepp, fast en
gammal sådan. Jag har preppar
överallt. Fast det kan jag hålla
med om, det var en form av prepp
som jag fick in. Men det var
ingenting som jag hade kollat på
kvällen innan.
– Jag stod lite men klart bättre
efter [10...Sc5 11.Sxc5 dxc5 12.
Sb3 Dc7 13.Df2 Sd7 14.Le2 a5
15.0-0 a4 16.Sd2 Le7 17.f4 Lb7
18.e5 0-0 19.Lf3 f6 20.exf6 Sxf6
21.De2 Ld6 22.Tae1 Tae8
23.Lxb7 Dxb7 24.h3 e5 25.f5]
25...e4.

Rond 12. Svart mot
Emanuel Berg, remi.
THP: Jag preppade för [1.e4 c5
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6] 6.Lg5-varianten, som
Emanuel har spelat non stop de
senaste femton partierna som vit
i Sicilianskt. Men han vågade inte
gå in i den mot mig. Han kopierade den variant som jag förlorade
i mot Smirnov i EM. [1.e4 c5
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 6.Le3 e6 7.f3 b5 8.Dd2
b4 9.Sa4 Sbd7] 10.c4 har spelats
många gånger. Spelare som
Anand och Topalov har varit
inblandade. Mitt 10...Sc5 är ett
helt nytt drag så vitt jag vet.

– Det viktiga för mig var att få
in ett torn på d-linjen och jag
insåg kanske det två drag för sent.
Redan efter [26.Lf4 Dd7 27.De3]
27...Le5 tror jag att han har goda
chanser att hålla balansen. Men
jag har inte hunnit göra några
djupanalyser. Det är något som
jag får syssla med i augusti. Eller
om jag ser att det kan uppkomma
igen innan dess, så får jag genast
ta tag i det.
– Det är också en skillnad mot
förr i tiden. Då brukade jag analysera varje parti direkt efteråt.
Numera försöker jag spara energi
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och ta det efter turneringen.
LG: Resultatet i det här partiet
måste ändå ha varit en stor lättnad.
THP: Det var det.

Rond 13. Vit mot
Pontus Carlsson, remi.
LG: Remi i sista ronden räckte
för att säkra SM-titeln.
THP: Det var väl ingen överraskning att jag valde en variant där
svart inte kan spela på vinst,
åtminstone inte mot mig.
– Ett undantag från min regel
att alltid spela på vinst med vit.
[1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2
0-0 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 b6 7.Lg5
d6 8.Df3 c6 9.e3 Lb7 10.Lxf6
Dxf6 11.Dxf6 gxf6 remi] Jag
tycker att jag redan hade presterat roliga partier i turneringen, så
jag skämdes inte särskilt mycket.
Och hade han velat spela vidare
så okej för min del.
LG: Jag fick intrycket att Pontus
var lite håglös redan från början.
Efter turneringen berättade Stellan för mig att Pontus ännu inte
tilldelats GM-titeln.
THP: Det är otroligt att Sigemanturneringen inte har kommit
med. Både Emanuel och jag
borde ha ungefär tio elopoäng
mer på elolistan den 1 juli. [Felet
ligger inte hos arrangören. LG]
SB: Jag snackade med Jonny
[Hector] i dag och han berättade
att han borde ha tappat en massa.
Nu får han spela på ett för högt
tal, så att säga. Fast elotal upp
eller ner är kanske inte så allvarligt, det regleras så småningom.
Det är värre för Pontus, som inte
har fått sin titel.
16
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THP: Absolut. Det är fruktansvärt irriterande. Jag förstår att
det sabbade hans turnering.
SB: Speciellt om han ska spela i
sommar och höst. Då hade han
behövt GM-titeln.
THP: Det var tydligen något med
att turneringar ska rapporteras på
ett nytt sätt. Det är tydligen också så att Anils [Surender] domartitel har slarvats bort i samma
veva. Han var ju domare i Sigemanturneringen.
SB: Pontus kan ju vara lite håglös
när det inte funkar, men aldrig
från början av en turnering.
THP: Pontus har blivit mycket
mera seriös.
SB: Det är hans stil också, han är
inte så håglös som han ser ut att
vara.
LG: Jag grundar inte min uppfattning på kroppsspråket utan
på spelet. Det var inte den Pontus som klarade GM-normen i
Sigemanturneringen.
SB: Nej, men det var nog störande i början med titeln.
THP: Jag har fortfarande inte
någon riktig uppfattning om
Pontus spel. Han har inte spelat
med i så många riktigt starka
turneringar. Han spelade utmärkt
i Sigemanturneringen, men det
är nästan den enda turnering där
jag har sett honom spela mot
genomgående starkt motstånd.
SB: Men i olympiaden ... Han
slog till exempel Avrukh senast.
THP: Pontus kan vinna mot vem
som helst, men jag har fortfarande inte någon klar uppfattning
om hans spel; han är öppnings-

teoretiskt mycket stark, och
redan 1998 blev jag helt krossad
av honom som vit i Stonewall.
Jag väntar ändå på att få se ett
riktigt kanonparti från honom,
något i stil med Emanuel-Barejev
[se TfS nummer 6/05. LG] eller
mitt gamla parti mot Peter Heine
[Nielsen]. Han har det i sig.

Förbannelsen är bruten
LG: Du vann i alla fall SM för
första gången. Känns det som om
en förbannelse är bruten?
THP: Det gör det. Det är många
som har ringt och undrat: “Har
du firat nu?“ Nej, jag känner mest
lättnad. Det är den dominerande
känslan. Jag känner inte att SM
är ett mål rent resultatmässigt.
Det är mer att det har varit en
förbannelse.
– Jag ville vinna för att på
hemmaplan räknas det. När jag
vinner en turnering utomlands så
väcker det inte samma uppmärksamhet.
LG: Planerar du att försvara SMtiteln nästa sommar i Växjö?
THP: Ja, om inte villkoren för
start i SM-gruppen försämras
ytterligare.
LG: Härnäst väntar Nordiska
Mästerskapet (Politiken Cup) i
Helsingör. Vad har du för förväntningar inför den turneringen?
THP: Jag har en plan för framtiden som går ut på att lära mig
spela 1.e4 också, och det kommer gå ut över mina resultat,
åtminstone under en period. Det
är jag väl medveten om. Jag
känner att om jag inte gör det nu
när jag är trettiosju så kommer
jag nog inte att göra det senare
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SB: Det var ju oväntat ödmjukt,
haha.
THP: Sa Stellan. När man sätter
ett mål tycker jag att man ska
sätta det högt. Annars riskerar
man att hela tiden bromsa upp
när man har nått sitt för lågt ställda mål.

Foto: Lars Grahn

heller. Det är nu eller aldrig. Man
lär sig nya mittspelsställningar,
blir bättre på övergångar och
förstår farorna för svart. Det kommer positiva bieffekter av att lära
sig något helt nytt.
– Jag känner att jag under en
längre tid kontinuerligt har gått
upp i rating, men jag har inte
spelat på min högsta nivå. Min
lägstanivå har däremot blivit
betydligt bättre.
– I de senaste tre fyra turneringarna har jag inte spelat ett
enda parti som jag skulle vilja
placera bland mina hundra bästa.
Å andra sidan har jag nästan inga
riktiga bottennapp, och när jag
har det så har jag kunnat dra i
nödbromsen och styrt in i ställningar med chans att hålla.
– Mitt mål är att komma över
2600 i rating, gärna en bit över.
Ett annat mål är att bli Nordens
näst bäste spelare. Att bli den
bäste kan jag ju inte ens drömma
om. [Det finns som bekant en
yngling vid namn Magnus som
har den positionen och som kan
tänkas försvara den under ett
antal år. LG]
– I och med att jag vann SM så
tvingas jag inte spela varje turnering för att vinna, utan jag kan
försöka lära lite. Om det går bra
så är det jätteroligt och går det
inte jättebra så är det inte någon
katastrof för mig, vilket det har
varit annars med mina små
marginaler.
– Det är jätteroligt att titta på
öppningar med 1.e4.

LG: Vad har du på gång efter
Helsingör?

LG: Nya äventyr.

THP: Bornholm, Essent i oktober, Guernsey, Nürnberg, som
Jonny [Hector] vann övertygande i fjol.
– I sportsammanhang talar
man ju om att toppa formen. Jag
hoppas kunna spela optimalt till
Lag-EM i oktober.

THP: Ja, det är nya äventyr. De
senaste två åren har jag varit
ganska konsekvent; jag bestämde
mig hösten 2005 för att ha
semi-slaviskt och Najdorf som
förstaval. Jag ville ha lite solidare
öppningar. När jag har spelat med
i riktigt stora turneringar så har

jag känt att Kungsindiskt och
Moderna försvaret är bra öppningar på många sätt, men man
får en mycket högre utväxling på
dem om det inte är det som folket
sitter och preppar och är säkra på
att möta.
– Min statistik med Moderna
försvaret har ju blivit avsevärt
bättre. Det är också en energifråga. Spela man Moderna försvaret så är varje drag efter tionde
draget mina egna drag. Jag lägger
ner en helt annan energi i den än
om jag spelar Najdorfvarianten,
där man kan stå på andras axlar.
Man kan följa Topalov eller
någon annan som har konstaterat
att någonting är ganska bra. Och
att ha gjort det arbetet nu gör att
jag har en annan trygghet med
svart.
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en så har du fått en lärjunge i
Victor Nithander.

Tiger’s Modern
LG: Planerar du en ny upplaga av
din bok, Tiger’s Modern?
THP: Nej, det gör jag inte.
LG: Var det inte skoj att skriva
den boken?
THP: Det var jättejobbigt under
tiden men desto roligare efteråt.
Jag skrev på den väldigt länge. Jag
har lagt ner alldeles för mycket
arbete på den för att det skulle
vara värt det ekonomiskt. Om
det inte var för att jag kände att
det var något som jag ville dela
med mig av. En känsla av att här
har jag kommit med något av
värde.
LG: Boken har fått goda recensioner. Det måste väl vara uppmuntrande och stimulera till fler
böcker?

THP: Och han gör det utmärkt.
Schackbutiken har ett slags medlemsblad och i julas kommenterade jag där ett gäng partier som
ett slags uppföljning till boken.
Där kommenterade jag två av
Nithanders partier och gav
honom mycket beröm, vilket han
förtjänar. Inte nog med att han
spelar det, han har också vidarutvecklat det och kommit med
nya idéer.
– Men jag har fortfarande samma känsla för Moderna försvaret
som jag hade när jag skrev boken,
att de flesta som spelar det på hög
nivå dom fuskar sig fram och är
inte särskilt engagerade.
SB: De använder det bara som ett
överraskningsvapen.

THP: Det finns inte någon sådan
verkan. För mig var Moderna försvaret så personligt. Jag kommer
ihåg att när Ari [Ziegler] och
Jacob [Aagaard] tyckte att boken
skulle heta Tiger’s Modern så
protesterade jag mot det av rent
objektiva skäl: det är inte min
öppning. Det är en massa människor som har kläckt de idéer
som jag har använt mig av och
utvecklat. Men samtidigt känns
det ändå på något vis som om det
är min moderna öppning. Och
det är ju verkligen härligt att ha
någonting schackligt som känns
så personligt.
– Mina sämsta resultat i Moderna försvaret har inte berott på
att det är en dålig öppning, utan
på att jag har fått en bra ställning
med svart och så är jag jättenöjd
för att jag har bevisat att den
lever. I många av de partierna har
jag förlorat eller spelat remi.

THP: Ja, och har i många fall
absolut ingen aning om vad de
sysslar med. Ta till exempel
Zurab Azmajparasjvili, som verkligen förstår och spelar det bra på
ett sätt. I hans partier är det ändå
uppenbart att han egentligen tror
att det inte fungerar. Han tar
bisarra risker. Och varför göra
det om man vet att det finns bra
drag? Det gör han antagligen därför att han tror att det egentligen
är skit. Det är åtminstone så jag
föreställer mig det.
– I mitt tycke håller min bok
alldeles utmärkt, men när det
gäller 4.f4-varianten så är det otroligt känsligt att spela 4...a6. Men
man kan ju gå över till Jugoslaviskt med 4...Sf6, så det är ju
inte något problem. Jugoslaviskt
lever i välmåga. Det har jag spelat
flera gånger, både mot Khenkin,
där jag stod bättre, och mot
Kotronias, där jag borde ha
vunnit.

LG: När det gäller den öppning-

LG: Nithander föll på mållinjen i
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fjol i junior-SM och nu kom han
tvåa igen. Han stod som förste
reserv till SM-gruppen när den
körde i gång. Så nära och ändå
inte.
SB: Men han kommer snart att
få sin chans i SM-gruppen. Jag
tycker att det var värre i fjol, för
då var det efter särskiljning. Och
han vann inte en vinstställning i
sista ronden. Men i år förlorade
han det viktiga partiet mot
Grandelius.
THP: Jag hoppas verkligen att
Nithander fortsätter ...
SB: Det gör han säkert. Nu ska
han ju spela med i Politiken Cup.
THP: När jag var junior så var jag
aldrig med i något större internationellt mästerskap. [Ferdinand
Hellers fanns med i samma
åldersgrupp. LG] Flera gånger var
jag ungefär andre reserv. Jag fick
vara med i öppna danska juniormästerskapet 1987. Det var enda
gången jag var uttagen till en
internationell juniortävling.
SB: Det var samma för mig. Jag
spelade heller aldrig med i någon
större internationell juniortävling.
Mer än öppna danska juniormästerskapet ...

Juniormästaren
Nils Grandelius
LG: Och vad ska man då säga om
årets juniormästare Nils Grandelius?
THP: Han gör ju helt rätt, han
jobbar med schack. Det är roligt
att prata med honom. Jag kan
fråga: “Vad tycker du om den
varianten?“ och så får jag svaret:
“Jag ägnade femton timmar åt
den, men det verkar inte vara
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någonting.“ Det är något som jag
redan har märkt bland folk i SMgruppen: man sneglar på hans
partier. Som det partiet du hade
i Sydsvenskan i måndags mellan
Zadruzny och Grandelius. [Partiet återfinns längre fram i det här
numret. LG] Jag hade redan
tittat på det, och det hade jag inte
gjort om det varit någon annan i
JSM-gruppen som hade spelat
det. Men eftersom det är Grandelius och man vet att killen
fattar grejer, har koll på teorin, så
är man uppmärksam på vad man
gör.
– Jag tycker att det spelades
mycket fint schack i Mästarelitgruppen också. Som jag upplever
det var det många fler bra partier
där än det har varit tidigare år.
SB: De tre främsta – Tikkanen,
Hedman och Åkesson – höll ju
hög klass. Jag tycker att Tikkanen
spelade mycket bättre än förut.
Han kom inte i tidsnöd. Så spelade han som tur var Moderna försvaret bara en gång, haha. Fast då
gick det tyvärr bra, så nu kommer
han väl att spela det fler gånger.
THP: Han har kanske börjat
spela det bättre.
SB: Så kan det naturligtvis vara.
Han valde kanske rätt motståndare, Luis Couso.
THP: Tikkanen har mycket att
komma med.
SB: Jag tycker att han påminner
om Emanuel.
THP: Exakt. Du tror att du har
honom nere, men han gungar upp
igen på ett fantastiskt sätt.
SB: Hög koncentration, mycket
energi, räknar bra.
THP: Hans parti mot Joel Åkesson var ju helt fantastiskt.

Joel Åkesson

THP: Om han fortsätter med
samma attityd som han har, så ...
SB: Han är ju inte sämre än Axel
Smith.

Hans Tikkanen
18.Lxe7!?. Det är vad Spielmann
skulle kalla ett offer. Ingen klar
kompensation. 18...Lxe7 19.Dxg7
och här tror jag att 19...Lb4+ var
ett fel.
SB: Men väldigt lockande. Jag
såg också den här ställningen och
fattade faktiskt ingenting.
THP: Det fortsatte 20.Kf1 Tf8
21.De5+ Le6 22.Td1 osv. Det är
hur som helst fascinerande att
någon på den nivån gör en sådan
grej. Han kom klart bättre i partiet men det blev remi.
SB: Det kan ju vara så att han står
dåligt om han inte slår på e7.
THP: Ja, det var kanske bästa
chansen. Jag sa till Tikkanen vid
prisutdelningen att jag tyckte det
var helt fantastiskt. Han svarade
att det kanske inte var så objektivt bra. Strunt samma, hur roligt
är det att möta det där när man
sitter och har en merbonde som
svart, och ser att man kanske
kan spela f7-f6 och kanske sätta
kungen på f7. Då blir det nästan
omöjligt att komma åt svart. Att
slå på e7 är bästa chansen.
LG: Vad tror du om Grandelius
möjligheter i SM-gruppen nästa
år?

THP: Återigen, det är för lite
partier för att jag ska ha en
välgrundad uppfattning om
Grandelius. Jag har fortfarande
inte sett ett parti av honom där
jag tänkt: wow, vad bra han
spelade hela vägen.
– Däremot har jag sett att han
gör jättebra resultat. Han har
vunnit mot mig. Det var i Malmö
Open. Han stod sämre och jag
kastade mig på spjutet. Nyligen
vann han ett snabbschackparti
mot mig, där jag också stod
bättre. Men han försvarade sig
bra.
LG: Han spelar vassa sicilianska
varianter.
SB: Ja, men även Berlinförsvaret
[i Spanskt].
LG: Polugajevskijvarianten i
Sicilianskt. I mångt och mycket
känner man igen Emil Hermanssons repertoar.
SB: Det är bra för Grandelius att
han har en tränare [Hermansson]
som är duktig på teori.
THP: Jag är imponerad av de
unga spelarna i Lund; Axel Smith,
Sebastian Nilsson. Dom hjälps
åt, jobbar tillsammans och delar
idéer med varandra. Det är
mycket bra.
LG: Det ska bli kul att följa
Grandelius framfart.
SB: Ja, bara han inte far fram i fel
partier – dom mot oss, haha.
THP: Det är för sent. Jag har
redan åkt dit.
TfS nr 5/2007

TfS nummer 5.07.pmd

19

07-08-17, 08.03

19

Det fanns en förhoppning
om att trenden med
vikande antal startande i
SM skulle brytas när
tävlingen efter tre år i
Göteborg förlades till
Sveriges Schackförbunds
ojämförligt största
distrikt. Men flytten till
Eriksdalshallen i Stockholm fick inte kurvan att
åter vända uppåt. 728
starter är en respektabel
siffra men ändå en besvikelse. Nu får Växjö visa
att en mindre stad kan
alstra ett större intresse.
Nästa år bär det i väg dit
för alla som är sugna på
att vara med i den stora
schackfesten.

Knarrfritt för SM-gruppen
AV JOHAN FURHOFF

Efter intervjun med
Sverigemästaren Tiger
Hillarp Persson fyller vi på
med ett fylligt reportage
från SM-gruppen signerat
Johan Furhoff. Här får vi
en initierad skildring av
vad som utspelade sig i
kampen om SM-titeln.
Bland annat får vi läsa om
de faror som lurar under
förberedelser på en
balkong.
20
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agen innan första ronden
samlades spelarna i Eriksdalshallens cafeteria för lottning av
startnummer, och i väntan på att
Tapio Tikkanen skulle ta fram
kortleken gick tankarna tillbaka
till det SM som spelats i hallen
tjugo år tidigare. Pia Cramling
kom tvåa efter Axel Ornstein,
och återigen tillhörde hon förhandsfavoriterna. Ferdinand Hellers hade förtvivlat svårt att vinna
partier och noterade missnöjt hela
tretton remier. Den ganska okände junioren Tiger Hillarp Persson
öppnade som vit mot den teo-

rikunnige Niclas Hjelm 1.Sc3 c5
2.Tb1, vilket är den snabbaste
tornutveckling jag någonsin har
sett. Vit vann efter inte helt rätlinjigt spel.
Sollentunaspelarna kom i stora
skaror (de var fyra stycken), och
drog alla nummer på övre halvan,
medan jag själv fick hålla tillgodo
med en övervikt av svartpartier.
Jag skulle få möta Tiger första
veckan och Emanuel Berg den
andra, och kanske var denna omständighet turneringsavgörande
fastän ingen tänkte på saken då.
Varje gång jag spelat SM har jag
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börjat dåligt och kommit igen på
slutet.
Inspektionen av spellokalen gav
vid handen att golvet var knarrfritt och luftkonditioneringen
effektiv. Faktiskt var luften fullt
tillfredställande under hela tävlingen, utan att någon fick gå ut
och köpa fläktar som tidigare
förekommit. Renoveringen tio år
tidigare (då tävlingarna fick gå i
Haninge) hade inte varit förgäves.
För min del gick tävlingen
väldigt mycket på hemmaplan
eftersom jag bor praktiskt taget
om hörnet, vilket har för- och
nackdelar. Det är ju då nära hem
till de vardagliga plikterna när
slitet vid brädet är slut, och då går
man miste om mycket av SMtävlingens sociala dimension.

Tapio kunde även berätta
att min och Pontus Carlssons
titelansökningar fastnat i Fides
byråkrati. Vissa normer var inte
kontrasignerade av vederbörlig
tjänsteman på arrangörslandets
förbund. Turneringsrapporter
från tävlingar där vi tjänat elopoäng var även de otillräckligt
vidimerade, och hade lagts åt
sidan utan ytterligare åtgärd. Vi
får se om dessa formella brister
går att reparera under nuvarande
Fide-administration.

ROND 1
I första ronden kom genast en
skräll. Topprankade Emanuel
Berg kastade fram alla sina
bönder för att sopa undan Jan

Johanssons Philidorförsvar, och
offrade på detta en pjäs. Janne
känner dock till den sortens spel
sedan gammalt, och han garderade hoten och satte in alla sina
pjäser i ett segerrikt motangrepp
mot Emanuels kung. Ralf Åkesson hade en ouppgjord räkning
med Axel Smith sedan denne
vunnit på tid i förlustställning i
Rilton. De flesta räknade med att
revanschen skulle komma när Ralf
inspirerat offrade pjäs mot Axels
Meranerförsvar, men juniormästaren försvarade sig och kunde
inleda tävlingen med en för
självförtroendet välgörande halvpoäng.
Själv vann jag mot Jesper Hamark i ett parti som mycket väl
kunnat sluta annorlunda, medan
övriga deltagare kom in i tävlingTfS nr 5/2007
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en på ett lugnt och städat sätt
genom att remisera. I efterhand
förstår jag att detta är ett mycket
klokt sätt att inleda en lång och
hård tävling, särskilt för debutanter. I en sådan tävling utan lätta
motståndare har man ingen pardon att vänta om man kommer ur
balans med en dålig start.
Spelet i första ronden var emellertid lite trevande, och vi ska
inte fördjupa oss i de partierna.
För övrigt spelades en stor
mängd sevärda partier det här
året. (Av de 91 spelade partierna
bedömde jag drygt femtio som
publiceringsbara vid en första
granskning.) Jesper Hall i kommentatorrummet fick lägga in
ett drygt arbete, som verkade
uppskattas av många. Då hans
sessioner var slut fylldes galleriet
ovanför hallen av utströmmande
analysdeltagare.

ROND 2
Inför ett SM är det en god idé att
försöka förnya sin spelöppningsrepertoar, för man måste räkna
med en hel del obehagliga överraskningar om man spelar detsamma som tretton goda spelare
fått ett halvår eller mer på sig att
förbereda sig mot. Därför tilldrar
sig spelöppningarna i inledningen av tävlingen särskilt intresse.
Vad har de andra kokat ihop?
Själv fann jag i mitt parti mot
Bo Lindberg att jag borde ha
tittat en gång till på öppningen i
mitt parti mot Tomi Nybäck i
Rilton, och Pia fick in följande.
Damindiskt (E 12)
Pia Cramling
Bengt Lindberg
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.Sc3
Lb4 5.Lg5 Lb7 6.Sd2 Le7
Här är 6...h6 7.Lh4 c5 vanligare.
Med partidraget verkar svart vara
på väg att göra d5, varefter
22
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springaren på d2 skulle stå lite
töntigt. Alltså:
7.e4!? Sxe4 8.Lxe7 Sxc3 9.Lxd8
Sxd1 10.Lxc7 Sxb2
Det här verkar bäst, för efter
10...Sa6 11.Ld6 Sxb2 12.a4 Lc6
13.d5! Lxa4 14.Ta2 går springaren förlorad.
11.a4!
Nu är springaren fångad, och svart
måste skicka ut en räddningsexpedition.
11...d5 12.cxd5 exd5 13.Ta2
Sc4 14.Sxc4 dxc4 15.Lxc4
Nu har vi en ställningstyp som
påminner om Grünfeldindiskt.
Vit har en fribonde som kan bli
stark, och aktiva löpare. Men om
vit skulle bli av med initiativet
har svart nära till att lägga beslag
på a- och d-bönderna.
15...Sc6?!
Ställningen fordrar exakt och
konkret spel, och detta är inte
rätt väg. I partiet Kozul–Drei,
Bled 1999 följde 15...Kd7 16.Lf4
Tc8 17.Lb5+ Lc6 18.Kd2 a6
19.Ld3 Ld5 20.Tb2 b5 21.Lf5+
Le6 22.Le4 Ta7 23.d5 uppg.,
vilket inte heller verkar särskilt
uppmuntrande. Senare ska Emanuel Berg berätta hur han gick till
väga i sista ronden mot Pia Cramling i en snarlik ställning (med h6
och Lh4 inlagt).
16.d5 Sd4 17.Td2 Kd7 18.Lg3
Sf5 19.Lb5+ Kd8 20.Lf4!

Svarts pjäser är okoordinerade
och hans kung i bryderi. Vit har
vunnit spelöppningsduellen.

20...Tc8 21.0-0 Tc5 22.Te1!
Svarts naturliga försvarsplan är
att försöka undanröja d5-bonden,
men väl där går den inte att slå på
grund av den resulterande bindningen på d-linjen.
22...a6 23.Ld3 Lc8 24.h3!? Te8
Det här var kanske bästa möjligheten att slå d-bonden. Efter
24...Txd5 25.Te5!? Txe5 ser
26.Lxf5+ imponerande ut, men
leder till utjämning efter 26...Ke7.
Vit får i stället ta två pjäser mot
torn med 25.Lxf5 Txd2 26.Lxc8
Td4 27.Lxe5 Txa4, vilket ger
henne fördelaktigt men inte nödvändigtvis vunnet spel.
25.Tb1
Vit siktar in sig på att få b6bonden i utbyte när d5 faller, och
sedan dra nytta av den nakna
svarta kungen.
25...Se7 26.Le3 Txd5 27.Lxb6+
Kd7 28.Tc1 g6 29.Tc3
Ett mycket tungt drag att möta
som svart, särskilt om man har
ont om tid. Man tvingas nämligen inse att man knappt kan
röra en fena, och att andrummet
inte går att använda till något
konstruktivt.
29...Kd6 30.Lc7+ Kd7 31.Lf4
Td8 32.Lc7 Te8 33.Lb6 Kd6
Tills vidare fungerar det svarta
försvarsmaskineriet.
34.Te2 Le6?
Men här slår det slint. 34...Lb7
borde ha spelats.
35.Lxa6 Td1+ 36.Kh2 Sd5 37.
Lc5+ Kc7 38.Tcc2 Ld7 39.Txe8
Lxe8 40.a5 La4 41.Tb2 Lc6
42.Lb6+ Sxb6 43.axb6+ Kb8
44.Tc2 Td6 45.Te2 Ld7 46.Te7!
En välberäknad vinstväg.
46...Txb6
Även efter 46...f5 47.Txh7 Txb6
48.Txd7 Txa6 49.f4 Kc8 50.Td3
förlorar svart eftersom hans kung
står utanför.
47.Txd7 Txa6 48.Txf7 h5 49.Kg3
g5 50.Tf5 Tg6 51.h4 gxh4+
52.Kh3 Kc7 53.Txh5 Tf6 54.f3
uppg.
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SM-gruppen, Stockholm 2007
1

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

GM Tiger Hillarp Persson
GM Emanuel Berg
GM Pia Cramling
IM Bengt Lindberg
GM Ralf Åkesson
GM Lars Karlsson
IM Pontus Carlsson
Axel Smith
GM Stellan Brynell
Jesper Hamark
IM Jan Johansson
Johan Furhoff
Bo Lindberg
Kezli Ong

Emanuel lyckades fila till sig en
vinst mot Lars Karlsson, men i
mitten av partiet hade han
kunnat förlora damen om Lasse
sett en enkel avlänkning. Tiger
spelade på nytt remi, så förhandsfavoriterna hade ännu inte presenterat sig på allvar.
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på grannens balkong. Grannen
var inte hemma, kanske bortrest
på semester. Bonden hade alltså
försvunnit och verkade permanent förlorad; ett dåligt omen för
Jänischgambiten som följaktligen
avskrevs. Men det gäller ju att
tolka sådana tecken rätt, och kanske var det den variant som jag
faktiskt valde som avsågs i stället.

ROND 3
Efter min något tursamma vinst
i inledningen drabbades jag av
hybris och skulle vinna hela
tävlingen, varför jag konsekvent
överspelade ställningarna och fick
inkassera hela fem raka förluster,
varav följande får räknas som den
mest förkrossande.
Inför dagens parti var jag
tvungen att beakta möjligheten
att Brynell skulle öppna med 1.e4,
vilket skulle leda till avbytesvarianten i Spanskt. För att komma
undan detta öde satt jag på balkongen och analyserade skumma
varianter i Jänischgambit, men
då tappade jag en svart bonde
som föll ut ur en springa och ner

Slaviskt (D10)
Stellan Brynell
Johan Furhoff
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3
Brynell brukar använda sig av den
här dragföljden, som har flera
poänger. Till exempel kan svart
inte genast utveckla löparen
utanför bondekedjan på grund av
3...Sf6 4.e3 Lf5? 5.cxd5 cxd5 6.
Db3, och därför går de flesta in i
Meranervarianten, som är en
särskild och för mig okänd vetenskap.
3...e5!?
Inspirerad av Hectors vinst mot
Timman i Sigemanturneringen
[se TfS nr 4/07. LG] och stärkt av
en förmiddags studium av den
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jugoslaviska Encyklopedin.
4.e3 e4?!
Svarts liv är betydligt enklare
efter 4...exd4.
5.Db3 Sf6 6.Ld2
Brynells val av variant kom ingalunda som någon överraskning.
Det är ju framskjutningsvarianten i Franskt med mertempo för
vit, och jag anade att han var
ganska tillfreds här. Om jag
förstod honom rätt hade han
nyligen fått stryk mot Hector
efter 6...Ld6 7.cxd5 0-0, men det
måste ju vara en ren engångsföreteelse.
6...Le7 7.Sh3 b6?
Enligt en äldre upplaga av encyklåparedin skulle detta vara fullt
spelbart, vilket jag på grund av
tidsbrist litade på. Det bästa
draget verkar vara 7...Db6 med
ungefär lika spel. Naturligtvis
skulle dessa överväganden ha
gjorts innan turneringen.
8.cxd5 cxd5 9.Lb5+ Kf8 10.
0-0!
Det finns ingen anledning att ha
bråttom med 10.Sf4. Vit börjar
med att öppna f-linjen, vilket är
TfS nr 5/2007
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Rond 3: Stellan Brynell mot Johan Furhoff.

obehagligt för svart. Vit fruktar
inte ett avbyte på h3 så länge han
kan gardera svagheten på h3 med
kungen.
10...Lb7?
Det var helt nödvändigt att spela
10...a6 11.Le2 Sc6 12.Sf4 Sa5
för att få bort damen från det
potentiella hotet mot f7. Nu följer en spelöppningskatastrof.
11.f3 Sc6
Nu är 11...a6 12.Le2 Sc6 13.Sa4
fördelaktigt för vit, men lindrigare än det som följer.
12.Lxc6! Lxc6 13.fxe4 dxe4

14.Sg5!
Där ser man att det fanns en
poäng med att inte göra Sf4
direkt.
24
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14...De8 15.d5 Lb7 16.Sgxe4
Och där försvann en bonde, och
den kommer inte tillbaka.
16...Td8 17.Sxf6 Lxf6 18.e4
Ld4+ 19.Kh1 Lxc3
Det är kanske lite naivt att tro att
det går att ta tillbaka bonden så
här, men det ger inga nämnvärda
chanser att spela ställningen med
bonde under.
20.Dxc3! Dxe4 21.Dc7 Dxd5 22.
Txf7+! uppg.
Under tiden kom Emanuel ifatt
täten med följande vinst. Intrycket var ändå att han inte var i bästa
form.
Caro-Kann (B 17)
Emanuel Berg
Ralf Åkesson
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 dxe4
4.Sxe4 Sd7 5.Lc4 Sgf6 6.Sg5
e6 7.De2 Sb6 8.Ld3 h6 9.S5f3
c5 10.Le3
En av Tom Wedbergs gamla
favoritvarianter. Vit tar sats för
att lyfta in springaren på e5.
10...Dc7 11.Se5 a6 12.Sgf3
Sbd5 13.0-0 Ld6 14.c3
Greppet om fältet e5 ger vit en
liten terrängfördel, vilket han i

teorin skulle vilja använda för att
skapa något på kungsflygeln.
Svarts uppgift är att utveckla
pjäserna harmoniskt och att förebygga alla sådana försök, och där
uppträder Åkesson som fisken i
vattnet.
14...0-0 15.Tac1 b6 16.Ld2 Lb7
17.Tfe1 Se7
Nu är det svårt att se att vit skulle
kunna uträtta något på kungsflygeln. Svart bör ha utjämnat.
18.h3 Ld5 19.a3 cxd4 20.Lxa6
Efter 20.cxd4 Db7 hade damen
stått ännu mer harmoniskt än
tidigare. Emanuel väljer istället
att ändra ställningens karaktär och
öppna spelet något, vilket svart
dock objektivt sett inte förlorar
på.
20...dxc3 21.Lxc3 Se4 22.Ld4
Dd8 23.Ld3 Sc5 24.Lc2 Sf5!?
Det märks att de båda springarna
har samma ägare. På likartat sätt
jagar de det vita löparparet,
vilket efter den något sömniga
inledningen skapar en strategiskt
obalanserad ställning.
25.Lxf5 exf5 26.Lxc5 bxc5 27.
Ted1 Le6
Såvitt jag kan se är svarts ställning
helt tillfredställande efter damoffret 28.Txc5 Lxc5 29.Txd8
Tfxd8. Vits springare har svårt
att lämna den ömsesidiga garderingen, och på sikt får svart tryck
mot f2 eller b2.
28.Sc4 Lxc4 29.Dxc4 Df6 30.
Td5 Tfb8 31.Tc2 g6
Vit har den bättre bondeställningen, men svart har den överlägsna lättpjäsen, och det senare
verkar vara mest betydelsefullt.
32.Tcd2 Tb6!
Det går inte för sig att backa till f8
och släppa in vits springare på e5.
33.g3 Te8 34.Da4 Te6 35.Dc2
Le7
Uppställningen av tornen på
sjätte raden är originell och fyller
sitt syfte väl. Återigen är fältet e5
täckt.
36.Kg2 Te4 37.Td7 De6 38.T7d3

TfS nr 5/2007

24

07-08-17, 08.04

c4!
Svart har omärkligt förbättrat sin
ställning, och går nu till offensiv.
På grund av koordinationsproblem har vit inte kunnat aktivera springaren.
39.Td5 Lf6 40.Dc1 Kg7 41.Tc5
Tb3!
Ett mycket lömskt taktiskt hot
mot den fastfrusna springaren på
f3.
42.Tc2

ambitioner. Hotet mot f7 begränsade möjligheterna, och tornslutspelet efter 51...De6 52.Dxe6
fxe6 53.Tc7+ Kg8 var närmast
bättre för vit.
52.Dxh1 Dd1+ 53.Kg2 f3+ 54.
Kh2 Dd6+ 55.Kh3 De6+ 56.Kg3
Dd6+ 57.Kg4 Dxc5 58.Dxf3
Dd4+ 59.Kh3

Det är ju en milsvid skillnad mellan det här partiet och samma
kontrahenters möte i Rilton.
Tiger kom igång så smått med
en vinst mot Bo Lindberg, varigenom Tiger, Emanuel, Pia och
Stellan Brynell delade ledningen
på 2/3.

ROND 4
Pia föll ifrån täten efter att hon
framhärdat för länge i att spela
på vinst mot Bo Lindberg. Den
senare var nog en sådan spelare
som de andra deltagarna planerade in ett vinstförsök mot innan
tävlingen, men han bet ifrån sig
bra och vann fyra partier, oftast
som här på kontring.

42...Txf3??
Jag menar att detta är tragiskt.
Det är rätt idé, men fel utförande. Med 42...Le7! vinner svart
kvalitet och parti, för efter
43.T5xc4 Txf3! 44.Kxf3 Dd5! är
vit så att säga indirekt mattsatt
(kungen är indirekt hotad och
kan inte gå någonstans). Varianten fortsätter 45.Tc5 Lxc5
46.Txc5 Tf4++! och svart har ett
vinnande angrepp.
43.Kxf3 Le7 44.T2xc4 Te1 45.
Dc3+ Kh7 46.Dd3 f4!
Svarts hot är fortfarande tillräckliga för att hålla balansen.
47.g4
Efter 47.Tc8 går inte 47...Dxh3
på grund av avbyteskombinationen 48.Th8+, men när svart i
stället öppnar fler linjer med
47...fxg3 48.Kxg3 Ld6+ lever vits
kung farligt.
47...Lxc5 48.Txc5 Th1 49.Dd5
Txh3+ 50.Kg2 Dxg4+ 51.Kf1
Th1+
Svart hade svårt att finna en fortsättning som tillfredställde hans

59...f5?
Här skulle det redan händelserika partiet sannolikt ha slutat remi
efter 59...Dxb2 60.Dxf7+ Kh8.
Vits kung är dåligt skyddad mot
remischackar, och därför bör det
inte gå att vinna med a-bonden.
Efter partidraget skär svarts egna
bönder av diagonaler mot vits
kung.
60.b4 Kg7 61.b5 f4 62.a4 h5
63.Kg2 Dxa4
Nu behöver vit bara en stunds
lugn och ro för kungen så kan han
pressa ner b-bonden.
64.b6 Db5 65.Dc3+ Kh6 66.
Dh8+ Kg5 67.Dd8+ Kh6 68.Df8+
Kg5 69.De7+ Kg4 70.f3+?
Här verkade det vara rätt läge för
70.b7, och svart har inte något
omedelbart mot den vita kungen.
Partidraget öppnar för drag i sidled, vilket ger svart en sista chans.
70...Kf5 71.b7 Db2+ 72.Kh3
Db6?
Här leder faktiskt 72...Dc1! till
remischackar. Det hjälper inte
hur mycket vits dam än schackar
den svarta kungen.
73.De4+ Kg5 74.De5+ Kh6 75.
b8D uppg.

Dambondespel (E 14)
Pia Cramling
Bo Lindberg
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.e3
Lb7 5.Ld3 d5 6.0-0 Ld6 7.b3
0-0 8.Lb2 De7 9.Sc3 a6 10.Tc1
Sbd7 11.Sa4 dxc4 12.bxc4 c5
13.Se5
Pia Cramling har spelat den här
uppställningen med framgång
innan Bo Lindberg var född, och
hon brukar få det bättre spelet
när hon får ställa in en springare
på e5 på det här sättet.
13...Lc7! 14.f4 Tfd8
Svart lämnar kvar springaren
på e5, men får fältet e4 som
ersättning och håller tills vidare
balansen.
15.De2
Här ser det vettigare ut att
hota e4-fältet med 15.Dc2.
Efter 15...Tac8 kan man överväga 16.d5!? exd5 17.Sxd7 Sxd7
(17...Dxe3+ 18.Kh1) 18.Lxh7+
Kf8 med mycket oklart spel.
15...Se4 16.Tcd1 f6 17.Sxd7
17.Sf3 f5 18.Sc3 leder också till
lika spel.
17...Txd7 18.Dc2 f5 19.Db3 Tb8
20.Le2 b5!?
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TfS nummer 5.07.pmd

25

07-08-17, 08.04

25

Vit har inte fått ut något och
svart försöker riva åt sig initiativet. Min enda invändning
mot partidraget är att 20...cxd4
verkar ännu bättre. Både efter
21.exd4 b5 och 21.Lxd4 Lc6
föredrar jag svart.
21.cxb5 Ld5 22.Dc2 cxd4 23.b6
Det gick också att spela 23.Lxd4
axb5 24.Sc5 Sxc5 25.Lxc5 Ld6
26.Lxd6 Dxd6, men Pia ville väl
bevara lite mera liv i ställningen.
23...Lxb6 24.Sxb6 Txb6 25.Lxd4
Tc6 26.Db2?
Här går hon slutgiltigt över gränsen. Korrekt var 26.Da4, med
troligt remislut.

26...Tb7! 27.Da1 Tc2! 28.Lf3
Txa2 29.Dc1 Tc7 30.Db1 Tcc2
Vit har ingenting att sätta emot
invasionen på andra raden.
31.Tc1 Dc7 32.Le5 Dc8 33.Txc2
Txc2 34.Db8 Dxb8 35.Lxb8 Sc3
36.Le5 Lxf3 37.gxf3 Se2+!
38.Kf2
38.Kh1 var lika hopplöst. I sådana lägen är nästan det bästa att
hålla god min och gå in i den
vackra matten.
38...Sxf4+ 39.Kg3 Tg2+! 40.
uppg.
Tiger besegrade Brynell på svårbegripligt och svårkommenterat
sätt, och Emanuel vann mot
Kezli Ong med 3...Dd6-varianten i Skandinaviskt. Man började
ana att dessa två skulle göra upp
om turneringssegern, och de flesta trodde nog på Emanuel i det
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här läget trots att hans spel skakat
något.

ROND 5
Med tre raka förluster i ryggsäcken skulle jag ta mig an Tiger.
Inget av våra partier har någonsin
slutat remi, och det fanns ingen
anledning att förmoda att detta
parti skulle bryta trenden.
Moderna försvaret (B 06)
Johan Furhoff
Tiger Hillarp Persson
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.f4
a6 5.Sf3 b5 6.Ld3 Sd7 7.e5 c5
8.Le4 Tb8
Jag hade egentligen tänkt följa
Tigers parti mot Karjakin (Benidorm 2003), som fortsatte 9.0-0
cxd4 10.Sxd4 dxe5 11.Sc6 Db6+
12.Kh1 Sgf6 13.Sxb8 och vit
realiserade sitt materiella övertag
på ett till synes övertygande sätt
(även om jag gissade att Tiger
hade förstärkningar i bakfickan).
Men väl där vid brädet kunde jag
inte alls komma ihåg de varianterna, och jag tyckte att 9.Sg5 såg
mycket starkt ut.
9.Sg5
Det här har spelats utan Le4 och
Tb8 inlagt, men där har Tiger
hittat försvar för svart.
I den här ställningen försökte
jag till åskådarnas förtjusning göra
två drag i rad för vit. Tiger, som ju
skrivit en bok om varianten, överraskade mig genom att sitta och
steka, och så hallucinerade jag att
Tiger gjort sitt svarsdrag, vilket
måste ha varit mycket dåligt
eftersom det negligerat alla hot.
Lycklig ville jag genast fortsätta
med 9,5.e6, vilket hade varit
ohyggligt starkt om bara
motståndaren tillåtit det. Tre
förluster i rad hade satt sina
spår; verklighetsprövningen hade
brutit ned som rättspsykiatrikerna brukar säga.

9...Sh6
“Med oklart spel“ enligt teorin,
det vill säga Tiger. Springardraget är nödvändigt för att parera
det kommande 10.e6.
10.e6 Sf6 11.exf7+
Den ursprungliga tanken var
11.Lc6+ Kf8, men då behöver
svart inte ta tillbaka på f7 senare
och kan spara ett tempo.
11...Sxf7 12.Lc6+ Kf8
12...Ld7 13.Se6 går inte för svart.
Vit har nu berövat motståndaren
rockadrätten utan att kompromettera sin ställning på något
allvarligt sätt.
13.dxc5
Även i efterhand verkar det bäst
att lägga beslag på en centrumbonde på det här sättet.
13...Lf5!
Tiger satsar på pjäsutveckling, och
vill få vit att retirera i oordning
genom att laborera med hoten
h6 och b4. På sikt ska diagonalen
mot b2 och linjen mot c2 utnyttjas.
Ett mer alldagligt alternativ var
13...Dc7, som kanske håller ihop
för svart efter 14.Ld5 Sxg5 15.
fxg5 Sxd5 16.Sxd5 Dxc5 17.Le3
Dc4.
14.cxd6 Tb6!?

En originell tornutveckling på
sjätte raden, vilket var något av
ett tema för tävlingen. När man
talar om öppna och halvöppna
linjer utgår man outtalat från
förutsättningen att tornen hela
tiden snällt ska röra sig på första
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raden. I den här ställningen skulle
man säga att vit har en halvöppen
e-linje. Men när svarts torn rör sig
på sjätte raden och vits torn står i
hörnen är e-linjen öppen för
svart och inte för vit. Allting är
relativt.
Nu står dock tornet lite otryggt
på b6, och kanske är 14...Sxd6
bättre för att ta kontroll över
fältet e4. Vit får i så fall rikta in
sig mot fälten d4 och e5 med
15.Se2 eventuellt följt av Sf3 med
fortsatt komplicerat spel.
15.Df3
Jag ville inte låta tornet slå sig
fram till e6 och besvära min kung.
Man noterar att svarts Lg4 alltid
kan besvaras med Dxg4 på grund
av svagheten på fältet e6.
15...Sxd6 16.Ld5
Man vill inte tro det, men 16.Le3
besvaras helt enkelt med 16...h6
och svart får ett materiellt övertag.
16...b4?! 17.Sa4 Sxd5 18.Dxd5
Tb5 19.Sc5
Jag har haft mina ögon på fältet
e6 under en längre tid, och nu har
jag fått det i mina händer. Men
faktiskt är ställningen fortfarande i någon sorts dynamisk balans,
vilket krävde en hel del tid att
förstå vid brädet.
19...Dc8 20.Le3?!
Jag såg att svart skulle klara sig
efter 20.Sge6+ Lxe6 21.Sxe6+
Kf7, och beslutade att avsluta
pjäsutvecklingen, även till priset
av en kvalitet. Men det omedelbara inhoppet på e6 hade trots
allt varit bättre, med idén att
retirera i god ordning med
22.Sg5+ Ke8 23.Db3 och försöka förvalta merbonden. Fast
efter 23...h6 24.Se6 Lc3+!? hade
kampen blossat upp igen ...
20...Lxb2 21.0-0
Lite spekulativt spelat. Jag anade
att Tiger inte skulle vara så förtjust i att ta kvaliteten, och det
hade jag rätt i även om det inte
hjälpte mig. Efter 21...Lxa1

22.Txa1 h6 23.Sge6+ har vit
nästan full kompensation för
materialet när löparen kommer
till d4.
21...h6!
Löparen på b2 täcker g7, vilket
hjälper till att snärja vits springare.
22.Sge6+ Lxe6 23.Sxe6+ Ke8
24.Lc5 Sb7!
Nu är vit infångad i centrum, och
goda råd är dyra. Det finns några
schackar, men ingen matt. Lägg
märke till att svart fortfarande
inte har tagit tornet.
25.De4 Sxc5
Här var 25...Txc5 ett bra alternativ.
26.Dxg6+ Kd7 27.Tad1+ Kc6
28.Sd4+
Det finns inget angrepp efter
28.Sxc5+ Kxc5.
28...Kb7 29.Sxb5 axb5
Nu vinner svarts pjäser i längden,
och det verkar inte finnas något
sätt att bryta upp svarts försvar.
30.Td5 Dc6 31.Df7 Kb6 32.f5
Lf6 33.Tfd1 h5

34.g3
I kommentatorrummet tyckte
man att vit skulle försöka med
34.Td6 exd6 35.Dxf6, vilket hade
sett farligt ut i tidsnöden. Jag tror
dock att Tiger ganska snabbt hade
funnit 35...Te8! 36.Txd6 Te1+
37.Kf2 Se4+ och svart vinner.
Det finns ju inte så många vettiga
alternativ i 35:e draget.
34...h4 35.g4 Se4
Nu kommer motangreppet, och

det finns inte mycket att göra.
36.c4 bxc4 37.Tb1 Sg5 38.
Txb4+ Kc7 39.Txc4 Sxf7 40.
uppg.
En imponerande prestation av
Tiger. Inte många skulle ha valt
svarts ställning efter öppningen,
men jag kan fortfarande inte se
hur man verkligen ska sätta dit
svart. Kanske det hela klarnar om
och när Tiger upprepar varianten
mot en välförberedd motståndare.
Kezli Ong lyckades inte vinna
något parti under första veckan,
men i följande parti vann han
i alla fall den spelöppningsteoretiska diskussionen mot ingen
mindre än Pontus Carlsson, som
brukar vara mycket stark när han
får in sina preparerade varianter.
Spanskt (C 92)
Pontus Carlsson
Kezli 0ng
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5
7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Lb7
10.d4 Te8 11.Sbd2 Lf8 12.a4
h6 13.Lc2 exd4 14.cxd4 Sb4
15.Lb1 c5 16.d5 Sd7 17.Ta3 f5
Den här varianten fick världens
ögon på sig efter VM-matcherna
mellan Karpov och Kasparov.
Svart är på väg att undanröja vits
bondecentrum, samtidigt som vit
är på väg att sätta in alla sina
resurser mot svarts kung. Vit bemöter alltså svarts spel i centrum
med en flankattack, och det går
ju helt på tvärs mot klassiska
principer, även om det ger goda
resultat i praktiken. Karpov klarade sig hyfsat som svart, men i
ett parti (20:e partiet Lyon–New
York 1990) blev han helt mosad.
Det är väl känt att Kezli spelar
den här varianten, och därför kan
vi utgå ifrån att Pontus förberett
sig noggrant.
18.Sh2 Sf6 19.Tf3 Te5 20.Txf5
Txf5 21.exf5 Lxd5 22.Sg4 Lf7
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23.Se4 Sxg4 24.Dxg4 d5 25.f6

Dh7+ Kf8 30.Lxg7+ Dxg7 31.
Df5+ Df7 32.De5! Dg7 33.Dd6+
Kg8 34.Le4!.
29.Dxa8+ Kg7 30.Te4 Lf4!
Svart står i grunden förträffligt,
men han har för svårt att gömma
kungen för att ha några allvarliga
vinstchanser. Remischackar är ett
logiskt slut.
31.Dc8 Sd5 32.g3 Dxb2! 33.
Dg4+ Kf8 34.Dc8+ Kg7 35.Dg4+
Kf8 36.Dc8+ remi

I partiet Leko–Almasi, Monte
Carlo 2002 följde 25...h5 26.Df5
Dc8 27.Dxc8 Txc8 28.fxg7 Lxg7
29.Sd6 och vit vann ett svängigt
parti. Men vad händer egentligen
om man tar pjäsen?
25...dxe4! 26.fxg7 Lxg7 27.Lxh6
Df6 28.Dxe4 Lxh6!
Även 28...Ld5 ser bra ut, men vit
får ett farligt angrepp efter 29.

ROND 6
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I nästa rond hade Tiger åter svart,
och faktiskt vann han med samma material som dagen före.
Sicilianskt (B 96)
Axel Smith
Tiger Hillarp Persson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4

4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5
Det här sättet att bemöta
Najdorf har tappat något i
popularitet de senaste tjugo åren,
därför att man måste kunna stora
mängder teori för att bemästra
varianterna, och för att många
av de skarpa huvudvarianterna
har en tendens att ebba ut i
remi. John Nunn har skrivit en
ovärderlig bok om Lg5-varianten, som är proppfull med
knivskarpa varianter och nästan
saknar positionella omdömen.
6...e6 7.f4 Dc7
Bengt Lindberg prövade 7...Db6
mot Pontus Carlsson, och det
slutade mycket riktigt med remi.
8.Df3
Det positionella alternativet är
8.Lxf6, medan 8.Ld3 är ett skarpt
och ännu inte genomanalyserat
försök.
8...b5 9.f5 b4 10.Scb5 axb5
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11.Lxb5+ Ld7 12.fxe6 Lxb5 13.
Sxb5 Dc5 14.Lxf6 fxe6
En underskattad bivariant. Här
har 14...Dxb5 betraktats som
huvudvariant med fortsättningen 15.Lxg7 Lxg7 16.Dxf7+ Kd8
17.Dxg7 vilket är remiartat.
15.Sd4 gxf6
Här någonstans studerade Evgenij Agrest demonstrationsbrädet.
Han såg bekymrad ut, vilket det
fanns skäl till. Varianten är ju i
olag.
16.Sxe6 Dc4 17.Dxf6 Sd7 18.
Sc7+ Dxc7 19.Dxh8 Dc5
I doktor Nunns bok anges endast
varianten 19...Se5 20.0-0 Dg7
21.Txf8+ Dxf8 22.Dxh7 med
liten fördel för vit enligt Rasjkovskij. Tiger har emellertid sett
djupare i ställningen. När svart
får ordning på sina flertaliga
pjäser om några drag är vit med
sina klumpiga torn illa ute.
Varianten måste omvärderas.
20.Dxh7

20...b3! 21.cxb3
I efterhand ser det bättre ut att
först lägga in 21.Dg6+ Kd8 för att
ta fältet g4 för svarts dam, men
faktum är att det inte gör någon
nämnvärd skillnad. Det kan fortsätta 22.cxb3 De3+ 23.Kf1 Df4+
24.Ke1 Tc8 25.Tf1 De3+ 26.Kd1
Dd4+ 27.Ke1 Tc2 och vit är illa
ute.
21...De3+ 22.Kf1 Dd3+ 23.Ke1
De3+ 24.Kf1 Df4+ 25.Ke2 Tc8
26.Tad1
Det finns inget bättre. Tar vit

istället med damen i försvaret
vinner svart torn efter 26.Dh5+
Ke7 27.Df3 Tc2+ 28.Kf1 Dd2
29.Td1 Tc1.
Nu avslutar svart behärskat.
26...Dg4+ 27.Ke3 Dg5+ 28.Ke2
Dxg2+ 29.Ke3 Dg5+ 30.Ke2 Se5
31.Dh3 Tc2+ 32.Ke1 Df4 33.
uppg.
Nu ledde Tiger med en hel poäng
före Emanuel, och han hade
imponerat genom sitt spel.
En spelare som kämpade till
slutet i alla partier var Lars Karlsson. Hans remiprocent var den
näst lägsta i turneringen, och han
vann hela sex partier, lika många
som vinnaren. I sjätte ronden tillkom ett typiskt Karlssonparti.
Engelskt (A 34)
Lars Karlsson
Bo Lindberg
1.c4 c5 2.g3 Sf6 3.Lg2 d5
4.cxd5 Sxd5 5.Sc3 Sc7 6.d3
Sc6 7.Le3 e5
Jag ifrågasätter om detta är ett
klokt öppningsval mot Karlsson.
Han har vänt ut och in på och
undersökt sådana här ställningar
längre än vad någon utom Axel
Ornstein kan minnas.
8.Lxc6+! bxc6 9.Sf3 f6 10.Da4
Ld7 11.Se4 Se6
Vits pjäser har fullt av lediga fält,
och svart har en svår uppgift.
Han måste liksom en fotbollsmålvakt försöka läsa anfallarnas
intentioner i förväg för att ha en
chans att hänga med.
12.Tc1 Tb8 13.Sfd2 Dc7 14.
Sxc5
Om vit vill ha ut mera av ställningen bör han kanske helt
sonika gardera b2-bonden.
14...Sxc5 15.Lxc5 Lxc5 16.Txc5
Txb2 17.Da3 Db8 18.Sb3 Tb1+
Här skulle många tänka som vit:
“Spelet förflackas, jag har inte
fått ut något, lika bra att styra
mot remi“. Men för Lasse har
partiet bara börjat. När det ser ut

som att han går bakåt ska man
vara mycket uppmärksam.
19.Tc1 Txc1+ 20.Sxc1 Lh3
Svart har försvarat sig bra, och nu
står han nästan okej. Men det är
inget fel på vits ställning heller,
och partiet fortsätter.
21.Sb3 Kf7 22.Kd2 Db6 23.f3
Le6 24.Tc1 Tb8 25.Tc5 Lxb3?!
26.axb3 Dxb3 27.Dxb3+ Txb3
28.Txc6 Tb7

Svart har avvecklat till ett tornslutspel med lika bönder. Ska inte
detta vara remi? Jo, men kanske
inte med passivt försvar.
Skulle a7-bonden försvinna bör
vit vinna med fem bönder mot
fyra på kungsflygeln. Skulle svart
bara stå och gardera a7-bonden,
så bidrar den inte med så mycket
utom att hindra svart från att
spela aktivt med tornet.
Det verkar bättre att spela
28...Tb2+ 29.Ke3 Ta2, då vit får
svårare att ställa upp sig i lugn
och ro.
29.f4!
Efter det här nyckeldraget måste
svart antingen ta på sig en fatal
svaghet på e5, eller som i partiet
ge vit ett knippe utvecklingsbara
centrumbönder. Härefter ser jag
inte något förtroendeingivande
försvar för svart.
29...exf4 30.gxf4 f5 31.Ta6 Te7
32.h4
Det är god teknik att rycka fram
med h-bonden först. Kanske kan
man lura svart att ta på sig en
svaghet, eller öppna en väg för
TfS nr 5/2007
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den vita kungen att tränga in. I
vart fall hindrar det definitivt svart
från att byta av den värdefulla
f4-bonden, som kan bli stark tillsammans med e-bonden.
32...Td7 33.h5 Tb7 34.Ke3
Te7+ 35.Kf3 Td7
Nu är nästa steg att genomföra
framstöten e2-e4, vilket går till
slut med en liten finess.
36.Kg3 h6 37.Kf3 Ke7 38.Ke3
Kf7 39.Kf2 Te7 40.Kf3 Td7 41.
Kf2 Te7 42.Ta5! Kf6 43.e3 Tb7
Genom hotet mot f5 gick e4 inte
att hindra: 43...Td7 44.e4! Txd3
45.Txf5+.
44.e4 fxe4 45.dxe4 Tb3
Svart erkänner att det passiva försvaret inte fallit väl ut. I händelse
av 45...Kf7 46.Ta6 Ke7 47.Kf3
pressar vit på med Kf3-g4-f5-g6
och e4-e5-e6 vilket verkar vara
mer än vad svart tål. Efter det
desperata partidraget ska vit bara
hålla huvudet lite kallt för att
bärga helpoängen.
46.Txa7 Tc3 47.e5+ Kf5 48.
Tf7+ Ke4 49.e6 Tc8 50.e7 Te8
51.Kg3 Kd5 52.Kg4
Den mest direkta vinsten var att
gå in i bondeslutspel: 52.f5! Kd6
53.Txg7 Txe7 54.Txe7 Kxe7 55.
Kf4 Kf6 55.Ke4 Kf7 56.Ke5 Ke7
57.f6+ Kf8!, och nu kommer vit
in på g6 genom en triangulering:
58.Ke4 Ke8 59.Kf4 Kf8 60.Ke5
Kf7 (eller 60...Ke8 61.Ke6) 61.
Kf5 med vinst.
52...Ke6 53.Txg7 Kf6! 54.Tg6+
Det gick också att spela 54.Th7
Tg8+ 55.Kf3 Te8 56.Ke4, och
svart måste förr eller senare ta
på e7 och gå in i det förlorade
bondeslutspelet.
54...Kxe7 55.Txh6 Kf7
Tornslutspel med merbönder på
f- och h-linjen kan vara remi om
svart kan få kungen till h-linjen
innan bönderna hunnit för långt.
Svart måste också undvika att
kungen blir nedpressad till sista
raden. Här har vit kommit ganska
långt fram, och det verkar vara
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vinst även vid bästa försvar.
56.Kg5 Tg8+
Inte heller 56...Kg7 57.f5 Te5
58.Ta6 hjälper.
57.Kf5 Ta8 58.Th7+ Kg8 59.Te7
Ta6

Nu är ställningen teoretisk vinst
(se partiet Capablanca–Kostic,
Havanna 1919), till exempel
genom 60.Kg5 Tb6 61.f5 Ta6
62.h6 Ta1 63.f6 Tg1+ 64.Kf5
Tf1+ 65.Ke6 Te1+ 66.Kd7 Tf1
67.h7+ Kh8 68.Te8+! (inte 68.f7?
Txf7) 68...Kxh7 69.Ke7 och vit
uppnår Lucenas position med
kung på f8 och bonde på f7. Lasse
undersöker ställningen lite extra
innan han går fram med bönderna, vilket inte förstör någonting.
60.Te6 Ta7 61.Tb6 Kf7 62.Kg5
Kg7 63.Td6 Tb7 64.f5 Ta7
65.Te6 Tb7 66.Te5 Ta7 67.f6+
Kf8
Efter 67...Kg8 68.h6 Ta1 69.Te8+
Kh7 70.Te7+ Kg8 71.h7+ Kh8
72.f7 går bönderna i mål.
68.h6 Ta1 69.Kg6 Tf1 70.Ta5
Det gick också att gå in i “fällan“
med 70.h7 Txf6+ 71.Kg5 Tg6+
72.Kh5 och vit vinner.
70...Tg1+ 71.Tg5 uppg.

ROND 7
Bengt Lindberg kunde med mycket omdömesgillt spel utjämna mot
Emanuel Bergs välkända överraskningsvapen i Franskt (1.e4 e6
2.d4 d5 3.Sc3 h6), men det tog

hela 183 drag innan remin var ett
faktum. Lindberg kunde hålla ett
tornslutspel med två bönder mot
en på samma flygel. Möjligen är
detta det längsta protokollförda
tävlingspartiet i Sverige.
Dagen hade börjat bra för mig.
Då jag gick ut genom dörren för
att lämna min dotter på dagis
hörde jag röster en trappa ner.
Grannen under var tillbaka, och
snart hade jag återfått min förlorade bonde. Hur skulle sedan
någonting kunna stoppa mig?
Franskt (C 04)
Johan Furhoff
Jan Johansson
1.e4 e6
Redan en liten överraskning.
1...d6 eller 1...g6 är vad man
brukar få möta när man spelar
mot Janne.
2.d4 d5 3.Sd2 Sc6 4.Sgf3 Sf6
5.e5 Sd7 6.Lb5 a6
Här är faktiskt draget 6...a5 det
mest omhuldade av teorin. Därefter ska löparen på c8 tråcklas ut
på a6.
7.Lxc6 bxc6 8.c4 dxc4 9.Sxc4
Sb6 10.b3
Detta verkar vara en nyhet.
10.Sxb6 har spelats av Smyslov
och Gligoric, vilket för mig framstår som svårförklarligt.
10...c5 11.Lg5!
Det är viktigt att detta drag kommer just som c5 spelas. Nu är
11...Le7 12.dxc5 bra för vit, och
11...f6? 12.exf6 gxf6 13.Sfe5 går
inte.
11...Dd7 12.0-0 Lb7 13.Tc1
Sxc4 14.Txc4
Nu har svart vissa problem med
svagheterna på c-linjen, och han
måste också hitta tid att sätta
kungen i säkerhet.
14...Ld5 15.Tc3 cxd4 16.Dxd4
a5
I slutspelet efter 16...Lxf3 17.
Dxd7+ Kxd7 18.Txf3 har svart
svårt att hålla i c-bonden.
17.Tfc1 c6
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Löparen på d5 håller ihop svarts
ställning, men därav följer också
att han inte kan byta av den utan
att tillåta en katastrof på c-linjen.
18.Dg4!
Nu har svart dessutom svårt att
rockera. Vit har klar fördel.
18...h6 19.Le3 g6 20.Df4 Le7
21.Lc5 a4 22.b4 g5 23.Dd2?
Här var 23.De3 det rätta draget.
Vit behöver inte alls frukta 23...g4
eftersom han står överlägset efter
24.Lxe7 gxf3 25.Lf6. Tar svart
bonden med 23...Lxa2 är 24.Lxe7
Dxe7 25.b5! starkt.
23...Td8?
Nu kunde svart faktiskt ha gått in
i slutspel med 23...Lxc5 24.Txc5
Lxf3 25.Dxd7+ Kxd7 26.gxf3
Thb8 27.Txc6 Txb4 och vit har
inte kvar någon fördel. Med
partidraget kokar svart ihop en
lömsk intrig, som vit prompt
faller för ...
24.Td3
Janne hade en misstänkt oskyldig
uppsyn och jag anade att han
hade något i kikaren, fast jag
omöjligt kunde gissa vad. För
säkerhets skull spikade jag fast
löparen på d5 ordentligt. Den
kan inte flytta, damen faller ju.
24...Lxc5 25.Txc5

25...Lxf3!!?
Blixt och dunder! Alla i Eriksdalshallen, inklusive jag själv,
trodde att jag hade blivit grundlurad och skulle inkassera min
sjätte förlust. Efter 26.Txd7 Txd7
går det ju inte att behålla damen

på grund av hotet på första raden,
och
tornslutspelet
efter
27.Dxd7+ Kxd7 28.gxf3 är bättre för svart som har kungen i spel.
Något annat kan inte finnas, svart
är ju pjäs över ...
26.Td6!!
Jag utnämner detta till det starkaste draget i årets SM. Inte nog
med att det räddar vit, det fantastiska är att det också ger honom
vinstställning.
26...Lh5
Efter 26...De7 27.gxf3 Txd6
28.exd6 ger den starka fribonden
vit vinstspel, och 26...Lg4 27.h3
förbättrar inte saken.
27.g4! Lxg4 28.Txd7 Txd7 29.
Dc3
Vit ska bara se till att täcka f3
med damen.
29...Le2 30.Txc6 Td1+ 31.Kg2
0-0 32.Td6! Lf1+ 33.Kg3 Td8
34.Dc7 T8xd6 35.exd6 f5 36.f4
uppg.
Det är alltid fler människor som
kommer fram till en och pratar
när det går bra i en tävling än när
det går dåligt. Kanske är folk rädda att bli smittade av någon hemsk
bacill, som orsakar förlusterna?
Galna torsk-sjukan? Måhända
ligger det något i ett sådant
betraktelsesätt, för efter detta
parti var det Jan Johansson som
förlorade fem partier i rad.
Uppenbarligen hade han blivit
smittad på något sätt.
En risk med att spela nya öppningar är att det tar tid att få hela
bredden i kunnandet i de nya
varianterna. Axel Smith hade
förberett att spela Svesjnikov,
viket resulterade i en kampremi
mot Berg som proberade ett
kritiskt kvalitetsoffer i en av
huvudvarianterna. Det som en
känd Svesjnikovspelare först och
främst får möta är dock olika
system att undvika varianten
ifråga, och dessa spelsätt måste
man också ta på allvar och

studera noga.
Sicilianskt (B 31)
Pontus Carlsson
Axel Smith
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5
En ständig plåga för Svesjnikovspelare.
3...g6 4.0-0 Lg7 5.Te1 e5 6.Lxc6
dxc6 7.d3 De7 8.Sbd2 Sf6
Lite vanligare är 8...Sh6 med betongplanen f6 och Sf7. Därefter
är e5 garderat.
9.Sc4 Sd7 10.a4 Sf8?
Det här kan nog inte rekommenderas. Kramnik har spelat
10...Sb6 mot Anand med snabb
remi som resultat. Partidraget ger
vit förutsättningar att gå bröstgänges tillväga i centrum.
11.b4! cxb4 12.d4

12...Sd7
Säkert inte spelat med lätt hjärta.
Efter 12...exd4 har vit överfallet
13.Lh6?! till förfogande, som
fungerar fint efter 13...Lxh6
14.Dxd4 med dubbelhoten Dxh8
och Sd6+, men svart kan slinka
undan med 13...Se6 14.Lxg7
Sxg7 15.Dxd4 0-0. I stället får vit
efter 12...exd4 ett kraftigt initiativ med 13.e5 c5 14.Sd6+ Kd7,
och nu antingen 15.Sxd4!? cxd4
16.Dxd4 Se6 17.Dc4 med mer
än tillräcklig kompensation för
pjäsen, eller 15.Lg5 De6 16.Sxf7!
Dxf7 17.Sxd4! Dd5 18.Sf5 Dxd1
19.Taxd1+ Kc7 20.Ld8+ Kb8
21.Sxg7 med fortsatt initiativ i
slutspelet.
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Då återstår bara för svart att
gardera e5, vilket verkar leda fram
till partidraget, men 12...Lg4 bör
också beaktas. Svart klarar sig bra
i varianten 13.dxe5 Sd7 14.Sd6+
Kf8 15.Lg5 Dxg5 16.Sxg5 Lxd1
17.Taxd1 Sxe5 18.f4 h6 19.fxe5
hxg5 20.Tf1 Lxe5 21.Txf7+ Kg8.
13.dxe5 Sxe5 14.Sfxe5 Lxe5 15.
Sxe5 Dxe5 16.Tb1 De7 17.Lf4
f6 18.Ld6 De6 19.e5 f5 20.Txb4
b6
Nu har svart ridit ut det värsta,
men han har många diffusa svagheter, och det är vit som har
initiativet vilket brukar vara
särskilt viktigt med olikfärgade
löpare och tunga pjäser.
21.Df3 Dd5 22.Dg3 c5 23.Dg5
De6 24.Tbb1 Lb7 25.a5
Därmed har svart ingen säker plats
för kungen.
25...h6 26.Dg3 g5 27.f3 g4
Det här angreppsförsöket resulterar inte i något, men hoten på
b-linjen hade redan gått för långt.
28.fxg4 Tg8 29.h3 fxg4 30.h4
Dd5 31.axb6 axb6 32.Txb6 Ta2
33.Teb1 Tg7 34.e6 Txc2 35.
Txb7! Txb7 36.Txb7 Dxb7 37.
Dxg4 uppg.

det visade han då och då i den här
tävlingen även om han inte fick
maximal utdelning.
Nimzoindiskt (E 32)
Ralf Åkesson
Stellan Brynell
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Lb4
4.Dc2 0-0 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3
Se4
Vid sidan av det ständiga 6...b6 är
detta ett ganska populärt sätt att
bemöta 4.Dc2-varianten. Svart
vill få kompensation för löparparet genom att ockupera centrum
med bönderna.
7.Dc2 f5 8.Sh3 d6 9.f3 Sf6 10.e3
e5 11.dxe5 dxe5 12.Sf2
Det andra huvuddraget är 12.Le2.
Partiet Pia Cramling–Ralf Åkesson, Rilton 2000 fortsatte 12...a5
13.0-0 c5!? 14.Sf2 Sc6 15.Ld3
Se8! 16.Ld2 Le6 17.Tad1 Sd6
18.f4 g5!? och svart triumferade
så småningom.

I övrigt satt det väldigt långt inne
för Pontus att vinna partier. Kanske fanns det trots renoveringen
kvar några av de remibaciller som
drabbat Ferdinand Hellers tjugo
år tidigare.

ROND 8
Jesper Hamark spelade den ärorika Siestavarianten mot Emanuel,
som inte fick någon fördel utan
måste nöja sig med remi. Detta
gav Tiger chansen att dryga ut sin
ledning till hela 1½ poäng, på ett
sätt som han själv berättar om på
sidan 10.
Ralf Åkesson tillhör den klass
av spelare som kan visa ett särskilt djup i spelförståelsen, och
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12...a5
Här har flera andra drag prövats.
Partidraget är riktat mot vits
b4, men tidsförlusten har viss
betydelse. En av Nick deFirmian
använd metod att bemöta framstöten b4 förtjänar att studeras:
12...c5 13.b4 De7 14.bxc5 Sfd7
15.Le2 Sxc5 16.0-0 Le6 17.Lb2
Sbd7 med bra spel för svart
i partiet Lønborg-deFirmian,
Köpenhamn 2000.
13.Ld2 c5 14.Ld3 g6
Här är kanske 14...Se8 mer tillförlitligt.

15.0-0-0 Sc6 16.Le2 De7 17.g4
Le6 18.Kb1 a4 19.h4 f4 20.h5
g5 21.Se4
Vit har uppnått en tydlig positionsfördel, för svart har ingen
kompensation för svagheterna
längs e-linjen och på kungsflygeln.
21...Sxe4 22.Dxe4 Tad8 23.exf4
Här verkar 23.The1 starkt.
23...gxf4 24.Lc3 Sd4 25.Ld3 Lc8
26.h6
Även här är 26.The1 (26...Tfe8
27.Lc2 b5 28.Lxd4 cxd4 29.cxb5
Lb7 30.Dd3) logiskt. Åkesson
lockas att angripa svarts försvagade kungsflygel, vilket komplicerar kampen.
26...Tf6?

27.Th5?
Vit vinner kvalitet med 27.Le1!
Svart kan konstra med 27...Sxf3!?
28.Dxf3 e4, men efter 29.De2 f3
30.De3 har han inget för det.
27...Te6 28. Le1 Td7 29.Lh4
Dd6 30.Tg5+?
Svarts kung tål mer än man tror.
Fortfarande kunde vit få fördel
med 30.Lc2! b5 31.Da8.
30...Kf8 31.Te1 Sxf3!
Nu är vits uppgift att hålla remi.
32.Tf5+ Ke8 33.Dxf3 Dxd3+ 34.
Dxd3 Txd3 35.Tfxe5 Te3 36.
T1xe3 fxe3 37.Txc5 Ld7 38.Kc1
Te4 39.Le1 Lxg4 40.Kc2
Ralf slutförde dragserien med
en sekund kvar på klockan. Bra
spelare använder hela betänketiden.
40...Te6 41.Tg5 remi
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Rond 9: Bo Lindbeg mot Emanuel Berg.

ROND 9
Tiger hade fått upp farten
ordentligt, och verkade omöjlig
att hejda. Att besegra Lars
Karlsson i Franskt har jag alltid
betraktat som en mycket svår sak,
och jag har aldrig kunnat tänka
mig att det skulle kunna genomföras på det här sättet.
Franskt (C 18)
Tiger Hillarp Persson
Lars Karlsson
1.d4 e6 2.e4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7
7.h4!? Sbc6 8.Sf3 Da5 9.Ld2 f6
10.c4 Dc7 11.cxd5 Sxd5 12.c4
Sde7 13.exf6 gxf6 14.dxc5 e5
15.Lc3 Sf5
Springaren står lite obekvämt här,
men det verkade bäst att hindra
Dd6.
16.Ld3 Tg8 17.Sd2!

17...Txg2 faller på 18.Df3, och
vit har nytta av h4-draget genom
att resursen Sh4 inte finns. Därmed har vit neutraliserat trycket
på g-linjen och vridit ett viktigt
strategiskt vapen ur svarts händer.
17...Le6 18.Dh5+ Df7
Vit gynnas av dambyte, men
efter 17.Sd2 var det svårt att
undvika.
19.Dxf7+ Kxf7 20.Tb1 Tab8
21.Le4 Sfe7 22.0-0 Tg4 23.g3
Lf5 24.Lf3! Lxb1 25.Lxg4 Ld3
26.Te1 Tg8 27.Lf3 Ke6 28.Lg2
Vits dubbelbönder på c-linjen ser
inte särskilt svaga ut, utan tar fält
från svarts pjäser. Löparparet
börjar bli starkt. Svart har inte
utjämnat.
28...h6 29.Kh2 Td8 30.f4 Lf5
31.fxe5 Sxe5 32.Sf3 S7c6 33.
Sxe5 Sxe5 34.Ld5+ Ke7 35.Lxe5
fxe5 36.Txe5+ Kf6 37.Te3 Tc8

38.Tb3 Txc5 39.Txb7 Ta5 40.
Tb3 Ke5
Svarts aktiva kung komplicerar
fortfarande vits uppgift att realisera de två merbönderna.
41.Kg2 Kd4 42.Tf3 Ld3 43.Tf6
h5 44.Tf4+ Kc3 45.Lf7 Le2
46.Tf2 Kd3 47.Lg6+ Ke3

Nu är det inte alls lätt att se hur
vit ska komma vidare.
48.Tf5! Txa3
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Löparslutspelet efter 48...Txf5
49.Lxf5 Lxc4 är vunnet för vit på
ett subtilt men otvetydigt sätt.
Vit fortsätter med 50.Ld7 (inte
50.g4 Kf4) 50...Le2 51.g4! hxg4
52.Kg3. Svarts kung tar sig därefter runt för att stoppa h-bonden,
men efter 52...Ke4 53.Lxg4 Ld3
54.h5 Ke5 55.Kf3 går det inte
att erbjuda löparbyte eftersom
bondeslutspelen är vunna för vit
på ett tempo när, t.ex. 55...Lf5
56.Lxf5 Kxf5 57.Ke3 Kg5 58.Kd4
Kxh5 59.Kc5 Kg5 60.Kb5 Kf5
61.Ka6 Ke6 62.Kxa7 Kd7 63.
Kb7. Svarts kung måste hålla sig
på kungsflygeln för att observera
h-bonden medan vits kung letar
sig över mot a-bonden.
49.Lxh5 Ld3 50.Tf2 Ta1 51.Tf3+
Kd4 52.Tf4+ Ke3 53.Lf7 a5
54.h5 Le4+ 55.Kh3 a4 56.Ld5
Th1+ 57.Kg4 Lxd5 58.cxd5 a3
59.Ta4 uppg.
Det här partiet gick märkligt lätt
för vit.
Bengt Lindberg tog fasta på att
Axel Smith visat osäkerhet i ställningstypen mot Pontus Carlsson
i rond 7, och upprepade varianten om än inte på exakt samma
sätt.
Sicilianskt (B 31)
Bengt Lindberg
Axel Smith
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 g6
4.Lxc6 dxc6 5.d3 Lg7 6.h3 e5
7.0-0 De7 8.a3 a5
Inget b4 helst om jag får be!
9.Le3 b6
Det här draget förstår jag inte
riktigt syftet med. Bonden c5 verkar inte behöva någon ytterligare
gardering för närvarande. Efter
något i stil med 9...Sf6 10.Sbd2
0-0 11.Sc4 Sd7 12.Dd2 a4 har
svart inte så mycket att frukta.
10.Sbd2 Dc7?
Om Lindberg valt en teorivariant
hade svartspelaren aldrig ödat
utvecklingstempi på det här
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sättet. Det gick att klara sig fullt
helskinnad med 10...Sf6 11.b4
Sd7 12.bxc5 b5.

11.b4! axb4
Efter det här hjälpsamma avbytet tränger vit smärt- och riskfritt
in på damflygeln. Svart borde ha
försökt konstra med 11...Sf6!?
12.Sc4 0-0 13.bxc5 b5 14.Scxe5
Sxe4.
12.axb4 Txa1 13.Dxa1 cxb4 14.
Sc4 c5 15.Da4+ Ld7 16.Da6
Lh6 17.Sfxe5 Lxe3 18.Sxd7 Lf4
19.Scxb6 g5 20.Db5 g4 21.Ta1
f5
Det ser ut som att svart inte hade
tid att ge upp.
22.Dc4 Dxd7 23.Sxd7 Kxd7 24.
Dd5+ uppg.
Mot min efterträdare som turneringens otursman, Jan Johansson,
fick Pia återigen spela sitt beprövade vitsystem, och den här
gången gick det som det skulle.
Bogoindiskt (E 14)
Pia Cramling
Jan Johansson
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+
4.Sbd2 d5 5.a3 Le7 6.e3 0-0
7.b3 b6 8.Ld3 Lb7 9.0-0 Sbd7
10.Lb2 c5 11.De2 Tc8 12.Tfd1
Tc7 13.Se5 Sxe5 14.dxe5 Sd7
15.f4 Te8
Ett alternativ är 15...f5 16.cxd5
exd5 17.g4!? med obalanserat spel
på kungsflygeln och i centrum.
16.cxd5 exd5 17.Sf3 g6 18.
Tac1 Lf8

Efter 18...Sf8 angriper vit från ett
lite oväntat håll med 19.e4! d4
20.Lb5 Sd7 21.Dc4! och står bättre.
19.h4! Lg7 20.Sg5

20...Sf8?
Svart har egentligen ställt upp
sig för att spela 20...f6 här. Efter
21.exf6 står svarts pjäser och
särskilt tornet på e8 bra. Vit får
alltså slå till direkt med 21.Sxh7
Kxh7 22.Dh5+ Kg8 23.Lxg6,
vilket verkar lovande men är långt
ifrån avgörande.
21.Lb5! Sd7
21...Lc6 strandar på 22.Lxc6
Txc6 23.e4 d4 24.Lxd4, och efter
21...Tee7 22.h5 h6 23.Se4 står
svart förfärligt.
22.e4 d4 23.Dc4! De7 24.Txd4
cxd4 25.Dxc7 Sc5 26.Dxe7 Txe7
27.b4 Sa6 28.Lxd4 h6 29.Sf3
Sc7 30.Lc6 Lc8 31.Le3 La6
32.Sd4 Lc8 33.Kf2 Lg4 34.La4
uppg.
Själv drabbades jag av ett mindre
recidiv i den sjuka som avhandlats ovan, men jag tyckte att jag
hade några goda idéer på vägen.
Caro-Kann (B 12)
Johan Furhoff
Ralf Åkesson
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sc3!
e6 5.g4!
Det här verkar vara rätt medicin
mot Ralf. Under mina förberedelser blev jag imponerad av
hans smidiga pjäsföring i Smys-
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lovvarianten (3.Sd2 dxe4 4.Sxe4
Sd7), och såg samtidigt att han
hade sämre statistik mot den här
bajonettattacken.
5...Lg6 6.Sge2 f6?! 7.Sf4 fxe5
Ralf har tidigare förlorat ett parti
mot Emanuel efter det passiva
7...Lf7. Partidraget skulle enligt
någon slags teori vara tillfredställande för svart, vilket jag förhåller mig avvaktande till. Jag tycker
att svart får i varje fall en svaghet
för mycket på kungsflygeln.
8.Sxg6 hxg6 9.dxe5 Sd7 10.Lf4
Lb4 11.Ld3 Se7
Svart har garderat g6, men
springaren på e7 har ont om fält
att gå vidare till vilket gör svarts
ställning lite känslig. Å andra
sidan måste vit snart ta ställning
till hot mot e5-bonden.
12.0-0
G-bondens framryckning räknas
som en försvagning av rockadställningen, men det är inte tänkt
att svart ska få tillfälle att utnyttja
detta.
12...Dc7?!
Han anar inte faran. Han borde
fort som attan bytt av springaren
på c3. Då har vit dock inte några
särskilda problem att hålla e5,
och Dd2-g5 kan så småningom
bli aktuellt.
13.Se2!?
Vit är beredd att offra e5-bonden
för att komma åt de bakomliggande svagheterna på e-linjen.
13...c5
Ralf hade inte förtroende för
svarts ställning efter 13...Sxe5
14.Sd4, men svart kan inte räkna
med att få någon bättre möjlighet
att slå bonden.
14.c3 La5
Nu är löparen avlänkad från sin
vanliga diagonal, vilket öppnar
nya möjligheter för vit.
15.b4! Lb6
Efter 15...cxb4 16.Sd4 hotar
förutom Sxe6 även Sb5-d6+.
Efter partidraget hittade jag
inget påtagligt för vit efter

16.bxc5 Sxc5. Jag ville gärna ställa springaren på d4 och löparen
på b5, och för att hindra att den
senare bleve bortmotad med a6
tänkte jag att jag skulle skjuta in
dragen 16.a4 a5 först.
16.a4!? a6 17.Lg3 g5
Vit hotade Sf4.
18.a5 La7 19.b5 Lb8
Det hör inte till vanligheterna att
jag får tillfälle att jaga Ralfs pjäser
over brädet på det här sättet.
20.f4
Ett alternativ var 20.b6 Dc8
(21...Dc6?! 22.Lc2) 21.f4 gxf4
22.Sxf4 Sxe5 23.Lc2, för att påstå att svarts kung i längden inte
kan gömma sig någonstans.
20...c4 21.b6?
Detta dåliga drag åtföljdes av ett
remianbud. Korrekt var 21.Lc2
axb5 22.f5 med kraftigt initiativ
som kompensation för materialet
21...Dc5+ 22.Lf2 cxd3!
Ett starkt damoffer, som jag helt
hade förbisett.
23.Lxc5 dxe2 24.Dxe2 Sxc5

Ställningen gynnar svart om han
kan få pjäserna att samverka, men
vit har motchanser på grund av
det instängda tornet på a8. För
att öppna spelet och ge springarna sämre fotfäste borde vit nu
spela 25.c4 eller 25.De3 Se4
26.c4, varefter ingenting hade
varit klart. Jag räknade på de
möjligheterna men förbisåg att
vit efter 26...gxf4 27.Dxf4 hotar
i förbigående med Df7+, vilket är
betydelsefullt. Om jag inlett tur-

neringen bättre hade jag kanske
kunnat göra bättre ifrån mig i det
här skedet av partiet.
25.f5?
Det spelar svart i händerna att
lämna e5 ogarderat.
25...Se4 26.c4 Lxe5 27.cxd5
exd5 28.Tac1 Txh2 29.Dd1 Td2
30.Da4+ Kf7 31.Tf3 Ld4+ 32.Kf1
Th8 33.uppg.
Hur jag i fortsättningen kunde
spela någorlunda anständigt efter
en sådan förlust är mer än jag i
efterhand begriper.

ROND 10
Jag låg nu sist i tävlingen, en halv
poäng efter Kezli. Det fanns bara
ett sätt att ändra på den saken.
Spanskt (C 92)
Kezli Ong
Johan Furhoff
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 d6 5.0-0
Vit avböjer den vänliga inbjudan
till Siestavarianten, som uppkommer efter 5.c3 f5.
5...Sf6 6.c3 Le7 7.Te1 b5 8.Lb3
0-0
Genom en liten omväg har vi
kommit fram till grundställningen i slutet Spanskt. Den dragomkastningen tjänade jag i varje fall
en kvart på.
9.h3 a5!?
Och här gick det en kvart till.
Partidraget introducerades som
så många andra idéer i Spanskt av
Paul Keres, och kan sägas vara
den mest ovanliga av de spelbara
varianterna mot Spanskt, vilket
också är skälet till att jag valde
den.
10.a4
Man kan naturligtvis också spela
10.d4 a4 11.Lc2. Svart har då
investerat sammanlagt ett tempo
på att skjuta fram a-bonden, men
därmed också förebyggt utfallet
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Jesper Hall gick igenom partierna i kommentatorrummet.

Sg5, vilket man annars ofta gör
med h6.
10.d3 hålls högt av teoretikerna, men jag har gärna svart efter
10...a4 11.Lc2 Lb7 följt av Sd7.
10...b4 11.d4 bxc3 12.bxc3
exd4 13.cxd4 d5
Så här har Keres spelat i ett
knippe partier, och det brukade
bli remi efter 14.e5 Se4.
14.Se5 Sb4 15.exd5 Lb7 16.Sc3
Sbxd5 17.Se2
Vit undviker avbyten och styr
över springaren mot kungsflygeln.
Nu ville jag gärna rycka åt mig
initiativet, vilket dock bara lyckades till hälften.
17...Lb4 18.Ld2 Se4 19.Lxb4
axb4 20.Dd3 Sg5 21.Dg3 Ta6
Det verkade behövas förstärkningar på kungsflygeln, och då
får sjätteradstornet komma till
heders igen.
22.Lc2 f6!?
Riskabelt spelat. Svart kör bort
springaren på e5, vilket är en
förutsättning för att han ska
kunna komma framåt på kungsflygeln, men det finns en del
svagheter att hålla ihop.
23.Sd3 Td6 24.Sc5
Kombinationen 24.Sxb4 Sxb4
25.Db3+ Te6 26.Dxb4 faller på
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motstöten 26...Dd5 27.f3 Sxf3+
28.gxf3 Dxf3 med avgörande
angrepp, men 24.Lb3 var möjligt.
24...La8 25.a5 f5! 26.De5
Både vit och svart är nära sina
mål, och nu kommer exakt beräkning att fälla utslaget.
26...Tg6?!
Här är nog 26...f4 bättre, som
håller springaren på e2 utanför
spelet. Men partidraget riktar
genast hot mot g2 och är svårt
att motstå. Nu följer en forcerad
sekvens.
27.Sg3! f4! 28.Lxg6 fxg3 29.
Dxg3 hxg6 30.h4

30...Sf4?!
Nu skulle svart trots allt ha valt
den vid första anblicken oaptitli-

ga reträtten 30...Sf7 31.Se6 Df6
32.Sxf8 Kxf8. Detta är bra för
svart på sikt, men det skulle dock
ha krävts en hel del noggrannhet
för att hålla ihop svarts ställning
under de närmaste dragen, och
tidsnöden stod för dörren.
Partidraget är resultatet av ett
praktiskt (eller spekulativt) beslut. Jag såg att det fanns en hel
del saker som vit inte kunde
göra, och tyckte att det verkade
omöjligt att klara för vit under
omständigheterna.
31.hxg5 Dxd4 32.Sb3?
Genast ett avgörande fel. Rätt var
32.De3! Dd5 33.Db3 Dxb3
34.Sxb3 Lxg2 35.a6 La8 och vit
har vinstställning.
32...Dd5
Kezli hade missat att 33.f3 var
omöjligt eftersom springaren
hänger.
33.Tab1 Sxg2 34.Ted1 Df7 35.
Sd4 Sf4 36.Tb3 Sh3+ 37.Kh2
Sxf2 38.Td2?
Det var för sent att göra något.
Efter 38.Tf1 c5 vinner svart
enkelt.
38...Se4 39.De3 Sxd2 40.Dxd2
Df1 41.De2 Tf2+ 42.uppg.
I den här tävlingen fick inte
Emanuel Berg sina poäng på det
vanliga spektakulära sättet, utan
genom många och långa slutspel. Brynell verkade länge ha
remin inom räckhåll.
Skotskt (C 45)
Emanuel Berg
Stellan Brynell
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6 bxc6 6.e5
De7 7.De2 Sd5 8.c4 Sb6 9.Sd2
a5 10.g3 De6 11.a3
Här brukar vit fortsätta 11.Lg2
eller 11.b3 a4 12.Lb2.
11...a4 12.De4 La6
Här förstår jag inte hur Brynell
kunde motstå flankutvecklingen
av tornet (12...Ta5).
13.h4 d5 14.exd6 cxd6 15.
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Dxe6+ fxe6 16.c5!?
Det var svårt att komma ut med
pjäserna annars, men bondeoffret är inte helt temporärt.
16...Lxf1 17.Kxf1 dxc5 18.Kg2
Le7 19.Te1 Kf7 20.Sf3 Lf6 21.
Lf4
Vit kan också avsluta utvecklingen direkt med 21.Sg5+ Lxg5
22.Lxg5, vilket leder till ungefär
lika spel.
21...Sd5
Här tror jag att svart kan få övertaget med 21...Sc4, t.ex. 22.Se5+
Sxe5 23.Lxe5 Thd8.
22.Se5+ Ke8 23.Tac1!
Nu har Emanuel fått tag på initiativet.
23...Sxf4+ 24.gxf4 Lxe5 25.
Txe5!?
Han envisas med att spela med
splittrade bönder. 25.fxe5 Ta5
gav inte heller mycket.
25...Tf8 26.Txe6+ Kd7 27.Te4
Tfe8 28.Te5 Tab8 29.Tc2 Txe5
30.fxe5 Ke6 31.Txc5 Txb2 32.
Txc6+ Kxe5 33.Ta6 Ta2 34.Txa4
g6 35.Kf3

Vit har en mer- och fribonde på
a-linjen, men den kan inte ta sig
ner till förvandlingsfältet utan
kungens hjälp. Svarts uppgift är
att skapa motspel på kungsflygeln, för att snabbt kunna skapa
en egen fribonde när vits kung
springer över mot damflygeln.
Nu är vits bönder splittrade
och svårgarderade, och därför
borde det finnas förutsättningar
för svart att klara remi.

35...Ta1 36.Ta5+ Kf6 37.Kf4
Th1?!
Nu kommer kungen mycket
avigt på h6. Jag föreslår 37...h5,
för att få den bonden närmare
förvandlingsfältet.
38.Ta6+ Kg7 39.Ta7+ Kh6 40.
Kg3 Tg1+ 41.Kh2 Ta1 42.Kg2
Ta2 43.a4 Ta3
Kungen kommer inte loss från
h6, för efter 43...Kh5 44.Txh7+
Kg4 45.Ta7 Ta3 46.a5 Kxh4
47.a6 Kg4 har vit vinstställning.
Han går ner med bonden till a7
och avancerar med hjälp av dragtvång med kungen och f-bonden.
Svarts kung tvingas bort från
g-linjen och vit får en vinnande
tornschack.
44.a5 Ta4 45.Kg3 Ta3+ 46.Kg4
Ta4+ 47.Kg3 Ta3+ 48.f3 Ta1
49.a6 Ta4 50.f4 Ta1 51.Kf3 Ta4
52.Ke3 Ta1 53.Ke4 Ta5 54.Ke3
Ta4 55.Kf3
Om svart hade haft tempodrag
med kungen till sitt förfogande
skulle vits kung ha haft svårare
att ta sig fram hur som helst.
55...Ta1 56.Ke2 Ta3 57.Kd2 Ta4
58.Ke3 Ta1 59.Kd4 Ta4+ 60.
Ke5 Ta5+ 61.Ke6 Ta4 62.Ke5
Ta5+ 63.Ke4 Ta4+ 64.Kf3 Ta1
65.h5!
Om svart tar den vinner vit
genom att ställa bonden på a7
och gå fram med f-bonden.
65...Ta4 66.hxg6 hxg6 67.Ke3

67...Kh5! ser jag ingen vinst för
vit. Att gardera fribonden från
sidan ger inget efter 68.Th7+ Kg4
69.a7 Kf5! 70.Tf7+ Ke6!, och
inte heller 68.Ta8 Kg4 69.a7 Ta3+
70.Kd4 Kf3! leder till målet. Om
vits kung närmar sig fribonden
schackar svart i ryggen, och om
kungen i stället går mot g6-bonden, garderar svart den i förväg
med Ta6 och Kxf4 blir möjligt
om vit går till f-linjen.
68.Kd4 Ta4+ 69.Ke5 Ta5+ 70.
Kd6 Ta4 71.Ta8

71...Kg7
Svart kan inte ens spela 71...Txf4
för 72.a7 Ta4 73.Th8+. Han
ligger mycket efter.
72.Kc6 Txf4 73.Td8 Ta4 74.Kb6
Kf6 75.a7 Ke5 76.a8D Txa8 77.
Txa8 Kf4 78.Tf8+ Ke4 79.Tg8
Kf5 80.Kc5 g5 81.Kd4 Kf4
82.Tf8+ Kg3 83.Ke3 g4 84.Tg8
uppg.
Tiger spelade samtidigt remi mot
Ralf, och Emanuel hade reducerat avståndet till en poäng. I nästa
rond gällde det att försöka förbättra läget inför deras inbördes
möte i näst sista ronden.
Johan Furhoffs SM-reportage
fortsätter i nästa nummer.

67...Ta1?
Här fanns till sist chansen att
komma ut med kungen. Efter

Schackets Dag
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Trio i särklass

Både Simon Rosberg och
Daniel Semcesen tycks ha en
förkärlek för positionellt manövrerande. Det blev dambyte redan
i sjunde draget och sedan inleddes det stillsamma ställningskriget.
Daniel Semcesen

AV LARS GRAHN

Tre spelare stod i särklass i Mästarelitgruppen: Hans Tikkanen,
Erik Hedman och Joel Åkesson.
De två förstnämnda förblev obesegrade och var också de som tog
de båda platserna till nästa års
SM-grupp.
Tiger Hillarp Persson och
Stellan Brynell har redan prisat
förstapristagaren Tikkanen på
sidan 19, där vi också fick ett prov
på Tikkanens ekvilibristiska sida.
Här ett exempel där motståndaren blir desperat när pressen ökar.
Hans Tikkanen

Simon Rosberg
Vit är under press men borde ha
hyfsade remichanser. Rosberg
försöker sig på en radikal lösning
på problemen.
55.Lxg4? Sd5+ 56.Kf2 Lxg4 57.
Sxb5 Ld7!
Det visar sig plötsligt att vits
springare har minimal rörelsefrihet. Hade det varit bättre att gå
med kungen till d2 i stället för f2
38
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med tanken att ha ett reträttfält
för springaren på c3? Nej, det
hade inte hjälpt. Efter avbyte på
c3 hade svarts kung rusat till h2
medan löparen neutraliserat vits
damflygelbönder.
Det är värt att lägga märke till
att om svart sitter med sin löpare
och h-bonde så går löparen på
rätt färg med tanke på det tilltänkta promoveringsfältet.
58.Sa7
58.a4 Sxb4 är inte mycket att
komma med för vits del.
58...Sc3
Svart behöver inte inleda en
springarjakt med sin kung. Det är
mer praktiskt att låta de lätta
pjäserna kontrollera damflygeln
medan kungen hjälper h-bonden.
Löparen kan jobba på båda
flyglar.
59.Kf3 Kf5 60.b5
Det tjänar ingenting till för vit att
förhålla sig passiv, t.ex. 60.Kg2
Kg4 61.Kf2 Kh3 62.Kg1 Se2+
63.Kf2 Kxh2 64.b5 Sc3 65.b6
Se4+ 66.Ke1 Sc5 67.Kf2 h3 (Vit
är i dragtvång.) 68.Kf1 Kg3 69.
Kg1 h2+ 70.Kh1 Lf5 med matt.
60...Sxb5 61.Sxb5 Lxb5 62.a4
Lxa4 63.Kg2 Kg4 64.Kg1 Kh3
65.Kh1 Lc6+ 66.Kg1
och samtidigt uppgivet.
Simon Rosberg var lägst rankad i turneringen men slutade på
den övre tabellhalvan, så de två
partiställningar med honom som
vi erbjuder i den här artikeln är
strängt taget inte representativa.

Simon Rosberg
Placera vits löpare på d3 – vilket
för övrigt är ett okej drag – och vi
har fullständig symmetri.
25.Txc8 Lxc8 26.Lc3 Sc7 27.
Le1 Le6 28.Lc2?
Ett litet felsteg som Semcesen
genast utnyttjar. Efter 28.Sa5
bibehålls jämvikten.
28...Sc4!
Vit får problem med sina damflygelbönder.
29.Sxc4 bxc4 30.Sa1?
Springaren står eländigt i hörnet.
30.Sc5 var enda chansen, och
efter 30...Lxc5 31.bxc5 Sb5 hotar både Sxa3 och Sd4+. Vit får
kämpa vidare med bonde under.
30...Sb5 31.a4 Sd4+ 32.Kf2 Sc6
33.b5 axb5 34.axb5 Lc5+
35.Kg2 Sd4 36.Lf2 Kd6 37.Ld1
Bonden på b5 är dödsdömd. På
37.La4 följer 37...Ld7.
37...Sxb5 38.Le2 Lxf2 39.Kxf2
Sd4 40.Ke3 Kc5 41.Kd2 Kb4
42.Sc2+ Sxc2 43.Kxc2 c3 44.
La6 Lb3+ 45.Kd3
Eller 45.Kc1 Lc4 46.Lc8 Kc5 följt
av Kd4 och svarts kung är på väg
in i godisbutiken.
45...Ld1 46.uppg.
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Hans Tikkanen
Erik Hedman
Joel Åkesson
Daniel Semcesen
Luis Couso
Torbjörn Glimbrant
Simon Rosberg
Gunnar Johansson
Harald Lögdahl
Thomas Marttala
Love Janse
Mats Welin
Sebastian Nilsson
Helge Wademark

Joel Åkesson hade samma slutpoäng som Erik Hedman men
förlorade kampen om en plats i
solen efter särskiljning. Som vanligt jobbade Åkesson hårt på underhållningsavdelningen. I partiet mot Love Janse fick motståndarens kung löpa gatlopp.
Love Janse

Joel Åkesson
Om vit försöker dubblera på flinjen så hinner svart säkra sin
ställning med 18...Le6. Åkesson
vilar inte på hanen.
18.Txf6!? Kxf6 19.Tf1+ Kg5 20.
Txf7

2335
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2338
2298
2282
2282
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2272
2250
2271
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2205
2278
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½
½
½
0
0
0
0
½
0
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0
½
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■ 1
0 ■
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0 ½
0 0
0 0
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5

6

7
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9 10 11 12 13 14

p
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½ 1 1 1
½ 1 ½ 1
½ 1 1 ½
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1 0 0 ½
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½ 0 ½ 0
½ 0 1 0
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1
½
1
½
½
½
1

½
½
1
0
1
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5
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2055

■

½
½
½
0
0
½

■

0
1
½
½
½

½ ■
0 ½ ■
½ ½ 0 ■
0 ½ 0 0

Svarts kung är ute i kylan men det
finns inte några omedelbara matthot.
20...Dd6
Janse ville förmodligen inte släppa in Åkessons torn till åttonde
raden, men efter 20...Te7 21.Tf8
Tb8 bör det inte vara några större
problem att få i gång pjäserna på
damflygeln.
21.Txh7 Dd2?
Nu var 21...Te7 absolut nödvändigt, och efter 22.h4+ Kf6 ser det
ut som om svart har ridit ut stormen.
22.h4+
Det är direkt avgörande. Svarts
kung har inte någon säker reträttväg.
22...Kg4 23.Kh2!
Mattnätet knyts samman.
23...Dxe3 24.Le2+ Kf4 25.Lf3
De1 26.Se2+ Ke3 27.Da3+
Damen har varit på semester men
får nu chansen att fullborda verket.
27...Kd2
Eller 27...Kf2 28.Dc5+ Kf1
29.Dg1 matt.
28.Dd3 matt
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1
½
½
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½
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½
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1
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1
½
½
½
½
½
1
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1
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Vi avrundar med ett omänskligt
slutspel. Partiet utkämpades i
första ronden och kostade nog en
del energi.
Sebastian Nilsson

Harald Lögdahl
Svart är vid draget. Det här är en
typ av slutspel som bevisligen
övergår mänskligt förstånd. I kandidatmatchen i Elista var det Levon Aronian som inte lyckades
hålla tillbaka Magnus Carlsens gbonde. Det finns en slutspelsbas
som fungerar som ett facit och
enligt den skulle Aronian kunnat
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hålla remi. Men i praktiskt spel är
det förstås en helt annan sak. Det
fick även Lögdahl och Nilsson
erfara.
61...Kd6?
Fyra drag håller remi: 61...Kd5
eller damdrag till g1, g2 eller h1.

Junior-SM

Nils Grandelius
yngst och bäst
AV LARS GRAHN

62.Df4+?
Vinstvarianten med utropstecken om endast det draget vinner:
62.Dd4+! Kc6 63.De5! Dd2+
64.Kg6 Dc2+ 65.Df5 Da2 66.Kg7
Da7+ 67.Kf6 Da1+ 68.Kg5 Da2
69.Df6+ osv. Andra drag från
svarts sida snabbar bara på processen.
62...Kd7 63.Dd4+ Ke7 64.Df6+
Ke8 65.De6+ Kd8 66.g4 Dh7
67.Df6+ Kc7 68.Df5 Dg7+
69.Dg6 De5+ 70.Kh6 De3+
71.g5 Kd7 72.Df6 Ke8 73.Kg7
Da7+ 74.Kh8 De3 75.g6 Dh3+
76.Kg8 Dg4 77.De5+ Kd7 78.g7
Dc4+ 79.Kh7 Dd3+ 80.Kh6 Dh3+
81.Kg6 Dg4+ 82.Kf6 Dh4+ 83.
Kf7 Dc4+ 84.Kg6 Dg4+ 85.Dg5
De6+ 86.Kh7 De4+ 87.Kh6 De6+
88.Kh5 Dh3+ 89.Kg6 De6+ 90.
Df6 Dg4+ 91.Kh7 Dh5+ 92.Kg8
Dh3 93.Df7+ Kd8 94.Dd5+ Ke7
95.De4+
Båda parter har förstås tagit omvägar men det är först här som vit
spelar bort den vinst som slutspelsbasen ger.
95...Kf6 remi
I fjol kom Sebastian Nilsson trea
i Mästarelitgruppen. Han lyckades inte upprepa succén.
40
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Något säger mig att detta kommer att bli Nils Grandelius enda
start i JSM-gruppen. Fjorton år
gammal var han yngst i gruppen
och det slutade med att han blev
svensk juniormästare. I sommar
har han dessutom hunnit med
att ta IM-inteckningar i både
Ballerup och Olomouc.
Segern i Stockholm ger honom
en plats i nästa års SM-grupp och
ingen skulle väl bli förvånad om
han då ställer upp med en IMtitel på namnskylten. Här finns
massor av talang.
Grandelius markerade sin position genom att besegra Nicolaj
Zadruzny i tredje ronden. Det är
det partiet som Tiger Hillarp
Persson talar om på sidan 19.
Sicilianskt (B 99)
Nicolaj Zadruzny
Nils Grandelius
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3
cxd4 5.Sxd4 a6 6.Lg5 e6 7.f4
Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7
10.Ld3 h6 11.Lh4 g5 12.fxg5
Se5 13.De2 Sfg4 14.Sf3 hxg5
15.Lg3
Emanuel Berg har börjat experimentera med 15.Lxg5!?. Det
gjorde han med framgång mot
holländske junioren Spoelman i
Wijk aan Zee tidigare i år (se TfS

nummer 2/07).
15...Ld7 16.Tdf1
En av vits grundidéer är att sätta
press på f7. En lustig poäng är att
även Zadruznys klubbkompis
Erik Blomqvist har spelat den
här varianten mot ovan nämnde
Spoelman (Herceg Novi 2006)
och även där gick det bra för vit.
Holländaren valde 16...f6.
16...Dc5 17.Kb1 Th7!?
Det här tycks vara ett nytt drag.
Tidigare har vi sett svarts torn
gardera bonden från f8.
18.h3 Sxf3 19.e5!?
Det är frestande att öppna
löparens diagonal mot h7 och
dessutom bädda för ett eventuellt Sc3-e4. Vit bör ju hur som
helst få tillbaka pjäsen.
19...Sfxe5!?
Ett intressant kvalitetsoffer som
genast lättar på trycket mot svarts
kung.
20.Lxh7 Se3 21.Se4?
21.Lf2 bör spelas. Efter 21...S5c4
22.Lxe3 Sxe3 kan vit framtvinga
remi med 23.Txf7!? Kxf7 24.
Dh5+ Kg7 25.Dg6+ Kh8 26.Dh5
Kg7 27.Dg6+, men det finns
kanske ännu mer att hämta efter
21.Se4!, t.ex. 23...Lb5 24.Df2
Dxc2+ 25.Dxc2 Sxc2 26.Kxc2
Lxf1 27.Txf1 f5 28.Lg6+ och det
är möjligt att svart inte har full
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Nils Grandelius, SK Bara Bönder
Victor Nithander, SS Manhem
Erik Blomqvist, SK Rockaden, Sthlm
Amir Tadjerbashi, Limhamns SK
Anton Frisk Kockum, Örgryte SK
Nicolaj Zadruzny, SK Rockaden, Sthlm
Michael de Verdier, Eksjö SK
Peter Vas, SS Manhem
Inna Agrest, Sollentuna SK
Lucas Wickström, Linköpings ASS
Christopher Lissäng, Rockaden, Sthlm
Martin Alarik, SK Rockaden, Sthlm
John Fritz, Västerviks ASK
Alexis Andersson, SK 33, Enköping

kompensation för pjäsen.

Springardraget till e4 ser lovande
ut med tanke på exempelvis
21...Db6 22.Lxe5 Sxf1 (22...dxe5
23.Txf7!! La3 24.b3 Kxf7 25.
Dh5+ Kf8 26.Dh6+ Ke8 27.Dxg5
med avgörande angrepp.) 23.
Dxf1 dxe5 24.Sf6+ Lxf6 25.Dxf6
och vit har ett farligt initiativ.
21...Sxf1!!
En läcker lösning. Svart har bra
kompensation för damen efter
t.ex. 22.Sxc5 Sxg3 23.De1 Sxh1
24.Sxd7 Kxd7 25.Dxh1 f5.
22.Dxf1 Dd5
Svart hotar att stänga in löparen
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på h7 med f7-f5. Efter 23.Sf6+
Lxf6 24.Dxf6 Dxg2 25.Tc1 Dxg3
26.Dh8+ Ke7 27.Dxa8 Lc6 har
vit det svårt med sina splittrade
trupper. Zadruzny försöker i stället sätta in räddningsaktionen via
g5.
23.Dc1 f5 24.Sxg5 0-0-0!
Det är inte någon brådska med
att slå på g2. Han börjar med
att sätta kungen i säkerhet och
mobiliserar tornet.
25.h4 Sc4 26.Td1 Dxg2 27.Df4
Dc6 28.uppg.
Zadruznys tid började rinna ut
och han är hur som helst illa ute,
t.ex. 28.Dd4 Kb8 29.Sf7 Tc8
30.Sxd6 Lxd6 31.Lxd6+ Sxd6
32.Dxd6+ Dxd6 33.Txd6 Kc7
34.Td4 Th8 35.Lg6 Tg8 36.h5
Le8 och svart kan avveckla till ett
klart fördelaktigt tornslutspel.

sjunde rondens möte med Martin
Alarik var Grandelius “till råttorna“, för att använda ett uttryck
som ofta förekom vid schackborden på studentkafét Aten i Lund
kring 1970.

I rond 7–10 var Grandelius invecklad i fyra partier som vart
och ett är värt uppmärksamhet.
Det var en resa mellan hopp och
förtvivlan som fick en för den nye
juniormästaren lyckad utgång. I

Grandelius har misslyckats med
öppningen och är mycket illa ute.
Efter 21.Sxg6! hxg6 22.Tc7 finns
det inte tid att rädda damen, t.ex.
22...Db6 23.Texe7+ Kf8 24.Txa7
med avgörande fördel.

Nils Grandelius

Martin Alarik
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Alarik gjorde i stället det näst
bästa draget.
21.Sxf7!? 0-0!
Rockaden kan åtminstone förbrylla vit en aning. Här gäller det
att göra det bästa möjliga av en
förlorad ställning.
22.Sxd8 Txd8 23.Tc7 Da8 24.
Texe7 Lxd4 25.h4?
Grandelius skyddsänglar jublar.
Efter 25.De1! hotar en dödande
damschack på e6. Svart är då
försvarslös, t.ex. 25...Txc7 26.
De6+ Kh8 27.Le5+ med matt.
25...Txc7 26.Dxc7 Dd5 27.b3?
Ett säkringsdrag av materiella
värden när det fortfarande fanns
en bra chans att förstärka angreppet. Här fanns 27.Lh6! med
hotet Tg7+, t.ex. 27...Lxb2 28.
Tg7+ Kh8 29.Txh7+ Kg8 30.
Tg7+ Kh8 31.Txg6 med klar fördel för vit.
27...Tf8 28.Le3 Lf6?
Efter 28...Dh5! är löparen på d4
indirekt garderad (29.Lxd4
Dd1+) och ett löparutfall till h6
är förhindrat.

29.Td7?
29.Lh6!! hade förnyat hotet
Tg7+, och efter 29...Lxe7 30.
Dxe7 Df7 31.Dxf8+ Dxf8 32.
Lxf8 Kxf8 har vit ett vunnet
bondeslutspel. Skyddsänglarna
kan åter andas ut.
29...De4 30.g3 Db1+ 31.Kg2
Dxa2?
Ett bonderov som kunde ha stått
Grandelius dyrt, men i det här
partiet verkar han ju osårbar.
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31...De4+ 32.Kh2 Le5 och svart
har goda remichanser.
32.Txh7?
Efter 32.Lc5! hamnar svarts
löpare i en ohållbar situation, t.ex.
32...Te8 33.Dd6 Lg7 34.Dd5+
Kh8 35.Df7 Tg8 36.Dxg7+ Txg7
37.Td8+ med matt.
32...Dxb3 33.Td7 De6
Damen har varit i väg och återställt den materiella jämvikten
utan att vit har lyckats förstärka
sitt angrepp.
34.Lh6 Tf7 35.Txf7 Dxf7 36.Db6
Här kan vi tala om en scenförändring. Vit tvingas behålla damen
på brädet för att klara remin.
36...Dd5+ 37.Kh2 Kf7 38.Dxa6
Ld4 39.Dc8 Dc5 40.Dd7+ Kg8
41.De8+ Kh7 42.Lf8 Df5 43.f4
Dc2+ 44.Kh3 Df5+ 45.Kh2 Dc2+
46.Kh3 Df5+ 47.Kh2 Dc2+ remi
Partiet mot Victor Nithander
i åttonde ronden skulle visa sig
få avgörande betydelse för turneringens utgång. Här får vi se
Grandelius spela Berlinförsvaret
i Spanskt, samma variant som
hans tränare Emil Hermansson
ibland praktiserar.
Spanskt (C 67)
Victor Nithander
Nils Grandelius
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6
dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8
9.Sc3 Se7 10.Lf4 Sg6 11.Lg3
Ke8
Vi är mitt inne i en öppningsduell. När de möttes i Rilton Cup
senaste valde Grandelius i stället
11...Le7 och efter 12.h3 Ld7
13.Tad1 Kc8 14.Sd4 c5 15.Sdb5
Ld8 16.Td2 a6 17.Sa3 b5 18.Sd5
Se7 19.Se3 Sf5? 20.Txd7! Sxg3
21.Tfd1 var det så småningom
Nithander som tog hem poängen.
12.Sd4 Lc5 13.Sb3 Le7 14.Se4
h5 15.h3 h4 16.Lh2 Th5 17.f4
Ld7 18.Tae1 Kf8 19.Sd4

Om vit nu får spela f4-f5 i lugn
och ro så står han överlägset.
19...c5
När Nithander drog springaren
till d4 var det säkert med tanken
att inte backa med den i det här
läget.
20.f5!??
Konsekvent – även om det inte
råder lugn och ro. Objektivt sett
hade det varit bättre att låta
springaren retirera.
20...cxd4 21.fxg6 Tf5 22.gxf7
Kxf7 23.Sf2 Ke6

Kallt spelat. Det visar sig att
kungen står förbluffande säkert
på e6.
24.Sd3 Txf1+ 25.Kxf1 g5 26.Lg1
Tf8+ 27.Ke2 c5
Svart har stor terrängövervikt och
klar fördel.
28.Kd2
Tornet får överta ansvaret för e5bonden. Det uppstår snart nya
svagheter i det vita lägret.
28...Lc6 29.Te2 Tf1 30.Lf2 Th1
31.Se1 g4!
Nu kommer även svartfältslöparen i gång. Det avgör snabbt.
32.hxg4 Lg5+ 33.Kd1 Lxg2 34.
Lxh4 Lxh4 35.Txg2 Txe1+ 36.
Kd2 Txe5 37.Th2 Lg5+ 38.Kd1
Kd5 39.Th7 Te7 40.Th5 Tg7
41.uppg.
Nästa dag kunde Nithander ha
en förhoppning om att hans
klubbkompis Peter Vas skulle
kunna ge en hjälpande hand i
toppstriden. Så blev det inte.
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Victor Nithander mot Nils Grandelius. Partiet skulle få avgörande betydelse för turneringens utgång.

Grandelius bjöd på ett läckert
damoffer. Här talar vi kanske om
turneringens mest spektakulära
drag.
Ryskt (C 42)
Nils Grandelius
Peter Vas
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6
7.0-0 Le7 8.c4 Sf6 9.Te1 0-0
10.Sc3 Sb4 11.cxd5 Sxd3
Det ger vit bekvämt spel.
11...Sbxd5 är bättre.
12.Dxd3 Lb4 13.Lg5 Dd6 14.h3
Vit bryr sig inte om att slå vakt
om sitt rov med 14.Lxf6 Dxf6
15.Dc4, utan befäster sitt
centrum. Svart har ett påtagligt
utvecklingsproblem.
14...Sxd5 15.a3 Lxc3 16.bxc3
f6 17.Ld2 a5 18.c4 Se7 19.De4
Te8 20.Lf4 Dd8 21.Ta2 Ta6

22.Tae2 Te6

Det ser väl ut som om svart har
lyckats neutralisera trycket på
e-linjen.
23.Dxe6+!!?
Och kanske ändå inte!
23...Lxe6 24.Txe6 Kf7 25.d5
Springaren ska till d4 varifrån den
kan fortsätta till b5 eller f5.
25...Dd7?

Det måste vara bättre att försöka
bryta belägringen med 25...b5!?.
26.Sd4 Sg6 27.Lxc7
Efter 27.Txe8 Sxf4 28.Th8 är
Se6 ett obehagligt hot. Svart hade
fått söka sin räddning i 28...Sxh3+
29.gxh3 Dxh3. Efter partidraget
är svarts möjligheter till motspel
mera begränsade.
27...Dxc7
Enda chansen var 27...Tc8 men
efter 28.Lxa5 ser det hur som
helst besvärligt ut för svart.
28...Txc4 faller på 29.Sf5! med
sikte på d6.
28.Sb5!
Inte 28.Txe8? Dxc4 och svart
klarar sig.
28...Dc5 29.Txe8 Se5 30.Tc8!
Db6 31.a4 Kg6 32.c5 Da6 33.
Txe5! uppg.
Efter 33...fxe5 34.d6 är damen
som synes helt bortkollrad.
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I tionde ronden skulle Grandelius spela svart mot Erik Blomqvist, turneringens högst rankade
spelare. Det hade karaktären av
ett finalparti. Än en gång visade
Grandelius prov på mod och
fantasirikedom.
Holländskt (A 10)
Erik Blomqvist
Nils Grandelius
1.Sf3 e6 2.c4 f5 3.g3 Sf6 4.Lg2
Le7 5.0-0 0-0 6.Sc3 d5 7.d3 d4
8.Sb5 c5 9.e3
Efter 9.Lf4 kan svart lugnt spela
9...Sc6, för efter 10.Sc7 Tb8 har
vit inget speciellt.
9...a6 10.Sa3 Sc6 11.exd4 cxd4
12.Te1 Ld6 13.Sc2 e5 14.b4 e4
15.dxe4 d3!? 16.e5 Sxe5 17.
Sxe5 dxc2 18.Dxc2 Lxb4 19.Te2
Se4

Med tre ronder kvar hade Grandelius klarat de svåraste hindren.

20.Txe4!
Ett starkt kvalitetsoffer. 20.Lb2
är det mindre våghalsiga alternativet.
20...fxe4 21.Lxe4 g6 22.Lxg6?!
Frestande, inte minst med tanke
på 22...hxg6?? 23.Dxg6+ Kh8 24.
Sf7+ Txf7 25.Lb2+ och tack för
partiet.
Det hade blivit mycket farligare för svart efter 22.Ld5+ Kg7
23.Lb2, t.ex. 23...Kh6 24.h4 (hotar 25.Dc1+) 24...Da5 25.Td1
Le7 26.Dc1+ g5 27.Kg2! och svart
är försvarslös mot hotet hxg5 följt
av tornet till h1.
22...De7! 23.Le4?!
Efter 23.Lb2 kan svart få i gång
44
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ett motspel med 23...Lc5, men
det är ändå vits bästa chans att
spela på vinst.
23...Dxe5 24.Lxh7+ Kf7 25.Lb2
Dh5
Vits angrepp saknar bett och
det finns risk att det materiella
underläget börjar göra sig gällande.
26.De4 Le6?!

Det ser ut som världens naturli-

gaste utvecklingsdrag men det
visar sig att vit har ett förbluffande starkt svar – och då handlar det
för vits del om att rädda remi.
27.Te1!
Efter 27.Dxb7+ Le7 börjar svart
få i gång alla sina pjäser. Men om
svart inte kan gå emellan med
löparen på e7 så kan vit rädda
partiet.
27...Lxe1
Efter 27...Tae8 28.Df4+ Lf5
(28...Ke7?? 29.Dc7 matt) 29.
Txe8 Kxe8 30.Db8+ har vit
remischackar.
28.Dxb7+ Ke8 29.Dxa8+ Kf7 30.
Db7+ Ke8 31.Dc6+ Kf7 32.Db7+
Ke8 33.Dc6+ Kf7 34.Db7+ remi
Visst hade Grandelius flyt i ett
och annat parti men det hade
även hans svåraste konkurrenter.
Nithander var illa ute redan i
första ronden mot John Fritz.
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Te3 73.h7 Tg3+ 74.Kh6 Th3+
75.Kg6 Tg3+ 76.Kf5 är svarts
tornschackar på upphällningen.
70...Txe6+ 71.Kg5 Kg8
Svarts kung hinner fram i tid.
72.Txb3 Te4 73.Ta3 remi

Victor Nithander

Två ronder senare slog pendeln åt
andra hållet. Nithander missade
en vinstväg när tiden förmodligen höll på att rinna ut.
Victor Nithander
John Fritz
Svarts kung är instängd på åttonde raden vilket gör att vit kan
kombinera matthot med listiga
bondeframstötar.
60.h5! Td3+
Efter 60...Txh5+ 61.Kd6 besväras vits kung inte av någon plågoande bakom ryggen.
61.Kc4
Till att börja med ger sig kungen
ut på en ganska planlös drift. Det
är egentligen på kungsflygeln den
ska jobba.
61...Th3 62.Kd5 Td3+ 63.Kc6
Tc3+ 64.Kd7 Td3+ 65.Kc6 Tc3+
66.Kd6 Td3+ 67.Ke5 Te3+
68.Kf6 Tf3+ 69.Kg6 Te3
Eller 69...Tg3+ 70.Kf5 Th3
71.Kg4 Te3 72.h6 Txe6 73.Tb8+
och det är fritt fram för h-bonden.

70.h6?
Han var nära målet. Efter 70.
Tb8+ Ke7 71.h6 Txe6+ 72.Kg7

och vit har remischackar.
39.Dxf7+ Lg7 40.Sd7
Springaren dyker upp som en
räddande ängel.
40...Db2 41.Sf8+ remi
Erik Blomqvist fick nöja sig med
tredje pris. Hans höjdpunkt denna sommar kom senare i Politiken Cup i Helsingör, där han
besegrade ett par stormästare och
klarade IM-normen. (Mer om det
i nästa nummer.) I Stockholm
visade han glimtvis vad han förmår när inspirationen rinner till,
som i andra rondens parti:
Lucas Wickström

Anton Frisk Kockum
Slutfasen av partiet liknar tidsnödskalabalik.
35.Lf1
Inledningen till en omgruppering
av löparen som kunde ha stått
honom dyrt.
35...Td1 36.Le2? Ta1?!
Det hotar Db1 med starkt angrepp, men det fanns en mycket
starkare möjlighet. Efter 36.
...De1! faller 37.Lxd1 på
37...Le5+ 38.Kg2 Lxh3+! 39.
Kxh3 Dh1+ 40.Kg4 Dh5 matt.
Det bistra alternativet är 37.Dxe1
Txe1 och en av vits löpare stryker
med.
37.Lxh6!??
Ett fräckt försök. Problemet är
bara att 37...Db1 vinner.
37...Lxh6?
Ännu värre är förstås att slå med
kungen ...
38.Txf7+ Lxf7
På 38...Kg8 följer 39.Tf6, t.ex.
39...Lf5 40.Txf5 gxf5 41.Dxf5

Erik Blomqvist

21.Lxe6!
Till att börja med så går det inte
att slå tillbaka på e6 på grund av
21...fxe6? 22.Sg6+ hxg6 23.Th3+
Sh5 24.Txh5+ med matt.
Efter 21...Sxe4 22.Ld5 Sxg5
23.Lxc6 Tc7 24.Lxb5 axb5 25.
Txg5 kommer vit bonde över med
klar fördel.
På 21...Dxc2 finns 22.Sg6+!
fxg6 23.Lxg8 Kxg8 24.Tc3, återigen med klar fördel för vit.
Wickström väljer ett fjärde
alternativ.
21...Te7 22.Tc3! Da8
Svart får inte tillräcklig kompensation för damen efter 22...Dxc3
23.bxc3 Lxe6, och 22...Sxe4? 23.
Dxe7 Sxc3 24.Lxf7 är helt misslyckat.
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23.Ld5 Txe4!?
Bonde under försöker svart
komplicera spelet, men det finns
en hake.
24.Txe4 Sxe4 25.Dh4 Lb7 26.
Dxh7+!
Haken.
26...Kxh7 27.Th3 matt
I intervjun med Inna Agrest i
detta nummer talas om hennes
aggressiva spelstil. Den fick vi se
prov på flera gånger i Eriksdalshallen. I sjätte ronden belönades
hon för sin angreppsvilja:
Kungsindiskt (E 86)
Peter Vas
Inna Agrest
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 0-0 5.Le3 d6 6.f3 Sbd7
7.Dd2 e5 8.Sge2 a6 9.h4 c6
10.0-0-0 b5 11.d5
Ska vit försöka blockera eller behålla spänningen i centrum? Det
är en svår fråga. Direkt 11.h5
kommer i fråga. I partiet Novikov–Fjodorov, Moskva 2007
spelades 11.Sg3 exd4 12.Lxd4
Da5 13.h5 b4 14.Sb1 c5 15.Lf2
Te8 16.b3 Se5 17.a3 Le6 18.Le2.
I det partiet försvarade sig vit
iskallt och kontrade sedan med
stor kraft.
11...Sb6 12.Sg3 b4 13.Sb1 cxd5
14.cxd5 a5
Kapplöpningen har börjat.
15.b3
Vit tycks inte ha ett bättre gömställe för kungen än på b2. Det är
illavarslande.
15...Lb7 16.Lh6 Lxh6 17.Dxh6
a4 18.Kb2 axb3 19.axb3 Sbd7
Vägen lämnas fri för damen till
a5, och dessutom kan springaren
göra god nytta på c5.
20.Lb5
Löparen skickas ut på uppdraget
att korka igen a-linjen. Det är en
otacksam uppgift.
20...Da5
Inna har siktet inställt på motståndarens kung. Här fanns ett
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ännu hårdare drag, nämligen
20...Db6. Det hotar både Dxb5
och Df2+ följt av Dxg3. Och
efter 21.Lxd7 Sxd7 ligger a-linjen öppen, t.ex. 22.Td2 Da5 23.
Kc2 Da2+ 24.Kd3 Dxb3+ 25.Ke2
Ta1 med avgörande angrepp.
21.La4 Dc5
Vi får hotet Df2+ i en mindre
giftig version.
22.Td2 Tfc8 23.h5 Sb6 24.Sf5?
Det hade varit bättre att först
köra ned svarts springare till e8.
Efter 24.Dg5! Sxa4+ 25.bxa4 Se8
26.hxg6 fxg6 27.Sf5 ser det ut
som om vit håller remi, t.ex.
27...Tc7 28.Se7+ Kf8 29.Sxg6+!
hxg6 30.Dxg6 Ke7 31.Dg5+ Kd7
32.Th7+ Kc8 33.Txc7+ Sxc7 34.
Dg8+ Kd7 35.Dg7+ med remischackar.
24...gxf5 25.Dxf6

25...Txa4!! 26.Dg5+
Det finns inte längre någon räddning, t.ex. 26.bxa4 Sxa4+ 27.Ka1
(27.Kb3 Dc4+ 28.Kxa4 Ta8
matt) 27...Sc3 med avgörande
angrepp, eller 26.h6 Kf8 27.Dg7+
Ke7 28.Dg5+ Kd7 29.Dxf5+ Kc7
och svarts kung kan slingra sig
undan till skillnad från vits
(30.Tc1 Ta2+).
26...Kf8 27.Dh6+ Ke8 28.Dxh7
Sc4+!
Det fanns flera vinstdrag men
detta är det starkaste och vackraste.
29.bxc4 Dxc4 30.Dg8+ Ke7
31.Dg5+ Kd7 32.Dxf5+
och vit gav samtidigt upp. Han

kan inte undgå att bli matt.
I åttonde ronden gick Inna som
vanligt friskt till verket, men här
råkade hon ut för en kontring.
John Fritz hade inte så mycket att
glädjas åt i turneringen, men här
var han verkligen på hugget.
Spanskt (C 78)
John Fritz
Inna Agrest
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5
7.c3 d6 8.h3 Lb6 9.d4 Lb7
10.Te1 h6 11.Dd3
Ett fullt rimligt drag och kanske
ändå en nyhet. Om jag framhåller att draget rekommenderas av
Fritz så inser jag att det kan missuppfattas. Vad jag menar är alltså
att det är förstavalet för datormonstret Fritz. I partiet Berg–
McShane, Malmö Masters 2003
följde 11.Le3 0-0 12.Sbd2 Te8
13.Db1 Sb8 14.a4 Sbd7 15.Da2
osv. John Fritz ser till att vits dam
får en mer framträdande roll.
11...0-0 12.Sbd2 Kh8 13.Sf1
Sa5 14.Lc2

Så länge bonden på e4 är förankrad kan vit bara drömma om en
matt på h7. Svart kan behålla
centrumkontroll med 14...Te8,
men Inna fastnade för en plan där
tornet skulle göra nytta på f8.
14...Sxe4!? 15.Txe4 f5
Och när tornet backar följer
e5-e4 och svart får tillbaka pjäsen
med ett litet initiativ på köpet.

TfS nr 5/2007

46

07-08-17, 08.05

16.d5!
Ah, vit börjar leka med tanken på
att arrangera en fest på h7. Men
svart behöver inte slå direkt på
e4, för det finns ju fortfarande en
möjlighet att tornet tvingas retirera och tillåta e5-e4.
16...Lc8
Det hotar förstås 17...fxe4 18.
Dxe4 Lf5.
Efter 16...fxe4? 17.Dxe4 är det
för sent för svarts kung att fly,
och efter 17...g6 18.Dxg6 De7
19.Le4 står vits lätta pjäser på kö
för att hjälpa till i angreppet.
Ett bra alternativ till partidraget är däremot 16...Tf6 och svarts
kung kan börja planera en flykt
under hyfsat ordnade former.
17.Sg3!
Nu är det inte längre intressant
för svart att slå av på e4. För vits
del handlar det fortfarande om
en drömutflykt till h7, och på g3
börjar springaren likna en potentiell angripare.
17...Df6 18.Te1
Vit har gjort sig beredd att ta
emot bonden på e4.
18...e4

Veteran-SM

Bo Kyhle
hela vägen
AV LARS GRAHN

Veteranklassen har blivit allt starkare med åren. Många av dem
som ställer upp har en gång i
tiden prövat sina krafter i
SM-gruppen. Vi ser samma utveckling på internationellt plan.
Viktor Kortchnoi är den senaste i
raden av veteranvärldsmästare
och då förstår man att det är
allvar.
Bo Kyhle tycktes tidigt ha ett
fast grepp om veteranernas SMtitel i Eriksdalshallen. I slutändan
hade han en poängs marginal till
Håkan Åkvist. Kyhle gick ut hårt,
en läcker kombination avslutade
hans parti i första ronden:
Bo Kyhle

19.Txe4! fxe4 20.Dxe4 g6 21.
Lxh6 Lf5
Svart är försvarslös. Direkt
21...Tf7 skulle bädda för 22.De8+
Kh7 23.Se4 med avgörande angrepp.
22.Sxf5 gxf5 23.Df4 Tf7 24.Lg5
Dg7 25.Lxf5 Sc4 26.Dh4+ Kg8
27.Le6 Te8 28.Lf6 Dh7 29.Lxf7+
uppg.

Sture Gustavsson
Vit har just spelat f3-f4 och om
löparen lämnar e5 kan man tänka

sig ett avbyte på e7 följt av Dxd5+
och vit kan gripa initiativet. Riktigt dåligt för svart är 28...Lxf4?
29.Txe7 Dxe7 30.Dxd5+ Kh8
31.Lg7+! Dxg7 32.Txh7+ eller
28...Lf6? 29.Txe7 Lxe7 30.Sxh7!
Kxh7 31.Dd4! Lf6 32.Lg5+ Kg7
33.Lxf6+ Dxf6 34.Th7+.
Men i själva verket har löparen
på e5 en angenäm tillvaro jämfört med det som vits kung måste
utstå.
28...Db4 29.b3
På 29.Db3 följer förstås gaffeln
på d2.
29...Da3
Svarts båda hotade pjäser hjälps
åt med mattsättningen.
30.Dxd5+ Le6 31.Dxe5

Matten på b2 är avvärjd och efter
31...Sxe5 32.Txe5 kan vit kämpa
vidare. Men svart behöver inte
nöja sig med det ...
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beträda röda mattan mot h7.
18...Df5 19.De2 Dg5?
Efter 19...Se4 kan vit inte dra
några direkta materiella växlar på
bindningen (20.f3 Sg3), men på
lite sikt ger den vit goda chanser.
Och svagheten på e6 består.
20.f4
Det blev plötsligt väldigt trängt
för svarts dam.
20...Dh5
På 20...Dh4 finns damfångsten
21.Sg6 Dg3 22.Tf3. Men damen
stryker med hur som helst.
21.Sxf6+ uppg.
Veteranmästaren Bo Kyhle.

31...Sd2+! 32.uppg.
Det är ju matt på c1.
I andra ronden bjöds det på en
pikant damfångst. Åke Sandklef
börjar för övrigt framstå som en
veteran bland veteranerna.

Gunnar Carlberg, som är en av
dem med ett förflutet i SM-gruppen, fick chansen att briljera i
sjunde ronden. Det var vilda
svängar över stock och sten.
Gunnar Carlberg

Åke Sandklef

Ingvar Gummesson

Leif Åhman
Svart hotar att slå på h3. Vits
kontring är järnhård.
16.Lxf4 Dxf4 17.Dd3 Sf6
Efter 17...Df5 18.De2 hade svart
fått ägna sig åt ett ganska tröstlöst
försvar av e6-bonden, men efter
partidraget blir det ännu värre.
18.Sfe5
Förutom gaffeln på g6 hotar avbyte på f6 varefter damen kan
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Vit har offrat pjäs för angrepp
men har svårt att koordinera styrkorna. Han kunde i alla fall ha
hållit spelet uppe med 24.Dxh5!.
En viktig poäng är förstås att
24...Dxd6 faller på 25.Lg6+ med
matt. Efter 24...Dxh7 25.Dxh7+
Kxh7 26.Txd7+ får vit tillräckligt med kompensation för
springaren för att hålla jämvikten, och efter 24...Dxe3+ 25.Kh1
får svart hålla till godo med
25...Sf2+ 26.Txf2! Lg4! 27.Dh6
(27.Dxg4?? Dxf2 28.Td1 Te2 och
svart vinner.) 27...Lf3+ 28.Kg1

De1+ 29.Tf1 De3+ 30.Tf2 och
remi.
24.e4? Tad8
I och med att löparen garderas
kan 25.Dxh5 besvaras med
25...Dxh7. Partidraget ger svart
fördel, men det fanns en ännu
grymmare möjlighet, nämligen
24...Lf5!!. Det går inte att slå
löparen så svart vinner ytterligare
en pjäs. Vit dukar under efter
25.Dxf5 Dxd6 eller 25.exf5 De3+
26.Kh1 De2.
25.e5
25.h3 eller 25.Tfd1 hade satt svart
på svårare prov.
25...Dxh7
Efter 25...gxf4 kan 26.gxf4
besvaras med 26...Dh4, men
Carlberg har ju siktat in sig på h7.
26.Dxg5 Df5 27.Dh4 Kg7 28.h3
Dubblering på d-linjen är fortfarande den bästa chansen.
28...Sxe5!
Om springaren går till e3 eller h6
får vit bra spel med 29.Tf6.
29.fxe5 Dxe5 30.Tfd1 Te7
Längre fram fann Carlberg ett
kanondrag som han kunde ha utfört redan här: 30...Lg4!!. Hotet
mot d6 är uppenbart och efter
31.Txd8 avgör 31...De3+ 32.Kf1
Le2+ 33.Kg2 Lf3+ med matt.
31.T6d3 Dc5+ 32.Kh1 Lg4!
Det är ett avgörande drag även i
den här versionen. På 33.Txd8
följer 33...Lf3+ med matt.
33.Tf1 Txd3 34.Df6+ Kh7 35.
hxg4 De5 36.Df8 De4+ 37.Kh2
Td2+ 38.Kh3 Dxg4 matt
Slutresultat: 1. Bo Kyhle, SK
Rockaden, Sthlm 7; 2. Håkan Åkvist,
Eksjö SK 6; 3. Nils Åke Malmdin,
Sundsvalls SS 5½; 4. Leif Åhman,
Hernösands SS 5½; 5. Felix Nordström, Wasa SK 5½; 6. Gunnar
Carlberg, Eskilstuna SK 5; 7. Berndt
Söderborg, Stockholms SS 5; 8. Per
Johansson, Södra SASS 5; 9. Kurt
Savegren, SK Rockaden, Sthlm 5;
10. Ingvar Gummesson, SK Kamraterna, Gbg 4½ poäng.
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Sveriges Schackförbunds
kongress i Stockholm
AV AXEL ORNSTEIN

Sveriges Schackförbunds kongress blev precis så dramatisk
som förhandsdiskussionen hade
utlovat. Utmanaren Ari Ziegler
valdes till ny ordförande efter att
ha besegrat företrädaren Ingvar
Carlsson med knappast möjliga
marginal, röstsiffrorna 19–18.
Kongressen hölls i SM-lokalen
Eriksdalshallen, där Ingvar Carlsson tidigare hade välkomnat
deltagarna, inklusive skolborgarrådet Lotta Edholm. Hon berättade om sina positiva erfarenheter av schack4ans riksfinal i
Västerås där hon hejat fram sin
sons klass.
Efter en tyst minut för tre
meriterade medlemmar – Ivar
Norbeck, Lenhovda, Jan Roth,
Malmö, och Arne Andersson,
Kristianstad – som gått bort under året delades en Riltonmedalj
ut till Bosse Lindberg, Djurö, som
lärt sig schack för att kunna träna
sitt barnbarns fjärdeklass.
Ungdomsledarstipendier på
vardera 2 000 kronor gick till
Michael Backman och Erik Hedman, Rockaden Stockholm, Lars
Ekman, Vallentuna, Per-Ove
Hesselborn, Kristallen, Rasmus
Janse, Västerås och Vladimir
Poley, 4 Springare. Christin
Andersson tilldelades SchackGideon.
Sedan rapporterade Ingvar
Carlsson om handlingsprogram,
medlemssiffror och minskade
bidrag från Ungdomsstyrelsen

med 16 procent, som måste pareras med minskade kostnader.
De nya stadgarna gjorde honom
gladare, likaså att många kandiderade till förtroendeposter i
förbundet och att hugade SMarrangörer anmält sig. 2008 hålls
tävlingarna i Växjö och 2009 i
Kungsör.
Lotta Edholm valdes till
kongressordförande, och hon
svarade för en fullständigt felfri
insats, lugn men ändå effektiv
trots att mikrofonerna gjorde vad
de kunde för att trassla till förhandlingarna. När vi bak i
bänkarna äntligen hörde stördes
podiet av rundgång.
Skattmästaren Sven-Olof
Andersson redogjorde för förbundets ekonomi. Resultaträkningen
har under några år visat röda siffror. En stor minuspost i budgeten
stod tävlingskommittén (TK) för,
och bland kostnaderna fanns
bidrag till Sigemanturneringen
och utbyte med Kina. Nu budgeteras en så stor åtstramning för
TK att det ifrågasattes om den var
trovärdig.
När Sven-Olof Andersson
sedan visade stapeldiagram på
förbundets medlemsutveckling,
så kontrade Stockholms Schackförbunds ordförande Sven-Gunnar Samuelsson med ett eget
diagram där han delat upp siffrorna på Stockholm, som ökat
under en följd av år, och övriga
landet, som minskat.

Johan Lönnroth, Göteborg, frågade hur det gått med de 100 000
kronor som Peter Hlavatsch i slutet på SSF:s extrakongress lovade
sponsra förbundet med. Ingvar
Carlsson kunde glädjande nog
berätta att Hlavatsch redan en
kort tid därefter betalade in
pengarna, och att förbundet som
motprestation gjort PR för folkschackfestivalen i Täby i augusti.
Lönnroth berörde också könsfördelningen i förbundet som är
ett ständigt bekymmer. I åldrarna 7–15 år är siffrorna 4 000
flickor mot 7 000 pojkar, men
flickorna försvinner och i hela
förbundet återfinns mindre än
100 damer som är över 26 år.
Jesper Hall berättade hur han för
länge sedan hos Centralstyrelsen
(CS) försökt få gehör för analys
och åtgärder.
Kanslichefen Kent Vänman har
gjort en mycket förtjänstfull
omorganisation av kansliet i
Norrköping som sparar åtskilliga
kronor åt förbundet. Portokostnaderna minskade med internets
hjälp förra året från 253 000 till
153 000 kronor, och i år är bara
50 000 kronor budgeterade. Kopieringskostnaderna har minskat
med en fjärdedel, och två tjänster
har sparats in/försvunnit på kansliet på två år.
En av anledningarna till att årets
verksamhet ändå gått med förlust är att bidraget från Svenska
Spel har minskat, vilket är svårt
att förutse i budgeten eftersom
pengarna betalas ut i december.
Gunnar Berg, Stockholm, föreslog som enkel lösning att hänföra bidraget till nästföljande
verksamhetsår, så att styrelsen vid
en minskning ska kunna bromsa
utgifterna. Skattmästarens enda
invändning var att förändringen
på papperet kommer att ge ett
underskott.
Lättare att förstå var informationen att en förnyad kontroll av
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Göran Terningers kvitton visar
att drygt 50 000 kronor under
åren 2005–2006 gäller privat
konsumtion.
Resultat- och balansräkning
fastställdes och kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet,
Terninger undantagen. CS hade
också på uppmaning av Gunnar
Berg gjort en känslighetsanalys,
som visar hur förändringar i förbundets inkomster slår och hur
de kan bemötas.
Riktigt het blev debatten förstås först när kongressen fick
diskutera en jordnära fråga som
den nya superettan, införd av CS
och allsvenska kommittén (AK)
trots ett massivt motstånd.
Redan innan den sjösatts motionerade Malmö AS om att den
borde tas bort. AK:s nye ordförande Niklas Sidmar bad
kongressen att ge nyheten åtminstone några år, och en av
Norrbottens och Västerbottens
distriktsförbund föreslagen modifiering av MAS motion ställdes
mot superettan i en omröstning
som blev så jämn att inte ens
handuppräckning kunde skilja
förslagen åt.
Det sedvanliga uppropet av
ombud hade visat att sammanlagt 37 röster fanns på plats och
rösträknarna Ingvar Gundersen,
Stockholm, och Åke Myrberg,
Jämtland-Härjedalen, fick slita;
superettan överlevde med en rösts
övervikt, 19–18.
Av två motioner från Tolita SK
bifölls den som gällde höjning av
de lokala bidragen till klubbarna;
pengarna från Svenska Spel ska
dirigeras om till lokal verksamhet
och utveckling.
Tolitas andra motion om att
ta bort medlemsavgiften för
ungdomsmedlemmar avslogs
däremot. Avgiften på tio kronor
behölls och nästa punkt på dagordningen var senioravgiften som
höjdes till 90 kronor.

Ari Ziegler, ny ordförande i Sveriges Schackförbund.

Efter en diskussionspunkt om
verksamhetsplan och budget var
det så dags för ordförandekandidaterna att presentera sig. De fick
prata i tre rågade minuter var
innan kongressen tog lunchpaus.
Valet fortsatte med att Carlsson och Ziegler frågades ut.
Övriga styrelse- och revisorskandidater räknades också upp.
Lotta Edholm tvekade inte om
att ordförandevalet skulle genomföras med sluten omröstning. Att
det skulle bli jämnt var ingen
överraskning, och det visade sig
alltså att alla Zieglers anhängare
var och en haft avgörande betydelse för utgången.
Ingvar Carlsson tackade för sig
och förklarade att han inte kandiderade för en plats i CS, men att
han står till förfogande till exempel för adjungering till styrelsen.
Innan det var dags för val till
CS meddelade Lars Karlsson att

han avgick från sin plats. Tidigare
hade Terninger och Jonas Eriksson klivit av och det innebar att
valet förutom sex ledamöter på
två år också gällde tre platser på
ett år. Det var svårt att hänga
med i svängarna, men Edholm
eller någon annan avgjorde att de
sex som fick flest röster skulle
anses valda på två år och de tre
nästföljande på ett år.
Det fanns fjorton kandidater.
Jens Altnäs, som föreslagits till
CS men avböjt att kandidera,
skyndade sig att påpeka för
kongressen att den riskerade att
rösta bort de få föreslagna ungdomarna och kvinnorna.
Valet till CS gav till resultat att
valda på två år är Jesper Hall
(nyval), Mats Eriksson (omval),
Emilia Horn (omval), Maria Berg
(nyval), Håkan Winfridsson (omval), Adriana Krzymowska (omval). På ett års mandat valdes
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Johan Sigeman (omval), André
Nilsson (nyval) och Alexander
Jogren (nyval). Sven-Olof Andersson, Björn Ansner och Erik
Degerstedt kvarstår i CS fram till
2008.
När det var dags för val av
revisorer förklarade Roger Björkholm, som innehaft posten i
tjugo år, att han inte ville fortsätta med ny ordförande. Det
är kanske inte så märkligt, för i
protokollet från extrakongressen
framgår att Ziegler var en av dem
som kritiserade revisorerna.
En stunds förvirring utbröt,
eftersom Björkholm var den ende
föreslagne som uppfyllde stadgarnas krav på att en revisor ska
vara auktoriserad eller godkänd.
Kongressen uppdrog därför åt
CS att köpa in tjänsten. Till den
andra revisorsposten valdes SSF:s
hedersmedlem Sthig Jonasson,
Uppsala. Revisorssuppleanter
blev Anders Wengholm, Alingsås
(omval) och Stefan Lindh, Stockholm (nyval).
Valberedningen, som under
året haft bråda dagar, utökades
till fem personer. Jens Altnäs är
sammankallande och i övrigt ingår Sven-Gunnar Samuelsson, Jan
Wikander, Stefan Lindeberg och
Roland Thapper.
Kongressen avslutades med att
Lotta Edholm fick ett schackspel, och Susanne Karlsson och
Lars Karlsson som avgår från
CS avtackades med blommor.
Ingvar Carlsson förärades en
schackbok av den nyvalde ordföranden, som berättade att hans
företrädare hör till hans förlags
bästa kunder.
Sedan samlade Ziegler den nya
styrelsen till sitt första möte.
Högst på hans agenda står att
anställa en riksinstruktör med
uppgift att utbilda ledare. I sitt
valtal lovade han också att ställa
sig på knä och lyssna på distrikten.

Magnus Carlsen på presskonferens efter ett besvärligt parti.

MAGNUS CARLSEN

on tour
AV LARS GRAHN

N

är de åtta kandidatmatcherna kom i gång i Elista
verkade det nya matchsystemet
perfekt. Det var spännande, det
kändes verkligen som att detta
var ett viktigt led i en enhetlig
VM-cykel. Kandidatmatcherna
hade återfått sitt forna värde.
Så hände något som gjorde att
mycket av spänningen försvann
när den i själva verket borde ha
ökat. Det handlade om att få
fram fyra kandidater som skulle
få tillträde till VM-turneringen i
Mexico, men i ett läge när hälften
av de sexton kandidaterna var
kvar saknades ju den som schackvärlden hade följt med extra stort
intresse. Magnus Carlsen var inte

längre med. Han hade eliminerats av Levon Aronian.
För Carlsens del började dramatiken redan under resan till
det avlägsna hörnet av Ryssland.
Med på resan var pappa Henrik
och sekundanten Kjetil A Lie.
Vid ankomsten till Moskva gällde det att ta sig från en flygplats
till en annan där ett chartrat
plan till Elista väntade på VMkandidaterna.
Tiden för avgång till Elista
flyttades så att den låg tre timmar
och en kvart tidigare än först
angivet, och det blev svår tidsnöd
i transporten mellan flygplatserna. Enligt pappa Carlsen var man
uppe i 170 knyck på motorvägen.
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Magnus Carlsen var på väg mot
VM-titeln med livet som insats.
I Elista väntade en busstransport och den gick inte lika lyckligt. Vid en plötslig inbromsning
körde ena bussen in i den andra,
men ingen av kandidaterna ådrog
sig några skador.
Vid invigningsceremonin stod
lottning av färger i första matchpartiet på programmet. Det fanns
två stora boxar att välja mellan,
och i dem ett vitt får och ett svart.
Levon Aronian, världsfyra och
högst rankad av de sexton kandidaterna i Elista, fick det svarta
fåret i sin match mot Carlsen.
Carlsen klarade trafiken men
inte Aronian.
Spanskt (C 84)
Magnus Carlsen
Levon Aronian
Första matchpartiet
1.e4
I sina tidigare vitpartier mot
Aronian har Carlsen spelat 1.d4,
men norrmannens förstadrag kom
säkert inte som en större överraskning för armeniern.
1...e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.d3 b5 7.Lb3 d6
8.a4 Tb8 9.axb5 axb5 10.Sc3
0-0 11.h3
I ett snabbparti mot Anand tidigare i år i Monte Carlo spelade
Carlsen i stället 11.Sd5, så det var
nog först här som Aronian fick ta
sig en lutare.
11...Sb4 12.Se2 c5 13.Sg3 Le6
14.Lxe6 fxe6 15.c3 Sc6 16.Te1
Dd7 17.d4?!
Otåligt. Ett förnuftigt alternativ
var att utveckla löparen.
17...exd4 18.cxd4 c4!
På sikt finns det möjligheter för
svart att skapa en fribonde på
damflygeln, och dessutom skulle
en svart springare på d3 kunna
ställa till med oreda.
19.Lg5 h6 20.d5?!
Det hade varit bättre att låta
löparen retirera till d2.
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20...exd5 21.Lxf6 Lxf6 22.
Dxd5+ Tf7
Genom att skydda damen förhindras 23.e5. Nu blir löparen
mycket stark.
23.Dd2
Bonden på b2 är en allvarligare
svaghet än den som svart har att
dras med på d6.
23...Se5 24.Sxe5 Lxe5 25.Se2
Här är löparen klart starkare än
springaren. På 25.Sf5 följer
25...d5.
25...Tbf8 26.Tf1
Efter 26.f3 blir vit svag på de
svarta fälten och då behöver svart
inte nöja sig med 26...Txf3!? som
ger svart minst remi.

Det var inte mycket som talade
för Carlsen i det här läget. Det
var en kort match – sex ordinarie
partier – och han hade redan
förbrukat ett parti med de vita
pjäserna.
Han hade dessutom dålig
statistik mot Aronian från tidigare möten. De hade spelat
elva partier mot varandra och
Aronian hade vunnit tre av dem
medan resten slutat remi.
Men Carlsen visade sig ha ett
fantastiskt läkekött. Han utjämnade i tredje matchpartiet:
Levon Aronian

Magnus Carlsen

26...Tf3!!
Fräckt och mycket starkt. Det
hotar till att börja med att spela
Txh3, och det går inte att slå
tornet, t.ex. 27.gxf3 Txf3 28.Sg3
(28.Dd5+ Kh7 29.Ta8 Dxh3
30.Dg8+ Kg6 31.De8+ Kg5
32.De7+ Kh5 33.De8+ g6 och
svart vinner) 28...Dxh3 29.Tad1
Lxg3 30.fxg3 Txg3+ 31.Kf2
Dg2+ 32.Ke1 Dxe4+ 33.De2 Te3
och svart vinner. 27.Dd5+ ger
praktiska chanser, men efter
27...Kh7 28.Tad1 Dc8 (riktat mot
hotet Dxe5) är hotet Txh3 inte
att leka med. Det är dock enda
chansen.
27.Ta3?! Txa3 28.bxa3 Dc6
29.Sd4 Lxd4 30.Dxd4 Ta8
31.Ta1 c3 32.Db4 Dc5! 33.Db3+
Kh8 34.Ta2 Ta4 35.Te2 Txa3
36.Dd1 Ta8 37.uppg.

22.h5!
Dagen därpå träffade jag Stellan
Brynell och han var djupt imponerad av Carlsens hantering av
h-bonden i det här partiet.
22...Sc4 23.Sh4 Sd6 24.h6!
Svarts kung blir inlåst på åttonde
raden. Svart har en blockadspringare på d6 och kontroll över
c-linjen, så det ser väl ändå ut
som om det inte går någon större
nöd på honom.
24...Tc3?
Kritiserat av många kommentatorer. Aronian menade själv att
24...Tc4 ska spelas, t.ex. 25.Tac1
Tfc8 26.Txc4 Txc4 27.Sf5 Sxe4
28.d6 Sc5 och svart ser ut att
kunna försvara sig.
25.Tac1 Tfc8
I efteranalysen var spelarna över-
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ens om att 25...Tc3 var ett fel,
och att när det nu var spelat så
borde svart ha följt upp med
25...Sxe4 och efter 26.Txc3 Sxc3
27.d6 b5 med idén b5-b4 har
svart goda remichanser. Det är
möjligt att det finns mer för vit
att hämta efter 26.Sf5, t.ex.
26...Td8 27.Txc3! Sxc3 28.d6
b5 29.Tc1 b4 30.a3! a5 31.axb4
axb4 32.Tc2 Td7 (eller 32...Kg8
33.Tb2 Sd5 34.Se7+ Sxe7
35.dxe7 Te8 36.Td2!) 33.Tb2
Sd5 34.Ta2 Td8 35.Ta7 och vit
vinner. (Speelman)
26.Txc3 Txc3 27.Sf5! Sxf5
28.exf5 Kg8
Det handlar som sagt om åttonde
raden. 28...Td3 faller på 29.Tc1
med matt.

Levon Aronian med flickvän.

29.Te4!
Det hade Aronian missat. Inte
29.d6 Kf8 30.Td1 Ke8 31.d7+
Kd8 32.Td6 Tc7 och svart klarar
sig.
29...Kf8
Efter 29...Tc8 30.Tg4+ Kh8
31.d6 Td8 32.Tc4 Kg8 33.Kf3
Kf8 34.Tc6 vinner kungsmanövern Kf3-e4-d5.
30.Tg4 Tc7 31.Tg7 b5 32.Txh7
Kg8
Kungen får inte släppa kontakten
med h-bonden.
33.Tg7+ Kh8 34.d6 Td7 35.Kf3
b4 36.Ke4 Txd6 37.Txf7 Ta6
38.g4!
Det är dags att sätta in den avgörande stöten.
38...Kg8

Eller 38...Txa2 39.Txf6 b3 40.g5
b2 41.Tf8+ Kh7 42.Tb8.
39.h7+ Kh8 40.g5 fxg5 41.f6
uppg.
Kungen var på väg till g6. Carlsens första vinst mot Aronian och
då talar vi inte bara om Elista.
Sedan väntade en vilodag.
Norsklägret tänkte koppla av med
att spela lite fotboll, men när de
kom till sportanläggningen visade det sig att ingen av dem kunde
betala planhyran. Plånböckerna
fanns kvar på hotellet. I det läget
dök Aronian upp som en räddande ängel. Han var där för att spela
bordtennis och lånade ut pengar

till sin konkurrent. Förra gången
det var ett stort schackevenemang
i Elista handlade det om VMmatch och toalettbråk. Det finns
också vänligare varianter när
världseliten samlas.
I nästa parti förlorade Carlsen
utan större motstånd och det såg
åter kritiskt ut. Så kom femte
partiet:
Damindiskt (E 12)
Magnus Carlsen
Levon Aronian
Femte matchpartiet
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.a3
Lb7 5.Sc3 d5 6.cxd5 Sxd5 7.Dc2
Le7 8.e4 Sxc3 9.bxc3 0-0
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10.Ld3 c5 11.0-0 Dc7 12.De2
Sd7 13.Lb2 c4 14.Lc2 b5 15.Lc1
a5 16.Tb1 La6?! 17.e5 b4?
18.axb4 axb4 19.Lg5 Sb6
20.De4 g6 21.Dh4 Ta7 22.Lf6
Lxf6 23.exf6 Sd5 24.Le4 Df4
25.Lxd5 Dxh4 26.Sxh4 exd5
27.Txb4 Lc8 28.Tb6 Ta3 29.Tc1
Le6 30.Sf3 Tfa8 31.h4 h6 32.
Se5 Ta1 33.Txa1 Txa1+ 34.Kh2
Ta3 35.Tb8+ Kh7

Magnus Carlsen inför tredje matchpartiet.

Svart är beredd att hämta c3bonden och vit måste komma åt
f7-bonden. Men det måste göras
med finess. Efter 36.Tf8 Txc3
37.Sxf7 Lxf7 38.Txf7+ Kg8
39.Td7 Td3 40.Txd5 Kf7 41.Td6
c3 har svart goda remichanser.
36.f4!! Txc3 37.h5 gxh5
Eller 37...g5 38.f5 Lxf5 39.Sxf7.
38.Tf8 Ta3 39.f5 Lxf5 40.Txf7+
Kg8 41.Tg7+ Kf8 42.Tb7 Ta8
Det handlar åter om matthot på
åttonde raden.
43.Kg3!
Löparen måste hindra springaren
från att komma till g6 eller d7.
Det är mer än den klarar av när
den angrips av kungen.
43...Td8 44.Kf4 Le4 45.g3 c3
46.Tf7+ Kg8 47.Tg7+ Kf8
48.Sd7+ Txd7 49.Txd7 uppg.
Till exempel 49...c2 50.Tc7 Ke8
51.Ke5 Kd8 52.Kd6 Lg6 53.Txc2
osv.
I det avslutande sjätte partiet
var Carlsen illa ute men lyckades
rädda sig med remischackar.
Ställningen efter de sex ordinarie
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partierna var sålunda 3-3 och det
väntade ett särspel med fyra
snabbpartier.
Aronian vann första särspelspartiet och såg ut att säkra matchsegern med tre efterföljande
remier. I det fjärde särspelspartiet uppkom en ställning som är
remi enligt slutspelsböckerna,
men med mindre än en minut
kvar av betänketiden missade
Aronian remivägen. (Detta damslutspel nämns i samband med
referatet från Mästarelitgruppen
i Stockholm på annan plats i det
här numret.) Ställningen var 5–5.
Det dukades fram för två
blixtpartier, och det blev bara
tio minuters andhämtningspaus
efter snabbpartierna. Carlsen var
urlakad och förlorade båda blixtpartierna. Matchen var förlorad.
Cool cat Carlsen hade nio liv.
Han hade behövt tio.
Övriga matchresultat i första
omgången: Peter Leko–Mikhail
Gurevich 3½–½; Sergej Rublevskij–Ruslan Ponomariov 3½–2½;
Boris Gelfand–Rustam Kasimdz-

janov 5½–3½; Gata Kamsky–
Etienne Bacrot 3½–½; Alexander Gristjuk–Vladimir Malachov
3½–1½; Jevgenij Barejev–Judit
Polgar 3½–2½; Alexei Shirov–
Michael Adams 5½–3½. Det låg
40 000 dollar i prispotten i varje
match.
Matchresultat andra omgången: Aronian–Shirov 3½–2½,
Leko–Barejev 3½–1½, Gristjuk–
Rublevskij 5½–3½ och Gelfand–
Kamsky 3½–1½. Vinnarna av
dessa fyra matcher kvalificerade
sig till VM-turneringen i Mexico,
där världsmästaren Vladimir
Kramnik samt Viswanathan
Anand, Peter Svidler och Alexander Morozevtij ansluter sig.

DORTMUND
Tre veckor efter blixten i Elista
fanns Magnus Carlsen på plats i
Dortmund för en turnering av
kategori 20, den starkaste hittills
i hans korta karriär. Bland de sju
konkurrenterna i den enkelron-
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ELISTA
Levon Aronian

1 ½ 0 1 0 ½

1 ½ ½ 0

1 1

7

Magnus Carlsen

0 ½ 1 0 1 ½

0 ½ ½ 1

0 0

5

DORTMUND
1

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

GM Vladimir Kramnik
GM Jevgenij Aleksejev
GM Peter Leko
GM Viswanathan Anand
GM Sjachrijar Mamedjarov
GM Magnus Carlsen
GM Boris Gelfand
GM Arkadij Naiditsch
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5
4
4
4
3½
3
2½
2

2878
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2

4
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½ ½ 1 1
½ 1 ½ ½
½ 0 ½ 1
■ ½ ½ 0
½ ■ ½ ½
½ ½ ■ ½
1 ½ ½ ■
0 ½ 0 1
0 ½ ½ 0
½ 0 0 1
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½
1
½
1
0
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1
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1
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BIEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GM Magnus Carlsen
GM Alexander Onischuk
GM Yannick Pelletier
GM Judit Polgar
GM Alexander Gristjuk
GM Tejmur Radjabov
GM Xiangzhi Bu
GM Loek van Wely
GM Alexander Motylev
GM Boris Avrukh

diga turneringen fanns världsmästaren Vladimir Kramnik och
världsettan Viswanathan Anand.
Dessa båda drabbade för övrigt
samman redan i första ronden
med remi som följd.
Under några dagar var det
osäkert om Kramnik skulle kunna vara med, men en dos antibiotika räddade hans medverkan.
Effektiv medicin och goda förberedelser hjälpte sedan Kramnik

2710
2650
2591
2707
2726
2746
2685
2680
2648
2645

■

0
1
½
½
0
0
1
0
½

3

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

5

6

till en säker förstaplats. Världsmästaren visade sin klass.
Det finns en genuin schackkultur i Dortmund. Det är stämningsfullt i teatersalongen när
det spelas klassisk musik inför
rondstart. Och när spelet väl har
kommit i gång sitter hundratals
åskådare med hörlurar och lyssnar på expertkommentarer till de
partier som pågår på scenen. Det
är då man förstår att schack kan

■

1 ■
½ ½

½
1
½
½
1
1
0
½
½
■

p

prest

5½
5½
5
5
5
5
3½
3½
3½
3½

2755
2762
2731
2718
2716
2714
2598
2598
2602
2602

vara en publiksport.
Arrangörerna introducerade en
nymodighet för att minska riskerna för fusk. Dragen dök upp
på turneringens hemsida med
femton minuters fördröjning. Det
är ungefär samma princip som
gäller i en del korrturneringar,
där partierna återges med tre drags
fördröjning. I båda fallen blir det
svårare att konsultera någon som
följer partiet från åskådarplats.
TfS nr 5/2007
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Dortmundvarianten är kanske
ändå inte särskilt effektiv, för vid
de tillfällen som sekundanter
har misstänkts för fusk – till exempel Silvio Danailov i Wijk aan
Zee – så har de följt partiet från
åskådarplats i spellokalen. Och
sekundanterna var inte portade
från teatersalongen i Dortmund.
Efter tre inledande kampremier fick Carlsen en rejäl omgång av
Kramnik.
Katalanskt (E 05)
Vladimir Kramnik
Magnus Carlsen
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.d4
Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 dxc4 7.Dc2
a6 8.Dxc4 b5 9.Dc2 Lb7 10.Ld2
Sc6 11.e3 Sb4 12.Lxb4 Lxb4
13.a3 Le7 14.Sbd2 Tc8 15.b4
a5 16.Se5 Sd5? 17.Sb3!
Springaren är på väg till c6. Och
när vit väl har intagit c6 är det
skördetid.
17...axb4 18.Sa5 La8 19.Sac6
Lxc6 20.Sxc6 Dd7 21.Lxd5 exd5
22.axb4 Tfe8 23.Ta5 Lf8 24.Se5
De6 25.Txb5 Tb8 26.Txb8 Txb8
27.Dxc7 Ld6 28.Da5 Lxb4
29.Tb1 Dd6 30.Da4 uppg.

Fullsatt teatersalong i Dortmund.

mur Radjabov ryckte in som
ersättare.
Carlsen fick en strålande start
och hade det rätta flytet, som i
fjärde ronden mot Alexander
Motylev.
Magnus Carlsen

Därefter fortsatte Carlsens
remirad. Det blev honom inte
förunnat att vinna något parti i
den här turneringen.

BIEL
På nytt tre veckors vila och sedan
var det dags för den traditionella
turneringen i Biel, där Carlsen
också spelade i fjol. Den gången
vann Alexander Morozevitj turneringen trots att han förlorade
båda partierna mot Carlsen.
Tanken var att Morozevitj skulle
vara med även den här gången
men så kom ett återbud. Det är
möjligt att ryssen tyckte att det
inte var rätt uppladdning inför
VM-turneringen i Mexico. Tej56
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Alexander Motylev

35.Ld6?? Dxd6 36.uppg.
Tanken var väl 36.Dxg7+ Kxg7
37.Sf5+ och Sxd6, men det finns
som bekant regler som förhindrar
sådant.
Dagen därpå vann Carlsen ett

fint parti mot Alexander Onischuk, som skulle bli hans svåraste
konkurrent i slutändan.
Damgambit (D 43)
Magnus Carlsen
Alexander Onischuk
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Lg5
h6 5.Lxf6 Dxf6 6.Sc3 c6 7.Db3
dxc4
Två av Moskvavariantens största
kännare drabbade samman ett par
månader tidigare i Sofia. Vi talar
om partiet Mamedjarov–Topalov, som fortsatte 7...Sd7 8.e4
dxe4 9.Sxe4 Df4 10.Ld3 e5 11.
0-0 exd4 12.Sxd4 Sc5 13.Sxc5
Lxc5 14.Tae1+ Kf8 15.Te4 med
fördel för vit.
8.Dxc4 Sd7 9.e3 g6
Nästa gång kan kanske 9...e5 bli
aktuellt.
10.Le2 Lg7 11.0-0 0-0 12.Tfd1
e5 13.Se4! De7 14.d5 cxd5 15.
Dxd5 Sb6
Efter 15...Sf6 16.Dd6 Dxd6
17.Sxd6 Se8 18.Sc4 e4 19.Sd4
Ld7 20.a4 har svart ett besvärligt
slutspel.
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16.Dc5 Dxc5 17.Sxc5 Lg4 18.h3
Tac8 19.Sxb7 Le6
Svart söker aktivt spel i kompensation för bonden.
20.b3 Tc2 21.Lf1 Sd5 22.Lc4
Sc3 23.Td2 Txd2 24.Sxd2 e4
25.Kf1 Tb8 26.Sc5 Lxc4+ 27.
Sxc4 Tb5 28.Sa6 Lf8

29.b4!
Poängen visar sig snart nog.
29...Lxb4 30.a4 Tb7 31.Tc1 Sd5
32.Tb1
Svart kan inte slingra sig ur bindningen.
32...f5 33.a5 Kg7 34.Se5 f4
35.exf4 e3 36.fxe3 Sxe3+
37.Kg1 Sd5 38.Kh1 Tb5 39.Sc6
uppg.
Med tre ronder kvar att spela
ledde Carlsen turneringen med
en poängs marginal. Förstaplatsen tycktes vikt för norrmannen.
Då kom olyckorna slag i slag.
Efter förluster mot Yannick
Pelletier och Loek van Wely låg
Carlsen en halv poäng efter
Tejmur Radjabov inför slutronden. Då reste sig Carlsen och
återställde ordningen.
Philidor (B 07)
Magnus Carlsen
Tejmur Radjabov
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5
4.Sge2
Varianten 4.dxe5 dxe5 5.Dxd8+
Kxd8 6.Lc4 Ke8 var inte alls
i Carlsens smak. Här krävdes
tuffare tag för att komma i fatt

och förbi.
4...Sbd7 5.g3 c6 6.Lg2 b5 7.a3
Le7 8.0-0 0-0 9.h3
Tanken är att spela g3-g4 och
ställa upp sig med springarna på
e2 och g3.
9...a5 10.g4 La6
Det finns ett stamparti Gristjuk–
Fridman från Mainz i fjol där
svart blev överkörd efter 10...Lb7.
11.Sg3 b4
Vi har lämnat teorin bakom oss.
12.Sce2 bxa3?!
Det aktiverar vits torn. Direkt
12...d5 kan övervägas.
13.Txa3 d5

14.Te3! dxe4 15.Te1
Carlsen var mycket nöjd med sina
två senaste drag.
15...Dc7?
Efter att ha grunnat på saken i
fyrtio minuter. Mera logiskt förefaller 15...Te8, t.ex. 16.Sf5 Lf8
17.g5 g6 18.Sfg3 Sd5 19.Txe4
Lg7 och svart kan hålla emot i en
oklar ställning.
16.Sf5 Ld8?!
Ett fult drag. Det borde vara
bättre att gardera löparen med
16...Te8.
17.g5 Sd5 18.Txe4 f6 19.Seg3
g6
Det är förståeligt att han villa
köra bort springaren från f5, men
härigenom skapas nya svagheter i
svarts läger.
20.Sh6+ Kg7 21.dxe5 fxg5
Han rullar ut röda mattan för
e-bonden, men det fanns inte
något förnuftigt alternativ. Efter

21...fxe5 22.c4 Sb4 23.b3 Le7
24.Lb2 står vit överlägset. Riktigt läckert blir det efter 24...Tad8
25.Dxd7!! Txd7 26.Txe5 Lf6 27.
gxf6+ Txf6 28.Sg4! Sd3 29.Te7+!
Txe7 30.Lxf6+ Kf8 31.Txe7 Df4
32.Ta7 Sb4 33.Se4 med avgörande angrepp.
22.e6! Kxh6

23.e7!
Det är ju rätt uppenbart vad
e-bonden har i kikaren, men dessutom är 24.Dd4 följt av 25.Th4
matt ett allvarligt hot.
23...Db6
Det är för sent att avlägsna ebonden från brädet: 23...Lxe7
24.Txe7 Sxe7 25.Txe7 Tae8
26.Lxg5+! Kxg5 27.Dg4+ Kf6 28.
Txd7 och svart kan ge upp.
24.exf8D+ Sxf8 25.c4 Sf4
26.Dd6 Kg7
Eller 26...Lc7 27.Sf5+ Kh5 28.
Dd1+ med matt.
27.Lxf4 gxf4 28.Te7+! uppg.
Svart sprattlar i ett mattnät.
Carlsen korades som vinnare
av turneringen, men det krävdes
ett särspel mot Alexander Onischuk för att ordna det. Efter två
snabbpartier och tre blixtpartier,
som alla slutade remi, var saken
klar. I sista blixtpartiet spelade
Carlsen svart i ett “Armageddon“
(han fick en minut mindre på
klockan men kunde å andra sidan
vara nöjd med remi).
Det är första gången Carlsen
vinner en superturnering.
TfS nr 5/2007
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I KORTA DRAG

vara nöjd med remi.
35.Lxb7 Lg4
Är det någon som redan har
upptäckt vits vinstplan? Den är
väldigt vacker.
36.Dxc6+ Kh7 37.Dxd5 Lf3

PÄRLA FRÅN HALMSTAD
Vackra kombinationer är inte
färskvara. De har evig hållbarhet
och det behövs inte några giftiga
konserveringsmedel. Men alltför
ofta blir pärlorna inte dokumenterade.
Här lyfter vi fram en partiställning från Halmstads SS klubbmästerskap 2003. Den har tidigare varit publicerad i “SchackLaxen“, Halmstads klubbtidning.
Bogdan Djuric

38.Dxe4+!!
Mmmm, underbart. Det är
bäddat för de förbundna fribönderna, och svart kan inte rädda
sig med remischackar.
38...Lxe4 39.Lxe4+ g6 40.b7
De6 41.Lxg6+ Kxg6 42.b8D Dc4
43.Dd6+ uppg.
LG

KAN MAN SPELA
PHILIDOR?
Joakim Lönn

34.La6!
Det går inte att slå löparen. Efter
34...bxa6 35.Dxc6+ Kh7 36.b7
Lxb7 37.Dxb7 finns det inte
några remischackar för svart.
34...Dh3
Jag kan inte förmå mig till att
sätta ett frågetecken efter det här
draget, trots att det förlorar. För
själva idén verkar ju så utmärkt:
Lc8-g4-f3 och matt. Med facit i
hand kan man rekommendera
34...Dg4 för efter 35.Lxb7 Dd1+
36.Kh2 Df3 kan vit inte bryta sig
ur remiburen. Just det, svart ska
58
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För snart trettio år sedan skrev
Bent Larsen en artikel i danska
Skakbladet med rubriken “Måske
kan man alligevel spille Philidor?“
Han satte dragföljden 1.e4 e5
2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.Sxd4 g6!? i
fokus. Det kan bli rockad åt olika
håll varefter vit angriper på kungsflygeln medan svart kontrar på
damflygeln.
Efter Larsens artikel blev varianten populär bland danska
elitspelare som Bo Jacobsen och
Jørgen Hvenekilde, och på den
här sidan av Sundet var det
framför allt Magnus Wahlbom
(Sverigemästare 1974) som följ-

de i mästarens spår. Det som så
småningom fick Wahlbom att
tappa lusten var möjligheten
4.Dxd4. Där var Larsens recept
att spela 4...Sf6 följt av Le7,
rockad och först därefter Sc6.
Han ville inte tillåta bindningen
efter 4...Sc6 5.Lb5. Men även
efter Larsens rekommendation
behåller vit ett litet initiativ.
För ett par år sedan plockade
jag fram Larsens artikel. Hans
analyser innehåller en hel del
taktisk sprängkraft, så det var
intressant att inhämta Fritz synpunkter. Sådana hjälpmedel fanns
ju inte när Larsen skrev artikeln.
Min undersökning får mig att tro
att varianten med 4.Sxd4 g6!?
fortfarande borde vara intressant
för svartspelarna. En del av det
som Larsen anger håller inte
måttet när Fritz får säga sitt, men
analysprogrammet pekar i de
fallen på andra framkomliga
vägar för svart.
I följande parti var Philidoranhängaren färdig redan efter
ett tjugotal dag, men det är inte
något som behöver avskräcka
svartspelarna:
Phillips–Bree, York 1999
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4
4.Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6
7.Dd2 0-0 8.0-0-0 Te8 9.f3 Sc6
10.g4 a6 11.h4 Se5 12.Le2 b5
13.Lh6 Lh8 14.h5 c5 15.Sf5!?

Gäsp. Ett standarddrag i den här
ställningstypen.

TfS nr 5/2007

58

07-08-17, 08.07

15...b4 16.Sd5 Sxd5 17.Dxd5
Le6!? 18.Dxd6 Df6
Med fördel för svart, enligt
Larsen anno 1969: “Det hotar
Sd3+ och dessutom hänger ju Sf5
fortfarande. Denna variant är ett
bra exempel på hur snabbt ett
svart motangrepp kan komma i
gång.“
19.g5 Sd3+! 20.Kd2!
Svart står på vinst efter 20.Lxd3?
Dxb2+ 21.Kd2 gxf5 22.Ke1 c4
23.Le2 fxe4 24.Kf1 Le5 eller
20.Txd3? Dxb2 21.Kd2 Lc3+
22.Ke3 gxf5 osv.

11...Ld7?
Det är för tidigt att bestämma var
den löparen ska stå. 11...Se5 ska
spelas.
12.h4 b5 13.a3 Se5 14.Lh6 Lh8
15.h5 c5 16.Sf5 b4 17.axb4
cxb4 18.Sd5 Sxd5 19.Dxd5 Le6
20.Dxd6 Da5??

1990-talet då de började få sällskap av datorprogrammen.
Den förste som tog hjälp av
en dator i en VM-match var
sannolikt Anatolij Karpov. Hans
intresse för analysprogrammen
väcktes av Tom Fürstenberg, som
visade honom vad Elite Avant
Garde kunde åstadkomma. EAG
kunde efteråt bekräfta att Jan
Timmans spelöppningsnyhet
18.Sh4 i första matchpartiet mot
Karpov i Kuala Lumpur 1990
(kandidatfinal) var illa förberedd:

21.Df8+! uppg.

20...Dxb2??
Svart skulle knappast ha stått sämre efter 20...Dd8, t.ex. 21.hxg6
hxg6 22.Lxd3 Lxb2 23.Dxd8
Taxd8 24.Se3 c4 25.Sxc4 Lxc4
26.Ke2 Tc8 och vits merbonde
kompenserar knappast den inmurade löparen på h6.
21.Df8+! uppg.
I julas spelades ett parti i
Mexico där jag genast kände igen
ett ödesdigert mönster. Först trodde jag att det var en kopia av
något som jag hade sett förut;
katastrofen i ovan angivna parti.
Det stämde inte riktigt, men
scenariot var ungefär detsamma.
Zapata–Huerta, Merida 2006
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.
Sxd4 g6 5.Sc3 Lg7 6.Le3 Sf6
7.Dd2 0-0 8.0-0-0 Te8 9.f3 Sc6
10.g4 a6 11.Le2
Phillips spelade direkt 11.h4.

Dessa två miniatyrer var kanske
inte mycket till reklam för
Philidor, men de kan inte rubba
mig i tron att svart har intressanta
möjligheter efter 4.Sxd4 g6. Om
någon tar vid där Larsen slutade
och ordnar en renässans för den
här öppningen så ansluter jag mig
till hejaklacken.

SEKUNDANTERNAS ROLL

I partiet följde: 18.Sh4? Sxe4!
19.Sxe4 Lxe4 (Inte 19...Dxh4?
20.Sf6+ eller 19...d5? 20.Sc5!)
20.Lxe4 d5 (20...Dxh4? 21.Lh7+)
21.Tae3 Tae6 22.Lg6 Dxh4 23.
Txe6 Txe6 24.Txe6 fxe6 och vits
öppningsnyhet verkade rätt
värdelös.
Karpov bad Fürstenberg att
ställa upp en ställning från partiet
Karpov–Jusupov, Linares 1989:

Vissa genomgripande förändringar av schackspelet låter sig inte
dateras. De sker över en längre
tid.
Förr i tiden var det standard att
partierna gick till avbrott. Fram
till 1930-talet fanns det regler
som förbjöd spelare att ta emot
hjälp i avbrottsanalyserna, ett
slags gentlemannaparagraf. När
det förbudet var borta började de
officiella sekundanterna dyka
upp, och de hade fullt upp med
avbrottsställningarna fram till

Här fann Karpov det eleganta
16.Sb5! och efter 16...cxb5 17.

LG
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20 drag i timmen och först därefter avbrott. Inget av partierna i
den VM-matchen sträckte sig
över sextio drag.
I mitten på 1990-talet hade
Fritz och hans kusiner sett till att
det inte längre spelades med
avbrott.

dxc4 11.Lxc4 e5 12.Tae1 e4

LG

DRÖMMEN OM IM-TITELN

Anatolij Karpov
(Skellefteå 1989)

cxb5 Sc5 18.Lxe5 Db6 19.Lxf6 Lxf6
20.Dd5+ Se6 21.Dxd7 Tad8 22.
Tc6! Txd7 23.Txb6 hade han ett
vunnet slutspel.
Det tog inte EAG många
minuter att finna 16.Sb5 och
Karpov var djupt imponerad.
(Dagens program hittar det
draget efter några sekunder.) Här
föddes tanken att detta snabbtänkande lilla underverk skulle få
följa med till New York och Lyon,
och då talar vi om VM-matchen
mot Garri Kasparov 1990.
Karpov försågs med en prototyp av Elite Avant Garde, version
10. Den kom till användning i
både spelöppningsförberedelser
och avbrottsanalyser. Den lär ha
varit till god hjälp.
Det här var sista gången man
ägnade sig åt avbrottsanalyser i
en VM-match. Bestämmelsen om
avbrott fanns visserligen med även
i VM-matchen 1993 mellan
Garri Kasparov och Nigel Short,
men där gick inget parti till avbrott. I London var betänketiden
40 drag på två timmar, därefter
60
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Att en organisatör ställer upp i
sin egen turnering är sällan lyckat. En och annan medtävlare kan
tänkas vara tacksam för inbjudan
och beredd att återgälda när de
slår sig ner vid brädet. Det finns
överdrivet generösa stormästare
som i den situationen skänker
bort en halva. Att organisatören
föräras helpoäng har också hänt.
Italienaren Pietro Pegorari var
uppenbarligen en uppskattad
organisatör av en GM-turnering i
Cutro 2000. Tre av stormästarna
i tolvmannafältet lät sig nöjas med
remier mot den förslagne amatören efter elva, tolv respektive
sexton drag. De fem poäng som
Pegorari lyckades samla ihop
räckte faktiskt till hans första
IM-inteckning.
Men den 56-årige överraskningsmannen prisades inte. Tvärtom. Han fick sina fiskar varma i
Italien och schweiziska “Schachwoche“ lindade inte in kritiken.
Här ett av partierna från turneringen som säkert säger mer
om Pegoraris spelstyrka än hans
remier mot stormästarna:
Slaviskt (D 45)
Pietro Pegorari
Giulio Borgo
Cutro 2000
1.c4 e6 2.Sc3 d5 3.d4 c6 4.Sf3
Sf6 5.e3 a6 6.a4 Sbd7 7.Ld3
Lb4 8.0-0 0-0 9.Dc2 De7 10.Ld2

13.Sxe4?? Sxe4 14.uppg.
Pegorari hade väl missat att det
hänger på c4 efter 14.Lxb4 Dxb4
15.Dxe4. Pinsamt för en “IMkandidat“.
Pegorari var tillbaka i sin turnering nästa år, men då fick han inte
lika mycket till skänks. Kubanen
Lexy Ortega var inte det minsta
samarbetsvillig.
Slaviskt (D 31)
Lexy Ortega
Pietro Pegorari
Cutro 2001
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.e4
dxe4 5.Sxe4 Sf6 6.Sxf6+ Dxf6
7.Sf3 h6 8.Ld2 Sa6 9.a3 c5
10.Lc3 Df4 11.d5 h5 12.Ld3
Ld6 13.De2 Dh6 14.g3

Svarts ställning är redan kaputt,
men Pegoraris sätt att gå under på
förtjänar ändå att lyftas fram som
ett lysande exempel på talanglöshet.
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14...Kf8?? 15.Ld2
Inte särskilt svårfunnet. Kanske
missade Pegorari att b2-bonden
är garderad efter 15...Df6 16.Lg5.
15...g5 16.Sxg5 uppg.
Året därpå nöjde sig Pegorari med
att ställa upp i en undergrupp, en
öppen turnering. Där kom han
på tjugonionde plats med tre
poäng av nio. Det tycks vara hans
senaste elo-beräknade turnering.
Hans elo dalade till 2341 och det
talet är cementerat sedan fem år
tillbaka. Drömmen om IM-titeln
har nog gått upp i rök.

Om svart slår tornet så är det
förstås bäddat för 20.e5 och matt
på h7. Om vit i stället spelar
direkt 19.e5 så kommer svart
lindrigt undan efter 19...f5. Nej,
det gäller att sätta sig på f7bonden.
19...Kg8 20.e5 h6
Nu får vit inte förledas till
21.Txd6 Dxe5! och svart kan
sprattla.
21.Se2! uppg.
Om springaren lämnar d6 så är
det bäddat för Df5, och efter
21...Lxf6 22.Dxh6 blir det matt
på h7.

LG

Det skulle inte förvåna om Julian
Jorczik hade Fischers slutkombination i tankarna när han fick
upp följande ställning vid EM i
Dresden härförleden:

MÖNSTERSEENDE
En av schackmästarens främsta
tillgångar är ett mönsterseende
som gör att han eller hon vet
hur olika typställningar ska behandlas. Hos dem finns också en
kunskap om olika kombinationsmotiv.
Bobby Fischers avslutning mot
Benko i USA-mästerskapet 196364 är välkänd. Det var där som
Fischer tog elva av elva, och
partiet mot Benko i näst sista
ronden var kronan på verket.

Jens-Uwe Maiwald

Pal Benko

Julian Jorczik

LG

EN FÖRARLIG SCHACK
18.Tf6!!
Åter en bromskloss på f7-bonden
och efter 18...Lxf6 19.Dxh6 är
det liksom i föregående exempel
fritt blås för löparen på d3.
18...Db4 19.Taf1 Dxd4
Eller 19...Lxf6 20.Txf6 Dxd4 21.
Tg6+! med matt.
20.Txf7 Le8
På 20...Txf7 följer 21.Dxf7+ Kh8
22.Dg6 och damen har fått sikte
på h7.
21.Txf8+ Lxf8 22.Df3 Lg7
Om svart garderar löparen med

Bobby Fischer

19.Tf6!!

22...Db4 så väntar 23.Sd5! och
svarts dam kan inte både gardera
löparen och hålla motståndarens
dam borta från e4. Återstår att slå
springaren, men efter 23...exd5
24.Dxd5+ Kh8 25.Dxe5+ Kg8
(25...Lg7 26.Df5) 26.De6+ Kh8
27.Df6+ Kg8 28.Lc4+! Dxc4
29.Dxf8+ Kh7 30.De7+ handlar
det om matt eller damvinst för
vit.
23.Dxb7
Rent materiellt är vit bonde över
och dessutom fortsätter angreppet. Det är en expeditionsaffär.
23...Td8 24.Se4 Kh8 25.Sd6!?
Jorczik pyntar sitt kombinationsspel med en liten frestelse, och
det är väl okej även om det fanns
objektivt sett starkare drag. Maiwald kunde ha hållit sig flytande
ett tag till med 25...e4 26.Sxe4,
men då finns det inte fler livbojar
på lager.
25...Txd6
Efter 25...Dxd6 26.De4 är vi tillbaka till det ursprungliga temat.
26.Tf8+! uppg.
Efter diverse utvikningar återkommer matten på h7.

Varje schackspelare har sina trevliga minnen. Otrevliga också för
den delen. Vem har inte med ett
“naturligt“ drag missat en vinst
eller rent av hamnat i en förlorad
ställning?
Och hur hårt tar han det inte
varje gång det händer? När han
kommer hem söker han tröst till
och med hos sådana som inte kan
spela schack:
– Oj, vilket fint parti jag fördärvade! Jag hade ju honom matt i
ett drag ...
Det sägs att tiden läker alla sår
TfS nr 5/2007
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och att allt så småningom glöms
bort. Men det kan inte jag säga.
Det som hände mig glömmer jag
aldrig. Det tilldrog sig i ett parti
i Kiev 1945 mot Alexander
Tolusj. Jag spelade svart och valde naturligtvis Caro-Kann. Efter
22:a draget hade denna ställning
uppkommit:
Salo Flohr

reträttfältet f1 för kungen. Läsaren hittar säkert en lätt vinst i alla
varianter.
Jag kände mig alldeles ur gängorna när jag hade läst Keres brev.
Att jag inte hade sett det draget!
Det var desto förargligare som
Keres slutade sitt brev så här:
“Med 22...Se3!! kunde du ha skapat ett odödligt parti och blivit
berömd i alla tider.“
Alltsedan dess tänker jag alltid
innan jag tar ut en schack. Kanske
finns det något elegantare. Men
alla mina ansträngningar har
blivit utan resultat. En sådan
ställning får man bara upp en
gång i livet ...

42.Sxh4 e3 och svart vinner. Precis före tidskontrollen drämmer
Tjernysjov till med ett drag som
ser minst lika övertygande ut ...
40...exf3?
Bindningen längs e-linjen är
bara skenbar eftersom svarts bonde hotar att gå i dam. Med ny
betänketid satt jag nu och stirrade ut i luften ett tag innan jag
tänkte stanna klockan. Ställningen kändes helt hopplös men så
småningom dök bilden av en
mirakelräddning upp.
41.Txe5! f2

SALO FLOHR

Tidigare publicerat i TfS nr 10/1961.

Alexander Tolusj
Här följde 22...Txg2+. Tolusj
tänkte snabbt dra kungen till h1
som man brukar göra i sådana
ställningar, men plötsligt började
han fundera och slog slutligen till
reträtt åt andra hållet: 23.Kf1!.
Tolusj hade sett att svart på
det naturliga kungsdraget till h1
hade möjlighet till ett oväntat
och vackert damoffer: 23...Se3!!
24.Sxc6 Sf3 och vit är försvarslös
mot den hotande matten.
Men efter 23.Kf1 var det svart
som fick ta sig en lutare. Slutligen
spelade jag 23...Dc3 och efter hård
kamp slutade partiet remi genom
evig schack.
Men det var inte det som tog så
hårt. Efter några månader fick jag
ett brev från Paul Keres. I diagramställningen, visade det sig,
borde svart inte ha haft så brått
att följa klåparens gamla regel att
ge en schack så fort han ser en.
Keres skrev att jag i stället för att
schacka borde ha spelat 22...Se3!!
genast. I så fall hade vit inte haft
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MIRAKELRÄDDNING
Konstantin Tjernysjov

Ralf Åkesson
Denna laddade obalanserade ställning uppkom i tidsnöden i mitt
parti mot en rysk stormästare i
den stora öppna tävlingen i
Cappelle la Grande (Frankrike) i
mars. Svarts centrumbönder ser
grymma ut och ett effektivt sätt
att utnyttja dessa hade varit
40...Th4! med idén 41.Sg6 Txd5

42.Sxd3!! f1D
Inte 42...Se4+? 43.Txe4!.
43.Te1!
Vits pjäser samarbetar fantastiskt
och svarts nypromoverade dam
är fångad! Är detta ett vanligt
studietema? Jag är åtminstone
ganska säker på att det inte förekommer så ofta i vanliga partier
eftersom den nya damen brukar
ha gott om utrymme.
43...Dxe1+
Springarschackar förbättrar knappast läget och med två bönder
för kvaliteten står vit nu något
bättre.
44.Sxel Se2+ 45.Kd2 Sf4 46.Lf3
Se6 remi
Svart hotar att spela a6-a5 (eventuellt förberett med 47...Th4) för
att blockera eller splittra vits
bönder. Jag var nöjd med remi
efter den dramatiska vändningen
tidigare.
RALF ÅKESSON
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kombinationer
Lösningar på nästa sida

1. Kabanov–Ivanov
Voronezj 2007

2. Stevic–Vukic
Vogosca 2007

Vit drar

Vit drar

3. van der Weide–Kroencke
Hamburg 2007

4. Konings–Wemmers
Maastricht 2007

Vit drar

Svart drar

5. Veremiy–Borysjkevitj
Evpatoria 2007

6. Savic–Kovacevic
Vogosca 2007

Vit drar

Vit drar

RÄTTELSE

Nummer 4/07, partiet Moisejenko–Pavasovic, sidan 11, kommentaren efter 14.Thg1: den variant
som inleds med 19...Se6 ska fortsätta med 20.Dd7+ Kf8 21.Lb8!?
Sxf4 22.Dxb7 g6.

SM-RESULTAT

Simon Hänninger, SK Rockaden
Stockholm och Martin Lundberg,
Borlänge SK vann kadett-SM
respektive minior-SM, medan
Stellan Brynell, Limhamns SK
vann blixt-SM. Det finns kompletta resultatlistor från SM i
Stockholm på www.schacksm.se.
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LÖSNINGAR
1 Nikolaj Kabanov–Valerij Ivanov, Voronezj 2007. 12.Sxf7!!
Sxf7 13.Lxg6 Th7 (Desperation.
Det finns inte något hållbart försvar av springaren på f7. 13...De7
faller på 14.Lxa3, och efter
13...Dh4 14.Lxf7+ Kd8 15.g3
De7 [15...Dh3 16.Df6+] 16.h4!
[Ännu starkare än 16.Lxa3.]
16...Kc7 17.Lg5 är svarts dam
fångad.) 14.Lxh7 uppg.
2 Hrvoje Stevic–Milan Vukic,
Vogosca 2007. Det finns något
mycket bättre än att inkassera
på b4. 22.Le3! (Just det, det är
damfångst på gång.) 22...Dc3
23.Tfc1 Da3 24.Ta1 Db3 25.Lc2
uppg. 25...Dc3 26.La4 eller
25...Db2 26.Sd1 och damen
ryker.
3 Karel van der Weide–Manfred Kroencke, Hamburg 2007.
21.La3!! (En skenmanöver för
att snabbt få tornet till f1. Det
är utan vidare värt en pjäs.)
21...Sxa3 (Eller 21...Dxa3 22.
Tf1+ Ke8 23.Lc6+ Kd8 24.Td1+
Sd6 och vit skulle kunna framtvinga ett dragtvång med
bonde- och kungsdrag, men han
skulle också kunna inkassera
direkt: 25.Dxb8 Dc5+ 26.Td4
e5 [26...Dxg5+ 27.Kf1 Df5+ 28.
Ke1 De5+ 29.Kd1 Ke7 30.Dc7+
och vit vinner.] 27.Dxd6+ Dxd6
28.Txd6+ Kc7 29.Td5 Kxc6
30.Txe5 och vit vinner.) 22.Tf1+
Ke8 23.Dxg7 uppg. Det finns inte
något att sätta upp mot hotet
24.Dg8+ Kd7 25.Tf7+.
4 Frans Konings–Xander
Wemmers, Maastricht 2007.
Partiet belönades med turneringens skönhetspris och förtjänar
att återges i dess helhet: 1.d4 d5
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2.c4 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 Sxd5
5.e4 Sxc3 6.bxc3 e5 7.d5 Sb8
8.Sf3 Lc5!? (Det vanliga är att
försvara bonden med 8...Ld6.)
9.Sxe5 (Vit gör kanske bäst i att
i stället fullfölja utvecklingen
med 9.Le2 och rockad.) 9...De7
10.Da4+?! c6 11.dxc6? b5! (En
avgörande avlänkning. Vit får
inte chansen att spela cxb7+,
och när c7+ kommer är det utan
bett.) 12.Lxb5 Dxe5 13.c7+ Ke7!?
(Ett överraskande drag, som
behåller angreppschanserna.
Det verkar inte vara något större
fel på 13...Sd7 med idén
14...Dxc7.) 14.cxb8D Txb8

(Det hotar både slag på c3 och
15...Txb5 16.Dxb5 Lxf2+. Det
finns inte något bra drag som
eliminerar båda hoten. Bästa
försöket är förmodligen 15.Tb1
och då behöver vit inte frukta
15...Dxc3+ 16.Ld2 Lxf2+ 17.
Kxf2 Dxd2+ 18.Le2. I det läget
gör svart nog bäst i att acceptera
18...Df4+ 19.Lf3 Dd2+ 20.Le2
och remi. Alternativet till att slå
direkt på c3 är 15...a6, t.ex.
16.f4! Dxc3+ 17.Ld2 Txb5!?
18.Dxb5 Dxd2+ 19.Kxd2 axb5
20.Txb5 med hyfsade remichanser för vit. Konings drar i stället
undan löparen från b5, men
hamnar ur askan i elden.)

15.Ld3 Dxc3+ 16.Ke2 Td8 17.Dc4
Txd3 18.Dxd3 (Kombinationsövning 4) 18...Tb2+!! 19.uppg.
Lite väl tidigt, kan tyckas, men
det kunde ha följt: 19.Lxb2
(19.Ld2 La6 med mattangrepp)
19...Dxb2+ 20.Dd2 La6+
21.Kd1 Dxa1+ 22.Dc1 Dd4+
23.Dd2 Da4+ 24.Dc2 Le2+
25.Kc1 La3+ 26.Kd2 (26.Kb1
Db4+ 27.Ka1 Dd4+ 28.Kb1 Ld3
med matt.) 26...Lb4+ 27.Kc1
Da3+ 28.Db2 Ld2+ 29.Kb1
Ld3+ 30.Ka1 Lc3 med matt.

5 Bogdan Veremiy–Roman
Borysjkevitj, Evpatoria 2007. Vit
har offrat pjäs och svart hotar att
konsolidera med Sg6. 18.Te6!!
(Det finns inte längre någon
räddning på g6, och efter
18...Lxe6? 19.dxe6 har svarts
kung förlorat sitt enda andningshål.) 18...De8 (Eller 18...Le8
19.Dh7+ Kf7 20.Thh6 [med
matthot på f6.] 20...Ld7 21.
Thf6+ Ke8 22.Dg6+ med matt.)
19.Dh7+ Kf7 20.Thh6 uppg. Det
tjänar ingenting till att lämna
plats på e8: 20...Db8 21.Thf6+
Ke8 22.Dg6+ med matt.
6 Miodrag Savic–Aleksandar
Kovacevic, Vogosca 2007.
21.Sf5+!! (En kavallerichock.)
21...gxf5 22.Sh4 Kh8 23.Sxf5 Db8
(På 23...De6 följer 24.Lb3 med
damfångst. Om 23...Dc7 så 24.
Sxe7, t.ex. 24...Sc5 25.Sd5
med pjäsvinst.) 24.Txc6 uppg.
Löparen på e7 hänger och efter
24...Ld8 25.Td6 Lc8 26.Lh6 är
svart mer eller mindre paralyserad. Det går inte att undgå
mattsättning, t.ex. 26...Tg8 27.
Db3 Tg6 28.Df7 b5 29.Lg7+
eller 26...Tf7 27.Dg4 b5 28.
Lg7+ Kg8 29.Sh6 matt.
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Vi återvänder till Carlsvik och ortens lilla schackklubb.
Det är upplagt för en spännande slutrond i Carlsvikmästerskapet och som vanligt går inte allting enligt planerna.
Flerfaldige klubbmästaren Bror Brorsson har gömt en
trevåningstårta med initialerna på den tilltänkte vinnaren
i sirlig glasyr längst in i kylskåpet. Så börjar den avgörande
ronden och redan efter fem drag ser Kassören ett gyllene
tillfälle att bli en smula odödlig. De Legals klassiska
kombination hägrar ...

Obekväma kläder
AV CHRISTER BRUNDIN

K

ampen om den hett eftertraktade carlsvikmästartiteln
i hjärnkamp, som B sedan många
år abonnerade på, hade denna
höst varit ovanligt hård, ett allas
krig mot alla. Den fredlige Ordförande E som alltid brukade
ligga bra till för den dock mindre
åtråvärda remikungstiteln, hade
inför slutronden bara en samling
stående ägg i sin korg och så en
enda liten salongsremi och den
naturligtvis noterad mot hans bakblåsarkompanjon, det dallrande
nervvraket D som efter sedvanliga fingerfel och angripen av en
ny sorts “obotlig schackblindhet“,
som hans egen diagnos löd, också
dvaldes nere i bottenslammet av
tabellen med en enda poäng. Det
hade också hänt att D genom en
felkoppling i hjärnan glömt vilken färg han hade och plötsligt
börjat spela med motståndarens
pjäser. En liknande malör hade
inträffat i en vänskapsmatch mot

Knasarna. Slutfasen i detta parti
publicerades sedermera som ett
problem på sidan Knåp och Knep
i Blasket:
D–Professor Uggla
Knashult 2006

Vit sätter matt i ett drag
Genom att Blaskets trägna
lösare fick veta vilka spelarna
var kunde de flesta lätt lösa ett
problem som annars varit obe-

gripligt. D som förstås befann sig
i livshotande tidsnöd och i ett
nervöst upplösningstillstånd skulle promovera till dam men fick i
hastigheten tag på en svart dam
och placerade den på f8. “Schack!
“, sa han. “Och matt, ja!“, sa professor Uggla sedan han studerat
ställningen några minuter “Va,
vvvem är matt?“, hackade D och
glodde på ställningen.‘“Ja, säg det,
säg det“, sa den tankspridde professorn och glodde förvirrat också han på ställningen. B fick rycka
in och klara ut situationen. Han
bytte ut den svarta damen mot en
vit och krävde vinst för D men
detta ville de två herrarna rakt
inte gå med på utan de förklarade
salomoniskt partiet för remi
.“Tänk att sitta och sätta sig själv
matt, hahaha“, skrattade D.
“Hohoho“, skrattade Uggla, “bry
dig inte om det, det har hänt mig
många gånger. Jag ska förresten
rådfråga Strimlar’n om det här
partiet“. “ Strimlar’n“, sa D förvånat, “Herregud, vem är det?“ “Ja,
Skräddar’n, då“, sa Uggla, “ Jaså,
Strimlar’n är skräddare?“, sa D
men sen frågade han inte mer för
han såg att den i sina hornbågade
brillor ugglelika professorn också
gick lite åt berguvshållet, en
betydligt starkare och farligare
fågel. “Tänk att inte kunna sätta
Ugglan matt i högst tio drag!“,
förebrådde B honom efteråt.
“Han må veta en del om ornitologi men min kanariefågel skulle
slå honom i schack!“. Och sen
kallade B den olycksförföljde D
för “Självmatten“. “Nej, men se,
här kommer ju Självmatten“,
brukade han säga.
Strax ovanför olycksfåglarna D
och E i tabellen låg kassören A
och trampade vatten. Allt hade
gått snett för denne lagets andrabordsspelare och hotad av degradering till ett lägre bord var han
förstås arg som ett bi och klagade
på allt: “sörplande från kaffebrygTfS nr 5/2007
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garen“, “stora och klumpiga pjäser som skymde sikten“ och på
hur “bluffspelande ungdomar“
använde honom som “klätterstege“ på sin väg uppför ratingskalan. Han såg ut som en giftflaska
med dödskalle på så fort man
försökte tilltala honom. “Han har
skyllt på allt utom kryptonit“,
raljerade Redaktören.
“Bluffspelande“ eller inte så var
de två ungdomar som den ilskne
Kassören hade i tankarna: Redaktören själv och Andraredaktören, den blida Belinda. Båda
hade under det senaste året gjort
snabba schackliga framsteg genom flitigt studium av ställningstyper och typställningar och hotade att undergräva de två mandarinerna A:s och B:s ställning i
toppen. Speciellt Blida Belinda
hade visat sig synnerligen oblid
taktiskt sett som framgår av följande parti-slut. Efter att ha vaskat och sköljt Kassören i tre timmar i en vattenfylld bergsskreva
gav den duktiga vikingaflickan
honom en avslutande centrifugering på högsta varvtal:
A–Amasonen
Carlsvik 2006

Svart drar
och sätter matt i två drag
Sedan Blida Belinda offrat damen på g2 och därefter satt matt
med Sf3 hörde övriga spelare i
lokalen ett svischande och sedan
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en serie rasslande och ploppande
ljud vilket betydde att A i vredesmod hade sopat pjäserna i golvet.
Av detta gjorde dock ingen något
väsen eftersom man var van
vid den hetsige Kassörens olat.
Dessutom, resonerade man, vem
hade inte sett den ursinnige tennisspelaren efter ett tvivelaktigt
domslut slå sönder läskedrycksflaskor med racketen eller den
frustrerade biljardspelaren efter
en enkel miss knäcka sin kö över
lårbenet? Sånt var väl mänskligt?
Som synes kallade den imponerade Redaktören Blida Belinda
för Amasonen och detta var Blida
Belinda mycket smickrad över.
För att följa Kassören en smula
på hans törnbeströdda stig så
följer här hans handlösa fall mot
den uppåtstigande Redaktören:
A–Redaktören, Carlsvik 2006
1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.d4 Lg7 4.e4
d6 5.Lg5 0-0 6.f4 Genom att
förväxla fyrbondevarianten i
Kungsindiskt med Lg5-varianten
i Jugoslaviskt har A fått ihop
denna dekokt. Ställningen finns
dock men svarts följande drag är
Redaktörens eget bidrag till
schackteorin: 6...Sg4?! Skumt.
6...c5 är teoridraget men obekant
med ställningen och rädd för att
bli överkörd av den vita bondevälten, där löparen tjänstgör som
ett slags femte bonde, tillgriper
Redaktören hyperaggressiva och
i och för sig uppfinningsrika
metoder för att förhindra att vit
rockerar långt. 7.Dd2 f6 8.Lh4 g5?!
Ett bluffbetonat bondeoffer för
att öppna f-linjen. Båda spelarna
går ovanligt nog till angrepp på
samma flygel. 9.h3 A vill förstås
inte göra motståndaren till viljes
utan försöker i sin tur driva bort
den irriterande svarta springaren.
Efter 9.fxg5 fxg5 10.Dxg5 Kh8
förbjuder sig exempelvis 11.
0-0-0 på grund av 11...Lh6.
Sådana små stick känns! 9...gxh4

10.hxg4 Lxg4 11.Le2 f5 Redaktören biter sig fast i A:s kungsflygel
som en ilsken vakthund i brevbärarens byxbak. 12.Lxg4 fxg4
13.Txh4 e5 14.Txg4 h5 15.Tg5
exd4 16.Dxd4

Den lille Kassören som i denna
stund tyckte sig ha full kontroll
över läget och till och med hotade matt reste sig från bordet och
begav sig med segerviss min bort
mot hörnan där kaffetermosen
och den inbjudande kakburken
stod. Han hade pumpat fram åt
sig av den ljuvligt doftande varma drycken och hans fingrar grävde just lystet i kakburken då han
till sin överraskning hörde två
kraftiga smällar bakom sig. Han
virvlade runt, såg att Redaktören
gjort ett drag och tryckt på klockan, tappade kaffekoppen så att
det stänkte på hans lackskor och
snodde kvickt som en vessla tillbaks till brädet. Låt oss här slippa
beskriva det hemska hysteriska
skratt han uppgav då han såg
vilket mördardrag Redaktören
exekverat: 16...Dxg5! Kort sagt,
han gav upp med tillägget att “jag
kan inte spela mot såna bluffspelare“ och efter detta parti
orkade han inte ens vara arg
längre. Glåmig, orakad, hålögd
och mumlande obegripligheter
för sig själv hade han mött upp
till den sista rond som nu förestod. Fanns det något hopp för
honom? Så här förlöpte hans
parti mot D.
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A–D, Carlsvik, 2006
1.e4 e5 2.f4 A sätter modigt
allt på ett kort. I Kungsgambit
antingen vinner eller förlorar man.
2...d6 Undviker eventuella preppar från A:s sida. 3.Sf3 Sc6 4.Lc4
Lg4 5.Sc3 Sd4

Efter detta drag sjönk Kassörens
mod som en sten. Varför hade
han som en nybörjare suttit och
tillåtit det draget? Nu skulle hans
kungsställning bli uppriven efter
Lxf3, ack, blott sand och drivande vind är människans ... Det var
då han såg det! Mitt i sina dystra
spekulationer såg han det! De
Legals kombination! Han skulle
sätta D matt med de Legals kombination! Eftersom det inte var
original så skulle han inte såsom
fransmannen bli odödlig men en
del av dennes odödlighet skulle
nog smitta av sig även på honom
eller i varje fall putsa upp hans i
Carlsvik skamfilade rykte! Allt
han behövde göra var att offra
damen med 6.Sxe5! och efter
6...Lxd1 skulle D oundvikligen
bli mattsatt genom 7.Lxf7+ Ke7
8.Sd5 matt! Allt klaffade. Sagt
och gjort, tungan hängde ut ur
munnen på Kassören då han
klippte till med 6.Sxe5 och han
var halvvägs ur stolen för att
påbörja ett triumftåg genom
lokalen då han till sin häpnad såg
att D inte alls slog hans dam utan
i stället springaren med 6...dxe5
och med onda aningar sjönk han
tillbaks i stolen och spelade 7.Dxg4

på vilket följde 7...Sxc2+. När
den chockade Kassören räknade
pjäserna såg han att visserligen
skulle han förlora tornet på a1
men eftersom springaren skulle
bli instängd i hörnet så rörde
det sig egentligen bara om en
kvalitetsförlust eller rentav ett
kvalitetsoffer, om man så ville,
och bra kompensation tyckte han
sig ha i form av sitt utvecklingsförsprång. På Sxa1 skulle han
kunna fortsätta med exempelvis
Tf1 och nervknippet D skulle vid
anblicken av hoten mot f7 säkert
få ett nervsammanbrott och sätta
bort sig eller i varje fall fick han
bereda sig på en ordentlig björnbrottning. Som en retad tiger drog
han 8.Kd1 för att listigt bevaka
den svarta springarens flyktfält
på c2 efter det väntade 8...Sxa1.
I verkligheten skedde dock
8...Se3+ och så gick ridån åter
ned för Kassören. Klockor klämtade i hans huvud, hans ögon
slocknade, han gav upp partiet
och därefter rasade han långsamt
ihop i stolen, han liksom krympte
och sveptes borttynande in i
sina egna kläder och det verkade
finnas ungefär lika mycket liv i
honom som i en mumie.
Detta parti dök förstås snart
upp på Miniatyrsidan i Blasket
tillsammans med stampartiet till
de Legals kombination:
Kermuy Sire De Legal–
Saint Brie
Paris 1750
Philidors försvar
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Lg4 4.Sc3
g6? Med 4...Sf6 hade St. Brie
undgått den följande fällan.
5.Sxe5! Lxd1 Här brukar det
framhållas att svart efter 5...dxe5
klarat sig undan med bondeförlust. Antingen så såg inte St. Brie
den kommande matten eller så
ansåg han det osportsligt att inte
anta damoffret eller så var han
skyldig de Legal pengar, menar

Redaktören. 6.Lxf7+ Ke7 7.Sd5
matt

Avgörande för var championtiteln skulle hamna var partierna E
mot B och Redaktören mot Blida
Belinda. E var som sagt sedan
länge borta ur räkningen och av
de återstående tre var B den ende
som hade sitt öde i egna händer.
För honom räckte det med remi
mot E för att titeln skulle vara
säkrad, men om han mot alla
odds förlorade mot E så skulle
den av Redaktören och Belinda
som lyckades besegra den andre
bärga mästerskapet. E mot B, en
mygga mot en elefant, kunde det
tyckas, och B själv hade redan
köpt en enorm trevåningstårta
som det med glasyr stod skrivet
B.B. på, alltså hans eget namn:
Bror Brorsson. Tårtan hade han i
förväg gömt i kylskåpet bakom
några instoppade servetter.
Redaktören hade aldrig förlorat mot Blida Belinda i ett seriöst
parti och kände sig rätt så säker
på sin sak. Dock vidtog han en
liten försiktighetsåtgärd: Belinda
hade under turneringens gång
visat framtassarna just när det
gällde fällor och kombinationer,
man kan ju tänka på hur det hade
gått för A till exempel, och Redaktören öppnade därför partiet
med dambonden i stället för
kungsbonden som han annars
alltid gjorde. Nu, tänkte han sig
och gnuggade mentalt händerna,
skulle Amasonen tryckas ut långTfS nr 5/2007
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samt med positionella medel och
inte få möjlighet till krumbukter
och billiga tricks. Dessutom skulle han på spex och för att redan
från början komma i psykologiskt
överläge i detta viktiga parti, bära
den där svarta kostymen, den som
han med sådan framgång burit i
lagmatchen mot Knasarna och i
vilken han då besegrat självaste
Professor Uggla.
Bakgrunden till detta med
kostymen var följande: År 1984
spelades den första VM-matchen
mellan världsmästaren Karpov
och hans utmanare Kasparov.
Den som först uppnådde sex
vinster skulle vinna matchen och
efter 30 spelade partier var ställningen 5-0 till Karpov. Före det
trettioförsta partiet deklarerade
Karpov, som skulle ha vit, att
detta parti skulle bli matchens
sista, och han infann sig till spel
iklädd en icke tidigare skådad svart
kostym, vilket av närvarande
tolkades som att han bar en “skarprättarkostym“. Karpov spelade bra
i partiet, vann en bonde och fick
ett vunnet slutspel. I tidsnöden
spelade han sedan inexakt, gav
Kasparov motchanser och blev
tvungen att gå med på remi då
denne erbjöd honom det. Som
väl de flesta vet avbröts denna
maratonmatch på 48 partier
kontroversiellt vid ställningen
5-3 till Karpov med hänsyn till
spelarnas hälsa och förklarades
oavgjord. Kasparov hade alltså
börjat vinna partier och i en match
om 24 partier år 1985 besegrade
han också Karpov och vann VMtiteln.
Detta hade Redaktören läst i
en gammal schacktidning som han
hittat i en garderob och det var
därför som han denna finalkväll
gjorde entré skrudad i den där
svarta kostymen. Värdet av denna utstyrsel var dock omtvistat
bland carlsvikingarna. Någon sa
att den hade ju inte nyttat
68
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Karpov något och Ordförande E
menade att Professor Uggla troligen inte ens lagt märke till
kostymen. För att han skulle göra
det måste man nog ikläda sig
någon sorts fågeldräkt, ansåg han.
“Ja, kläd du ut dig till domherre
eller lövsångare “, hade B sagt till
E, “ så kanske du också kan slå
Ugglan.“ Somligt får man äta upp.
Till Redaktörens besvikelse
verkade inte Blida Belinda reagera på hans svarta kostym då han
slog sig ner framför henne. Hon
log bara blitt som vanligt:
Redaktören–Blida Belinda
Carlsvik 2006
1.d4 Positionell kross var det sagt.
Yxan ämnade Redaktören tills
vidare hålla gömd i knät. 1...Sf6
2.Sf3 d5 3.g3 Se föregående kommentar. 3...Lf5 4.c4 c6 Här funderade Redaktören på 5.Lg2 eller
5.Sc3 men kom fram till att då
kanske Blida Belinda skulle kunna ställa till nåt trassel genom att
plötsligt slå på c4. Nej, bättre
förekomma än förekommas:
5.cxd5 cxd5 6.Sc3 e6 7.Lg2 Sc6
8.Db3 Eftersom svarts löpare gått
till f5 var tiden inne för att upprätta ett positionellt tryck mot
b7, ansåg Redaktören. 8...Sb4
Detta drag fick Redaktören att
rycka till som vid ett getingstick.
Tänk att sitta och missa ett sådant
knattedrag! Det hotade ju Sc2+.
Redan började han känna sig illa
till mods där han satt i sin aparta
mundering. 9.Da4+ var bara inte
att tänka på. Det skulle vara att
fega ur och erkänna att han låg
på defensiven. Dessutom skulle
hotet Sc2+ kvarstå. Ömsom
kall, ömsom varm i hela kroppen
funderade han på problemen
och till sist tyckte han sig ha
funnit en lika enkel som genial
lösning: 9.0-0 Efter detta drag
andades Redaktören ut. Bakslugt
tänkte han helt enkelt besvara
9...Sc2 med 10.Tb1 med hotet

att stänga in den svarta springaren med 11.a3 varefter det
hotade Sh4. Det skulle nog Blida
Belinda förbise eller om hon såg
det och genast drog tillbaks
springaren till b4 så fick han väl
spela Ta1 och gå med på remi
genom dragupprepning. Halva sin
ära kunde han åtminstone rädda.
I det han tänkte detta gjorde
svartspelaren sitt nionde drag:
9...Lc2! Denna nya chock fick
Redaktören att sprattla med alla
sina extremiteter som om en
läkare knackat på alla ömma
punkter samtidigt med sin gummiklubba och det dröjde ett tag
innan han med ännu sprittande
fingrar kunde utföra det tvungna:
10.Da3 Medan Blida Belinda satt
och tänkte en stund såg Redaktören nog vad hon funderade på:
hon tänkte flytta sin springare till
c6 eller a6 och hota hans dam
med löparen på f8. Detta skulle
framtvinga b4 och så skulle hon
slå där med löparen men då hade
bonden, upptäckte han till sin
glädje, evakuerat fältet b2 för
damens räkning. Och sedan, sedan, spekulerade han med nytänt
hopp, var hans dam räddad, han
skulle vara bonde under, men vad
gjorde det, i längden skulle hans
större spelstyrka ta ut sin rätt ...
och så gjorde Blida Belinda sitt
drag: 10...Sd3!! Yxan faller över
yxmannen själv! Bortom all
chock, med immiga glasögon och
med den svarta kostymen skrynklig efter alla sprittningar och med
den vita skjortan, tillbehöret,
genomfuktad av svett och med
bortsprängda knappar spelade
Redaktören ett drag till för att se
om det verkligen var sant det han
fruktade: 11.b4 Lxb4 Jo, damen
var ohjälpligt fångad! Han uppgav relativt artigt partiet men sen
började han: “Allting är den här
oturskostymens fel, om jag inte
haft ...“ Här tystnade han då han
märkte att ingen lyssnade och
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lommade ut ur lokalen med svansen mellan benen. “Ja, honom ser
vi väl inte förrän vid Julablixtblotet“, sa D till Blida Belinda“.
“Jo då“, sa den blida flickan, “han
skulle nog bara hem och byta
kläder, han såg varm ut“. Slutställningen i Redaktörens katastrofala kreation var:

Mycket riktigt var Redaktören
snart tillbaks i mer vardagliga
kläder. Han ställde sig bland bakblåsarna till det enda återstående
partiet och försökte se ut som om
ingenting hade hänt. Pennan och
blocket i hans hand skulle antyda
att han endast var närvarande i
sin roll som journalist.
Partiet mellan E och B, klubbens David och Goliat, utvecklade sig på följande sätt:
E–B, Carlsvik, 2006
1.e4 e5 Detta drag, som jätten
Goliat annars aldrig spelade,
slängde han nonchalant iväg som
om han gav Ordföranden förgåva. En del skulle kanske också se
det som en sådan, för sällan ikläder sig någon nuförtiden frivilligt
den spanska korsetten. 2.Sf3 Sc6
3.Lb5 a6 La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1
b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Sa5
10.Lc2 B, som suttit och väntat
på en positionell groda blev förvånad när E gjorde detta drag.
Vad han inte visste var att den
flitige E i sitt studium av R.
Fischers samlade partier nu hunnit till parti nr 463 av 931 och

mycket väl visste att Mästaren i
detta läge alltid spelade Lc2.
10...c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2 B
började redan ångra sitt öppningsval. Det var väldigt vad man
stod trångt och ihopgyttrat. Han
skruvade sig i stolen. Banden i
den spanska korsetten hade börjat strama på alla håll och kanter.
12...Lb7 13.dxe5 Detta brukade
Fischer ibland spela men kanske
inte i just denna ställning? Framför datorn senare denna kväll såg
en förbryllad E att han före
13.dxe5 stod på 0,13 och efter
på –0,19. 13...dxe5 14.Sf1 Tfd8
Äntligen kunde B prestera ett
hot. Trycket från korsetten hade
lättat något men bara tillfälligt.
15.De2 Sc6 B drar ofrivilligt själv
åt korsettens snörning. 16.Sg3 b4
B har hittat en plan. 17.Le3 a5
Det hotar onekligen La6. 18.Lb3
Nu kan vits löpare gå emellan
på c4. 18...a4 Utledsen på
skavandet från det spanska tortyrinstrumentets alla stroppar,
hyskor, spännen och klämmor
försöker B med våld slå sig fri.
Ställningen var i detta ögonblick:

Ordförande E var besviken på
sig själv. Så här illa brukade väl
inte Fischer stå med sin dam och
inte hade han fått någonting uträttat i angreppsväg heller. På
Lc4 skulle väl B spela Sa5 och om
då Lb5 så skulle e-bonden falla.
Han tyckte B såg segersäker ut,
han hade slutat stånka och stöna
och fullt med åskådare var det

också, ja, asgamarna kretsade
redan förväntansfullt över honom. Nåväl, dom skulle få sitt
lystmäte! Och i nästa ögonblick
kastade sig den lille David som
en slaguggla över Jätten med
19.Lxf7+ varvid denne raglade till
på sin stol så att kungakronan på
hans huvud vacklade och ett sus
gick genom skaran av upphetsade kämpar. På B:s 19...Kxf7 följde
E upp med 20.Dc4+.

B grep kungen och skulle just
sätta ner den på g6 då han i
sista sekunden upptäckte 21.Sh4
matt. I sitt skärrade tillstånd fick
han för sig att kungen kommit
från e8 och därför måste gå till
f8 så draget blev 20...Kf8 vilket
besvarades med 21.Sg5 med
dubbelhotet Df7 matt och Se6+
med damvinst. B parerade med
21...Ke8 och det följde 22.Df7+
Kd7 23.De6+ Ke8 24.Sf5 med
hotet Sxg7+ och därefter matt på
f7. 24...Td7 25.Df7+ Kd8 26.Se6+
Kc8 27.Sxc7 Txc7 28.Sxg7. Där
rök en bonde till och med bara
två lätta pjäser för damen och
med en ny skräckspringare på
väg till e6 betraktade B, där han
satt och snappade efter luft i sin
korsett, sitt sargade och sardinlådspackade pjäsbestånd, tappade sugen, fann sig i sitt öde och
gav upp. Jätten hade fallit och
med honom föll den skramlande
kronan. Ordföranden klappades
om och gratulerades från alla håll
och sken som en sol medan B
TfS nr 5/2007
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vred sina händer och med en min
av yttersta avsmak betraktade
slutställningen:

Då uppståndelsen till sist lagt
sa D till E: “Fin bärsärkagång,
Erik, men ditt sista drag var ett
riktigt sorkdrag“. Åt detta skrattade alla utom E som såg ytterst
förnärmad ut. “Skall du nu komma och förstöra allt“, utbrast han.
“Mitt sista drag, vilket var det?“
“Ditt sista drag“, sa D, “var springare tar g7 och det är nästan det
enda drag som inte vinner.“ “Vad
sitter du och skrattar åt?“ fortsatte han vänd till B, “ditt sista drag
var dubbelsork“. Nu skrattade alla
utom B och högst skrattade A
som kom loss ur sina mumielindor när hans ärkerival fick på
pälsen. “Nej, här ska inte Herr
Självmatt komma och sätta sig på
några höga hästar“, brusade B upp,
“låt se, vilket var mitt sista drag?“
“Ditt sista drag var uppgivet“, fortsatte D oberört.‘“Det är enligt
Tartakower också ett drag och i
detta fall urbota dåligt och positionsvidrigt.“ Han vände sig till
de församlade: “Hitta ett fantomdrag för svart!“ Alla tänkte så det
knakade men den pånyttfödde A
var först med en lysande idé. “Aha,
springare till d8, hihi“, flinade
han och utförde det draget.
“Vits dam är fångad!“ “Min dam
fångad, inte alls“ protesterade E.
“Jag slinker ut till c4“ och så flyttade han damen dit. “Just det“,
instämde B ivrigt, “damen slinker
70
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ut till c4 och jag är förlorad.“
“Slinker och slinker“, sa A. “Vart
slinker hon på La6? hi, hi, hi.“ B
blängde ilsket på A och hans
käkar malde fram och tillbaka
men till sist fick han ge sig. “Vad
ska vit göra på Sd8 då?“, frågade
han resignerat D. Man kunde höra
hur alla de tusentals kuggarna
och dreven i dennes datorhjärna
satte igång och i sammandrag
lyder hans post mortem enligt
den febrilt antecknande Redaktörens papper:
I ställningen efter 28...Sd8!
måste vit, för att vara säker på att
klara remi, ge tillbaks damen med
29.Dxf6! varpå följer 29...Lxf6
30.Se8 bxc3 31.bxc3 Tc6 32.Sxf6
Txf6 33.Lxc5 Sf7 och vit har tre
bönder för pjäsen och ställningen
är remi med hänsyn till de olikfärgade löparna. Svart kan inte på
något avgörande sätt angripa den
vita kungsställningen och inte
heller törs vit avancera med
kungsflygelns bönder och därmed
riskera sin kungs säkerhet.
En under ytan dold, vacker men
inte forcerad variant som D producerade med sin besynnerligt
entoniga och metalliska röst är
följande: 28.Sxe7+ Txe7 29.Dc4
Ta5 30.Lxc5 La6 Vits dam är åter
fångad men: 31.Dxb4! Sxb4
32.Lxb4 och som synes faller ett
av svarts torn:

22.Sxg7+ Kf8 23.Se6+ Kg8
24.Dxa6 Dd6 25.De2 Dxe6 26.Sg5
Dc8 27.Dc4+ Kg7 28.cxb4 Td7
29.Df7+ Kh8 30.Lxc5.
Då den levande räknemaskinen var klar med sin genomgång
sa B till honom: “Ja, det verkar
som du har rätt. Sd8 håller remi.
Men för säkerhets skull ska jag
konsultera Skräddar’n.“ D hajade
till. “Skräddar’n“, fick han fram
med ängslig röst, “vem är det?“
“Shredder heter han på engelska“, sa B och bokstaverade
namnet. “Det måste väl betyda
skräddare, eller hur?“ “Ja, men
professor Uggla kallar honom ju
för Strimlar’n“, invände D. “Bry
dig inte om vad den galningen
säger“, avslutade B diskussionen.
“Det enda han kan är fåglar.“
Stridigheterna var över och ett
vikingagille med kaffe och tårta
hölls till den nya Mästarinnans
ära. B var nöjd med att de två
B-na på tårtan stämde in även
på Blida Belinda så att han
slapp manipulera dem och Ordföranden höll ett litet tal där
han speciellt prisade Amasonens
avklädning av Redaktören. Han
antydde också för den gulpande
tidningsmannen att Blida Belindas miniatyr mot honom borde
publiceras i Blasket för att kanske
därifrån leta sig ut över hela världen och förevigas. Och så blev
det och Redaktören måste under
resten av sitt liv göra botgöring
och gå klädd i säck och aska i
stället för björnpäls.

Lag-EM i Heraklion

Om B hade gjort det korrekta
20...Ke8 så har vit minst remi och
troligen vinst efter 21.Sf5 La6

Förbundskapten Johan Sigeman har tagit ut följande lag
till Lag-EM: Emanuel Berg,
Tiger Hillarp Persson, Slavko
Cicak, Evgenij Agrest och
Pontus Carlsson. Lagkapten:
Stellan Brynell.
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Sveriges
starkaste
schacktjej
Jonas Eriksson har intervjuat

Inna Agrest
Inna Agrest är Sveriges starkaste
schacktjej som även gjort sig ett
namn utomlands genom en delad
tredjeplats i Ungdoms-EM och
seger i EU-mästerskapet. I mars
vann hon Flick-SM för tredje året
i följd vilket var hennes femte
SM-tecken totalt då hon också
vunnit Skol-SM och Minior-SM.
I årets Påskturnering i Norrköping visade hon att hon även kan
ta poäng av stormästare då hon
spelade remi mot Stellan Brynell.
Inna började spela schack när
hon var fem år och går idag i
nionde klass på Matteusskolan i
Stockholm. Hon säger att hon till
hösten troligtvis kommer att
börja på Danderyds Gymnasium
och att hon i framtiden gärna
skulle jobba med någonting inom
juridik eller kanske som psykolog/psykiatriker då hon tycker
det är intressant att förstå hur
människor tänker och fungerar.
På fritiden har hon inga stora
intressen förutom schack, speciellt då både skola och schack
gör att det inte blir mycket tid
över. Hon tycker dock om att
simma, lyssna på musik, läsa och
umgås med vänner.

Innas spelstil är väldigt aggressiv och publikfriande och består
ofta av offer och oväntade vändningar. Hon tycker dock att hon
skulle kunna lära sig mer när
det gäller öppningarna. Hon har
inget favoritmoment när det
gäller träning, utan tycker att det
är roligt att lära sig något nytt
och sedan lyckas. “Den känslan är
väldigt speciell“, säger hon.
Grattis till segern i Flick-SM! Du
har nyligen gjort ett rejält skutt
upp till 2354 i rating, är ratingen
något som känns viktigt för dig?
– Jag kan inte påstå att jag
bryr mig så jättemycket, det är
inte precis så att jag räknar min
ranking efter varje parti eller så.
Men det ger en viss press att ha
hög ranking. Just nu har jag faktiskt ingen speciell målsättning
med mitt LASK-tal men jag vill
väldigt gärna höja mitt elotal för
att kunna åka på fler tävlingar
och representera Sverige lite
oftare.
Är det just tävlandet som är det
roligaste med schack?
– Det finns mycket som är
roligt med schack, att spela och

att vinna är två självklara saker.
Men även att träffa nya människor. Jag tycker om att spela
utomlands, särskilt ungdomstävlingar. Där är det människor från
alla delar av världen, och det är
väldigt roligt. Eftersom jag även
kan ryska flytande kan jag kommunicera med otroligt många,
och man lär sig mycket om hur
schacket ser ut i andra länder
genom det.
Har du någon uttalad målsättning med ditt schackspelande?
– Jag har nog ingen direkt målsättning, jag spelar för att det är
roligt. Självfallet vill jag bli så bra
som möjligt. Jag skulle gärna vilja
ta den “manliga“ stormästartiteln,
men om jag lyckas återstår att se.
Som det ser ut idag går det nästan
inte att leva på schack, inte i
Sverige i alla fall. De stora stjärnorna som verkligen lever på det
spelar trots allt regelbundet och
de spelar starka tävlingar med
höga prispengar.
Hela familjen Agrest spelar ju
schack. Blir det mycket schack
hemma?
– Jo, det blir väl en hel del, lite
spontant då. Ibland när man kommer hem efter någon rond blir
det ofta att man kollar på partier.
Extra mycket blir det nog under
tävlingar som spelas i Stockholm,
då blir det mycket partianalyser
och förberedelser.
Hur mycket tränar du?
– Det varierar rätt mycket. Men
jag försöker besöka min farfars
träningar varje vecka, jag har gått
i hans träningsgrupp sen tredje
klass, så det är något av en rutin.
Sedan försöker jag träna med min
pappa när han har tid.
Din pappa Evgenij är en av Sveriges bästa schackspelare. Känner
du någon extra press på grund av
det?
– Jo, det blir nog lite så. Allt har
sina för- och nackdelar. Det är
ofta väldigt roligt att bli igenkänd
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Foto: Lars Grahn

på grund av sitt efternamn. Men
det gör ju även att man måste
prestera och när båda ens föräldrar spelar blir nog pressen väldigt
stor, vilket kan vara jobbigt. Men
eftersom mina föräldrar spelar
schack är det svårt att jämföra
eftersom jag inte har sett något
annat. Det händer ibland att jag
får frågor om min pappa ska spela
SM eller något sånt, och vissa
frågor kan vara svåra att besvara.
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En annan fördel med att ha en
känd pappa är att man kan bli
inbjuden till tävlingar.
Du är för tillfället den enda
tjejen i Sverige med över 2000 i
rating. Hade du tyckt det varit
bättre med mer konkurrens?
– Det finns både för- och
nackdelar med att det är så pass få
tjejer som spelar. Fördelarna är
att det är lättare att kunna åka på
tävlingar, eftersom det inte är

några uttagningar eller sånt. Nackdelarna är att det kan bli tråkigt.
Om man spelar lagtävlingar vill
man självklart att det ska gå bra
för hela laget, och då vill man att
alla ska spela bra. Dessutom är
det ju så att ju större konkurrens,
desto bättre blir spelarna. Det är
en slags motivation.
Det är ju inte så gott om schacktjejer i Sverige. Känns det ensamt? Har du några idéer om hur
vi skulle kunna få fler tjejer att
börja och sedan också fortsätta
med schack?
– Det är synd att så få tjejer
spelar, och det blir ensamt på
tävlingar utomlands ibland vilket
gör att man alltid måste söka kontakter för att inte förbli ensam
tjej. Jag vet inte riktigt hur man
ska få fler tjejer att spela, jag tror
att många tjejer ser schack som
ganska töntigt, men schacket är
ju så mycket mer än bara ett spel.
Man kanske skulle försöka göra
mer reklam för tävlingar, samt
försöka öka motivationen. Tjejer
och ungdomar i allmänhet bör ha
koll på vilka tävlingar de kan
spela, vad de kan göra och så
vidare. Det är till exempel väldigt få tjejer som vet att
Ungdoms-VM och Ungdoms-EM
finns, och att man måste göra en
intresseanmälan för att ha en
chans att få spela.
– När jag gick i fjärde klass fick
jag hela min klass att lära sig spela
schack för att sedan kunna delta i
Schack4an. Majoriteten i klassen
var tjejer och många tjejer tyckte
faktiskt att det var jättekul. Många
av dem som spelar Schack4an
och som kommer från skolor i
förorterna vet inte att de kan
fortsätta spela schack om de vill.
Här där jag bor finns det ingen
schackklubb just nu därför att
schackintresset inte är så stort.
Jag tror att schackintresset skulle
öka om man visste att möjligheterna finns.
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Inna har kommenterat ett av sina
partier för TfS.
Skandinaviskt (B 01)
Inna Agrest
Jurij Agafonov
Rilton Cup 2006-7
Jag har valt att kommentera ett
parti från senaste Rilton Cup,
mot Jurij Agafonov från Lettland.
Jag hade inga speciella tankar före
partiet vad jag kan minnas, utom
att försöka ta det lugnt eftersom
jag hade cirka 39 graders feber
den dagen. Å andra sidan skulle
jag ha en vilodag före nästa rond,
och dessutom ville jag inte bryta
tävlingen eftersom det gick så
bra. Dagen innan hade jag trots
allt lyckats vinna med hög feber,
skillnaden var nog bara att jag
inte visste om det då ...
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.d4 Sxd5
4.Sf3 Lg4 5.Le2 e6 6.c4 Sb6
7.Le3 Le7 8.Sc3 0-0 9.b3 S8d7
10.0-0
Okej, jag är inte precis ett teorimonster om jag får uttrycka mig
så. Men detta är väl något av en
standardställning i Skandinaviskt
och om jag minns rätt hade jag
förberett något liknande före ronden. Svarts plan brukar vara att
försöka bryta med e5 eller c5.
10...c5
Här gällde det att ta ett avgörande beslut. Nu måste jag bestämma hur jag vill att spelet ska utveckla sig. Ska jag slå av och eventuellt byta pjäser och ge svart lite
spel, eller ska jag gå fram och ge
mig en terrängfördel? Men då
finns det risk för att svart slår
någon gång och byter jag bort fel
pjäser kan svart utjämna. Ett annat alternativ är att bara låta det
stå för att sedan vid avbyte placera någon av mina pjäser i centrum.
11.d5
Jag är inte helt säker på att jag tog
rätt beslut, men jag hade tur,
antar jag.

11...Lf6
Bättre är 11...exd5 12.Sxd5 (Efter 12.cxd5 Sf6 13.Lc4 Sxc4
14.bxc4 kan svart stå något bättre.) 12...Sxd5 13.Dxd5 med lika
spel.
12.Tc1

Trots att denna ställning uppkom
efter endast tolv drag tyckte jag
ändå att jag stod något bättre. Jag
har en viss terrängfördel och min
pjäskoordination är bättre än
svarts. Svarts springare har inga
lämpliga fält.
12...Lxc3
Jag vet inte om bytet var rätt,
men om svart inte hade slagit av
skulle min springare ha placerat
sig på e4 och blivit rätt jobbig.
13.Txc3 e5 14.Sg5
Draget ser antagligen lite konstigt ut från första början. Men
jag ansåg att den svarta löparen är
starkare än den vita och valde
därför att byta bort den. Min löpare har ingenstans att vara. Bondekedjan tar alla de vita fälten.
Dessutom funderade jag lite på
att spela f4 vid lämpligt tillfälle.
14...Lxe2 15.Dxe2 Sc8
Här tycker jag att mina pjäser står
bra, men tornet på f1 måste ha
något att göra.
16.f4 De7
Jag vet inte exakt vad svart ska
spela på. Men att förbättra sina
pjäser kan vara en bra början.
17.f5
Min plan är att spela f6. Just nu är
det inte riktigt möjligt, men det

skulle bli det OM svart spelade
Sd6 ...
17...Sd6?
Det måste vara fel. Nu kan c5bonden hänga.

18.f6!!
Svart hamnar i ett lite konstigt
läge, å ena sidan vill han inte slå
bonden eftersom det kommer att
hänga på c5, å andra sidan måste
han göra det annars blir kungen
svag.
18...Sxf6
Alternativet 18...gxf6 19.Sxh7!!
Kxh7 (19...f5 20.Lxc5 med vinst)
20.Dh5+ Kg8 21.Lxc5 vinner för
vit.
19.Lxc5 h6 20.Lxd6
Mitt val kanske inte var helt rätt,
men jag gillade det. Mina pjäser
är bra, men jag ansåg att svart
skulle få det svårare att försvara
sin ställning om jag bytte av de
lätta pjäserna. Dessutom kändes
det inte kul att backa med springaren till f3.
20...Dxd6 21.Se4 Sxe4 22.Dxe4
f5??
Ett bondeoffer som jag inte riktigt förstår mig på. Visst står svart
sämre, men om jag var svart skulle jag nog ha försökt stoppa de
vita bönderna och skydda e5-bonden.
23.Txf5 Txf5 24.Dxf5 Tf8 25.De4
Tf4 26.De3 b6 27.Tc1
Tanken är att kunna placera tornet på d1 eller e1.
27...e4
Jag tycker inte att det här draget
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var helt rätt. Nu blir bonden ännu
svårare att skydda.
28.b4 g5

LANDET RUNT

Salongernas
sommarturneringar

Det är svårt att säga vad svart ska
spela på, han står trots allt mycket dåligt och att tornet måste stå
och skydda e-bonden hela tiden
gör det inte lättare. De är svårt att
skapa något spel på kungsflygeln
då vit inte har några direkta svagheter där.
29.a3 h5 30.g3
Nu har svart problem, han måste
spela Tg4 för att behålla e-bonden.
30...Tg4
Tvunget, men det känns lite som
att det är där tornet hamnar fel.
Det hamnar långt från bönderna
och det är svårt att ta sig tillbaka.
Man kan få en liten känsla av att
tornet till och med är illa ute,
eftersom det inte har några drag.
Dessutom såg jag inte några större hot förutom h5-h4, men det är
inte svårt att förhindra.
31.Td1
Det är ganska naturligt att skydda
d-bonden för att sedan flytta fram
c-bonden.
31...h4 32.Kg2 hxg3 33.hxg3
De5
När damen stod på d6 hindrade
den bonden ifrån att gå ner, men
nu är det fritt fram. Å andra sidan
var det svårt att förhindra c4-c5.
34.d6 uppg.
Vit vinner vit forcerat. Svart har
inte något motspel.
(Partikommentarer av Inna Agrest)

74

TfS nummer 5.07.pmd

När Lars Karlsson förlorade mot
Erik Blomqvist i tredje ronden i
Salongernas IM-turnering låg
fältets ende stormästare näst sist
på en poäng. Det såddes kanske
ett tvivel om att han skulle kunna
upprepa fjolårets förstaplats. Det
började se ut som ett dåligt genrep inför SM.
Så kvicknade Karlsson till och
med 5,5 poäng på de avslutande
sex ronderna såg han än en gång
alla konkurrenter bakom sig.
Linus Olsson hamnade i Karlssons andra fas:
Lars Karlsson

tastisk räddning för svart: 23.
...Lxg3+!! 24.fxg3 exd5 och svart
har ordnat en gardering av f6.
Efter 25.Dg4+ Kh8 26.Txc5! har
vit spel för kvaliteten men inte
mycket mer. Man skulle kunna
tala om dynamisk jämvikt.
Men dessa varianter är ganska
ovidkommande, för Karlsson fann
en bättre lösning.
21...Scxe4!
Svart utnyttjar bindningen av
tornet till att vinna en pjäs.
22.Sxe4 Sxe4 23.Dxe4
Nu blir det ett torn som ryker.
Strunt samma.
23...Dxd6 24.uppg.
Detta var ett SM-genrep för
flera av deltagarna men också en
möjlighet för ett par heta IMaspiranter att ta en inteckning i
titeln. Ingen av dem klarade
IM-normen men två var nära
målet: tvåan Nikolaj Mikkelsen
och trean Esben Lund hade
behövt en halva till.
I förra numret berättade Johan
Furhoff om Stefan Winges ständigt återkommande tidsnöd i
närschacksammanhang. Vi fick
se nya exempel på detta i Salongerna. I partiet mot Vladimir
Poley blev det ganska absurt:
Vladimir Poley

Linus Olsson
Karlsson håller på att rycka åt
sig initiativet. Olsson fick en till
synes briljant idé.
21.Txd6?
Det fungerar bra efter 21...Lxd6
22.Sxf6+ gxf6 23.Sd5!. Förutom
hot mot damen finns Dg4+ följt
av Lxf6+ med matt på agendan.
Fritz visar att det finns en fan-

Stefan Winge
Här
förlorade
Winge
förloradeWinge
på tid. på tid.
hade behövt
bara behövt
Han hade
ett parett par
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drag till för att slå bort
SALONGERNAS IM-TURNERING
bonden och kräva remi.
Den typen av olyckor slip1 2 3
per han i alla fall i jakten
1. GM Lars Karlsson
2469 ■ 1 1
på VM-titeln i korrschack.
2. Nikolaj Mikkelsen
2294 0 ■ ½
Förutom IM-turneringen spelades finalturnering3. Esben Lund
2309 0 ½ ■
en i Stockholms JDM och
4. Axel Smith
2251 0 ½ ½
en elo-turnering.
5. Linus Olsson
2368 0 0 ½
Nicolaj Zadruzny var
6. Erik Blomqvist
2291 1 0 ½
elo-favorit i JDM-finalen
7. Björn Gambäck
2221 ½ ½ 0
och släppte bara två
8. IM Vladimir Poley
2326 ½ ½ 0
remier på vägen fram till
9. Stefan Winge
2285 0 0 0
DM-titeln. Christopher
10. IM Vasilij Gagarin
2404 ½ 0 0
Lissäng släppte tre remier
och slutade på andra plats.
Dessa båda stod i en klass
t.ex. 53...dxe5 54.Dxe5+ Kg8
för sig.
(54...Kf8 55.Df6+ med matt) 55.
Slutresultat JDM-finalen: 1.
Dxe7 Dd7 56.De4 a5 (56...Txb3?
Nicolaj Zadruzny, SK Rockaden
57.Le8! och löparen på g4 går
8 (av 9); 2. Christopher Lissäng,
förlorad. Ett försök att klamra sig
SK Rockaden 7½; 3. Simon
fast vid den med 57...Dc8 faller
Hänninger, SK Rockaden 5; 4.
på 58.Dg6+ Kh8 59.Df6+ Kg8
Gustav Hedén, SK Rockaden 5;
[59...Kh7 60.Lg6+] 60.Df7+ Kh8
5. Dan Eriksson, SK Rockaden 4;
61.Df8+ Kh7 62.Lg6 matt) 57.f3
6. Joakim Isheden, SK Rockaden
Txb3 58.Kh2 med löparfångst.
4; 7. Arash Rouhani, Järfälla SS
54.Te7++ Kf8
3½; 8. Vladan Nikolic, SK
och Tolin gav upp innan HänRockaden 3; 9. Robert Tholin,
ninger hade hunnit sätta matt.
Vallentuna SK 3; 10. Jonathan
Westerberg, Vallentuna SK 2
Hänningers nästa turnering var
poäng.
Kadett-SM, som han vann en
poäng före klubbkompisen VlaRobert Tholin
dan Nikolic. Samma ordning dem
emellan som i JDM med andra
ord.
Joakim Isheden

5

6

7

8

9 10

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

½
½
1
½
1
½
1

1
1
1
½
1
0
0
1

■

0 ■
½ 0

½
1
1
½
½
1
0
½
1
■
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prest.

6½
6
6
4½
4½
4
3½
3½
3½
3

2471
2449
2448
2329
2316
2282
2253
2241
2245
2187

Isheden kunde inte motstå
frestelsen ...
21...Se3? 22.Txf7!
Vid det här laget måste det ha
gått upp för Isheden att 22...Sxf1
skulle besvaras med 23.Sf6+! och
om svart slår tillbaka på f6 blir
det matt eller damförlust. På 23.
...Kh8 är 24.Dxh6+! effektivast.
22...Dd8 23.Dg6 Txf7 24.Txf7
Lf8 25.Sf6+ uppg.
Mönstret från IM-turneringen
och JDM-finalen gick igen även i
elo-turneringen: den högst rankade erövrade förstapriset, men
här krävdes särskiljning.
Slutresultat elo-turneringen:
1. Jörgen Eriksson, SK Rockaden
Umeå 7 (av 9); 2. Marcus Örn-

Tidskrift
för
Schack

Gustav Hedén
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Simon Hänninger
Det fanns en spricka i svarts
försvarsmur ...
53.Txe5! Sxg6
Det är inte bättre att anta offret,
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dahl, SK Rockaden Sthlm 7; 3.
Irina Tetenkina, Sollentuna SK
6½; 4. Michael Backman, SK
Rockaden Sthlm 5½; 5. Haroon
Azizi, Sollentuna SK 5; 6. Bo
Kyhle, SK Rockaden Sthlm 4; 7.
Gustav Luna, Sollentuna SK 3½;
8. Emilia Horn, Kristallens SK 3;
9. Mikael Helin, Stockholms SS
3; 10. Demitris Cleanthous, Wasa
SK ½ poäng.
Mikael Helin

kommentaren har svart nu koll
på e6.
40...Ke8 41.d5!
Det handlar åter om punkten e6.
Efter 41...exd5 42.e6! finns det
inte någon räddning för svart, t.ex.
42...Lc5+ 43.Kf1 Lxg1 44.Dg6+
Ke7 45.Df7+ Kd6 46.Txd5+. Lika
hopplöst är 41...Lc5+ 42.Kf1 Db6
43.Dg8+ Kd7 (43...Lf8 44.Tg7!
Td7 45.Txd7 Kxd7 46.dxe6++
med avgörande angrepp.) 44.
dxe6++ Kc8 45.Txd8+ Dxd8
46.Dxd8+ Kxd8 47.Tg8+ Ke7
48.Tg7+ Kxe6 49.Txb7 fxe5 50.
bxa4 och vit vinner.
Helin väljer ett tredje alternativ:
41...Dc5+ 42.Ke2 exd5 43.De6
uppg.
Vit vann slaget om e6 – och
partiet.

Michael Backman

38.Sg4!!
Javisst. Hot mot f6 och h6, och
efter 38...fxg4 39.Dxg4 Ke8
40.Dxe6 kan svart inte undgå
mattsättning.
38...Dc6
Ett försök till motangrepp. Alternativet var att fiska i grumligt
vatten med 38...Txd4, men efter
39.Txd4 Lc5 40.Dd1 fxg4 41.
Dxg4 Lxd4+ 42.Kxd4 står vits
kung hundra gånger säkrare än
svarts.
39.Kf2
Det är naturligtvis förståeligt att
vit inte vill släppa in en inkräktare på e4. Det är ett praktiskt
beslut. Fritz visar att det var möjligt att tillåta ett sådant inhopp,
t.ex. 39.Sxf6! Lxf6 40.exf6 De4+
41.Kf2 Dxf4+ 42.Ke1 Dh4+ 43.
Df2 De4+ 44.Kf1 och svart har
lekt färdigt.
39...fxg4 40.Dxg4
Jämfört med varianten i första
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Växjöspelen
Växjöspelen brukar marknadsföra sig som en sista uppladdning
inför SM – som har varit någon
annanstans. Nästa år kan man
också tala om acklimatisering till
SM-orten, för det är en och samma stad. Då arrangeras ju även
SM i Växjö.
Den här gången fanns det bland
de 82 deltagarna också en spelare
från SM-gruppen, Pontus Carlsson. Och han tog hem grupp 1:
1. Pontus Carlsson, Sollentuna
SK 2½ (av 3); 2. Simon Rosberg,
Linköpings ASS 2; 3. Michael de
Verdier, Jönköping-Huskvarna
SK 1; 4. Rolf Lekander, Växjö SK
½ poäng.
Nimzoindiskt (E 48)
Conny Holst
Tobias Gutzmann
Skönhetspriset i Växjöspelen,

som vanligt skänkt av tidningen
Smålandsposten, tilldelades
Conny Holst, Limhamns SK, för
hans kreativa och fantasifulla
angreppsspel mot Tobias Gutzmann, Växjö SK. Partiet spelades
i rond 3, grupp 2, som vanns av
Tomas Olsson, Lunds ASK före
Holst.
1.d4 e6 2.c4 Sf6 3.Sc3 Lb4
4.e3 0-0 5.Ld3 d5 6.Se2 c5
7.cxd5 cxd4 8.exd4 Sxd5 9.0-0
Sc6 10.Sxd5
Här har vitspelarna prövat olika
drag under årens lopp: 10.a3, för
att tvinga svarts löpare till en
förklaring, eller löparflytt till e4,
c2 och till och med till b1.
10...exd5
Och här kan man också tänka sig
10...Dxd5 för att försöka få till
stånd ett tryck mot den isolerade
d-bonden. Svart väljer att få ut
sin vitfältslöpare.
11.Le3
Direkt 11.Sf4 har spelats tidigare, av både Holst och fjolårets
Sverigemästare, hans klubbkamrat Johan Hellsten.
11...Lg4!?
Ovanligt. Återtåget 11...Le7, följt
av Lf6, har spelats vid ett flertal
tillfällen, även om statistiken tycks
tala till vits fördel.
12.f3
Vit vill inte gärna få sin mobila
springare avbytt hur som helst.
12...Le6 13.Sf4 Ld6 14.Sxe6
fxe6 15.f4 Db6?
Nu blir svarts monark helt övergiven. Nog är det säkrare att ställa
damen på e7 eller f6. Efter textdraget hotar svart egentligen inte
att slå på b2 eller d4 på grund av
Tb1 respektive Lxh7+.
16.Dh5 h6
Naturligtvis inte 16...g6? 17.
Lxg6!.
17.Dg6 Tf6 18.Dh7+ Kf7 19.
Tae1!?
Vit var säkert redan inne på den
kommande kombinationen, där
tornet intar en vital roll på e1 för
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att skära av svarts kung från
flyktfälten e7 och e8. Annars ser
faktiskt 19.g4! följt av 20.g5
ruskigt starkt ut.
19...Dd8
Svart inser att damen behövs i
försvaret – naturligtvis gärna med
dambyte för att lätta på trycket.

Tävlingskalender
September
■ Lund 7–9 september
Skollag-NM, gymnasium.
■ Lavia, Finland 7–9 september
Skollag-NM, högstadium.
■ Örsundsbro 7–9 september
Skollag-NM, mellanstadium.
■ Mexico City 11 september–1 oktober
VM-turneringen. Info: www.chessmexico.com
■ Sibenik, Kroatien 13–24 september
Ungdoms-EM. Info: www.euroyouth2007.hr

Oktober
20.Lg6+!?
20.Le2 med hotet Lh5+ ger vits
dam en möjlighet att ta ny sats
från t.ex. d3.
20...Txg6
I detta läge skakade svart på
huvudet, i tron att vit helt räknat
fel.
21.f5 exf5 22.Txf5+ Tf6 23.Lxh6
Allt vore helt fantastiskt, om nu
inte svart hade haft paraden
23...Dg8!!, som tvingar vit till
24.Txf6+ Kxf6, t.ex. 25.Lxg7+
Kf7! 26.Tf1+ Ke6 27.Df5+ Ke7
28.Lf6+ Ke8 29.Te1+ Se7 etc.
Vit har dock fortsatt hårt tryck
och möjlighet att avancera med
g- och h-bönderna, men svart är
inte utan motchanser om han bara
lyckas byta av någon pjäs.
I stället följde:
23...Dh8??
Och då fullbordas vits sluga
kombination fullt ut:
24.Txf6+ Kxf6 25.Lxg7+! Dxg7
26.Tf1+ Lf4 27.Txf4+ Kg5
28.Dxg7+ uppg.
Efter 28...Kxf4 29.Dxb7 vinner
vit lätt. Nämnas kan att både
28.Tf5+ och 28.Df5+ hade lett
till matt i nästa drag.

■ Kemer-Antalya, Turkiet 2–10 oktober
Europacupen.
■ Linköping 12–14 oktober
Skol-SM – se annons sidan 79!
■ Göteborg/Åstorp 19–21 oktober
Elitserien rond 1–3.
■ Stockholm 20-21 oktober
Superettan rond 1–2.
■ Danmark 26–28 oktober
Skol-NM för flickor.
■ Heraklion, Grekland 27 oktober–7 november
Lag-EM.
■ 28 oktober
Allsvenskan rond 1.

November
■ 17–18 november
Elitserien rond 4–5.
■ 18 november
Superettan rond 3. Allsvenskan rond 2.
■ Stockholm 23–25 november
Juniorallsvenskan, division I och II.
■ Oslo, Norge 20 november – 1 december
Fyrnationers juniorer/kadetter.

(Partikommentarer av Rolf Lekander)
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Nyheterna på www.schack.se
Reportage och fördjupningar i TfS

Riltonfonden söker

stipendiater
Dr. Tore Riltons fond delar årligen ut medaljer och stipendier till ungdomsledare
i Sverige som tillfört svenskt ungdomsschack synnerligen värdefulla insatser.
Runt om i Sverige finns många ungdomsledare som verkligen är värda en extra
uppmuntran. Det är emellertid omöjligt för Riltonfonden att ha en fullständig
överblick och därför sker samråd med Sveriges Schackförbund innan beslut fattas.
Arbetsordningen är följande:
● Riltonfonden annonserar i TfS och på Sveriges Schackförbunds hemsida om möjligheten för distrikt och
föreningar att föreslå lämpliga ungdomsledare för nämnda utmärkelser ur Riltonfonden.
● Förslaget sändes snarast, dock senast 1 januari 2008, till:
Stiftelsen Dr Tore Riltons Fond
Att: Lars-Jonas Kjellberg
Skandinaviska Enskilda Banken
405 04 Göteborg
● En sammanställning av inkomna förslag sändes därefter för yttrande till Sveriges Schackförbund.
● Riltonfonden fattar beslut vid sitt aprilmöte.
● Utmärkelserna delas ut vid SSF-kongressen i Växjö 2008.

Välkomna med Era förslag!
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inbjuder till

SkolSkol-SM i schack 12
12-14 oktober 2007
Spellokal:

Vasahallen, Gustav Adolfsgatan 25, Linköping.

Grupper:

Klasser efter födelseår enligt följande:
A 1987-90
F 1996

B 1991-92
G 1997

C 1993
H 1998

D 1994
E 1995
I 1999 och yngre

Betänketid:
Betänketid:

Grupp A-E 60 minuter/spelare. Grupp F-I 30 minuter/spelare.

Speltider:

Personlig anmälan i spellokalen SENAST kl. 16:30. Spelstart kl. 18:00.
Fredag

Grupp A-E
18.00-20.00
20.30-22.30
09.00-11.00
11.30-13.30
14.30-16.30
16.45-18.45

Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6

Lördag

Söndag

Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8
09.00-11.00
Rond 9
11.15-13.15
Rond 10
Rond 11
Prisutdelning ca kl 14.00

Rond 7
Rond 8

Grupp F-I
18.00-19.00
19.30-20.30
09.00-10.00
10.30-11.30
12.00-13.00
14.00-15.00
15.30-16.30
16.45-17.45
09.00-10.00
10.15-11.15
11.30-12.30

Logi:
Logi:

Grupplogi på Katedralskolan (alldeles intill spellokalen) för 60 kr per natt.
Andra logialternativ (och en massa mer nyttig information) hittar man enklast
på www.linkoping.se/InformationOm/turism_konferens/overnattning.htm eller
ringer turistbyrån på 013-20 68 35 så hjälper de till.

Mat:

Paket A med två frukostar, två luncher och två middagar kostar 290 kr.
Paket B med två luncher och två middagar kostar 220 kr.
Enstaka måltider säljs i begränsad omfattning. Se hemsidan för matsedel mm.

Anmälan:

Sker via hemsidan www.schack.se/skolsm eller via anmälningsblanketten
nedan samt att man betalar in startavgiften 140 kr plus ev logi och matpaket
på PG 49 61 30-6 (Linköpings Allmänna Schacksällskap) senast den
1 oktober.
oktober

Priser:

Alla får diplom och en tredjedel får ett större pris.

Information:

Kent Vänman, tfn 011-107420, 070-6369020, epost kent.vanman@schack.se.
Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Hemsida:

www.schack.se/skolsm

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