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Hygge i Helsingör
Politiken Cup har seglat upp som Nordens största öppna
turnering och i somras fick evenemanget en extra krydda.
Den stora schackfestivalen i Helsingör innefattade Nordiska
Mästerskap i olika kategorier. Emanuel Berg erövrade NM-titeln
efter att ha besegrat Lars Schandorff i slutronden (efteranalys
på bilden) och här kommenterar han bland annat det partiet.
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Skånska juniorer på sommarturné
Den mytiske Mragel Vrillestad fanns med i bilden när ett gäng skånska juniorer drog upp sina
sommarplaner. Det började med en hemlig träningsturnering i Lund och kulminerade med en rejäl
sommarturné i Tjeckien och Österrike. Det blev IM-inteckningar och massor av elopoäng. Axel Smith
berättar.

42

Paul Felix Schmidt
Slå upp ordet Sacrifice (offer) i "The Oxford Companion to Chess"
och du hittar en diagramställning från partiet Schmidt–Schmidt,
far och son. Där börjar Indrek Martinsons historia om den
estniske mästaren Paul Felix Schmidt, som fick en biroll i
musikalen Chess och flera gånger var på vippen att besegra
dåvarande världsmästaren Alexander Aljechin.
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Duellen
Thomas Engqvist har arrangerat en oblodig duell mellan Rockadenjuniorerna Erik Blomqvist och
Chrisopher Lissäng. De serverades fyra kluriga partiställningar och fick tio minuters betänketid på var
och en. Sedan fick de förklara vilket drag de ville spela och varför. Deras förslag poängbedömdes. Pröva
själv och jämför ditt resultat med de båda duellanternas!
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18
37
38
39
41
50
55
57
58
59
60
61

Medarbetare i det här numret:
Emanuel Berg, Stellan Brynell, Thomas
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Indrek Martinson, Kristoffer Nilsson,
Anders Persson, Johan Sigeman, Axel
Smith, Hans Tikkanen, Johan Walén.
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Politiken Cup

●

Nordiska Mästerskapet

Hygge i
Helsingör
AV LARS GRAHN

Varför är det så trevligt att besöka och spela med i Politiken Cup?
I den analysen tjänar det ingenting till att konsultera Fritz.
Jag tror inte att spellokalen har
någon avgörande betydelse. För
ett par år sedan försiggick turneringen i något som på en norsk
hemsida fick beteckningen “helvetets förgård“. Då handlade det
om bastuliknande förhållanden i
Nørrebrohallen där det fanns
mer spelglädje än syre. Spelarna
kippade efter luft i skärselden
men gjorde det till synes med
gott humör.
Prislistan har aldrig utlovat guld
och gröna skogar, så det är knappast den som lockar. Men folket
kommer i allt större skaror.
Förmodligen är det helt enkelt
så att arrangörerna kan erbjuda
något som i Danmark benämns
“hygge“. Det är helt enkelt förbannat trevligt att vara med i
Politiken Cup, och trots vikande
medlemstal i Dansk Skak Union
– samma visa här som där – så
slog sommarens evenemang
deltagarrekord. Det kom 325
spelare till de fyra eloberäknade
turneringarna, varav 280 i
huvudgruppen.
4
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Populariteten kan bero på alltifrån till synes triviala saker som
gratis kaffe till en omsorg om hur
spelarna ska komma till Helsingör och hur de ska bo. Det var för
övrigt fullbelagt på LO-skolan,
så huvudsponsorn var mycket
nöjd. Och kommunen har antytt
att det kan bli ett ökat stöd för
evenemanget.
Arrangörerna, med Lars Bech
Hansen i spetsen, är väldigt måna
om att spelare och åskådare ska få
en minnesrik upplevelse. Det
finns också en befriande distans
till det pråliga och pretentiösa.
Det är jordnära och effektivt. Det
är mer folkvisa än nationalhymner, om ni förstår vad jag menar.
Nackdelen med spellokalen var
att spelarna fick delas upp i flera
rum, och till en början var det
inte alltid lätt att hitta rätt. I
mellanstadiet lyckades jag erövra
guldmärket i orientering så jag
anser mig vara hyfsat bra på att
finna de olika kontrollerna, men
det tog ett par timmar innan jag
kunde finna vägen i LO-skolans
labyrinter. Snart nog kan man nå
gränsen för hur många spelare
det kan möbleras för i befintliga
spellokaler, och vad gör man när

den gränsen nalkas? Man leker
med tanken att flytta in i
Kronborgs slott. Där lär finnas
plats. Det borde inte vara några
problem att dela rum med
Hamlets ande och en och annan
vålnad.
Arrangörerna vinnlägger sig om
att göra turneringen i hög grad
internationell, något som åtminstone jag sätter stort värde på.
Den här gången kom det spelare
från tjugotvå nationer. Här fanns
bland annat en kvinnlig stormästare från Hongkong, två maltesiska landslagsspelare och en
egyptier bosatt på Island. En salig
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Foto: Calle Erlandsson

Sune Berg Hansen i kommentatorrummet.

blandning av hög- och lågrankat.
Turneringshemsidan är också
värd lovord. Det var naturligtvis
direktsändning och efter ronden
tog det inte många minuter innan
det fanns en komplett partifil till
nedladdning. Det jobbades på
högtryck bland datorerna.
Det fanns en rad sidoarrangemang på LO-skolan, som blixt,
simultan och problemlösning.
Och i det rymliga och bekväma
kommentatorrummet förklarade
Danmarksmästaren Sune Berg
Hansen vad som hände borta i
finrummet, där de elva främsta
borden fanns.

Den här gången ingick Nordiska Mästerskapet i huvudturneringen, och vid sidan om
anordnades NM för damer respektive veteraner. De var full
aktivitet på alla plan i det stora
konferenscentret.
För egen del var jag en aning
skeptisk till flytten från min
huvudstad Köpenhamn och dess
förorter till Helsingör. Men det
tycktes inte påverka deltagarantalet i negativt avseende. Helsingör har i sig mycket att erbjuda
och Köpenhamn finns trots allt
bara tre kvart därifrån. För
skånska spelare genomfördes

evenemanget fortfarande på
pendlingsavstånd. Politiken Cup
har tidigare av någon anledning
haft svårt att attrahera svenska
spelare, men den här sommaren
kunde man se ett trendbrott.
Det fanns specialpris för
“rondens parti“ och det hade inte
med helgjutna skapelser att göra.
Det kunde röra sig om ett överraskande resultat, en effektfull
kombination, en vacker mattsättning etc. När Limhamns Amir
Tadjerbashi spelade remi med
amerikanske stormästaren Alexander Stripunsky i andra ronden
så föll den under den förstnämnTfS nr 6/2007
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da kategorin. Och det kunde ha
blivit ännu mer överraskande ...

Foto: Calle Erlandsson

Spanskt (C 77)
Alexander Stripunsky
Amir Tadjerbashi
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.d3 d6 6.c3 Le7 7.Sbd2
0-0 8.0-0 b5 9.Lc2 d5 10.h3 h6
11.Te1 dxe4 12.dxe4 Le6 13.
Sh2 Sd7
Vi befinner oss på klassisk mark.
Botvinnik spelade 13...Sh7 mot
Smyslov i Sovjetmästerskapet
1941. Tanken var densamma: att
bädda för Le7-g5.
14.Sdf1 Lg5 15.Se3 Sb6 16.Df3
Df6 17.Sf5 Lxc1 18.Sg4 Dg5
19.Taxc1 h5 20.Sge3 g6

Michal Krasenkow inkasserade förstapriset.

21.Sd5!? Sxd5
Amir gjorde nog klokt i att inte
syna offret. Efter 21...gxf5
22.Sxb6 axb6 23.exf5 Ld7
24.Le4 Tac8 25.Tcd1 Sb8 26.Td6
följt av Ted1 har vit ett farligt
initiativ i kompensation för pjäsen.
22.exd5 Lxf5 23.dxc6 Lxc2 24.
Txc2 Tad8 25.Tce2
Bonden på e5 reder sig gott. Det
kunde vara mera intressant att
försöka utnyttja bondemajoriteten på damflygeln och då är 25.c4
tänkbart.
25...Tfe8 26.Te4 Te6 27.a4 Td2
28.axb5 axb5 29.h4 Df6 30.Dxf6
Txf6 31.T4e2 Txe2 32.Txe2 Te6
De båda svaga bönderna på b5
och c6 tar ut varandra. Det lutar
starkt åt remi. Tadjerbashi har ett
6
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litet initiativ men det är Stripunsky, så stormästare han är, som
försöker pressa fram något.
33.Te4 Txc6
33...f6 34.Tb4 Txc6 35.Txb5 säkrar också jämvikten.
34.Txe5 b4 35.cxb4 Tc1+ 36.
Kh2 Tc2 37.Kg3 Txb2 38.b5 Tb4
39.Tc5 Kg7 40.Kf3 Kf6 41.Tc6+
Kg7 42.Tc5 Kf6 43.Ke3 Ke6 44.
g3 Kd6 45.Tg5 Tb1 46.f4 Te1+
47.Kd3 Td1+
Här var 47...Te6 med idén f7-f5
intressant, men han får en ännu
bättre chans att genomföra en
sådan plan. Det verkar som Stripunsky bara flyttade runt utan
mål och koncentration. Vid det
här laget var Tadjerbashi nog
också mer eller mindre inställd
på remi.

48.Kc3 Tc1+ 49.Kb3 Tb1+ 50.
Kc2 Te1 51.Kd2?

51...Tb1
Med kungen ytterligare ett fält
från händelsernas centrum kunde Amir ha spelat 51...Te6!, t.ex.
52.Kd3 (52.f5 Te5 53.fxg6 Txg5
54.hxg5 fxg6 och svart vinner)
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52...f5 53.Kd4 Kd7 (Att ställa
kungen på f7 för att frigöra tornet
från garderingen av g6-bonden
tjänar ingenting till, för sedan kan
svarts torn inte uträtta någonting
utan kungens hjälp.) 54.Kd5
Td6+

Här står vits kung vid ett vägskäl.
Svarts plan är att angripa b-bonden genom att kila runt med sin
kung via a-linjen och att i ett
avgörande skede göra ett tempodrag med tornet till f6 för att på
så vis tilltvinga sig bonden. Vits
motplan är att befria tornet vid
lämpligt tillfälle med g3-g4 följt
av f4-f5 eller h4-h5 beroende på
med vilken bonde svart väljer att
slå med på g4.
Så vart ska vits kung gå? Ska
den vika av mot damflygeln för
att försöka försvara b-bonden,
eller ska den vika av åt kungsflygeln för att vara till hands när vit
spelar g3-g4? Vi undersöker båda
alternativen:
a) 55.Kc5 Kc8 56.Kc4 (56.g4
fxg4 57.f5 gxf5 58.Txh5 f4
59.Tg5 g3 60.b6 Txb6 61.Kd4
Tf6 och svart vinner) 56...Kb7
57.Kc5 Ka7 58.Kb4 Kb6 59.Kc4
Ka5 60.Kc5 Ka4 61.Kc4 Tf6
62.g4 (På 62.Kc5 avgör 62...Kb3)
62...fxg4 63.f5 Txf5 64.Txg6
(med matthot) 64...Tf4+
(64...Txb5 65.Ta6+ Ta5 66.Tc6
är inte lika bra.) 65.Kc5 Tb4
66.Ta6+ Kb3 67.Tg6 (Alternativet till att ta rygg på g-bonden är
lika tröstlöst, t.ex. 67.Ta1 g3

68.Kc6 Tc4+ 69.Kd7 g2 70.Tg1
Tc2 71.Ke6 Kc4 72.Kf5 Kd3
73.Kf4 Tc4+ 74.Kg5 Tg4+
75.Kxh5 Tg3 och svart vinner.)
67...Tc4+ 68.Kd5 Kc3! (Dragtvång. Om tornet lämnar sjätte
raden så kan det inte understödja
b5-b6. Sämre är 68...Kb4 69.b6)
69.Tf6 (Eller 69.Tg7 Kb4 och
Kxb5) 69...g3 70.Tf3+ Kb4
71.Txg3 Txh4 72.Kc6 Tc4+
73.Kd5 Tc5+ följt av Kxb5 och
svart vinner.
b) 55.Ke5 Ke7! (När vit satsar på
befrielsedraget g3-g4 ska svarts
kung helst inte vara på vift borta
på damflygeln.) 56.g4!? hxg4
57.h5 Tb6! 58.hxg6 Txb5+
59.Kd4 Kf8 60.Kc4 (60.g7+ Kg8
61.Kc4 Tb6 62.Txf5 Tg6 och
svart vinner.) 60...Ta5 61.Kb4
Ta6! 62.Txf5+ Kg7 63.Tf7+ Kxg6
64.Txc7 Kf5 65.Tf7+ Tf6 och
svart vinner.
52.Ke3 Te1+ 53.Kd3 remi
Jakob Aabling Thomsen kunde
gå in på sekretariatet och hämta
ut sitt specialpris för partiet
mot norske junioren Jon Ludvig
Hammer i tredje ronden. Den
som dristar sig till att spela den
antika Salviogambiten har kanske bättre förutsättningar att
tilldelas ett specialpris än den som
ägnar sig åt exempelvis avbytesvarianten i Slaviskt. Jag vet inte
hur pass insatt den norske stormästarkandidaten var i öppningen. Han lyckades i alla fall
undvika blindskären, men i ett
läge när han kunde ha spelat lång
rockad med klar fördel så hade
han sjabblat bort säkerhetsföreskrifterna.
Kungsgambit (C 37)
Jakob Aabling Thomsen
Jon Ludvig Hammer
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4
g4 5.Se5
Om vit är inriktad på att överraska motståndaren i öppningen

så kan Salviogambiten vara ett
intressant val. Fast om svart är
bra påläst kan det bli en obehaglig bumerangeffekt, men vem har
tid att fördjupa sig i Salvios gamla
idéer? Aabling Thomsen, kanske?
5...Dh4+ 6.Kf1 Sh6
Det tycks också vara möjligt att
strunta i att gardera f7 på detta
sätt. I en gammal Encyklopedi
anges 6...Sc6 7.Sxf7 Lc5 8.De1
g3 9.Sxh8 Lf2 10.Dd1 Sf6 11.Le2
d6 med omdömet att svart står
bättre. Fritz håller faktiskt med.
7.d4 d6 8.Sd3 f3 9.Sf4
I fyra partier mellan Steinitz och
Anderssen i London 1866 spelades 9.g3.
9...fxg2+ 10.Kxg2 Sc6 11.Le3
Ld7 12.Dd2

12...Sd8??
Det var upplagt för lång rockad,
så vad var det för spöken som
Hammer såg?
13.Lf2!
Varhelst damen retirerar längs
diagonalen så avgör 14.Sd5.
13...Dg5
Eller 13...De7 14.Sd5 Dxe4+ 15.
Kg1 och gaffeleffekten på c7 och
f6 fäller svart.
14.Sd5 Dxd2 15.Sxc7+ Ke7 16.
Sxd2 Tc8 17.Lh4+ f6 18.Sd5+
Kf7 19.Sxf6+ Le6 20.Sd5 Lxd5
21.Lxd5+ Ke8 22.Lf6
Han är angelägen att genast inkassera material. Det fanns tid till
22.c3. Ställningen är hur som
helst vunnen för vit.
22...Txc2 23.Thd1 Tg8 24.Lb3
TfS nr 6/2007

TfS nummer 6.07.pmd

7

07-09-24, 14.58

7

Txb2 25.d5 Lg7 26.La4+ Kf8
27.Lxb2 Lxb2 28.Tab1 Lf6 29.
Tdc1 Shf7 30.Tc8 Kg7 31.Ld7
Se5 32.Lf5 h5 33.Tbc1 Kh6 34.
T1c7 Tg7 35.Sb3 Sd3 36.Sa5
Sc5 37.Txg7 Kxg7 38.e5! Lg5
39.exd6 Sf7 40.Txc5 b6 41.Tc7
uppg.
Och när vi ändå är inne på
norska katastrofer; Frode Urkedal är en annan av Norges mest
lovande juniorer, men i mötet
med Mikkel Antonsen kom han
helt snett.

flyktfältet c2, att den är fångad.
13...cxd4! 14.uppg.
Som sagt, det fanns ytterligare en
poäng med springardraget till b4:
14.Ld3 Sxd3+ och efter slaget på
c1 kommer svart pjäs över.
Veteranen Jens Henrichsen fick
ett specialpris för en vacker mattsättning mot en betydligt högre
rankad junior.
Jens Henrichsen

nyblivne Sverigemästaren Tiger
Hillarp Persson om sina tankar
inför äventyret i Helsingör. Han
förklarade att han tänkte ge 1.e4
en chans.
När jag efter de första dragen i
följande parti fick ögonkontakt
med Tiger så log han. Och jag
visste vad han menade. Det var
premiär för 1.e4, och det var Peter
Vas som var speciellt inbjuden
gäst. Den röda mattan låg utrullad mot katastrofen.

Ryskt (C 43)
Tiger Hillarp Persson
Peter Vas
1.e4! e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 exd4
4.e5 Se4 5.Dxd4 d5 6.exd6 Sxd6
7.Sc3 Sc6 8.Df4 g6 9.Lb5 Lg7
10.Lxc6+ bxc6 11.0-0 0-0 12.
Le3 Te8 13.Tad1 La6 14.Tfe1
Lxc3 15.bxc3

Trompowsky (A 45)
Frode Urkedal
Mikkel Antonsen
1.d4 Sf6 2.Lg5 Se4 3.Lf4 c5
4.f3 Da5+ 5.c3 Sf6 6.d5 Db6
7.e4 Dxb2 8.Sd2 Dxc3 9.Lc7 d6
10.Se2 Dd3 11.Dc1 Sa6
Svarts dam har snott två bönder
och tycks gå i land med det.
12.Sb3
Nikolaj Mikkelsen

Han har en idé om att kunna
fånga vits dam, och det fungerar
utmärkt efter 12...Sxc7? 13.Sg3.
Men det visar sig att Urkedal är
på väg att falla i den grop han
håller på att gräva. Enda chansen
var att spela 12.La5.
12...Sb4!
Svarts dam får ett flyktfält på c2,
och det finns fler finesser med
springardraget ...
13.Sed4
Det ser vid första anblicken ut
som om svarts dam har berövats
8
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Ska kungen gå till h1 eller h3?
Det är faktiskt i hörnet den ska
stå. Efter 39.Kh1 siktar vits torn
mot a8 så svart tvingas till dambyte, t.ex. 39...Dxe4 40.Txe4 Tf3
41.c4 Txg3 42.Ta5 och vit kan
göra ett vinstförsök utan att
skämmas.
39.Kh3 Dc8+ 40.g4 Ld6
Matthotet på h2 gör att vit måste
nöja sig med den remi som erbjuds.
41.Th1 Da6!
Det hotar 42...Df1+ 43.Txf1 Th2
matt. Vit kan framtvinga remi
med exempelvis 42.h5 Df1+ 43.
Kh4 Le7+ 44.Kg3 Ld6+ 45.Kh4
osv. Mer finns inte. Men Mikkelsen hade inte upptäckt faran ...
42.Dd5?? Df1+! 43.Txf1 Th2
matt
De svenska stormästarna höll
sig väl framme i striden om NMtiteln. I förra numret berättade

Vit har initiativet och svart fick
en idé om hur han skulle kunna
bryta en olycksbådande trend.
15...Te4?
Efter exempelvis 16.Dg3 De7
med idén Sf5 är svart fortfarande
med i partiet.
16.Txd6! De7
Vid första anblicken ser det kanske ut som om vit har gått på en
mina. Det är ju hot mot både d6
och f4. Kvalitetsvinst?
17.Td7! uppg.
Nej. Svart förlorar pjäs. Om svarts
dam går till e8 eller e6 så följer
18.Dxc7.
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Foto: Lars Grahn

Peter Vas och Tiger Hillarp Persson i efteranalys.

Tiger fick också ett specialpris.
Det var kvalitetsoffret mot Esben
Lund som tilltalade juryn. Förutom en poäng tilldelades Tiger
ett flak öl från ett lokalt bryggeri.
Spanskt (C 66)
Tiger Hillarp Persson
Esben Lund
1.e4! e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6
4.d3 d6 5.0-0 g6 6.Te1 Ld7
7.d4 Lg7 8.d5 Se7 9.Lxd7+ Sxd7
10.Le3
Det var en ny idé av Sutovsky när
han spelade det mot Kramnik i
Dortmund 2005. (Partiet finns
kommenterat av Ian Rogers i TfS
nr 7/05.) Kramnik svarade med
det riskabla 10...f5? och stod sämre efter 11.Sg5! Sf8 12.exf5 gxf5
13.f4! Dd7 14.c4. Lund väljer att
ta kontroll över g5 innan han
spelar f7-f5.
10...h6 11.Sfd2
Vit vill kunna bemöta f7-f5 med
f2-f3.
11...f5 12.f3 h5 13.c4 Lh6 14.
Lxh6 Txh6 15.Sc3 f4
Vi får en traditionell kungsindisk
strategi med aktivitet på ömse

flyglar.
16.b4 g5 17.c5!? a5
Efter 17...dxc5 18.bxc5 Sxc5 19.S
c4 Sd7 20.Tb1 har vit spel för
bonden, t.ex. 20...b6 21.d6 cxd6
22.Sxd6+ Kf8 23.Te2 med idén
Td2.
18.bxa5 Sxc5 19.Sc4 Dd7 20.
Tb1 g4 21.Tb5
Det hotar Sxe5, men det visar sig
att det finns ytterligare en poäng
med torndraget.
21...gxf3 22.Dxf3 Sg6
Så där, hotet mot e5 är avvärjt.

23.Txc5! dxc5 24.d6
24.Tb1 är ett vasst alternativ, t.ex.
24...Dc8 25.Df2 med klar fördel

för vit.
24...0-0-0?
Efter 24...cxd6 25.Sb6 Dd8 26.
Sxa8 Dxa8 har svart fortfarande
försvarsresurser.
25.Sd5
Det hotar bland annat en gaffel
på b6. Springardraget skulle vara
direkt avgörande med 25.a6! bxa6
inskjutet. Skillnaden är att svarts
kung då är helt blottställd, t.ex.
26.Sd5 Dg4 27.Da3 med avgörande angrepp. Men även efter
partidraget är utgången rätt
given.
25...Dg4 26.dxc7 Txd5
Enda chansen att kämpa vidare.
27.exd5 Dxf3 28.gxf3 Kxc7
29.Kf2
Lugnt och fint. Efter 29.Sxe5?
Sxe5 30.Txe5 Ta6 har vit inte
mycket att komma med.
29...Th8 30.Tg1 Th6 31.d6+
Kd8 32.Tb1 Kc8 33.Tb6
Svart är i dragtvång.
33...Sf8 34.d7+ uppg.
“Rondens parti“ förklarade Sune
Berg Hansen i kommentatorrummet.
Jonny Hector fick chansen att
spela på hemmaplan. Han bor på
Gl. Hellebækvej i Helsingör med
utsikt över Sundet, bara ett
stenkast från LO-skolan. Han
började i finrummet och avslutade också där. Dessemellan fick
han utföra sina konster i en
närbelägen lokal. Han kunde inte
aspirera på NM-titeln.
Erik Blomqvist fick nöja sig
med tredjeplatsen i sommarens
Junior-SM men revanscherade sig
på ett strålande sätt i Helsingör.
Han fick bland annat möta fyra
stormästare och mot dem noterade han 3–1. Efter en vinst mot
Alexander Stripunsky – jo, han
hade det besvärligt mot de svenska juniorerna – blev det remier
med Peter Heine Nielsen och
Stellan Brynell. Sedan ännu en
stormästarskalp:
TfS nr 6/2007
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Det slutade med en IM-inteckning för Blomqvists del. Sådant
är vi inte bortskämda med när det
gäller svenska juniorer, eller
svenska spelare över huvud taget
för den delen.
Ännu ett smakprov på Blomqvists skarpa spelstil:

Stellan Brynell och Erik Blomqvist i efteranalys.

Sicilianskt (B 97)
Thröstur Thorhallsson
Erik Blomqvist
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Db6 8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3
10.e5 dxe5 11.fxe5 Sfd7 12.Se4
h6 13.Lh4 Dxa2 14.Td1 Dd5
15.De3 Dxe5 16.Le2 Lc5 17.Lg3
Lxd4 18.Txd4 Da5+ 19.Td2 0-0
20.Ld6 Td8
Den här varianten var på tapeten
i årets superturnering i Wijk aan
Zee, där Anand spelade den både
med vit och svart. När han spelade vit not van Wely följde 20...Sc6
21.Lxf8 och vit vann så småningom.
21.Dg3 Sc6
När Anand spelade svart mot
Motylev följde 21...Df5 och
Anand vann än en gång. Men
eftersom Thorhallsson ger sig in i
varianten anar man att det går att
förstärka Motylevs spel. Blomqvist väljer alltså att lämna den
stig som Anand har trampat upp.
22.0-0
Valet stod mellan att spela 22.Lc7
och att säkra kungen. Det kan
inte ha varit ett lätt val.
22...f5 23.Lc4
Med svarts alla pjäser på damfly10
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geln är vit beredd att offra pjäs för
ett kungsangrepp.
23...fxe4 24.Lxe6+ Kh8 25.Td5
Db6+ 26.Kh1 Sf6 27.Lc7

27...Sxd5!
Svart får massor av trä för damen
och vits angrepp rinner ut i
sanden.
28.Lxb6 Sxb6 29.Lb3 Lf5
Han kan utnyttja vits svaghet på
första raden. När svart har fått i
gång alla sina pjäser kan han sätta
fart på e-bonden. Vit saknar motspel.
30.h3 Sd4 31.Dc7 Sd7 32.Ld5
Tac8 33.Da5 Sc5 34.c4 e3
35.Dc3 e2 36.Te1 Sd3 37.Dxd4
Sxe1 38.Dd2 Ld3 39.Dxe1 Txd5
40.cxd5 Tf8 41.Kh2 Tf1 42.
uppg.

Sicilianskt (B 85)
Erik Blomqvist
Mads Andersen
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le2
Sf6 7.0-0 a6 8.Kh1 Le7 9.Le3
0-0 10.f4 d6 11.De1 Ld7 12.Dg3
Sxd4 13.Lxd4 Lc6 14.Ld3 g6
Det är rätt troligt att Andersen i
sina förberedelser inför det här
partiet hade kollat Blomqvists
partier från sommarens juniorSM. I så fall fann han ett parti
Blomqvist–Lissäng som fortsatte
14...b5 15.Tae1 b4 16.e5!? och
där vit vann så småningom. Det
var dags att avvika.
15.Tae1 b5 16.e5 dxe5 17.Lxe5
Db7 18.Te2 Tfd8
Det hade varit bättre att ta
kontroll över e4 med 18...b4. Det
hade drivit tillbaka springaren
från c3 och bäddat för 19...Se4
eventuellt följt av Sc5 varefter
löparen på d3 inte längre kan
känna sig så trygg. Den löparen
tilldelas snart en hjälteroll.
19.a3
Så står springaren på c3 lite sämre.
19...Sh5 20.De3 Da7 21.Dh3 Sf6
22.f5! exf5
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Emanuel Berg har aldrig lyckats
bli Sverigemästare, men nu kan
han i alla fall titulera sig Nordenmästare. Berg förblev obesegrad
under turneringen och framstår
som en mycket värdig mästare.
Han har kommenterat två av sina
partier för TfS.
Sicilianskt (B 45)
Emanuel Berg
Michail Ivanov
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sdb5 Lb4
Det här draget spelas inte särskilt
ofta längre eftersom det anses ge
vit fördel. Men om man inte är
förberedd så kan det vara farligt.
Min motståndare hade preppat
varianten på förmiddagen,
medan jag själv kollat på helt
andra öppningar. Denna variant
hade jag inte mött sedan 2004!
Vanligare är 6...d6 varpå vit kan
fortsätta med 7.Lf4 e5 8.Lg5 och
vi har kommit in i Svesjnikovvarianten genom dragomkastning.
7.a3
Den normala fortsättningen. Det
går också att spela 7.Lf4!? med

Foto: Johan Sigeman

23.Lxf5!
Nu väller vits angrepp fram som
en flodvåg. Löparen tilldelas en
lagerkrans.
23...Sd7
Efter 23...gxf5 24.Dxf5 får vit
tillbaka pjäsen med avgörande
angrepp, t.ex. 24...Dd7 25.Dg5+
Kf8 26.Lxf6 Lxf6 27.Dxf6 Kg8
28.Te7 och vit vinner.
24.Lxg6!
Självfallet. Om svart slår löparen
blir han matt på e6 eller h8.
Vitfältslöparen tilldelas en guldmedalj.
24...Lxg2+
Det enda som återstår för
Andersson är att försöka fiska i
grumligt vatten. Det blir ingen
lång fisketur.
25.Txg2 Sxe5 26.Dxh7+ Kf8 27.
Dh8 matt

Familjen Bülow-Hector – Kirsten, Sofia och Jonny – hade nära till
spellokalen.

mycket komplicerat spel.
7...Lxc3+ 8.Sxc3 d5 9.exd5
exd5
9...Sxd5?! 10.Ld2 ger vit en liten
och stabil fördel med löparparet
i en öppen ställning (Fischer–
Addison, New York 1962).
10.Ld3 0-0
10...d4 är lite väl tidigt. Efter
11.Se2 Lf5!? fortsätter vit lugnt
med 12.0-0 (12.Lxf5?! Da5+
13.b4 Dxf5 14.0-0 0-0-0 leder
till tveeggat spel.) 12...Lxd3 13.
Dxd3 0-0 14.Lg5 med en liten
men klar fördel för vit (Karpov–
Kuzmin, Leningrad 1977).
11.0-0 d4
11...h6!? är lite långsamt och ger
vit möjlighet till aktivt spel med
12.Lf4 d4 13.Sb5 Sd5 14.Df3
Le6 15.Tfe1 a6!? (Efter 15...Dd7
16.Le5! blir d-bonden mycket
svag. 16...f6? [Detta draget förlorar, men det fanns inget riktigt
bra alternativ. På 16...Tfe8 följer
17.Dg3 Sxe5 18.Dxe5 med klar
vit fördel. Bonden på d4 kommer
snart att gå förlorad för svart.
16...Sxe5 17.Txe5 är kanske en
aning bättre, men ser inte heller

särskilt ljust ut, t.ex. 17...Sf6
18.Df4! Tfd8 19.Td1 osv.]
17.Ld6 Tfe8 18.Txe6!! Dxe6 19.
Lc4 Kh8 20.Dxd5 Dxd5 21.Lxd5
Tad8 22.Lc4 med avgörande fördel för vit i partiet Kostakiev–
Gerasimov, korr 1996-1997.)
16.Sd6 Sxf4 17.Dxf4 och vit har
ett starkt initiativ. Det hotar bland
annat De4 för att locka fram
ytterligare försvagningar framför
svarts kung.
12.Se2
Efter 12.Se4 blir spelet ganska
förflackat, t.ex. 12...Lf5 13.Lg5
Lxe4 14.Lxe4 h6 15.Lxf6 Dxf6
16.Df3 Dxf3 17.Lxf3 och vit står
något bättre, men svart bör hålla
remi vid korrekt försvar (Xie Jun–
Zsuzsa Polgar, Jaen 1996).
12...Te8
Svart har flera andra intressanta
möjligheter såsom 12...Dd5 och
12...Lg4.
13.h3
Ett lugnt väntedrag vars huvudsyfte är att stoppa Lg4, men det
är heller aldrig fel att lufta framför kungen. Möjligtvis finns det
starkare, mer konkreta drag,
TfS nr 6/2007
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Plötsligt började jag se fler nyanser i ställningen och insåg strax
att det var dags att tänka om.
Svart vill helt enkelt framtvinga
b4-b5 eftersom detta splittrar de
vita damflygelbönderna, vilket ger
svart utmärkt positionell kompensation även om han skulle bli
av med sin centrumbonde på d4.
12
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men jag hade för avsikt att få en
ställning att spela och ville inte
riskera att gå in i någon skarp
teoriduell. 13.b4 och 13.Lg5 är
två alternativ som båda tycks ge
vit en liten fördel.
13...h6
Svart svarar med samma mynt
och hindrar Lg5. Eftersom ställningen är relativt öppen är det
mycket viktigt för svart att inte ge
vits löparpar för mycket spelrum.
Å andra sidan förlorar detta väntedrag dyrbar tid och vit ges tillfälle
att sätta press på svarts centrumbonde.
14.b4
En standardplan för vit. Nu hotar
direkt b4-b5 följt av Sxd4 med
bondevinst. Samtidigt förbereds
utveckling av svartfältslöparen till
b2 för att öka pressen mot d4.
Det hela kändes mycket lovande
och jag började ana att jag slunkit
undan min motståndares öppningsprepp. Men så var inte
fallet. När Ivanov satt sig igen,
svarade han blixtsnabbt med
14...a5!?
och jag förstod genast att jag
blivit lurad.

LO-skolan är belägen i natursköna omgivningar. Det är bara
några minuters promenad mellan konferenscentret och
Öresund, och då passerar man genom en liten skog.

Dessutom blockerar bonden på
b5 vägen för löparen på d3 som
därmed blir orörlig. Istället för
att räkna alla varianterna till
botten och gå in i någon skum
variant med dålig tid på klockan
valde jag att spela avvaktande och
invänta svart.
Efter 14...a6 15.Lb2 får vit en
liten men klar fördel. Bonden på
d4 hänger löst och det är svårt för
svart att hålla den vid liv i långa
loppet. 14...Dd5 är däremot ett
intressant alternativ och även
14...Sd5!? är värt att titta närmare på.
15.Tb1
En nyhet som också tycks vara en
förbättring av varianten för vit.

Vit behåller dynamiken och håller diagonalerna för sina löpare
öppna. På 15.b5 följer 15...Se5
16.Lb2 (inte 16.Sxd4? Lxh3! 17.
gxh3? [Vit kan rädda sig undan
med 17.Lb2, men här har svart
utmärkt pjässpel.] 17...Dxd4
18.Lh7+? Kxh7 19.Dxd4 Sf3+)
16...Lxh3!? (Draget jag fruktade
under partiet. Även 16...Sd5 ger
svart bra motspel. Trots att d4bonden står i slag på flera sätt är
det inget av dem som är riktigt
bra och vits kung står en aning
skakigt.) 17.gxh3 Sf3+ 18.Kh1!
Dd6 19.Sg3 Dd5 20.Lc4!. Ett
läckert drag som vinner partiet
för vit. Hur som helst ville jag
inte ge mig in i dessa varianter
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och svart har som sagt även möjligheten 16...Sd5 med ett ruskigt
initiativ.
15...axb4?!
Ivanov fortsatte i samma snabba
tempo, trots att vi nu kommit ur
de kända teorivarianterna. Ett
vanligt misstag som också ofta
bestraffas. Det verkar naturligt
att öppna a-linjen, men det var
ingen brådska och nu har svart
tagit bort möjligheten a5-a4 som
han gärna hade velat ha kvar
senare i partiet. Bättre var
15...Sd5 16.Dd2 Df6 med idén
Sc3 i något läge.
16.axb4 Sd5 17.Dd2
Vit garderar b4-bonden och undviker samtidigt det otäcka offret
Txe2 följt av Sc3.
17...Dh4
Svart går till direkt attack, men
detta var lite förhastat. Naturligtvis ser det aningen obehagligt ut,
men vit har försvarsresurser. Om
inte svarts angrepp slår igenom
så kommer hans ställning att
kollapsa. Det var därför bättre att
spela 17...Df6 eller 17...Ta4 och
vit har endast en liten fördel.

18.Tb3!
Ett starkt drag. Vit aktiverar tornet längs tredje raden och garderar sig därmed taktiskt mot ett
eventuellt offer på h3. Hade svart
inte spelat 15...axb4 så hade han
fortfarande haft resursen a5-a4
för att mota bort vits torn.
18...Te5?
Svart fortsätter sitt förfelade

angrepp och ställer dessutom
tornet i vägen för springaren på
c6. Det var nödvändigt att skapa
motspel längs a-linjen med
18...Ta4 även om vit har klar
fördel efter 19.Lc4! (19.Lb5? ger
inget för vit efter 19...Txb4
20.Lxc6 bxc6 21.Txb4 Sxb4
22.Sxd4 [22.Dxb4? Txe2 med
klar fördel för svart.] 22...Td8
med lika spel) 19...Sdxb4
(19...Le6 20.Lb5!) 20.Lb5.
19.b5 Sce7
19...Lxh3 bemöts bäst med
20.bxc6! (20.gxh3? ger svart visst
motspel efter 20...Tg5+ 21.Sg3
[21.Kh2 Se5 med angrepp]
21...Se3! 22.Lf5! Se7 23.Lg4 Sxf1
24.Kxf1 med klar fördel för vit.
20.Sg3 ger också vit fördel.)
20...Lxg2 21.Kxg2 Se3+! 22.
Dxe3!! (22.fxe3?? Tg5+ 23.Kf3
Dg4+ 24.Kf2 Dh4+ med remischackar.) 22...dxe3 23.cxb7
Tb8 24.Lxe3. Vit har tre lätta
pjäser för damen och står på klar
vinst. Svart har inget som helst
motspel och b-bonden kommer
snart att avgöra partiet.
På 19...Sa5 följer 20.Ta3 Lxh3
(20...b6 21.Sxd4 med klar fördel
för vit.) 21.Txa5 Tae8 22.gxh3
Tg5+ (22...Se3 räcker inte heller
till efter 23.fxe3 Dxh3 24.Sf4
Tg5+ 25.Sg2 och vit har klarat sig
undan med avgörande materiell
fördel.) 23.Kh2 och vit vinner.
20.Sxd4 Tg5 21.f4! Tg3
21...Th5 22.Le2 och svart förlorar kvalitet.
22.Df2!
Vit spikar tornet på g3 och svart
kan inte längre undkomma stor
materiell förlust. Nu hotar bland
annat Se2 med tornvinst.
22...Lxh3
22...Df6 23.Dxg3 Dxd4+ 24.Df2
är lika hopplöst.
23.Le4!
Det finns ingen anledning att nöja
sig med en kvalitet när det står en
ren pjäs till förfogande. Efter
23.Lh7+ Kxh7 24.Txg3 Lg4 har

svart fortfarande ett visst hopp.
23...Lxg2 24.Lxg2 Txg2+
Svart var i tidsnöd och valde att
göra lidandet kort snarare än att
tillåta dambyte med 24...Tg4 25.
Dxh4 Txh4 varefter vit vinner
smidigt med 26.c4 Sb6 27.Te1
Sg6 28.c5 Sxf4 29.Lxb7 Tb8
30.Lf3 och damflygelbönderna
avgör.
25.Dxg2 Ta4 26.Lb2 Df6
Efter 26...Sxf4 är 27.Dxg7+!
Kxg7 28.Sf5+ ett mycket effektivt sätt att döda allt svart motspel.
27.Sf5
27.Sc6 hade gått lika bra.
27...Db6+ 28.Ld4 uppg.
(Partikommentarer av Emanuel
Berg)

Modern Benoni (A 70)
Lars Schandorff
Emanuel Berg
Inför sista ronden i Politiken Cup,
som innefattade Nordiska Mästerskapet, var det mycket jämnt.
En vinst skulle därför rimligtvis
vara nödvändig för att ha chans
att bli Nordenmästare. Som svart
mot den solide Schandorff valde
jag därför att gå ut lite hårdare i
öppningen med Modern Benoni,
som jag för övrigt hade haft
nypremiär med tidigare i turneringen.
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5
Detta såg jag som en framgång,
eftersom spelet nu blir mycket
skarpt. Jag var mer inställd på
något i stil med 3.Sf3.
3...e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.
e4 g6 7.h3
Detta draget var nytt för mig,
men det var inte något som bekymrade mig särskilt mycket. Vit
offrar ett tempo för att förhindra
Lg4, men hamnar ett tempo efter
i utvecklingen.
7...Lg7 8.Sf3 0-0 9.Ld3 b5!?
Jag kunde inte motstå frestelsen,
men hade jag vetat att det hela
var en mycket känd teorivariant
TfS nr 6/2007
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Lars Schandorff mot Emanuel Berg – före, under och efter. Foto: Johan Sigeman

så hade jag nog övervägt att spela
9...Sbd7. (9...a6 10.a4 leder
ingen vart.)
10.Lxb5
10.Sxb5 är dåligt på grund av
10...Sxe4 11.Lxe4 Te8 12.De2
[12.Sg5 anses leda till vit fördel.
Svart ska spela 10...Te8 i stället
med oklart spel. Stellan Brynell]
12...f5 och svart vinner tillbaka
den offrade pjäsen med klar fördel.
10...Sxe4 11.Sxe4 Da5+ 12.
Sfd2!
Det här draget hade jag totalt
felbedömt när jag spelade 9...b5.
Nu insåg jag plötsligt att vit
skulle få möjlighet att placera
springarna på d6 och c4 och på så
vis komma till rockad.
12...Dxb5 13.Sxd6 Da6 14.S2c4
Vits springare ser ut att hänga lite
löst, men så länge de kan stå kvar
på sina positioner står de riktigt
bra. Vit hotar nu att rockera
undan kungen och svart måste
därför agera snabbt.
14
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14...Td8?!
Bättre är 14...Sd7!? 15.0-0 Sb6
(Även 15...Se5 16.Sxe5 Dxd6
17.Sc4 Dd7 18.Le3 Lb7 19.d6
Dc6 är en intressant möjlighet.)
16.Sxb6 axb6 med kompensation för den offrade bonden. Svart
är i färd med att spela Ld7 för att
behålla sitt starka löparpar, och
om vit genast slår av på c8 så är
det stor risk att d-bonden faller
eftersom svart kan dubblera längs
d-linjen och sedan blockera med
Ld4.
15.Lf4
På 15.De2 följer 15...Lb7! med
idén 16.De7 Td7 17.De8+ Lf8
med dubbelhoten Te7+ och Txd6
vilket ger svart materiellt överläge.
15...Lf8
På det här draget förbrukade jag
en halvtimme av min betänketid.
Det fanns mycket att räkna på
och jag ville helst spela något
aktivare drag. 15...Sd7 16.0-0 Sb6
17.Sxb6 axb6 var ett alternativ,

men detta kändes inte fullt tillräckligt.
Det andra var 15...Txd6 16.
Sxd6 Lxb2 med hotet Lc3+, men
vit kommer klart bättre efter 17.
Sxc8 Dxc8 (17...Lc3+ förlorar
efter 18.Ld2 Lxa1 19.Dxa1 Dxc8
20.Lh6.) 18.Tb1 Lc3+ 19.Ld2
De8+ 20.Kf1 med klar fördel för
vit.
Slutligen undersökte jag också
att först lägga in mellandraget
15...g5 16.Lh2! (På 16.Lg3 kan
svart följa upp med 16...f5!
[16...Txd6? 17.Sxd6 Lxb2
18.Df3! f5 (18...f6 19.Tb1 Da5+
20.Kf1 Dxa2 21.De4) 19.Tb1
Da5+ 20.Kf1 Dxa2 21.Te1 Ld7
22.Sxf5 och vit vinner.] 17.Dh5!
f4 18.Df7+ Kh8 19.De7 Tf8 20.
0-0! Sd7 21.Lh2 Lf6 22.De4 Se5
23.Sxe5 Dxd6 24.Sc4 Dd7 med
ett starkt initiativ.) 16...Lf5
(16...Txd6 fungerar fortfarande
inte: 17.Sxd6 Lxb2 18.Df3 etc.)
17.0-0 Lg6. Svart har ett starkt
löparpar, men ligger för långt
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efter i utvecklingen. Vit avgör
snabbt med 18.Dd2 h6 19.h4
osv.
16.De2 Lb7
Tråkigt nog fungerar inte
16...Sd7? på grund av 17.Lg5!
Lb7 18.Lxd8 Lxd6 19.Lh4! med
klar fördel för vit.
17.Sxb7 Dxb7

18.0-0-0!?
Efter långt övervägande valde vit
att rockera långt. En mycket
positiv överraskning för mig som
nu plötsligt fick något konkret att

spela på. Efter det naturliga 18.
0-0 Txd5 19.Tad1 (19.Df3 Td7
20.Dxb7 Txb7 21.Tfe1 Sc6 22.
Tad1 är också något bättre för
vit.) 19...Txd1 20.Txd1 Sc6 21.
De4 Td8 22.Txd8 Sxd8 23.Dxb7
Sxb7 har vit en liten men klar
fördel i slutspelet. Svart bör dock
kunna hålla remi vid bästa försvar.
18...Sd7!
Springaren är på väg till b6 för att
ta bort den starka blockadspringaren på c4. Även Da6 är ett giftigt
drag som ligger i luften.
Vits huvudpoäng var att
18...Txd5? faller på 19.Sa5!
Txd1+ (19...Dd7 20.De4 Txd1+
21.Txd1 och vit vinner.) 20.Txd1
Dxg2 (20...Dc8 21.De4 Sa6
22.Sc6 ger vit klar fördel.) 21.
Td8, t.ex. 21...Sc6 22.Txa8 Sd4
23.Txf8+ Kxf8 24.Lh6+ Kg8 25.
De8 matt.
19.Sa5
Denna springarmanöver var möjligtvis en aning onödig. Efter det

naturliga 19.The1 Sb6 20.d6!?
(Även 20.Sa5 Dd7 21.Sc6 Te8
22.Dd2 [22.Se5 Da4] 22...Txe1
23.Txe1 Dxd5 24.Dxd5 Sxd5
25.Ld2 hade gett vit vinstchanser.) 20...Dxg2 (20...Td7 21.g4
ger vit klar fördel. Svart är hårt
pressad av d-bonden och kan inte
komma till motspel.) 21.Sa5. Vit
har ett starkt initiativ och d-bonden håller ner svart, men det är
fortfarande mycket att spela om.
(Efter 21.Sxb6 axb6 22.d7 Txa2!
[22...Dxh3 23.Dd3! är bra för
vit.] 23.Lc7 Ta1+ 24.Kc2 Dc6!
25.Txa1 Dxc7 har svart kompensation för kvaliteten.)
19...Db6 20.Sc6 Te8 21.Dc4
Db7!
Damen ger plats åt springaren på
b6. Vit har plötsligt hamnat i
stora svårigheter.
22.Sa5
När nu springaren återigen hoppar ut på kanten är det tydligt att
något har gått fel. Svart behöver
nämligen inte gå tillbaka till b6
TfS nr 6/2007
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26...c3! 27.bxc3
27.Dxc3 förlorar genast efter
27...Sxd5 28.Dxc8 Txc8+ och
löparen går förlorad.
27...Df5
I en utsatt ställning och i svår
tidsnöd tvingas vit välja något av
de obehagliga alternativen.
28.Kb2?
28.g4! var värt att testa eftersom
det ger svart fler möjligheter att
trampa fel än i partiet. Det kan
följa 28...La3+ 29.Kd1 Db1+
30.Ke2 De4+ 31.Le3 Sxd5 32.f3
De5 33.Sc4 Dh2+ 34.Kd3 Dc7
35.Sxa3 Sxe3 36.Dxe3 och vit
har undkommit det värsta och
bör hålla remi, t.ex. 36...Dd6+
37.Ke2 Dh2+ (37...Dxa3 38.Dd2
ser inte ut att ge svart något
speciellt.) 38.Kf1 Dxh3+ 39.Kg1
16
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med damen utan kan istället
förbättra dess placering, medan
springaren på a5 bara står klumpigt. På 22.The1 följer 22...Sb6
23.Db5 a6 24.Dd3 c4 25.Dd4
Sa4 26.b3 Lc5 med ett starkt
initiativ för svart.
22...Dc8!
Härifrån stöttar damen c-bondens
kommande framfart. Dessutom
håller den utkik åt både a6 och
f5.
23.The1 Txe1 24.Txe1 Sb6 25.
Dd3 c4
Svart tar terräng och börjar bryta
upp ställningen framför vits
sårbara kung.
26.Dd2?
26.Dd4 c3! är inte mycket bättre.

Emanuel Berg säkrade NM-titeln genom att besegra Lars Schandorff
i sista ronden. Det blev svenskt även på andra och tredje platsen i
NM genom Evgenij Agrest och Stellan Brynell.

Dg3+ 40.Kf1 med remischackar.
28...Lg7?
Bättre var 28...Td8! 29.g4 Dc8
och angreppet rullar på utan
komplikationer, t.ex. 30.c4 Sxc4+
31.Sxc4 Dxc4 32.Le5 Txd5 med
klar fördel för svart. 28...Sxd5?
29.Te5 Tb8+ 30.Sb3 ger däremot inget för svart.
29.g4?
29.Sc6! hade varit mycket starkt,

men det är svårt att tillåta sig att
stå i en springargaffel, framför
allt i tidsnöden, t.ex. 29...Lf6!
(Efter 29...Kh8 30.g4 Dd7 31.
Kc1! ser vit ut att klara sig fint;
29...Sc4+ 30.Kc1 Lf8 31.Dd4 är
mer skakigt, men efter 31...La3+
32.Kd1 Db1+ 33.Ke2 Te8+
34.Se5 Db5 35.Kf3 är den vita
kungen i säkerhet.) 30.g4 Dd7
(30...Dxd5 31.Dxd5 Lxc3+! 32.
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29...Dd7! 30.Te4
30.Ka1 Dxd5 31.Sb3 (31.Dxd5
Lxc3+ 32.Kb1 Sxd5 och svart
vinner) 31...Df3 hade nog bara
fördröjt det hela en aning.
30...Db5+ 31.Sb3 Tc8! 32.Kb1
32.De2 faller på 32...Sa4+!
33.Ka3 Sxc3 34.Dxb5 Sxb5+
35.Kb4 Sc3 följt av Sxd5+ och
löparen på f4 går förlorad.
32...Sc4 33.De1
33.Txc4 Dxc4 vinner direkt för
svart. Bonden på c3 faller och
kungen på b1 klarar sig inte länge
till.
33...Sa3+ 34.Kb2 Lxc3+ 35.
Dxc3 Txc3 36.Kxc3 Dxd5 37.
Te8+ Kg7 38.Te3 Dc4+?!
38...Dc6+ vinner direkt, t.ex.
39.Kd3 (39.Kb2 Sc4+) 39...Dc2+
40.Kd4 Dc4+ 41.Ke5 f6+ 42.Kd6
Dxf4+.
39.Kb2 Dxf4 40.Kxa3 Dxf2 41.
Tc3 f5 42.gxf5 gxf5 43.uppg.
Svarts fribonde på f-linjen avgör.
Det finns inte något fort att
förlita sig på för vit.

Politiken Cup, Helsingör 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GM Michal Krasenkow, Polen
GM Emanuel Berg, Sverige
GM Gabriel Sargissian, Armenien
GM Nick deFirmian, USA
GM Vladimir Malachov, Ryssland
GM Evgenij Agrest, Sverige
GM Stellan Brynell, Sverige
GM Igor Khenkin, Tyskland
GM Tommi Nybäck, Finland
GM Michele Godena, Italien
GM Kjetil A Lie, Norge
IM Erik Zude, Tyskland
Allan Stig Rasmussen, Danmark
Krzysztof Bulski, Polen
GM Alexander Stripunsky, USA
GM Jonny Hector, Sverige
IM Christian Kyndel Pedersen, Danmark
GM Peter Heine Nielsen, Danmark
Torsten Bae, Norge
GM Lars Schandorff, Danmark

8
8
8
8
8
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7½
7
7
7

26.
27.
35.
36.

Linus Olsson, Sverige
IM Christian Jepson, Sverige
Erik Blomqvist, Sverige
GM Tiger Hillarp Persson, Sverige

7
7
6½
6½

(10 ronder, 280 spelare)
Foto: Calle Erlandsson

Kxc3 Sxd5+ 33.Kd4 Sxf4 34.Te3
ger vit en liten fördel.) 31.Kc1
Sxd5 32.c4 Lc3 33.Se7+! (En
snygg liten finess som räddar vit.)
33...Dxe7 34.Dxc3 Dc5!?
(34...Dd8 35.cxd5 Tc8 36.Lc7!!
Txc7 37.Te8+ Dxe8 38.Dxc7
De1+ 39.Kc2 Dxf2+ 40.Kb3
Df3+ 41.Kc4 Dxh3 med remispel.) 35.Le3 Dc6 36.Dd4 och
vit ser ut att överleva.

NM för veteraner
1.
2.
3.
4.

GM Heikki Westerinen, Finland
Per Ofstad, Norge
Derik Lardot, Finland
Håkan Åkvist, Sverige

8½
6½
6
6

Heikki
Westerinen

(9 ronder, 14 spelare)

NM för damer
1.
2.
3.
4.

Lenka Ptacnikova, Island
Christin Andersson, Sverige
Svetlana Agrest, Sverige
Oksana Vovk, Danmark

9½
9
7
7

(10 ronder, 11 spelare)

(Partikommentarer av Emanuel
Berg)
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De tre sista
ronderna i
SM-gruppen
I förra numret guidade oss Johan Furhoff genom rond 1-10 i SM-gruppen. Här
avslutas hans SM-reportage med rond 11-13. Furhoff var själv i hög grad delaktig i
upplösningen när han mötte Emanuel Berg i elfte ronden.
ROND 11
En annan spelare som jag aldrig
spelat remi mot är Emanuel Berg,
så publiken var garanterad en
kompromisslös uppgörelse.
Sicilianskt (B 23)
Johan Furhoff
Emanuel Berg
1.e4 c5!?
Vad jag vet har han aldrig spelat
Sicilianskt förut. Vi har tidigare
haft ett par bataljer i en laddad
variant i Franskt, där Emanuel
brukar offra pjäs mot vits centrumbönder: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2
Sf6 4.e5 Sfd7 5.c3 c5 6.f4. Där
har de svarta styrkorna under
Emanuels ledning tillgång till
vägar, som inte syns på några
vanliga satellitfoton. Men som
tidigare sagts är det ju en god idé
att inte gå rakt in i något som
motståndaren haft månader på
sig att preparera.
Vilken variant i öppet Sicilianskt tänker han spela? Jag
brydde mig inte ens om att fråga
efter partiet, ty jag förstod att
detta måste förbli en yrkeshemlighet. Någon annan får ta reda
på detta, på det svåra sättet.
Emanuel har ju stor erfarenhet
18
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av öppet Sicilianskt från vits
sida, och han har säkert ingen
svårighet att hala fram några
svårbemästrade varianter ur bakfickan.
2.Sc3! a6!? 3.g3 b5
Det här är en relativt populär
utvecklingsplan för svart i slutet
Sicilianskt, men det finns inte så
mycket tillförlitlig teori på den.
4.Lg2 Lb7 5.Sge2 b4
Jag har inte brytt mig om att
hindra den här framstöten, eftersom jag tycker att den kommer
för tidigt.
6.Sd5
Efter 6.Sa4 e5 gillade jag inte
springarens placering på a4.
6...e6 7.Se3 Sf6 8.d3 h5?

Det var hög tid att utveckla några
pjäser. Efter 8...d5 9.e5 Sfd7 10.f4

Sc6 11.c3 hade vi hamnat i en
franskliknande ställning i alla fall.
Jag hävdar förstås att springaren
på e3 då är ovanligt välplacerad
eftersom den understödjer framstöten f4-f5, men det behöver
man inte ta så allvarligt.
Emanuel var inne på att spela
på det sättet, men han kom på
idén att först lägga in dragen h7h5 och h2-h4, för att begränsa
vits möjligheter på kungsflygeln.
Det finns nämligen spelare som
nästan automatiskt bemöter
svarts h7-h5 med h2-h4, för att
slå ihjäl svarts angrepp så tidigt
som möjligt.
Eftersom jag inte visste att
svarts avsikt först och främst var
att provocera fram h4 var jag
villrådig i det här läget. Jag kunde
inte se något svart kungsangrepp
under överskådlig tid. Till sist
kom jag fram till att svarts plan
var att kontrollera fältet e5 efter
ett senare h4 och g5. Jag beslöt
därför att utveckla mina pjäser
och vara uppmärksam på de
svarta fälten.
9.f4! h4 10.0-0 hxg3 11.hxg3
Dc7
Något som talar för svart är att
vits pjäser hamnat i en trafikstockning. Springaren på e2 har
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inte alls några drag, och kollegan
på e3 bör stå kvar för att bevaka
g4. Löparen på c1 saknar därmed
en effektiv mobiliseringsplan.
12.a3!
Svart planerar inte att rockera
kort. Därför vill vit i god tid börja
dyrka upp damflygeln så att svarts
kung inte kan få någon fristad där
heller.
12...bxa3?
Det “normala“ draget är 12...a5.
Då kan vit lösa sina utvecklingsproblem med 13.axb4 axb4 14.
Txa8 Lxa8 15.b3 följt av Lb2,
vilket bör leda till en viss fördel.
13.bxa3!
Nu har vit tillgång till en stark
tornplacering på b1 och en utsiktsplats för löparen på b2 (t.ex.
13...g5? 14.Lb2). Springaren på
e2 har fått ett fält på c3, vilket
kanske inte låter som så mycket,
men eftersom den tidigare inte
hade några fält alls är det en
mycket stor ökning i procent
räknat. Allt detta har skett på
bara ett drag, och svarts utsikter
har blivit ganska bleka.
13... d6
Eftersom vit planerar f5, är det
oklokt att försvaga fältet e6.
13...Le7 var bättre.
14.Tb1 Lc6
På 14...Sbd7 är 15.Txb7 Dxb7
16.e5 starkt, eftersom 16...Sd5?
17.c4 vinner pjäs.
15.f5 d5?
Det leder till omedelbar katastrof att öppna spelet. Efter
15...e5 16.g4 har vit god kontroll
över det försvagade d5-fältet, men
det hade ändå varit relativt sett
bättre än det som händer.
16.fxe6 dxe4
Efter 16...fxe6 ville jag gärna offra kvalitet med 17.Txf6!? exf6
18.exd5 exd5 19.Sxd5, vilket ger
tillräcklig kompensation men är
onödigt. I stället är 17.exd5 exd5
18.De1! starkt. Genom att g3
garderas är springaren på e2 fri
att spränga fram över f4 och

vidare.
17.exf7+ Dxf7 18.Sf4 Sbd7
18...exd3? 19.Txb8+ går ju inte,
och 18...g5 19.Sh3 hade inte förbättrat svarts läge.
19.dxe4 Le7 20.Sfd5 0-0 21.Sf5
Häromkring finns det många sätt
att vinna (bland annat gav 21.e5
Sxe5 22.Lb2 ökad materiell fördel), men den valda metoden är
överskådlig och bra.
21...Ld8 22.Lh6!
Mördande.
22...Lxd5 23.exd5 Dg6 24.Lxg7
Tf7 25.d6 Tc8 2 6.Ld5 Sxd5
27.Dxd5 Kh7

Angreppsdrag som rör sig bakåt
längs diagonalerna är psykologiskt
svåra att se, och detta skapar ett
slags överraskningseffekt som kan
utnyttjas som ett skönhetsmedel
i studier. Här satt man ganska
länge i kommentatorrummet och
undrade när jag skulle se det.
28.Dh1+! uppg.
Detta verkade sätta stopp för
Emanuels chanser att hinna upp
Tiger, som bestämt offrade
kvalitet mot Kezli Ong, men
redan under efteranalysen fick
Emanuel underrättelser om att
spänningen i turneringen var
bevarad.
Nimzoindiskt (E 29)
Tiger Hillarp Persson
Kezli Ong
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
Kezli går återigen i Karpovs
fotspår. Svart vann efter 12.Sg3
g6 i Jusupov–Karpov, London
1989, men därefter har vitspelarna vässat sina metoder att
utveckla initiativet.
12.exf5 exf5 13.Sg3 g6 14.dxc5
bxc5 15.Le3 d6
Här är kanske 15...Da5 solidare.
16.Lxf5 gxf5 17.Dd5+ Kh8 18.
Dxc6 Lxc4 19.Tfd1 Dc8

20.Txd6!
Ett starkt kvalitetsoffer. I det här
läget trodde de flesta att turneringsledaren skulle ta en ny fallseger.
20...Sxd6 21.Dxd6 De6 22.Dxc5
Här kan vit byta dam. Efter
22.Dxe6 Lxe6 23.Lxc5 Tf7 har
vit allt spel, och det är inte tal om
att svart skulle kunna organisera
något motspel mot g2.
22...Kg8 23.Ld4 Tf7 24.h3?!
Här börjar han kanske slira. Återigen kunde han styra mot dambyte med 24.Sh5 Tc8 25.De5.
24...Ld5 25.Kh2 Tc8 26.Da5 h6
Han bygger ett hus för kungen på
h7, och är på väg att sätta ett torn
på g8.
27.Td1 La8
Kezli måste ha haft löparplaceringen i sitt parti från föregående
dag i färskt minne.
28.Td2 Kh7 29.De5 Dg6! 30.Sf1
Tg8 31.De2 Dc6 32.Se3 De4
33.Le5 Te7
Vit har fortfarande de bättre chanTfS nr 6/2007
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serna, men i praktiken är trycket
mot g2 besvärande i längden.
34.Df2 Lc6

35.Td4??
En prakttavla. 35.c4 har föreslagits i stället, för att kunna korka
igen diagonalen på d5. Efter
35...Tf7 är 36.Sd5 inte till fyllest
på grund av 36...Dxc4, men
36.Td6! hotar Txh6+ och framtvingar tornbyte. Då får vit ett
klart grepp med 36...Tg6 37.Txg6
Kxg6 38.Dg3+ Kh7 39.h4, och
det är vit som har g-linjen.
35...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
och samtidigt uppgivet.
De två lägst placerade i turneringstabellen hade alltså besegrat
de två högst placerade. Kezli och
jag hade ju förmånen att spela
utan den press som utsikten till
en turneringsseger innebär.
Bengt Lindberg hade kommit
med i täten inför avslutningen,
och behövde en vinst för att hänga
med, vilket han ordnade med
kallblodigt spel.
Nimzoindiskt (E 32)
Bo Lindberg
Bengt Lindberg
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Dc2 0-0 5.e4 d6 6.e5!?
Här är 6.a3 vanligare.
6...dxe5 7.dxe5 Sg4 8.Sf3 Sc6
20
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9.a3 Le7!!
Det är inte så lite Nimzowitsch
över det här draget. Den första
impulsen är att genast ge sig på f2
och e5 med något i stil
med 9...Lc5 10.Se4 Sd4 11.Sxd4
Lxd4 12.f4 f5, men vit kan fånga
upp det och då leder det bara till
förflackning. I stället backar nu
svart ner på sina två första rader
och belägrar e5 med gerillataktik.
10.Lf4 f5 11.Td1 De8 12.h3 Sh6
13.Dc1 Sf7 14.Sb5 Ld8

Den här uppställningen kunde
vit inte hindra, även om han hade
velat det. Nu borde vit försöka
hitta en aktiv plan, men det är
inte så lätt att föreslå något som
verkligen skulle störa svart.
15.De3 a6 16.Sc3 Se7 17.Le2
b6 18.0-0 Sg6 19.Lh2 Lb7
Nu försöker vit underlätta sitt
spel genom att byta av vitfältarna, vilket dock svart förhindrar.
20.Se1 Lg5! 21.f4 Le7 22.Sd3
Sh4!
Svart behärskar den långa vita
diagonalen, och står klart bättre.
23.Tf2
Inte 23.g3? Dc6.
23...Dc6 24.Lf1 Dxc4
Bengt Lindberg har vunnit en
bonde, och är härefter omutlig.
25.Lg3 Dc6 26.Kh2 Tfd8 27.Tfd2
Sg6 28.Df2 De8
Återigen retirerar svarts styrkor
till sin bas, där vit inte kan
komma åt dem. Nu ska bönderna
fram.

29.Le2 c5 30.Lf3 Lc6 31.b3
Tac8 32.Sb2 b5 33.a4 Txd2 34.
Txd2 Td8 35.Txd8 Sxd8 36.Le2
Dd7 37.axb5 axb5 38.De3 Sb7
39.Dd3 b4 40.Dxd7 Lxd7 41.Sb1
Sa5 42.Sd2 Lc6 43.Kg1 Ld5 44.
Sbc4 Sxc4 45.Sxc4 Lh4 46.Lxh4
Sxh4 47.Lf1 Sg6 48.g3 Se7 49.
Sa5 Sc6 50.Sxc6 Lxc6 51.Lc4
Ld5 52.Lxd5 exd5
Bondeslutspelet är vunnet för
svart.
53.Kf2 c4 54.Ke3 cxb3 55.Kd2
d4
Nu är svarts bönder immuna, och
vit kan inte företa sig något. Svart
måste dock för att vinna beräkna
en variant, där hans kung hjälper
till att pressa ner fribönderna
innan e-bonden kommer för långt.
56.Kd3 Kf7 57.Kd2 Ke6 58.Kd3
Kd5 59.Kd2 g6 60.Kd3 Kc5
61.Kd2 b2
Här var det mer effektivt att gå in
med kungen på a4: 61...Kb5 62.
Kd3 Ka4 63.e6 b2 64.Kc2 Ka3
65.e7 d3+ 66.Kb1 d2 med matthot.
62.Kc2 b3+ 63.Kxb2 Kc4 64.e6
d3 65.e7 d2 66.e8D d1D 67.
Dc6+ Kd3
Svart vinner på sin aktiva kung.
68.Dd5+ Ke2 69.Dg2+ Ke3 70.
Ka3 Dc2 71.Dg1+ Kf3 72.uppg.
Om vit fortsätter att schacka
kommer svart att få hela fyra merbönder.

ROND 12
Tätmötet mellan Tiger och
Emanuel slutade remi efter
städat spel, och Tiger bevarade
sin enpoängsledning.
Axel Smith kastade säkerheten
överbord och spelade som en
riktig juniormästare, vilket fick
sin belöning till slut. En allmän
reflektion är att precisionen särskilt i försvarsspelet var sämre
andra veckan, kanske på grund av
trötthet eller nerver.
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Franskt (C 16)
Axel Smith
Lars Karlsson
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
b6 5.a3 Lf8 6.Sf3 Se7 7.h4
Under inflytande av Tigers vinst
mot Lasse i nionde ronden?
7...Dd7 8.h5 h6 9.b4!?
Han försöker köra över honom
över hela brädet. Nu verkar det
inte vara något fel på 9...c5. Vit
har också förlorat en del tid, och
svart har råd att öppna spelet.
Svart följer dock i stället Nimzowitsch’ maxim att trånga ställningar ska befrias långsamt.
9...c6 10.a4 Sa6 11.Tb1 Sc7
12.b5 Lb7 13.La3 a6!?
Jag tror att det här kan vara en
god idé. Svart får igång spelet på
damflygeln, och den bonde som
går förlorad går att ta igen på sikt.
Den ovannämnda maximen får
vi användning för någon annan
gång.
14.bxa6 Lxa6 15.Txb6 Sc8 16.
Tb3 Lxf1 17.Kxf1 Lxa3 18.Txa3
Sb5! 19.Sxb5 cxb5 20.a5 Sb6
21.Sd2 0-0
Att bara stå och hålla i a5-bonden
verkar inte särskilt lovande för
vit. Juniormästaren kastar istället
över pjäserna mot kungsflygeln.
22.Tg3 Txa5 23.Th4

23...f5?
Men jag förstår inte vad vit hotar
egentligen. Svart kunde lugnt
spela 23...Kh8 24.Thg4 Tg8, och
sedan fortsätta bearbeta damflygeln.

24.exf6 Txf6 25.Thg4 Tf7?
Egentligen är det svagheten på e6
som är svarts största problem,
och inte g7. Därför är det problematiskt att avlägsna tornet från
garderingen därifrån. Efter 25.
...Sc4! 26.Txg7+ Dxg7 27.Txg7+
Kxg7 har svart inget att frukta.
26.Sb3 Ta7 27.Tg6 Dd6 28.Dg4!
Inte 28.Txh6? Dxg3. Nu har vit
kopplat ett ordentligt grepp.
28...Tae7 29.Sc5 Sc4 30.Sxe6
Db4 31.Kg1 De1+ 32.Kh2 Dxf2?
Efter 32...De4 33.Dxe4 dxe4 har
vit än så länge bara en merbonde.
33.Sxg7 Kf8
och svart gav samtidigt upp. Det
är matt i två drag (34.Dc8+).

ROND 13
Tiger fick snabbt den önskade
remin som vit mot Pontus Carlsson, men i övrigt kämpades det
frenetiskt. Ralf Åkesson fick
återigen chansen att offra damen.
Trippelfianchetto (A 30)
Lars Karlsson
Ralf Åkesson
1.c4 Sf6 2.g3 e6 3.Sf3 b6 4.Lg2
Lb7 5.0-0 c5 6.b3 Le7 7.Lb2
0-0 8.e3 a6 9.d3 d6
Båda spelarna försöker spela treraderssystemet.
10.a3 Sc6 11.Sbd2 b5 12.Dc2
Tb8 13.Tab1 La8 14.d4 bxc4
15.bxc4 cxd4 16.exd4 Dd7 17.
Lc3 h6 18.Tfe1 Txb1 19.Dxb1
Tb8 20.Dc2 Ld8
Den här omplaceringen av löparen ger vit taktiska möjligheter
baserade på svagheten på sista
raden.
21.d5!? exd5 22.cxd5 Sa7
Inte 22...Sxd5! 23.Lh3 med matt
eller damvinst. Nu måste vit
fortsätta aktivt för att inte bara
bli av med d-bonden.
23.Se4 Sxd5
Kanske är 23...Tc8!? säkrare.
Efter partidraget är han tvungen

att offra damen igen. Detta ser
lovande ut, men det finns en liten
lucka som vit dock inte utnyttjar.

24.Sxd6! Sxc3 25.Te8+ Dxe8
26.Sxe8 Tb1+ 27.Lf1 Sab5 28.
Dd3 Lb6 29.Sd6?
Ett svårt fel. Efter 29.Df5! är
hotet Dc8 besvärande, och
29...Le4 bemöts starkt med 30.
De5 Kf8 31.Sd6 Sxd6 32.Dxd6+
Kg8 33.De5!, och svart är illa
ute.
29...Td1 30.Dc4 Txd6
Nu har svart en pjäs för mycket
för att det ska vara rent spel, men
Karlsson försöker ge igen trots
allt.
31.Se5 Ld5 32.Dc8+ Kh7 33.
Ld3+ g6 34.Df8 Tf6?
Ralf darrar på manschetten. Det
iskalla 34...Ld4! 35.Sxf7 Lg7 var
påkallat.
35.Lxg6+?
Efter 35.Sg4! hade det fortfarande varit en helt öppen historia.
35...Txg6 36.Sxg6 Kxg6
Den här materialfördelningen
ser man inte varje dag. Åkesson
lyckas hålla precis allt garderat,
och då kan vits dam inte göra
något.
37.Dg8+ Kf6 38.Dh8+ Ke7
39.Dxh6 Lc5 40.h4 Se4 41.Dh8
Lxf2+ 42.Kg2 Lxg3 43.h5 Lf4
44.a4 Sf6+ 45.Kf1 Sc7 46.Dc8
Sxh5 47.Dg4 Sg3+ 48.Ke1 Se6
49.Dh4+ Kd7 50.Dh7 Sc5 51.a5
Sce4 52.uppg.
Ett underhållande parti, där nog
vit var värd ett bättre öde.
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Rond 13: Johan Furhoff mot Bengt Lindberg.

Bengt Lindberg hade gjort en stark
turnering och hade chans till en
sensationell andraplats, men jag
tror att detta påverkade hans spel
negativt.
Sicilianskt (B 23)
Johan Furhoff
Bengt Lindberg
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 a6
Det vanligaste draget är 3...g6,
varefter 4.Sf3 Lg7 5.Le2! hade
gjort slut på motståndarens förberedelser, med klar psykologisk
fördel för vit.
4.Sf3 e6
Han inbjuder till övergång till
öppet Sicilianskt, för efter 5.d4
22
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cxd4 6.Sxd4 Dc7 har vi en ställning som ingår i Lindbergs normala repertoar. Jag kände att
motståndaren mycket gärna ville
ha en välbekant ställning, och
beslöt att hitta på något originellt.
5.g3 b5 6.a3
Om svart nu vill genomdriva b4
måste han förutom Tb8 även spela
a5, och då har a6-draget förlorat
ett tempo jämfört med om svart
börjat uppmarschen med Tb8.
Det är ännu för tidigt att bestämma d2-bondens placering.
6...Sge7 7.Lg2 d6
Kanske har vit mindre nytta av a3
om svart gör 7...d5 här.

8.0-0 g6 9.Tb1!? Lg7 10.b4 cxb4
Efter 10...0-0 11.bxc5 dxc5 12.e5
följt av Se4 och Lb2 går vit till
offensiv mot de mörka fälten i
centrum.
Partidraget är kanske det enklaste sättet att reagera. Det ger vit
en bondemajoritet i centrum,
men svart utvecklar pjäserna och
hoppas hitta en blotta när vit går
fram.
11.axb4 Lb7 12.Tb3
Fortsätter temat med tredjeradsutveckling av tornen. Jag får erkänna att jag lekte med tanken
att fortsätta med g4 och sedan
kasta över tornet till h3, men det
fungerade konstigt nog inte rik-
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tigt. Direkt 12.d4 är väl objektivt
bättre.
12...0-0 13.d4!
Vit har undanröjt den sicilianska
c5-bonden, och kan annektera
centrum utan strid. Nu hotar d5.
Om svart själv gör d5, svarar vit
med e5 och ligger långt framme i
planen att gå fram på kungsflygeln med g4 och f5, samtidigt
som svart inte har något tryck
mot d4.
13...Tc8
Han hävdar att hjälten på b3 är
överlastad efter 14.d5 Sxb4.
14.Se2 Sb8!? 15.Te3

Denna gardering av e4 med tornet har fördelen att e6 kan komma under beskjutning om svart
gör det strategiskt önskvärda f5.
Svart är dock inte inne på sådana
planer utan nöjer sig med att
vänta på ytterligare excentriciteter från motståndarens håll.
15...Sd7 16.Sd2 Db6 17.Sb3
Sf6?
Stänger definitivt för möjligheten f5, varefter vits bondecentrum är den dominerande
strategiska faktorn.
18.h3 Tfd8 19.g4 e5 20.c3 exd4
21.cxd4 Te8 22.f5?!
Den här framstöten borde ha
förberetts bättre, till att börja med
genom 22.Kh2.
22... gxf5! 23.gxf5 Kh8 24.Kh2
Lh6 25.Sf4 Seg8!?
En trevlig pendang till 14...Sb8.
Hotet mot e4 är obekvämt för
vit. Å andra sidan kan svart

komma att få lida för springarens
passiva placering.
26.d5!? Tc4?
Med tanke på de passiva pjäserna
på b7 och g8 borde svart genast
ha utdelat hugget 26...Lxf4+
27.Txf4 Sxd5! mot vits centrum.
Därefter måste han dock vara
försiktig, för om han byter allting
med 28.exd5 Txc1 29.Dxc1
Dxe3 30.Dxe3 Txe3 får han
stora problem med springaren på
g8 efter 31..f6.
27.Tg3 Tcxe4
Det verkar vara hög tid att
göra något åt vits centrum, och
28...Sxe4 29.Lxe4 Tcxe4 30.
Lb2+ f6 31.Se6 är mycket bra för
vit.
28.Lxe4 Txe4 29.Sh5
Här hade 29.Sg6+ fxg6 30.Lxh6
Sxh6 31.fxg6 gett vit god vind i
seglen, men det är inget större fel
på partidraget.
29...Lxc1 30.Sxc1 Txb4?
Efter 30...Sxd5 31.Dd2! Dd4
32.Dg5 Sde7 33.Tfg1 är svart
tvungen till 33...Sg6, vilket bör
vara bra för vit. Partidraget ger vit
en enklare uppgift.
31.Sd3 Th4 32.Sdf4
När vit får alla pjäser i spel fäller
springaren på g8 utslaget.
32...Sxh5 33.Sxh5 Dd4? 34.
Dxd4+ Txd4 35.Te1 Td2+ 36.
Kg1 Lxd5 37.Txg8+! uppg.
Tredjeradstornet fick sista ordet
mot förstaradsspringaren.
Till sist bjöds publiken på en
titanisk drabbning i kampen om
andraplatsen. Publiken bjöds på
spänning in i det sista. Jag ger
brädet till Emanuel Berg.
Damindiskt (E 13)
Pia Cramling
Emanuel Berg
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.Sc3
Lb4 5.Lg5 Lb7 6.Sd2
Ett mycket ambitiöst drag från
vits sida med idén att genomföra
framstöten e2-e4.

6...h6
6...c5!? är ett chansartat drag som
leder till skarpt spel och vilda
komplikationer. Men efter det
lovande och mycket giftiga bondeoffret 7.d5! får vit ett farligt
initiativ. (På 7.a3 så följer 7...cxd4
8.axb4 dxc3 9.bxc3 Dc7 och svart
har en mycket sund ställning.)
7...h6 8.Lh4 exd5 (Svart kan också spela det lite lugnare 8...Lxc3
9.bxc3 d6 med idén g5 och e5 för
att låsa spelet. Lyckas svart med
detta kan det mycket väl sluta
remi, men det är vit som har
chanserna.) 9.cxd5 De7 10.Dc2
0-0 11.0-0-0 g5!? (Ett mycket
vågat drag. Svarts kungsställning
försvagas nu kraftigt, men å
andra sidan går d5-bonden förlorad. Svart kan också erövra bonden genom att spela 11...Lxc3
12.bxc3 Lxd5, men efter 13.e4
Lc6 14.f4 d6 15.Te1! hade svart
redan stora problem i partiet
Jobava–Zhang Zhong, Calvia
2004.) 12.Lg3 Sxd5 13.h4!. Vit
utnyttjar genast försvagningen i
svarts kungsställning och tvingar
fram ytterligare försvagningar.
Detta är mitt parti mot Igor
Khenkin från Santa Cruz 2005.
[Partiet finns kommenterat av
Berg i TfS nr 5/05. LG] Efter en
enorm kämpainsats lyckades jag
vinna partiet, men det var inte
öppningens förtjänst.
7.Lh4 Le7!?
Ett intressant drag vars syfte är
att förhindra eller åtminstone
förmildra omständigheterna i
händelse av att vit spelar e2-e4.
Dessutom är löparen inte längre
lika utsatt som på b4 och nu är
svart beredd att stöta med antingen c5 eller d5. 7...0-0 bemöts
med bondeoffret 8.e4!? med
giftig kompensation för vit, t.ex.
8...g5 9.Lg3 Lxe4 10.h4! och
svarts kungsställning börjar se en
aning skakig ut.
8.e4 Sxe4
Idén bakom svarts föregående
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drag. Nu forceras spelet omedelbart vilket leder till en rad avbyten.
9.Lxe7 Sxc3 10.Lxd8 Sxd1 11.
Lxc7 Sxb2 12.a4
Vit tar bort det sista flyktfältet
för svarts springare, vilket tvingar
honom att ge tillbaka merbonden
för att undvika pjäsförlust. Ett
tänkbart alternativ är 12.Ld6 och
svarts ställning blir en aning
krampaktig. Då finns inte längre
resursen d7-d5, men 12...Sc6
verkar leda till utjämning. En
möjlig fortsättning är 13.a4 Sxd4
14.Ta2 Sc2+ 15.Ke2 Sd4+ 16.
Ke1 med dragupprepning och
remi.
12...d5 13.cxd5 exd5 14.Ta2
Sc4 15.Sxc4 dxc4 16.Lxc4

Vit har vunnit tillbaka bonden
och dessutom erövrat löparparet
vilket är en klar fördel i en öppen
ställning som denna. Till sin
nackdel har hon svaga bönder
på d4 och a4. För övrigt är svart
vid draget och vit måste genast
bemöta de kommande hoten.
16...Kd7!
Ett starkt drag. Svart utvecklar
kungen med tempo, och på dlinjen har den en utmärk position
eftersom den kan ta skydd
framför vits d-bonde. Nu öppnas
också åttonde raden för tornet
på h8 som kan ta sig till antingen
e- eller c-linjen.
17.Le5
Ett nytt drag för mig. Jag hade
tidigare mött 17.Lf4 och dess24
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utom specialstuderat 17.Lg3!?.
Under partiet försökte jag därför
lista ut vad som kunde komma att
bli väsentliga skillnader med att
ha lagt in draget f7-f6.
Draget 17.Lf4 har sina nackdelar. I flera varianter står löparen
lite dumt här, så därför är kanske
17.Lg3 ett bättre alternativ. Mitt
parti mot Campos Moreno (Mallorca 2006) illustrerar svarts
möjligheter – se TfS nr 4/06. [Där
behandlas också 17.Lg3. LG]
Det direkta bonderovet 17.
Lxb8 Taxb8 18.Lxf7 ger inte vit
någon ro efter 18...Thf8 19.Lh5
Tf4 20.Td2 Tc8 och svart kommer in längs c-linjen och tar igen
dubbelt upp.
17...f6 18.Lg3 Tc8
Nu fungerar inte längre 18...Lxg2
19.Tg1 Tc8 på grund av 20.Txg2
Txc4 21.Lxb8 Txb8 22.Txg7+
och svarts kung står i schack till
skillnad från varianten med
17.Lg3.
19.Lb5+

19...Ke6!
En stark nyhet. Svarts idé är
att ställa löparen på d5, gömma
undan kungen på f7 och spela ut
springaren till c6. I partiet Mchedlisjvili–Balogh, Mainz 2006 följde istället 19...Lc6? 20.Kd2 a6
21.Ld3 Kd8 22.f3 Sd7 23.Te1
Ta7 24.Ld6 Ld5 25.Tc2 Txc2+
26.Lxc2 Kc8 27.Lf5 Lc6 28.d5
Lxa4 29.Te8+ och vit vann.
20.0-0 Ld5 21.Te1+ Kf7 22.
Tae2 Sc6 23.Lxc6

Vit riktar genast in sig på att hålla
ihop ett olikfärgat löparslutspel
med dubbla torn. Det gick naturligtvis att behålla löparparet, men
då hade vit fått spela passivt med
23.Td2 och svart kan snabbt få
överhanden. Inte heller ger det
olikfärgade löparslutspelet efter
23.La6 Te8 24.Txe8 Txe8 25.
Txe8 Kxe8 26.Lb5 Kd8 27.Lxc6
Lxc6 någon trygg vila för vit.
23...Lxc6 24.Te7+ Kg6 25.a5
bxa5 26.Ld6
Vit ställer upp löparen för att
hindra a-bondens framfart. Dessutom hotar T1e3 följt av Tg3+.
26...Te8
Även om pjäsavbyten i regel
gynnar den försvarande sidan vid
spel med olikfärgade löpare så är
det nödvändigt för svart att byta
av det ena tornet.
27.f3 a4 28.Kf2 a6!
Ett stilla drag som är av stor
betydelse framöver. När svart så
småningom byter av ett torn är
det viktigt att inte förlora tid och
det får då inte stå en hängande
bonde på a7. Dessutom är det
viktigt att bonden står på vitt så
att den inte genast blir omhändertagen av vits löpare.
29.h4 h5 30.Kg3?!
Ett avvaktande drag som ger svart
det lilla extra han behöver. Det
hade varit bättre att pendla med
tornet, t.ex. 30.T1e3.
30...Kf5!

Svart måste ha alla pjäser aktiva,
inte minst kungen. Detta kan bli
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av mycket stor vikt i händelse av
ett rent slutspel med enbart olikfärgade löpare och bönder.
31.Kf2
Vit kunde också ha provat det lite
aktivare försvaret 31.Kh3 med
idén att stöta med g2-g4. Min
tanke var då att fortsätta med
31...Txe7 32.Txe7 Td8 33.Lc5
Td7 och efter 34.Txd7 Lxd7
35.Kg3 Ke6 36.Kf4 Kd5 37.Ke3
Kc4 38.Kd2 Kb3 39.Kc1 a3
40.Kb1 a2+ 41.Ka1 Le6 42.f4
Ld5 43.g3 f5 har svart har ett
vunnet slutspel tack vare den
extra a-bonden, t.ex. 44.Ld6 Kc3
45.Le5 g6 46.Lg7 Kd3 47.Kb2
Ke3 48.Lh6 Kf3 49.Lg5 Kxg3
50.Ka1 a5 51.Kb2 a4 52.Ka1 a3
och svart vinner med hjälp av
dragtvång. Vit har säkerligen
bättre försvarsresurser någonstans, men detta är i varje fall ett
av ställningens teman.
Kanske var 31.Txe8 ett bättre
försvar, t.ex. 31...Txe8 (Efter
31...Lxe8 32.Te7 Td8 33.Lc5 g6
34.Kf2 har vit lyckats locka fram
en avgörande försvagning i 33...g6
vilket gör det svårt att jobba runt
tornet via b-linjen eftersom f6bonden snabbt blir utsatt av vits
torn och löpare.) 32.Txe8 Lxe8
33.Kf2 Ke6 34.Lf8 Kd5 35.Ke3
g5 36.g3 Kc4 37.Kd2 gxh4 38.
gxh4 Kb3 39.d5 (39.Kc1 a3
40.Kb1 Lf7 41.Lg7 a2+ 42.Ka1
f5 och svart vinner) 39...a3 40.Lg7
Kb2! 41.Lxf6+ Kb1 42.Kc3 a5
43.f4 a2 44.Kc4 a1D 45.Lxa1
Kxa1 46.f5 Kb2 47.d6 a4 48.f6
a3 och svart vinner eftersom han
får dam först.
31...Txe7 32.Txe7 Td8 33.Lc5
Tb8!
Svart är redo att gå in med tornet
via b-linjen. Bonden på g7 offras
för att fribonden på a4 ska kunna
avancera.
34.d5?!
Vit offrar d-bonden för att hon
ska få fler diagonaler för sin
löpare. Nu kan den vid behov

Rond 13: Pia Cramling mot Emanuel Berg

förflytta sig till d4 för att istället
täcka a-bondens förvandlingsfält
på a1. Det hade hur som helst
varit bättre att spara denna bonde ytterligare några drag för att se
vad svart tar sig för. Efter 34.Txg7
Tb3 är 35.d5 mera lägligt. (Alternativet 35.g4+ är mycket farligt
för vit efter 35...hxg4 36.fxg4+
Kf4 och svart får mycket aktivitet.)
34...Lxd5 35.Txg7 Tc8 36.Ld4
a3 37.Ke3 Te8+ 38.Kd3 a2 39.
g4+ hxg4 40.fxg4+ Kf4 41.Td7?!
Jag hade väntat mig 41.Lxf6 Te1
(Tyvärr fungerar inte det eleganta 41...Te5 på grund av 42.Tg5!
och vit klarar sig.) 42.Lb2
(42.h5?? Te5!! och nu finns inte
längre Tg5 att tillgå. A-bonden

går strax i dam och svart vinner.)
42...a1D 43.Lxa1 Txa1 med
trolig vinstställning, men sämre
utsikter för svart än i partiet.
41...Lc6 42.Td6 Lb5+ 43.Kc2
Te1 44.Txf6+ Kxg4 45.Tg6+ Kh5

46.Tg3??
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En riktig tavla som ger svart chansen att vinna omedelbart. 46.Tg2
Kxh4 följt av a1D leder till en
liknande ställning som den som
uppkom i partiet.
46...a1D?
Jag var helt inne i andra tankar
och missade det enkla mellandraget 46...La4+ varpå vit kan räcka
fram handen direkt eftersom
kungen inte har något vettigt fält
att gå till. På d-linjen blir kungen
åter schackad av tornet varpå
löparen på d4 går förlorad och
på b2 eller c3 blockerar den diagonalen för löparen.
47.Lxa1 Txa1
Svart har nu istället en tekniskt
vunnen ställning, men vissa
problem kvarstår eftersom ett
tornbyte leder till remi om vits
kung samtidigt kan kontrollera
förvandlingsfältet a1.
48.Kb2 Th1 49.Tg7 Te1 50.Kb3
Vit väljer att genast ge bort hbonden för att istället skära av
svarts kung längs h-linjen.
50...Te4
Det finns ingen anledning att
släppa upp vits kung till a5 i
onödan och h-bonden springer
ingen vart.
51.Ka3 Kxh4 52.Kb3 Kh5 53.
Ka3 Kh6 54.Tg3 Le8
Svart tar hjälp av löparen för att
skära av vits torn längs g-linjen
och därmed komma närmare med
kungen som är på väg till andra
flygeln för att understödja abonden.
55.Kb2 Lg6 56.Ta3 Te6 57.Tg3
Kg7 58.Tf3 Le4 59.Tf2 Te5
60.Te2 Tb5+ 61.Kc3 Lf5 62.Ta2
Tb6 63.Kd4 Kf6 64.Kc5 Te6
65.Kd4
Jag hade väntat mig 65.Tb2 med
idén att byta torn på b6. Detta
kan jag dock besvara med
65...Ke5! och efter 66.Tb6 vinner 66...Txb6 67.Kxb6 Ld3 68.
Ka5 (68.Kc5 a5!) 68...Kd4
69.Kb4 Lc4 70.Ka3 Kc3 71.Ka4
Kb2 72.Kb4 Lb5 73.Ka5 Kb3
26
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74.Kb6 Kb4 och bonden går i
dam.
65...Lg4 66.Tf2+ Ke7 67.Tf4
Vit hotar förutom löparen också
Te4 med tornbyte varpå kungen
går tillbaka till a1 och håller remi.
67...Tg6 68.Kc5 Kd7 69.Tf2 Kc7
70.Tg2 Tc6+ 71.Kb4 Lc8
Det största arbetet är gjort och
snart kan svart börja avancera med
bonden, men vit sätter upp ytterligare en sista fälla.
72.Tg3

Vit hotar nu med Tc3 med tornbyte.
72...Kb6??
Efter drygt sex timmars slit slarvar jag bort vinsten i ett enda
drag. Jag hade dessutom klart
bättre tid och ingen som helst
tidsnöd. Enda förklaringen till
detta jag kan komma på är trötthet efter en lång turnering med
många långa hårda partier. Jag
hade naturligtvis sett vits nästa
drag, men missat själva huvudpoängen. Enklast är att börja med
72...Th6! för att få tornet ur
vägen. Sedan kan svart lugnt gå
upp med kungen och avancera
med bonden.
73.Tc3
Vit hotar tornbyte vilket svart
inte kan tillåta. Det går heller
inte att flytta undan tornet i sidled eftersom löparen på c8 då går
förlorad med en teknisk remiställning som följd. Som tur är
finns
73...a5+

vilket jag också hade beräknat.
Först när jag utfört draget blev jag
slagen av blixten och förstod vad
som var på väg att hända.
74.Ka4!!
Vit offrar sin sista pjäs för att
ställa kungen patt. Jag hade
endast beräknat varianten 74.Kb3
Le6+ följt av Td6 i nästa drag.
74...Txc3 patt
Efter ett par minuters betänkande insåg jag det oundvikliga och
avslutade pattkombinationen.
En mycket bitter remi efter ett i
övrigt väl genomfört parti. Som
tur var påverkade det inte min
placering, men det var ändå
mycket irriterande.
(Partikommentarer av Emanuel
Berg)
Kostnaden för SM-gruppen är
cirka 200 000 kronor, vilket är
mindre än förut eftersom centralstyrelsen beslutat om mindre
startpengar till stormästarna. Det
kan låta mycket, men man bör
hålla i minnet att SM-gruppen
inte är någon vanlig tävling, och
att den ställer spelarna inför
speciella utmaningar. I en öppen
turnering får man spela fem eller
kanske sex hårda partier, och har
chans att komma igen mot enklare motstånd om det går dåligt. I
SM får man spela tretton partier
mot farliga motståndare som alla
är mycket måna om resultatet.
Det gör tävlingen till ett särskilt
kraftprov, och jag tror att jag hör
till de spelare som dragit mest
nytta av den prövningen. Men jag
var mycket glad när tävlingen var
slut.
Detsamma gäller nog arrangörerna, som varit igång i ett
och ett halvt års tid. De rodde
arrangemanget i hamn på ett förtjänstfullt sätt, även om marknadsföringen av spelen var något
pliktskyldig.
Om tio år kommer jag gärna till
Eriksdalshallen igen.
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Sebastian Nilsson, Ellinor Frisk och Nils Grandelius.

Skånska juniorer
på sommarturné
AV AXEL SMITH

Mragel Vrillestad organiserade i
år två arrangemang. Först anordnades den hemliga träningsturneringen Vrillestadsmästerskapet
med kandidatmatcher och finaler. För min del har Vrillestadsmästerskapet inneburit tjugofyra
lärorika långpartier mot Hans
Tikkanen, Nils Grandelius,
Daniel Semcesen och Sebastian
Nilsson. Vinnare av samtliga fyra
VM-cykler blev Hans. Efter sådd
är det dags för skörd, efter träning
följer tävling – det var dags för
Mragels Tjeckienturné. Den
vände sig till alla skånska juniorer, varav nio valde att följa med.
Sju timmar efter att SM hade
slutat drog vi till Tjeckien på jakt
efter äventyr och IM-normer.

Tjeckien är ett land med stark
schacktradition. Till viss del beror detta på de förutsättningar
landet har med sitt geografiska
läge samt låga mat- och ölpriser.
Efter EU-inträdet har priserna
gått upp en aning men det är
fortfarande som att komma till
en annan värld. Vi bodde för
45-65 kr natten. Tjeckernas
schacktradition är dock mer genuin än så. Huvudförklaringen
till deras schackintresse ligger,
enligt turneringsdirektören Jan
Mazuch, i att man tog chansen
när den kom:
– Innan kommunismen föll vid
sammetsrevolutionen 1989 hade
vårt folk inte så många aktiviteter
att spendera fritiden på. Ome-

delbart efter revolutionen började vi förbereda oss för att
arrangera schacktävlingar. Det
fanns bra motivation att bli professionell schackspelare eftersom
man fick möjlighet att resa. Jag är
glad över att antalet schackspelare inte har minskat nu efter de
sociala förändringar som har skett.
Av de tjeckiska turneringarna
är Czech Open i Pardubice den
största. I år hade den otroliga
1700 deltagare och då har man
ändå inte räknat med de hundratals personer som kommer för att
utöva andra spel – från bridge och
shogi till korsord och alfapet. Bra
service är en av nyckelfaktorerna
till de lyckade arrangemangen,
enligt Mazuch:
– Vi försöker alltid kommunicera med alla spelare så snabbt
som möjligt och hjälpa till med
alla slags frågor. Vi tar helt enkelt
hand om alla deltagare och har en
bra arrangörsstab. Jag tror att
tjecker är bra organisatörer. Vi
gillar inte att arbeta efter detaljerade listor utan använder oss i
stället av fantasin.
Att man har utmärkt service
kan jag bekräfta. När jag skulle
anmäla oss till turneringarna i
Tjeckien kollade Mazuch upp
tågtider och boendemöjligheter
samt gav oss dispens att komma
först till rond två i den första
turneringen. En annan nyckelfaktor i arrangemangen är kontinuitet.
– Många schackturneringar i
Tjeckien ställdes in kring år 2000.
Vi bestämde oss för att starta
Czech Tour series eftersom det
är enklare att göra reklam för och
arrangera en hel turné än enskilda turneringar.
Med PR-firman Ave Kontakt
som huvudsponsor har Czech
Tour idag sex anställda och
arrangerar åtta turneringar över
hela året. Mazuch tror att man
nått en övre gräns över hur många
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turneringar det går att arrangera
i Tjeckien utan att kvalitén
sjunker. Drömmen är istället att
få schack-OS till Prag men man
funderar även på att arrangera
turneringar utomlands.
När man åker runt och spelar
schack i flera månader tappar man
mer eller mindre greppet över
vad som händer hemma i Sverige.
När jag kom hem hade fyra
av mina åtta närmaste grannar
flyttat, min bror belägrat min
lägenhet och mina kusiner med
föräldrar stuckit till Sydkorea.
Men livsstilen med ett parti
schack om dagen är samtidigt
otroligt skön. Man får chansen
att koppla av på ett sätt som
normalt aldrig är möjligt i vårt
alltför stressade samhälle. Jag
saknar heller inte bekvämligheter som kök, TV och tvättmaskin
utan trivs bra med fyra kvadratmeters boendeyta och plastgafflar. Sedan finns det ju ännu
trevligare sorters gafflar:
Axel Smith–Petra Blazkova
Olomouc IM C

1.Lxe6+! Lxe6 2.Txg7+ Kxg7 3.
Sfxe6+ Sxe6 4.Sxe6+
En riktig familjegaffel!
4...Kf6 5.Sxc7
och vit vann enkelt.
Resultatmässigt var Olomouc
Chess Summer den mest lyckade
turneringen för vår del. Hans
Tikkanen tog sin sjätte IM28
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inteckning, lite väl många utan
att bli IM. Hans är dock i gott
sällskap, Rybkas utvecklare
Vasik Rajlich behövde åtta normer innan han fick sin titel. Ingen
har tvivlat på att Hans har haft
IM-styrka i sig under flera år men
dålig tidsanvändning, skakiga
svartöppningar och en opraktisk
spelstil har gjort att den fantastiska räkneförmågan aldrig kunnat
ge full utdelning. Köpet av ett
DGT-bräde i januari blev den
symboliska startpunkten på en
målmedveten satsning med
mycket schackträning inför sommaren. Därefter har den efterlängtade jämnheten infunnit sig.
Jag pratade med Stellan Brynell i
slutet av maj och berättade då att
Hans med all sannolikhet snart
skulle bli IM. Stellan, som är van
vid att hämta tre elopoäng per
tävling sa att “Fyrtio elopoäng
snyter man inte upp så lätt“. En
turnering senare var det klart.
Här följer IM Tikkanens två
intressantaste partier, båda från
GM-gruppen i Olomouc:
Nimzoindiskt (E 21)
Hans Tikkanen
Nikita Maiorov
Olomouc GM B
När jag senast spelade fotbollsmatch insåg jag att vårt kära
schack och det gröna fältets
schack har ett antal saker gemensamt. I dessa två partiet kommer
en av dem att åskådliggöras. Det
aktuella konceptet är att det i
anfallet ibland är rätt att ta tid på
sig (långa uppbyggda anfall som
låter försvaret vila och motståndarna jobba / förbättra sin ställning, profylax) och ibland rätt att
smida medan järnet är varmt
(snabba anfall / hårt utnyttjande
av initiativ). Det är inte alltid lätt
att veta när vilket skall nyttjas,
oavsett sport. Det första partiet
är ett exempel på hur man kan
förbättra sin ställning gradvis och

till synes spela ut en ganska stark
spelare utan bekymmer. Som förmildrande omständighet för min
motståndare bör nämnas att det
var en morgonrond.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4
4.Sf3
Kasparovvarianten är det senaste
tillskottet i min arsenal mot
Nimzoindiskt. Den leder ofta till
komplicerade ställningar med
relativt mycket spel kvar. Andra
drag jag testat vid mer än enstaka
tillfällen är 4.Dc2 (Capablanca)
och 4.e3 (Rubinstein).
4...b6
Denna ställning uppkommer
ibland från den damindiska dragföljden 3.Sf3 b6 4.Sc3 Lb4.
5.Db3
Vanligare är att vit direkt binder
svarts springare på f6 med 5.Lg5
men jag fattade tycke för 5.Db3
när jag förberedde mig som svart
mot Daniel Semcesen i våras.
5...De7
Vanligare är 5...c5 6.Lg5 och
5...a5 6.Lg5.
6.Lg5 Lb7 7.e3 h6 8.Lh4 Lxc3+
Efter 5...a5 och ett senare avslag
på c3 kan vit ofta slå tillbaka med
b-bonden då damen har tillräckligt med arbetsuppgifter på blinjen. Nu när b6 inte är försvagat
behåller vit en okomprimerad
bondestruktur med
9.Dxc3
Typiskt för Nimzoindiskt har vit
fått löparparet, men svart står
mycket solitt vilket gör det svårt
att skapa något.
9...d6 10.Ld3
Svart vill gärna befästa en springare på e4, så d3 är det naturliga
fältet för löparen.
10...Sbd7
Här fick jag börja tänka eftersom
8...Lxc3+ var ett nytt drag för
mig. Efter en halvtimme tyckte
jag Td1, d5, 0-0-0 och 0-0
var intressanta möjligheter. 11.
0-0-0 är draget som har spelats
tidigare men vid brädet gillade
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jag 11.0-0 bäst.
11.0-0 c5
Min till synes morgontrötte motståndare tänkte nu ikapp det
mesta av det tidsförsprång jag
hade givit honom.
12.Tad1
Centraliserar ett torn på en potentiellt intressant linje som kan
öppnas med d4xc5, understödjer
ett framtida d4-d5 samt förbereder ett batteri med Ld3-b1 och
Dc3-c2/d3 mot svarts kungsflygel utan att stänga in tornet.
12...0-0
Alternativen att stå kvar i centrum eller rockera långt för att
köra på med kungsflygelbönderna verkar riskabelt och en smula
osunt. I praktiskt spel är det dock
en intressanta möjligheter.
13.Lb1
Vit börjar hota Dd3 följt av slag
på c5 och besättning av d-linjen.
13...Tfd8
Förbereder antingen Sf8 eller Df8
samt understödjer d6-bonden.
14.Dc2
Utan hot på d-linjen skulle
damen bara stå i vägen på d3. Vit
hotar 15.Dh7+! Sxh7 16.Lxe7
Te8 17.Lxd6 med bondevinst.
14...Df8
Bättre är kanske 14...Sf8 då vit
dock får möjligheten att byta av
på c5 utan att svart kan slå tillbaka med springaren, vilket han
helst vill.
15.d5!
Tar terräng i centrum och stänger
in svarts löpare på b7. Eftersom
vit kanske hotar att byta på e6
och trycka på d6-bonden väljer
svart att direkt byta på d5
15...exd5 16.cxd5 Te8
Tornet behöver inte längre ge
stöd åt d6 utan kan istället användas för att trycka mot e4, som
svart fortfarande vill befästa med
en springare.
17.Tfe1
För in sista tornet i spel och förbereder e3-e4.

17...g5?!
På det omedelbara 17...Se4 har
vit till exempel 18.Da4 Sdf6 19.
Sd2! Lxd5 20.Sxe4 Lxe4 21.Lxf6
Lxb1 22.Txb1 gxf6 23.Tbd1 Te5
24.Dd7 De7 25.Dxe7 Txe7
26.Txd6 med fördel. Detta hade
ändå varit att föredra framför
partidraget som kraftigt försvagar svarts bondestruktur och
kungsställning. För Maiorov var
det nog en kalkylerad risk mot en
lägre rankad spelare för att skapa
komplikationer.
18.Lg3 Se4

19.Sd2!
Byter av svarts aktiva pjäs innan
svart hinner konsolidera sin ställning.
19...Lxd5
Svart blir av med den irriterande
kilen på d5, men ställningen öppnas för vits löparpar och det blir
dragigt runt den svarta kungen.
Efter alternativet 19...f5 20.Sxe4
fxe4 21.Dc4 Sf6 22.f3 är svarts
ställning full av hål och vit står
klart bättre.
20.f3 Sef6 21.Sc4
21.e4 är också möjligt och kanske
exaktare, men jag ville ha det
rena löparparet.
21...Lxc4 22.Lxd6 Dg7 23.Dxc4
Vit har fått tillbaka bonden som
föll på d5 och har nu löparparet
mot springarparet med ett öppet
centrum. Dessutom saknar svarts
springare säkra utposter och kungen är svag. Ställningen är vunnen.
23...Se5

Svart iscensätter med de kommande dragen ett försök att skapa lite spel med sina springare,
men det slår slint och hans ställning försämras snabbt.
24.Dc3 Sc6 25.Ld3
Den svarta kungen är för tillfället
välskyddad, så löparen ger sig av
för att irritera de svaga vita fälten
på damflygeln.
25...Tad8 26.Lb5 Te6 27.Lg3
Tde8?!
Tappar material men vit var ändå
på väg att bryta igenom.
28.Lc4! T6e7 29.Td6
Svarts springare får ingen ro ...
29...Se5 30.Lb5
... och inte heller tornen undkommer löparnas onda blickar.
30...Sed7 31.e4 Td8 32.Ted1
Alla vits pjäser står skönt medan
alla svarts pjäser har problem.
32...a6 33.Lc6 Te6 34.e5 uppg.
Vit vinner pjäs.
(Partikommentarer av Hans Tikkanen)
Slaviskt (D 43)
Hans Tikkanen
Martin Kraemer
Olomouc GM B
Det andra partiet är ett exempel
på hur man kan utnyttja en inexakthet genom att konsekvent
spela de hårda dragen. Kraemer
låg före partiet i toppen med +3
och hade därmed goda chanser
till en eftertraktad GM-inteckning om han slog mig. Jag hade
hittills blandat och gett med vit i
turneringen med några bra och
några usla partier, så han verkade
ganska hoppfull.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.Lg5 h6
Detta drag leder till Moskvavarianten. Det är det vanligaste
alternativet på hög nivå (elo
2450+) och spelas där ungefär
dubbelt så ofta som Cambridge
Springs (5...Sbd7) eller Botvinnikvarianten (5...dxc4).
6.Lxf6
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Detta drag ger mer positionellt
spel än det skarpa och nästan lika
vanliga 6.Lh4. Spelet brukar då
fortsätta 6...dxc4 7.e4 g5 8.Lg3
b5 9.Le2 Lb7 10.h4 g4 11.Se5
och vit har centrum, en del spel
och några svarta svagheter som
kompensation för bonden. Eftersom jag hittills aldrig studerat
6.Lh4 var det inte ett alternativ
för mig.
6...Dxf6 7.g3
Ett ganska ovanligt drag som jag
har haft god utdelning med. Förutom detta parti har jag använt
det mot Mladen Gajic (LASK
Open 2006, 1–0) och Esben Lund
(Taastrup 2007, 1–0). Draget ger
spelet en karaktär av slutet Katalanskt. Huvuddraget är istället det
naturliga 7.e3 då svart normalt
svarar 7...Sd7. Efter 8.Ld3 anser
svart att vit har offrat ett tempo
på löparen om han slår av på c4.
8...dxc4 9.Lxc4. Svart kan få svårt
med sin svartfältare eller dam om
löparen utvecklas på den öppna
diagonalen och väljer därför att
fianchettera: 9...g6 10.0-0 Lg7.
Svart har löparparet och ganska
solid ställning mot att vit fått ett
utvecklingsförsprång, övervikt i
centrum och möjlighet att försöka skapa svagheter på damflygeln
med ett minoritetsangrepp. Ett
sådant utbyte av fördelar leder
ofta till intressanta partier med
chanser för båda kombattanter.
7...Sd7
Esben Lund valde mot mig det
direkta 7...dxc4 8.Se5 b5?! (Svart
bör istället spela på att få igenom
ett snabbt e5 innan vit hinner
befästa centrum. Intressant är
8...Sd7 9.Sxc4 e5 eller 8...Lb4
9.Lg2 Sd7 10.Sxc4 e5) 9.Lg2 (9.
Sxb5 cxb5 10.Lg2 Lb4+ 11.Kf1
Sd7 12.Lxa8 Sxe5 13.dxe5 Dxe5
och vit har fördel, men jag har
stor respekt för Esbens kvalitetsoffer.) 9...Lb4 10.a4 och svarts
damflygel kommer att förintas
med klar vit fördel som konse30
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kvens.
8.Dd3
En nyhet. Jag hade efter partiet
mot Gajic, då 7.g3 var en egen
idé vid brädet, tittat lite på varianten och ansett att antingen
8.Db3 eller 8.Dd3 var värt att
testas. Vilket av dem har jag tyvärr glömt. Det enda som spelas
är 8.Lg2 men jag är inte helt nöjd
med vits kompensation efter
8...dxc4 9.0-0 Le7. Dock har spelare som Kramnik och Ivantjuk
spelat det, så helt uselt bör det
inte vara.
8...Dd8
Jag tror att det är bättre att spela
8...dxc4 9.Dxc4 e5 och det är
utjämnat - svarts löparpar kan
mycket väl komma till sin rätt i
det följande mittspelet. Vit står
inte utan chanser eftersom han
har en extra centrumbonde samt
en potentiellt fin löpardiagonal
som kan luckras upp med hjälp
av en bondestorm på damflygeln.
9.Lg2 Le7 10.0-0 b6?
Min motståndare är inte hemma
i dessa varianter och har redan
förbrukat en del tid. Detta drag
är inte alls bra för tillfället utan
borde ha skjutits upp tills efter
0-0. Partidraget försvagar den vita
diagonalen och vit kan med sitt
utvecklingsförsprång skapa ett
farligt initiativ mot den svarta
kungen i centrum. Mina följande
drag kändes helt självklara – man
måste ta chansen när man får
den!
11.cxd5 cxd5
Efter 11...exd5 12.e4! dxe4
13.Dxe4 Lb7 14.Tfe1 har svart
klara problem på e-linjen. Då ser
vi varför svart skulle ha rockerat
först.
12.e4!
Ett öppnande av centrum när man
har utvecklingsförsprång och
motståndarens kung är kvar i
centrum är lockande. Dessutom
får vit tempo då tornet på a8
hänger.

12...dxe4 13.Dxe4 Tb8
På 13...La6 hade jag planerat
14.Tfd1 0-0 15.Se5 Tc8 16.Sc6
De8 (Bättre är kanske 16...Sf6
vilket jag missat, men som kan
besvaras med 17.Dc2 Dd7 18.
Da4 Lb7 19.Sxe7+ Dxe7 20.
Dxa7 med fördel för vit) 17.Sxa7.

14.d5
Dags att rasera det sista skyddet
för den svarta monarken innan
Han hinner fly.
14...Lb7
På 14...Sf6 har vit flera dag som
ger fortsatt bra spel. Jag hade
tänkt testa 15.Da4+ Ld7 16.Dxa7
exd5 17.Se5 och svart har
problem med d-bonden.
15.Dg4!?
Framtvingar h6-h5 som blir en
försvagning när svart äntligen
kommer till rockad. Efter det
omedelbara 15.Da4 slipper svart
problem med h5-bonden och
fältet g5. Ett drag som jag inte
övervägde under partiet men som
verkar vara starkare är 15.Sd4!
och springaren hotar att hoppa in
på c6. Efter byte där får vit en fin
fribonde.
15...h5
Eller 15...Sf6 16.Da4+ Dd7 17.
Dxa7 med fördel för vit.
16.Da4 Lxd5?
Med mindre än tjugo minuter
kvar försöker svart spara tid
genom att inte räkna om sina
varianter och missar därmed vits
uppföljning. Med initiativ lyckas
man ofta sätta motståndaren
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under konstant press med många
hot, och då missar han förr eller
senare ofta något av dem. När
man försvarar sig mot ett ihållande initiativ krävs det dels mycket
tid för att räkna igenom alla
möjligheter, vilket kan leda till
tidsnöd, dels stor mental ansträngning att hela tiden uthärda pressen. Eftersom initiativ ofta är en
jobbig fördel att spela mot, gillar
många spelare att skaffa sig initiativet även om det kostar mer
än det objektivt smakar; det är
stor skillnad mellan analys med
hjälp av dator och att sitta vid
brädet och spela - på alla nivåer!
Istället bör svart spela 16...b5!
17.Dc2! 0-0 (17...exd5 18.Sd4
med initiativ) 18.Tad1 och vit
står lite bättre, en del tack vare
att svart tidigare tvingades till
h6-h5.
16...0-0! är också ett intressant
alternativ. Vits bästa verkar vara
att centralisera pjäserna, 17.Tad1
med liten fördel (sämre verkar
17.dxe6 vara eftersom svart får
en hel del spel efter t.ex. 17...Sc5
18.exf7+ Txf7 19.Dc4 La6 20.
Sb5 Lf6).
17.Sxd5 exd5 18.Lh3!
Andra drag ger också fördel, men
efter partidraget är ställningen
redan vunnen.
18...Tb7 19.Tac1
Åter det bästa draget men med
många lovande alternativ. Tornet siktar in sig på c8 för att vinna
damen och täcker c7 i vissa
varianter.
19...b5
Efter 19...Th6 har vit många drag
som vinner. Jag hade tänkt välja
20.Tfe1 och trycket kommer leda
till materialvinst. Även 20.Dd4
och 20.Se5 såg jag som vinnande
alternativ.
20.Da6 Tb6 21.Dxa7 Sc5 22.
Tfe1
Möjligt var också 22.Txc5 Lxc5
23.Te1+ Kf8 24.Se5 med avgörande fördel.

Pardubice

●

Olomouc

●

Schwarzach

Pardubice, Tjeckien. Bäst av de sex svenskarna i A-gruppen
klarade sig Ralf Åkesson på 44:e plats och Hans Tikkanen på
59:e, båda med 6 poäng (9 ronder, 429 spelare).
Olomouc, Tjeckien. Nils Grandelius och Hans Tikkanen
tog 5½ poäng (av 11) i sina respektive GM-turneringar, medan
Sebastian Nilsson och Axel Smith tog 5½ respektive 6 poäng
i sina IM-turneringar. De två förstnämnda klarade båda IMnormen.
Schwarzach, Österrike. Bäst i svensklägret var 8. Axel
Smith 6; 16. Sebastian Nilsson 6; 17. Nils Grandelius 5½; 30.
Ellinor Frisk 5 poäng (9 ronder, 88 spelare).

22...Se6 23.Lxe6 Txe6 24.Txe6
Enklast, men om vit undviker
den svarta fällan, så vinner även
24.Sd4 Te4 25.Sc6 Dd7 26.Db8+
Ld8 27.f3 (27.Sxd8? 0-0 och svart
står bättre).
24...fxe6 25.Se5 Th6 26.Db7
uppg.
Eftersom svart kommer att förlora damen fann Kraemer det dags
att ge upp.
(Partikommentarer av Hans Tikkanen)
Nog var det övertygande partier,
men jag tycker fortfarande att det
finns fler olikheter än likheter
mellan schack och fotboll. Fotboll var annars en av våra favoritsysselsättningar i Tjeckien – vi
spelade så mycket att vi slet ut
den första boll vi köpt och fick
skaffa en ny. I Olomouc tog det

svenska laget “Mragel 64“ hem
förstaplatsen i fotbollsturneringen. Det berodde nog mer på att vi
är fantastiska tävlingsmänniskor
än på att vi är bra fotbollsspelare.
Vänsterhänte Nils partier blir aldrig balanserade utan svänger vilt
fram och tillbaka. Ändå försöker
han aldrig medvetet spela osunt
eller krångla till det. Inför näst
sista ronden i Olomouc hade han
chansen att ta en IM-inteckning
vid vinst. Han råkade dock preppa mot fel motståndare. När han
upptäckte detta faktum uttalade
han den redan klassiska kommentaren: “Då får jag väl koncentrera
mig ordentligt“. Nils lyckades
överraskande bra, tränare Hermanssons koncentrationsövningar verkar ha gett viss färdighet.
Själv försökte jag bidra genom att
servera Nils kaffe efter ett tiotal
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drag. Inget skulle få störa koncentrationen.
Sicilianskt (B 50)
Jakub Zeberski
Nils Grandelius
Olomouc GM A
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lc4
Usch, vilket passivt och tråkigt
drag. Spelet blir nu långsammare
och jag försöker utveckla pjäserna normalt.
3...Sf6 4.d3 Sc6 5.c3
Här är det dags för svart att bestämma sig: vill man spela g6
med engelsktliknande spel, e5
med något spanskaktigt eller
e6+d5 med fransk struktur? Jag
valde det sistnämnda och tänkte
bara ta ut löparen först.
5...Lg4?? 6.h3?
Vit spelade fort och uppmärksammade inte en vinnande möjlighet. Nu står svart bra. 6.Db3
vinner direkt tack vara dubbelhot mot b7 och f7.
6...Lh5 7.Sbd2 e6 8.Lb3 Le7
9.Sf1
Om vit istället spelar 9.0-0 är det
en jämn ställning. 9.Sf1 planerar
att vinna ett tempo genom att
manövrera springaren till g3 utan
att behöva flytta tornet från f1,
men det blir taktiska problem
direkt.
9...d5
9...Se5 är ett intressant alternativ
som antagligen är bättre. Vit
måste då spela antingen 10.g4
eller 10.S1h2, vilka båda försämrar vits ställning.
10.exd5?!
Efter 10.Sg3! trodde jag att svart
skulle komma bra med 10...Lxf3
11.Dxf3 Se5 följt av dxe4 och
Sd3+ men det finns ett problem,
nämligen 12.La4+! som tvingar
fram 12...Sfd7 och då kan damen
inte längre täcka d3.
10...Sxd5 11.Sg3 Lg6 12.d4
Vit vill bli av med den jobbiga
bonden på d3 men han bryter
samtidigt mot regeln att man inte
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ska gå framåt i centrum före rockaden.
12...cxd4 13.Sxd4
Efter 13...Sxd4 tar vit tillbaka
med damen och har inga svagheter, men ...
13...Sdb4!
Nu måste vit antingen ta en
tråkig isolani eller spela med
kungen i centrum.
14.Sxc6
Vit väljer det senare alternativet.
Att sitta och försvara en lite
sämre ställning som vit efter femton drag tilltalade inte Zeberski.
14.0-0 Sxd4 15.cxd4 med fördel
svart.
14...Sd3+ 15.Ke2 bxc6
Det är klar fördel för svart: vits
kung i centrum och möjlighet att
ta löparparet när man vill. Här
var jag mycket nöjd och kände att
IM-normen var nära.
16.Lc2
Vit måste göra något åt den irriterande springaren på d3.

16...Db6!
Snabb utveckling tack vare en
taktisk poäng.
17.Lxd3 Td8 18.Lxg6
Att spela en ställning utan vitfältslöparen med kungen i centrum är bara hemskt. Bättre då att
ge lite material för att få igång
pjäserna. Enda problemet med
draget är att vit aldrig får igång
pjäserna...
18...Txd1 19.Lxf7+ Kxf7 20.
Txd1 Lh4 21.Se4 Db5+ 22.Ke3
Tyvärr tvunget, på 22.Ke1 kom-

mer 22...De5 med vinst.
22...Kg6!
Båda kungarna står på tredje
(respektive sjätte) raden, ändå är
skillnaden i säkerhet enorm.
23.b3 Lg5+ 24.f4

24...Lxf4+!
Ett snyggt offer som vinner
direkt.
25.Kxf4 De2
Svart hotar inte bara 26...Tf8+
utan även 26...e5+ med en
påföljande tornschack på e8. Vit
är försvarslös.
26.Td6 Tf8+ 27.Ke5 Tf5+ 28.
Kd4
Förlorar direkt men det var ändå
slut.
28...c5+! 29.Sxc5 De5+ 30.Kd3
Dxd6+ 31.uppg.
(Partikommentarer av Nils Grandelius)
Efter att ha besökt en handfull
städer i Tjeckien, alla med sin
egen charm, avslutades turnén i
Schwarzach i Österrike. Det var
den typ av ort som man ständigt
läser om i böcker men som man
sällan hittar i verkligheten. Drygt
3 000 invånare lever fridfullt sina
liv utan minsta bekymmer. En
å ringlar genom centrum. Omgivningen består av badvänliga
sjöar, bergstoppar och öppna
landskap. Alla byggnader är från
1800-talet och en modern uppfinning som snabbmat finns inte.
Internet når inte hit och ordet
reklam har man aldrig fått höra.

TfS nr 6/2007

32

07-09-24, 15.00

Foto: Axel Smith

Idylliska Schwarzach var sista anhalten på sommarturnén.

Som kurort får man besök av en
del turister som vill andas alpluft
och vila upp sig men kommersialismen lyser med sin frånvaro.
Att man här kan organisera en
schackturnering med en prissumma på 110 000 kr övergår mitt
förstånd. Nils var på väg mot
förstapriset efter att ha besegrat
GM Robert Zelcic (2571) som
svart men blev lite väl kreativ och
förlorade sina två sista partier.
Själv misslyckades jag att ta mig
upp till 2400 i elo efter en grov
bortsättning men fick åtminstone spela flera intressanta slutspel.
Här följer ett där min motståndare missade en fantastisk remi.
Caro-Kann (B 19)
Axel Smith
Frank Hoffmeister
Schwarzacher Open
Jag försöker spela konkret schack
och tillåter gärna offer jag inte
tror på. När jag räknar fel blir det
därför ofta skönhetspartier för
mina motståndare. I de senaste
två numren av TfS har jag haft

fem förlustpartier kommenterade. För att bryta den trenden
kommer här ett parti där jag inte
hade några som helst ambitioner
att spela exakt. Det började således med 45 ryggradsdrag:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4
4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6
7.Sf3 Sd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3
10.Dxd3 e6 11.Lf4 Sgf6 12.
0-0-0 Le7 13.Kb1 0-0 14.Se4
Sxe4 15.Dxe4 Sf6 16.De2 Dd5
17.Se5 De4 18.Dxe4 Sxe4
Här bjöd tysken remi. Dambyte
betyder inte alltid att ställningen
är utjämnad, så jag svarade snabbt
”No, no, no” och spelade vidare.
19.The1 Sf6
Efter 19...Sxf2 20.Td2 Lh4 ska
man inte spela 21.g3 på grund av
21...Sh3! utan istället 21.Tee2
Sh1 22.Td3 g5 23.Lh2 och man
vinner en av svarts två malplacerade pjäser.
20.g4 Tfd8 21.f3 c5 22.dxc5
Lxc5 23.c3
23.c4 är det vanligaste draget,
vilket inte är så konstigt eftersom
vits plan är att avancera med

damflygelbönderna. I “Openings
for White according to Anand“
rekommenderar Chalifman dock
att börja försiktigt med 23.c3 för
att få kungen i spel. Han gav
endast 23...Tac8 och en illustrativ variant. Svart har svårt att
skapa spel eftersom terrängen vit
har tagit på kungsflygeln hindrar
svart från att avancera med sin
majoritet.
23...Td5?! 24.c4
Nu tappar svart tempo eftersom
han inte vill ge upp d-linjen. Ställningen som uppkommer är samma som om vit hade spelat 23.c4
och svart hade passat.
24...Tdd8 25.Kc2 Kf8 26.a4
Min plan är att snart spela Sd3
och följa upp med b4. Svart kan
blockera damflygelbönderna med
a5 men det fixerar hans bönder
på fel färg.
26...Lb4 27.Th1 Ke8 28.Txd8+
Byter jag inte torn kommer svart
själv att byta på d1 och sedan
spela Td8. Jag vill ännu inte byta
båda tornparen utan först se hur
svart reagerar på damflygelavancemanget.
28...Txd8 29.Le3 a6 30.Sd3 Ld6
31.b4 Sd7
Svart vill lätta på trycket genom
att byta av en springare på e5.
Det har jag inget emot.
32.a5
Ställer bonden på fel färg inför
det kommande slutspelet. Det är
dock helt medvetet. Bondeformationen a5-b4-c5 är starkare än
vad den ser ut.
32...Se5 33.Sxe5 Lxe5 34.Td1
När väl springarna är bytta har jag
inget emot att byta av de sista
tornen. Jag har läst att ett löparslutspel är ett av de mål vit har
i ställningen efter 18...Sxe4.
Klockan var bara åtta och jag var
ännu inte i form för några djupare tankar, så jag bytte torn mer
eller mindre i blindo. Hittills hade
jag inte använt mer än tjugo
minuter.
TfS nr 6/2007
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34...Txd1 35.Kxd1

Nu börjar det intressanta. Är
detta remi eller vinst? Svarts
fixerade bönder på g7 och h6 gör
fortfarande att han har svårt att
avancera på kungsflygeln. Vit har
däremot ett överraskande sätt att
komma vidare med sina bönder.
Går svarts kung för långt bort
efter att vit har spelat c5 finns
offer med 1.b5 axb5 2.c6 bxc6
3.a6 och 4.a7. Denna idé återkommer i variant efter variant.
35...Ld6 36.Ld2 Kd7 37.Lc3!?
Med sjuttiofem minuters försprång på klockan vill jag forcera
spelet och tvinga Hoffmeister
att ta några svåra beslut innan
tidskontrollen vid drag 40. Inte
särskilt exakt utan det tillåter en
intressant svart försvarsplan med
f7-f5-f4. 37.Ke2 bör transponera
till partiet.
37...e5 38.Kd2 Ke6 39.Kd3 g6
Svart kan testa att med 39...f5!?
40.c5 Lc7 41.Kc4 f4 också ställa
sina bönder på fel färg! När vit
bryter igenom med b4-b5 skapar
svart snabbt motspel med e5-e4.
Jag har inte hittat någon vit vinst,
t.ex. 42.Le1 Ld8 43.Lf2 Le7
44.b5 axb5+ 45.Kxb5 Ld8 46.a6
bxa6+ 47.Kxa6 Kd5 48.Kb7 e4
och motspelet hinner precis i tid.
40.c5
Med någon enstaka minut kvar
måste Hoffmeister ta ett svårt
beslut om vart löparen ska gå. Vit
hade också kunnat testa 40.g5!?
Lf8 (40...hxg5 41.h6 Lf8 42.h7
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Axel Smith på turné.

Lg7 43.b5. Jag har inte fördjupat
mig i ställningen men det ser ut
som om vit vinner.) 41.gxh6 Lxh6
42.hxg6 fxg6 43.Ke4 Lf4 44.b5
Lg3 45.Ld2 Lf2 men eftersom
bondeslutspelet är remi verkar
svart hålla ihop det genom att
stoppa vit från att komma in på
diagonalen g1-a7.

40...Lf8?
Bäst är 40...Lc7! 41.Ld2 g5 42.
Ke4 Lb8 (Svart ska vara försiktig
och inte slösa bort tempodraget

f7-f6. Det behövs senare.) 43.Le3
Lc7 44.b5 (Detta standardbreak
är återigen vits idé.) 44...axb5
45.c6 bxc6 46.a6 Lb8 47.Lc5 f6
(Här behövdes ett väntedrag.)
48.a7 Lxa7 49.Lxa7 Kd6. Såvitt
jag kan se har vit inget sätt att
bryta igenom, merpjäsen till trots.
Efter 40...Le7? 41.hxg6 fxg6
42.Ke4 Lf6 lägger svart en finurlig fälla. Det ser ut som om vit
vinner enkelt med 43.f4 exf4
44.Lxf6 Kxf6 45.b5 Ke6 46.c6
Kd6 47.cxb7 Kc7 48.b6+ Kxb7
49.Kxf4 men ställningen på
damflygeln går att hitta i alla
slutspelsböcker. Svart kan glatt
offra merbonden på kungsflygeln
med 49...h5 och hålla remi. I
stället vinner 43.b5 enkelt.
41.hxg6 fxg6 42.Ke4 h5 43.gxh5
gxh5 44.Lxe5 h4 45.f4 Kd7
Hit hade jag fortsatt att spela
nästan utan att räkna någon enda
variant. Med två timmar kvar på
klockan tyckte jag att det var dags
att investera merparten för att
hitta vinsten i alla varianter. Om
det vore så enkelt ...
46.Kf3 Ke6
Med 46...Kc6 vill svart ha b4bonden i utbyte mot h4-bonden.
Så snäll behöver dock inte vit
vara: 47.Kg4 Kb5 48.Lc3 Le7
49.f5 Kc4 50.f6 med vinst.
47.Kg4 Le7 48.Lc3 Kd5 49.f5
Ld8 50.f6 Kc4 51.f7 Le7 52.Le1?
Jag tänkte på annat och följde
mina tidigare beräkningar. Det
fanns en väldigt enkelt vinst:
52.Le5 med Ld6 i nästa drag och
svart kan ge upp.
52...h3 53.Kxh3 Kd5 54.Lf2 Ke6
55.b5 Kd7? 56.c6+ bxc6 57.
bxa6
Vit vinner nu enkelt.
57...c5
Här väntade jag humant två
minuter innan jag utförde 58.a7,
så att han inte skulle svimma av
chocken. Svart är förlorad även
efter 57...Kc8 58.Lb6 (Avancerar svart med c-bonden går den
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förlorad.) 58...Kb8 59.Kg4 Ka8
60.Kf5 Kb8 61.Ke6 Lf8 62.Kd7
Ka8 63.Ke8 (Ska man hålla
matchvikten på 59 kilo är knapriga bönder som den på c6 ej att
rekommendera.) 63...Lg7 64.Lc5
Lh6 65.Lf8 Lf4 66.Lg7 Ld6
67.Lf6 och vits bonde promoverar efter Lf6-e7.
58.a7 uppg.
Vinsten verkade ganska klar och
inte särskilt ansträngande. Men
i schack räcker det inte med
enbart känsla utan det krävs
även exakta beräkningar. När jag
missade 52.Le5 slarvade jag
också bort vinsten. Hoffmeister
kunde hållit remi genom följande
idé:

55...Lxc5! 56.Lxc5 Kxf7
Istället för 55...Kd7? ska detta
löparoffer spelas. Under ett par
timmar hade jag suttit och räknat
på det; sjuttiofem minuters försprång hade förvandlats till tjugo
minuter sämre på klockan. Jag
hade sett idéerna och fått det till
vinst för vit, men genom att kombinera två olika idéer håller svart
remi. Det är mycket vackert.
a) 57.b6??
Detta fort är vad min tyske motståndare och hans tyske vän Fritz
missade. Vit kommer inte vidare
om svart bara pendlar med kungen mellan c8 och valfri ruta.
b) 57.Kg4
Svarts remiidé går nu ut på följande:

svart remi: 59...Kc7 60.La7 b6!.
Eftersom svart väntat med axb5
kan vit nu inte spela a5-a6. Det
blir snart teoretisk remi.

1) Kan svart spela axb5 och gå in
med kungen i hörnet är det remi,
eftersom det inte går att vinna
med kantbonde och felfärgad
löpare. Vit kan inte utnyttja att
b7-bonden är kvar. När vit sätter
svarts kung patt (Vit: Kc8, Ld4,
a5; Svart: Ka8, b7) och svart måste
flytta bonden (b7-b6/b5) upphävs inte patten ifall vit spelar
axb6.
2) För att undvika detta kommer
vit att besvara Kc7/c8 med La7
och därmed stoppa Kb8. Svart
spelar då b6 och vit har tre möjliga alternativ:
a) Lxb6, vilket gör att svarts kung
kan smita in i hörnet med remi.
b) axb6. Detta leder dock till en
annan teoretisk remiställning.
Efter att svart offrat b5-bonden
pendlar han bara med kungen
mellan a8 och b7. Vit kan varken
få ut sin löpare från a7 eller offra
den för att gå i dam med bonden.
c) Spela a6 och fortfarande stoppa svarts kung från att komma in
i hörnet. Svart vill då snabbt fram
med sina bönder för att kunna
spela Kc6-b5 och vinna bonden
på a6.
57...Ke6 58.Kf4 Kd7
58...Kd5 kanske också kan hålla
remi, men det är knappast lika
elegant som 58...Kd7.
59.Ke5
Nu kan 59...Kc7 bemötas med
60.Ld6 och enkel vinst. 59.Ke4
och vits kung vill egentligen gå
via c2 på vägen mot b5-bonden.
Det tillåter dock en annan vacker

59...axb5!
Svart har lurat vits kung till e5
och kan nu slå på b5. Eftersom
den närmsta vägen är förgiftad
tar det vits kung hela fem drag att
plocka b-bonden. Svart håller då
remi med ett tempos marginal.
60.Kd4
På väg mot b-bonden. 60.Kd5
fortsätter att stoppa Kc7 på grund
av Ld6+, t.ex. 60...Kc8 61.Ld6
b4 62.Kc4 Kd7 63.Le5 Kc6 (Hotar b7-b5.) 64.Ld4 Kc7 (Hotar
Kb8.) och vit kommer inte vidare.
60...Kc7 61.La7 b4 62.Kd3
Efter 62.Kc4 b5+! är fältet c4
förgiftat, och vit kan inte spela a6
eftersom kungen är schackad.
Svarts kung kommer in i hörnet
med remi.
62...b3 63.Kc3 b6 64.a6 Kc6
Med ett tempos marginal faller
bonden på a6. En sammanfattning av ställningen efter
55...Lxc5:
1) Svart väntar med att ta på b5.
Detta gör att vit inte kan besvara
b7-b6 med a5-a6. Istället tvingas
vit upp med kungen till e5 för att
ha idén Ld6+.
2) Då kan svart slå på b5, eftersom vits kung är för långt fram.
3) Svart spelar Kc7, vilket hotar
Kb8 och därmed framtvingar La7.
4) Svart går framåt med b-bonTfS nr 6/2007

TfS nummer 6.07.pmd

35

07-09-24, 15.00

35

den. Vit kan inte gå med kungen
och ta den via c4, eftersom svart
då har b7-b5+. Istället måste vit
gå via c3 och då har svart vunnit
det avgörande tempot för att
hinna med Kc6-b5 och vinst av
a6-bonden.

Skandinaviskt (B 01)
Ellinor Frisk
Frank Timeus
Schwarzacher Open
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd8
Här tog mina teorikunskaper som
vanligt slut alldeles för tidigt och
jag fick börja improvisera redan i
drag fyra. Det är ingen hemlighet
vad jag kommer att träna på i
höst.
4.Lc4
Vanligast är 4.d4 och spelet kan
fortgå 4...Sf6 5.Sf3 Lg4 6.h3 Lh5
7.g4 Lg6 8.Se5 e6 9.Lg2 c6 10.
0-0.
4...Sf6 5.Sf3 Lf5
På 5...Lg4 vinner vit bonde med
6.Lxf7+ 6.Kxf7 Se5+.
6.Se5
Enligt ordspråket “Kan man hota
matt bör man göra det“.
6...e6
Det är förståeligt att svart inte vill
byta bort sin löpare med 6...Lg6
i en öppen ställning.
7.Df3
Med detta drag hotar vit både
8.Dxb7 och 8.Sxf7 Kxf7 9.Dxf5.
7...Dd4
En annan möjlighet var 7...Dc8.
Svart skyddar b7 och 8.Sxf7 faller på 8...Lg4. Möjligtvis kan man
invända att c8 inte är den mest
attraktiva rutan för damen.
8.Lb5+
Fortsättningen 8.Dxb7 Dxe5+ 9.
Le2 Le4 10.Sxe4 Dxe4 11.Dxe4
36
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Ellinor råkade gång på gång ut för
svårigheter som vit. Trots detta
presterade hon långt över förväntan och tog hem 200 rankingpoäng under sommaren. I följande parti stämde allt:
Ellinor Frisk jonglerar som omväxling med en boll.

Sxe4 12.Lf3 Sxf2 13.Kxf2 Lc5+
14.Ke2 c6 verkar också lovande
för vit tack vare löparparet och
bättre bondestruktur.
8...Ke7
Svart kan pröva 8...Sbd7 9.Sxd7
Sxd7 10.Dxb7 De5+ 11.Se2 Le4
12.Lc6 Lxc6 13.Dxc6 Tb8 14.d4
men jag kan inte se att han har
kompensation för bonden.
9.0-0
Sätter kungen i säkerhet och
aktiverar tornet.
9...Dxe5
På 9...c6 hade jag planerat 10.Te1
med poängen att efter 10...cxb5
11.Dxf5 exf5 12.Sc6++ Kd7
13.Sxd4 tyckte jag att vit borde
stå bättre med tanke på svarts
båda dubbelbönder. Ännu bättre
för vit verkar dock 11.Dxb7+
Sbd7 12.Sxb5 vara. I partiet
Nikac–Lazic från 2005 följde
efter 10.Te1 istället 10...Lg4
11.Sxg4 Dxg4 12.Dxg4 Sxg4 med
remi ett tiotal drag senare.
10.d4 Dxd4
Svart kommer pjäs under efter
10...Lg4 11.dxe5 Lxf3 12.exf6+
gxf6 13.gxf3, och 10...Dd6
11.Dxb7 är bra för vit då svart
inte längre har försvarsresursen
11...Le4 eftersom hans dam ej
skyddar fältet e4.
11.Dxb7 Le4
Nu är detta drag visserligen möj-

ligt, men i och med att d-linjen
har öppnats får vit snabbt en
avgörande attack.
12.Dxc7+ Sbd7 13.Td1 De5

14.Txd7+ Sxd7 15.Lg5+ Dxg5
16.Dxd7+ Kf6 17.Sxe4+ uppg.
(Partikommentarer av Ellinor
Frisk)
Att åter vara hemma innebär nya
svårigheter – plötsligt handlar allt
inte längre om schack. Efter ett
par dygn i Sverige vaknade Ellinor av ett telefonsamtal från en
bekymrad vän som ville be om
goda råd. Ellinor var mitt uppe i
en dröm och svarade korthugget:
“Jag förstår inte vad som är
problemet? Det är bara att gå
med damen till d4, så garderar
man springaren på e5.“ Vännen
blev inte mycket klokare och
avslutade snabbt samtalet.
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"Varför ska man hämma
blodtillförseln till hjärnan?"

kombinationer

Bent Larsen om slipstvång
i Skakbladet nr 3/07.

Lösningar på nästa sida

1. Milos–Sunye Neto
Sao Paulo 2007

2. Biti–Plenca
Pula 2007

Vit drar

Vit drar

3. Krutko–Ogloblin
Tagil 2007

4. Fjodortjuk–Krivonosov
Cappelle la Grande 2007

Vit drar

Vit drar

5. Vatter–Iotov
Echternach 2007

6. Timofejev–Guseinov
Dresden 2007

Vit drar

Svart drar

ENKEL POÄNG

Inför sista ronden i Olomouc hade
en kazak vid namn Olzjas Chamzin chans att ta IM-norm. Problemet var att han mötte IM Lukas
Klima, som dittills i turneringen
hade tagit sex snabbremier och
vunnit fyra partier. Tio minuter
in i partiet kom den kazakiske
stormästaren och knackade Klima på axeln. De gick ut ur lokalen och kom tillbaka tio minuter
senare. Även Chamzin pratade
en kort stund med sin landsman
innan partiet fortsatte. Jag var
helt helt säker på att Klima skulle
förlora partiet, men trodde att
han skulle hålla ut lite längre än
vad han gjorde: 1.e4 c5 2.Sf3 d6
3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6
6.Le2 e6 7.Le3 Sbd7 8.f4 b5 9.Lf3
Lb7 10.e5 Lxf3 11.Dxf3 dxe5 12.
Sc6 Dc7 13.fxe5 Tc8 14.exf6 Dxc6
15.fxg7 Lxg7 16.Dg3?? Ojdå, hur
kunde det hända? 16...Lxc3 17.
uppg.
Det hela var inte så diskret
hanterat och en del spelare blev
upprörda, men domaren ville inte
göra något åt saken. Det är heller
inte helt säkert att Klima fick
betalt för att förlora, det kan ju
även vara så att de hade kidnappat hans dotter ...
AXEL SMITH

TfS nr 6/2007

TfS nummer 6.07.pmd

37

07-09-24, 15.00

37

KOMBINATIONER
Lösningar
1 Gilberto Milos–Jaime Sunye Neto, Sao Paulo 2007. 24.Txe6! uppg. Efter 24...Txe6 25.Dxf5 är
det hot mot d5, e6 och h7. Det är mer än svart klarar av, t.ex. 24...Txe6 25.Dxf5 Tg6 26.Lxd5+
Lxd5 27.Dxc8+ Df8 28.Dxf8+ Kxf8 29.Txd5 med pjäsvinst.
2 Ozren Biti–Julijan Plenca, Pula 2007. 21.Sxe6! fxe6 22.Dxe6+ Sge7 (Eller 22...Sce7 23.Lxb7
Dxb7 24.Dxg6+ Kf8 25.Dd6 Te8 26.Lg5 med en dödlig bindning.) 23.Lxc6+ Lxc6 24.Lg5 uppg.
På 24...Dd7 följer 25.Dg6+ och 26.Txe7.

3 Anatolij Krutko–Nikolaj Ogloblin, Tagil 2007. 20.Lxg7! Kxg7 (Eller 20...Sxg7 21.Sf6+ Lxf6
22.gxf6 Tfd8 23.Txg7+ Kf8 24.Dxh7 Ke8 25.Txf7 med matt.) 21.Dh6+ Kh8 22.Sf6 uppg. Efter
22...Sxf6 23.gxf6 Tg8 24.Tg7 stundar matt.

4 Sergej Fjodortjuk–Oleg Krivonosov, Cappelle la Grande 2007. 23.Sc5!! (Det handlar om
punkten e8 och att svarts dam inte får lämna bevakningen av detta fält.) 23...dxc5 24.Dxf5! Da4
25.b3 (Damen kan inte längre hjälpa tornet på e8. Resten är desperation.) 25...Txe2 26.bxa4 Txe1+
27.Kxe1 Te8+ 28.Kd2 Se5 29.Kc3 Te7 30.a5 Sd7 31.a6 g6 32.Df4 Sf8 33.Df6 uppg. Damen kan snirkla
sig in till a7.
5 Hans-Joachim Vatter–Valentin Iotov, Echternach 2007. 20.Se6!! (Förbindelsen mellan b6 och
f6 bryts, vilket bäddar för ett avgörande Dxf6. På 20...Lxe3 följer 21.Txg7+ Kh8 22.Txh7+ Sxh7
23.f6 med matt på h7.) 20...Txe6 21.fxe6 Lxe3 22.Dxf6 Lxg1 23.Dxf7+ Kh8 och samtidigt uppgivet.
Efter till exempel 24.exd7 Dd6 25.Sf4 Tf8 26.Dh5 g6 27.Sxg6+ Kg7 28.Se5 är svart försvarslös.
6 Artjom Timofejev–Gadir Guseinov, Dresden 2007. 44...g5+!! 45.Kxg5 (Efter 45.hxg5 förbereder svart dödsstöten e6-e5 med 45...Kg6 varpå försöket att ordna ett lufthål för kungen med 46.g4
bemöts med 46...h4.) 45...Te5+! 46.Kf4 Tf5+! 47.Ke3 d4+ 48.Kxd4 och Timofejev gav upp innan
Guseinov hade hunnit inkassera på b5.

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson
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Datorprogrammens dom
Har datorerna lärt sig att sitta på händerna? Tony Hedlund har testat de bästa
programmen och ger svar på den frågan.
Som redaktör för tidskriften
Korrschack kunde jag inte så
sällan se att korrspelarnas
största tillgång, analysprogrammen, också var deras största
svaghet. Det lönade sig att inte
blint lyda programmens
rekommendationer.
Efter hand tyckte jag mig ha
ett begrepp om programmnes
svagheter; de hade exempelvis
ibland en dåligt utvecklad
“känsla“ för väntedrag. Det
skulle hela tiden hända något,
svagheter i motståndarens
läger skulle genast bearbetas.
Analysprogrammen har
förstås utvecklats sedan dess.
När jag bad Tony Hedlund,
testledare för Svenska
Schackdatorföreningen, att
titta närmare på en ställning
som jag behandlade för sex
år sedan i Korrschack som
ett exempel på datorernas
otålighet, så fick jag ett svar
som mottogs med skräckblandad förtjusning. Datorprogrammen har lärt sig att sitta
på händerna. Tony Hedlund
presenterar analyserna.

År 1999 spelade jag för Sverige
(i korrschack) i Lag-EM 6. Jag
lyckades vinna mot österrikaren
Michael Gerhold i ett dåligt
spelat parti. I Korrschack nr 1/01
visade Lars Grahn med utförliga
analyser hur min motståndare
kunde ha vunnit partiet. Han
trodde att österrikaren hade låtit
sig luras av ett datorprogram att
spela alltför forcerat.
Lars kontaktade mig för en tid
sedan och undrade om jag kunde
visa hur dagens starka program
ser på några av partiets nyckelställningar. Här följer min rapport.
Jag har en Quad på 4x3 GHz
med 2 GB internminne, varav jag
satt 1 GB till hashtabeller. De
hanterar bland annat dragomkastningar. De program jag har testat
är Rybka 2.2 och Deep Shredder
10, som kan utnyttja flera processorer. Jag har även använt Fruit
2.2.1, Hiarcs 11.1, Fritz 10 och
Junior 10.1.
Man kan göra en annan uppdelning av programmen. Rybka,
Shredder, Fruit och Hiarcs är så
kallade UCI-program, de kan
köras på de flesta av schackvärldens användargränssnitt (GUIs),
medan Fritz och Junior endast
kan användas av Chessbaseprogram. Personligen använder
jag Shredders GUI för analyser,
så ock nu.

Franskt (C 19)
Michael Gerhold, Österrike
Tony Hedlund, Sverige
Korrschack, Lag-EM 6,
förgrupp 2, bord 2, 1999
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Sf3
Da5?!
Min ambition var att följa ett
parti som jag hade spelat i korrSM 1995, men där hade vi spelat
7.a4 Sbc6 8.Sf3 Da5.
8.Ld2 Ld7?
Sanningen hade fortfarande inte
gått upp för mig.
9.c4 Dc7 10.cxd5 Sxd5 11.c3
cxd4 12.cxd4 0-0 13.Ld3 Lc6?

Den första frågeställningen var
om något program offrar löparen
på h7.
14.Lxh7+!
Fritz 10 och Deep Shredder 10
hittar vinstdraget omedelbart!
Fruit 2.2.1 efter 6 minuter, Rybka 2.2 efter 46 minuter, Junior
TfS nr 6/2007

TfS nummer 6.07.pmd

39

07-09-24, 15.00

39

10.1 efter 47 minuter och Hiarcs
11.1 efter 81 minuter.
14...Kxh7 15.Sg5+ Kg8 16.Dh5
Tc8 17.Dh7+?
Det andra spörsmålet var huruvida datorer kunde ”sitta på
händerna” och spela det lugna
17.0-0!, Grahns förslag till förstärkning i Korrschack nr 1/01.

Fruit 2.2.1 finner draget med en
gång! Hiarcs 11.1 efter 7 timmar,
Junior 10.1 och Fritz 10 efter 9
timmar och Rybka 2.2 efter 10
timmar. Deep Shredder 10 kommer endast fram till 17.h4.
Jag lät Rybka räkna fram sitt
förslag till de tre bästa försvarsdragen efter 17.0-0. Det blev tre
andra än de av Grahn föreslagna
dragen 17...Le8, 17...Sa6 och
17...Lb5. Sedan fick Rybka kommentera redaktörens förslag.
A)17...Le8 18.Dh7+ Kf8 19.Se4
Sc6 (19...Ke7 20.Tac1 Dxc1 21.
Lxc1 Tc6 22.Lg5+ Kd7 23.Dxg7
Kc7 24.Sd6 Sd7 25.Lh4 a5
26.Dg8 +3,02 Rybka 2.2.) 20.Lg5
(Med matthot. 20.Dh8+ Ke7 21.
Lg5+ f6 22.exf6+ Kd7 23.Sc5+
Kd6 24.Df8+ Sce7 25.fxg7 Kc6
26.Sxe6 +5,43 Rybka 2.2.) 20...f5
21.exf6 Sxf6 22.Sxf6 Se7
(22...gxf6 23.Lh6+) 23.Tac1 Dd6
24.Sxe8 Txe8 25.Lxe7+ Dxe7
26.Tc3 med avgörande attack.
B)17...Lb5 18.Tfc1 (18.f4 Sc6
[18...Lxf1 19.Txf1 Sc6 20.f5
Sxe5 21.fxe5 Dc2 22.exf7+ Sxf7
23.Dxf7+ Kh8 24.Se6 Dh7
25.Tf3 +5,22 Rybka 2.2.] 19.f5
40
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Sxe5 20.dxe5 Lxf1 21.fxe6 Dc5+
22.Kxf1 Dc2 23.exf7+ Kf8 24.
Dh8+ +3,20 Rybka 2.2.) 18...Sc6
19.Dh7+ Kf8 20.Dh8+ (20.Tab1
Ld3 21.Dxd3 b6 22.Dh7 Dd8
23.Se4 Sce7 24.Dh8+ Sg8 25.Sg5
De8 26.h4 +2,18 Rybka 2.2.)
20...Ke7 21.Dxg7 Tf8 22.Se4!?
(22.Sh7 Th8 23.Sf6 Taf8 24.Tc5
Sxf6 25.Dxf6+ Kd7 26.d5 Dd8
27.Dxd8 +1,40 Rybka 2.2.)
22...Le2 (22...Ld3 23.Sf6 a5
24.Lh6 Tad8 25.Sxd5+ exd5
26.Df6+ Ke8 [26...Kd7 27.e6+]
27.Lxf8 Kxf8 28.Tc3 Lg6 29.e6
Te8 30.Th3 Se7 31.exf7 med
matt.) 23.Sf6 a5 24.Lh6 Tab8
25.Sxd5+ exd5 26.Te1 Sxd4 27.
Df6+ Kd7 28.Lxf8 Txf8 29.e6+!
och vit vinner.
C)17...Dd7 18.Tae1 Sa6 19.Te4
Kf8 20.Tg4 De8 21.Sh7+ Ke7
22.Txg7 Td8 23.Sg5 Kd7 24.Sxf7
+2,01 Rybka 2.2.
D)17...Te8 18.Tfc1 Sa6 19.Tab1
Tab8 20.Tb3 f6 21.Dh7+ Kf8
22.Dh8+ Ke7 23.Dxg7+ Kd8 24.
Sf7+ +2,12 Rybka 2.2.
E)17...Kf8 18.Dh8+ Ke7 19.
Dxg7 Te8 20.Dxf7+ Kd8 21.
Sxe6+ Txe6 22.Lg5+ Kc8 23.
Dxe6+ Dd7 24.Dg8+ +2,17
Rybka 2.2.
F)17...Sa6

Enligt redaktören är 18.a4 ett
naturligt drag för att aktivera
tornet på tredje raden. Han
tvivlade dock (för sex år sedan)
på att något program skulle föreslå detta drag. Jag kan bara ge

Lars rätt, alla program hade 18.f4
som det klart bästa draget. Frågan
är då: vem har rätt?
Alternativet 18.f4
18...g6 19.Dh7+ Kf8 20.g4 Te8
21.f5 gxf5 (21...exf5 22.gxf5 Ke7
23.fxg6 Db6 24.Se6! [24.Dh4
fxg6 25.Tab1 Kd7 26.Txb6 axb6
27.Se4 Kc7 28.Sd6 Te7 29.Lg5
Td7 30.Dg3 Kb8 31.e6 +3,57
Rybka 2.2.] 24...Kd7 25.gxf7 Te7
26.Lg5 Db2 27.Dg7 De2 28.Lxe7
Sxe7 29.f8D Txf8 30.Sxf8+ Kc8
31.Se6 +6,07 Hiarcs 11.1.)
22.gxf5 Ke7 23.Dxf7+ Kd8
24.Sxe6+ Txe6 +5,70 Fritz 10.
25.fxe6 De7 26.Tac1 (26.Dg6
Kc8 27.Lg5 De8 28.Dh6 Ke7
29.Tf7+ Kb6 30.Tb1+ Sab4 31.
axb4 +9,27 Deep Shredder
10.)Tc8 27.Txc6! bxc6 28.La5+
Sb6 29.Lxb6+ axb6 30.Df8+
Dxf8 31.Txf8+ +4,74 Fruit 2.2.1.
Alternativet 18.a4
a)18...Le8 19.Ta3 (19.Dh7+ Kf8
20.Se4 Lc6 21.Ta3 Ke7 22.Dxg7
Tf8 23.Lg5+ Kd7 24.Tf3 Tae8
25.Sd6 Se7 26.Txf7 Txf7 27.
Dxf7 Dd8 28.Sxe8 Dxe8 29.Dh7
Lxa4 30.Tb1 Lc6 31.Tc1 +2,52
Fruit 2.2.1.) 19...Dc2 (19...Db6
20.Th3 Kf8 21.Dh8+ Ke7
22.Dxg7 Kd7 23.Sxf7 Se7 24.Sd6
Sc7 25.Lg5 Scd5 26.Lxe7 Sxe7
27.Th7 Dd8 28.Sxb7 och vit vinner) 20.Th3 Kf8 21.Sh7+ Ke7
(21...Kg8 22.Sf6+ Kf8 23.Dg5
Dg6 24.Th8+ Ke7 25.Sxd5+ Kd7
26.De7+ Kc6 27.Dd6 matt)
22.Dg5+ f6 (22...Kd7 23.Tc1
Dxc1+ 24.Lxc1 +1,46 Rybka 2.2.
25.Lb2 Txa4 [25...g6 26.a5 Tac8
27.Tb3 Tb4 28.Txb4 Saxb4
29.Sf6+ Sxf6 30.exf6 Sd5 31.
g4 Tc2 32.Lc1 och vit vinner;
25...Tac8 26.a5 (26.Tb3 Kc7
27.Dxg7 Kb8 28.h4 Lxa4 29.Ta3
+3,36 Deep Shredder 10.)
26...Tc2 27.La3 T8c4 28.Tb3 Tc8
29.Tb1 Sc3 30.Te1 Se2+ 31.Kf1
+2,80 Hiarcs 11.1] 26.Tb3 b6
27.Dxg7 Tc8 28.h4 och vit vinner) 23.Dxg7+ Kd8 (23...Lf7
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24.Sxf6 [24.exf6+ Kd6 25.Sg5]
24...Dg6 25.Sxd5+ exd5 26.Lg5+
Kd7 27.e6+ Dxe6 28.Tf3 Tf8
29.Tf6 De8 30.Ld2 Sc7 31.Te1
Se6 32.Tfxe6 Dxe6 33.Txe6
Kxe6 34.Lb4 Tfe8 35.De5+ Kd7
36.Dd6+ Kc8 37.La5 b6 38.Dc6+
Kb8 39.Lb4 och vit vinner)
24.Sg5! Tc7 (24...fxg5 25.Lxg5+)
25.Sxe6+ Kc8 26.Dh8 Dc6
(26...Te7 27.exf6 Txe6 28.f7)
27.Sxc7 Saxc7 28.Tc1 De6 29.
exf6 b6 30.Te1 Dd7 31.Th7 och
vit vinner.
b)18...Te8 19.Ta3 f6 20.Dh7+
Kf8 21.Tf3 (21.Dh8+ Ke7
22.Dxg7+ Kd8 23.Sf7+ Kd7
24.exf6 +1,94 Junior 10.1.)
21...f5 22.Lc1 Sc5 23.La3 Ke7
24.Lxc5+ +3,37 Fritz 10.
c)18...Dd7 19.Ta3 f6 20.Dh7+
Kf8 21.Tf3!! Lxa4 (21...f5
22.Tg3! f4 [Vit vinner efter
22...Te8 23.Sxe6+ Txe6 24.
Dh8+; 22...Sac7 23.Dh8+ Ke7
24.Dxg7+ eller 22...Ke7 23.
Dxg7+ Kd8 24.Sxe6+ Dxe6 25.
Tg6 De8 26.Td6+ Ld7 27.Lg5+
Se7 28.e6] 23.Sxe6+ Dxe6
24.Txg7 Se7 25.Lxf4 Tc7 26.Lc1
och vit vinner; 21...Sac7 22.exf6
Sxf6 23.Lb4+ Ke8 24.Dh8+ med
matt; 21...Sdb4 22.exf6! gxf6
23.Txf6+ med matt) 22.Dh8+
Ke7 23.Dxg7+ Kd8 24.exf6 Dxg7
25.fxg7 Kd7 26.Tf7+ Se7 27.Sh7
Ke8 (27...Sc7? 28.Sf8+) 28.Tf8+
Kd7 29.Tb1 Lc6 30.Sf6+ Kd6
31.Lf4+ e5 32.dxe5+ Ke6 33.Sh7
Sc7 34.Td1 Ld5 35.Sg5+ Kd7
36.e6+ Sxe6 37.g8D Sxg8
38.Txd5+ Ke7 39.Ld6+ Kd7
40.Lb8+ Kc6 41.Td6+ och vit
vinner.
Partiet fortsatte:
17...Kf8 18.Se4 Sa6 19.Sd6
Tcb8 20.0-0 f6 21.h4 g5 22.
Dh5?
Nu hinner svart undsätta kungen.
22...Dg7 23.hxg5 fxe5 24.dxe5 Ke7
25.f4 Th8 26.Dg4 Kd7 27.uppg.

Stormästaren tog emot
nådegåvor av datorn
Förgåvepartier var populära på
1800-talet. Mästaren gav amatören exempelvis en bonde
varpå den förre ändå tog hem
spelet. Paul Morphy spelade
många sådana partier.
Den spelformen har mer
eller mindre fallit i glömska.
När mästarna någon gång lämnar handikapp i dag så handlar
det om att ge amatören extra
betänketid.
I USA har GM Jaan Ehlvest
spelat en match mot Rybka,
världens starkaste schackdatorprogram. Då plockades den
gamla modellen med förgåvor
åter fram. Det krävs dessvärre
den typen av nådegåvor för
att få lite spänning i dessa
matcher.
Matchen spelades över åtta
partier. I första partiet spelade
Rybka utan h2-bonden, i andra
utan g2-bonden, i tredje utan
f2-bonden och så vidare. I sista
partiet lämnade datorn alltså
a2-bonden i förgåva. Betänketiden var 45 minuter per “spelare“.
Det blev ett nytt hårt slag för
mänskligheten. Datorn sopade
brädet med Ehlvest, som en
gång i tiden var en av världens
fem högst rankade spelare.
Efter att ha tagit ledningen
med 3–0 visade Rybka nästan
mänskliga drag i fjärde partiet
när den accepterade dragupprepning och remi efter bara
tretton drag. Ehlvest vågade
inte gå ur dragupprepningen
trots merbonden. Så långt har
det gått.

I femte partiet uppkom följande ställning med Rybka –
som alltså hade vit i alla partier
– vid draget:

23.Lf6!! Dh5
Ehlvest anade förstås att det
inte var lönt att anta offret,
men efter kvalitetsförlusten går
det hur som helst raskt utför.
Alternativet är 23...gxf6 24.
Sxf6+ Kh8 (25...Kg7 25.Te4
Dg5 26.Tg4) 25.Te4 Dg5
(25...Lb4 26.Da1 Dg5 27.Tg4
Df5 28.Sg8+ f6 29.Sxh6 och
vit vinner.) 26.Tg4 Txd5!?
27.Txg5 Txg5 28.Lxc4! Txg2+
29.Kf1 bxc4 30.Sg4+ Lg7
31.Dxc4 med klar fördel för
vit.
24.Lxd8 Txd8 25.Lxc4 bxc4
26.Dg3 uppg.
Det hotar framför allt 27.Sf6+
men även 27.Dxc7.
Ehlvest lyckades faktiskt
vinna sjätte partiet – bort med
c2-bonden – och efter två avslutande remier kom han
undan med förlustsiffrorna
2½–5½.
LARS GRAHN
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2.hxg6+ Kg5 3.Th5+!! Kxh5 4.
f4+ Sxe2 5.Sf6+ Kh6 6.Th1+
Kg7 7. Se8+! Txe8 8.Txh7+ Kf6
9.Txf7 matt

Paul Felix Schmidt –
schackmästaren som fick en
biroll i musikalen Chess och
aldrig besegrade Aljechin
AV INDREK MARTINSON

Vi schackvänner fascineras av
eleganta pjäsoffer, och tänker
ibland på berömda partier av
exempelvis Alexander Aljechin,
Paul Keres och Michail Tal. För
att lära mer om denna konst kan
man studera Rudolf Spielmanns
bok “Konsten att offra i schack“
(Bokförlaget Spektra, 1993).
För snabb och koncentrerad
information om “offer, offra“ kan
vi slå upp ordet “sacrifice“ i “The
Oxford Companion to Chess“ av
David Hooper och Kenneth
Whyld (Oxford University Press,
1984). Där visas en ställning från
ett fritt parti mellan P.F. Schmidt
och P.R. Schmidt, Heidelberg
1946. Vit börjar med att offra
damen på h6, fortsätter med tornoffer på h5 och sätter till slut
matt efter nio drag. En nästan
identisk ställning figurerade
också i musikalen Chess, och för
flera år sedan analyserade Lars
Grahn partiet i fråga i en artikel i
42
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Sydsvenska Dagbladet. Han påpekade där att “den förre, Paul
Felix Schmidt, var en mästare
från Estland“. Svartspelaren var
hans far, Paul R. Schmidt, en
läkare och schackentusiast.
Paul R Schmidt

Paul Felix Schmidt

1.Dh6+!! Kxh6
På 1...Kh8 följer 2.Dxh7+! Kxh7
3.hxg6+ Kg7 4.Th7 matt.

Paul Felix föddes 20 augusti 1916
i Narva, Estland. Han tog studenten i Tallinn 1934 och studerade
därefter kemi vid universitetet i
Tartu under två år. Han var tidigt
schackintresserad och blev redan
1933 tvåa i Estlandsmästerskapet efter den några år äldre Ilmar
Raud. Ännu bättre gick det två år
senare vid den första internationella schackturneringen i Tallinn.
Till stor överraskning segrade
Schmidt närmast före Paul Keres, Gösta Danielsson, Eero Böök
och Fritz Sämisch.
År 1936 segrade Paul Felix i
Estlandsmästerskapet. Keres var
inte med, men eftersom han hade
vunnit mästerskapet året innan,
arrangerades en match över sju
partier i Pärnu 1936 mellan
Keres och Schmidt för att få
fram den “riktige“ mästaren.
Efter fem partier ledde Schmidt
med 3½–1½. Andra matchpartiet utvecklades snabbt till en
riktig holmgång.
Engelskt (A 22)
Paul Keres
Paul Schmidt
Pärnu 1936
1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.f4
En gambit som Keres prövade ett
par gånger mot Schmidt men som
därefter ströks från repertoaren.
3...e4
Det måste ha varit frestande att
anta gambiten med 3...exf4.
4.Dc2
Keres prövade också 4.e3 utan
framgång.
4...d5 5.cxd5 Lf5 6.Db3 Sbd7
7.Dxb7
Ett bonderov till priset av
hämmad utveckling. Om vit
inte tar bonden kan svart spela
springaren till b6 eller c5 med
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klar öppningsfördel.
7...Lc5 8.Db3 0-0 9.e3 Sb6
10.Sge2 h5
Löparen får reträttfältet h7 i
händelse av Sg3.
11.Db5 De7 12.b4!?
Keres gillrar en liten fälla och
Schmidt sväljer lockbetet, förmodligen väl medveten om konsekvenserna. Som spelare var
Schmidt känd för sin djärvhet.
Det förekom inte så sällan oklara
offer i hans partier.
12...Lxb4!? 13.d6
Det är som synes dubbelhot mot
löparparet.
13...Dxd6 14.Dxf5 (se bilden till
höger) 14...Sc4 15.a3 Lxa3 16.Sb5
En bild från andra matchpartiet mellan Paul Keres och Paul
Schmidt 1936. Keres har spelat 14.Dxf5 och Schmidt överväger
sitt svarsdrag.

Det är möjligt att Keres bara hade
räknat med 16...Dc5 17.Dxc5
Lxc5 18.Sec3 och det skulle bli
väldigt svårt för svart att klämma
fram spel för pjäsen. Men efter
pjäsoffret fyller Schmidt på med
ett mycket oklart damoffer.
16...Lxc1!!? 17.Sxd6 Lxd2+ 18.
Kd1
Det är inte lätt att avgöra på
vilket fält vits kung är minst exponerad, på d1 eller f2. Efter
18.Kf2 Sxd6 19.Dg5 (19.Dc5
Sg4+ 20.Kg3 g6 hotar Sf5+ och
vit får vara nöjd med 21.h4 Sf5+
22.Kh3 Sf2+ och remischackar)
15...Sg4+ 20.Kg3 g6 21.h3 Sf5+
22.Dxf5 gxf5 23.hxg4 hxg4 har
väl svart tillräckligt för pjäsen för
att hålla en dynamisk jämvikt.
18...cxd6 19.Db5
Ett nytt svårt beslut. Ska damen

till g5 med idén att skapa motspel
med Sg3, eller ska den göra en
försvarsinsats på damflygeln med
risk för att bli utsatt för lömska
angrepp?
19...Sg4
Det hotar förstås matt med Sgxe3
och dessutom kan det få vit att
avstå från Dxc4.
20.Sg3 Sgxe3+ 21.Ke2 Tab8

Det var nog också frestande att
sätta fart på d-bonden. Det kan
ju framhållas att svart bara har en
springare och tre bönder för damen, men vits ställning är krampaktig med dålig koordination.

22.Da4
Det är möjligt att vits motspel
efter 22.Dg5 är otillräckligt, men
det var sista chansen att bryta en
för vit ödesdiger utveckling.
22...d5 23.Ta2 Lc3 24.h3
Vit vill kunna spela kungen till f2
utan att utsättas för Sg4+ och på
sikt skulle han säkert vilja gömma
kungen på h2.
24...Tb1
Det finns inte någon förnuftig
plan för vit, och svart är på gång
att mobilisera allt han har.
25.Sxh5 Tfb8 26.Kf2 Le1+ 27.
Kg1
På 27.Ke2 följer 27...d4.
27...Sxf1 28.Ta1
Eller 28.Kxf1 Lh4+ 29.Ke2 Txh1
och matthotet på e1 räcker långt.
28...Lf2+! 29.Kxf2 T8b2+ 30.
Kg1 Sfe3+ 31.uppg.
Det är matt på g2 i nästa drag.
I sjätte matchpartiet hade
Schmidt merbonde i slutspelet
och säker remi men satte plötsligt
en pjäs i slag. Därefter blev han
nervös och Keres, redan då en
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internationellt välkänd mästare,
lyckades utjämna till 3½–3½.
Schmidt lät förstå att han hade
varit sjuk under de två sista partierna, och tyckte att han borde
ha vunnit med 5–2. Men han
erkände att Keres hade spelat
utmärkt i sista partiet. På den
tiden var det stor rivalitet mellan
de unga stjärnorna, men de var
samtidigt goda vänner.
Även 1937 segrade Schmidt i
mästerskapet, närmast före Raud,
Gunnar Friedemann och Leho
Laurine. Keres avstod från att
vara med, han föredrog starkare
internationella turneringar.
Sommaren 1937 anordnades en
turnering i Kemeri, Lettland med
en stor del av världseliten på
plats. Förstapriset delades av Salo
Flohr, letten Vladimir Petrov och
Samuel Reshevsky, varefter följde Alexander Aljechin och Paul
Keres.
Tre veckor senare började
schackolympiaden i Stockholm.
Estland ligger ju på vägen mellan
Lettland och Sverige och i semesterstaden Pärnu anordnades därför en mindre turnering dit flera
storheter från Kemeri inbjöds.
Aljechin, Reuben Fine och
Reshevsky avstod, främst på
grund av arrangörernas blygsamma budget. Däremot ställde
Flohr, Gideon Ståhlberg och
Savielly Tartakower upp liksom
förstås Paul Keres, som också var
arrangör. I sin bok “I kamp med
världseliten“ (Forum, 1958) skriver Ståhlberg: “På vägen till Stockholm stannade några av mästarna
en vecka i Pärnu och spelade en
liten turnering under synnerligen
vänskapliga och gemytliga former. Paul Schmidt vann en rätt
turbetonad seger, under det att
jag delade andra pris med Flohr
och Keres, före Tartakower och
Opocensky. Jag slog Schmidt och
Tartakower och remiserade med
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Estlands lag i Buenos Aires 1939 – från vänster: Schmidt,
Friedmann, Keres, Raud och Türn.

Keres och Flohr. Men ett nederlag mot Opocensky stäckte mina
segerplaner.“
Från Pärnu fortsatte flera spelare till olympiaden i Stockholm.
Det estniska laget (Keres,
Schmidt, Raud och Friedemann)
delade sjundeplatsen med Litauen. Gösta Stoltz misslyckades
totalt och Sverige, som kom tvåa
i Warszawa 1935, fick nu nöja sig
med tionde plats. I estniska
schackkretsar framhölls att om
bara Schmidt spelat bättre –
femtio vinstprocent, lägst i
laget – hade Estland hamnat
betydligt högre.
Vid olympiaden i Buenos Aires
1939 ställde inte mindre än
tjugosju nationslag upp. USA
vann olympiaderna i Prag 1931,
Folkestone 1933, Warszawa 1935
och Stockholm 1937, men avstod från Buenos Aires. Lagen var
först indelade i fyra grupper, från
vilka sexton lag gick vidare till
A-finalen. Denna inleddes 1 september, samma dag som Tyskland angrep Polen och andra
världskriget började. Några lag,

bland annat det engelska, lämnade genast Argentina. Arrangörerna förklarade matcher mellan
fiendeländer, till exempel Tyskland och Polen, för oavgjorda
2–2 utan spel. A-finalen: 1. Tyskland 36; 2. Polen 35½; 3. Estland
33½; 4. Sverige 33; 5. Argentina
32½ osv.
Liksom i Stockholm 1937
spelade Keres, Raud och Friedemann mycket bra, medan
Schmidt fick nöja sig med trettio
vinstprocent, troligen på grund
av hälsoproblem. Keres nämnde
senare att om Schmidt hade varit
i normal form kunde Estland ha
nått första plats. I estnisk schacklitteratur står det på flera ställen
att Schmidts hälsa inte var tillfredsställande. Jag har hört att
han hade problem med hjärtat, så
kallad situs inversus, det vill säga
att hjärtat satt på höger sida.
Redan under hösten 1939
lämnade Paul Felix Estland och
flyttade liksom många andra tyskbalter till Tyskland när kriget bröt
ut. Han blev tvåa i Tysklandsmästerskapet 1940.
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Under åren 1941–43 spelade
Schmidt fem partier mot dåvarande världsmästaren Alexander
Aljechin. Resultatet i deras möten ger inte rättvisa åt partiernas
förlopp. Aljechin vann fyra av
partierna varpå det sista slutade
remi.
Första partiet dem emellan
var i turneringen i Krakow-Warszawa 1941. De tre första och de
tre sista ronderna arrangerades i
Krakow, de fem däremellan i
Warszawa.
Schmidt delade förstaplatsen
med Aljechin. Det var höjdpunkten i Schmidts schackkarriär, och
det kunde ha slutat ännu bättre
om inte Aljechin fuskat och tagit
tillbaka ett drag i det inbördes
toppmötet i fjärde ronden. I det
läget ledde Schmidt turneringen
efter tre inledande vinster i
Krakow.
Aljechin försatte sig i en situation, medvetet eller omedvetet,
där det krävdes ett damoffer för
att skapa chanser:
Paul Schmidt

Alexander Aljechin

18.Lxe4 Db6+ 19.Kh1 Tc7 20.
Dxf8+!
20.Le3 är det enda rimliga alternativet, men efter 20...Txe7
21.Lxb6 fxe4 22.Le3 Lxb2
23.Tab1 Le5 24.Txb5 Tc8 har
svart initiativet.
20...Kxf8 21.Lxf5 h6?

Ett grovt förbiseende. Efter
21...Dc5 kunde det ha blivit svårt
för Aljechin att påvisa kompensation för damen.
22.Ld8 Lxb2 23.Tab1 Le5
24.Le6 f6 25.c4 Db8 26.Lxc7
Dxc7 27.Txb5 Dxc4 28.Tfb1
Det hotar matt med 29.Tb8+ Kg7
30.Tg8+ Kh7 31.Tb7+ osv.
28...Kg7 29.T5b4!
Aljechin: “Efter detta drag, som
är poängen med den manöver
som inleddes med 25.c4!, förväntade jag mig att motståndaren
skulle ge upp direkt, för efter ett
damdrag följer 30.Tg4+ och matt
i tre drag. Det faktum att jag inte
verkställde den matt som helt
klart fanns med i mina beräkningar är en av de märkligaste
saker som hänt mig vid ett schackbräde.“
29...Da6 30.Tg4+ Kh8 31.Tc1??
Världsmästaren missar 31.Tb8+
Kh7 32.Lf5 matt.
Aljechin: “Om någon berättat
för mig om detta fall och förklarat att det rörde sig om en annan
mästare, så hade jag helt enkelt
vägrat att tro på att det var sant.
Kanske var jag omedvetet imponerad av med vilket lugn och
självförtroende min motståndare
utförde sina två senaste drag.
I vilket fall som helst blir det
mycket svårare för att inte säga
omöjligt att vinna efter det
absurda textdraget.“
Före turneringen förklarade
Aljechin att det fanns “utomschackliga saker“ som fick honom att tvivla på sina möjligheter
att vinna turneringen. Det rörde
sig sannolikt om den reaktion som
följde på hans famösa artiklar om
ariskt schack. I april 1941 sökte
han visum för att kunna resa till
England eller USA. De artiklar
han hade skrivit bidrog säkert
till att han förvägrades visumhandlingar. Han stannade tre år i
Tyskland innan han drog vidare
till Spanien och Portugal.

31...h5!
Det eliminerar de omedelbara
hoten med tempo.

Max Blümich deltog i turneringen och blev vittne till vad som
nu hände. Han har berättat om
det i sina partikommentarer i
Deutsche Schachzeitung nr 11/
1941: “Här trodde Schmidt och
åskådarna att vit tänkte fortsätta
med 32.Tc8+ Dxc8 33.Lxc8 hxg4
34.Lxg4 vilket hade lett till ett
slutspel med olikfärgade löpare,
som väl sannolikt slutat med remi.
Världsmästaren hade nämligen
redan lyft tornet från c1 och fört
det mot c8. Så sa han ‘j’adoube’
och drog 32.Tg6.“
Blümich konstaterar att partiet
väl fortfarande borde ha slutat
med remi.
32.Tg6 Lb2 33.Tg1 Dd3?!
Det verkar vara riskfritt att slå
a2-bonden.
34.Th6+ Kg7 35.Txh5 Ld4?
Det tillåter vits löpare att gå till
idealfältet f5 utan att d5-bonden
hänger. 35...Dc4 är en bättre idé.
36.Lf5 De2 37.Th7+ Kg8 38.Tc1
Lc5 39.Tb7 Dxa2?
Schmidt var i tidsnöd. Han får
inte släppa kontrollen över e1.
40.Te1 Kf8 41.Lg6 uppg.
Det verkar uppenbart att
arrangörerna i Krakow gynnade
världsmästaren, inte bara när man
såg mellan fingrarna på hans fusk
utan också när det var dags att
dela ut skönhetspriser. Aljechin
fick första skönhetspris för sina
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rätt enkla vinster mot Georg
Kieninger och Max Blümich sammantagna, medan Schmidt fick
hålla till godo med andra skönhetspris för sitt klassiskt vackra
parti mot Heinz Nowarra i tredje
ronden. Inte nog med att
Schmidts bländande kombinationsspel i detta parti kröntes med
framgång, dessutom tycks den
offerkombination som han iscensatte vara helt korrekt.
Franskt (C 11)
Paul Schmidt
Heinz Nowarra
Krakow 1941
Det var Hans Frank som hade satt
upp turneringens tre skönhetspris. Han var generalguvernör i
den av Tyskland ockuperade
delen av Polen och har gått till
historien under benämningen
“Polens bödel“. Han dömdes till
döden vid Nürnbergprocessen
1945-46 sedan domstolen funnit
honom skyldig till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
Han hängdes den 16 oktober
1946.
Frank var stationerad på ett slott
i Krakow där man också hade
avslutningsceremonin. De spelare som aspirerade på skönhetsprisen fick visa sina partier för
Frank och det var inte oväntat
Aljechin som gjorde störst intryck
på generalguvernören. Det finns
några partier bevarade där de båda
spelar på samma sida i konsultationspartier i Warszawa 1941.
Partierna är sannolikt spelade
under den turné som Aljechin
gjorde efter turneringen i Krakow-Warszawa.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5
dxe4 5.Sxe4 Le7 6.Lxf6 Lxf6
7.Sf3 Sd7 8.Dd2 Le7
En av dagens stora franskspecialister, Jevgenij Barejev, har här
spelat 8...0-0, så det kan lugnt
rekommenderas. Schmidt har
kommenterat partiet i Deutsche
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Schachblätter nr 21-22/1941 och
där förklarar han att svart drog
8...Le7 för att kunna spela c7-c6
och på sikt rockera långt.
9.0-0-0 c6 10.Ld3 Dc7 11.The1
b6 12.Kb1
Det fanns i huvudsak två anledningar till att Schmidt inte
spelade direkt 12.Seg5 med det
förmodade svaret 12...h6. Han
ville ta bort tänkbart trassel med
Lg5 och ville hellre ha löparen
på b7 än på c8 när fyrverkeriet
började.
12...Lb7 13.Seg5
Innan svart rockerar långt måste
han köra bort springaren ...
13...h6
På 13...Sf6 hade Schmidt planerat att spela 14.Se5.

14.Sxf7! Kxf7
Vid första anblicken ser det ut
som om vit inte har något avgörande hot på de vita fälten kring
svarts något utsatta kung. Efter
15.De2 Sf8 tycks svart ha hyfsade försvarsresurser. Men Schmidt
hade ett drag på gång som även
det skulle platsa i en musikal på
West End eller Broadway.
15.Txe6!!
Den svarta kungen bjuds upp till
dans, och det tjänar inte mycket
till att nobba.
15...Kxe6
Ett par otillräckliga alternativ:
a) 15...Sf6 16.Tde1 Lf8 (16...Sd5
17.c4) 17.Se5+! Kxe6 (17...Kg8
18.Txf6! gxf6 19.Lc4+ Kg7 20.
Df4! fxe5 21.Dg4+ Kf6 22.De6+

Kg7 23.Te3 Lb4 24.Tg3+ Kf8
25.Tf3+ Kg7 26.Tf7+ med matt.)
18.Df4! (Det hotar bland annat
19.Df5+ med matt i nästa drag.)
18...Lb4 19.Lc4+ Sd5 20.Lxd5+
cxd5 21.Dg4+ Kd6 22.Dg6+ Ke7
23.Dxg7+ Kd6 24.Df6 matt.
b) Schmidt satte inga utropstecken efter sina offer på f7 och e6,
och det var draget 15...b5 som
fick honom att tvivla på att offren
var helt igenom korrekta. Det
hindrar löparen från att komma
till c4, men det finns andra intressanta vägar: 16.Lg6+! Kxe6 17.
Te1+ Kf6 18.Dd3 Df4 19.Te4
Dxe4 (19...Dd6 20.Se5 Sxe5 21.
Tf4+ Ke6 22.Df5+ Kd5 23.Lf7+
med matt.) 20.Dxe4 Ld6 21.h4
(Med idén g2-g4-g5) 21...Sf8 22.
Df5+ Ke7 23.Df7+ Kd8 24.Dxb7
och vit vinner.
16.Lc4+ Kf6 17.Te1 Sf8
Det finns andra sätt att försöka ta
kontroll över e6, men efter
17...Dd6 18.Dc3 g5 19.d5+ Kg6
20.Te6+ Dxe6 21.dxe6 är svarts
kung alltför exponerad, t.ex.
21...Sc5 22.Se5+ Kh7 23.b4 och
springaren tvingas bort från
kontrollen över d3. Efter 23...Se4
24.Ld3 c5 25.De1 faller e4 och
svart förlorar.
18.Dc3

18...Kg6
Alternativen är att sätta någon av
löparna i arbete, till exempel:
a) 18...Lc8 19.Se5 h5! (19...Lf5
20.g4 Ld6 21.gxf5 b5 22.Sg4+
Kg5 [22...Kxf5 23.Df3+ Lf4
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24.h4 bxc4 25.De4+ Kxg4
26.Tg1+ Kxh4 27.Tg3! och damen beger sig till h1 och njuter av
utsikten.] 23.h4+! Kxg4 24.Te4+
Lf4 [24...Kxf5 25.Df3+ Lf4
26.Te6!! Sxe6 27.Dh3+ Kxg6
28.Dxe6+ med matt] 25.Dg3+
Kxf5 26.Txf4+ Dxf4 27.Ld3+
följt av slag på f4 och vit vinner.)
20.Df3+ Lf5 21.g4 g6 (21...hxg4
22.Sxg4+ Kg6 23.Se5+ Kf6
24.Ld3 g6 25.Sxg6! och vit vinner.) 22.gxf5 Kg7 (22...gxf5
23.Tg1 Ld6 24.Df4 Ke7 25.Tg7+
och vit vinner.) 23.Sh7 Lf6 (På
23...Tg8 avgör 24.De3) 24.Sxh8
Kxh8 25.fxg6 Kg7 26.Dxh5 och
vits bondehop bör vara god
kompensation för pjäsen.
b) 18...Lb4 (Ett försök att vinna
tid.) 19.Dxb4 b5 20.d5!! bxc4
21.d6 Dd8 22.Te7 Se6 23.Dc3+!
Kg6 24.Dxc4! Lc8 (24...Dxe7
25.dxe7 Kf6 26.Dc3+ Kxe7
[26...Kf7 27.Se5+ Kxe7 28.Db4+
Kf6 29.Sd7+ följt av 30.Dxb7
och vit vinner] 27.Db4+ följt av
slag på b7 med avgörande fördel.) 25.Dd3+ Kf6 26.Sh4 Dxd6
(26...Da5 27.Dg6+ Ke5 28.Df5+
och 29.Dxa5) 27.Dxd6 Td8
28.Txe6+ Lxe6 29.Df4+ och vit
vinner.
19.Dd3+ Kf6 20.Se5 Lc8 21.
Df3+ Lf5 22.g4 Dc8
Eller 22...g6 23.Sxg6 Kg7 (På
23...Lb4 anger Schmidt 24.
Dxf5+ Kg7 25.Te7+!) 24.Txe7+
osv.
23.gxf5 h5
Eller 23...Dxf5 24.Dxc6+ Se6
(24...Kg5 25.h4+ Kh5 26.Dg2
med idén Le2+ och matt.) 25.
Lxe6 Dxe6 26.Sd7+ med matt.
24.Sg6 Lb4
Eller 24...Ld6 25.Sxf8 Txf8
(25...b5 26.Te6+ Kf7 27.Th6+
bxc4 28.Dxh5+ Kxf8 29.Txh8+
och vit vinner.) 26.Dxh5 Dxf5
27.Dh4+ g5 (27...Dg5 28.Te6+
med matt.) 28.Dh6+ Dg6 29.
Te6+ med matt.
25.Te6+!

Pärnu 1937
1

1. Paul Schmidt
2. Gideon Ståhlberg
3. Paul Keres
4. Salo Flohr
5. Savielly Tartakower
6. Karel Opocensky
7. Ilmar Raud
8. Feliks Villard

■

1
0
0
h
0
0
0

2

3

4

5

6

7

8

p

0 1
■ ½
½ ■
½ ½
0 ½
1 0
½ 0
0 0

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

1
1
1
1
1
1
1

5½
4½
4½
4½
4
3½
1½
0

1

3

■

Krakow-Warszawa 1941
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alexander Aljechin
Paul Schmidt
Efim Bogoljubow
Klaus Junge
Josef Lokvenc
Teodor Regedzinski
Georg Kieninger
Eduard Hahn
Max Blümich
Carl Johan Carls
Heinz Nowarra
Paul Mross

■

0
0
½
½
0
0
½
0
½
½
0

2

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

4

5

6

7

8

9 10 11 12

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

½
1
1
½
½
1
½

1
1
1
1
½
0
0
1

■

½
1
1
½
½
1
½
1
½

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

8½
8½
7½
7
5½
5
4½
4½
4½
3½
3½
3½

Salzburg 1942
1

1. Alexander Aljechin
2. Paul Keres
3. Klaus Junge
4. Paul Schmidt
5. Efim Bogoljubow
6. Gösta Stoltz

2

3

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

■

■

0
1
0
1
½

4

1 1 1
½ ½ ½
■ ½ ½
½ ■ ■
0 1 0
0 0 0

5

6

p

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

0
½
0
0

7½
6
5
5
3½
3

Salzburg 1943
1

1. Alexander Aljechin
2. Paul Keres
3. Paul Schmidt
4. Efim Bogoljubow
5. Jan Foltys
6. Ludwig Rellstab

2

■

■

½
0
½
½
0

½
½
0
0
0

3

½ ½ 1
■ ■ ½
½ 0 ■
0 0 0
½ 0 ½
0 ½ 0

4

½ ½ 1
1 1 1
■
1 0
1 ■ ■
½ 0 ½
½ ½ ½

5

6

½
½
½
1

1
1
½
½
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■

1
1
1
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1
½
½
½
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■
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1
1
½
1
1
0
½
1
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7½
7½
4½
4
3½
3
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Det snabbaste.
25...Sxe6 26.fxe6+ Kxg6 27.
Ld3+ uppg.
Pest eller kolera; 27...Kg5 28.
Df5+ Kh4 29.Df4+ Kh3 30.Dg3
matt eller 27...Kh6 28.Df4+ g5
29.Df6 matt.
Direkt efter turneringen for
Schmidt och Junge vidare till
Bydgoszcz (Bromberg) och deras
särspel om Tysklandsmästerskapet. Första partiet blev remi.
Sedan säkrade Schmidt titeln med
tre vinster i följd.
Efter Krakow-Warszawa, som var
en av världens starkaste turneringar under 1941, spelade
Schmidt och Aljechin mot varandra i två dubbelrondiga sexmannaturneringar i Salzburg
1942 och 1943. Aljechin vann
båda turneringarna med Schmidt
på tredje respektive fjärde plats.
Schmidt spelade gång på gång
upp lovande ställningar mot
världsmästaren men lyckades
aldrig förädla dem till hela
poäng. I deras andra möte uppkom följande ställning:

hållet. I stället följde 45.De7 Db8
46.Dxf7 Db1+ 47.Kf2 Dxa2+ 48.
Kg3 Dd5 49.Df4 g5 50.Df3 Kg6
(50...Dxf3+ 51.Kxf3 är stenremi.) 51.De2 De4 52.Df3?? och
Schmidt gav upp innan Aljechin
hade hunnit utföra 52...Dh4
matt. Ställningen efter exempelvis 52.Dd2 bör vara remi. Vits
dam har koll på de båda bönderna och svart kan inte trolla fram
ett mattangrepp. Remischackar
lurar hela tiden.
I deras tredje möte – andra
partiet i Salzburg 1942 – hade
Schmidt goda vinstchanser:
Paul Schmidt

Svarts dam tillåts inte komma i
spel via en schack på h4. Schmidts
angrepp är som bortblåst.
31...Tb8 32.Sc4 Txb4 33.Sxd6
uppg.
Man fick spela rond fyra och fem
på samma dag. Hans Frank ville
följa femte rondens parti mellan
Aljechin och Keres och spelschemat anpassades till det. Det blev
en ansträngande dag för spelarna.
Keres gjorde ett trötthetsfel mot
Aljechin och förlorade. Junge
sjabblade bort en bra ställning
mot Bogoljubow och Stoltz satte
en kvalitet mot Schmidt.
Fjärde mötet mellan Aljechin
och Schmidt (Salzburg 1943)
följde det ödesdigra mönstret från
tidigare duster. Schmidt hade
återigen initiativet i mittspelet,
tappade tråden men försvarade
sig hårdnackat i en besvärlig ställning. Han missade emellertid
chansen att inkassera belöningen, en halv poäng, för det heroiska försvaret:
Paul Schmidt

Alexander Aljechin
Alexander Aljechin

Paul Schmidt
Liksom i Warszawa hade Schmidt
klar fördel i mittspelet, men
sedan förflackades spelet. Efter
45.a4 hade det varit upplagt för
remischackar från ena eller andra
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25...Lc2?
25...Lh5! hade hotat Txe3+ med
avgörande angrepp. Vits kung
hade varit illa klämd, t.ex. 26.Sf1
bxc3 27.bxc3 Kg8! och svart kan
laborera med flera intressanta
idéer, som Ta8-b8-b2 eller att
trycka mot d5-bonden. Som sagt,
goda vinstchanser.
26.cxb4 Txe3+?
Dålig timing. Schmidt kunde inte
hålla tillbaka sin offerlusta. Svart
hade fortfarande haft initiativet
efter 26...Lg6.
27.fxe3 Dxe3+ 28.De2 Dh6 29.
Ta3
Tornet dyker upp som en räddande ängel. Det jämte c-bonden
gör att vit står på vinst.
29...Lf5 30.Te3 g6 31.Df2

Alexander Aljechin

61...Te8?
Remin säkras med 61...Tb7!, t.ex.
62.Txb7 (62.Lc5 f5 och vit kan
inte göra några framsteg eftersom 63.Lxd6 Txb6 bara ger remi.)
62...Sxb7 63.Kc4 (Efter 63.Lxf6
Kf5 kilar svarts kung ner till c8
och ordnar en remiblockad på
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b7.) 63...f5 64.Kb5 f4 65.Kc6
(65.Ka6 Sd6 66.Lc5 f3 och remi)
65...Sa5+ 66.Kc7 f3 osv.
62.Td7 Sf5 63.Lc5 Sg3 64.b7
Se4 65.La7 uppg.
Deras femte och sista möte –
andra partiet i Salzburg 1943 –
slutade remi efter hård kamp. I
sina bästa stunder kunde Schmidt
mäta sig med världseliten, men
han saknade den skärpa som krävdes för att ta upp konkurrensen
med de främsta på allvar.
Schmidt deltog också i några
turneringar efter kriget med växlande framgång, men när Fide
1950 utnämnde honom till internationell mästare – då fanns det
bara 29 stormästare och 109
internationella mästare – hade
han praktiskt taget slutat med
tävlingsschack.
År 1949 gav Schmidt ut en
bok, “Schachmeister denken“
(Walter Rau Verlag, Düsseldorf).
Här har han försett fjorton partier mellan stora mästare (Aljechin,
Capablanca, Euwe, Fine, Botvinnik, Keres med flera) med grundliga kommentarer för att förklara
hur mästarna tänkte under spelet. Boken gavs ut till minne av
Klaus Junge, som stupade strax
före krigsslutet.
Parallellt med schacktävlingarna fortsatte Schmidt sina studier
vid universitetet i Heidelberg och
erhöll 1951 en doktorsgrad i kemi.
Därefter emigrerade han till
Nordamerika, först till Kanada
och snart därefter till USA.
År 1964 kontaktades han av
“Eesti Male“, exilesternas schacktidskrift, som önskade artikelbidrag. Schmidt svarade vänligt
att han var så upptagen med forskning inom kemin hos ett stort
företag att han inte kunde bidra
med någon artikel. Han skickade
dock det berömda partiet mot sin
far, och förklarade att det var

hans livs bästa kombination. Han
tillade att i New York besökte
han ibland Manhattan Chess
Club, där han bland annat hade
besegrat Benko och Sherwin i fria
partier.
I Estland gavs 1983 ut en bok,
“Mälestusi Paul Keresest“ (Minnen om Paul Keres), där schackspelare berättade om sina möten
med Keres. Schmidt nämnde att
mellan 1933 och 1943 spelade de
sjutton seriösa partier av vilka
båda vann sex och fem slutade
remi. Speciellt i början var
Schmidt framgångsrik, hans seg-

rar kom mellan 1933 och 1937.
Han menade att deras tidiga
partier inte var speciellt bra,
eftersom de var unga och saknade
rutin, och att det bästa partiet var
från Salzburg 1942. Det blev remi
efter 81 drag.
Som fysiker var jag ofta i USA
på 70- och 80-talet, men tänkte
tyvärr inte på att kontakta eller
besöka Paul Felix Schmidt, som
dog i Allentown, Pennsylvania
den 11 augusti 1984.
Research: Calle Erlandsson
Partikommentarer: Lars Grahn

Schmidts biroll i musikalens värld
Sovjetunionens upplösning gjorde många agentromaner hopplöst otidsenliga. Detsamma kan
sägas om handlingen i musikalen
Chess, åtminstone i den ursprungliga version som iscensattes på
Prince Edward Theatre i London
och som också byggde på kalla
krigets tema, öst mot väst.
I musikalen är det avhopparen
Sergievsky – som lånade drag av
Viktor Kortchnoi om ni förstår
vad jag menar – som spelar en
VM-match mot den robotaktige
Viigand från Sovjetunionen. Ställningen är 5–5 och det väntar ett
avgörande parti.
Situationen är makaber. Om
världsmästaren Sergievsky har
godheten att förlora, så har en
KGB-agent lovat honom att hans
hustru och barn tillåts ansluta
sig till honom i väst. Inte nog
med det. Hans nya amerikanska
flickvän, som är född i Ungern,
skulle samtidigt få sin far frigiven
från ett sovjetiskt fångläger. Där
skulle schackmästaren stå med
två kvinnor och en förlorad
VM-titel.

Som om inte det var nog anländer förre världsmästaren
Trumper, en galen amerikan, till
Bangkok för att hjälpa den man
som detroniserade honom. Men
vill Sergievsky verkligen ha hjälp?
Till och med hans manager vill
att han ska förlora matchen.
Men Sergievsky är framför allt
en hänryckt schackspelare, och
väl vid brädet är det bara träpjäsernas lycka och olycka som
gäller. Han spelar som i trans. På
Prince Edward Theatre visades
partiet på ett stort antal videoskärmar och dragen utfördes med
ödesmättade gester. Det var förmodligen inte många i publiken
som förstod att uppskatta själva
partiet. Inte ens skådespelarna
var nog på det klara med vad de
åstadkom.
Sergievsky–Viigand
Kungsindiskt
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
d6 5.f3 0-0 6.Lg5 c6 7.Ld3 a6 8.
Sge2 Sbd7 9.Dd2 e5 10.d5 cxd5
11.Sxd5 Sc5 12.0-0-0 b5 13.cxb5
axb5 14.Kb1 Tb8 15.Sb4 Tb7
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16.Tc1 Se6 17.Lh6 Sd7 18.h4 Sdc5
19.Sc3 Ld7 20.Le2 Da5 21.Sbd5
b4 22.Se7+ Kh8 23.Lxg7+ Kxg7
24.Scd5 Lb5 25.h5 Ta7

26.Dh6+!! Kxh6 27.hxg6+ Kg5
28.Th5+! Kxh5 29.f4+ Lxe2
30.Sf6+ Kh6 31.Th1+ Kg7
32.Se8+! Txe8 33.Txh7+ Kf6
34.Txf7 matt!
Sällan såg man ett så vidunderligt offerfyrverkeri i kampen
om världsmästerskapet. Det var
förresten Trumper som tipsade
Sergievsky om att motståndaren
hade en svaghet i sina kungsindiska varianter.
William Hartston var schacklig
rådgivare i arbetet med Chess.
När man läser hans bok “Chess –
The making of the Musical“
(Pavilion Books, 1986) kan man
lätt få intrycket att det är han som
har konstruerat partiet från början till slut. Men det är nog inte
helt fel att ge Paul Schmidt en
stor del av äran för slutklämmen.
Om det inte vore för familjepartiet i Heidelberg 1946 så hade
Sergievsky säkert fått vinna på
något annat fantastiskt sätt.
Och vad hände med Sergievsky, undrar kanske någon oroligt.
Tja, han behöll alltså VM-titeln
och återvände till fru och barn i
Sovjetunionen. Romansen med
Florence var över och publiken
hade fått sitt. Inte ett öga var
torrt, som det brukar heta.
LARS GRAHN
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Första dopningsavstängningen i schackhistorien
När förre Fide-presidenten Florencio Campomanes började
flirta med IOC fick det en märklig konsekvens. För att släppas in
med ena foten i den olympiska
gemenskapen fick Fide lova att
det skulle genomföras dopningskontroller i exempelvis schackOS.
Saken är den att det inte finns
något dopningsmedel som bevisligen kan höja schackspelarnas
prestationsförmåga vid brädet på
ett avgörande sätt. Man kom i
alla fall fram till att om någon
satte i sig en balja kaffe, så skulle
koffeinet kunna ha en alltför
uppiggande effekt. Så vitt jag vet
har läkarvetenskapen inte kommit fram till att det finns några
andra dundermedel.
Belöningen för Fides beredvillighet att följa IOC:s regler blev
att schack kom med som uppvisningssport under sommar-OS
i Sidney 2000. Viswanathan
Anand spelade ett snabbschackparti mot Alexei Shirov i OSbyn. Men därifrån till att bli ett
fast inslag i OS-programmet är
steget mycket långt. Det blev inte
något schack i Aten 2004, och
det blir inte heller något av den
varan i Peking nästa sommar.
Priset för denna flirt är att en
del spelare har tvingats lämna
urinprov under schack-OS.
Ingen av dem har blivit fälld. Eva
Jiretorn i det svenska damlandslaget är en av dem som har klarat
kontrollen.
De flesta schackspelare har
väl ryckt på axlarna åt dopningskontrollerna, som har varit begränsade till de stora tävlingarna.
Men nu har det dykt upp ett fall
i Österrike som har väckt starka
känslor.
Det österrikiska schackförbundet har anslutit sig till det öster-

rikiska riksidrottsförbundet med
allt vad det innebär. En kall dag
i mars väntade Monika Galambfalvy besök av någon som skulle
reparera hennes värmeelement.
Hon var hemma för vård av sjukt
barn. Dottern hade drabbats av
influensa och det var irriterande
att det var så kallt i lägenheten.
Så ringde det på dörren. Och
det var inte vaktmästaren. Det
var en man och en kvinna som
ville ha 75 ml urin. De kom från
den österrikiska anti-dopningskommittén.
Monika Galambfalvy har ett
ratingtal på knappt 1700, vilket
gör henne till en högst ordinär
klubbspelare. Det finns säkert mer
än tusen schackspelare i Österrike som är bättre än henne.
Dottern pockade på uppmärksamhet och dessutom väntade
hon ett i hennes tycke viktigare
besök. Från vaktmästaren. Hon
hade inte planerat något omedelbart toalettbesök, det fanns inte
något behov, och hade inte lust
att släppa in paret från antidopningskommittén i lägenheten
i väntan på att det skulle rinna
till. De fick dra sig tillbaka med
oförrättat ärende.
Monika Galambfalvy fick sitt
straff av det österrikiska schackförbundet. Hon är portad från
alla schacktävlingar under två år
för vägran att genomgå ett dopningstest. Det är första gången i
schackhistorien som någon har
blivit dopningsavstängd.
Svenska schackspelare riskerar
inte samma behandling. Sveriges
Schackförbund är inte och har
aldrig ansökt om att komma
med i riksidrottsförbundet. Det
är fritt fram för alla schackspelare
att bäla i sig kaffe hemma i tvsoffan.
LARS GRAHN

TfS nr 6/2007

50

07-09-24, 15.00

DUELLEN
Erik
Blomqvist

Christopher
Lissäng

Testa din spelstyrka i Duellen
Försök att finna det bästa draget för vit i de fyra ställningarna.

1

2

3

4

Du får poäng i en skala från 1 till 10 för ditt dragförslag i varje ställning.
Fundera i ca tio minuter per ställning och jämför sedan ditt resultat med vad Erik Blomqvist
och Christopher Lissäng uppnådde i Duellen på de följande sidorna.
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DUELLEN
AV THOMAS ENGQVIST

Rockadenjuniorerna Erik Blomqvist och Christopher Lissäng
tampades mot varandra i JuniorSM i Stockholm. Några veckor
före SM fick de utmana varandra
i fyra ställningar från stormästarpartier i Rockadens klubblokal i
Hägerstensåsen. Betänketiden var
tio minuter per ställning under
disciplinerade former.
Erik Blomqvist har 2415 (lask)
i rating och är sexton år. Han bor
i Segeltorp där han började spela
schack i Fruängsskolan i första
klass som sjuåring. Erik har blivit
svensk skolmästare för ungdomar
födda 1990 fem gånger, vunnit
skollag-SM sju gånger och NM
för skollag fem gånger med Fruängsskolan. Han har också varit
med och vunnit Kadettallsvenskan för Rockaden fyra gånger och
Juniorallsvenskan två gånger. I år
har Erik också debuterat i SK
Rockadens förstalag i Elitserien.
Han spelade sammanlagt fem
matcher och uppnådde tre segrar
och två remier. I fjol sommar tog
han sin första IM-inteckning, bara
en halva ifrån en GM-inteckning,
och i somras tog han en andra
IM-inteckning i Politiken Cup.
[Se annan plats i det här numret.
LG] En av Eriks finaste meriter är
att han har slagit den jämngamle
norske superstormästaren Magnus Carlsen i ett långparti i NM
för skollag. Erik är en spelare med
mycket goda taktiska kunskaper
och han tycker om att räkna
varianter.
Christopher Lissäng har 2236
i rating, är sjutton år och har
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spelat schack sedan han var sju.
Han inledde sin karriär på Fruängsskolan där han lärde sig grunderna. Christopher har vunnit
skollag-SM sju gånger och NM
för skollag fem gånger. Debuten i
seniorernas elitserie skedde i år.
Christopher har vunnit miniorSM, och hans bästa meriter i enstaka partier är segrar mot IM
Vladimir Poley, FM Erik Hedman, Erik Blomqvist samt en remi
mot GM Lars Karlsson. Christophers bästa spelform är blixt
men även snabbschack. Han gillar positionellt spel men är inte
rädd för komplikationer. Han kan
mycket spelöppningsteori och
spelar moderna och aggressiva
öppningar både som vit och svart.

Ställning 1
Unzicker–Lundin
Amsterdam 1954

Den här ställningen kan man hitta i Jon Speelmans bok Endgame
Preparation (Batsford 1989). I
partiet valde Unzicker 1.Ke7 med
vinstplanen att spela kungen till
h6 följt av Tb8-b5+ och erövring
av bonden på g6. En läsare av
Chess Life and Review (april
1975), Barth från Detroit, hittade dock en enklare och snabbare
vinst med 1.Tc8! Ta6+ 2.Tc6
Txa7 3.Tc5 matt.
Ingen av duellanterna hade
några problem att hitta denna
mattídé. Lissäng berättade att
han såg 1.Tc8! nästan direkt men
erkände att han allra först tittade
på 1.Ke7. 1.Tc8! var Blomqvists
första tanke som snabbt konkurrerade ut det andra förslaget
1.Tb8 som inte fungerar på grund
av 1...Ta6+ med omedelbar
remi.
En spekulativ förklaring till att
Unzicker missade denna relativt
enkla mattidé kan vara att en
erfaren spelare snabbt noterar
möjligheten 1.g4+ med den
taktiska finessen 1...hxg4 2.fxg4+
Kxg4 3.h5! och svart kan inte
slå bonden på grund av
tornschacken. Problemet med
denna standardvariant är att svart
kan spela starkare med 1...Kf4!.
Det är då naturligt att tänka sig en
vinstplan med en kungsvandring
till h6 för att sedan genomföra
denna finess. Eftersom detta
leder till vinst kan det vara lätt
att förbise att det faktiskt finns
en matt i utgångsställningen. Det
gäller att ha ett taktiskt öga även
i slutspel!
1.Tc8!
10 poäng
1.Ke7
7 poäng
1.g4+
5 poäng
1. övriga kungsdrag 3 poäng
1.Tb8?
0 poäng

Vit drar
Blomqvists val: 1.Tc8
Lissängs val: 1.Tc8

Efter första omgången har duellanterna 10 poäng vardera.
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Ställning 2
Capablanca–Bogoljubow
Moskva 1925

Vit drar
Blomqvists val: 1.0-0
Lissängs val: 1.e5
Blomqvist började sina analyser
med 1.Lxe6 fxe6 2.Sxe6 De7
3.Sc7+ och 2...Db6 3.Sxc5, men
upptäckte att vit inte kan utnyttja bindningen efter 3...Sxc5 med
4.Sa4 på grund av 4...Db4+.
Möjligen kan 3.Sxg7+ Kf8 4.Sf5
vara bra. Blomqvist tyckte inte
om 1.e5 Sxe5 2.Lb5+ Ld7 3.Sxe6
fxe6 4.Lxc5 Lxb5 5.Sxb5 Sd3+.
Han fastnade till slut för 1.0-0
som det säkraste draget.
Lissäng menade att vit ligger
före i utvecklingen och måste göra
något snabbt. Han fastnade för
1.e5 baserat på följande variantberäkning: 1...Sxe5 2. Lb5+ Ld7
(2...Sed7 eller 2...Sfd7 besvaras
med 3.Sxe6 fxe6 4.Lxc5 med vit
fördel.) 3.Sxe6 fxe6 4.Lxc5 Lxb5
och här såg Lissäng att 5.Sxb5
strandade på 5...Da5+. Lissäng
räknade då på 5.Dxd8+ Txd8
6.Sxb5 och förbrukade samtidigt
sina tio minuter. Med lite mer tid
på klockan hade han säkert sett
gaffeln 6...Sd3+.
Capablanca spelade snabbt det
explosiva 1.Lxe6! under Moskvaturneringen 1925 och utan att
tveka enligt vittnen. Capablanca

ledde med två poäng och ville
utöka försprånget. I partiet följde
1...fxe6 2.Sxe6 Da5?! (Bättre är
2...Db6. I efteranalyserna visade
Capablanca följande vackra variant: 3.Sxc5 Sxc5 4.0-0 Dc6 5.Tc1
Sxe4 6.Sxe4 Dxe4 7.Te1 Kf7
8.Tc7+ Kg6 9.Ld4 Df4 10.Tee7
Td8? (10...Tg8! 11.Le3! Db4 12.
a3!! Dxb2 13.Tc5 Lf5 14.Txf5
Kxf5 15.Df3+ Kg6 16.Dg3+ med
matt, Kasparov) 11.Txg7+ Kh6
12.Txh7+ Sxh7 13.Txh7+ Kxh7
14.Dh5+ Kg8 15.Dg6+ Kf8 16.
Lc5+ och vit vinner) 3.0-0 Lxe3
4.fxe3 Kf7 5.Db3 Kg6 6.Tf5 med
ett vinnande angrepp för vit. Om
man inte vill offra är 1.0-0!? ett
solitt alternativ. En tänkbar fortsättning är då 1...0-0 2. De2 De7
med en liten fördel för vit.
1.Lxe6!
1.0-0
1.De2
1.Tc1
1.e5?

10 poäng
7 poäng
5 poäng
5 poäng
1 poäng

Blomkvist leder duellen med 17
poäng mot Lissängs 11 poäng.

Ställning 3
Carlsen–Shirov
Drammen 2005

Vit drar
Blomqvists val: 1.axb5
Lissängs val: 1.Lf4

Blomqvist tyckte denna ställning
var svår och att det var stressigt
med tio minuters betänketid.
Han valde till slut 1.axb5 med
idén 1...cxb5 2.f4 följt av e5 och
manövern Se2-d4. 1...axb5 kan
bemötas med 2.Txa8 Txa8 3.f4
med angreppsmöjligheter som
e5-e6 eller f4-f5. Problemet med
denna variant enligt Shredder8
är 1...cxb5 2.f4 De6! 3.e5 Se4
4.Sxe4 dxe4 5.Lxe4 Lxe4 6.Txe4
Dxb3 med bra spel för svart.
Blomqvist tyckte att det var svårt
att hitta en bra fortsättning för vit
efter 1.f4 Dc7 2.e5 Sd7, t.ex.
besvaras 3.Dd3 med idén Sh5
med 3...Sc5 följt av Se6. 1.Lf4
De6 2.e5 (2.exd5 Dxd5) 3...Sd7
är inte heller övertygande för vit.
Lissäng prickade in Carlsens
drag 1.Lf4!! även om det följdes
upp med fel varianter. Lissängs
resonemang byggde på att man
ska hindra svarts dam att nå fältet
c7 och sedan ställa löparen på
e3. Direkt 1.Le3 följt av centralisering med 2.Ld4 ger inte så
mycket, men genom att först
spela 1.Lf4 De6 2.Le3 kan svarts
dam komma att bli utsatt på
e-linjen. Lissäng analyserade
2...dxe4 3.Ld4 Tad8 4.Sxe4 som
en lovande fortsättning för vit.
Fortsättningar som 1.exd5 Dxd5
eller 1.f4 Dc7 2.e5 med en
konstig löpare på g5 var han inte
förtjust i.
Shirov sätter i sina kommentarer till partiet två utropstecken
på 1.Lf4. (1.f4? Dc7 med lika
spel enligt Shirov. Carlsen tyckte
att löparen på g5 var något utsatt
efter 2.e5 Sd7.) Efter det enda
draget 1...De6 fortsatte Carlsen
med 2.e5! Sd7 3.Lh6! Lh8!? 4.f4
De7 och här var det starkaste
draget 5.b4! med en liten men
bekväm fördel för vit. Carlsen
spelade det sämre 5.Te3 men
lyckades ändå vinna ett snyggt
parti efter 38 drag. Partiet finns
i sin helhet i Brädet brinner II
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(Quality Chess, 2005) av Alexei
Shirov.
1.Lf4!!
1.axb5
1.Tad1
1.f4
1.b4
1.Le3

10 poäng
7 poäng
6 poäng
5 poäng
4 poäng
1 poäng

Blomqvists försprång krymper
och han leder med 24 poäng mot
Lissängs 21 poäng.

Ställning 4
Janowski–Lasker
Berlin 1910
Åttonde VM-partiet

för vit efter 2.Da8+ Kc5.
Lissäng tyckte ställningen var
förvirrande och hade svårt att
sortera varianterna enligt Kotovs
mönster med kandidatdrag.
1.Se8+ Ke7 2.Lf6+ Kf7 ger inget
och Lissäng fastnade för 1.Db8+
som en lovande fortsättning.
1...Lc7 2.Se8+ vinner pjäs och
efter 1...Kc5 2.Le5 Dd1+ 3.Kg2
Dd5+ 4.f3 Dd2+ 5.Kh3 kommer
vit undan schackarna samtidigt
som vits pjäser står i hotfulla
positioner. Efter 1...Kc6 tyckte
Lissäng att det var svårt att hitta
något.
I partiet spelade Janowski
1.Se8+? Ke7 2.Sf6 men åkte på
pärlan 2...Lxf2+!. Efter 3.Kxf2
(Janowski spelade den sämre fortsättningen 3.Kf1 Dh1+ 4.Kxf2
Dxh2+ 5.Kf3 Dxb2 och Lasker
lyckades vinna efter 69 drag på
grund av ett senare feldrag.)
3...Dd2+ 4.Kg1 Dxb2 bör partiet
sluta remi vid korrekt spel.
Den starkaste fortsättningen
enligt Chess Stars informatoranalyser (red. Alexander Chalifman)
är 1.Lf6! Principen är att följa
John Nunns berömda regel som
bygger på att man ska ta flyktfält

från kungen istället för att schacka
bort kungen i en trygghetzon. Vit
vinner forcerat efter 1...Dd1+
2.Kg2 Dd5+ (2...Sc5 3.Se8+ Kd5
4.Ld8! [en av poängerna med
1.Lf6! är att svarts löpare är utsatt] 4...La7 5.Dc7 Kc4 6.Sd6+
Kc3 7.Sb5 och vit vinner) 3.Kh3
Df7 (3...Dd3 4.Se8+ Kd5 5.Dd7+
Ke4 6.Dc6+ Kf5 7.Sg7 matt)
4.Se8+ Kd5 5.Da8+ Kc5 6.De4
Dd7+ (6...Dh7+ 7.Kg2 och vit
vinner) 7.g4 Sd4 8.Dg6 och vit
vinner.
1.Lf6!
1.De8
1.Da6+
1.Db8+
1.Df8+
1.Se8+

10 poäng
6 poäng
5 poäng
5 poäng
5 poäng
2 poäng

Slutställning: Erik Blomqvist 29
poäng, Christopher Lissäng 26
poäng.
Duellen avgjordes i ställning 2
och 3. Lissäng hittade det bästa
draget 1.Lf4!! men förlorade
poäng på det dåliga draget 1.e5?.
Det blev avgörande eftersom det
var jämnt i den första och sista
ställningen.

Vit drar
Blomqvists val: 1.Df8+
Lissängs val: 1.Db8+
Blomqvist tittade först på 1.Se8+
Ke7 2.Lf6+ Kf7 men hittade
ingen fortsättning. 1.Db8+ Kc5
verkade inte heller ge något, så
Blomqvist koncentrerade sig på
fortsättningen 1.Df8+ som leder
till vinst i varianten 1...Kd7
2.De8+ Kc7 3.Le5+ Kb7 4.Db8+
Ka6 5.Dc8+ Ka7 (5...Db7 6.Dc4+
vinner pjäs) 6.Lb8+ och svart blir
matt. Blomqvist kunde däremot
inte hitta någon vinst efter 1...Kc7
2.De7+ Kc8 3.De8+ Kb7 etc.
Även fortsättningen 1...Kc6 tyckte Blomqvist var problematisk
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■ Topprankade Pia Cramling förlorade bara ett parti, mot
fransyskan Milliet, i en damturnering i Baku, Azerbajdzjan,
men fem remier petade ner henne till fjärde plats.
Resultat: 1. Monika Socko, Polen 7; 2. Antoaneta Stefanova,
Bulgarien 6½; 3. Lela Javachisjvili, Georgien 6; 4. Pia Cramling,
Sverige 5½; 5. Katerina Lahno, Ukraina 5; 6. Viktorija Cmilyte,
Litauen 4; 7. Firuza Velichanli, Azerbajdzjan 4; 8. Sophie
Milliet, Frankrike 4; 9. Ilaha Kadimova, Azerbajdzjan 1½; 10.
Nargiz Umudova, Azerbajdzjan 1½ poäng.
■ Emanuel Berg fick en olycklig start i en öppen turnering i
Liverpool med en förlust mot engelsmannen Richard Palliser,
men det skulle också bli den enda nollan. När det var dags att
summera efter nio ronder så fanns Berg på andra plats bland de
87 spelarna, en halv poäng efter turneringsvinnaren Daniel
Fridman, Tyskland.
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BOKNYTT
■ Mihail Marin: A Spanish
Repertoire for Black
(Quality Chess, 2007)
Mihail Marins “A Spanish Repertoire for Black“ ska tillsammans
med hans tidigare “Beating the
Open Games“ ge svartspelarna
en heltäckande repertoar efter
1.e4 e5. Det är väl lite si och så
med det. Löparspel (1.e4 e5 2.
Lc4) letar man till exempel förgäves efter i den första boken.
Huvudparten av boken om
Spanskt behandlar två alternativa system som svart kan välja
mellan, Rubinstein- och Petrosiansystemen kallar Marin dem.
Båda är undervarianter till den
mer kända Tjigorinvarianten. Låt
oss ta dragen så att alla vet vad vi
talar om: 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 Sa5
(Tjigorinvarianten) 10.Lc2 c5
11.d4 Dc7 12.Sbd2 och här delar
det sig: 12...Sc6 ger Rubinsteinsystemet och 12...Ld7 ger Petrosiansystemet. Varianterna presenteras mycket instruktivt i
vars ett kapitel. Historiken gås
igenom och de strategiska planerna förklaras utförligt på ett
väldigt bra sätt. Det är precis vad
man kan vänta sig av en så erkänt
duktig författare som Marin.
Varje kapitel avslutas sedan med
en teoridel som presenteras i
tabellform (som Encyklopedin).
Här är jag dock inte lika imponerad. Om jag köper en repertoarbok förväntar jag mig att
författaren uppdaterat sig teoretiskt, det vill säga har tittat på nya
partier och läst relevanta böcker.
Det är obegripligt för mig hur
Marin har kunnat förbigå Chalifmans “Openings for White
according to Anand“ (band 2).
Det är ju bibeln för 1.e4-spe-

larna. Mot Petrosiansystemet
rekommenderar Chalifman 13.
Sbd2 Sc4 (enda draget Marin
behandlar) 14.De2! och det draget nämner Marin över huvud
taget inte, utan analyserar i stället
fem andra möjligheter. Rubinsteinsystemets teoridel duger
heller inte om man skulle möta
någon som studerat Chalifmans
bok (utgiven 2003, så det finns
inget att skylla på).
Resten av boken behandlar de
alternativ vit har från svarts 4...Sf6
och fram till Tjigorinvarianten.
(Avbytesvarianten i Spanskt,
4.Lxc6, finns alltså lite ologiskt i
den första boken.) Varje alternativ presenteras på samma sätt som
de två tidigare systemen: en förklarande text och sedan teori i
tabellform.
Det är väldigt svårt att avge
ett omdöme om den här boken.
Texten är utmärkt och man lär
sig väldigt mycket om olika
spanska ställningstyper om man
studerar den. Däremot är inte
teoridelen så uppdaterad som jag
tycker att man kan begära – det
är ju dock en öppningsbok.
STELLAN BRYNELL

■ Igor Khmelnitsky: Chess
Exam and Training Guide
(I am coach, 2004)
■ Igor Khmelnitsky: Chess
Exam and Training Guide:
Tactics (I am coach, 2007)
Självhjälpsböckerna avlöser varann på marknaden, lär dig det
eller detta på nya fantastiska sätt!
Ovanpå allt kan vi läsa att de
riktar sig till alla från nybörjare
till mästare. Hur ska du då veta
vad som passar just dig? Kanske
är det dags att kavla upp ärmarna
och ta reda på vad du är bra eller
dålig på.
I Chess Exam-böckerna löser
du problem av varierande karaktär och svårighetsgrad, och får
dessutom stilla din kliande täv-

lingsinstinkt genom att beräkna
din rating efter avklarade delprov.
Proven består av ett antal ställningar som var och en följs av
två flervalsfrågor med blandade
frågeställningar. Övningen finns
alltid på en högersida, och på
följande sida finns både poängen
för ditt val, och väl genomtänkta
förklaringar till rätt svar.
I den förstnämnda boken finns
100 ställningar från olika partifaser. Läsaren ombeds typiskt
värdera en ställning och därefter
välja mellan ett antal föreslagna
drag. Efter var tionde ställning får
man sammanfatta sina resultat
och jämföra med en ratingtabell
som författaren byggt upp
genom att testa spelare på
olika nivåer, både genom sina
elever och på bokens webbsida
(www.iamcoach.com). Efter att
alla uppgifter är avklarade sammanställer man sina resultat, och
får ratingtal i tolv olika kategorier, som motsvarar olika partifaser, strategi och taktik, anfall
och försvar m.m.
Den andra boken fokuserar,
som titeln avslöjar, helt på taktik.
Sextio frågor, uppdelade på fem
delprov av samma karaktär, med
något annorlunda frågeställningar. Förutom att avgöra vem som
vinner finns frågor om exempelvis vad som är det sämsta draget
i en viss ställning. Kategorierna
vid utvärderingen är givetvis
andra, mera specificerade, men
principerna är desamma.
Båda böckerna avslutas sedan
med en del där författaren tipsar
om hur man kan träna på de olika
kategorier där man funnit sina
svagheter. Vi får reda på vad som
ingår i de olika delarna, och en del
bokförslag ges det också plats för.
Böckerna säger sig, som så
många andra böcker, vara riktade
till alla från nybörjare till mästare. Jag gissar att en nybörjare som
löser mindre än tjugofem proTfS nr 6/2007
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cent av problemen kan hitta sätt
att träna som inte sänker självförtroendet, medan en riktigt bra
spelare troligen inte hittar många
uppgifter som ger ordentligt med
tuggmotstånd. Jag uppskattar att
alla mellan 1500 och 2400 hittar
något att suga på i första boken,
medan taktikboken är något lättare. Själv är jag en klubbspelare
runt 1900, och hamnade ganska
rätt i mitt totalresultat. Det spännande är att se vilka kategorier
som sticker ut. I mångt var det
väntade resultat, men det är inte
utan att man blir förvånad när
försvar var min största styrka ...
Böckerna har ett bra upplägg
och sporrar till förbättring. Kombinationen av utmaning och utvärdering efter varje problem ger
mersmak. Upplägget gör att man
antingen kan läsa dem från pärm
till pärm i hängmattan, eller ställa upp varje ställning på ett bräde
och ställa en timer på femton
minuter, allt beroende på hur
seriös man är med utvärderingen.
HÅKAN LYNGSJÖ

■ Stefan Hildingstam: De sista
stegen mot seger
Stefan Hildingstams bok är inte
något nyskapande verk. I fyra
kapitel presenetrar han 1200
mattkombinationer, en- två-, treoch fyrdragare, och därefter kommer ett femte med lösningarna.
Vi har sett upplägget förr, men
ofta är ju det enkla också det
bästa.
Att lösa kombinationer (gärna
direkt från diagrammet) är en
absolut nödvändig träning om
man vill bli bättre. Till syvende
och sist är det ju ändå nästan
alltid något taktiskt som avgör ett
parti. Går man igenom de 1200
problemen missar man förhoppningsvis i alla fall inte någon enkel matt i nästa parti.
Boken är också ett utmärkt
hjälpmedel för tränare. Här har
56
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man utmärkta problem för nybörjare (endragarna) men också
material för de betydligt starkare
(fyrdragarna). Som sagt: ingen
revolutionerande bok men matnyttigt och användbart.
STELLAN BRYNELL

■ Tibor Karolyi & Nick Aplin:
Endgame Virtuoso
Anatoly Karpov
(New In Chess, 2007)
En av de första schackböckerna
ovanför nybörjarstadiet jag läste
med behållning var “Schackgeniet Anatolij Karpov“, Gunnar
Johanssons lilla klassiker från
1970-talet. Inte minst fascinerades jag av ett par Tarraschpartier
med Karpov själv i huvudrollen
medan Vlastimil Hort respektive
Wolfgang Uhlmann spelade
andrafiolen. Metodiskt plockades
deras ställningar isär och som ung
tonåring häpnade jag inför uppvisningarna.
Nu tjugo år senare gläds jag åt
att Tibor Karolyi och Nick Aplin
har gjort sig besväret att sätta
samman en bok med ingående
analyser av 105 slutspel där Karpovs skicklighet triumferar. Som
vanligt är det lite ljug i marknadsföringen av boken. Här påstår de
att det är Karpovs 105 bästa slutspel. Men den som läser förordet
inser att författarna bara har
inkluderat partier fram till 1990,
då han förlorade sin sista VMmatch mot Kasparov. Hans slutspelskonst upphörde dock inte i
och med det nederlaget. Jag säger
bara sjätte matchpartiet mot
Gelfand 1995, eller den ruskiga
nedmalningen av Kamsky i första
matchpartiet året därpå.
Boken behandlar dock 105
mästerverk som väl försvarar sin
plats i samlingen. Det stora flertalet är vinstpartier, men här finns
också det extremt intressanta slutspelet som Karpov räddade mot
Petrosian i Sovjetmästerskapet

Anatolij Karpov.

1975 samt en förlust mot Ribli
1980. Ambitionen från författarduon är emellertid inte bara att
visa skönheten i 105 välspelade
partier utan framförallt att “hjälpa unga spelare att lära sig av
Karpovs slutspel“. Påpekas bör
att målgruppen snarare är spelare
med klass 1-styrka och ovanför
eftersom de intrikata och analystunga partierna kräver en del av
läsarna.
Att komma riktigt nära Karpovs slutspel är svårt och även
om författarduon verkligen gör
goda försök tycker jag inte att de
lyckas fullt ut. Karpovs långsamma och profylaktiska stil är svår
att fånga och förmodligen ännu
svårare att efterlikna, men författarna borde ha gjort mer ifråga
om att systematisera mönster
och kännetecken i hans slutspel.
Något som dock framskymtar är
Karpovs förmåga att begränsa
motståndarens aktivitet, det vill
säga förhindra motspel. Illustrativt var också hur länge Karpov
avvaktade med att aktivera sin
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kung i många slutspel. En mer
överraskande slutsats gäller hur
ofta Karpov vinner tack vare
regelrätta kungsangrepp i slutspelet – snarare än genom att
massera bondesvagheter. Som till
exempel här med de vita pjäserna
mot Michail Tal i Bugojno 1980.

19.Dxd7+! Kxd7
Om svart vunnit partiet hade
dambytet stämplats som ett fel.
Det centraliserar ju svarts kung
och lämnar vit med en svag bonde på c3. Karpovs poäng är dock
att kungen står osäkert i centrum
och till säkerheten på kungsflygeln kommer den inte.
20.La3 The8 21.Ted1+ Kc7
Alltså återstår damflygeln och
även här får svart problem eftersom Karpov resolut tänker öppna
alla linjer mot kungen.
22.f3 Sf6
22...Sg5!? 23.Ld6+ Kb6 24.a4
Tad8 och svart bör hålla.
23.Ld6+ Kb6 24.c4 Tac8 25.
cxb5 axb5 26.a4 Tcd8?
Det är svårt att tro, men här
missar faktiskt trollkarlen från
Riga en torndubblering på andra
raden som nog säkrar remi.
Återigen, motspel mot kungen:
26...Tc2! 27.Tdb1 Lc6 28.Sd3
Tee2.
27.axb5 Td7 28.Td4 Tc8 29.Le5
Te7 30.Td6+ Kxb5
Mattnätet dras åt ytterligare.
31.Tb1+ Kc4 32.Td4+ Kc5 33.
Sd3+ Kc6 1–0
HENRIK LINDBERG

Gasmagnaten Anatolij Karpov
Anatolij Karpov har alltid varit
politisk korrekt. När han hade
besegrat avhopparen Viktor
Kortchnoi i VM-matchen i Baguio 1978 kom ett lyckönskningstelegram från Leonid Brezjnev,
där det föklarades att Karpovs
triumf var en seger för Sovjetmänniskan.
Så kom glasnost, Michail Gorbatjov och Garri Kasparov. Karpov fick hitta en ny färdriktning.
Han blev Unicef-ambassadör och
ordförande i en rysk fredsfond. I
likhet med andra ryssar i hans
position passade han också på att
bygga upp en förmögenhet. Bara
hans frimärkssamling har värderats till drygt en miljon dollar.
Den är i tryggt förvar i bankfack
i väst.
På sistone har Karpov åter blivit het i ryska medier och då
handlar det varken om schack
eller filateli. För åtta år sedan
bildade han ett bolag, Petromir,
som äger ett enormt stort gasfält
i Sibirien. Karpovs bolag har uppskattat värdet av gasfyndigheterna till cirka en miljard dollar.
Den myndighet som hanterar
frågor kring Rysslands naturresurser ifrågasätter värderingen
och misstänker att Petromir
medvetet överdriver för att få
ett bättre pris för gasfältet vid
försäljning. Chefen för myndigheten, Oleg Mitvol, har uttalat
sig i den ryska affärstidningen
Vedomosti: “Det rör sig sannolikt om en gigantisk svindel.
Personerna bakom Petromir får
förklaras som Rysslands hjältar
eller sättas i fängelse, här finns
inga kompromisser.“
Ryskt affärsliv tycks vara som
ett schackspel där det offras och
kombineras. Statliga Gazprom
lurar i vassen och har redan delvis
neutraliserat Shell och BP på den

ryska energimarknaden. Karpov
har utan framgång försökt sälja
Petromir till Gazprom. Det kan
ju hända att den statliga energijätten har andra idéer om hur det
här partiet ska sluta. Oleg Mitvol
tycks inte vara främmande för
tanken att det slutar med mattsättning. Miljardär eller fängelsekund, det tycks vara de enda
alternativen för Karpov.
Karpovs drag i det här intrikata
affärspartiet har varit att – i motsats till Kasparov – hålla sig på
god fot med Vladimir Putin. När
Karpov var på besök i USA för två
år sedan gav han Putin sitt stöd
och förklarade: “Om man inte
centraliserar makten i Ryssland
finns risken att man förlorar landet.“ Säkert hoppas Karpov på
någon form av belöning från Putin, som indirekt styr Gazprom.
Det återstår att se om Karpov har
funnit ett vinnande drag i det
partiet.
Karpov och Kasparov blev
ärkefiender under sina VMmatcher och nu fortsätter de
striden på större arenor.
I schackvärlden har man på sistone nog talat mer om Karpovs
comeback som turneringsspelare. Han ställde överraskande upp
i en turnering i Valjevo, Serbien i
somras. Exvärldsmästaren vann
tre partier, spelade fem remier
och förlorade mot turneringsvinnaren Michael Roiz, en stormästare från Israel.
Resultat: Michael Roiz och
Suat Atalik 6½ (av 9); Anatolij
Karpov 5½; Ivan Ivanisevic och
Predrag Nikolic 5; Kiril Georgiev
4½; Branko Damljanovic 4;
Mihajlo Stojanovic 3; Dusko
Pavasovic och Viorel Iordachescu
2½ poäng.
LG
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LANDET RUNT

Rödeby Open

Foto: Johan Sigeman

Det finns en färjeförbindelse
mellan Karlskrona och Polen. Det
gav polske stormästaren Marcin
Kaminski chansen att ställa upp i
Rödeby Open. Allt han släppte
på de sju ronderna var en
remi med Nedzad Neretljak. Lite
problem var det ändå på vägen
till turneringssegern:

Holländskt (A 80)
Anders Nilsson
Juan Canal Olivera
1.d4 f5 2.Sc3 g6 3.Lg5 Lg7 4.e3
d5 5.h4 Le6 6.Sf3 Sd7
Ett parti Hillarp Persson–Rylander, SM i Örebro 2000, fortsatte
6...Sf6 7.Se2 Sbd7 8.Sf4 Lf7 9.c4
c6 och slutade så småningom
remi.
7.h5 h6?

Jörgen Karlsson

Sten Bernhardsson, drivande
kraft bakom Rödeby Open.

Marcin Kaminski
Efter 32...Sbc4! står svart klart
bättre. Det blev något helt annat
i partifortsättningen: 32...Sg4?
33.Sxg4 Dxg4 34.Dd3 c4 35.De3
uppg.
Slutresultat:
1. GM Marcin Kaminski, Polen
6½; 2. Lars Madebrink, SK Kamraterna 6; 3. Leif Svensson, SA
Mark 6; 4. Göran Andersson,
Skara SS 5½; 5. Anders Nilsson,
Åstorps SS 5; 6. Anders Svensson, Bräkne Hoby SK 5; 7. Johan
Sigeman, Lunds ASK 5; 8. Viktor
Nilsson, Västerviks ASK 5; 9. Joel
Eklund, En Passant Svedala 5;
10. Conny Holst, Limhamns SK
5 poäng.
(7 ronder, 81 spelare)
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Allt hade varit gott och väl för
svart om löparen hade haft godheten att retirera från g5, men
Nilsson upptäckte defekter i spanjorens ställning. Svarts löparpar
kastas in i hetluften.
8.hxg6! hxg5 9.Txh8 Lxh8 10.
Sxg5
Pjäsoffret motiveras av de svarta
pjäsernas klumpiga placering och
kungens utsatta läge.
10...Sf8 11.Dh5 Lg7 12.Sxe6
Sxe6 13.Dxf5 Dd6 14.Sxd5
0-0-0
Svart går frivilligt in i en otäck
bindning med en förhoppning om
motspel via en damschack på b4.
Efter 14...c6 15.Dxe6?! Dxe6
16.Sc7+ Kd7 17.Sxe6 Kxe6 är
det veksamt om vits bondearmé
kompenserar springaren. Då är
15.Sc3 ett bättre alternativ, t.ex.
15...Sf6 16.Lc4 Sd8 17.0-0-0 och
svart har en krampaktig ställning.
15.Sf4 Db4+ 16.Kd1 Lxd4
Det är inte något läge för kompromisser; svart måste satsa allt i
offensiven. Efter 16...Dxb2 17.
Tc1 Lxd4 avgör 18.Sxe6.

17.Dxe6+
17.Sxe6 är ännu bättre.
17...Kb8 18.exd4 Dxb2 19.Tc1
Dxd4+ 20.Sd3 Dxf2 21.De2 Df6
22.Df3 Dxg6 23.Tb1 b6 24.g3
Sf6 25.Lg2 Dh5 26.Ke1 Dxf3
27.Lxf3 e5 28.Sb4
På 28.Sxe5? följer förstås
28...Te8.
28...Te8 29.Lc6 Th8 30.Td1 e4
31.Ke2 a5 32.Sd5 Sg4 33.Kd2
Se5 34.Se7 Sxc6 35.Sxc6+ Kb7
36.Sd4 Th2+ 37.Ke3 c5 38.Se2
Kc6 39.Td2 uppg.
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Kadettallsvenskan
Efter söndag kommer måndag,
och när det handlar om Kadettallsvenskan så vinner SK Rockaden Stockholm. Det tycks finnas
en del saker som det inte går att
rucka på. År efter år demonstrerar SK Rockaden på detta sätt att
man har landets bäst utvecklade
ungdomsverksamhet. Förstaplatserna vittnar om topp och det att
klubben har tre lag i högsta divisionen säger något om bredden.
Kadettallsvenskan genomfördes den här gången på Schacksalongerna i Stockholm. Med lite
god vilja skulle man kunna hävda
att det var snudd på ovisst hur
det skulle sluta med två ronder
kvar att spela. I näst sista ronden
spelade SK Rockaden I mot Sollentuna SK. Vi tittar närmare på
vad som hände på fjärde bordet:
Anton Hussain, SK Rockaden I

tydligen av kombinationen och
missade en räddande kontring.
21.Txb3?
Efter 21.Txc6! Dxc2 22.Txc2 är
den materiella balansen återställd.
21...Sxd4+ 22.Kg2 Sxc2
23.uppg.
I sista ronden blev det en finalmatch mellan Rockaden och SS
Manhem. Det betydligt lägre rankade Göteborgslaget hade också
vunnit sina fyra matcher. Det
skulle räcka med oavgjort för
Rockaden, eftersom man hade en
partipoängs försprång.
Hur det slutade har vi redan
antytt. Rockaden vann med
3½–2½. Resultat i finalmatchen
– SK Rockaden-SS Manhem:
Markus Örndahl–Simo Panas
remi, Simon Hänninger–Johannes Aira 0–1, Vladan Nikolic–
Johan Hansson remi, Jonatan
Berggren–Julius Andiné 1–0,
Anton Hussain–Harald Berggren
Torell remi, Allan Mossiaguine–
Jessica Bengtsson 1–0.
Följande partislut bidrog starkt
till att Manhem kunde hota
Rockaden:

Dxf6+ Tg7 35.Dxg7+ ingenting
att komma med för svart. Och
det finns inte några tricks på g3:
32...Txg3+ 33.hxg3 Txg3+ 34.
Sg2 Th3 35.Txe3! Txe3 36.Txf5!
osv.
32.Dg2
Det borde också fungera.
32...Se4 33.Txe3 Sg5 34.h3??
Han lockas att fånga tornet. Efter
34.d5 har svart just ingenting att
komma med. Det har han efter
det olycksaliga partidraget.

34...Txf4!
Vit är förlorad, t.ex. 35.gxf4
Sxh3+ 36.Kh1 Sf2+ 37.Kg1
Dh1+ 38.Kxf2 Txg2+ eller 35.
Txf4 Sxh3+ 36.Kf1 Sxf4 osv.
35.g4 Txf1+ 36.Dxf1

Johannes Aira, SS Manhem

Jakob Aperia, Sollentuna SK

19...Lxf3+ 20.Kxf3 Dxb3?
Själva idén, en gaffel på d4, är
briljant men utförandet är inte
det bästa. Den korrekta uppföljningen är 20...Dxd4!, t.ex.
21.Sxd4 Sxd4+ 22.Kg2 Sxc2
23.Txc2 Txc2 24.Lxc2 Tc8 med
en snygg bondevinst.
Nu ordnade det sig i alla fall
för Anton, för Jakob bländades

36...f4! 37.Tf3
och vit gav samtidigt upp.
Simon Hänninger, Rockaden I
Svart hotar att slå två gånger
om på f4. Bäst är 32.d5 med en
mycket obehaglig bindning av
springaren på f6. Då är förstås
32...Txf4? 33.Txf4 Dxf4 34.

Slutresultat:
1. SK Rockaden I 23 (10); 2. SS
Manhem 21 (8); 3. Sollentuna
SK 19 (6); 4. SK Rockaden II 11
(4); 5. Limhamns SK 8½ (0); 6.
SK Rockaden III 7½ (2).
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Spiltan Fonder IM
Manhems IM-turnering, som
arrangeras under namnet Spiltan
Fonder IM, ger klubbens unga
spelare chansen till IM-inteckningar. Den ende som gick i land
med den uppgiften den här gången var nittonårige estländaren Ilja
Vovk.
På vägen fram till hans första
inteckning och förstaplatsen i turneringen vann Vovk en miniatyr
i andra ronden:
Skotskt fyrspringarspel (C 47)
Ilja Vovk
Josef Ask
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6
4.d4 exd4 5.Sxd4 Lb4 6.Sxc6
bxc6 7.Ld3 0-0 8.0-0 d5 9.exd5
cxd5 10.Lg5 c6 11.Df3 Le7 12.
Tfe1 h6?
Ask är ingalunda den förste som
begår detta misstag. Ivan Sokolov
spelade samma drag mot Emanuel Berg i Sigemanturneringen
2001 och bestraffades på ungefär
samma sätt som i det här partiet.

13.Lxh6! gxh6 14.De3 Ld6 15.
Dxh6 Le6
Sokolov försökte med 15...Tb8
varpå ett torn tog sig in i angreppet via e3 och avgjorde.
16.Te3 Te8 17.Tae1!
Svart har tre lätta pjäser uppradade på tredje raden med upp60
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drag att hindra vits torn från att
avgöra på e-linjen eller tredje
raden. Det räcker inte.
17...Sg4
Det finns ett alternativ som är
segare men också otillräckligt:
17...d4 18.Te5!! Lxe5 19.Txe5.
Det verkar kanske rätt kört, men
det finns en möjlighet för svart
att dra ut på eländet: 19...Lf5!?
20.Txf5 Te1+ 21.Lf1 Sh7 22.Se4!
Txe4 23.Th5 Te6 24.Dxh7+ Kf8
25.Tf5 De8 26.h3 Te1 27.Kh2!
(med idén Lc4) 27...Txf1 28.
Dh8+ Ke7 29.Te5+ och vit vinner. Det gör han även efter
17...Ld7 18.Txe8+ Lxe8 19.Te3
Ld7 20.Tf3 osv.
18.Dh7+ Kf8 19.Dh8+ Ke7 20.
Txe6+! Kd7 21.Txe8 Dxe8 22.
Lf5+ uppg.
Joel Åkesson såg som vanligt till
att roa sig, och det gick bland
annat ut över Vladimir Polej.
Dambondespel (A 40)
Joel Åkesson
Vladimir Polej
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.g3 d5 4.cxd5
Dxd5 5.Sf3 Lg4 6.Sc3 Da5 7.Lg2
Sc6 8.0-0 0-0-0 9.d5 e6

10.dxc6!? Txd1 11.cxb7+ Kxb7
12.Txd1 Kc8 13.Sd4 Se7 14.Le3
Td8 15.Sdb5
Vit har lyckats genomföra en
blixtmobilisering och svarts kung
sitter trångt.
15...Sd5 16.Sxa7+ Kb7
Vägen till kungsflygeln är mine-

rad och det var en förutsättning
för att damoffret skulle kunna ha
framgång. Efter 16...Kd7? 17.
Sxd5 Ke8 18.b4 Da3 19.Sxc7+
Ke7 20.Sc6+ är svarts alla pjäser
bortkollrade.
17.Tac1 Lxc3 18.bxc3
Det var också möjligt att öppna
c-linjen med 18.Txc3. Båda möjligheterna har sin tjusning.
18...Lxe2
Det finns en direkt vederläggning
av det draget. Svart kunde ha
fångat springaren på a7 med
18...c5. Visst, vit kan kontra med
19.c4 vilket kan bemötas med
motkontringen 19...Lxe2 20.Td2
Lxc4, men efter 21.Txc4 Dxa7
22.Txc5 har vit hur som helst
klar fördel.
19.Td2
Åkesson kunde ha satt punkt med
19.Tb1+ Ka8 (19...Ka6 20.Sc5
Da4 21.Sxd8 Lxd1 22.Lf1+ med
matt.) 20.Sc6 Da4 21.Lxd5!
(21.Sxd8? Lxd1 och vit får försöka vinna en gång till.) 21...Lxd1
22.Tb4! Da3 (22...Dc2 23.Sxd8+
exd5 24.Sc6 med matt) 23.Lg2
och vit vinner.
19...Lc4
Med 19...Da6 tar damen visserligen kontroll över c6, men det
skulle inte behöva hindra vit från
att spela 20.Tb2+ Ka8 21.Sc6!,
för efter 21...Dxc6 22.Txe2 Dc4
23.Td2 med idén Td4 följt av c3c4 har vit fortfarande klar fördel.
20.Tb1+
Vit får en andra chans att genomföra denna vinnande angreppsidé.
20...Ka6 21.Sc6 Dxc3 22.Sxd8
Sxe3 23.Lb7+ Ka5 24.Sc6+ Ka4
25.Td8 uppg.
Slutresultat: Ilja Vovk 6½ (av 9);
Bengt Svensson 6; Oleg Krivonosov och Victor Nithander 5½;
Joel Åkesson och Vladimir Polej
4; Peter Vas, Josef Ask och Julian
Zimmerman 3½ poäng; Karl
Johan Moberg 3 poäng.
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Tävlingskalender

Göstas
minnesturnering

Oktober
■ Linköping 12–14 oktober
Skol-SM – se annons nr 5!

Gemytlig snabbschackturnering för veteraner i Stockholm den 25 november.
För mer info:
www.kristallen.org
eller ring Jens Petersson
på 070-770 25 82.

■ 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, Kreta 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.

Gösta Westerholm (1907–
2000), eldsjäl i – och en av
grundarna av – Kristallens
Schackklubb.

■ Oslo, Norge 30 november – 1 december
Fyrnationers juniorer/kadetter.

December
■ 9 december
Allsvenskan rond 3.

Tidskrift
för
Schack

■ Malmö 14–16 december
Malmö Open och MSF Open.

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

■ Stockholm 27 december – 5 januari
Rilton Cup – se annons sidan 62!

Januari
■ 12 januari
Elitserien rond 6. Superettan rond 4.
■ 13 januari
Allsvenskan rond 4.
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RILTON CUP
27 december 2007 – 5 januari 2008
Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling.
Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton. Sedan 1985 är tävlingen ekonomiskt säkrad
genom hans testamente. Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en Riltonmedalj i
äkta guld. Tävlingen har genom åren haft en mycket stor betydelse för svenska juniorer.
Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till årets Rilton Cup, den 37:e i ordningen.
Spelplats:
Rondstart:
Spelsystem:
Anmälan:

Mälarsalen, Münchenbryggeriet (T-bana Mariatorget).
Torkel Knutssonsgatan 2. ö.g. Stockholm.
1:a ronden den 27 december (Rilton 1600 28 december klockan 11.00) startar klockan
13.00. Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel.
9 ronder Fide-Schweizer. Rilton Cup och Rilton Elo är Eloregistrerade.
Anmälan och betalning görs senast den 17 december till Stockholms Schackförbund.
Startavgiften betalas på postgiro 25 79 58 - 9 eller bankgiro 822 - 1301.
Vid anmälan ange namn, adress, födelsedatum, klubb, FIDE-ID, Elo och nationell rating.
De 300 först anmälda spelarna garanteras plats i tävlingen.
I Riltonturneringarna delas varken huvud- eller ratingpriserna.

Rilton Cup
Öppen för spelare med Elotal eller ett nationellt tal (LASK)<=2200. Lägre rankade spelare kan få dispens.
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag för nästa timme och partiet avslutas på 30
minuter.
Startavgifter: Startavgift 800 kr. IGM, IM fri avgift. FM 400 kr. Spelare födda 1987 eller senare 300 kr.
Priser:
1:a 20 000 2:a 16 000 3:e 12 000 4:e 10 000 5:e 8 000 6:e 6 000 7:e 5 000
8:e 4 000 9:e 3 000 10:e 3 000 11:e 3 000.
Ratingpriser: 3 000, 2 000 och 1 000 per ratinggrupp. GM och IM spelar ej om ratingpriser.
.

Rilton Elo

Öppen för spelare med Elo-tal eller ett nationellt tal (LASK) <2200.
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Startavgift 600 kr, spelare födda 1987 eller senare 250 kr.
Priser:
1:a 8 000 2:a 5 000 3:e 3 000 4:e 2 000 5:e 1 000 6:e 1000
Ratingpriser: 3 000, 2 000 och 1000 per ratinggrupp. De högst rankade spelarna deltar ej.

Rilton Open
Öppen för Nordiska spelare med ett nationellt tal < 1800 (LASK).
Rondstart:
Startar den 28 december klockan 11.00. Personlig anmälan senast klockan 10:30.
Nyårsdagen inget turneringsspel. Sista ronden spelas den 4 januari 2008.
Spelsystem:
7 ronder Fide-Schweizer
Betänketid:
40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Startavgift 500, Spelare födda 1987 eller senare 200 kr.
Priser:
1:a 5 000 2:a 3 000 3:e 2 000 4:e 1 000 5:a 500
Ratingpriser: 2 000, 1 000 och 500 per ratinggrupp. De högst rankade
spelarna deltar ej i ratinggrupperna.

Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel: 08-669 36 54, 073-613 19 73 Fax: 08-669 64 44
Email: stockholms.schackfrbund@telia.com
Hemsidor: www.rilton.se www.stockholmschack.nu
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“I just received my first copy of New In
Chess, and after spending the last 24
hours devouring it, I thought I’d give
you my review: absolutely wonderful.”
Alan D. Brunelle, Merrimack,
NH, USA

“Thank you for the big effort you make
to keep improving New In Chess.”
Dr Attillio Sacripanti, Rome, Italy
“Every issue is a gem of magnificent
chess analysis. I especially like the
endgame analysis by Jan Timman.”
Rolf Knobel, Rotkreuz,
Switzerland

“Excellent work. New In Chess is
much more than I had expected when
I subscribed some time ago.”
Agustin Lanne, Buenos Aires,
Argentina

“The best chess magazine in the world.”
Eric Schiller, writing in
Chessworks Magazine, USA

“New In Chess is the world’s best
chess publication.”
GM Mark Dvoretsky, speaking at
the Miami International Chess Club

“I am impressed with the depth of
annotations and the variety of articles
in New In Chess.”
Philip Jurgens, Ottawa, Canada

“New In Chess is tremendous. All
articles are well-written and interesting,
the contents are wide ranging and
profound. Keep it that way.”
Juha Kankkunen, Vantaa, Finland

“Could a day end more beautifullly?
Coming home after work and finding
the latest issue of New In Chess in the
mail.”
Yves Surmont, Roeselaere,
Belgium

“A fantastic magazine (...) unparalleled
and beyond comparison (...) not a
better choice.”
Carsten Hansen, ChessCafé

“Your magazine is wonderful.”
Carlos Luis Guiamare, Cumana
Sucre, Venezuela

“Your magazine is the only one I
actually read.’’
Mark Crowther, editor of The
Week In Chess, UK

‘’I have read your magazine for ten
years now and I have anticipated and
enjoyed every issue.’’
Choon Hwa, Singapore

“Congratulations on a great chess
magazine.”
John Paul Wallace, Narella,
Australia

“The best chess magazine of all time.”
IM Jeremy Silman, author of How
To Reassess Your Chess

Find out why subscribers in 97 countries think New In Chess is the best. Visit www.newinchess.com
and take out an introductory subscription. You will pay only € 34 for 5 issues. That means 500 pages
of chess delight: on-site tournament reports from all over the world, annotations by top grandmasters
themselves, in-depth interviews, personal essays, full color pictures, honest book reviews, juicy
gossip, endgame analysis and Garry Kasparov’s exclusive column.
8 Issues per year

l

Tel. 0031 72 51 27 137

l

Fax 0031 72 51 58 234

l

nic@newinchess.com

l

www.newinchess.com
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POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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7BEÊSFUUCSBMFEBSTLBQ
4WBSFO WBSJFSBS  NFO PBWTFUU WBE EV TKÊMW IBS GÚS TWBS QÌ GSÌHBO  TÌ IKÊMQFS EFO IÊS CPLFO EJH BUU VUWFDLMBT J EJUU
MFEBSTLBQ 4PN CFLBOU LBO FO TDIBDLMFEBSFUSÊOBSF TUÊMMBT JOGÚS BMMFIBOEB TWÌSJHIFUFS ,BOTLF WJMM NBO BSSBOHFSB
FOUÊWMJOH (ÚSBFUUTLPMCFTÚLGÚSBUUQSFTFOUFSBTDIBDL -ÊHHBVQQFOUFSNJOTQMBOGÚSTJOVOHEPNTWFSLTBNIFU 
&MMFSTÌVOESBSNBOIVSFUUCBSOTTDIBDLJOUSFTTFVUWFDLMBT+FTQFS)BMMIBSTBNMBUFTTFOTFOGSÌOEFTFOBTUFÌSFOT
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.FEEFOOBIBOECPLJCBHBHFUCMJSEFUFOLFMUBUUHÚSBBMMUSÊUUOÊSNBOTLBMMMFEBFMMFSUSÊOBJTDIBDLFUTWÊSME(FEJHOB
LPNJIÌHMJTUPSIKÊMQFSEJHBUUNJOOBTBMMUWJLUJHU
)ÊSCFSÊUUBSÊWFOOÌHSBBWEFGSÊNTUBMFEBSOBJ4WFSJHFPNIVSEFIBSMZDLBUT"UUMÊTBPNIVSBOESBHÚSOÊSBMMU
GVOHFSBSTPNCÊTUÊSJOTQJSFSBOEFPDINBOCMJSGSFTUBEBUUQSPWBPNBOESBTGSBNHÌOHTSFDFQULBOVQQSFQBT
4DIBDLMFEBSFOTIBOECPLLBOHJWFUWJTMÊTBTGSÌOQÊSNUJMMQÊSN NFOJGÚSTUBIBOEÊSEFOFOVQQTMBHTCPLPDIFO
IKÊMQGÚSEFOTPNBSCFUBSNFEBUUGÚSEKVQBFMMFSCSFEEBJOUSFTTFUGÚSPDILVOTLBQFOPNTDIBDLWFOPNCPLFOJ
GÚSTUBIBOEWÊOEFSTJHUJMMBMMBTPNQÌOÌHPUTÊUUIBSFOVQQHJGUJOPNFOTDIBDLPSHBOJTBUJPOFMMFSFOLMVCC TÌLPNNFS
WBOMJHBTDIBDLNFEMFNNBSBUUGÌVUNFSBWTJUUNFEMFNTLBQPNEFMÊTFSCPLFO5SZDLU+VOJTJEPS
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* EFOOB %7% GÚS mOTNBLBSF ÌUFSTLBQBS ,SBNOJL TJO LBSSJÊS GSÌO UJEFO EÌ IBO WBS FO
UBMBOHGVMM TLPMQPKLF UJMM 7.NBUDIFO  )BO CFTLSJWFS TJOB GÚSTUB GSBNHÌOHBS NFE
IVNPS PDI DIBSN  CFSÊUUBS WBE EFU CFUZEEF BUU TPN ÌSJOH WBSB NFE J EF SZTLB
HVMENFEBMKMBHFUJPMZNQJBEFOPDIIVSIBOUPHTJHBOEFUNPOVNFOUBMBVQQHJGUFOBUU
CFTFHSB TJO UJEJHBSF NFOUPS PDI MÊSBSF (BSSZ ,BTQBSPW )BO EJTTFLFSBS TJOB NBUDIFS
NPU-FLPPDI5PQBMPWPDIHFSPTTFOMJWGVMMJOCMJDLJEFTVQFSESBNBUJTLBTJTUBQBSUJFSOB
J NBUDIFO  )BOT LPNNFOUBSFS ÊS GVMMB BW BOWÊOECBSB SÌE PDI HFS GBTDJOFSBOEF
JOTJLUFSJEFUBOLFQSPDFTTFSTPNSFHFSBSJTQFMQÌUPQQOJWÌ
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