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Lag-EM på Kreta
Alexander Motylev var med i det ryska lag som kom på en
neslig fjortonde plats i Lag-EM i Göteborg 2005. Till årets
mästerskap på Kreta fanns det inte plats för honom i laget,
men han var där som en revanschsugen lagkapten. Med
världsstjärnorna Peter Svidler och Alexander Morozevitj som
säkra poängplockare på toppborden fick Ryssland upprättelse
i dessa sammanhang. Johan Sigeman bjuder på en reseberättelse
från Kreta på sidan 4 och därefter följer vi det svenska laget i
öppen klass rond för rond med start på sidan 8.
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Alexander Aljechin i Malmö 1935
När världsmästaren Alexander Aljechin anlände till Malmö en
vårdag 1935 var han nedgången av alkoholism och plågad av att
inte kunna återvända till Ryssland. Dagen efter klocksimultanen
på Restaurant Kungsparken i Malmö (bilden) kommenterades
Aljechins insats i Sydsvenska Dagbladet. Det konstaterades
finkänsligt att “Aljechin ej var i bästa form“. Knappt ett år senare
var han en detroniserad världsmästare. Vi har återfunnit fyra av
de tio partierna från klocksimultanen.
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Schackklubben som blev skönlitterär
Schackklubbar bildas och nästan lika många försvinner. Finns det fortfarande
plats för de små schackklubbarna och vad krävs för att hålla liv i dem?
I Schackklubben Tidsnöd var den sociala samvaron viktigast. Det var en
brokig skara människor som samlades hemma hos Fredrik Ekelund (bilden)
på Brogatan i Malmö och spelade schack i mer eller mindre organiserade
former. Vi har samtalat med honom och publicerar ett kapitel ur hans
debutroman “Stuv Malmö, kom!“ som handlar just om livet i schackklubben.

Östersjöturneringen i Narva
Kombinationer
Nilssons pjäser
Duellen
Elitserieupptakt
Akademiska Schackklubben till arkivet
Tävlingskalender
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Medarbetare i det här numret:
Stellan Brynell, Pontus Carlsson, Fredrik
Ekelund, Johan Furhoff, Valery
Golubenko, Kristoffer Nilsson, Sture
Olsson, Johan Sigeman, Axel Smith.
Omslagsfoto:
Calle Erlandsson
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Lag-EM på Creta Maris

Reseberättelse från Kreta
TEXT & FOTO: JOHAN SIGEMAN

T

illvaron för de flesta invånarna på Kreta skiljer sig
radikalt från livet på våra breddgrader. Detta gäller inte minst
den rytm som livet får beroende
på att de båda huvudnäringarna
på ön är turistindustri och olivodling. I början av april varje år
öppnar hotellen och pensionaten
sina portar för en strid ström av
turister från stora delar av Europa. Under många år dominerade
besökarna från de länder som
vi har vant oss vid att se vid
poolkanten och vid turistattraktionerna, som Tyskland, England,
Holland och de nordiska länderna. På senare tid har emellertid
allt fler resenärer från Ryssland
hittat till Kreta och om man ska
döma av det vi hörde sägas, tas
dom emot med blandade känslor. Ryssarna är förmögna och
spenderar stora summor men
uppträder ofta på ett sätt som
inte uppskattas av alla (jag lämnar resten till läsarnas fantasi).
Turistsäsongen avslutas i månadsskiftet oktober-november och
därefter kan de utarbetade invånarna pusta ut under en månad
varefter det är dags att börja med
olivskörden. Familjerna har mellan 1 000 och 7 000 olivträd och
i snart sagt varje samhälle finns
det en anläggning för beredning
av de eftertraktade frukterna.
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Hela dagarna transporteras oliverna till stationen och hela
natten går pressarna för fullt.
Om jag förstod rätt, ger 1000 kg
oliver cirka 200 liter olja. Olivsäsongen pågår i ungefär tre
månader varefter det i mars varje
år är dags för en ny månad av
återhämtning innan turisterna
åter strömmar till.
I månadsskiftet oktobernovember, precis i brytpunkten
mellan turist- och olivsäsongen,
begav sig några hundra schackspelare, ECU-delegater och medföljande till den lilla staden
Hersonissos, ett par mil öster om
huvudorten Heraklion.
Jag tillträdde som förbundskapten under 2006 och Lag-EM 2007
var mitt första mästerskap i
denna roll. Jag hade tagit ut det
svenska herrlaget som bestod av
Emanuel Berg, Evgenij Agrest,
Slavko Cicak, Tiger Hillarp-Persson och Pontus Carlsson. På dam-

sidan hade min kollega Adriana
Krzymowska nominerat Svetlana Agrest, Christin Andersson,
Viktoria Johansson, Eva Jiretorn
och Emilia Horn (Pia Cramling
hade tyvärr tvingats tacka nej).
Stellan Brynell följde med som
rutinerad coach och lagledare.
Eftersom tävlingarna sammanföll
med det svenska höstlovet och
eftersom min familj är både förstående och en smula naiv lyckades jag övertala dem att följa med
mig till Kreta några dagar för
en kombinerad semester- och
schackresa.
Resan från Sverige till Kreta
blev ganska lång. I slutet av säsongen finns det nämligen endast
ett begränsat antal flyg till Kreta
och det innebar för vår del att vi
fick ett uppehåll på inte mindre
än sju timmar i Aten. Nu gjorde
inte detta oss så mycket eftersom
vi kunde använda den tiden till
att åka med det nya snabbtåget
från flygplatsen in till centrum
och besöka Akropolis. Temperaturen var perfekt för en rundvandring uppe på berget och
antalet turister var begränsat.
Templen visade sig vara i ungefär
samma stadium av den varsamma renoveringen som när jag och
min fru senast var på plats för
ungefär tjugofem år sedan. Det är
säkert bäst att skynda långsamt
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Uppställning utanför Creta Maris – från vänster Evgenij Agrest, Pontus Carlsson, Stellan Brynell,
Slavko Cicak, Emanuel Berg, Tiger Hillarp Persson och Emilia Horn.

med så gamla byggnader!
Vid ankomsten till den stora
hotellanläggningen Creta Maris
sent på söndagskvällen efter den
första ronden kunde vi snabbt
konstatera att förhållandena var
i det närmaste perfekta. Vädret
var behagligt och temperaturen
under den första veckan pendlade mellan 20 och 25 grader. De
flesta spelarna bodde i bungalows nere vid stranden och
måltiderna intogs i den stora
matsalen i hotellbyggnaden som
låg alldeles intill. På hotellet
kunde man utnyttja gymmet om
man var lagd åt det hållet och det
fanns säkert minst fem pooler att
svalka sig i om man nu inte hellre
ville löga sig i Medelhavets ljumma vågor några meter längre bort.
Maten var riklig, välsmakande och
tämligen fet.
Familjen hann för övrigt med
lite ytterligare sightseeing på
resan i form av Knossos, den
minoiska kulturens centrum

(däremot skippade vi klokt nog
Heraklion, som en gång lär ha
utsetts till världens näst fulaste
stad, endast överträffad av Calcutta) och en biltur på ön men
i övrigt ägnade den sig åt en
behaglig och tillbakalutad semestertillvaro.
Tyvärr fick de flesta svenska
spelarna, precis som vi, en lång
resa. Det var en klen tröst att
många andra lag hade haft liknande upplevelser. Inte minst
Tiger fick en tuff start då han
först reste hela natten från triumfen på Guernsey och kom fram
klockan sju på morgonen bara för
att mötas av beskedet att han
måste spela samma dag på grund
av att Slavko hade missat sitt flyg.
Att Sverige dessutom skulle
möta Ryssland gjorde inte saken
mycket bättre.
Spellokalen låg i ett konferenscenter på hotellområdet, bara ett
par hundra meter bort. Den var
lika stor och sval som en kanna öl

på Oktoberfest i München men
ljudnivån var som väl betydligt
lägre. Kort sagt rådde perfekta
förhållanden. Alla ronder utom
den sista började klockan 15.30
lokal tid. Detta gav lagen alla
möjligheter att förbereda sig väl
inför dusterna på brädet, antingen man gjorde detta vid analysbrädet, vid sin laptop eller på
stranden.
I lokalen vimlade det av världsstjärnor som Ivantjuk, Topalov,
Morozevitj, Mamedjarov, Radjabov, Aronian, Shirov, Svidler,
Adams, Carlsen m. fl.
I öppen klass visade Ryssland
tidigt att laget inte hade några
som helst planer på att lämna
förstabordet och laget genomförde tävlingen på ett mycket
kontrollerat och imponerande
sätt. Det är klart att om man har
en reserv som Jakovenko med
rating på 2710 och kan ha en
lagledare som Motylev (2645) så
finns det goda förutsättningar!
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Sverige stötte som sagt på ryssarna redan i den första ronden och
lyckades hålla spelet väl uppe
ända till slutet även om motståndarnas styrka till sist tog ut sin
rätt. Endast Pontus knep en halva,
mot just Jakovenko. Ryssland
vann åtta matcher och spelade en
oavgjord samt förlorade totalt
bara ett enda parti i hela tävlingen och det kom i den betydelselösa sista ronden då Morozevitj
gick under mot Shirov. Inte minst
Svidler på förstabordet imponerade kolossalt med en prestationsrating på 2989. Armenien tog
silver och Azerbajdzjan brons.
Övriga spelare som hade en
prestation på minst 2800 var
Morozevitj, överraskningen Roiz
från Israel och Michael Adams.
Bland damerna blev toppstriden betydligt mer intressant men
till sist lyckades det favorittippade ryska laget vinna. Även här
var det förstabordsspelaren som
visade vägen. Alexandra Kosteniuk hade en prestationsrating på
2587 och bara Hollands Peng var
bättre i det avseendet. Polen och
Armenien hamnade två matchpoäng efter och tog silver respektive brons.
Det svenska herrlaget var
rankat som nr 21 av 40 lag och
damerna som nr 25 av 28 lag. Det

föreföll ganska klart att damerna
skulle få kämpa hårt för att
undvika en placering i slutet av
tabellen under det att herrarna
med lite tur förväntades kunna
hamna en bit upp på den övre
halvan.
De svenska lagen hamnade till
sist på 27:e respektive 28:e plats,
vilket totalt sett måste betraktas
som en besvikelse. Alla spelarna
kämpade och gjorde sitt allra bästa men den här gången räckte det
inte till. I skrivande stund har jag
inte haft möjlighet att göra någon
utvärdering tillsammans med
spelarna och Stellan så jag nöjer
mig med att konstatera att både
Slavko och Pontus gjorde alldeles
utmärkta insatser och gick obesegrade genom tävlingen med
prestationsrating på 2663 respektive 2686. Emanuel kämpade
storartat på förstabordet och
spelade alla matcher men på
slutet blev uppgiften övermäktig
och avslutningen gav bara ½
poäng på fyra partier.
Bland damerna måste man
framhålla både Svetlana och
Christin som gjorde klart godkända insatser. Även Eva startade bra men föll tillbaka på
slutet.
Bästa nordiska herrlag blev
Danmark som slutade på en

Svenska damlaget: Eva Jiretorn, Emilia Horn, Svetlana Agrest,
Viktoria Johansson och Christin Andersson.
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mycket god tolfte plats. Ingen i
laget höjde sig speciellt men man
lyckades hålla en jämn och bra
standard genom tävlingen.
Det norska herrlaget bestod av
fyra unga spelare (“Magnus the
Magnificent“, bröderna Lie och
Jon Ludvig Hammer) och som
jag förstod det hade alla utom
Magnus betalat i vart fall en del
av resan själva. Norrmännen kämpade bra genom hela tävlingen
och slutade till sist på 22:a plats,
lite högre än förväntat med tanke
på ratingen. Magnus tog 6½
poäng av nio och den enda
plumpen kom i sista ronden då
han överraskande förlorade mot
serben Ivanisevic. Norrmännen
kunde ofta ses vid biljard- eller
pingisbordet på kvällarna och de
verkade över huvud taget ha kul
ihop. Även ryssarna kopplade av
med biljard och detta förklarar
möjligen varför de under hela tävlingen verkligen var i stöten (ett
försök till lustighet som tillägnas
förbundets ordförande, bosatt i
en stad där sådan humor lär uppskattas).
I damernas inofficiella nordiska mästerskap deltog denna gång
bara Sverige och Finland. Våra
finländska vänner drog denna
gång det längsta strået och hamnade ett par placeringar högre
upp i tabellen. Det inbördes
mötet vanns för övrigt också av
Finland, så det var inte mycket
att säga om denna hackordning.
När det sista draget hade utförts och priserna var utdelade
var det dags för spelare, lagledare
och alla andra att packa ihop och
ta farväl av Kreta. Nu vidtar en
månads lugn och ro på den lilla
ön innan oliverna kallar på
uppmärksamhet och innan en ny
invasion av framgångsrika ryssar
åter tar hotellen i besittning
och likt Peter Svidler och hans
kamrater sätter sin omisskännliga prägel på tillvaron.
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Öppen klass
1. Ryssland 17 (25); 2. Armenien 14 (21,5); 3. Azerbajdzjan 13 (20,5); 4. Polen 12 (21,5); 5. Ukraina
12 (21); 6. Israel 12 (20,5); 7. Bulgarien 11 (22); 8. Slovenien 11 (20,5); 9. Frankrike 11 (20); 10. Ungern 11 (20);
11. Spanien 11 (19); 12. Danmark 11 (19); 13. Georgien 10 (21,5); 14. Grekland 10 (21); 15. Tjeckien 10 (20); 16.
England 10 (19,5); 17. Makedonien 10 (18); 18. Litauen 9 (20,5); 19. Holland 9 (19,5); 20. Island 9 (19); 21. Serbien
9 (19); 22. Norge 9 (19); 23. 8 (19,5); 24. Montenegro 8 (18); 25. Schweiz 8 (17); 26. Kroatien 8 (17); 27. Sverige
8 (16,5); 28. Estland 8 (16,5); 29. Italien 8 (16); 30. Österrike 7 (18,5); 31. Finland 7 (16,5); 32. Skottland 7 (13);
33. Rumänien 6 (16); 34. Turkiet 6 (15); 35. Belgien 6 (14); 36. Luxemburg 6 (14); 37. Wales 5 (10); 38. Cypern
4 (10); 39. Monaco 1 (9).

Damklassen
1. Ryssland 15 (25); 2. Polen 13 (23,5); 3. Armenien 13 (21); 4. Ukraina 12 (22,5); 5. Georgien 12
(22,5); 6. Slovenien 12 (20,5); 7. Ungern 11 (22,5); 8. Rumänien 11 (20); 9. Kroatien 10 (21); 10. Azerbajdzjan 10
(19); 11. Tyskland 10 (19); 12. Holland 10 (17,5); 13. Frankrike 10 (17,5); 14. Spanien 9 (19,5); 15. Israel 9 (16,5);
16. Grekland 8 (19); 17. Tjeckien 8 (18,5); 18. Bulgarien 8 (18); 19. Serbien 8 (18); 20. Schweiz 8 (18); 21. Litauen
8 (16,5); 22. England 8 (14,5); 23. Turkiet 7 (16); 24. Estland 7 (14,5); 25. Montenegro 7 (13,5); 26. Finland 7 (12);
27. Österrike 5 (16); 28. Sverige 5 (15,5); 29. Grekland II 1 (6,5).
TfS nr 8/2007

30791.pmd

7

07-12-12, 06.25

7

AV LARS GRAHN

ROND 1
Ryssland – Sverige

3½–½

Svidler – Berg
Morozevitj – Agrest
Aleksejev – Hillarp Persson
Jakovenko – Carlsson

1-0
1-0
1-0
½-½

När lagkapten Stellan Brynell
kollade startlistan och såg att
Sverige fanns på tjugoförsta plats
bland fyrtio lag, så tvingades han
inse vad det skulle bli för motståndare i första ronden: Ryssland. I en olympiad är det okej,
för där räknas partipoängen i
första hand, men att börja med
en storförlust när matchpoäng
kommer i första hand är inte bra.
8
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Ryssland var ute efter revansch.
Fjortondeplatsen i föregående
Lag-EM i Göteborg, en halv
partipoäng före Sverige, var en
skamfläck som skulle tvättas bort.
Sverige stod först på tur i den
tänkta återupprättelsen.
Brynell hade en enkel uppgift
när han skulle ta ut laget, för det
fanns bara fyra spelare på plats.
Slavko Cicak hade missat flyget i
Stockholm och ankom först strax
efter rondstart.
Det blev en hård dag för Tiger
Hillarp Persson. Han hade spelat
med i en turnering på Guernsey
och anlände sju på morgonen
första speldagen. Det var egentligen tänkt att han skulle stå över i
första ronden. Han ringde från
flygplatsen till hotellet och fick
besked av Brynell: han skulle ställa

in sig på hårdast tänkbara motstånd senare på dagen. Det hade
inte blivit mycket sömn för Tiger
den gångna natten, så sömn blev
en naturlig del i förberedelserna.
Det var väl si och så med preppen
när han slog sig ner mittemot
Jevgenij Aleksejev halv fyra på
eftermiddagen. Det började inte
bra, Tiger kom sämre redan i
öppningen.
Emanuel Berg och Pontus
Carlsson hade å sin sida kommit
till Kreta i god tid efter en öppen
turnering i spanska Calvia. De
kunde i lugn och ro preppa för ett
möte med guldfavoriten.
Agrest hade initiativet i mittspelet, men efter ett dambyte gick
det raskt utför. Carlsson lyckades
avvärja det totala nederlaget med
en kampremi.
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Foto: Johan Sigeman

Lag-EM rond för rond

tidsnöden fram mot tidskontrollen.
Yannick Pelletier

Foto: Valery Golubenko

Emanuel Berg

Peter Svidler mot Emanuel Berg i första ronden.

ROND 2
Sverige – Schweiz
Berg – Pelletier
Agrest – Florian
Cicak – Gallagher
Carlsson – Landenbergue

2½–1½
1-0
0-1
½-½
1-0

Schweiz ställde upp utan Viktor
Kortchnoi den här gången. På
reservbänken fanns en för svenskarna välbekant spelare: Roland
Ekström. Det var många år sedan
han besökte Sverige senast, den
kontakt han tidigare hade med
spel i SK Rockaden har upphört.
Han stod inte oväntat över i den
här matchen.

Agrest gjorde en öppningsmiss
och dukade under. Berg och Carlsson såg till att det blev en första
tvåpoängare. I det senare partiet
uppstod en liten palaver vid
första tidskontrollen. När Landenbergue hade gjort sitt fyrtionde drag som vit och satte i
gång motståndarens ur, så fick
schweizaren som föreskrivs en
halvtimme extra. Det är en lagstadgad bonus när man har utfört
fyrtionde draget. Carlsson var i
tidsnöd och innan han hunnit
utföra sitt fyrtionde drag, så hade
även han fått en halvtimme extra
i stället för trettio sekunders
tillägg. Partiet fortsatte efter en
del diskussioner och i det läget
var Landenbergue hur som helst
helt körd. Det var han redan i

25...Sh7?
Ett avstamp mot just ingenting.
26.Sa4 Tb5
Tornet har inte något bra fält.
26...Tcc7 faller på 27.Sb6 Td8
28.e5 d5 29.c4.
27.c4 Tb4 28.b3 b5 29.Sb6 Tb7
30.Txd6 bxc4 31.Sxc4 Lxc4
32.bxc4 Txc4 33.Txa6 Sg5
34.Te2 Tbb4 35.Ta7+ Ke6
36.Ta6+ Ke7 37.Ta7+ Ke6
38.Lg4+ Ke5 39.Ta5+ Kf4?
40.Lf3 Sxf3
Kanske upptäckte Pelletier för
sent 40...Sxe4+ 41.Txe4+! Txe4
42.g3 matt.
41.Tf5+! Kg4 42.gxf3+ Kh4
43.Txf7 g5 44.e5 uppg.

ROND 3
Grekland – Sverige

1–3

Kotronias – Berg
Halkias – Cicak
Banikas – Hillarp Persson
Papaioannou – Carlsson

0-1
½-½
½-½
0-1

Matchen mot värdnationen fick
ett lyckat utfall. Berg och Kotronias återupptog en teoriduell från
senaste Rilton Cup. Berg försvaTfS nr 8/2007
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Foto: Valery Golubenko

rade sig med Franskt, presenterade en nyhet och vann efter hård
kamp. Det var nog Bergs bästa
parti på Kreta.
Det var inte precis några åskådarmassor som följde denna och
andra matcher. Hotellkomplexet
låg tjugo minuters bussresa från
huvudorten Heraklion och de få
åskådare som tog sig dit hade inte
något kommentatorrum att slå
sig ner i. Åskådarmässigt var det
ett typiskt internetevenemang.
Det normala är att spelare konsulterar sin lagledare innan de
bjuder remi. Banikas överraskade
med att acceptera dragupprepning och remi mot Hillarp Persson trots att det fanns mycket att
spela om i slutställningen. I det
läget hade Grekland inte någon
glädje av en halv poäng. Här kan
10
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man tänka sig en arg grekisk lagkapten.
Carlssons motståndare hade
preppat grundligt med hjälp av
sitt analysprogram. Men det går
inte alltid att lita på datorn. När
Carlsson offrade pjäs tvingades
Papaioannou tänka på egen hand.
Skandinaviskt (B 01)
Pontus Carlsson, Sverige
Ioannis Papaioannou, Grekland
Jag hade en tuff motståndare i
den erkänt svårslagne Ioannis
Papaioannou, en relativt ung stormästare som brukar spela bra i
lagtävlingar. Papaioannou försvarar sig nästan alltid med CaroKann, men till det här partiet
hade han förberett en överraskning.
1.e4 d5

Jag hade sett att han spelat Skandinaviskt ett par gånger tidigare,
men jag ägnade inte någon tid åt
varianten eftersom han brukar
spelar Caro-Kann mot 1.e4.
2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.d4
Sf6 5.Sf3 c6 6.Lc4 Lf5 7.Ld2 e6
8.Sd5!?
Det är väl det draget som anses ge
vit bäst chanser till fördel. 8.De2
är alternativet, men efter 8...Lb4!
(Svart måste vara försiktig med
dragföljden. Här är till exempel
det naturliga 8...Sbd7? ett allvarligt fel på grund av 9.d5! och svart
har allvarliga problem.) 9.0-0-0
Sbd7 10.a3 Lxc3 11.Lxc3 Dc7
har svart en extremt solid ställning.
8...Dd8 9.Sxf6+ gxf6
Det här är Papaioannous specialitet. Alternativet är att slå till-
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baka på f6 med damen som en av
öppningens främsta försvarare,
den franske stormästaren Eric
Prié, brukar göra.
10.Lb3 Sd7 11.De2 Dc7 12.
0-0-0 0-0-0 13.Sh4!
För att kunna erövra löparparet,
som man på sikt kan utnyttja.
13...Lg6
Hittills känns dragen logiska. Jag
kan närsomhelst roffa åt mig löparparet, men svarts ställning är
väldigt solid vilket gör det svårt
för mig att utnyttja löparparets
styrka. Jag beslöt mig därför för
att vänta och försöka utnyttja att
löparen på g6 saknar fält.
14.g3!
Min plan är att spela runt springaren till f4 och trakassera svarts
löpare med h2-h4-h5.
14...Kb8
Papaioannou drog snabbt, så jag
förstod att vi följde något känt
parti. Problemet var bara att jag
inte hade någon aning om vilket!
Efteråt visade det sig att Papa,
som han brukar kallas av sina
stormästarkollegor, hade haft den
här ställningen ett par gånger
tidigare bland annat mot två
gamla världsmästare! I Bled 2002
spelade han 14...Ld6 mot Rustam Kasimdzjanov. Kasim kom
dock lite bättre efter 15.Sxg6
hxg6 16.h4 f5 17.Lg5 Tde8 18.h5
gxh5 19.Txh5. Vits fördel grundar sig på den bättre bondeställningen och löparparet.
15.Sg2
Min plan hade tidigare praktiserats av ingen mindre än Ruslan
Ponomariov mot – just det, Papaioannou! Jag hade sett partiet
för flera år sedan men glömt bort
det.
15...Ld6 16.h4
Med hotet h5 följt av g4.
16...h5
16...h6 17.h5 Lh7 18.c3 ger vit
fördel eftersom svart har problem
med h6-bonden.
17.Sf4 Lf5!

Svart offrar bonde för initiativet.
17...Lxf4 18.Lxf4 e5 19.dxe5
Sxe5 (Tvunget eftersom 19.
...fxe5? leder till avgörande vit
fördel efter 20.Txd7! Dxd7
21.Lxe5+ Ka8 22.Lxh8 Txh8
23.Td1) 20.Txd8+ Txd8 21.Te1
Te8 22.Kb1 med en uppenbar vit
fördel tack vare svarts svagheter i
strukturen.
18.Sxh5 c5 19.g4
Svart verkar ha fullgott spel efter
det här draget, så nästa gång försöker jag kanske Rybkas förslag
19.Sg7!?.
19...Txh5!

20.gxf5
20.gxh5?! cxd4 ger svart rikligt
med kompensation för den
offrade kvaliteten. Under partiet
övervägde jag knappast att ta
tornet. Papa hade dessutom
endast förbrukat tre minuter av
sin betänketid, vilket tydligt
signalerade att vi fortfarande var
inne i hans förberedelser.
20...Txf5 21.Le3 cxd4 22.Lxd4
Th8! N
Även det här draget spelade Papa
à tempo. I det ovan nämnda
partiet mot Ponomariov spelade
Papa det sämre 22...Lc5 och fick
problem efter 23.Lxc5 Sxc5
24.Txd8+ Dxd8 25.h5 Sxb3+
26.axb3 Dd5 27.Dd1!. Den fria
h-bonden ger vit avgörande fördel.
23.h5 Lh2
Även det här överraskande draget kom väldigt snabbt och jag

insåg att jag hade ramlat i en tung
datorprepp.

H-bonden kommer att gå förlorad och även om jag alltid har en
viss kompensation i löparparet
kände jag att min tickande klocka
tvingade mig att hitta på något.
Jag tänkte ner mig till under tio
minuter och hittade en djävulsk
fälla.
24.h6 Txh6 25.Kb1?!
För att svart inte ska kunna gå ur
bindningen med Lf4 schack. Det
var dock inte nödvändigt utan jag
kunde ha slagit direkt på e6, vilket min dator snabbt upptäcker.
Papaiannou får helt enkelt se till
att uppgradera sin dator till nästa
gång. 25.Lxe6! fxe6 26.Dxe6
Tfh5 (26...Thh5 27.Dg8+ Dc8
28.Lxa7+ Kc7 29.Dc4+ Sc5 30.
Txh2! Txh2 31.Lxc5 och vit vinner; 26...Lf4+ 27.Le3 Lxe3+ 28.
fxe3 Txh1 29.Txh1 Dc5 30.Dxd7
a6 [30...Dxe3+?? 31.Kb1 och
svart kan inte skydda sig mot både
Dd8 matt och Dxf5] 31.Dd4 med
vit fördel; 26...Ta5 27.Le3 Th7
28.Dg8+ och vit vinner; 26...Tg5
27.Le3 med vit vinst.) 27.Dg8+
Dc8 28.Lxa7+! Kxa7 29.Dxc8
Lf4+ 30.Kb1 Sb6 31.Txh5 Sxc8
32.Txh6 Lxh6 33.c4 med vit
fördel eftersom hans torn och två
bönder väger tyngre än svarts
pjäser i slutspelet.
25...Lf4?
Papa tänkte lite innan han gjorde
det här naturliga draget, som är
ett för partiet avgörande misstag.
TfS nr 8/2007
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Efter partiet var han av förklarliga skäl inte helt nöjd eftersom
hans första oförberedda drag visade sig vara ett stort misstag.
25...Sc5 26.Lc4 Th4 var korrekt.
26.Txh6 Lxh6

Foto: Johan Sigeman

27.Lxe6!!
Ett väldigt starkt drag som min
motståndare helt hade förbisett.
Vit utnyttjar svarts dåliga pjäskoordination och hans svaghet på
sista raden.

27...fxe6
Tvunget, annars följer slag på d7
följt av avdragaren Lxa7+.
28.Dxe6 Tf3?
Ett olyckligt fält men det fanns
inget bättre, t.ex. 28...Ta5 29.Lc3
(inte 29.Le3? Te5 30.Dxd7 Dxd7
31.Txd7 Lxe3 32.fxe3 Txe3
33.b3 med ett tornslutspel som
är remi) 29...Tg5 (29...Ta6 30.
Dxd7 Dxd7 31.Txd7 ger vit en
merbonde i slutspelet men var
givetvis bättre än partifortsättningen.) 30.Lxf6 Tg2 (30...Sxf6
31.Dxf6 Tg8 32.Dxh6 ger vit en
vinstställning.) 31.Ld4! Lf4 32.
De8+ Dc8 33.Lxa7+! Kc7 34.
De4 och vit vinner, eller 28...Tb5
29.De8+ Dc8 30.Lxa7+ Kc7
31.De2! Tb4 32.Dd3! Lf8 33.a3
Ta4 34.Dc3+ Sc5 35.Lxc5 med
avgörande vit fördel.
Efter 28...Tg5 kan vit välja
mellan 29.De8+ och 29.Lxf6 som
också vinner, t.ex. 29...Tg2 30.

Ld4! Lg5 31.De8+ Dc8 32.Lxa7+
Kc7 33.De4 Th2 34.Dc4+ Kd8
35.Lb6+.
29.De8+ Dc8

30.Lxa7+! Kc7 31.Dh5!
Efter det här draget är svart helt
förlorad.
31...Se5 32.Dxh6 b6 33.Dh7+
Kc6
Eller 33...Sd7 34.De7 Tf5 35.
Lxb6+! Kxb6 36.Txd7 och vit
vinner.
34.De4+ Kc7 35.Dd5 Th3 36.
Dd6+ Kb7 37.Dxb6+ Ka8 38.Lb8!
Dd7!?
Ett sista trick i min tidsnöd men
jag var alert. Om 38...Dxb8 så
39.Da6+ Da7 40.Td8 matt.
39.Ld6 Sc6 40.Da6+ Sa7 41.
Tg1 uppg.
När jag hade klarat tidskontrollen gav Papaioannou upp. Svarts
ställning är givetvis helt hopplös.
(Partikommentarer av Pontus
Carlsson)

ROND 4

Magnus Carlsen tog sig tid att spela med i norska laget.
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England – Sverige

2–2

Adams – Berg
Jones – Agrest
Pert – Cicak
Hebden – Carlsson

1-0
½-½
0-1
½-½

Det är länge sedan England var
en medaljaspirant i de stora lagmästerskapen. Michael Adams är
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Michael Adams har gett Emanuel Berg något att tänka på med en öppningsnyhet.

i alla fall ett säkert ankare och han
visade sin klass mot Berg. Engelsmannen kom med ett nytt drag i
Franskt och Berg manövrerades
ut sakta men säkert.
Efter två förluster och en
vilodag kunde Agrest vara nöjd
med en säker remi. Cicak fick
problem mot Pert men slingrade
sig uppfinningsrikt och vann.
Det blev än en gång problem
med schackuren. Först upphörde
det på förstabordet att fungera.
Tidsangivelserna bara försvann.
Berg noterar dock tiden för både
sig själv och motståndaren i sitt
protokoll efter varje drag, och
Adams hade ingen anledning att
misstro dessa siffror. Huvuddomaren kom med ett nytt ur
och medan han ställde in tiden
slutade uret på fjärdebordet att
fungera. Dessa problem löstes
dock utan gnissel.

ROND 5
Sverige – Slovenien
Berg – Pavasovic
Cicak – Tratar
Hillarp Persson – Lenic
Carlsson – Borisek

1½–2½
½-½
½-½
0-1
½-½

I somras var Hillarp Persson beredd att börja spela 1.e4. Vi har
redan berättat om premiärvisningen under Politiken Cup. Vid
det här laget är det allmänt
känt bland motståndarna att ebonden kan tänkas segla fram ett
par steg inledningsvis. I den här
matchen råkade Tiger ut för en
ung teorisprängd motståndare
som säkert kunde den skarpa
Svesjnikovvarianten utan och
innan. Tiger fick å sin sida lägga

ner tankemöda på teoridrag. Det
är en hård skola. Det slutade med
att Tiger tog alltför stora risker,
han nobbade ett remianbud och
förlorade.
Dusko Pavasovic

Emanuel Berg
Det såg ut som om Berg skulle
utjämna i matchens sista parti
TfS nr 8/2007
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efter ett elegant pjäsoffer.
32.Scxe5!!
Svarts kung dras fram i ljuset.
32...fxe5 33.Dc4+ Kh8 34.Sxe5
Dc8 35.Sf7+
Han bereder väg för damen till
f7, men det var möjligt att kliva in
direkt: 35.Df7, t.ex. 35...Tb7 36.
Td5! Le6 37.d7! Lxf7 38.Sxf7+
Kg8 39.dxc8D Txc8 40.Se5 Tb2
41.a3 med klar fördel för vit.
35...Kg7 36.Sg5 De8 37.Dc3+
Kg8 38.e5 h6 39.Se4 Lg7 40.
Sxc5 Kh8
Efter 40...Lxe5 41.Dc4+ Kh8
42.Te1 är bindningen obehaglig
för svart.
41.De3 Le6 42.d7 De7

Peter Svidler, säker poängplockare i Rysslands guldlag.

43.Td6
Här finns en vinstfortsättning för
vit: 43.Sxe6 Dxe6 44.De4! Td8
(44...Dxe5 45.Dxa8! Txa8 46.
Tc8+ eller 44...Lxe5 45.f4 Db6+
46.Kh1 Lc7 47.Tc6 Db4 48.Tc4
Db6 49.Tdc1 Ld6 50.Tc6 Db4
51.Tc8+ och vit vinner.) 45.f4
Ta7 46.Tc6 De7 47.e6 Kh7 48.f5
Lf6 49.Dg4 gxf5 50.Dxf5+ Kg7
51.Tf1 Taa8 52.Dg4+ Kh8 53.
Dg6 och vit bryter igenom.
43...Lxa2 44.Txg6 Dxe5 45.
Txh6+
Det vimlar av taktiska möjligheter, t.ex. 45.Dxe5 Lxe5 46.Sd3
(Öppnar c-linjen med tempo.)
46...Lg7 47.Ta6! Txa6 48.Tc8+
Lg8 49.d8D Txc8 50.Dxc8 med
vinstchanser trots reducerat
material.
45...Kg8 46.Dxe5 Lxe5 47.Ta6
14
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Försöket att vinna tid med 47.Sd3
i analogi med varianten i föregående kommentar besvaras nu med
47...Kg7! varpå 48.Ta6? (48.Thc6
är spelbart.) 48...Txa6 49.Tc8?
förlorar efter 49...Tb1+ 50.Sc1
Td6.
47...Txa6 48.Sxa6 Td8
Svart kan andas ut, d-bonden är
neutraliserad. Nu lutar det starkt
åt remi.
49.Tc5 Ld6 50.Txa5 Le6 51.Sc5
Kf7 52.Sxe6 Kxe6 53.g3 Txd7
54.Kg2 Tc7 55.f4 Tc3 56.h4
Kf6 57.Td5 Lf8
Ställningen efter 57...Lxf4 58.
gxf4 är teoretisk remi.
58.Kh3 Lh6 59.Td6+ Kg7 60.
Kg4 Ta3 61.Td5 Kf6 62.Kh5
Txg3
Så blir det ändå tornslutspelet
med f- och h-bonde. Remi.
63.Td6+ Kf5 64.Kxh6 Kxf4
65.h5 Kf5 66.Kh7 Ta3 67.Td7
Kf6 68.Td1 Ta7+ 69.Kh6 Kf7
70.Td8 Ta5 71.Tb8 Tc5 72.Tb1
Kg8 73.Tb6 Tc8 74.Kg6 remi

ROND 6
Sverige – Georgien

2–2

Berg – Jobava
Agrest – Pantsulaia
Hillarp Persson – Arutinian
Carlsson – Gagunasjvili

0-1
½-½
½-½
1-0

En svår match och ett bra resultat. Säkert var det georgiska laget
påverkat av oroligheterna hemma i Georgien med stora demonstrationer i huvudstaden Tbilisi.
Det var ett av huvudinslagen i
nyhetssändningar världen över.
Gagunasjvili verkade i varje fall
ha tankarna någon annanstans i
partiet mot Carlsson.
Zurab Azmajparasjvili var inte
med i laget den här gången. Han
var ECU-delegat och hade väl
fullt upp i korridorerna. Dessutom ingick han i tävlingsjuryn,
som för övrigt hade samma sam-
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mansättning som den som fick
sparken under fjolårets VMmatch i Elista.
Berg kom under press men hade
chansen att rädda en halv poäng i
tidsnöden.

Cicak gjorde ett utmärkt krokigt öppningsval mot klassiskt
skolade Kveinys, som brukar
försöka styra undan komplicerade ställningar.

David Arutinian

Baadur Jobava

Tiger Hillarp Persson

Emanuel Berg

39.Dd8?
Det ser väl ut som ett rimligt drag
i tidsnöden, men det är i själva
verket ett förlustdrag. Det krävs
en finess för att säkra remin:
39.Lxg6! Kxg6 40.De7 med remischackar, t.ex. 40...Dxc4 41.
Df6+ Kh7 42.Dxf7+ Lg7 43.
Dh5+ o.s.v.
39...Dxb2 40.Df6+
På 40.Dxa5 följer 40...Dg2+ 41.
Kxh4 g5+ med matt, och efter
40.Kxh4 Df2+ 41.Kg4 Dg2+
42.Kh4 a4 43.Df6+ Kg8 44.Dd8+
Kh7 45.De7 a3 46.Dxf7+ Lg7
har svart allt under kontroll.
40...Kg8 41.Dd8+
Eller 41.Dxh4 Dg2+ 42.Dg3 Df1
och a-bonden avgör.
41...Lf8 42.Lc6 a4 43.Le8
På 43.Lxa4 följer 43...Dg2+
44.Kxh4 Dxf3 45.Ld1 Dxf4+
46.Lg4 Dxe5 följt av Kg7 och
mattangrepp.
43...Dg2+ 44.Kxh4 Dxf3 45.
Lxf7+ Kxf7 46.Df6+ Ke8 47.
Dxg6+ Kd7 48.uppg.
Hillarp Persson satte en bonde
men räddade elegant en halva:

Efter 39.La2 Dd7 kan Arutinian
streta på med sin merbonde.
Tiger hade en bättre idé att avväpna motståndaren.
39.Lxg7! Dd7
Efter 39...Sxf7 40.Lf8 Se5 41.
Dxe5 Dd7 42.Df6 tar vit över
initiativet.
40.Lg6+!
Det kostar en löpare att kliva på
karusellen.
40...Kxg6 41.Df6+ Kh7 42.
Dxh6+ Kg8 43.Dh8+ Kf7 44.Df8+
Kg6 45.Df6+ Kh7 46.Dh6+ remi

ROND 7
Litauen – Sverige

2–2

Sulskis – Berg
Rozentalis – Agrest
Kveinys – Cicak
Malisauskas – Carlsson

1-0
½-½
0-1
½-½

När svenska laget slog sig ner var
det med förhoppningar om en
matchseger. Agrest var förkyld
men man räknade med att han
inte skulle riskera att förlora som
vit mot Rozentalis.
Berg ville inte spela Franskt
igen och försvarade sig i stället
med Najdorfvarianten i Sicilianskt. Det blev en variant där
Sulskis var bättre påläst.

Benoni (A 56)
Aloyzas Kveinys, Litauen
Slavko Cicak, Sverige
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 a6
En Cicakspecialare, väl ägnad för
tillfället.
4.f3 e6 5.e4 d6 6.Ld3 Sbd7
7.Sc3 exd5 8.exd5 Se5 9.Sge2
g6 10.0-0 Lg7 11.Sg3 Sxd3 12.
Dxd3 0-0 13.a4 Sd7 14.b3 Se5
15.Dc2 h5 16.a5 h4 17.Sge4
Lf5 18.Ld2 Te8 19.h3 Sd7
20.Dd1 Ld4+ 21.Kh1 Sf6 22.Lg5

22...Sxe4!
Ett lovande damoffer. Kveinys
väljer att inte syna.
23.Sxe4
Efter 23.Lxd8 Sxc3 24.Dd2
Taxd8 har svart initiativet med
tre lätta pjäser för damen.
23...f6
På 23...Dd7 följer 24.Dxd4!.
24.Lxh4 Lxe4 25.fxe4 Txe4!
Efter 25...Lxa1 26.Dxa1 följt av
slag på f6 har vit fått oförtjänt
mycket motspel.
26.g4?!
En allvarlig försvagning av
vits kungsställning. De fanns en
intressant taktisk fortsättning:
26.Lxf6!? Lxf6 27.Df3 Lxa1 28.
Dxe4 Lg7 29.Dxg6 och det är lite
luftigt kring svarts kung.
26...De7
TfS nr 8/2007
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ROND 8
Sverige – Holland

2–2

Berg – Tiviakov
½-½
Cicak – Sokolov
½-½
Hillarp Persson – Stellwagen ½-½
Carlsson – van den Doel
½-½

Holland vann Lag-EM för två år
sedan i Göteborg, men det var väl
ingen som trodde att laget skulle
upprepa den bravaden utan Loek
van Wely i uppställningen. Van
Wely avstår från landslagsuppdrag eftersom han anser sig vara
illa behandlad av holländska
schackförbundet. Det som utlöste konflikten var att han togs ut
att spela på andra bordet efter
Ivan Sokolov vid olympiaden i
Turin förra året, trots att van Wely
då hade vunnit det nationella
mästerskapet, som han numera
också bojkottar, sex år i följd.
Droppen som fick bägaren att
rinna över var när van Wely fick
veta att Sokolov och en annan
spelare hade fått högre landslagshonorar än det han själv hade
16
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Svart tar kontroll över e-linjen.
Det ger honom klar fördel.
27.Ta2 Te3 28.Tf3 De4 29.Kg2
f5
Efter 29...Txf3! 30.Dxf3 Db1 är
det dubbelhot mot a2 och g1,
t.ex. 31.Tf2 Te8! 32.Tf1 (32.Lxf6
Lxf2 33.Dxf2 Dd3 följt av Te2
och svart vinner.) 32...Dc2+ 33.
Tf2 Lxf2 och svart vinner.
30.Lg3
Eller 30.Lf2 fxg4 31.hxg4 Dxg4+
32.Lg3 De4 33.Lf2 Txf3 34.Dxf3
Dxf3+ 35.Kxf3 Tf8+ följt av avslag på f2 och svarts merbonde
vinner.
30...fxg4 31.hxg4 Tf8 32.Taf2
Tfxf3 33.uppg.
Efter 33.Txf3 Te2+ kollapsar vits
ställning.

David Navarra, Tjeckiens unge förstabordsspelare.

erbjudits.
Van Welys ilska kan kanske
jämföras med den som Sokolov
visade efter remin mot Cicak.
Sokolov sjabblade bort en vinstställning och fick nöja sig med
remi.
Slavko Cicak

Tf3+ Ke8 35.Kd2 Txc3 36.Kxc3
Txd5 37.Tf6 Txe5 38.Txh6 a5
39.Kd4 Te2 40.b3 Tb2 41.Te6+
Kf7 42.Te3 Ta2 43.b4 b6 44.Kd5
Tb2 45.Kc6 remi
Hillarp Persson återgick till 1.d4
och pressade Daniel Stellwagen,
men liksom alla andra partier i
denna match slutade det med
remi. Efter flera förluster var Berg
inställd på att spela solitt och så
blev det. Carlsson fick inte chansen att spela draken i Sicilianskt
och fick kämpa för remin.
Agrest stod över de två sista
ronderna på grund av förkylning.

ROND 9
Ivan Sokolov
22.Dc3 följt av bondevinst på e5
var utmärkt. Sokolov missar fler
chanser i partifortsättningen.
22.Dxb6? cxb6 23.The1 0-0 24.
Te3 Tad8 25.Sc3 Td7 26.Tdd3
Tfd8 27.Txe5 Kf7 28.f4 b5 29.a3
Sc6 30.h5 Sxe5 31.fxe5 Te7
32.Te3 gxh5 33.gxh5 Tc7 34.

Tjeckien – Sverige

3–1

Navara – Berg
Laznicka – Cicak
Hracek – Hillarp Persson
Babula – Carlsson

1-0
½-½
1-0
½-½

Jättesvår lottning i slutronden.
Berg fick för det mesta tufft mot-
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stånd på första bordet, som den
unge tjecken David Navara. Både
Berg och Hillarp blev nedpressade.
Tiger Hillarp Persson

Zbynek Hracek
Det är väl inte så lätt att se, men
här har vit en elegant bondevinst.
31.Td5!
Jodå, det är hot mot både a5 och
e5, och ett avslag på d5 kostar ju
också en bonde.
31...a4 32.bxa4
32.c5! är ännu vassare.
32...Txc4 33.Txd6 Td4 34.Txd4
exd4 35.Dd3 Dc5 36.Td2 e5
37.Tc2 Db6 38.b3 h6 39.g3 Kh7
40.Kg2 Td6 41.Db5 Dd8
I stället för ett dåligt tornslutspel
sätter svart sitt sista hopp till fribonden.
42.Dxe5 d3 43.Td2 Tc6 44.Dd5
Td6 45.Dc5 Td4 46.a5 g6
47.Da7+ Td7 48.Txd3! uppg.
Cicak hade genomgående beskedlig utdelning med vit och ett
försök att spela Sicilianskt i förhand resulterade i en ny remi.
Carlssons remi var inte lika odramatisk:
Sicilianskt (B 99)
Pontus Carlsson, Sverige
Vlastimil Babula, Tjeckien
Mitt bästa parti spelade jag i sista
ronden, men en horribel bortsättning gjorde att partiet inte

fick det slut som det förtjänade.
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5
Den skarpa Lg5-varianten i
Najdorf ger alltid upphov till
intressant spel. Vill man dessutom plåga sin lagkapten så är
varianten ett utmärkt val eftersom den stackars lagkaptenen
aldrig kan vara säker på resultatet
eftersom varianten är så otroligt
komplicerad.
6...e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.
0-0-0 Sbd7 10.g4 b5 11.Lxf6
Sxf6 12.g5 Sd7 13.f5!? Sc5
Svarts andra huvudvariant är
13...Lxg5+ som leder till komplicerat spel efter 14.Kb1 Se5
(14...Sc5? 15.fxe6 Lxe6 16.Tg1
Lh6 [16...Lf6? 17.e5! och vit vinner] 17.Sd5 Lxd5 18.exd5 ger vit
ett starkt initiativ för den offrade
bonden. 14...b4? 15.fxe6 Sf6
16.Sd5 Sxd5 17.exd5 0-0 18.Ld3
med klar vit fördel eftersom
18...fxe6 bemöts med 19.Lxh7+
Kxh7 20.Dxf8 med vinstställning.) 15.Dh5 De7 16.Sxe6!
Lxe6 17.fxe6 g6 18.exf7+ Kxf7
19.Dh3. Ställningen är svårbedömd eftersom båda sidor har
sina fördelar. Vit har en bättre
kung och ett fint fält för springaren på d5 och tryck mot svarts
efterblivna d6-bonde, medan
svart har ett fint fält för sin springare på e5 och bra kontroll över de
svarta fälten. En tumregel är att
svart brukar få bra spel om han
bara överlever vits angrepp. De
flesta slutspelen är bättre för svart
eftersom vits löpare är så dålig.
14.f6 gxf6 15.gxf6 Lf8
Svarts idé i den här varianten är
helt enkelt att han ska behålla
den fina strukturen och löparparet och sedan överleva vits
angrepp genom att rockera långt.
Tornet på h8 brukar aktiveras
via g-linjen och det spelas ofta
runt till g6 för att sätta press på
f6-bonden.
16.Dh5!?

Inte vits vanligaste alternativ men
en intressant sidovariant. Vit vill
förhindra h7-h5 och sätta press
på svart via diagonalen h5-e8.
16.Tg1 är det vanligaste och
anses som starkast av teorin. Idén
med draget är att ta kontroll över
g-linjen och på så sätt motverka
svarts plan. 16...h5 17.Tg7!? är
ett exempel på det för varianten
typiska tornoffret. Svart gör bäst
i att inte anta offret eftersom vit
får klar fördel efter 17...Lxg7?
18.fxg7 Tg8 19.Dxh5.
16...Tg8!
Ett logiskt drag när vit inte tog glinjen med 16.Tg1.

17.Te1!?
Med den uppenbara idén Sd5!.
Jag kände inte till 16...Tg8 och
tyckte att 17.Te1 såg intressant
ut. Babula hade hittills spelat
snabbt men tog sig nu en rejäl
lutare.
17.Dxh7?! Tg6 visar idén
bakom Tg8. Han ger den meningslösa h-bonden för att komma åt den viktiga f6-bonden så
snabbt som möjligt. Svart hotar
också en ”remischack” på vits dam
med Th6, Tg6. 18.Dh4 Ld7 19.a3
0-0-0 20.Kb1 Lh6 21.Sf3 Le3
22.Te1 ledde till remi i partiet
Schneider–Krabbé, korr 1975. Jag
är dock inte alls säker på att svart
har full kompensation för bonden i slutställningen. Det spelar
egentligen inte heller någon roll
eftersom svart har två starkare
alternativ i 18...b4 och 18...Lb7
TfS nr 8/2007

30791.pmd

17

07-12-12, 06.28

17

Foto: Johan Sigeman

Toppmöte mellan
Ryssland och
Azerbajdzjan.
Ryska kaptenen
Motylev samtalar
med Morozevitj.

som båda ger honom bra spel.
Svarts plan är sedan att erövra
f6-bonden.
17.e5 som Johnny Hector har
spelat är intressant.
17...Da5?
Det här draget känns fel eftersom
svarts dam kommer offside.
17...Tg6! var starkare varefter
svart hade haft fint spel, t.ex.
18.Lh3 Lb7 19.Sd5 (19.Thf1
Th6! 20.Dg4 [20.Df3 b4 21.Sd5
Da5 22.Kb1 Sxe4!] 20...0-0-0
21.Sd5 Da5) 19...exd5 20.exd5+
Kd8 21.Dxh7 Lxd5 22.Dh8 Sd7
23.Te7! Lxh1 24.Lxd7 Tg1+ 25.
Kd2 Da5+ 26.c3 Kc7! med svart
fördel i komplikationerna.
18.Lh3! Tg6!
18...b4? 19.Sd5 Dxa2? 20.Sc7+
Kd8 21.Dxf7 och vit vinner.
19.Kb1! Ld7
Återigen bästa draget. Alternativen var inte så lockande.
19...Txf6? 20.Sc6! Dc7 21.Sd5!
exd5 22.exd5+ Se6 23.Thg1 Th6
24.Df3 Tg6 25.Txg6 hxg6 26.
dxe6 fxe6 27.Lxe6 Lxe6 28.
Txe6+ Kd7 29.Sd4 Te8 30.Txe8
Kxe8 31.Dxf8+ Kxf8 32.Se6+
Ke7 33.Sxc7 är en läcker variant.
19...Lb7 20.Lxe6! fxe6 21.Sxe6
18
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Sxe6 22.Dxh7 Txf6 23.Dxb7 Td8
24.Sd5 Tf7 25.Dc6+ Tdd7 26.e5
ger vit ett vinnande angrepp,
medan 19...b4 20.Sd5! Th6
21.Df3 Lb7 22.Sb3 Sxb3 23.axb3
exd5 24.e5! ger vit ett starkt angrepp, t.ex. 24...dxe5 (24...Kd8
25.exd6 Lxd6 26.De3 Lf8 27.
De8+ Kc7 28.Dxf7+ Kb6 29.
Te6+ Ka7 [29...Lc6 30.Dd7 Db5
31.Lg2 Kc5 32.Td1! Db7 33.
Txc6+ Dxc6 34.Txd5+ Kb6 35.
Dxc6+ Kxc6 36.Tf5+ med en
klar vit fördel] 30.Lf1! med fortsatt initiativ.) 25.Txe5+ Kd8 26.
Td1 Kc7 27.Texd5! Lxd5 28.
Txd5 och vit vinner.
20.Sd5! b4
20...0-0-0 21.b4! Da3 22.Te3 var
ju vad jag satt och hoppades på.
Efter 20...exd5 21.exd5+ Kd8 22.
Dxh7 Lxh3 (22...Txf6 23.Dh8
Kc7 24.Dxf6 Lxh3 25.Dxf7+ Ld7
26.Se6+ och vit vinner) 23.Dxf7
är, som vi kommer att få se senare
i partiet, f7-bonden nyckeln till
svarts ställning. Vit har råd att ge
mycket material för att få damen
till f7 eftersom svart är försvarslös när den väl kommer dit.
20...Th6 21.Df3 exd5 (21.
...Tc8 22.Se7 Lxe7 23.fxe7 Dd2

24.Tef1 f6 25.Td1 Dg5 26.Thg1
Dh5 27.Dg3 Df7 28. Lf5! exf5
29.Sxf5 Lxf5 30.exf5 Dxe7
31.Txd6 Df7 32.De3+ och vit
vinner.) 22.exd5+ Kd8 23.Se6+!
(Ett tematiskt offer som man
alltid ska leta efter i den här varianten.) 23...fxe6 (23...Kc8 24.
Lg4! fxe6 25.dxe6 Tb8 26.e7 Kc7
27.Lxd7 Sxd7 28.f7! Lxe7 29.
Txe7 Tf8 30.Df5! Td8 31.f8D
Txf8 32. Dxd7+ Kb6 33.Dc7
matt) 24. dxe6 Tb8 25.e7+ Kc7
26.Lxd7 Sxd7 27.f7 Lxe7 28.
Txe7 leder till samma sak som
varianten ovan.
21.e5!
Helt rätt, vit vill öppna e-linjen
också för att komma åt svarts
kung. Det börjar osa katt runt e6.
21...b3!
Bästa chansen. Svart går till motangrepp. Draget ställde mig lite
eftersom jag kände mig rätt säker
på segern efter e4-e5. Vit vinner
efter 21...Sd3 22.Lxe6! fxe6
23.f7+ Kd8 (23...Kxf7 24.Dxh7+
Tg7 25.Tef1+ Ke8 26.Txf8+ Kxf8
27.Tf1+ Ke8 28.Dh8+ med matt)
24.Dh4+ Kc8 25.Se7+ Kb7 26.
cxd3 Th6 27.Df4 d5 28.Tc1 Lb5
29.Thg1 Lxd3+ 30.Ka1, eller
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21...Se4 22.Lxe6! Lxe6 23.Sxe6
fxe6 (23...b3 24.Sdc7+ Kd7
25.Sxf8+ Kxc7 26.exd6+ Kb6
27.Sd7+ och vit vinner.) 24.Dxh7
Sd2+ 25.Ka1 Dxd5 26.Dc7! Df3
27.exd6 Lxd6 28.Dxd6 Dxf6
29.Dc6+.
22.cxb3! Sd3
22...Sxb3 23.exd6 Kd8 24.Dxh7
Sxd4 25.Dh8 och vit vinner.
22...Se4! är svarts bästa chans,
t.ex. 23.Sf4 Sd2+ 24.Ka1 Th6
25.Dg4 Tb8 26.Sfxe6! fxe6 (26.
...Lxe6 27.Sxe6 Sxb3+ 28.Kb1
Sd2+ 29.Kc1 vinner för vit) 27.
f7+! Kd8 (27...Kxf7 28.Tef1+
Sxf1 29.Txf1+ Ke8 30.Dg8 och
vit vinner) 28.Te2!! (Ett iskallt
drag som ger vit avgörande fördel. Draget är en idé från min
outtröttlige sekundant Rybka.)
28...dxe5 29.Dg5+ Kc7 30.Tc1+
Kb6 31.Txe5 Se4 32.Df4 Ld6
33.Sf3! Lxe5 34.Sxe5 med vinst.
23.exd6
Ett drag som jag spelade snabbt
eftersom vi båda började komma
i tidsnöd. Jag kände mig återigen
säker på segern. Här vann 23.
Lxe6! fxe6 24.f7+! Kd8 25.Dh4+
Kc8 26.Se7+ Kb7 27.Sxg6 hxg6
(27...Sxe1 28.Sxf8 Txf8 29.De7)
28.De4+ enkelt.
23...Kd8!?
23...Lxd6 24.Lxe6! Lxe6 25.Sxe6
Sxe1 26.b4! med vinst var vad jag
hade planerat.

24.Te3??
Efter partiet fick jag frågan av
min lagkapten Stellan Brynell hur

jag kunde missa svarts svarsdrag,
då springaren inte har så många
fält att gå till. Jag hade svårt att
svara på frågan. Min enda tanke
var att jag skulle rädda tornet och
sedan slå på h7. Självklart fanns
det ingen anledning att rädda tornet eftersom svart inte har tid att
ta det. 24.Dxh7! hade vunnit
enkelt, t.ex. 24...Sxe1 (24...Dxd5
25.Dxf7 Dxd6 [25...Lxd6
26.Sxe6+ Lxe6 27.Lxe6 Dc6 28.
Dxg6 Sxe1 29.Txe1 med lätt vinst
för vit] 26.Sxe6+ Lxe6 27.Txe6
och vit vinner) 25.Dxf7 Lxd6
26.Lxe6 med vinst.
24...Sb4!
Här insåg jag att hotet Dxa2 i
kombination med bindningen på
femte raden är mördande. Nu var
det bara att försöka ruffla lite i
tidsnöden.
25.a3 Dxd5 26.Dd1 Sc6 27.Td3
Sxd4 28.Txd4 De5 29.Te1 Dxf6
30.Tf1 Dg7 31.Tdf4 f5 32.Te1
Df6 33.Dd2 a5 34.Lg2 Ta6 35.
Lb7 Ta7 36.Tc4 e5
Givetvis kunde svart ha spelat
bättre i tidsnöden. Exempelvis
hade 36...Lh6! vunnit direkt.
37.Lc6 Dxd6 38.Df2 Tc7 39.Lxd7
Dxd7 40.Txc7
40.Txe5 Dd3+! 41.Ka1 Ld6
vinner lätt för svart.
40...Dxc7 41.Dxf5

Här var tidsnöden avklarad och
svart står givetvis fortfarande på
vinst, men nu hade jag ett visst
hopp eftersom det inte fanns så
mycket material kvar på brädet

och svarts kung var kvar i
centrum, något som åtminstone
är obehagligt i praktiskt spel.
41...Lg7
41...Ld6 var ett i mitt tycke mer
praktiskt alternativ.
42.h4 Dd7 43.Dc2 Ke8 44.h5
Tg5 45.Td1 De6
45...Df5 46.Td3 var min idé, men
46...Lf8 med idén Lc5 hade
vunnit lätt för svart.
46.Dc7
Hittills hade jag spelat snabbt för
att försöka sätta Babula i tidsnöd,
något som fungerade utmärkt.
46.h6 Lf6 (46...Lxh6 47.Dc7 Df6
48.Td6) 47.Dxh7 Df5+ 48.Dxf5
Txf5 49.Th1 Kf7 50.h7 Lh8 och
svart vinner.
46...Lf6 47.Td6 Df5+
47...Tg1+? 48.Ka2 Df5 49.Db8+
Kf7 50.Txf6+! Kxf6 51.Db6+
Kg5 52.Dxg1+ Kxh5 var vad jag
hade hoppats på. Damslutspelet
är lite bättre för svart tack vare
den aktiva kungen och att han
har lättare att avancera med sina
bönder, men vit har goda chanser
att hålla.
48.Ka2
Babula hade här mindre än fem
minuter kvar för hela partiet. Vi
spelade visserligen med trettio
sekunders tidstillägg för varje
drag, men jag såg på honom att
han började bli nervös varför mitt
hopp ökade ytterligare.
48...Le7
Det kyliga 48...e4! hade behållit
vinstställningen, men nu börjar
det bli obehagligt för en människa. Speciellt för en människa
under tidspress.
49.Dc6+ Kf8 50.Da8+ Kf7 51.
Dd5+ Kf8 52.Da8+ Kf7 53.Dd5+
Kf8 remi
53...Kg7 54.Db7 Df7 55.h6+ Kh8
56.Ta6! ger vit kontringsspel och
med Babulas dåliga tid hade det
varit mycket farligt för honom att
gå in i detta.
(Partikommentarer av Pontus
Carlsson)
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Sverige för första gången i
Östersjöturneringen
TEXT: LARS GRAHN

S

edan ett antal år tillbaka
arrangeras en Östersjöturnering för ungdomslag i Estland. I år
deltog Sverige för första gången i
denna tävling. Lagen bestod av
tio spelare, fem pojkar och fem
flickor i olika ålderskategorier:
under 18, 16, 14, 12 och 10.
Efter färjeturen från Stockholm
till Tallinn hade arrangörerna
ordnat busstransport till Narva
nära ryska gränsen. Första kvällen
var det invigning och simultan
mot stormästare. Alexander Chalifman fick de äldsta och bästa
juniorerna på sin lott, och beklagade sig efteråt över att han fick
spela mot en och annan junior
med IM-styrka.
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Östersjöturneringen krockade
dessvärre med skol-SM, vilket
gjorde att Sverige fick ställa upp
med ett försvagat lag. Flera av
landets bästa juniorer föredrog
skol-SM, som också fungerar som
kvalturnering till skol-NM. Nils
Grandelius var en av dem som
valde bort Narva till förmån för
Linköping. Det var speciellt svårt
att samla spelare till pojkborden.
Ett par dagar före avresa blev
det klart att Simon Hänninger,
P16, skulle vara med. Då flyttades Lucas Wickström, P16, upp
till P18 där han fick övermäktigt
motstånd. Inna Agrest har samlat
på sig massor av rutin från internationella turneringar och hör

åldersmässigt hemma i F16, men
för henne var steget upp till F18
helt okej. Hon fick pris som bästa
poängplockare på sitt bord. Även
Jessica Bengtsson kunde hämta
ett bordspris.
Polen backade ur den här gången och Ryssland representerades
av ett lag från Sankt Petersburg,
som inte oväntat tog hem förstapriset.
Sverige fick en bra start med
segrar mot Lettland och Finland,
men sedan väntade alla de starkare lagen. Sverige, som representerades av Lucas Wickström,
Simon Hänninger, Jakob Aperia,
Linus Johansson, Anton Agrest,
Inna Agrest, Sofia Jonsson, Linda
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Östersjöturneringen, Narva 2007

1. Sankt Petersburg
2. Litauen
3. Lettland
4. Estland I
5. Sverige
6. Estland II
7. Finland
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Åström, Jessica Bengtsson och
Victoria Vargas, slutade på femte plats bland sju lag.
Ojämnt antal lag innebar en
frirond. När det visade sig att det
kunde bli lite problem för svenskarna att hinna med färjan till
Stockholm i rimlig tid, så ställde
arrangörerna upp på att ge Sverige
frirond sista dagen. Detta och i
övrigt lyckade arrangemang kring
tävlingen lovordas av Stellan
Brynell, som var ledare för det
svenska laget.
Heinrichsens öppning (A 00)
Simon Hänninger, Sverige
Henri Pohjala, Finland
1.Sc3 d5 2.e4 dxe4 3.Sxe4
Här kunde man tänka sig att
Jonny Hector satt bakom de vita
pjäserna. Det har han gjort vid ett
par tillfällen i den här ställningen.
3...c6 4.Lc4 Sd7 5.Sf3 e6 6.
0-0 Le7 7.d4 Sgf6 8.Sg3
Vi har hamnat i en variant i CaroKann som kan uppstå efter till
exempel 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3
dxe4 4.Sxe4 Sd7 5.Sf3 Sgf6 6.Sg3
e6 7.Lc4 Le7 8.0-0 (B 17). I det
läget verkar 8...0-0 vara en rimlig
fortsättning, men Pohjala hade
andra planer för sin kung. Förmodligen strävade han efter lång
rockad och angrepp på kungsflygeln.

■

8...Dc7 9.Te1 b6 10.De2 Sf8?
Ett konstlat drag som får ödesdigra konsekvenser. Han borde ha
spelat 10...Sd5, medan 10...Lb7?
besvaras starkt med 11.Sf5!, t.ex.
11...Lf8 11.Lxe6! fxe6 13.Dxe6+
Kd8 14.Sg5 Kc8 15.Lf4 Dd8
16.Sf7 med lätt vinst.
11.Se5 Lb7
På 11...Sg6 följer 12.Sxc6.
12.Lf4!
Svart har försummat att sätta
kungen i säkerhet och nu är det
för sent. Det hotar framför allt
Sg6, men dessutom anar man

offermöjligheter på f7 och e6.
Det går inte att parera alla hoten.
12...Dd8
På 12...Ld6 finns både 13.Sxf7!?
och 13.Sf5!.

13.Sf5!!
Hänninger genomför angreppet i
fin stil. Det går ju inte att slå
springaren för matt på f7.
13...Tg8 14.Sxf7! Kxf715.Lxe6+
Sxe6 16.Dxe6+ Kf8 17.Sxe7
uppg.
Efter 17...Th8 leder flera vägar
till målet. Om man låter Fritz
vara guide så blir det 18.Lh6 med
idén Dxf6+, t.ex. 18...gxh6
19.Dxf6+ Ke8 20.Sd5+ Kd7
21.De6 matt.

Simon Hänninger briljerade.
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Världsmästaren
Alexander Aljechin
i Malmö 1935
“Man fick det intrycket att
Aljechin ej var i bästa form“
AV LARS GRAHN

N

är Köpenhamnsfärjan stävade in i Malmö hamn stod en
förväntansfull liten grupp lokala
arrangörer på kajen. Herrarna
gjorde sig beredda att hälsa världsmästaren Alexander Aljechin välkommen till staden.
Det var en torsdag kväll den 9
maj 1935. En väderleksrapport i
Sydsvenska Dagbladet berättar att
det var klar luft och elva grader
varmt klockan sju på kvällen.
Säkert stod Simon Krenzisky där
i sin finkostym. Han var Sydsvenska Dagbladets schackskribent och hade besökt flera stora
evenemang utomlands. Han
kunde föra sig i schackvärlden.
När det togs initiativ av det här
slaget i hemstaden fanns Krenzisky nästan alltid med i bilden.
Han var lika mycket organisatör
och framstående schackspelare
som skribent, och var initiativtagare till både Malmö arbetares
Schackklubb (sedermera Malmö
Allmänna Schackklubb) och
Malmö Schackförbund. Senare på
kvällen var Krenzisky en av de tio
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som skulle spela klocksimultan
mot Aljechin.
Möjligen kunde de se Aljechin
gå ner för landgången och in i
tullhuset. Han var trött. Det här
var sista anhalten för honom på
en omfattande Skandinavienturné som inleddes i Köpenhamn i
början av april. Efter ett uppvisningsparti mot Nordenmästaren
Erik Andersen och en blindsimultan mot tio spelare väntade
femtio förväntansfulla utmanare
på Industriföreningens lokaler den
3 april för en vanlig simultan.
Det finns en bild från detta evenemang på Landskrona Postens
förstasida den 4 april 1935. Av
bilden framgår att det var packat
med folk. Efteråt förklarade
Aljechin att femtio motståndare
var i mesta laget, och representanter för Malmö SF som tagit sig
över Sundet för att bestämma
detaljerna för Aljechins Malmöbesök drygt en månad senare,
fick veta att världsmästaren ville
ha högst fyrtio motståndare i
Malmö. I MSF:s arkiverade

dokument läser vi: “men arrangörerna av schackuppvisningen i
Malmö ha för avsikt att gestalta
något mera intressant ur sportslig synpunkt“. Tanken var att anordna en klocksimultan mot tio
spelare, samma koncept som
praktiserades när Emanuel Lasker besökte Malmö den 15 mars
1927.
Giftermålet med Grace Wishar 1935, hans fjärde hustru, hade
gjort den nu fyrtiotvåårige
Aljechin till en välbeställd man.
Hon var sexton år äldre, en förmögen amerikanskfödd änka
efter en engelsk teplantageägare.
Förutom paradvåningen i Paris
på Rue de la Croix-Nivert hade
de ett stort gods i Normandie.
Men det fanns saker som tyngde
Aljechin. Han kritiserades för att
han inte gav Capablanca en
returmatch och han var bannlyst
i Sovjetunionen efter att ha flytt
därifrån 1921 och sedan fördömt
kommunismen. Det tog honom
hårt att han inte fick en inbjudan
till den stora Moskvaturneringen
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1935. Det var omvittnat att han
sökte tröst i flaskan.
Aljechins huvudsakliga ärende
under denna Skandinavienturné
var Örebroturneringen den 7–16
april där han var hermelinen bland
katterna. På väg från Köpenhamn
till Örebro blev det en simultanföreställning i Göteborg. I
Örebroturneringen var världsmästaren omgiven av nio svenska
spelare, däribland det framgångsrika laget från olympiaden i
Folkestone två år innan; Gideon
Ståhlberg, Gösta Stoltz, Erik Lundin och Karl Berndtsson. Aljechin
spelade remi med Ståhlberg och
vann övriga åtta partier.
Efter Örebro arrangerades välbesökta simultanföreställningar
med Aljechin i Västerås och
Stockholm varefter han återvände till Danmark för simultaner i
Odense, Vejle, Aarhus, Aalborg
och Herning. Inemellan träffade
han kong Christian X och tackade för en orden som han hade fått
några år tidigare.
Sedan väntade Malmö. Aljechin togs emot utanför tullhuset. Förmodligen checkade han
in på ett hotell, Savoy eller
Kramer kan man tänka sig, innan
sällskapet gav sig i väg till Restaurant Kungsparken. Där var det
festdukat. Det var på denna restaurang, som numera förvandlats
till ett kasino, som stadens namnkunniga gäster brukade trakteras.
Kvällen innan arrangerades en
bankett för Sven Hedin i samma
lokal med bortåt hundratalet
gäster. Forskningsresande Hedin
var en mycket uppskattad föredragshållare vid den tiden, även
utanför landets gränser. Fem
månader senare besökte han
Adolf Hitler i Berlin under ömsesidiga hedersbetygelser.
I restaurangens festsal välkomnades Aljechin officiellt av
Skånes Schackförbunds ordförande Kristian Söderberg. Tanken

Arrangören Malmö Schackförbund fick ett signerat foto av
Alexander Aljechin som minne av världsmästarens besök.

var att starta simultanföreställningen klockan sju, men det
blev en halvtimmes försening.
Betänketiden var tjugo drag i
timmen och spelet pågick i fyra
timmar.
Världsmästaren skulle möta
tio av Skånes bästa spelare, eller
åtminstone nio av dem. Enligt
Sydsvenska Dagbladet deltog A.

Nordberg från Landskrona SK,
men enligt Lunds Dagblad var
det H. Nordberg från samma
klubb. Det fanns en Alfred Nordberg i Landskrona SK, men han
var inte tillnärmelsevis så stark
som Henry Nordberg, som var
klubbmästare i Landskrona både
1934 och 1935. I hemmamatcherna på Café Temperance var
TfS nr 8/2007
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Henry Nordberg självskriven på
förstabordet. Till skillnad från
klubbmästaren hörde Alfred
Nordberg strängt taget inte alls
hemma bland Aljechins motståndare. Det krävs nog en Edward
Winter för att får klarhet i vem av
Nordbergarna som spelade. De
var för övrigt inte släkt med varandra.
Inför klocksimultanen hade
arrangörerna tagit ut femton
spelare, varav fem skulle sållas
bort. De som inte kom med var
Egon Asther, Malmö SS, Arthur
Håkansson, Kristianstads SS, Stig
Härwell, Malmö SS, Inge Johansson, Caissa och Gunnar Sjöbeck,
Malmö SS. Sjöbäck fick i stället
hedersuppdraget att assistera som
Aljechins “sekundant“. Hans roll
bestod förmodligen i att passa
upp med lämpliga eller olämpliga drycker under kvällens lopp.
Stig Härwell bor numera i
Ystad. Jag ringde och bad honom
att sprida ljus över den där
kvällen den 9 maj 1935. Han
kom förståeligt nog inte ihåg om
den ene eller andre Nordberg var
med, men kunde i alla fall dra sig
till minnes att talen till världsmästaren hölls på tyska och att
Aljechin svarstalade på franska.
Lunds Allmänna Schackklubb
representerades av fyra spelare,
en mer än Malmö Schacksällskap.
Det är kanske inte mycket att
säga om för några veckor tidigare
hade Lund vunnit Skåneserien
för fjärde året i rad.
Det var väl sörjt för åskådarna:
“Arrangemang har vidtagits för
att åskådarna bekvämt skola
kunna följa spelets gång vid de
olika partierna. Dessa komma
att demonstreras från tre à fyra
åskådningsbräden och samtidigt
belysas med kommentarer. (...)
Efter kraftmätningen vidtager
subskriberad supé.“ (Sydsvenska
Dagbladet den 9 maj 1935). Man
kan tänka sig att ett par av de fem
24
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som inte fick eller tog chansen att
utmana Aljechin ställde sig framför demobrädena.
Bland den kvällens tio motståndare kände Aljechin alldeles
säkert till Bengt Ekenberg, den
starkaste i utmanarskaran, för han
var också med i Örebroturneringen dit han hade kvalificerat
sig efter en uttagningsmatch mot
Simon Krenzisky.
Ekenberg blev sedermera
Sverigemästare i Malmö 1943 och
Östersund 1962. När han tog
SM-titeln andra gången, nitton år
efter första tillfället, var han nyss
fyllda femtio. Ekenberg spelade
med i en lång rad landskamper
och behöll som få spelstyrkan upp
i åren. Men han gav sig aldrig
schacket helt i våld. Det blev en
akademisk karriär och efter att ha
flyttat runt i landet slog han sig
ner i Helsingborg där han undervisade som lektor i matematik.
Aljechins försvar (B 22)
Alexander Aljechin
Bengt Ekenberg
1.e4 Sf6
Mitt minne av Bengt Ekenberg är
att han hade sinne för humor,
och att spela Aljechins försvar
mot Aljechin kan väl framkalla
ett leende.
2.e5 Sd5 3.c4 Sb6 4.c5 Sd5
5.Sc3 e6 6.d4 d6 7.cxd6 cxd6
8.Sf3 Sc6 9.Lb5 Da5 10.0-0
Sxc3 11.Lxc6+ bxc6 12.bxc3
Det var möjligt att spela 12.Dc2
på vilket svart svarar bäst med
12...Lb7, för om han försöker
rädda springaren händer en olycka
på c6.
12...d5
Det kan vara farligt att anta bondeoffret på c3. Efter 12...Dxc3
13.Da4 hotar damfångst med
Ld2. Svart kan då ge damen ett
flyktfält på c4 med 13...d5, men
på längre sikt kan vit manövrera
ett torn till c1 och återställa den
materiella jämvikten genom att

norpa c6-bonden. Det får betraktas som oklart.
13.Ld2 La6 14.Te1 Lc4
Ekenberg försöker gripa initiativet på damflygeln. Bonden på a2
är inte hotad; 15...Lxa2? 16.Dc2
och löparen går förlorad. Men
det kan vara irriterande för vit att
ha löparen stående på c4.
15.Db1
Inte så mycket för att hålla a2bonden som för att spela Db7
med dubbelhot mot a8 och c6.
Dessutom kan det öppna sig
intressanta möjligheter på diagonalen mot kungsflygeln.
15...La3
Ekenberg rullar ut röda mattan
till b7, men kan säkert tänkas
rycka undan den om vits dam
väljer att acceptera inbjudan. Det
var också möjligt att förhindra
uppmarschen till b7 med
15...Da6.
16.Te3
Det fanns ingenting att hämta för
damen på b7. Efter 16.Db7 0-0!
17.Dxc6? Tfc8 blir det damfångst
med 18.Dd7 Tc7 eller 18.Db7
Tab8 19.Dd7 Tc7.
Aljechin räknar med att motståndaren ska rockera kort och
gör sig redo att i så fall kasta över
tornet till g3 eller h3.
16...Db6 17.Dd1

17...Tb8?
Med tornet på b8 behåller svart
kontrollen över b-linjen. Ekenberg avstod från 17...Lb2 18.Tb1
Lxa2 på grund av 19.c4 Lxb1
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Restaurant Kungsparken i ursprungligt skick. Hit kom Alexander Aljechin den 9 maj 1935.

Alexander Aljehins klocksimultan i Malmö 1935
Sigurd Clausén, Malmö Schacksällskap (vit)
Bengt Ekenberg, Lunds Allmänna Schackklubb (svart)
Bror Engholm, Malmö Schacksällskap (vit)
Karl Frantzén, Malmö Schacksällskap (svart)
Karl Johansson, Lunds Allmänna Schackklubb (vit)
Gunnar Jönsson, Lunds Allmänna Schackklubb (vit)
Simon Krenzisky, Malmö arbetares Schackklubb (vit)
Paul Lindblom, Lunds Allmänna Schackklubb (svart)
H (A) Nordberg, Landskrona Schackklubb (svart)
Gunnar Sjögren, Caissa, Malmö (svart)

vinst
remi
vinst
förlust
vinst
förlust
remi
vinst
förlust
remi

(1900–1965)
(1912–1986)
(1905–1989)
(1906–1980)
(1895–?)
(1905–?)
(1893–1973)
(1916–2002)
(?)
(1905–1960)
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20.Tb3 Da6 21.Dxb1 La3 22.
Da2 med klar fördel för vit. Men
svart kan förstärka sitt spel i den
varianten med 20...dxc4!!
21.Txb6 axb6 22.Lc1 (22.Dxb1
Ta1) 22...Lxc1 23.Dxc1 Lf5
varefter svart har överdådig
kompensation för damen. Det var
sannerligen inte lätt att se allt det
där på Kungsparken med världsmästaren på andra sidan brädet.
18.Lc1
Nu behöver han i alla fall inte
frukta inhoppet La3-b2.
18...Lxc1 19.Dxc1 Db2
Ekenberg erbjuder än en gång
dambyte av samma skäl som tidigare: vits angreppschanser på
kungsflygeln minskar och svarts
grepp om damflygeln ökar.
20.De1 0-0
Även om svart kan räkna med ett
angrepp på kungsflygeln så måste
han få alla pjäser i spel, och
kungen stod för övrigt inte heller
särskilt säker i centrum. Ekenberg undersökte bonden på a2
och upptäckte att den var giftig:
20...Lxa2? 21.Te2 Dxa1 22.Dxa1
Tb1+ 23.Te1 Txa1 24.Txa1 Lc4
25.Txa7 med klar fördel för vit.
21.a4 Dc2 22.h4 Tb2 23.Tc1

Efter 23.a5 ökar svart trycket med
23...Tfb8. Efter partidraget ställs
Ekenberg inför ett svårt val: ska
han sluka betet på a4 eller dra
tillbaka damen till kungsflygeln
där den kan delta i försvaret.
23...Dxa4 24.Sg5 Db5 25.f4 a5
Alternativet var att sätta in löpa26
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ren i försvaret med 25...Ld3.
26.f5 Ld3
Här fanns många möjligheter. På
26...a4 fruktade Ekenberg 27.f6
med mattangrepp. Men vad händer om han slår bonden? Efter
exempelvis 26...exf5 27.e6 f6
verkar a-bonden farligare än ebonden.
En mycket intrikat variant är
26...h6 27.f6!? hxg5 28.Dg3!
Ld3!! 29.Dxg5 (29.Txd3 Txg2+!
och svart har fördel efter 30.Kxg2
Db2+ och Dxc1 eller 30.Dxg2
Dxd3 31.Dxg5 Dg6.) 29...Lg6
30.h5 Tb1! 31.Tee1 Txc1 32.
Txc1 Dd3 33.fxg7 Tb8 34.hxg6
Dxg6, som slutar med att svart
kommer bonde över.
27.fxe6
Aljechin övervägde sannolikt
också att spela 27.f6.
27...fxe6 28.Sxe6
Aljechin måste löpa linan ut. Om
han försöker korka igen f-linjen
med 28.Sf3 så spelar svart lugnt
28...a4 och vits angrepp har gått
i stå.

28...Tf1+
Ett till synes naturligt drag, men
här fanns en ännu starkare möjlighet: 28...Tff2! och svart bör
vinna, t.ex. 29.Tg3 Le4 30.Txg7+
Kh8 eller 29.Dxf2 Txf2 30.Kxf2
Db2+ 31.Kg3 Lf5!.
29.Dxf1 Lxf1 30.Txf1
30.Tf3 hotar också matt på f8,
men efter 30...Txg2+ 31.Kh1 h5
kan han skrinlägga de planerna,
t.ex. 32.Tcxf1 Db2 33.Tf8+ Kh7

34.Sg5+ Kg6 35.Sf3 Tg4 36.Tg1
Df2 37.Txg4+ (37.e6 Txg1+
38.Dxf8) 37...hxg4 och svart
vinner.
30...Tb1
Bästa sättet att neutralisera matthotet. Efter 30...h6? 31.Tf8+ Kh7
32.Tf7 Kh8 33.Tg3 g6 34.Kh2!!
har vit ett oemotståndligt angrepp. (Men inte 34.Txg6? Tb1+
35.Kh2 Th1+! 36.Kxh1 Db1+
37.Kh2 Dxg6 38.Tf6 De4
39.Txh6+ Kg8 40.Sg5 Df4+ och
svart har remichanser.)
31.Tef3 Txf1+
Alternativet var att först ordna
ett lufthål åt kungen på h7.
31...Db8 håller däremot inte, för
efter 32.Tf8+ Dxf8 33.Sxf8
Txf1+ 34.Kxf1 Kxf8 35.Ke2 kan
vit ge sig på a-bonden och ha
e-bonden som ett vinnande
trumfkort.
32.Txf1 h6
Matthotet avvärjs. Efter 32...Db8
fungerar inte 33.Tf8+? Dxf8
34.Sxf8 Kxf8, för då saknar vit
ett avgörande tempo jämfört
med den variant vi angav i förra
kommentaren. Då triumferar abonden. Vit får i stället spela
33.Ta1 eventuellt följt av Sc5
med ömsesidiga chanser.
33.Tf8+ Kh7 34.h5
Aljechin kan börja drömma om
en springarmanöver till g6 följt
av Th8 matt. Efter alternativet
34.Tf7 kan man tänka sig fortsättningen 34...Db1+ 35.Kh2
De1 36.Txg7+ Kh8 37.Tg4 a4
38.Tf4 a3 39.Tf8+ Kh7 40.Tf7+
Kg6 41.Tf6+ Kh5 42.Tf5+ Kxh4
43.Tf4+ och tornet kan utdela
remischackar längs f-linjen.
34...De2 35.Sf4
När damen nu ska flytta är det ett
par saker som Ekenberg måste ta
hänsyn till. Aljechin får naturligtvis inte utan vidare spela Sg6
följt av Th8 matt, och e-bonden
får inte ges fria tyglar. Plötsligt
ser a-bonden inte särskilt farlig
ut.

TfS nr 8/2007

26

07-12-12, 06.30

35...De1+ 36.Kh2 Dh4+ 37.Kg1
De1+ 38.Kh2 Dh4+ 39.Kg1 a4
40.e6 a3 41.Sg6 Dxh5 42.e7
Dd1+

43.Kh2
Frågan är vad som händer efter
alternativet 43.Tf1. Det kunde
ha följt 43...De2 44.Sf8+ Kg8
(44...Kh8? 45.Se6! De3+ 46.Kh2
Dxe6 47.Tf8+ Kh7 48.e8D och
vit vinner.) 45.Se6! Dxf1+!!
(Enda chansen) 46.Kxf1 Kf7
47.Sxg7! Kxe7 48.Sf5+ Ke6
49.Se3 a2 50.Sc2 och svart tycks
hålla remi trots att vit kan göra
tempodrag med springaren.
En förutsättning för att vit ska
ge sig in i den varianten är att han
har upptäckt möjligheten 44.Sf8+
följt av 45.Se6. Det var sent
på Restaurant Kungsparken och
Aljechin var “inte i bästa form“
för att citera Sydsvenska Dagbladet från dagen efter. Om han sett
springarmanövern hade han sannolikt prövat 43.Tf1.
43...Dh5+ remi
Ekenberg fick inte revansch för
nederlaget i Örebroturneringen,
men det saknades som synes inte
chanser.
På den efterföljande supén var
det Sigurd Clausén som fick mest
lovord av världsmästaren. Han
spelade också med i klocksimultanen mot Emanuel Lasker i Malmö 1927.
Clausén var förvisso en stark
schackspelare men gjorde sig

Sigurd Clausén
1:a pris Die Schwalbe 1939

11...c6 12.Tad1 h6?!
En plan för vit är att slå av på f6
och som nämnts spela e2-e4. Det
finns inte någon poäng i att provocera fram ett genomförande av
den planen med partidraget. Då
är 12...Sfd7 en bättre idé.
13.Lxf6 Lxf6 14.e4! b5 15.Dc2
a6 16.Tfe1
Svart har slösat bort ett par tempi. Vit har ett klart utvecklingsförsprång. Det till synes naturliga
utvecklingsdraget 16...Sd7 faller
på 17.exd5.
16...Te8 17.Sg4 Le7

Matt i tre drag

1.Ta2!
Om tornet i stället går till d2/
c2/b2 så svarar svart med sitt
torn till d8, c8 respektive b8.
Då kommer vits dam i otakt.
1...Ta8 2.Dxa8 Kf1 3.Dh1
matt.

med tiden mer bemärkt som
problemist med förstapris i Die
Schwalbe 1939 och TfS 1947.
Under en kort period 1931 ledde
han problemavdelningarna i både
TfS och Aftonbladet. När han
dog i Stockholm 1965 publicerades dödsrunan i TfS problemavdelning.
Damindiskt (E 18)
Sigurd Clausén
Alexander Aljechin
1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 3.c4 Lb7
4.Sc3 e6 5.g3 d5 6.Lg2 Sbd7
7.cxd5 exd5 8.0-0 Le7 9.Se5
0-0 10.Da4 Sb8
Det hotade avslag på d7 med
bondevinst på d5.
11.Lg5
I ett parti i Rilton Cup 1998
spelade Ralf Åkesson 11.Lf4 mot
Meijere med samma plan som
Clausén i det här partiet: ett torn
till d1 och ett snabbt e2-e4.

18.e5
Clausén byter strategi. I stället
för att öka pressen mot d5 siktar
han på att rycka fram med fbonden hela vägen. 18.exd5 är
ett starkt alternativ. Svart kan
inte undgå att förlora bonde efter
18...cxd5 19.Df5, och alternativet 18...b4 19.Se5! bxc3 20.Db3!
Lc8 21.dxc6 Tf8 22.c7 leder till
vinst för vit.
18...Lf8?
Det finns inte något världsmästaraktigt över Aljechins spel i det
här partiet. Det hade varit bättre
att aktivera den andra löparen
med 18...Lc8.
19.f4
Han håller fast vid sin nya strategi, men det fanns en möjlighet att
taktiskt utnyttja Aljechins senaste drag. Med 19.e6! blir svart
kraftigt försvagad på de vita fälten kring sin kung. 19...fxe6? kan
avskrivas på grund av 20.Dg6!
TfS nr 8/2007
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med idéer som Sxh6+ och Lg2f1-d3.
19...Sd7 20.f5 Dg5 21.Sf2 Sb6
22.Sh3 Dd8 23.Sf4 c5
Nu blir d5 åter ett angreppsmål,
men han får åtminstone lite
motspel på c-linjen.
24.dxc5 Lxc5+ 25.Kh1 Tc8 26.
f6
Det var också möjligt att rycka
fram med e-bonden, eller att inkassera på d5 med 26.Sfxd5.
26...b4?
I tolfte draget provocerade han
fram ett bra avslag på f6, och här
inbjuder Aljechin till ett bra slag
på d5. Bättre är 26...Lb4, men
efter 27.De2! är d5 ändå en bra
måltavla och 27...gxf6? faller på
28.Dg4+ Kh8 29.Sh5 med dubbelhot mot g7 och b4, t.ex.
29...Lf8 30.Sxf6 med hot mot g8
och e8. På 26...gxf6 följer 27.e6!.
27.Scxd5 Lxd5 28.Lxd5 Sxd5
29.Txd5 Da5

30.e6!
Ett bondeoffer som sveper bort
det skrangliga staketet framför
svarts kung.
30...fxe6 31.Td7 Le7 32.Txe7
uppg.
På 32...Txc2 följer 33.Txg7+ följt
av 34.Sg6 matt.
Bror Engholm ställde upp i
klocksimultanen som nybliven
Malmömästare, ett mästerskap
som hade genomförts under
våren i Stjärnans sällskapslokaler. Han vann MM fem gånger.
28
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Bror Engholm hade en äldre
bror, Nils Engholm, som verkar
ha varit den något starkare schackspelaren av de båda och som
emigrerade till USA 1927. Den
16 juli 1933 var Nils en av trettiotvå som spelade mot Aljechin i en
blindsimultan i samband med
världsutställningen i Chicago, så
Bror var inte den förste i familjen
som fick chansen att utmana
världsmästaren. Det var ett nytt
världsrekord i antalet spelare i en
blindsimultan. Föreställningen
började klockan tio på förmiddagen den 16 juli. Sista draget
utfördes åtta minuter över midnatt. Det var matpauser inlagda
men då fick Aljechin naturligtvis
inte glutta på brädena. Den
effektiva speltiden var tolv och
en halv timme. Aljechin noterade +19, =9, –4, och fick 1 000
dollar för besväret.
Det var Gottfrid Engholm som
lärde sina båda söner Bror och
Nils att spela schack. De fick följa
med till Café John på Hejaregatan, där Arlövs schackspelare höll
till, och var med om att bilda
Arlövs Schackklubb.
Nils Engholm fick uppleva en
hel del dramatik under sina första
år i USA då han jobbade som
rallare. Hans släkting Allan Friis
berättar: “Nils bäste vän blev
rånad och skjuten. Då rymde Nils
därifrån. Han har berättat att han
åkte som fripassagerare genom
flera av USA:s stater. När han
kom till en plats sökte han upp
schackklubben och försörjde sig
en tid som schackspelare. Slutligen hamnade han i Chicago. (...)
Genom att erbjuda sig att spela
schack för klubben vid Edisons
Elektriska bolag, fick han arbete
där.“ Vid tiden för Aljechins
besök i Malmö vann Nils Engholm mästerskapet för delstaten
Illinois tre år i följd. Han dog i
Dunedin i Florida 1990, 87 år
gammal.

Bror Engholm fick anställning
vid polisverket i Malmö 1928.
När jag började spela tävlingsschack i Malmö på 1960-talet
förstod jag att han var en kontroversiell person. Så här i efterhand
blir jag inte överraskad när jag
upptäcker att han av någon
anledning förbjöds att ställa upp
i Malmömästerskapet 1930. På
Sveriges Schackförbunds stormiga kongress i Karlskrona den 4
juli 1963 var han Folke Rogards
främste vapendragare. Valberedningens ordförande Sven Klerstam hade på morgonen samma
dag meddelat förbundsordföranden Rogard att denne inte längre
hade de svenska schackspelarnas
förtroende. Det såg ut som om
motkandidaten John Byström
skulle ta över, men Rogard ville
absolut inte släppa ifrån sig ordförandeklubban. Han var Fidepresident vid denna tid och inte
beredd att utan vidare acceptera
ett nederlag på hemmaplan.
Alexander Hildebrand i Schackbulletinen nr 9/63: “Den förstnämnde [Engholm] intog gärna
Kristusattityd och manade med
len stämma de församlade till
försoning och förbrödring för att
i nästa ögonblick ryta om ärekränkningsåtal och efterlysa sin
tjänstepistol.“
När Boris Spasskij och Bent
Larsen spelade sin kandidatsemifinal i Rådhushallen i Malmö sommaren 1968 fanns Bror Engholm
där som matchdomare. Han hade
Rogards förtroende att sköta den
sysslan. Själv var jag engagerad
för att sköta det ena av två
demobräden mellan spelare och
publik.
Spanskt (C 68)
Bror Engholm
Alexander Aljechin
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.Lxc6
Engholm, då nybliven Malmö-

TfS nr 8/2007

28

07-12-12, 06.30

mästare, var känd för en positionell spelstil med förkärlek för
slutspel. Avbytesvarianten var i
hans smak.
4...dxc6 5.d4
5.d4 var på modet vid tiden för
det här partiet och Emanuel
Lasker var en av de främsta inspirationskällorna i det valet.
5...exd4 6.Dxd4 Dxd4 7.Sxd4
Ld7 8.Le3 0-0-0 9.Sd2 Te8
Ett intressant drag ur en speciell
synvinkel: några veckor tidigare i
Örebroturneringen mot Einar
Pettersson valde Aljechin i stället
9...Se7 med fortsättningen 10.
0-0-0 Te8 11.The1 Sg6 12.Se2
Ld6 13.h3 f5 med ett litet initiativ för svart. Engholm kände
säkert till det partiet och hade
förmodligen en förstärkning av
vits spel i bakfickan, något som
Aljechin troligen räknade med.
10.0-0
Lång rockad låg mer i ställningens natur.
10...Sf6 11.f3 Lc5
Det nödvändiga f2-f3 innebar att
vit dabbades av vissa försvagningar på de svarta fälten. Det försöker Aljechin utnyttja.
12.c3

12...Sd5!
Svart vill gärna byta av vits återstående löpare och låta det egna
löparparet glänsa. På 13.Lf2 finns
13...Sf4 eventuellt följt av Sd3.
Engholm valde att släppa löparen.
13.exd5 Txe3 14.dxc6 Lxc6

Efter 14...bxc6 15.Se4 lider tornet av syrebrist, t.ex. 15...Lb6 16.
Kf2 Td3 17.Ke2 med tornfångst.
Engholm har lämnat över initiativet till Aljechin. Nu ger
15.Sxc6 Te2+ följt av 16...Txd2
svart klar fördel.
15.S2b3 Lb6 16.Tfe1
Det är fortfarande dåligt att slå på
c6, t.ex. 16.Sxc6? Txc3+ 17.Scd4
Tc4 18.Tad1 Td8 och efter att ha
inkasserat på d4 kommer svart
bonde över. Det är möjligt att
Engholm missade den varianten
när han tillät avslaget på e3.
16...Tee8
Därigenom förhindras slaget på
c6. Svart vill naturligtvis behålla
löparparet och den harmoniska
bondestrukturen. Efter 16.
...Txe1+ 17.Txe1 Ld5 hade svart
inte behövt frukta ett inhopp på
e7, för det är bara att jaga bort
tornet med Kd8. Men Aljechin
ville inte släppa e-linjen.
17.c4
Han vill upphäva bindningen av
springaren på d4, och med tanke
på ett annalkande slutspel var det
inte frestande att ställa kungen
på h1. Han satsar i stället på att
skärma av löparen med c4-c5.
17...Td8?
Bättre är 17...Txe1+ 18.Txe1
Td8, t.ex. 19.c5 (19.Td1? La4!
20.c5 Lxb3 21.c5 Lxb3 22.axb3
Lxc5 med en dödlig bindning,
eller 20.Kf1 Lxb3 21.axb3 Lxd4
med pjäsvinst) 19...Lxc5! 20.
Sxc5 Txd4 21.Te7 Tf4.
18.Tad1
Föregående kommentar förklarar
varför 18.c5 är en dålig idé.
18...La4
Det hotar slag på b3 med pjäsvinst, men nu är 19.c5 en god idé.
19.c5!
Efter 19.Kh1 kan svart inte vinna
pjäs med slag på b3 eftersom
19...Lxb3 kan besvaras med
20.Sxb3. Men då har svart i
stället 19...Txd4! 20.Sxd4 Lxd1
21.Txd1 Td8 med pjäsvinst. Här

Aljechins försvar (B 02)
Alexander Aljechin
Nils Engholm
Blindsimultan i
Chicago 1933
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.c4
Sb6 4.c5 Sd5 5.Sc3 Sxc3
6.dxc3 e6 7.Le3 b6 8.cxb6
cxb6 9.Sf3 Lb7 10.Ld3 Dc7
11.0-0 Sc6 12.Te1 Sxe5
13.Sxe5 Dxe5 14.Lf1 Dc7
15.Dg4 h5 16.Dh4 Le7 17.
Lg5 f6 18.Le3 g5 19.Da4
Ld6 20.h3 Kf7 21.Tad1
Lh2+ 22.Kh1 Lc6 23.Dc4
g4 24.h4 Tae8 25.b4 d5
26.Dd3 Le5 27.Ld4 Ld6
28.c4 Lxb4 29.cxd5 Lxe1
30.dxc6 La5 31.De4 Td8
32.Lc4 Td6 33.Df4 De7
34.Td3
Det hotar 35.Lc5!.
34...Txc6 35.Lb3 Thc8?
Han får inte släppa in damen till h6.
36.Dh6 Tc1+ 37.Kh2 Lb4
38. Dxh5+ Kf8 39.Dxg4
Ld6+ 40.g3 Dh7 41.Lxe6
Det går ju inte att ta tornet
på d3 för matt i några drag.
41...Te8 42.Le3 Txe6 43.
Lxc1
Absolut inte 43.Dxe6??
Dxh4+ med matt.
43...Te4 44.Dc8+ Te8
45.Dc4 Te4 46.Lh6+! Ke7
47.Te3
Ännu starkare är 47.Dd5,
t.ex. 47...Txh4+ 48.Kg1!
(48.Kg2? De4+) 48...Txh6
49.Dxd6+ Kf7 50.Dd5+
Kg6 51.De4+ med matt
eller damvinst.
47...Txe3 48.Lxe3 Dh5
49.De4+ Kf7 50.Kg2 Da5
51.a4 Le7 52.Dc4+ Kg7
53.De6 Db4 54.h5 Dd6
55.h6+ Kh8 56.Df7 uppg.
På 56...Lf8 följer 57.h7.
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fungerar bindningen av d4 även
om kungen har dragit sig undan
till h1.
19...Lxc5
På 19...La7 följer 20.Tc1, men
vit kan inte i längden hålla La7
utanför spelet.
20.Sxc5 Lxd1 21.Txd1 b6
Först b7-b6 och sedan kanske
c7-c5 med hot på d-linjen. Har
Engholm gått i en fälla.
22.Scb3
Efter 22.Sxa6 c5 har priset för
a6-bonden blivit alldeles för högt.
Men är det någon skillnad om
springaren står på b3 i stället för
på a6?
22...c5

23.Tc1!
Det måste Aljechin ha missat i
ett tidigare skede. Engholm har
springarparet för torn och bonde.
Aljechin utnyttjade inte löparparet på bästa sätt.
23...Kb7 24.Sf5
Nu gäller det för vit att försöka få
sina tre pjäser att samarbeta. Svart
måste aktivera tornen på de öppna linjerna och försöka utnyttja
bondemajoriteten på damflygeln.
Det är ömsesidiga chanser.
24...g6 25.Sg3 f5 26.Kf2 a5
Det hotar att köra in springaren i
hörnet följt av Td2+.
27.Tc2 Td1 28.Sd2 Td8 29.Sgf1
Engholm ordnar en springarblockad som får svarts torn att
se kraftlösa ut. Å andra sidan
sprudlar inte heller vits pjäser av
aktivitet.
30
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29...a4 30.Ke2 Ta1 31.a3 Kc6
Det är bondemajoriteten på damflygeln som är svarts hopp.
32.f4
Engholm skapar en viktig stödjepunkt för springaren på e5.
32...b5 33.Se3 Td4 34.g3 c4
Det ser ut som om svarts bönder
har kommit lite i otakt. Möjligen
var Aljechins idé med Td4 att
spela 34...b4 men då svarar vit
inte med 35.axb4 Txb4 utan
med tempovinsten 35.Sf3 Te4
36.axb4 Txb4 37.Se5+ och svarts
ställning är full av hål, t.ex.
37...Kd6 (37...Kb7 38.Sd3)
38.S3c4+ Ke6 39.Sd3 Tb5 40.Sa3
med hot mot b5 och c5.
35.Sf3 Te4 36.Se5+ Kd6 37.
Td2+ Ke6 38.Kf3 c3
Svart får försöka skapa en avlägsen fribonde.
39.bxc3 Txa3 40.Sd5

Man får inte förledas tro att syftet
med springardraget bara är att
gardera c3-bonden. Det är listigare än så, vilket framgår efter
exempelvis 40...Ta1? 41.Sc7+
Kf6 42.Td6+ Kg7 (42...Ke7 43.
Td7+ Kf8 44.Tf7+ Kg8 45.Se6
med forcerad matt.) 43.Se6+ Kf6
(43...Kh6 44.Sf7+ Kh5 45.Sg7
matt) 44.Sg5+ Ke7 45.Td7+ Ke8
46.Sxh7! Txe5 47.Sf6+ Kf8 48.
fxe5 Te1 49.Kf4 a3 50.Kg5 a2
51.Kxg6 och 52.Tf7 matt.
Säkert utan att ha fördjupat sig
i varianter insåg Aljechin att han
inte kunde ge vits torn och springarpar fria händer. Det krävdes

radikala medel för att försöka
neutralisera vits pjäser.
40...Txe5!?
Det enda raka. Aljechin hamnar i
en ställning där han har två bönder för springaren, och där kan
han ha vissa förhoppningar om
att a-bonden ska kunna ställa till
med lite problem för Engholm.
41.fxe5 Kxe5 42.Td3
Vit får övergå från kungsangrepp
till att försöka neutralisera svarts
bondemajoritet på damflygeln.
42...Tb3 43.Sb4 a3 44.h4 h6
45.Ke3 g5
På 45...Tb2 följer 46.Td5+ följt
av 47.Txb5 och a-bonden saknar
framtidsutsikter.
46.hxg5
Det fanns ett intressant alternativ, nämligen 46.Td5+ Ke6
47.Tc5 eller 47.Kd4. Men den
möjligheten att aktivera tornet
finns ju kvar även efter avbyte på
g5.
46...hxg5 47.Td5+ Ke6 48.Kd4
Det är viktigt att vits torn har en
väg tillbaka till första raden, t.ex.
48...Txb4+? 49.cxb4 a2 50.Te5+
och Te1.
48...f4
Ett försök att skapa ytterligare en
fribonde. Svarts resurser börjar
sina. Han kunde ha försökt med
48...Tb1 med idén Tg1.
49.Txg5 f3 50.Te5+ Kd6
På 50...Kf6 följer 51.Te3 och fbonden går förlorad.
51.Tf5 Txb4+
Ett sista försök att trassla till det
för Engholm. 51...Tb2 faller på
52.Txf3 a2 53.Tf6+ och 54.Ta6.
52.cxb4 a2 53.Td5+!
Även här finner tornet en väg
tillbaka till första raden i rättan
tid.
53...Ke6 54.Te5+ Kf6 55.Te1
f2 56.Ta1 uppg.
Gunnar Sjögrens parti var det
först färdigspelade. Liksom
många andra schackspelare vid
den tiden var han också intresse-
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rad av att komponera problem
och flera av dem publicerades i
Sydsvenska Dagbladet. Han var
säkert stolt över att även se sitt
parti mot Aljechin publicerat i
den tidningen. Senare blev han
schackskribent i Skånska Dagbladet 1939–1960. Sjögren var
Malmömästare 1934 och 1937.
Alexander Aljechin
Gunnar Sjögren
Skandinaviskt (B 02)
1.e4 Sf6 2.Sc3
Mot Ekenberg, som alltså Aljechin kände från Örebroturneringen, blev det normaldraget
2.e5. Don efter person. Partidraget använde Aljechin ibland i
simultaner för att undvika
Aljechins försvar.
2...d5 3.exd5 Sxd5 4.Sf3 Lg4
5.d4 e6 6.Le2 Sxc3 7.bxc3 c5
8.0-0 Sd7 9.Tb1 Dc7 10.h3 Lh5
11.Se5 Lxe2 12.Dxe2 Sxe5 13.
dxe5 b6
Svarts bättre bondestruktur kompenseras av vits terrängövervikt.
14.Td1 Tc8
Sjögren kunde ha spelat 14...c4
direkt. Det hade hindrat vits dam
från att tränga in på damflygeln
och öka pressen med 15.Db5+
Dc6 16.Da6. Men Aljechin såg
en taktisk möjlighet som han ville
pröva.
15.Lg5

15...c4!
Att Sjögren inte spelade det i
föregående drag hade kanske nå-

got att göra med att han fruktade
att bonden skulle bli svag på c4.
Men nu var det ett bra sätt att
bemöta hotet 16.Db5+ Dc6
17.Dxc6+ Txc6 18.Td8 matt.
16.a4 Le7
Det innebär att svart offrar c4bonden, men chansen att han ska
få tillbaka bonden på c-linjen är
god.
17.Lxe7 Dxe7 18.Td4 0-0 19.
Txc4 Txc4 20.Dxc4 Dd7 21.Dd4
Dc7 22.Td1 g6 23.h4 Tc8
24.Td3 Dc4 25.Dd7 Dc7 26.Dd6
Dxd6
Sjögren gjorde den korrekta bedömningen att han skulle hålla
tornslutspelet.
27.exd6 f6 28.a5 Kf7 29.axb6
axb6 30.f4 Td8 31.Kf2 e5 32.
fxe5 fxe5 33.h5 gxh5 remi
Paul Lindblom dog för fem år
sedan. I en dödsruna i Dagens
Nyheter framhålls bland annat
att han besegrade världsmästaren
Aljechin i ett simultanparti.
Det handlar om partiet som utkämpades i Restaurant Kungsparkens festsal. Genom kontakter
med änkan Nine Christine Jönsson för tre år sedan och senare
med sonen Martin har jag fått en
bild av partiets betydelse för Paul,
men partiprotokollet finns dessvärre inte kvar.
Nine Christine Jönsson: “Paul
var besviken på Aljechin – om
man nu vågar eller vill vara det på
en världsmästare – i varje fall
vägrade denne att signera protokollet och visade sig allmänt som
en dålig förlorare.“ Martin kunde
berätta att hans far var stolt över
att Aljechin i sin turneringsbok
“The book of the Nottingham
International Chess Tournament
1936“ i en partikommentar
nämner att ena parten kunde ha
spelat bättre och anger ett drag
som Lindblom spelade mot
Aljechin i Malmö. Men i boken
nämns inte Lindblom, så vi

svävar i okunnighet om vilket drag
som avses. Nitton år gammal var
Lindblom den yngste av Aljechins
motståndare.
På 1940-talet var Paul Lindblom aktiv som studentpolitiker i
Lund. Hösten 1944 kandiderade
han i valet till ordförande för
Lunds studentkår. I sin minnesartikel över Paul Lindblom i Sydsvenska Dagbladet den 19 juli
2002 skriver Henrik Sjögren: “Jag
minns inte att jag som oinitierad
novisch röstade i valet och kände
inte till orsaken till att han inte
fick majoritet: den klara antinazistiska hållning han genom
hela 40-talet hade uttryckt i
studenttidningen Lundagård, en
klarsynt och modig men dessvärre avvikande ståndpunkt i en
universitetsmiljö där tyskvänlighet och slappt medlöperi var mera
framträdande än demokratisk
medvetenhet.“
Lindbloms hållning står i bjärt
kontrast till den aningslösa tyskvänlighet som rådde vid denna
tid också i Sveriges Schackförbunds styrelse och inte minst i
Tidskrift för Schack, där det propagerades för svensk anslutning
till det tyskstyrda Europeiska
Schackförbundet. Aljechin skrev
sina famösa antisemitiska artiklar
1941 och i samma veva bildades
Europeiska Schackförbundet.
Sveriges SF anslöt sig till Europeiska SF genom ett kongressbeslut i Östersund 1942. Det
väckte starka protester även
utanför schackleden, och beslutet revs upp vid en extra kongress
drygt sju månader senare.
Lindblom blev sedermera rektor vid Socialhögskolan i Lund
(1947–1966), direktör för Riksbankens Jubileumsfond (1966–
1970), chef för Rikskonserter
(1970–1980) och ordförande i
Statens kulturråd (1974–1977).
När han lämnade studentlivet i
Lund tycks han också ha slutat
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som tävlingsspelare. När Ulf
Andersson tilldelades kulturlön
1975 kan man misstänka att
Lindblom arbetade för den goda
saken bakom kulisserna. Stig
Härwell: “Vad jag minns är att
denne herre blev författare till
ordet partigenomspelarentusiast
(25 bokstäver)“
De flesta av Aljechins tio
motståndare i Malmö lär förbli
anonyma såvida inte någon av
våra läsare kan presentera dem.
Då tänker jag inte på alla de
resultatredovisningar som gamla
tidningar och tidskrifter kan
erbjuda, utan mera på personliga
beskrivningar.
I Malmö Schackförbunds arkiverade dokument kan man läsa
att Aljechin återvände till Frankrike på morgonen den 10 maj.
Det finns också en anteckning
om kvällen innan: “Vid den efterföljande supén hyllades d:r
Aljechin på det hjärtligaste för
sitt lika nobla som flärdfria
väsen.“ Till det en handskriven
kommentar om resultatet av
klocksimultanen: “Det dåliga
resultatet skylde A. på en lång
bussresa i Danmark samma dag.“
Sentida källor ger en bild av
Aljechin som mer överensstämmer med Lindbloms än med den
hyllning som MSF stod för. “The
Oxford Companion to Chess“ av
David Hooper och Kenneth
Whyld: “Få beundrade hans
personliga karaktär, men alla
beundrade hans schackgeni.“
Malmö Schackförbunds kassabok visar vad kalaset kostade.
Aljechins simultanarvode var 175
kronor. Därtill kom lokalhyra 40
kronor, resolution 4 kr och 50
öre, supé för Aljechin 10 kronor
och samma belopp för Krenziskys
supé samt slutligen 1 krona för
transport av spelmateriel. I allt
240 kronor och 50 öre. Det bekostades genom att var och en av
de tio spelarna betalade 10 kro32
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nor. Skånes SF och Malmö SF
stod för 50 kronor vardera. En
insamling i spellokalen gav 36
kronor, och MSF:s styrelse sköt
till 4 kronor och 50 öre. Det gick
runt. Supénotan antyder att
Aljechins hustru Grace inte var
med i Malmö. Hon var däremot
närvarande i Örebro och Stockholm.
Enligt SCB, Statistiska centralbyrån, motsvaras 100 kronor 1935
av ungefär 2 770 kronor idag.
Aljechins simultanhonorar var
sålunda knappt 5 000 kronor i
dagens penningvärde.
Det som kan förvåna är att när
Emanuel Lasker besökte Malmö
som exvärldsmästare åtta år
tidigare och gav en liknande
klocksimultan så fick han ett
högre honorar än Aljechin. Lasker inkasserade 200 kronor. Det
blev en dyr affär för Malmö
Schackförbund och det framfördes kritik på det efterföljande
årsmötet den 23 oktober 1927.
Det var vanligt på den tiden att
dagstidningar sponsrade simultanföreställningar, och Simon
Krenzisky hade tydligen haft förhoppningar om att Sydsvenska
Dagbladet skulle stå för fiolerna
när Lasker gästade staden.
Årsmötesprotokollet, paragraf
20: “Revisorernas berättelse upplästes och godkändes utan anmärkning, varjämte ansvarsfrihet
för styrelsen tillstyrktes. Mot detta
opponerade sig hr K. Österholm,
som kritiserade styrelsens organisatoriska talang framförallt vid
Lasker-matchen. Efter att ha
erhållit fullgiltig förklaring på
styrelsens åtgärder vid ifrågavarande tillfälle, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 1926–1927, i vilket även hr
Österholm instämde.“ Paragraf
21: “I anledning av anmärkningarna mot styrelsen angående
Lasker-arrangemangen, riktade
hr O. Bergqvist uppmärksamhet

på viss tidnings sätt att lämna
ekonomisk garanti just för denna
match samt därav följande konsekvenser, styrelsens försök att
rädda denna tillställning ekonomiskt o.s.v. Även arrangemangen vid hr. Sämisch besök lämnade mycket i övrigt att önska.
– Yttrandet uppfordrade hr S.
Krenzisky att taga skulden på sig
beträffande omnämnda tillfällen
samt att fritaga tidningen i fråga,
S.D.S., all skuld.“
Malmö Schackförbund hade
lärt sig läxan. Aljechins besök
roddes i land på ett ekonomiskt
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Utdrag ur Malmö Schackförbunds kassabok 1935.

försvarligt sätt. Det framstår i
efterhand som en av höjdpunkterna i förbundets historia.
Under simultanturnén i Danmark
uttalade sig Aljechin om sina
möjligheter att besegra Max Euwe
i den kommande VM-matchen.
Han förklarade att han trodde sig
kunna vinna matchen eftersom
Euwe enligt honom var en svagare spelare än Efim Bogoljubow,
som han utan större problem hade
besegrat i VM-matcher 1929 och
1934.
VM-matchen mot Euwe inled-

des på Carlton Hotel i Amsterdam den 3 oktober 1935. Ända
till två veckor före matchen var
Aljechin engagerad i simultanföreställningar. Det var rätt
uppenbart att han underskattade
Euwe. Aljechin hade polskfödde
juden Salo Landau som sekundant. Landau hade flyttat till
Holland i samband med första
världskriget och representerade
sitt nya hemland i olympiaderna
1930 och 1937. Han mördades
av nazisterna i Auschwitz 1943.
Till en början utvecklades VMmatchen helt enligt förväntning-

arna, Aljechin tog ledningen med
5–2. Euwe lyckades till allmän
förvåning utjämna till 7–7. Efter
nitton partier ledde Aljechin med
10½–8½ varpå det tjugonde partiet fick avgörande betydelse för
utgången av VM-matchen. Euwe
vann i stor stil. Aljechin mötte
upp till tjugoförsta partiet i
“mycket dåligt skick“ (Skakbladet, januari 1936). Det berättas i
pressrapporter att Aljechin var så
berusad att han fick ledas fram
till brädet. Världsmästaren fick
en reprimand av Fide för sitt
uppförande.
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Det var välkänt att Aljechin
hade alkoholproblem liksom flera andra samtida stormästare. Det
gällde i lika hög grad Gösta Stoltz
och Gideon Ståhlberg. Andra och
sista gången jag såg Ståhlberg var
i samband med SM i Malmö 1966.
Jag var en ambitiös junior som
storögt såg när Ståhlberg hivade
fram sin fickplunta och tog några
klunkar. Det stod en air av sprit
runt honom. Han dog i Leningrad den 26 maj 1967. I‘“The
Encyclopedia of Chess“ (Batsford,
1977) skriver Harry Golombek
om sin gode vän Gideon Ståhlberg: “A great connoisseur of
wines and spirits, he sometimes
spoilt his chances in tournaments
by an over-energetic pursuit of
excellence in the spirituous way.“
(“En verklig kännare av alkoholhaltiga drycker som emellanåt
spolierade sina segerchanser
genom att alltför energiskt sträva
efter ett fulländat mästerskap
inom även detta gebit.“ Översättning av Ola Winfridsson) Så kan
man också beskriva ett missbruk.
Långt senare berättade min
mors kusin Folke Ekström för mig
att Ståhlberg ofta skrev sina
schackspalter på krogen. Vid ett
tillfälle hade han på mycket lösa
grunder avfärdat en teoretisk
nyhet som hade introducerats av
Ekström, vars namn fanns med i
en mindre smickrande rubrik. Allt
enligt Ekström själv.
Ekström blev Sverigemästare i
både närschack och korrschack.
Andraplatsen i Hastings 1945-46
en halv poäng efter Savielly Tartakower men två före bl.a. Max
Euwe var höjdpunkten i hans
schackkarriär. Ekström var en
öppningsteoretisk auktoritet och
en del av hans nyheter i Öppet
Spanskt prisades av exempelvis
Bent Larsen. Den ytterst ambitiöse Ekström var upprörd över
Ståhlbergs lättsinniga dom, men
gick inte i svaromål.
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I en schackspalt i Sydsvenska
Dagbladet 1979 hävdade jag på
något säkrare grunder att Ståhlberg hade felbedömt en ställning
varvid jag påpekade att hans
analys kanske hade tillkommit på
krogen. Det kan tyckas vara ett
onödigt påpekande, men det var
ett långsökt och fumligt sätt att
ge Folke en smula upprättelse.
Jag trodde väl att det skulle stanna vid det, men i TfS nr 9/1979
fick jag en avhyvling av Erik Lundin. Jag hade haft fräckheten att
ge mig på ett gudomligt väsen.
När Lundin drev Schacksalongerna i Stockholm så lär det inte ha
varit en filial till någon godtemplarorden, så jag fick en misstanke
om att han kanske anfäktades en
aning av dåligt samvete.
Så vitt jag minns hade jag en
liten förhoppning om att Folke
skulle komma med en replik i TfS
och ge mig sitt stöd, men av det
blev intet. Lundin och Ekström
var för övrigt inte några såta
vänner. När Ekström flyttade
från Linköping till Stockholm
sommaren 1942 träffades de och
Ekström förklarade att han övervägde att gå med i Wasa SK, en
klubb där Lundin var drivande.
Det tyckte Lundin var en dålig
idé och han föreslog andra
klubbar. Ekström blev i stället
medlem i Schack 27 och kommenterade: “Lundin ville väl inte
att jag skulle komma och ta över
på förstabordet.“
En utvikning apropå Aljechins
fylleri under tjugoförsta VMpartiet, som han förlorade.
Sydsvenska Dagbladet den 5
december 1935: “Aljechin offer
för psykiskt sammanbrott.“ I
detta läge ville Aljechins läkare
bryta matchen. Han menade att
Aljechin var “fullständigt utmattad och övernervös“. Men patienten ville fortsätta matchen, och
efter några extra vilodagar blev
det åter spel. Euwe tog ledningen

i tjugofemte partiet och vann så
småningom VM-matchen med
15½–14½.
Förlusten i Malmö visade sig
vara upptakten till ett ännu
större nederlag.

Artikel i Sydsvenska Dagbladet den
10 maj 1935:

Aljechin förlorade
med 4,5 mot 5,5
Det lag som ställde upp mot
världsmästaren vid torsdagens
simultanföreställning bestod
av följande spelare nämnda i
bokstavsordning: S. Clausén,
Malmö, B. Ekenberg, Lund, B.
Engholm, Malmö, K. Frantzén,
Malmö, K. Johansson, Lund, G.
Jönsson, Lund, S. Krenzisky,
Malmö, P. Lindblom, Lund, A.
Nordberg, Landskrona och G.
Sjögren, Malmö. Samtliga spelare äro ju väl kända inom Skånes
schackvärld, och att inte världsmästaren skulle få någon walk
over troddes allmänt.
Klockan 7,30 sattes klockorna i
gång. Det var ett flertal öppningar som prövades – och världsmästaren gick med på nästan
vilka intentioner som helst: han
behärskar som kanske ingen annan spelöppningstekniken. De
första dragen gingo i hastigt tempo, vid ett bord så hastigt att
Aljechin plötsligt var kvalitet
under: dagens första sensation!
Vid ett annat bord har Aljechin
bonde mindre utan någon som
helst kompensation. Världsmästaren åter har bättre spel vid en
del partier, dock inte så att det
verkar avgörande. Ytterligare några drag göras – och Aljechin har
klar vinst i ett parti och förstorar
sin fördel i ett par andra. Situa-
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tionerna växla och växla – och
det först avgjorda partiet blir
remis: det blev Sjögren som tog
första halva poängen från världsmästaren. Första vinstpartiet gick
emellertid till Aljechin, som alltså ledde med 1,5 poäng mot 0,5.
Clausén utjämnade till 1,5–1,5,
Ekenberg fick remis, och så är det
fortfarande lika. Nästa parti blev
vinst för världsmästaren, som sålunda, sedan hälften av partierna
voro färdigspelade, hade 3 poäng
mot 2 för motståndarna. På de
återstående partierna fick världsmästaren emellertid bara 1,5
poäng, medan kombinationen
fick 3,5 i vinster genom Lindblom, Engholm, Johansson och
remis genom Krenzisky.
Slutresultatet blev sålunda 4,5
för Aljechin och 5,5 för motståndarna, ett säkerligen oväntat
resultat.
Simultanföreställningen tog
jämnt 4 timmar. Man fick intrycket att Aljechin ej var i bästa
form.
Simon Krenzisky
Artikeln illustrerades av en bild där
Aljechin står framför ett bräde med en
cigarrett i munnen. Han var kedjerökare.

Artikel i Sydsvenska Dagbladet den
14 maj 1935:

Efterskörd till världsmästarens simultanspel
Då Skånes Schackförbunds
ordförande, civilingenjör K.
Söderberg i sitt hälsningstal vid
simultanspelet på Kungsparken
strödde blommor för d:r Aljechin,
kunde ingen ana att världsmästaren fyra timmar senare skulle
framträda som en slagen hjälte.
Ej ens Skånes Schackförbunds

hedersordförande, den gamle
schackoptimisten fabrikör A. O.
Andersson från Lund, som med
spänt intresse följde matchen,
hade i sina djärvaste drömmar
hoppats att se så rik skörd av sitt
mångåriga arbete till spelets fromma i vår provins.
Vid den efterföljande supén
fann sig d:r Aljechins sekundant,
fil. mag. Gunnar Sjöbäck föranlåten att bryta den långa raden
tyska skåltal för att i ett högstämt
anförande på franska, världsmästarens officiella modersmål,
hylla dennes eminenta schackbegåvning, som värdigt anslöt sig
till de föregående schackkonungarnas.
Vad d:r Aljechin förlorade i
schackspelet, vann han dubbelt
igen vid det personliga umgänget

under nachspielet. Ovationsartat
bifall hälsade hans yttrande att
Sverige har de största utsikterna
att bliva främst i den stundande
världsolympiaden i Warszawa
– om blott den framstående treklöver, som förut representerat
vårt land, kan utvecklas till en
lycklig fyrväppling.
Simon Krenzisky

Artikel i Lunds Dagblad lördagen den
11 maj 1935:

Världsmästarens simultanmatch i Malmö.
Det var väl knappast någon som
hade väntat att världsmästaren i
TfS nr 8/2007
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schack, d:r Aljechin, skulle förlora den simultanmatch som han i
torsdags spelade i Malmö mot ett
kombinerat lag från Skåne. Så
blev dock fallet: som förut omtalats blev Aljechins resultat 3
vinst, 3 remis och 4 förlust.
Skåne ställde upp med ett starkt
lag. Sålunda deltogo tre svenska
mästare: S. Clausén, S. Krenzisky
och B. Ekenberg. Dessutom torde B. Engholm kunna anses ha
svensk mästares spelstyrka, även
om titeln saknas. Och de övriga
spelarna gingo inte heller av för
hackor; bl.a. vunno lundaspelarna K. Johansson och P. Lindblom sina partier efter utmärkt
spel.
Världsmästaren föreföll att vara
inte så litet nervös. Detta är emellertid något som är utmärkande
för hans temperament, och det
tycks inte på något sätt försämra
hans prestationer, snarare tvärtom. – Däremot tycktes det “redia
lognet“ härska hos de flesta av
skåningarna.
Före spelets början hälsades
världsmästaren i ett tal på tyska
välkommen av Skånes Schackförbunds ordförande, civilingenjör K. Söderberg. Ing. Söderberg
yttrade bl.a. att ett besök av en
stormästare här i Skåne är lika
sällsynt som en solförmörkelse.
“Men liknelsen haltar: när världsmästaren gästar oss, lyser solen
klarare än någonsin.“
D:r Aljechin tackade för välkomsthälsningen med ett anförande vari han bl.a. berömde de
svenska landslagsspelarna Ståhlberg, Stoltz och Lundin för deras
ypperliga spel. Han slutade sitt
tal med att säga att det alltid
skulle vara en glädje för honom
att besöka Sverige.
Spelet började omedelbart
därpå. Det fördes till en början i
oerhört snabbt tempo, och snart
var det första partiet avgjort. Det
spelades av Gunnar Sjögren,
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Malmö, vilken var nog djärv att
använda Aljechins spelöppning
mot honom själv. Försöket lyckades bra: Aljechin fick visserligen
till en början det bättre figurspelet, men som kompensation hade
svart en mera solid bondeställning. Efter ett 30-tal drag togs
partiet remis.
Nästa avgjorda parti var Malmöspelaren Frantzéns. Denne
erhöll som svart i holländskt parti
ett utmärkt spel men gav sig
senare in på en felaktig kombination, som blev kraftigt vederlagd.
Svart uppgav strax därefter.
Sigurd Clausén, Malmö, infriade
till fullo de förväntningar som
ställts på honom och vann efter
en vacker slutkombination.
Aljechin uttalade också sin
komplimang för det goda partiet.
Bengt Ekenberg, Lund, uppvaktade liksom Sjögren världsmästaren med hans egen spelöppning. Lundensaren tog snart
initiativet, men genom en fint
uttänkt motattack (som dock troligen hade bort kunna avvärjas)
räddade världsmästaren partiet
till remis.
Malmömästaren Bror Engholm
hade vit och spelade avbytesvarianten i spanskt parti. Svart
förlorade genom en felräkning två
pjäser mot torn och hade sedan
inga utsikter att hålla partiet mot
slutspelsspecialisten Engholm.
Karl Johansson, Lund, vann på
ett tidigt stadium kvalitet. Utgången var dock långtifrån given
härigenom, ty Aljechin stängde
in ett torn för motståndaren.
Denne lyckades dock komma ut
med tornet och framtvang senare
vinsten efter 76(!) drag.
Gunnar Jönsson, Lund, råkade
genom ett svagt drag i klar förlustställning men redde upp härvan rätt bra och erhöll vissa
remischanser. Han kom senare i
svår tidsnöd och förlorade genom
tidsöverskridning.

Mot S. Krenzisky, Malmö,
presterade världsmästaren i början ett ypperligt spel. Krenzisky,
som hade vit, rockerade långt,
Aljechin kort. Svart kom snart till
angrepp och forcerade bondevinst. Vit ansågs allmänt vara förlorad, men genom gott försvar
uppnådde han remis.
P. Lindblom var nog djärv att
som svart använda en variant, som
Aljechin anser vara så gott som
förlorad. Svart förlorade i början
en bonde, men då vits bondeställning var dålig, borde partiet troligen ha blivit remi. Men genom
att alltför djärvt spela på vinst
gjorde vit ett par bondeförluster,
och slutligen vann Lindblom i
slutspelet.
Landskroniten H. Nordberg
spelade mycket aggressivt och
offrade pjäs för ett par bönder.
Han erhöll samtidigt angrepp som
dock tillbakaslogs, och i slutspelet gjorde Aljechin sin pjäsövervikt gällande på ett utmärkt sätt.
Som helhetsomdöme får sägas
att världsmästaren icke föreföll
att vara i sin bästa form, samt att
han spelade onödigt fort. I de
flesta partierna utnyttjade han
knappt hälften av den tid som
stod till hans förfogande. Trots
detta fick man ett imponerande
intryck av hans spel, och särskilt
frapperande hans oerhört snabba
blick för kombinationer. Gång
efter annan måste man, sedan
man efter flera minuters ihärdigt
grubblande upptäckt en invecklad vändning, fråga sig: “Kan det
verkligen vara möjligt att en
människa kan uttänka allt detta
på ett par tre sekunder?“
B. E.

Vi kan bara gissa att initialerna står för
Bengt Ekenberg. Lunds Dagblad utkom
1897–1960.
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kombinationer
Lösningar på nästa sida

1. Mäki-Uuro–Jones
Kemer 2007

2. Blomqvist–Fritz
Stockholm 2007

Svart drar

Vit drar

3. Marzolo–Arencibia
Calvia 2007

4. Jakovitj–Naiditsch
Moskva 2007

Svart drar

Vit drar

5. Barberi–Agrifoglio
Melegnano 2007

6. Gasjimov–Lalic
Cappelle la Grande 2007

Svart drar

Vit drar

FÖRBEREDELSER

En del stormästare omger sig med
sekundanter och datorer när de
förbereder sig för en match eller
en turnering. För en småbarnsförälder utan miljoninkomster
kan förutsättningarna var helt
annorlunda. Här preppar Emanuel Berg under turneringen i
Calvia, Spanien:

Det är Emanuels hustru Rut som
tog bilderna.
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KOMBINATIONER
1 Miikka Mäki-Uuro–Richard Jones, Kemer 2007. 35...Th1+! 36.uppg. På 36.Kxh1 följer 36...Df1+
med matt på g2.

2 Erik Blomqvist–John Fritz, Stockholm 2007. 37.Sh6! uppg. Om svart försöker avvärja matthotet
med 37...Sxd6 så spelar vit inte 38.cxd6? Dxc4 39.Txc4 gxh6, utan 38.Dg8+ Ke7 39.cxd6+
(39.Dxg7+ vinner också enkelt.) 39...Dxd6 40.Dxg7+ Kd8 41.Sf7+ o.s.v. Partiet utkämpades i
sommarens junior-SM.

3 Cyril Marzolo–Walter Arencibia, Calvia 2007. 29...Tc1+! 30.uppg. Den verkliga finessen
kommer lite längre fram, t.ex. 30.Txc1 bxc1D+ 31.Txc1 Tb6+! 32.Ka1 Sc2 matt, eller 30.Kxb2
Sxf5+ 31.Ka3 T6c3+ 32.Kb2 (32.Ka4 Txd1 med pjäsvinst.) 32...Tc4+ 33.Ka3 T1c3+ 34.Kb2 Tb4+
35.Ka1 Tc1 matt.

4 Juri Jakovitj–Arkadij Naiditsch, Moskva 2007. 23.b4! uppg. Efter 23.Dxg5+ Sg6 har vit inte
kompensation för pjäsen. När damen tvingas lämna a5 förändras allt, t.ex. 23...Dxb4 24.Dxg5+ Sg6
25.Lxg6 fxg6 26.Tc7+ Tf7 27.De5+ Kg8 28.Td8+ med matt, eller 23...Db5 24.Dxg5+ Kh8
25.Dh6+ Kg8 26.Dh7 matt.

5 Alessandro Barberi–Fabio Agrifoglio, Melegnano 2007. 34...Se3!! (Vit kan slå springaren på tre
olika sätt, men inget av dem duger: 35.Sxe3? Dxe1+; 35.Dxe3? Dg2 matt och 35.Txe3? Df1 matt.
Vit får i stället försöka dra fram svarts kung i ljuset.) 35.e7+ Kg7! (Inte 35...Kxe7? 36.Dxb7+ Kf8
37.Dc8+ Kg7 38.Tg1+ och vit vinner eftersom hans dam kontrollerar h3.) 36.Tg1+ Dxg1+! 37.Kxg1
Sh3+ 38.Kh1 Sf2+ 39.Kg1 Sh3+ remi.
6 Vugar Gasjimov–Bogdan Lalic, Cappelle la Grande 2007. 20.Tf6!! (Till att börja med så faller
20...gxf6 på 21.Dg3+ Kh8 22.Dh4 Kg7 23.Tg3+ med matt. Lalic försöker i stället ordna lite luft för
sin kung.) 20...Tfd8 21.Dh5!! (Det hotar bland annat 22.Txh6 gxh6 23.Dxh6 med matt, och det är
förödande att slå tornet: 21...gxf6 22.Tg3+ Kf8 23.Dxh6+ Ke8 24.Lb5+ med matt.) 21...Kf8 22.Tg3
(Vid det här laget vet vi vad som händer om han slår tornet.) 22...c4 (Löparens väg till b5 spärras,
men nu finns det andra vägar.) 23.Txg7! (Vi har nästan förbrukat hela lagret av utropstecken.)
23...cxd3 (Eller 23...Kxg7 24.Dxh6+ Kg8 25.Dh7+ Kf8 26.Dh8 matt.) 24.Tg8+! Kxg8 25.Txh6 uppg.
Svarts kung kommer inte undan, t.ex. 25...Kg7 26.Th7+ Kg8 27.Th8+ Kg7 28.Dh7 matt.

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson

38

30791.pmd

TfS nr 8/2007

38

07-12-12, 06.31

DUELLEN

Av Axel Smith

1

2

3

4
Vit drar i samtliga ställningar.

Fundera i tio minuter per ställning och jämför sedan ditt resultat med vad
Emil Hermansson och Linus Olsson uppnådde i Duellen på de följande sidorna.
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Emil Hermansson
om teori

Emil Hermansson
är uppvuxen i Kiruna och
började spela schack först
när han gick i sjunde klass.
Schackutvecklingen har
istället tagit två stora ryck,
från 2180 till 2360 i LASKtal när han började plugga
filosofi i Luleå och från
2390 till 2530 när han
flyttade till Eslöv i Skåne.
Så småningom började
Emil syssla med schack på
heltid och idag anses han
vara en av de starkaste
teoretikerna i Sverige. Emil
är en stark IM men spelar
inte bara själv, utan har till
exempel varit sekundant åt
världstvåan Vasilij Ivantjuk.

Foto: Calle Erlandsson
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Efter din vinst mot Kezli Ong i
SM-gruppen 2005 kallade han
dig “Teoriknutte, som bara kan
öppningar“. Håller du med?
– Nej, jag tycker att jag är bättre
än honom i alla faser. Men just
den varianten hade jag analyserat
i botten. När han hade förbrukat
det mesta av sin tid och gjort ett
avgörande misstag, då var jag fortfarande inne i mina analyser.
Imponerande! Hur mycket tid
tar det egentligen att hålla din
repertoar up to date?
– Hehe, jag har inte sådana
ambitioner längre, men så länge
man förstår det man spelar behöver man inte oroa sig.
Det finns även en annan form
av teori – slutspelsteori.
– Även där har jag nog läst mer
än de flesta, men jag är inte lika
fascinerad. Om man håller på
mycket med slutspel är det kul,
men om man har en paus finner
man ingen anledning att börja
igen. Öppningar är det lättare att
bli fascinerad av men förmodligen är det bättre att lägga fokus på
annat. Det är samma sak med
starthänder i poker.
Ja, den senaste tiden har du
mest spelat poker. Så du kan
mycket teori även där?
– Jag kan mycket teori men jag
har ännu spelat för lite. Mina öppningar är bra men det är allt. Men
på min nivå har öppningarna
ganska liten betydelse.
Du är dessutom Sveriges bäste
shogispelare. Hur är dina öppningar där?
– Jag kan bara fyra fem uppställningar, ingen teori alls. Det
var nog för att de som spelar shogi
i Sverige kan ganska mycket om
öppningar, men är relativt svaga i
övriga faser. Jag försökte lära mig
shogi på det sättet som jag borde

ha lärt mig schack på, så jag började lösa uppgifter. Shogi har jag
lärt mig på rätt sätt.
Tillbaka till schacköppningarna. I allmänhet verkar de flesta
tycka att det fokuseras för
mycket på öppningar, speciellt
bland unga spelare.
– Ja, absolut. Vill man bli bättre
snabbt ska man lösa mycket kombinationsuppgifter. Att gå igenom
partier eller själv kommentera
dem är utmärkt. Att man ändå
fokuserar mycket på öppningar är
säkerligen för att det verkar så
spännande. Där kan man förbättra Anand och Kramniks spel.
Hur tränar du schack?
– Olika i olika perioder. Kombinationer tror jag på. Jag har
också gått igenom väldigt mycket
partier, det har jag gjort och ...
vad ska man säga. Jag har helt
enkelt lärt mig mycket från
böcker. Och sen har jag lärt mig
väldigt mycket när jag har kommenterat partier för Schacknytt
och så.
Till spelare som ändå tittar på
öppningar, vilka råd ger du?
– Om man är ambitiös ska man
spela det vassaste, det finns många
vinster med att lära sig öppningar
– man lär sig mycket om schack
också. Man måste ha förståelse
också. Jag försöker förstå varför
man gör varje drag ...
Ja, jag har hört något om det
där med att förstå varje drag.
Nils [Grandelius] brukar säga
att ni kan titta på Najdorf i
en timme utan att ha kommit
längre än till sjätte draget.
– Han överdriver.
Naturligtvis. Chalifmans bokserie är väldigt populär idag,
vad tycker du om den?
– Den är väldigt bra, men det
finns saker jag inte gillar. För
mycket fokus på varianter som
inte spelas, och sen väljer han
hellre varianter där svart spelar
dåligt, för att kunna visa att det är
fördel. Det är också svårt att veta
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vilka som ligger bakom böckerna.
Har du mycket egna analyser
eller litar du på vad som står i
böckerna?
– Man behöver inte så mycket
analyser. Inte detaljerad teori heller. Men jag har en sund skepsis
till det som står i böckerna. Rybka
mot Chalifman så väljer jag
Rybka. Att träna in varianterna i
detalj övergår även min ambitionsnivå, förståelse är viktigare.
Till sist: du har en GM-inteckning och elo väldigt nära 2500.
När ska du bli stormästare?
– Jag tänker inte på det längre.

Linus Olsson om
att tänka i schack
Jag har hört att du aldrig räknar på dåliga drag. Går det
verkligen?
– Nja, jag tror att ju bättre man
blir på att spela schack desto färre
drag räknar man på i varje ställning. Man sorterar drag som är
positionellt eller taktiskt dåliga.
Då kan man dessutom räkna längre eftersom variantträdet får färre
grenar. Det händer ibland att
motståndaren spelar ett drag som
jag inte har sett, men då är det
ofta ett misstag som jag har sorterat bort, även om jag inte vet
varför det är ett misstag.
Jag tolkar det som att du spelar
mer på att undvika misstag än
på att göra bra drag.
– Så är det kanske, men det
handlar mer om att resonera sig
fram till vilket som är det bästa
draget istället för att räkna på alla
varianter som en dator.
Du är alltså ganska praktiskt
lagd. Hur tänker du gällande
preppar?
– Jag spelar sunt schack med vit
och aggressivt som svart. I öppningsfasen försöker jag lära mig
typställningar och planer istället
för att analysera allt med Fritz

och sedan memorera det. Inte för
att det är bättre, jag tror att sitta
med Fritz ger bättre resultat, men
det är helt enkelt för tråkigt.
Några andra tips på hur man
bör tänka i schack?
– Efter varje drag måste man
tänka “varför gjorde motståndaren det här draget“. Profylax är
viktigt.
I en TfS-intervju efter skol-SMvinsten 2004 sa du att löparparet generellt var värt en bonde.
Tycker du fortfarande det?
– Nej, inte riktigt en bonde.
Men sedan den turneringen har
jag fortfarande kvar samma vitplan: fianchettera båda löparna,
öppna centrum och vinna med
löparparet.
Det sägs att du har arton regler
som du följer nästan slaviskt.
– Nja, jag har fler regler än så.
Favoriterna är: Om springarna
garderar varandra ska man byta
bort den ena, om du har kontroll
på ställningen så ska du förbättra
kungsställningen innan du börjar
med den avgörande attacken samt
ställ pjäserna bakom bönderna.
Okej. Du är ett stort fan av
Dvoretskij.
– Ja, de flesta västerländska
böcker om schackträning är en
omskrivning av vad Dvoretskij har
skrivit. Men det är inte fel, det för
ut hans viktiga tankar till klubbspelare med enklare exempel.
När jag hör dig bedöma en
ställning säger du alltid “Det
är jämnt“ eller “Det är en variant“. Rozentalis gör tydligen
likadant. Varför vågar ni inte
säga vad ni tycker?
– Det är inte relevant att bedöma en ställning som Fritz med till
exempel +0.2. Det viktiga är att
rangordna alternativen och välja
vilket drag man tycker är bäst.
Ofta i efteranalyser drar folk fram
tio drag och kräver en omedelbar
ställningsbedömning, när det
säkert fanns något i utgångsställningen som var bättre.

Linus Olsson
är uppvuxen i Hässleholm.
De senaste åren har han
bott i Lund, läst på
ekonomprogrammet och
spelat i LASK:s elitserielag,
ofta på förstabordet. Till
de främsta meriterna hör
fem skol-SM-segrar och
en IM-inteckning. Linus
partier inleds oftast med
lugnt spel i öppningen för
att sedan bli hårt angrepp
i mittspelet.
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Ställning 1
Per Sörenfors–Anders Nilsson

Lund 1998

Vit drar
Hermanssons val: 1.Sg5 med initiativ
Olssons val: 1.c4 med liten fördel
Detta exempel är hämtat från
Per Sörenfors utmärkta bok
“Angreppsskolan“. Exemplet ska
illustrera hur man bäst angriper i
en franskliknande struktur. Bonden på e5 gör att svart inte kan
ha någon försvarsspringare på f6.
Olsson tyckte inte att de direkta angreppsdragen gav något, utan
valde mellan 1.Tb1 (“Torn till
öppen linje, profylax – svart kan
inte slå på c5 på grund av Lxh7+.“)
och 1.c4 som byter bort en svag
bonde. Båda dragen är förnuftiga
och ger vit skönare ställning. I
partiet spelades 1.a4 och Hermansson trodde inte sina öron
när han fick höra att det var tänkt
som ett väntedrag: “För mig fanns
bara två drag, Lg5 och Sg5“.
Olsson gjorde en mycket korrekt bedömning av 1.Lg5: 1...Lxg5
fungerar inte på grund av 2.Lxh7+
men 1...f6 2.exf6 gxf6 verkade
oklart, och även 1...Lxc5 2.Lf6!?
gxf6 3.exf6 höll för svart tack vare
3...Df4!“ Här kan dock vit förstärka med 3.Dd2! och Sörenfors tycker att vit vinner. Jag kan dock inte
hitta mer än remischackar efter
3...f5!.
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Hermansson: “Jag tycker att
1.Sg5! är bäst. Forces a concession. (Framtvingar en eftergift)“
Varianterna som följer kan vara
värda att lägga på minnet:
a) 1...g6 2.Sxh7! Kxh7 3.Dh5+ Kg7
4.Dh6+ Kg8 5.Lxg6 fxg6 6.Dxg6+
Kh8 7.Te3! och vit vinner.
b) 1...h6 2.Dh5 med hotet Sh7
följt av Sf6 eller Lxh6. Fritz hittar svarts enda sätt att stoppa
detta: 2...Le8! men vit har liten
fördel efter 3.Dh3.
c) 1...Lxg5 2.Lxg5 och vit hotar
Lf6. Sörenfors nämner nu inte
2...Sxe5, men det är starkast och
var huvudvarianten för både
Olsson och Hermansson. Efter
3.Le7 Sxd3 4.cxd3 Tfe8 5.Ld6 bör
vit ha liten fördel, tack vare de
olikfärgade löparna.
1.Sg5
1.Lg5
1.c4
1.Tb1
1.Lf4
1.Sd4
1.Lxh7+

10 poäng
5 poäng
2 poäng
2 poäng
1 poäng
1 poäng
0 poäng

Efter första omgången är ställningen 10-2 till Hermansson.

Ställning 2
Gammalt ryskt parti

Vit drar
Hermanssons val: 1.h4 med kompensation
Olssons val: 1.g4 med oklart spel

När jag valde ut denna ställning
till Duellen visste jag inte att den
fanns med i en av Dvoretskijs
böcker. Eftersom båda duellanterna naturligtvis läst samtliga
Dvoretskijböcker innebar det att
de sett denna ställning, men eftersom det var flera år sedan kom
ingen ihåg lösningen på rak arm.
Svart har bonde mer men svag
kungsställning. Det första man
tänker på är 1.Txe5 Txe5 2.Df6
men då har svart remischackar
med 2...Db1+ 3.Kg2 De4+. Olsson: “Efter det är naturligtvis 1.Df6
det man först tror på.“ Hermansson: “Men så ser man snabbt det
skumma draget 1...Dc1!!“ Svart
har liten fördel efter 2.Dxe5 Dxh6
3.Df6 Df8 eller 3.Db8+ Kg7 4.Dxa7
Dd2.
Nästa tanke är att förbereda
Txe5 eller Df6. Olsson: “På 1.Kg2
måste svart spela 1...f5, det är
hans befrielsedrag. I den ställningen har vit inte mer än remi
med 3.Lf4 Lxf4 4.Dxf4 och svarts
kung är så öppen att han inte kan
undvika remischackar.“
Hermansson hittade ett annat
sätt att lufta för kungen, nämligen 1.h4: “Man har kompensation även om det inte är fördel.
Han är försvagad.“ Fritz tycker
att svart står bättre efter 1...f5
2.Lf4 och nu har svart, till skillnad
från när kungen står på g2,
2...Dxc3 eftersom vits dam är
ogarderad och vit därför inte kan
spela Txe5. Hermansson: “Det
känns rent objektivt lite bättre
för svart, men i praktiskt spel är
det oklart. Fast vits grepp är ju
inte jättestarkt, egentligen.“
Olsson: “1.g4 både luftar för
kungen och håller emot svarts
befrielsedrag.“ Svarts enda drag
är fortfarande 1...f5 och nu ger
Dvoretskij 2.c4! Ta5 3.gxf5 och
menar att det är en väldigt svår
ställning för svart. Fritz vill iskallt
spela 3...Txa2 4.fxg6 hxg6 5.Df8+
Kh7 och efter att ha stått på i ett
par timmar bedömer den ställ-
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ningen som 0,07 ...
För fullständighetens skull håller även 1.De3 remi. 1...f6 2.Dxa7
Td8 3.Da5 Te8 4.Txe5 fxe5 5.Dc7
Db1+ med remischackar. När jag
fick se Dvoretskijs analyser hade
han 1...Da3(!!) som huvuddrag,
men han har missat ett par
poänger i sina analyser.
Sammanfattningsvis måste
svart spela väldigt exakt för att
hålla ihop efter 1.g4. 1.Txe5 och
remi är ett beaktansvärt alternativ om vit tycker att han står
sämre, men 1.Df6 är ett misstag
som ger svart fördel.
1.g4
1.Txe5
1.Kg2
1.De3
1.Df6
1.h4

10 poäng
9 poäng
7 poäng
7 poäng
3 poäng
2 poäng

Olsson får 10 poäng medan Hermansson får nöja sig med 2. Ställningen är därmed lika, 12-12.

direkt. Antingen måste vit offra
damen på g5 eller löparen på g7.
Efter 1.Lxg7 Kxg7 2.Tg1 Kf8 har
vit flera drag som leder till remi,
t.ex. 3.Dxh6+ Lxh6 4.Txh6 och
matthotet tvingar svart att flytta
f-bonden, men då har vit remischackar på h8 och h7.
Båda duellanterna såg dock
1.Dxg5! snabbt. Poängen är
1...hxg5 2.Sf6+ gxf6 3.Lxf6 med
ogarderbar matt. Hermansson
tänkte istället att bästa försvaret
var 1...f6 2.Sxf6+ Kf7 men hade
sett 3.Txh6! gxh6 4.Dh5+ Kf8
5.Dxh6+ Tg7 6.Tg1 och forcerad
matt. Ingen hade dock sett det
bästa försvaret, 1...Se8. Vit kan
åter offra damen för remischackar, men bara 2.Txh6! vinner, t.ex.
2...exd5 3.Lxg7 Sxg7 4.Tg1! f6
5.Dh5! med matt i nästa drag.
1.Dxg5
1.Lxg7
1.Tg1
1.Sxe7+

10 poäng
5 poäng
1 poäng
0 poäng

Spänningen stiger, då ställningen
fortfarande är lika, 22-22!

Ställning 3
Einar Gausel–Sarunas Sulskis
(modifierad)
Gausdal 1995

Vit drar

Ställning 4
Deutsche Schachzeitung 1941

Vit drar

Hermanssons val: 1.Dxg5 med vinst
Olssons val: 1.Dxg5 med vinst
Vit har många pjäser kring svarts
kung men ligger mycket material
under och måste därför agera

Hermanssons val: 1.Tb5+ med remi
Olssons val: 1.Tg5 med remi
Denna ställning är instruktiv,
eftersom man enkelt kan följa
tankegången.

Steg 1: Svarts bonde hotar att gå
i dam och efter 1.Tg5 Th6+ 2.Ka5
Txh5 är tornet spikat.
Steg 2: 1.Tg5 Th6+ 2.Ka5 Txh5
3.Ka6! och svart kan inte slå tornet eftersom det blir patt.
Steg 3: Men svart kan spela vidare med 3...Th2 4.Tg7 Kc8 5.Kxa7
och det finns två svarta drag. Olsson: “På 5...Th7 kommer 6.Ka8!!,
det tyckte jag var snyggt, och
efter 5...Kd8 6.Kb6 Ke8 7.Kc5 Kf8
8.Tg3 Kf7 9.Kd4 Kf6 10.Ke4 är det
remi.
Steg 4: Hermansson: “Men med
3...Th6+ vinner svart ett avgörande tempo.“ 4.Ka5 (kungen kan
inte beträda b-linjen, eftersom
svart då får ner tornet till b2)
4...Th2 5.Tg7 Kc8 och vit är ett
tempo kort.
Steg 5: 1.Tb5+! Ka8 2.Tg5 och vit
har tjänat ett tempo, eftersom
svarts kung står längre in i hörnet.
2...Th6+ 3.Ka5 Txh5 4.Ka6 Th6+!
(tempovinsten) 5.Ka5 Th2 6.Ka6
Kb8 7.Tg7 Kc8 8.Kxa7 och vi har
transponerat till samma ställning
som under steg 3, med remi. Hit
såg Hermansson.
Steg 6: Det finns ytterligare en
poäng. Svart har en fantastisk
tempomanöver med 7...Th6+!
8.Ka5 Th5+! 9.Ka6 Th2! och vit är
i dragtvång. Flyttar man kungen
tappar man det avgörande tempot, och flyttar man på tornet
släpper man ut svarts kung.
Ingen av spelarna klarade
denna uppgift fullständigt, men
det gjorde faktiskt inte kompositören heller. I Deutsche Schachzeitung 1941 fanns ställningen
angiven men utan den vinnande
tempomanövern.
1.Tb5 med förlust
1.Tb5 med remi
1.Tg5 med förlust
1.Tg5 med remi

Slutställning: Emil Hermansson
29 poäng, Linus Olsson 24
poäng.
TfS nr 8/2007

30791.pmd

43

10 poäng
7 poäng
5 poäng
2 poäng
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"Jag minns att det fanns
månader i mitt liv där de
tisdagskvällarna var det
absolut viktigaste. Jag
kunde börja längta efter
dem redan onsdag morgon,
därför att det var så roligt
att se lägenheten fyllas med
alla dessa olika människor.
Vi var ju så olika."
44
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Schackklubben
som blev skönlitterär
Lars Grahn språkar med
författaren Fredrik Ekelund

Foto: Lars Grahn

D

e flesta schackklubbar lämnar spår efter sig i tidningar
och tidskrifter. Några få hamnar
också i skönlitteraturen. Det
gäller Schackklubben Tidsnöd
som var ett livaktigt och annorlunda inslag i Malmö under två
decennier.
SK Tidsnöd bildades 1976
hemma hos Fredrik Ekelund.
Han gjorde författardebut med
romanen “Stuv Malmö, kom!“
(Bonniers, 1984) och då ägnades
schackklubben ett kapitel. Här
berättar Ekelund om hur allt
startade:
– Under gymnasietiden var jag
med i ett ungdomsgäng som sysslade med olika saker. Vi spelade
fotboll, lyssnade mycket på popmusik, ordnade fester. En del av
oss var lite mer intellektuella,
och vi samlades söndagskvällar i
en liten klubb som vi kallade
“Ordets makt“. Vi läste böcker
tillsammans, höll föredrag för
varandra och tittade på “Röda
rummet“ och Arvid Falk (spelad
av Per Ragnar) på tv.
– På nåt sätt var det två grenar
i det här gänget: en intellektuell
och en lite mer fest- och fotbollsgren.
– Under nåt av våra sammanträffanden kring 1970 1971 kom
det fram ett schackspel. Det var

nån som förklarade reglerna, en
som hade spelat lite förut. Det
var inte mer än så. Jag tyckte det
verkade lite kul, men det var
ingenting som födde ett exploderande schackintresse.
– Tre av oss gjorde en tågluffarresa. Vi hamnade bland annat i
Schweiz, där vi vandrade i alperna. Inför den resan hade jag köpt
mitt första schackspel, ett litet
fickschack i trä. På kvällarna
efter att vi hade vandrat ganska
ordentliga sträckor slog vi oss ner
på en fjällsluttning och spelade
schack. Det var fantastiska partier. Det var kanske första gången
som jag på allvar upptäckte tjusningen med kombinationsdjupet
i schack. Det var med stor glädje
jag ristade in mina segrar. De
finns fortfarande i det lilla brädet, som jag har kvar hemma.
– Där föddes det nånting som
egentligen inte lyfte till nån
högre nivå. Det var ingen av oss
som lånade schacklitteratur eller
studerade öppningsteori, och vi
kände inte till några schacktidskrifter. Vi ordnade nån liten
turnering då och då.
– Vi hade i alla fall kul kring
det här. Det som var slående var
tystnaden när vi spelade. Vi var
ovana vid att man kunde samlas
och så var allting tyst. Nån gick

del 1
omkring och tittade på den andra
ställningen, vi var aldrig mer än
fyra stycken i de här turneringarna. Där föddes något.
– Hösten 1973 skrev jag in mig
på stuveribolaget i Malmö hamn
och jobbade där i två veckor. Så
ryckte jag in i lumpen, muckade
den siste maj 1974 och gick ner
i hamnen igen. Jag hade egentligen bara tänkt stanna över
sommaren, men jag blev kvar
där i flera år. Det gav sedan upphov till min debutroman “Stuv
Malmö, kom!“.
– I uppropslokalen på Navigationsgatan fanns det ett eller två
rätt slitna schackbräden med
tillhörande pjäser. Kring brädena
satt det ett gäng ärrade extra
stuveriarbetare i femtioårsåldern,
kanske till och med äldre än så.
– Efter hand drogs jag till de här
människorna. Jag hade precis lärt
mig att spela och när det inte
fanns några båtar så satt man ändå
kvar. Det var i första hand två tre
personer som jag spelade med.
En som hette Leif, och Limhamnaren, mytomspunnen och
väldigt stark. Så var det en liten
västmanlänning som vi kallade
för Lillen eller Västeråsarn; Arne
Rask hette han. Han och jag
fattade snart tycke för varann
och han blev lite min mentor.
TfS nr 8/2007

30791.pmd

45

07-12-12, 06.31

45

Han lärde mig en del schackteori.
Vi träffades även utanför hamnen, bland annat på ett kafé på
Davidhallstorg, som sedan blev
en lampaffär och som nu är gourmetkrog, Mrs Brown. Men på
den tiden var det ett kafé. Jag vill
inte kalla det för ett schackkafé,
men där fanns två eller tre bord
där schackrutorna var graverade
under en glasskiva i bordet. Där
hamnade vi då och då och satt
och spelade. Efter ett parti – där
jag utgår ifrån att han slog mig för
han var bättre än mig på den
tiden – så fick jag en idé om att jag
ville föra ihop de här två delarna
av mitt schackumgänge. Dels var
det ju mitt kompisgäng med “Ordets makt“, som då var rotat ute
vid Rudbecksgatan, Bellevuevägen, medelklass, övre medelklass,
och så var det då hamnarbetarna.
– Det var två olika världar men
jag tyckte att det fanns mycket
gemensamt, så jag tog initiativet
att bjuda hem alla dessa schackintresserade till min lägenhet på
Brogatan vid Triangeln i Malmö.
Det blev lyckat, det var en mycket fin kombination. Folk fattade
snabbt tycke för varann, och vi
bestämde helt enkelt att vi skulle
fortsätta att träffas. Vi höll på så
i ett år eller ett och ett halvt.
– Till slut var det nån som kläckte idén att man borde bilda en
schackklubb. Jag tyckte att det
var en lysande idé. Vi bjöd in
Lennart Nilsson från Malmö
Schackförbund. Han satt där på
ett möte i en av sofforna i min
lägenhet och förklarade hur man
skulle gå till väga. Det visade sig
att majoriteten var för det här.
Vi ordnade en omröstning som
slutade med att förslaget Schackklubben Tidsnöd föddes nån gång
hösten 1976.
– Det var vägen fram till SK
Tidsnöd. Den gick alltså via mina
ungdomskompisar och extragubbarna i hamnen.
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30791.pmd

Så det var Arne Rask som fick
dig att börja spela Kungsgambit? Rent schackligt förknippar jag dig mest med den
öppningen och offer på f7.
– Ja, det var han som introducerade den. Han var en väldigt
offensiv spelartyp. I hamnen fanns
det lite olika spelartyper. Det
fanns en del extrakillar som var
väldigt duktiga, bland annat
Peter Östberg. Han satt inte och
spelade men kunde ibland sätta
sig bredvid och lite överlägset
kommentera att man inte skulle
göra så utan så. Man kan inte säga
att han deltog i schackspelandet i
hamnen på samma sätt som de
andra.
– Det utkristalliserades grovt
sett två spelstilar: offensivt och
taktiskt som Arne Rask med sin
förkärlek för Kungsgambit, och
en lite försiktigare sida som
spelade 1.d4. I den senare kategorin excellerade en kille som vi
kallade för Postmästaren (Leif
Norgren), som kunde tala om
Petrosian. Det var två poler som
fanns med när klubben startade,
två lustfyllt fientliga läger.
Där har du aldrig varit särskilt
gränsöverskridande.
– Nej, haha, inte i det. Det är
lustigt, man fastnar i en fåra.
Enstaka gånger försöker man ta
sig ur, eller åtminstone titta på
motståndarens teori, men inte ens
i ett blixtparti vågar jag ge mig in
i det andra. Det är på något sätt
ett annat språk.
På ett ställe i “Stuv Malmö,
kom!“ spelar du ett parti med
Arne Rask (sidan 165) och
slår på f7. Det har blivit ett
genomgående tema för dig.
Tröttnar du aldrig på att offra
på f7?
– Det är klart att jag gör det.
Det blir ett slags självförakt med
tiden, med åren, som man ofta
hamnar i. Man tycker att man är
monoton och enkelspårig.

– Jag vet inte, på nåt sätt är det
väl frukterna som man fortfarande kan plocka då och då ur en
attack som är iscensatt på ett fantasifullt sätt, dom är så giftigt
goda och det där ruset gör att
man blir förblindad. Då är man
beredd att spela tio femton idiotpartier för att nå fram till det där.
– De är egentligen inte klokt,
och så där skulle man ju inte göra
om rankingen betydde något för
en.
Jag har ett par citat. Först
Frans G Bengtsson: “Slutspelet tedde sig för mig som en
sorglig sysselsättning, mest
lämpad för eunucker sedan
damerna voro borta.“
– Det tycker jag är lysande,
haha, det har jag aldrig hört förr.
Jag skriver under till hundra
procent.
– Jag vet väldigt lite om slutspel, för mina partier är oftast
avgjorda långt innan slutspelet
inträder. Antingen ligger jag fullständigt massakrerad eller så har
jag avgått med segern.
Ett annat citat. Gideon Ståhlberg skriver om Frans G
Bengtssons tycke för Kungsgambit: “Han kämpade med
skarpa vapen för en förlorad
sak.“
– Jo visst. Efter hand började vi
läsa teori på klubben, det var
väldigt kul. Du kom ju också in i
bilden ganska tidigt med dina
kunskaper och blev också en
lärare för oss. Då märkte jag att
Falkbeers motgambit kom in som
ett motgift, men det var ändå
något som dök upp rätt sällan.
Idag är det legio på nätet. Dom
som kan kommer alltid med den
och då får man problem som vit.
Därmed inte sagt att Kungsgambiten är vederlagd ...
Första gången jag kom hem
till dig på Brogatan måste ha
varit våren 1976. Det var min
granne Hans Lindquist som
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tog med mig. Vid den tiden
var jag mycket tävlingsinriktad och var med om att vinna
allsvenskan med Lunds ASK
två gånger. Det som slog mig
när jag kom hem till dig var
att i det sällskapet fanns så
mycket mer än schack och
vinstmaximering. Där fanns en
varm gemenskap, till och med
tjejer, fester. Det var befriande.
– Det var ju lite grann som ett
schackkafé på kontinenten, om
än i en lägenhet med två rum och
kök. Det var en väldigt social
miljö. I köket pågick det ständigt
allehanda saker. Det kunde vara
folk från hamnen som kanske
inte spelade mycket schack, men
som ändå drogs till den här
gemenskapen.
– Jag minns att det fanns månader i mitt liv där de tisdagskvällarna var det absolut viktigaste.
Jag kunde börja längta efter dem
redan onsdag morgon, därför att
det var så roligt att se lägenheten
fyllas med alla dessa olika människor. Vi var ju så olika.
– Så var det som du säger, vi
fick in fyra fem tjejer i klubben
och några av dem blev ju ganska
duktiga.
– Det fanns ingen elitism i
den meningen att vi ville bli en
allsvensk klubb, men det fanns en
oerhörd tävlingsinstinkt bland
många av oss. Det bidrog till
spellusten men det var en tävlingsinstinkt som låg inlindad i
det sociala.
– Det var inte som man kunde
känna när vi började spela i seriesystemet och gästade andra klubbar. Där kunde det ibland finnas
en sorts tomhet, en sorts torrhet.
Där var det bara schack som gällde och ingenting annat. Den känslan fick man aldrig i vår klubb,
där det sociala var viktigast.
– Jag vet att de där tisdagskvällarna spelade en viktig roll i många

av mina kompisars liv under några år. Sedan växte det och plötsligt var vi med i seriesystemet.
Några år senare hade vi faktiskt
ett riktigt bra lag i division 3 med
Christer Niklasson och du på
toppborden.
– Klubben hade en utvecklingsbåge som kanske var rätt symptomatisk för en del klubbar på den
tiden. Den var på nåt sätt sprungen ur VM-matchen Spasskij–Fischer på Reykjavik 1972. Den
blomstrade och drog till sig spelare från andra klubbar, personer
som tyckte att vi hade ett socialt
liv som de hade saknat i andra
klubbar. När vi var som störst
hade vi uppemot trettio spelare,
och en del av dem hävdade sig
ganska väl i exempelvis Malmömästerskapet.
– Sedan stötte vi på ett problem som jag tror att en hel del
klubbar som inte har tänkt igenom situationen ordentligt hamnar i, det vill säga att vi tog väldigt
lätt på rekryteringen av ungdomar. Vi var ju ett tjugotal medlemmar vid starten och efter hand
fick vi barn, så en del av dem som
var med och startade klubben
försvann ut i periferin, dök bara
upp då och då.
– Klubben flyttade ut från min
lägenhet, först från Brogatan och
sedan Kungsgatan, och förde en
ambulerande tillvaro. Vi hamnade till slut på en skola, Västra
skolan, men trots det lyckades vi
aldrig överbrygga gapet mellan
oss själva och de som skulle
komma efter. Man kan väl säga
att det var det som gjorde att
klubben till sist upphörde.
– Men vi fanns i tjugo år och
uträttade mycket. Det fanns ju
ett rykte om oss i Malmö att vi var
lite annorlunda. Det tycker jag
är kul. Och man ska inte sörja
nånting, klubben upplöstes på ett
mycket harmoniskt sätt.
Åren på Brogatan var mina

bästa år i en schackklubb.
– Det är lätt att bli nostalgisk.
Det här med schack på Brogatan,
det var ju nåt nytt för många.
Man var berusad av upptäckten
av ett spel som var så fantastiskt,
som innehöll så mycket möjligheter. Man förkovrade sig, man
blev hela tiden bättre, man hade
inte kommit till den där stationen i sitt liv där man förstår att
bättre än så här blir du inte. Det
kändes som om där fanns en värld
att upptäcka.
Det var en fantastisk begravningsfest. En tura med färjan
till Dragør i egen avdelning
i restaurangen där vi tilläts
spela en blixtturnering. En god
middag på Mässingshornet i
Kirseberg och avslutningsvis
blixt intill morgonen i min
stora lägenhet på Östergårdsgatan.
– Det avslutade en epok som
nog står i samklang med schackets utveckling. I och med att
schacket på internet har vuxit så
enormt, så är det tyvärr många
klubbar som har försvunnit.
Om man tänker sig mitten på 70talet, tidigt 80-tal, då fanns det
väl ett tjugotal klubbar bara i
Malmö.
– Jag kommer ihåg att jag
berättade det här för en chilensk
kompis som också var med i
klubben under några år, en duktig författare, Jorge Calvo. Han
häpnade, han tyckte att det var
helt fantastiskt, en liten stad som
Malmö med så många schackklubbar. Han kom från miljonstaden Santiago med en enda
klubb mitt i hjärtat i stan.
– Ser man historiskt på svenskt
schack så är det möjligt att det
där var den absoluta peaken vad
gäller traditionellt närschack. Det
är kanske lika många som spelar
schack idag, men man gör det på
ett annat sätt.
Du har inte varit med i någon
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Foto: Lena Hallberg

SK Tidsnöd i Malmö Schackförbunds fotbollscup någon gång i slutet på 70-talet. Stående från vänster:
Kristina Ekelund, Stefan Blomgren, Ryszard Swarizewski, Per-Axel Janzon och Fredrik Ekelund.
Knästående från vänster: Thomas Jönsson, Leif Norgren, Lars Grahn och Birger Henningsson.
(Bilden har tidigare varit publicerad i Fib Kulturfront. Den fick då ett pris av något slag, kanske i
kategorin Bästa gruppbild.)

annan schackklubb?
– Nej.
Är det inte lockande att engagera sig i en schackklubb
igen?
– Lockande vill jag inte säga.
Jag vet inte, jag har upplevt så
många schackklubbar, suttit och
spelat på så många klubbar, men
aldrig riktigt känt ...
– Nu ska jag flytta ut till Limhamn och kommer bo ganska nära
Limhamns Schackklubb. Jag har
ju lekt med tanken att jag kanske
ska gå ner där och spela blixt
nångång, om de har blixtkvällar.
Man ska aldrig säga aldrig.
I “Stuv Malmö, kom!“ finns
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ett kapitel om livet på Brogatan som vi återger längre fram.
På ett annat ställe i boken
(sidan 193) skriver du om
en händelse på Kristianstadsgatan, där jag bodde i slutet på
70-talet.
“Efter att ha vilat mig en stund
upptäckte jag en fyra meter
hög kärra, med stege på, som
gatukontoret använder när de
byter ut lampor till gatubelysningen. Den stod helt övergiven borta vid gatuköket och de
fria improvisationerna kunde
fortsätta. Nu var det jag som
ville åka och jag bad Mårten
köra mig in på Kristianstads-

gatan. Trots att han haltade
grovt förde han mig framåt med
det mäktiga fordonet och framme vid trean bad jag honom att
stanna. Jag satt i höjd med
andra våningen och kunde
ledigt se in i lägenheterna. Jag
knabbade på hos Framtidens
SK:s elektronsnabbe blixtspelare, Mr. Schack himself, Pelle
(Spjälstaketet med ögon som
Jean-Paul Sartre, som gjorde
att han på en och samma gång
kunde ha full kontroll över både
a1 och h8). Han öppnade fönstret efter en lång betänketid och
efter att (antar jag) ha tänkt:
Hur är det möjligt att det
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knackar på mitt fönster, mitt i
natten, när jag bor på andra
våningen och när byggnadsställningarna som de hade när de
renoverade huset togs bort för
över ett år sedan?
‘Hallå Pelle, ska vi ta en blixt?’
sa jag och han såg på oss bägge
samtidigt som han sa att han
var förvånad över att se oss där
men när förvåningen släppte
bjöd han in oss och vi började
spela men kvalitén på partierna blev inte den bästa och tack
vare det eller något annat somnade jag efter en halvtimme
och åtta raka förluster över
brädet, med näsan vid d6, och
Mårten somnade i soffan med
Keith Jarretts senaste LP under
ena armbågen (något som emellertid inte uppdagades förrän
det åter dagades).“
För en tid sen påminde du mig
om ditt besök på Kristianstadsgatan och du berättade om det
som om det verkligen hade
hänt. I själva verket var det så
att du väckte mig och Lena
mitt i natten genom att kasta
något på rutan. Jag öppnade
fönstret och där nere stod du
och ville spela blixt. Jag kan ha
sagt något i stil med “Du är
berusad, gå hem och lägg dig.“
Men bokvarianten är naturligtvis mycket bättre. Keith Jarrett-plattan hade jag för övrigt
fått av Christer Niklasson vid
ett tillfälle när du träffade
honom för första gången. Det
var i samband med Kirsebergs
SK:s jubileumsturnering 1976.
– När det gäller skrivandet så
märker jag med åren att jag inte
längre riktigt kan redogöra för
vad som är fantasi och vad som är
verklighet när det gäller vissa
saker. Jag kan fortfarande få för
mig att det har hänt, jag låtsas
inte.
– När det är skrivet och publicerat får det med åren en egen

verklighet i bokform. Framför allt
i den typen av bok som är en
legering av saker som verkligen
har hänt och annat som jag har
hittat på, så blir det naturligtvis
ännu svårare. Har du skrivit en
dokumentär så vet du att allting
som står där är det som har hänt,
och i en ren fiktion som “Jag vill
ha hela världen!“ är i stort sett
allting påhittat.
Du är ju med i Internet Chess
Club. Hur ofta spelar du där?
– Varje dag. Jag brukar spela
när barnen har gått och lagt sig,
mellan elva och tolv. En timme,
en och en halv timme.
– Det har blivit mer och mer
som ett experimentlaboratorium.
Jag bestämmer mig för att offra
minst en pjäs och så får jag se hur
det går. I början ville jag upp i
ranking, men det bryr jag mig
inte så mycket om längre. Jag mår
väldigt bra om jag får till en bra
kombination.
– Det är för övrigt lite konstigt
med rankingen på ICC. Jag
betraktar mig som en hyfsad
blixtspelare. I blixtturneringarna
hemma hos dig spelade jag jämnt
med många på omkring 2000.
Men på ICC har jag aldrig legat
över 1830, och det är fullständigt
omöjligt för mig att avancera
högre än så.
Du experimenterar inte med
nya öppningar?
– Inte sådär medvetet, men det
borde jag göra. Jag har väl börjat
förstå att schacket är så gigantiskt
stort, det finns i min ålder inte
längre nån chans att ens sätta sig
helt in i en öppning. Det är fantastiskt att det kan vara så. Det
gör ju att det kan kännas lite
hopplöst de där gångerna man får
tillbaks sina gamla ambitioner,
när man vill göra lite mer av det.
– Jag kastade ett öga på din
schackspalt i Sydsvenskan idag.
Thomas Ernst, som har ägnat ett
helt liv åt Sicilianskt, blir full-

ständigt överkörd av en islänning
som har följt med bättre i teorin
det senaste året i den öppningen.
Det säger egentligen allt.
Jag minns att du satte upp
en artikel på väggen i ditt
vardagsrum på Brogatan.
Det var något som du tyckte
att schackgänget skulle låta
sig inspireras av, en artikel
från Schacknytt av Ingemar
Johansson med den hoppfulla
rubriken “Det våras för Kungsgambiten“. Och där kom jag
för att predika Nimzowitsch,
profylax och lavering.
– Det fick du väl, haha. Jag
lyssnade kanske inte men det
gjorde säkert Magnus och Leif.
Jag läste i nåt gammalt Tidsnödpapper om Hosses (Hans
Olssons) taktiska spelstil.
Den tycks ha gått i arv till
sonen Linus.
– Men Hosse hade nog mer
inslag av det positionella än vad
jag hade. Vi hade många fina
partier, på vår nivå.
Något som jag upplevt som
väldigt positivt med schacket
är att det har gett mig möjlighet att lära känna många
intressanta människor. Och jag
var med om att sammanföra
dig med Christer Niklasson.
Det är en vänskap som har
bestått.
– Det började hemma hos dig
på Smedjegatan. Du hade en
fest i samband med Kirsebergs
jubileumsturnering 1976 [IMturnering, tio deltagare] och då
bjöd du in några av oss från SK
Tidsnöd. Det var fantastiskt att
träffa schackmästare som jag såg
upp till. Det var en väldigt rolig
fest.
– Det var första gången jag
träffade Christer och vi blev goda
vänner. Vi var jämngamla och
han hade också ambitioner att
skriva. Vi talade mycket om
Tomas Tranströmer. Det var kul
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Spanskt (C 90)
Alexander Aljechin
Carl Lindberg
Simultan i Stockholm 1935
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Le7
7.a4 Lb7 8.c3 d6 9.Te1 0-0
10.d4 h6 11.h3
Ett slags spansk typuppställning
som inte går att tidsbestämma. I
ett parti Timofejev–Jakovenko,
Kazan 2005 följde i stället
11.Sbd2 Te8 12.Lc2 Lf8 13.d5
Se7 med snar remi.
11...exd4
Det kunde ha varit en god idé
att behålla spänningen i centrum med 11...Te8 följt av Lf8.
12.cxd4 Sb4
Alternativet är 12...Sa5. Efter
partidraget kunde Aljechin ha
spelat direkt 13.d5 för att skapa
en svaghet på c7. Om svart
rycker fram med c-bonden så
slår vit av och börjar bearbeta
d6 i stället.
13.Sc3 bxa4 14.Lxa4 a5?!
Här borde svart ha förhindrat
d4-d5 med 14...d5.
15.d5 c6 16.Lb3?!
16.dxc6 med tidigare beskriven
plan är det principiella svaret.
16...Sd7?
Bättre är 16...cxd5 17.exd5 a4!
och d5-bonden faller.
17.Sd4 c5 18.Sf5 Se5 19.Dh5
Lf6 20.Te3!? Sg6
Springaren står utmärkt på f5.
Svart kunde ha gett sig på den
med 20...Lc8, t.ex. 21.Tg3 Lxf5
22.exf5 men vit har fortfarande
ett farligt initiativ.
21.Tg3 Le5
Lite av en provokation, för kvalitetsoffret på g6 ser hur som
helst ganska farligt ut för svart.

Aljechin har något ännu vassare 27...Lc8 faller på 28.Sg5.
25...Lc8
i beredskap.
Nu kan 26.Sf5+ Lxf5 27.exf5
besvaras med 27...Th8! och svart
har en försvarsduglig ställning.
26.e5 De7 27.Se4
Aljechin försöker aktivera alla
sina pjäser i angreppet. Efter
27.e6!? Lxe6! 28.dxe6 fxe6 har
svart mobiliserat sina styrkor och
hans kung står rätt säkert. Vit
har inte kompensation för det
materiella underläget.
27...Dxe5 28.Sg5 f5!
Hotet mot f7 är avvärjt. Det
22.Lxh6! Lxg3
finns inte någon koordination i
Eller 22...gxh6 23.Sxh6+ Kg7 vits angrepp. Aljechin har en
24.Sf5+ Kg8 25.f4! Lg7 (25. rätt ofarlig pjäsklump.
...Lxf4 26.Txg6+ med matt) 29.Shf7
26.e5! Lc8 (26...dxe5 27.d6! Ett desperat försök att få fart på
och hotet Dxg6 är avgörande.) offensiven.
29...Txf7 30.Dh7+ Kf6 31.Sxf7
27.e6 och vit bryter igenom.
De7 32.g4 Dxf7 33.g5+ Ke7
23.fxg3 gxh6 24.Sxh6+ Kg7
34.Te1+ Kf8 35.Dh6+ Kg8
36.Te6 Lxe6 37.dxe6 Dg7
38.uppg.

25.Tf1?
Aljechin kunde ha avslutat partiet med 25.Sf5+ Kg8 26.e5!!.
Tanken med bondedraget är att
ta fältet f6 för svarts dam så att
vit kan fullända verket med
Dh5-h6-g7 matt. Efter 26.
...dxe5 27.Se4 tar springaren
över rengöringen av f6 samtidigt som störningsförsöket
Fredrik Ekelunds morfar
Carl Lindberg som ung
student 1914.
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för mig att upptäcka schackspelare på den nivån som hade djupa
intressen vid sidan om.
– Det bidrog till att fördjupa
mitt intresse för schack och hela
schackvärlden. Och kontakten
med Christer har fortsatt genom
åren.
Vi hade en annan sak gemensam vid den tiden, vi gav ut
tidskrifter. Du höll på med
Korpen och jag med Schacknytt.
– Korpen, som senare bytte
namn till Levande livet, hade
också i någon mån sitt ursprung i
hamnen. På den tiden talade man
mycket om stenciltidskrifter.
Korpen trycktes i offset men den
ingick ändå i den här floran av
svenska poesitidskrifter som sköt
fram då.
– Den kom ut i två tre år och
var jätteviktig för mig som författare, för det var där som jag
debuterade som skribent. Det
var där jag prövade mina första
alster, en viktig skola.
Din morfar Carl Lindberg besegrade Alexander Aljechin i
ett simultanparti 1935.
– Jag har inte så många starka
minnen av min morfar. Han var
på besök ibland i Malmö och det
luktade alltid cigarr om honom.
Han var väldigt vänlig, en varm
person. Men jag var ju inte intresserad av schack när jag var liten,
och det här med hans schackintresse fick jag reda på via min
moster. Hon gav mig ett antal
pärmar med urklipp framför allt
från hennes egen karriär som gymnast. Men i de här pärmarna fanns
också en hel del information om
min morfars schackspelande på
30- och 40-talet i Stockholm i en
klubb som hette Tureberg. Jag
hoppade högt av glädje när jag
upptäckte det här simultanpartiet mot schackhistoriens kanske
mest demoniske världsmästare,
Alexander Aljechin. Där fanns

det i en pärm som jag var på väg
att slå igen, för jag trodde inte att
det fanns mer i den. Där låg det
längst bak, partiet i ett klipp från
nån Stockholmstidning från 30talet.
Det är det enda kända partiet
från simultanföreställningen
på Johannes brandstation den
24 april 1935. Det sägs att
arrangörerna var tvungna att
sätta stopp när man fått in
700 betalande åskådare i gymnastiksalen. Entréavgiften var

50 öre. Folk satt uppflugna i
ribbstolarna för att få en skymt
av världsmästaren, som förlorade två partier den kvällen.
Det andra mot A. Tarschis.
– Jag vet att han försökte
intressera sina döttrar, det vill
säga min mor och hennes två
systrar, för schack. De var lite
intresserade men jag har inte fått
mitt schackintresse från dom. Carl
var jägmästare – och nudist. Det
gjorde honom lite speciell och
exotisk i familjen.

Ett Kapitel ur Fredrik Ekelunds roman "Stuv Malmö, kom!"

Frasse, schackklubben
och Pensionat Framtiden
Frasse bodde också på Pensionat Framtiden nu. Han var filosofie
stuveriarbetare och hamnens store pajas. Vilket väder det än var gick
han klädd i blåblus och tunn, svart t-shirt som stramade över den
kraftiga kroppshyddan. I handen bar han alltid en svart, gammal
skolväska från sin gymnasietid på Latinskolan. Han drack bara när det
var högtid men det var det å andra sidan var gång han varit på bolaget.
I hamnen var alla bästa kompis med honom och på extrakammaren
satt alltid ett litet hov nykläckta stuveriarbetare och lyssnade på hans
kvickheter som oftast var suveräna språkliga fyndigheter men ibland
bara bittert humoristiska cynismer. På ett närmast maniskt sätt
tvingade han sig själv att vrida ur vardagen och vardagsspråket all den
latenta komik som ligger gömd där.
Han var pussig om kinderna, lite rödnäst och uppe på hjässan hade
det blivit allt längre mellan hårstråna som också börjat bli gråaktiga.
Hans filosofi gick att sammanfatta i parollen “Lite skämt och lite
allvar“ men “lite allvar“-delen tog han bara på skämt. När vi fick
A-kassa gick han inte med. “Det är ingen sport“, sa han. Det enda
fackliga kravet han reste om han någon gång gick på möte var
“större losseflaskor“. Sin dom hade han fått en morgon inför hela
församlingen på extrakammaren av översteprästen själv, Alm,
arbetschefen:‘“Frasse! Du har din framtid bakom dej“, och ibland satt
han och malde på den frasen, han som så när blivit klar civilingenjör
vid Lunds Tekniska Högskola, som någon som inte riktigt vill inse en
obehaglig sanning.
Som schackspelare var hans främsta styrka att med utomschackliga
metoder förvirra motståndaren så till den milda grad att denne till sist
gav upp. Han fick sina motståndare att tappa både tålamod och
koncentration men för det mesta satt han i drag (han ville alltid ha
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fönstret öppet) för sig själv i köket när Framtidens
SK hade spelkväll på Brogatan.
Spelkvällarna förflöt alltid enligt samma
mönster. Först diskuterades hamnen, vilka båtar
som låg inne, sedan spelade vi under tystnad i några
timmar, till oset av de Findus fiskpinnar som Frasse
envisades med att steka tills de blev kolsvarta. Var
tisdag gick någon av de seriösare spelarna, oftast var
det Bengt, den långe smale Fibbaren och socialdemokraten som hellre enade sig med puritanska
pingstpastorer i Småland än med haschrökande
dekadenta konstnärer från Stockholm “i vissa
frågor“, in till Frasse i köket och ställde den obligatoriska frågan: “Måste dom vara helt svarta Frasse?“
och det måste de och senare framåt kvällen spelade
vi blixt så det smattrade om brädena och den lille
polackens skratt ekade i lokalen var gång han lyckats
fånga någon i ett mattnät med sina fullständigt
teorividriga öppningar. Han nådde nätt och jämnt
upp till brädet, hade ett stort ärr över ena kinden
och talade alltid med omvänd ordföljd (“Mär teori
vi måste läsa“) och hade fått sparken från hamnen
för att han stulit en gris på en frysbåt men var
numera tagen till nåder igen. Han vägrade konsekvent lyssna på de Tal-, Petrosian-, Capablancaoch Nimzowitschinspirerade analyser som vi andra
och främst då Spjälstaketet (vi kallade honom så för
alla ettorna i tävlingsprotokollet, han hade samma
gåtfulla blick som Jean-Paul Sartre och flyttade
pjäserna med en elektrons hastighet) försökte nysta
upp partierna med.
Efter varje kväll låg oset från Frasses fiskpinnar
uppblandat med cigarettrök kvar i lägenheten. De
andra gick sin väg och bara Frasse och jag var kvar på
Pensionatet. Han satt längst in vid fönstret, vid
köksbordet, bläddrade i Lektyr och drack sitt
dessertvin som följde honom vart han gick. Vi gick
in i dust efter dust om alkohol och livslögner och en
kväll hällde jag ut en hel sjuttifemma explorer i
vasken i en desperat gest. “Sluta i hamnen för
helvete Frasse!“ Jag ville inte se en sådan lysande
begåvning sluta som sluddrande vrak på bänkarna i
Rörsjöparken. Våra olika ståndpunkter kunde sammanfattas i hans: “Alla vet att Jeppe super men
ingen frågar varför“ och min: “Super gör man för
man e alkoholist.“ Nykter hade jag bara sett honom
en gång. Då hade han smugit omkring som en ilsken
skugga bland containrarna ute på Chematex utan
att prata med någon, av rädsla för att inte kunna leva
upp till den clown han själv förvandlat sig till.
Mig skämtade han också bort. Jag “var bara kommunist för att mina föräldrar var läkare“ och då
försökte jag svara: “Allt är politik Frasse, föräldrar,
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uppväxt, arbete, alkohol, ditt supande är också
politik Frasse“, men oftast slutade våra nattliga
duster med att han dribblade bort mig med sina
kvickheter och fick mig att ta “några glas“ och ibland
hände det att vi, mitt i veckan, bjöd in hela trappuppgången på fest i Framtidens lokaler. Frasse var i
sitt esse, mitt i centrum, och sög åt sig folks intresse
som en flugfångare och det var en ren fröjd att höra
honom förklara Heisenbergs osäkerhetsrelation för
min granne:
“Det tror väl fan att det inte går att fånga elektroner som man fångar flugor“, och så viftade han med
armarna, lite uppgivet, kliade sig på skallen och
illustrerade det omöjliga i att bestämma elektronens “verkliga läge“ på ett så lustigt sätt att min
vänstra granne, som var katolik och musikstuderande, föll för honom och rodnande erkände att hon
mycket väl kunde tänka sig att visa honom hur man
spelade blockflöjt, men rodnade gjorde hon först
när hon begrep att de menade två helt olika saker
med ordet blockflöjt.
Sitt mest utmärkande bidrag till Myten lämnade
han på en bilbåt i Frihamnen. Vi var längst ner i
underrummet och en bra bit under däck. Det var
alldeles mörkt, förmannen hade glömt att beställa
fram “solar“ att lysa upp i rummet med, men vi
jobbade på ändå. Vi höll på att skära loss surrningarna till japanska Hondabilar då Frasse plötsligt
snubblade till och föll ner i ett hål i durken med ena
benet. Det syntes på honom att han hade ont men
han låtsades inte om någonting och tog sig själv i
land senare. Detta hände en fredag. På lördagen bad
han om att få stå i land istället. “Jag har lite ont i
benet“, sa han. Söndag, måndag och tisdag höll han
sig hemma och först på onsdagen, då benet var
dubbelt så tjockt och helt lila, begav han sig till
ortopeden. Doktorn som undersökte honom, och
som dock sett det mesta, baxnade när han konstaterade att benet var brutet på tre ställen:
“Det skall va en stuveriarbetare till sånt. Hade du
kommit i morgon hade det varit för sent. Då hade vi
fått amputera.“
Sedan spanns det hela in i myten om Frasse.
Själv berättade han det som en av otaliga hamnhistorier:
“Sjuksköterskor från hela ortopeden vallfärdade
till Frasses rum för att titta på benet. Ett tag fundera
jag på att ta betalt, De e väl inget jävla museum sa
jag ...“ och så viftade han med högerhanden, höll
den vänstra i en spegelvänd Napoleonhållning på
ryggen och om sig själv hade han mer och mer gått
över att tala som en främling i tredje person. Han
hade blivit Frasse med sig själv också. Allas Frasse.
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Finn bästa draget!

Elitserieupptakt
AV JOHAN FURHOFF

I

elitseriens första sammandrag
spelades de tre första ronderna i Åstorp och Göteborg.
Resultaten är ungefär som förväntat, utom att Skara efter tre
förluster mot Sollentuna och
Rockaden och med uddamålet
mot Västerås är borta ur tätstriden.
För omväxlings skull ska vi
presentera partimaterialet som
några träningsuppgifter. Läsaren
uppmanas att studera de tre diagramställningarna till vänster så
länge som tiden medger, och
sedan jämföra med författarens
synpunkter.
Den första ställningen, där svart
är vid draget, är den enklaste av
de tre. I de följande är vit vid
draget, och om den sista ställningen bör sägas att uppgiften
inte är att finna någon direkt vinst
utan att göra det bästa av situationen.
När det gäller schackträning
finns det en inflytelserik skola
som betonar taktikens betydelse.
Det hävdas att många fler partier
avgörs genom varianträkning och
taktiska hugg än genom strategiska subtiliteter. I praktiken går de
båda faktorerna givetvis hand i
hand. Det som det här handlar
om är att utnyttja ett tillfälle som
skapats med positionella medel,
men som kan gå förlorat utan ett
välberäknat taktiskt slag.
Om taktikövningar är schackträningens bröd så är lärorika slutspel dess mjölk. Medan ni tuggar
på de ovanstående mackorna
ska vi servera ett lättflytande

Åström–Johansson

Svart drar
Forsberg–Virolainen

Vit drar
Åkesson–Andréasson

Vit drar

springarslutspel signerat Robert
Danielsson, som för övrigt är mannen bakom GABIÖ-häftena som
lärt många av oss att kombinera.
Partiet är spelat i den nyinvigda
superettan, och det visar sig att
man kan spela schack där också.
Robert Danielsson, Passanten

Mats Harrén, Västervik
Både svarts springare och kung är
bättre än motpartens. Till att börja
med hotar han att tränga in
på damflygeln, vilket måste förhindras.
34...Kc6 35.Kf1
35.f3 Sg5 36.h4 Se6 kommer att
leda till i stort sett samma sak.
35...Sg5!
En fin manöver, som syftar till att
hindra den vita kungen från att
komma i spel. Till att börja med
måste vit ställa undan h-bonden.
36.h4 Se6 37.Sc2 Sf4!
Eftersom 38.Ke1 faller på 38.
...Sd3+ kommer vits kung inte
längre.
38.f3 Kb5 39.b3
Tills vidare är svarts kung uteTfS nr 8/2007
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Elitserien 2007–2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lunds ASK
SK Rockaden, Sthlm
Sollentuna SK
Limhamns SK
Åstorps SS
Upsala ASS
SK Kamraterna
Västerås SK
SS Manhem
Solna SS
Skara SS
Wasa SK

stängd från damflygeln.
39...Sd3!
Och nu har vi gaffeln 40.Ke2?
Sc1+. Detta sätt att bygga en
vägg för att stänga ute motståndarkungen är av stor praktisk
betydelse i springarslutspel.
40.a4+
Ett otåligt drag, som nog underlättar svarts uppgift. Vit borde
spela 40.Se3 Kc6 41.Sc2, varefter svart får mycket svårare att
komma åt damflygelbönderna.
Kanske bör han fortsätta med
41...a5 som en förberedelse för
Sc1.
40...Ka5 41.Se3
Vit har hamnat i ett läge där det
är svårt att göra något konstruktivt. Vid passivt spel vinner svart
med en plan som i partiet.
41...Sf4 42.Sc2 b5!
Nu blir b3-bonden ensam i världen, och efter att den blir slagen
är gången krattad för a-bonden.
43.axb5 Kxb5 44.Kf2 Sd3+
45.Kg3 Sc1 46.Se3 Kc6 47.g5
fxg5 48.hxg5 Se2+
God teknik. Svart vinner mer
kontrollerat genom att ta d4-bonden istället.
49.Kg4 Sxd4 50.b4 Se6 51.f4
d4 52.Sd1 Sg7 53.Kf3 Kd5 54.
Sb2 Sf5 55.Sd3 Kc4 56.Se5+
54
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

27
25
26½
21
18½
19½
19½
18½
16
19
14½
15

9
9
8
6
6
5
5
5
3
2
2
0

Kxb4 57.Sc6+ Kc5 58.Sxa7 Kb6
59.uppg.
Springarfångsten efter 59.Sc8+
Kb7 är också värd att lägga på
minnet.
Det finns även andra spelare
som är kapabla att spela hem ett
sådant slutspel, men hur många
hade kunnat göra det på ett så
instruktivt sätt?
Den första analysställningen är
resultatet av gammalt hederligt
gambitspel från svarts sida. Vi
ska se på hela partiet.
Sicilianskt (B 32)
Göran Åström, Wasa SK
Mikael Johansson, Åstorps SS
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 e5 5.Sb5 d6
Den så kallade Kalasjnikovvarianten, som förutom ljudlikhet
också har stora strategiska likheter med Svesjnikov. Trots sitt
krigiska namn är Kalasjnikovvarianten den fredligare av de två.
6.c4 Le7 7.S1c3 a6 8.Sa3 f5
Hålet på d5 och den efterblivna
bonden på d6 kan bli verkliga
svagheter för svart, men bara om
dynamiken försvinner ur svarts
ställning.
Det som talar för svart är att

springaren på a3 är svår att få
riktigt aktiv. Går den till e3 för
att hålla d5 blir fältet d4 ledigt för
svart. Dessutom måste vit noga
följa svarts förehavanden på
kungsflygeln.
9.exf5 Lxf5 10.Ld3 Le6!
Den här löparen ska svart behålla. 11...Lxd3? 11.Dxd3 skulle
hjälpa vit.
11.0-0 Sf6 12.Sc2 0-0 13.b3
Löparen ska hjälpa till att hålla
d4, men den kan komma att saknas på diagonalen c1-h6. Ibland
ställer vit löparen på g5, inte för
att ett avbyte skulle vara så lysande utan mer i brist på andra fält
att ställa den på.
13...Tc8 14.Lb2
Nu är vit redo att fortsätta med
Se3 och Scd5, vilket skulle kunna
ge en viss fördel. 14...d5 15.cxd5
Sxd5 16.Sxd5 Lxd5 17.Se3 Le6
18.Le4 skulle vara trevligt för vit.
Svartspelaren, som har fördel av
hemmaplan, väljer att hugga av
den gordiska knuten med ett
bondeoffer.
14...b5!? 15.cxb5 axb5 16.Sxb5
d5

I ersättning för bonden har svart
ett fint bondecentrum, som kan
ge möjligheter att skapa något
på kungsflygeln. Svartspelaren
hänför sig alltså till en tämligen
otidsenlig diskurs. Numera är det
konkret spel som gäller, och man
vill gärna ha en tydlig svaghet
eller en klart dålig pjäs hos motståndaren för att ge material. Å
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andra sidan har vit inte heller
tillgång till någon uppenbar konkret försvarsplan.
17.f3?
Ett alltför mänskligt drag, som
skapar de svagheter motståndaren behöver. Svart hotade varken
e4 eller Sg4 i det här läget. Efter
17.Se3 bör man nog föredra vits
ställning.
17...Lc5+ 18.Kh1 Sh5 19.De1
Vit garderar hotet Dh4 i förväg.
Här är det nog bättre att försöka
störa löparen på c5 med 19.b4
Lb6 20.a4, eller att ta med damlöparen i försvaret med 19.Lc1.
19... Sf4!
Det här hotet mot löparen är
farligt för vit, som är ur balans
efter att damen oöverlagt kastat
sig till e1.
20.Td1?
Här måste 20.Dd2 spelas. Efter
20...Tf6 hotar tornet att gå vidare till h6 och h2, och vit får nog
dra i nödbromsen med 21.g3 Sxd3
22.Dxd3 varefter svart har konkret kompensation för bonden på
de vita fälten.
20...Dg5! 21.Dd2
Efter 21.g3 Lh3 vinner svart kvalitet. Nu kommer svaret på träningsuppgiften.

21...Sb4!
Garderingen av g2 ska undanröjas, genom att alla den vita damens fält på andra raden tas bort.
22.Sxb4?
Vits segaste försvar är 22.Se1,
men efter 22...Sbxd3 23.Sxd3

Le3 24.Sxf4 Lxd2 25.Sxe6 De3
26.Sxf8 Tc2 står svart överlägset.
22...Le3!
Här var 22...Lxb4 23.Df2 e4 24.
Lb1 e3 en respektabel bilösning,
men partidraget är elegantare.
23.Tf2 Lxd2 24.Tfxd2 e4 25.
uppg.

En mycket vacker kombination,
som förtjänar att gå till hävderna.
Den hade dock kunnat bli ännu
vackrare om svart hittat det bästa
försvaret, efter 26.Sg4:

I den andra ställningen, som också är från superettan, får vi se på
ett ordentligt offerfyrverkeri.
Victor Virolainen, Lundby SS

Viktor Forsberg, Rockaden
Umeå

25.Sxe5!!
Detta är ett välkänt motiv i
Spanskt. Efter 25...dxe5 26.d6
Lxd6 27.Txd6 Lc8 28.Dd5 får
vit ett klart övertag, om än ingen
direkt vinst. I stället för 27...Lc8
är 27...Lc6 riskabelt, eftersom
svart släpper kontrollen över f5.
Vit får ett farligt angrepp med
28.Lxg7 Kxg7 29.Dg5! Te8 30.
Sf5+ Kg8 31.Sh6+ Kf8 32.Df6.
25...Lc8
Tornet på a6 är fångat, och
26.Txa5 Dxa5 27.Sc6 ger bara
viss kompensation för kvaliteten.
Nu kommer den egentliga
poängen.
26.Sg4!! Lxa6 27.Lxg7 Kxg7
Efter 27...Ta8 28.Dh6 f6 vinner
vit snabbt med 29.e5 eller 29.Sh5.
28.Dh6+ Kg8 29.Sh5! gxh5 30.
Sf6+! Lxf6 31.e5! uppg.

Här ska svart spela det osannolika
26...Sxb3!!, med idén att avlänka
löparen från hotet mot h7 efter
27.Lxb3 Lxa6. Vit framhärdar
dock med 27.De3!, och hävdar
att inget i princip förändrats.
27...Sd4 ger svart möjlighet att
undanröja löparen men det hjälper inte, för efter 28.Lxg7 Kxg7
29.Dh6+ Kg8 30.Sh5!! gxh5
31.Sf6+ Lxf6 32.e5! hotar förutom på h7 även exf6 med ogarderbar matt. Det kan följa 32...Te8
33.Lxh7+ Kh8 34.Le4+ Kg8
35.Dh7+ Kf8 36.exf6 med matt.
Ingvar Andréasson,
SK Kamraterna

Ralf Åkesson, Västerås SK
Vit har uppnått en blockad på
kungsflygeln, som skulle vara förmånlig om han hade en bättre
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ställning på damflygeln. Nu har
emellertid en bonde gått förlorad
på a4, och då gäller det att kunna
hävda att det var i angreppets
intresse.
Det finns inte så mycket svängrum på kungsflygeln, men omständigheten att Ld7 skall hålla
både f5 och a4 gör att det finns en
sista förtvivlad möjlighet för vit.
26.Sxh6! Kxh6 27.Txa4! Lxa4
Det går även att avböja det senaste offret. Faktum är att efter
27...f6 28.Ta3 Lb6 är svarts
bondemajoritet på damflygeln
viktigare än vits blockerade hbonde i ett mittspel, medan det
omvända kan gälla i många slutspel. Mer än så har emellertid vit
absolut inte rätt till, i det här
läget. Men nu är det taktikövning, så låt oss se vad som händer
om han tar tornet.
28.Lxg5+! Kh7
Efter 28...Lxg5 29.Sf5+ Kh7 30.
Dxg5 går det alldeles för snabbt.
29.Lxd8
Nu kommer det att sluta med
remischackar efter antingen
29...Lc2 30.Dg5 eller 29...Sc2+
30.Lxc2 Txc2 31.Dg5 Txb2
32.Df5+. Men svart har en tredje
möjlighet som ser dödande ut.
29...Tc2?! 30.Lxc2 Sxc2+ 31.
Kf2 Da7+ 32.Kg2 Se3+ 33.Kh3
Txd8
Så långt är det forcerat, och nu
spärrar springaren på e3 den vita
damens väg mot motståndarkungen. Emellertid följer helt enkelt
34.Te1! Sc4 35.Dg5 Tg8 36.
Df5+ Kg7
Inte 36...Kh8? 37.Df6+ Kh7 38.
Sf5.
37.h6+!
Den går inte att ta på grund av
37...Kxh6 38.Df6+ Kh7 39.Sf5.
Efter 37.h6+ är svart rätt så illa
ute, men han hade alltså kunnat
framtvinga remi tidigare.
Ingenting av allt detta skedde
dock. Istället förlorade vit klang56
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och jubellöst efter
26.Th2 Sc5 27.Tc3 a4 28.Kf2
f6 29.Kg2 La5 30.f4 Sb3 31.Df2
Txc3 32.bxc3 Sd3 33.Lxd3 Dxd3
34.fxg5 fxg5 35.Kh3 Lxc3
36.Lb6 Sd2 37.Dg2 a3 38.uppg.

Här har vi en kvalificerad provokation, och av allt att döma en
uppsåtlig sådan. Ernst är känd
som en framstående löparälskare, och här får ju svart inte ens
någon dubbelbonde.
10...dxc6

Den tredje uppgiften var alltså
för svår till och med för stormästaren, som hade en dålig dag
den gången.

S

amtidigt som detta nummers
pressläggning har elitserien
avverkat ytterligare två ronder
under en helg, och intressanta
resultat för tätstriden har influtit.
Toppmötet Sollentuna-Rockaden
slutade 4–4 efter åtskillig dramatik. Länge grinade nederlaget
fjolårsmästarna i ögonen, men
Sollentuna räddades av de pålitliga landslagsmännen Berg och
Agrest som vände 2–4 till 4–4.
Mer om detta i nästa nummer.
Men först skall vi se på det först
avslutade partiet, som angav
tonen för matchens inledning.
Eftersom vits spel är oförlikneligt
går det inte att presentera som en
träningsuppgift.
Engelskt (A 36)
Lars Karlsson, SK Rockaden
Thomas Ernst, Sollentuna SK
De här två har spelat otaliga
partier mot varandra de senaste
tjugofem åren, och när Lasse är
vit brukar det bli engelskt. Likväl
blev det en annorlunda skruvning den här gången. Schack är
ett rikt spel.
1.c4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.a3 a6
Ernst frångår Wedbergsystemet
(med e7-e5 häromkring). Han var
nog helt enkelt trött på det.
6.Tb1 Tb8 7.b4 cxb4 8.axb4 b5
9.cxb5 axb5
Det här brukar anses som nästan
helt lika spel.
10.Lxc6!?

I ersättning för löparparet har vit
ett ledigt fält på c5, som löparen
på g7 kommer att avböja att
gardera. Då håller en vit bonde
två på damflygeln, så om vit
spelar defensivt med bönderna i
centrum kommer han att ha en
bondemajoritet där.
Det ovanstående resonemanget innehåller dock ett subtilt men
viktigt fel.”I ersättning för löparparet ...” , nej, så kan man inte
resonera. Löparparet är inte
någon fast tillgång som man kan
sätta upp i balansräkningen till
ett fixt värde, utan det blir
värdefullt endast när man har
möjlighet att använda det i en
vinstbringande verksamhet. Tror
man att det har ett värde oavsett
vad man gör med det kan man
komma att fatta väldigt fakirartade beslut.
11.Lb2 e5 12.Se4 Dd5 13.f3
Det här draget passar in i vits
planer. Efter avbytet av vitfältaren måste bönderna rycka in och
hålla vita fält i centrum.
13...Se7?
Detta verkar olyckligt, eftersom
springaren inte har några möjligheter här. Bättre är 13...Sf6 följt
av Sd7, eller kanske direkt 13...f5.
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14.Sc5 0-0 15.e4 Dd6 16.d3
f5?
Farligt spelat. Försvagningen av
e6 sockrar havren åt hästen på c5.
17.Db3+ Kh8 18.h4!
Ett logiskt drag. Springaren måste stanna på g1 för att hålla f3,
och då får man sätta tornet i spel
i höjdled.
18...fxe4?
Ställningen öppnas, men inte för
svarts löparpar utan för vits tornpar.
19.dxe4 Sg8 20.Td1 Df6 21.Th2!
Sh6 22.Thd2
Vit står fullständigt överlägset.
22...Sf7 23.f4 Lg4 24.Sf3 De7

25.Td7!!
Kvalitetsoffret föreslår sig självt,
men det som gör det så starkt
är förbindelsen med det andra
offret som senare följer. Om
detta planerades redan här är två
utropstecken inte för mycket.
25...Lxd7 26.Txd7 De8 27.Sg5
Sxg5 28.hxg5 Tg8
Svarts drag har varit tvungna.
29.Txg7! Txg7 30.Lxe5 Ta8 31.
Se6 Taa7 32.Sxg7 Txg7 33.Da2
Df8
Svart är som synes helt hjälplös.
34.Ke2 uppg.

Dagen därpå var Sollentuna
återigen nära att förlora mot
Västerås, men räddade oavgjort
igen. Precis som för ett år sedan
leder Lund någon partipoäng före
Rockaden.

ROND 1
SK Kamraterna–Västerås SK 6–2
Ingvar Andéasson–Ralf Åkesson 1–0;
Bengt Svensson–Johan Norberg 1–0; Jesper Hamark–Erik Norberg ½-½; Anton
Åberg–Anders Eriksson ½-½; Lars Madebrink–André Nilsson ½-½; Gösta
Svenn–Rasmus Janse 1–0; Matti Svenn–
Love Janse 1–0; Olle Häggström–Per
Wikström ½-½.
Sollentuna SK–Skara SS 5–3
Sergej Ivanov–Slavko Cicak ½-½; Evgenij
Agrest–Einar Gausel ½-½; Thomas Ernst–
Sven Svensson ½-½; Pia Cramling–Amir
Mohammadi ½-½; Vladimir Poley–LarsGöran Eklund ½-½; Kezli Ong–Hans
Friberg ½-½; Luis Couso–Göran
Andersson 1–0; Peter Bergström–Rickard Dahlström 1–0.
SK Rockaden–SS Manhem 5–3
Emil Hermansson–Victor Nithander
½-½; Jonas Barkhagen–Joel Åkesson 1–0;
Erik Hedman–Rikard Winsnes 0–1;
Robert Bator–Rauan Sagit 1–0; Erik Blomqvist–Karl Johan Moberg 1–0; Markus
Örndahl–Ove Kinnmark 0–1; Simon Hänninger–Peter Vas ½-½; Christopher
Lissäng–Mats Welin 1–0.
Wasa SK–Åstorps SS 2½–5½
Tom Wedberg–Pontus Sjödahl ½-½; Teodor Hellborg–Carsten Høi ½-½; Michael
Genkin–Faruk Tairi 0–1; Göran Åström–
Mikael Johansson 0–1; Peter Collett–Björn
Fagerström 1–0; Vesa Heinola–Stefan
Ivarsson 0–1; Felix Nordström–Anders
Nilsson 1–0; Ragnar Nyström–Thomas
Tallinger 0–1.
Solna SS–Lunds ASK 2½–5½
Bengt Lindberg–Esben Lund 0–1; Christer Bergström–Linus Olsson 0–1; Mikael
Jonsson–Hans Tikkanen 1–0; Tomas
Karlsson–Nikolaj Mikkelsen 0–1; Gunnar
Johansson–Daniel Semcesen 1–0; Per
Steneskog–Drazen Dragicevic 0–1;
Andreas Landgren–Sebastian Nilsson
0–1; Jörgen Dalmau–Björn Johnson ½-½.
Limhamns SK–Upsala ASS 4–4
Stellan Brynell–Jan Johansson 0–1; Jonny
Hector–Torbjörn Glimbrant 1–0; Christian Jepson–Fredrik Andersson ½-½; Osmani Penalver–Malte Burwick 0–1; Amir
Tadjerbashi–Magnus Holm 1–0; Anders
Nylén–Jörgen Magnusson ½-½; Conny
Holst–Måns Svensson ½-½; Lars Månsson–Henrik Lindberg ½-½.

ROND 2
Sollentuna SK–SS Manhem 7–1
Sergej Ivanov–Rauan Sagit 1–0; Evgenij
Agrest–Victor Nithander 1–0; Bo Lindberg–Joel Åkesson ½-½; Pia Cramling–
Karl Johan Moberg 1–0; Vladimir Poley–
Lars-Åke Schneider ½-½; Thomas Ernst–

Björn Andersson 1–0; Luis Couso–Ove
Kinnmark 1–0; Peter Bergström–Peter
Vas 1–0;
SK Rockaden–SK Kamraterna 6–2
Anders Olsson–Bengt Svensson ½-½; Emil
Hermansson–Jesper Hamark 1–0; Jonas
Barkhagen–Anton Åberg ½-½; Thomas
Engqvist–Ingvar Andéasson 1–0; Erik Hedman–Gösta Svenn 1–0; Robert Bator–
Olle Häggström ½-½; Anders Livner–
Lars Madebrink 1–0; Erik Blomqvist–
Matti Svenn ½-½.
Västerås SK–Skara SS 4½–3½
Johan Norberg–Lars-Göran Eklund 0–1;
Ralf Åkesson–Einar Gausel 1–0; Erik
Norberg–Slavko Cicak 0–1; Anders
Eriksson–Sven Svensson ½-½; André
Nilsson–Göran Andersson 1–0; Rasmus
Janse–Amir Mohammadi 1–0; Patrick
Kimari–Hans Friberg 0–1; Per Wikström–
Rickard Dahlström 1–0.
Solna SS–Limhamns SK 3–5
Bengt Lindberg–Christian Jepson ½-½;
Mikael Jonsson–Stellan Brynell 0–1; Christer Bergström–Amir Tadjerbashi 0–1;
Gunnar Johansson–Anders Nylén 1–0;
Tomas Karlsson–Osmani Penalver ½-½;
Andreas Landgren–Lars Månsson 0–1; Per
Steneskog–Thomas Johansson 0–1;
Jörgen Dalmau–Conny Holst 1–0.
Åstorps SS–Upsala ASS 5–3
Pontus Sjödahl–Jan Johansson ½-½; Faruk
Tairi–Torbjörn Glimbrant 1–0; Mikael
Johansson–Fredrik Andersson ½-½;
Stefan Ivarsson–Jörgen Magnusson 1–0;
Björn Fagerström–Henrik Lindberg½-½;
Anders Nilsson–Malte Burwwick ½-½;
Thomas Tallinger–Måns Svensson 0–1;
Gösta Pettersson–Magnus Holm 1–0.
Lunds ASK–Wasa SK 5½–2½
Hans Tikkanen–Tom Wedberg 0–1;
Esben Lund–Michael Genkin 1–0; Axel
Smith–Teodor Hellborg ½-½; Linus
Olsson–Göran Åström 1–0; Daniel
Semcesen–Peter Collett ½-½; Nikolaj
Mikkelsen–Vesa Heinola 1–0; Sebastian
Nilsson–Felix Nordström ½-½; Drazen
Dragicevic–Ragnar Nyström 1–0.

ROND 3
Åstorps SS–Solna SS 1½–6½
Pontus Sjödahl–Bengt Lindberg 1–0; Faruk
Tairi–Mikael Jonsson 0–1; Stefan Ivarsson–Gunnar Johansson ½-½; Björn
Fagerström–Christer Bergström 0–1;
Anders Nilsson–Tomas Karlsson 0–1;
Thomas Tallinger–Andreas Landgren
0–1; Jan Bengtsson–Jörgen Dalmau 0–1;
Gösta Pettersson–Per Steneskog 0–1.
Lunds ASK–Upsala ASS 5–3
Esben Lund–Fredrik Andersson 1–0;
Linus Olsson–Jörgen Magnusson 1–0;
Hans Tikkanen–Jan Johansson 1–0;
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Daniel Semcesen–Torbjörn Glimbrant
½-½; Drazen Dragicevic–Henrik Lindberg 0–1; Axel Smith–Malte Burwick 0–1;
Sebastian Nilsson–Måns Svensson ½-½;
Nikolaj Mikkelsen–Magnus Holm 1–0.
Limhamns SK–Wasa SK 4½–3½
Björn Ahlander–Tom Wedberg ½-½;
Stellan Brynell–Teodor Hellborg ½-½;
Osmani Penalver–Michael Genkin ½-½;
Amir Tadjerbashi–Göran Åström ½-½;
Anders Nylén–Vesa Heinola 1–0; Conny
Holst–Peter Collett ½-½; Thomas
Johansson–Felix Nordström 0–1; Lars
Månsson–Ragnar Nyström 1–0.
SK Kamraterna–Sollentuna SK 1½–
6½
Bengt Svensson–Evgenij Agrest 0–1;
Gösta Svenn–Pia Cramling 0–1; Ingvar
Andéasson–Sergej Ivanov 0–1; Olle Hägglund–Bo Lindberg 0–1; Jesper Hamark–
Thomas Ernst ½-½; Lars Madebrink–Kezli
Ong 1–0; Matti Svenn–Luis Couso 0–1;
Michael Andersson–Peter Bergström
0–1.
Skara SS–SK Rockaden 2½–5½
Slavko Cicak–Jonas Barkhagen 1–0; Einar
Gausel–Emil Hermansson 1–0; Sven
Svensson–Anders Olsson 0–1; Amir
Mohammadi–Thomas Engqvist ½-½; Lars
Göran Eklund–Erik Hedman 0–1; Hans
Friberg–Erik Blomqvist 0–1; Göran
Andersson–Anders Livner 0–1; Richard

Dahlström–Robert Bator 0–1.
Västerås SK–SS Manhem 3½–4½
Ralf Åkesson–Victor Nithander ½-½;
Johan Norberg–Rikard Winsnes ½-½;
Anders Eriksson–Joel Åkesson 1–0; Erik
Norberg–Rauan Sagit ½-½; Rasmus
Janse–Karl Johan Moberg ½-½; André
Nilsson–Lars-Åke Schneider ½-½; Per
Wikström–Björn Andersson 0–1; Love
Janse–Ove Kinnmark 0–1.

ROND 4
SK Kamraterna–Åstorps SS 6–2
Anton Åberg–Pontus Sjödahl ½-½; Bengt
Svensson–Stefan Ivarsson 1–0; Gösta
Svenn–Faruk Tairi ½-½; Ingvar Andéasson–Mikael Johansson 1–0; Lars Madebrink–Björn Fagerström 1–0; Jesper
Hamark–Anders Nilsson 1–0; Matti
Svenn–Thomas Tallinger ½-½; Olle Häggström–Gösta Petersson ½-½.
SK Rockaden,Stockholm–Sollentuna SK 4–4
Emil Hermansson–Emanuel Berg 0–1;
Peter Heine Nielsen–Sergej Ivanov 1–0;
Thomas Engqvist–Evgenij Agrest 0–1; Lars
Karlsson–Thomas Ernst 1–0; Anders Livner–Pontus Carlsson 0–1; Robert Bator–
Bo Lindberg 1–0; Robin Johansson–
Miralem Dzevlan ½-½; Dan Olofson–
Luis Couso ½-½.

Solna SS–Upsala ASS 3½–4½
Mikael Jonsson–Jan Johansson 0–1; Bengt
Lindberg–Jonas Lundvik 1–0; Tomas Karlsson–Torbjörn Glimbrant ½-½; Christer
Bergström–Fredrik Andersson 0–1;
Andreas Landgren–Jörgen Magnusson
0–1; Per Steneskog–Malte Burwick 1–0;
Gunnar Johansson–Henrik Lindberg
½-½; Magnus Bergström–Thomas Marttala ½-½.
Wasa SK–Västerås SK 3½-4½
Tom Wedberg–Johan Norberg 1–0;
Michael Genkin–Ralf Åkesson ½-½;
Göran Åström–Erik Norberg 0–1; VesaPekka Heinola–Anders Eriksson 0–1;
Peter Collett–Rasmus Janse ½-½; Peder
Berkell–André Nilsson ½-½; Per Söderberg–Johan Kretz ½-½; Ragnar Nyström–
Per Wikström ½-½.
SS Manhem–Lunds ASK 4–4
Joel Åkesson–Esben Lund 0–1; Victor
Nithander–Hans Tikkanen 0–1; Lars-Åke
Schneider–Axel Smith 1–0; Ove Kinnmark–Daniel Semcesen 0–1; Karl Johan
Moberg–Sebastian Nilsson 0–1; Peter Vas–
Drazen Dragicevic 1–0; Björn Andersson–Ellinor Frisk 1–0; Lennart Liljedahl–
Mladen Gajic 1–0.
Skara SS–Limhamns SK 4½–3½
Slavko Cicak–Christian Jepson 1–0; Tiger
Hillarp Persson–Reynir Helgasson 1–0;
Hans Friberg–Amir Tadjerbashi 1–0; Sven

k
Unna dig själv en julklapp som varar ett år eer längre...

Svenska Problemschackklubben ger ut Springaren som i fyra 52sidiga nummer per år
med allvar och humor ägnar sig åt problem och studier. 
“Pröva påprenumeration” för 2008 kostar 125 kr och sätts in på Svenska
problemschackklubben, c/o Aunver PlusGiro 44 87 336
Enstaka provnummer kan beställas hos Indrek Aunver, Ymergatan 6A, 753 25
Uppsala eller indrek.aunver@springaren.se
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Svensson–Daniel Carlsson 1–0; LarsGöran Eklund–Osmani Penalver 0–1;
Rickard Dahlström–Conny Holst 0–1;
Niclas Cederqvist–Anders Nylén 0–1;
Göran Andersson–Joel Eklund ½-½.

ROND 5
Sollentuna SK–Västerås SK 4–4
Evgenij Agrest–Anders Eriksson 1–0;
Sergey Ivanov–Johan Norberg ½-½;
Emanuel Berg–André Nilsson 1–0; Bo
Lindberg–Per Wikström ½-½; Pontus
Carlsson–Erik Norberg 0–1; Luis Couso–
Rasmus Janse 0–1; Peter Bergström–
Mattias Ådahl 0–1; Simon Rosberg–Patrik
Kimari 1–0.
Solna SS–SK Rockaden,Stockholm
3½–4½
Bengt Lindberg–Emil Hermansson ½-½;
Mikael Jonsson–Lars Karlsson 0–1; Per
Steneskog–Thomas Engqvist ½-½;
Tomas Karlsson–Robert Bator ½-½;
Andreas Landgren–Anders Livner ½-½;
Gunnar Johansson–Markus Örndahl 1–0;
Toni Johansson–Simon Hänninger ½-½;
Magnus Bergström–Christopher Lissäng
0–1.
Wasa SK–Upsala ASS 3–5
Tom Wedberg–Jan Johansson 0–1;
Michael Genkin–Börje Jansson ½-½; Göran Åström–Jonas Lundvik ½-½; Vesa
Heinola–Fredrik Andersson 1–0; Peter
Collett–Torbjörn Glimbrant 0–1; Peder
Berkell–Malte Burwick ½-½; Per Söderberg–Thomas Marttala ½-½; Ragnar
Nyström–Henrik Lindberg 0–1.
SS Manhem–Åstorps SS 3½–4½
Rikard Winsnes–Faruk Tairi ½-½; Rauan
Sagit–Pontus Sjödahl ½-½; Joel Åkesson–
Stefan Ivarsson 0–1; Victor Nithander–
Mikael Johansson 0–1; Karl Johan
Moberg–Anders Nilsson ½-½; Lars-Åke
Schneider–Thomas Tallinger ½-½; Ove
Kinnmark–Gösta Pettersson ½-½; Björn
Andersson–Björn Fagerström 1–0.
SK Kamraterna–Limhamns SK 4–4
Anton Åberg–Christian Jepson 0–1; Bengt
Svensson–Osmani Penalver 1–0; Ingvar
Andéasson–Reynir Helgasson 0–1; Gösta
Svenn–Daniel Carlsson ½-½; Olle
Häggström–Anders Nylén ½-½; Jesper
Hamark–Amir Tadjerbashi ½-½; Matti
Svenn–Joel Eklund 1–0; Lars Madebrink–
Conny Holst ½-½.
Skara SS–Lunds ASK 1–7
Slavko Cicak–Hans Tikkanen 0–1; LarsGöran Eklund–Linus Olsson ½-½; Göran
Andersson–Daniel Semcecen 0–1; Niclas
Cederqvist–Axel Smith 0–1; Sven Svensson–Drazen Dragicevic 0–1; Hans Friberg–Sebastian Nilsson ½-½; Rickard
Dahlström–Mladen Gajic 0–1; Joachim
Holm–Ellinor Frisk 0–1.

Akademiska
Schackklubben
till arkivet
Akademiska Schackklubben bildades i Uppsala 1955 och dog
sotdöden 1990. Däremellan låg
en period av synnerligen växlande öden och framgångar – för föreningen men också för några av
dess medlemmar. Under ganska
lång tid låg föreningen, trots sin
förhållandevis ringa numerär, väl
framme i elitskiktet av svenskt
lagschack, och även på det
individuella planet vanns vackra
framgångar av ASK-medlemmar
med en SM-seger 1980 som
kronan på verket.
På det lokala planet stod ASK
rent numerärt alltid i skuggan av
Upsala Allmänna Schacksällskap,
och som regel också sportsligt.
Under en kortare period på 70talet var dock förhållandena de
omvända, med ASK som stadens
framgångsrikaste förening.
Namnet till trots har Akademiska Schackklubben aldrig
haft något samröre med det
akademiska föreningslivet, med
universitet och heller inte med
någon studentnation (bortsett
från att man en kortare tid hyrde
spellokal på Norrlands). Klubben har alltid varit öppen för medlemskap utan varje inskränkning,
till exempel med avseende på
studentleg. eller nationstillhörighet. Förvisso har genom åren en
hel del schackspelande studenter
varit medlemmar i ASK, men detsamma gäller också stadens andra
båda föreningar (UASS och
Schack 78) liksom det omvända
förhållandet, att det i ASK:s led

alltid har funnits många utan
anknytning till universitet och
studentkår.
Vid stiftandet 1955 talades i
och för sig (i tidstypiska ordalag)
om att föreningen skulle utgöra
en mötesplats för schackintresserade studenter, men det stadgefästes aldrig några sådana krav
och i verkligheten kom som sagt
heller aldrig någon sådan praxis
till stånd. Det enda sätt på vilket
ASK måhända skiljt sig från en
genomsnittlig svensk schackklubb
är (bortsett från det kroniskt ringa
medlemstalet, i regel cirka tjugo
man) den totala frånvaron av
junior- och ungdomsverksamhet.
Som i så många andra föreningar genomgick ASK perioder av
växlande organisatorisk vitalitet;
starka och framsynta styrelser
avlöstes av mindre handlingskraftiga och vice versa. Klubbens verksamhet är dock förhållandevis väl
dokumenterad, åtminstone för
vissa perioder av dess levnad, och
lyckligtvis som bäst för de sportsligt mest lyckosamma åren. En ur
många synpunkter sällsynt framgångsrik period för uppsaliensiskt
och uppländskt schackliv borde
därmed finnas väl dokumenterad. Den andra stora pusselbiten
torde nämligen finnas i UASS:s
arkiv, en förening med bästa rykte som i alla avseenden välskött.
(I sammanhanget kan särskilt
hänvisas till UASS:s jubileumsbok till hundraårsfirandet 2005
och speciellt till kapitlet om förhållandet mellan stadens båda
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främsta klubbar).
Undertecknad har samlat ASKhistoriska och andra belägg för
det lokala schacklivet i Uppsala
under ASK:s levnadstid i förhoppningen att det med arkivets hjälp
(Folkrörelsearkivet för Uppsala
län) kunde bevaras för framtiden.
Följande delar ingår i samlingen,
som sammantaget omfattar cirka
fyrtio hyllcentimeter:
● en protokollsbok från årsmöten och styrelsemöten från bildandet 1955 fram t.o.m 1971
● en kassabok och två små kassahäften
● ett fotoalbum
● fyra klippböcker, huvudsakligen med UNT-material
● tre pärmar med medlemslistor, tävlingsresultat, interna meddelanden mm
● ett adresskartotek
● en föreningspärm utgiven av
Sveriges Schackförbund
Sture Olsson
Hedersmedlem i ASK, sekr.
1970/71 – 1974/75

Juridisk rådgivning
rimliga priser
jur kand Johan Furhoff
08-669 3054

■ Stockholm 27 december–5 januari
Rilton Cup – se annons i förra numret!

Januari
■ 12 januari
Elitserien rond 6. Superettan rond 4.
■ 13 januari
Allsvenskan rond 4.

Februari
■ 2–3 februari
Elitserien rond 7. Superettan rond 5. Allsvenskan rond 5.
■ Danmark 15–17 februari
Skol-NM.
■ Skara 16–17 februari
Västgöta Open – se annons!
■ 23 februari
Elitserien rond 8. Superettan rond 6.
■ 24 februari
Allsvenskan rond 6.

Mars
■ Uppsala 7–9 februari
Elitserien rond 9-11. Superettan rond 7-9.

■ 16 mars
Allsvenskan, rond 7.

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

30791.pmd
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■ Malmö 7–9 mars
Skol-SM för flickor.

Tidskrift
för
Schack
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Tävlingskalender

■ Täby 20–24/3
SCT International Ladies Open. Damturnering, 9 ronder
schweizer. Info: www.scandinavian-chess.se
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8 ronder schweizer; två ronder halvtimme/spelare,
sex ronder 1 timma/spelare
Spelprogram: Lördag: Rond 1 11:00–12:00, Rond 2 12:15–13:15, Lunch 13:15–14:15,
Rond 3 14:15–16.15, Rond 4 16:30–18.30, Rond 5 18:45–20:45.
Söndag: Rond 6 9:00–11.00, Rond 7 11:15–13.15, Lunch 13:15–14:15, Rond 8 14:15–16:15,
Prisutdelning 16:30.
Spellokal: Djäkneskolans aula, mitt i Skara Centrum. Granne med domkyrkan.
Startavgift: Seniorer 300 kr, Juniorer 1988 och senare 200 kr.
IGM fritt logi och ingen startavgift, IM ingen startavgift.
Anmälan sker genom att sätta in startavgiften på Bg nr. 5829–5304.
Glöm inte att ange klubb, ranking, samt för seniorer och junior födelseår.
Senaste anmälningsdatum 11 februari 2008. Efteranmälningar 50 kr extra.
Personlig anmälan i spellokalen senast 10:30.
Priser: 1:a 6 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:e 2 000 kr, 4:e 1 500 kr, 5:e 1 000 kr, 6:e 750 kr, 7:e 500 kr.
Seniorer -47-äldre:
1:a 800 kr 2:a 400 kr
Juniorer A / -87-90:
1:a 800 kr 2:a 400 kr
B / -91-yngre: 1:a 500 kr 2:a 250 kr
Rankingpriser, tiomannagrupper: 1 000 kr (ej de cirka 10-15 högst rankade)
Skördepris efter varje rond från Svenska Schackbutiken.
I Västgöta Open ingår DM. Bäst placerad från distriktet erhåller förutom
eventuellt andra priser plakett och 1 000 kr.
OBS! Ingen delning av prispengarna.
Alla priser garanterade oavsett deltagarantal!
Logi: Vandrarhem 0511-121 65, Stadskällaren 0511-134 10, Stadshotellet
0511-240 50, Jula Hotell med camping och stugby 0511-31 00 00.
Alla cirka 5-20 minuters promenad till spellokalen.
Frågor: Tfn/fax Klubblokalen 0511-176 20 Email: postmaster@skaraschack.se
Mer info: www.skaraschack.se // www.schackforum.se
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RÖRELSEOFÖRMÅGA?
Kontakta oss när det börjar bli dags att sälja, köpa eller bara prova på
något nytt! Vi har de senaste åren sålt de flesta objekten i Åkersberga
med omnejd och söker ständigt nya objekt att hjälpa vidare.
Vi ger dig goda råd och hjälper dig med finansiering, försäkring, bokföring etc. Dessutom fri värdering!
Vi har ett stort kundregister, kapitalstarka kunder och verkligt bred
kunskap om din lokala marknad.

FÖRETAGSFÖRMEDLING
Åkerbyvägen 84, 183 35 Täby
Fri rådgivning • Finansiering • Värdering • Ansvarsförsäkring
Tel: 08-768 00 28, e-post: viking.ab@telia.com
www.viking-maklare.nu
TfS nr 8/2007
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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/Z GÚSCÊUUSBE TQFMNPUPS  DJSLB  FMPQPÊOH ÚLBE TUÊMMOJOHTGÚSTUÌFMTF PDI TOBCCBSF NPUPS 
1SFMJNJOÊSSBOLJOH
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EÊSFGUFSLBOEVCF'SJU[LPMMBPNEVIBSSÊLOBUQÌFOCBSUUJMMÌUOBESBHFMMFSPNEVNÚKMJHFOQFUBUJOFUUPUJMMÌUFUESBH
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WÊSEFGVMMGVOLUJPOTPNLPNNFSIKÊMQBNÌOHBTDIBDLTQFMBSFGSBNÌU
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ÊSMÊUUGBUUMJHBTÌBUUÊWFONJOESFTUBSLBTQFMBSFIBSFODIBOTBUUGÚSCÊUUSBTJOQPTJUJPOTGÚSTUÌFMTF/BUVSMJHUWJTCFTJUUFS
,BSQPWFOPFSIÚSEUBLUJTLGÚSNÌHB BOOBSTTLVMMFIBOJOUFLVOOBCMJWÊSMETNÊTUBSF HPUUPNQÊSMPSmOOTEFU.FO
EFUUBLUJTLBWJMBSQÌFUUQPTJUJPOFMMUGVOEBNFOU%FUÊSEFUUBTPNÊSQPÊOHFONFE,BSQPWTTUJM.FEPCÚOIÚSMJHMPHJL
MZDLBTIBOBOHSJQBNPUTUÌOEBSFOTTWBHBTUFQVOLU NPUTUÌOEBSFOWBDLMBSUJMMPDIQBOH ,BSQPWGÌSJOFOHSZNTMÊHHB
TPNHÚSNPUTUÌOEBSFOZS EÊSFGUFSTFSBMMUTÌFOLFMUVU
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CBTFSBEQÌ4D1ÌEFOOBGÚSTUB%7%WJTBSIBOTUÊMMOJOHBSOBJ8JOBXFSWBSJBOUFOFGUFSFFEE4D-C
F EÊSCPOEFOQÌFTÊLSBSWJUFOUFSSÊOHGÚSEFMJDFOUSVNPDIQÌEBNnZHFMO1ÌWJEFPMFLUJPOFSWJTBSGÚSGBUUBSFO
IVS WJU LBO BOWÊOEB TJOB USVNGLPSU  GÚS BUU BOUJOHFO GÌ JHÌOH FUU BOHSFQQ FMMFS BWWFDLMB UJMM FUU CÊUUSF TMVUTQFM
6OEFS   UJNNBS BOBMZTFS TPN NFTUBEFMT JOOFIÌMMFS NPEFSOB QBSUJFS GSÌO UPQQTQFMBSOB EFMHFS ,B[JNE[IBOPW
UJUUBSFO WÊSEFGVMM LVOTLBQ LSJOH BOHSFQQTNÚKMJHIFUFS  UZQJTLB NBOÚWSFS PDI QMBOFS QÌ FUU MÊUUGÚSTUÌFMJHU TÊUU
%FMUWÌLPTUBSLSPDIJOOFIÌMMFSy4GF4GEGD4G4D-F
%FMUSFLPTUBSLSPDIJOOFIÌMFS4DEYF4YF
,ÚQGÚSLSGSBLUGSJUU

%HV|N JlUQD LQ YnU Q\D KHPVLGD ZZZPDPXWQHWVFKDFNEXWLNHQ
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