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Rilton Cup i testamentets anda
Ett viktigt syfte med Rilton Cup är att ge svenska ungdomar chansen att
utvecklas i internationell konkurrens, allt enligt Tore Riltons testamente.
Och visst tar de svenska elitjuniorerna chansen att mäta sig med stormästarna
kring nyår. I sitt reportage från turneringen berättar Johan Furhoff bland annat
om Nils Grandelius och Erik Blomqvists vinster mot respektive Tiger Hillarp
Persson och Sergej Ivanov. På samma tema: här finns även Axel Smiths
vinstparti mot fjolårets Riltonsegrare Robert Fontaine. Sextonårige polacken
Radoslav Wojtaszek (bilden) satt på toppbordet från början till slut och blev
en värdig vinnare av turneringen.

30

Rolf Littorin – svenskt schacks Grand Old Man
Rolf Littorin har ett av världens mest betydande schackbibliotek.
Det har utvecklats till en guldgruva för forskare och författare av
schackhistoriska böcker. I hans arkiv finns unikt material, som
protokollen från schackolympiaden i Stockholm 1937. Calle
Erlandsson har träffat Littorin, som bland annat berättar om
schackoriginal som han har träffat och umgåtts med, och om
hans hemliga uppdrag som smugglare av reservdäck och
laxermedel.

34

Schack som en del av miljön
I förra numret berättade författaren Fredrik Ekelund om sitt schackintresse och vi publicerade ett kapitel
med schackanknytning ur hans debutroman “Stuv Malmö, kom!“. Här blir det mer av den varan. Ekelund
förklarar hur han har använt sig av schacket i sina romaner. Vi avrundar med hans novell “Gambit“ där
det handlar om bottenlös smärta och ett blodigt offer. I den ordningen.
Grandelius i kamp med världseliten
En välkommen mobilsignal
“Det var i Ryssland jag lärde mig ...“
Duellen (Semcesen–Bejtovic)
Bobby Fischer 1943–2008
Harry Rubinstein 1920–2007
Brev
Boknytt
Kombinationer
Nilssons pjäser
Karlsson gick från klarhet till klarhet
Allsvenska partier
Danskarna har upptäckt Malmö Open
Gemytligt i Karlstad Open
Tävlingskalender

20
21
23
25
32
33
41
42
45
46
47
50
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58
61

Medarbetare i det här numret:
Emanuel Berg, Stellan Brynell,
Pontus Carlsson, Fredrik Ekelund,
Calle Erlandsson, Johan Furhoff,
Nils Grandelius, Stefan Hildingstam,
Rolf Lekander, Kristoffer Nilsson,
Sebastian Nilsson, Daniel Semcesen,
Bo Sjögren, Axel Smith, Hans Tikkanen,
Tapio Tikkanen, Ralf Åkesson.
Omslagsfoto:
Calle Erlandsson
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GM Radoslaw Wojtaszek, Polen
GM Pia Cramling
GM Evgenij Agrest
IM David Berczes, Ungern
GM Vasilios Kotronias, Grekland
GM Tomi Nybäck, Finland
GM Sergej Ivanov, Ryssland
IM Bengt Lindberg
GM Kaido Külaots, Estland
GM Emanuel Berg
GM Ivan Farago, Ungern
IM Krisztian Szabo, Ungern
GM Robert Fontaine, Frankrike
GM Lars Karlsson
GM Slavko Cicak
Nils Grandelius
GM Pontus Carlsson
GM Lars Bo Hansen, Danmark
IM Sampsa Nyysti, Finland
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Kjetil Stokke, Norge
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rets Rilton bjöd på två nyheter. Man hade gjort högsta
gruppen mindre genom att dra
ratinggränsen vid 2200, och man
frångick Hortsystemet och slopade all delning av prispengar.
Den förstnämnda ändringen
möttes av en del protester från
amatörer som gick miste om chansen att få stormästarlektioner,
men publikens intryck var att
tävlingen gynnades genom att
partierna snabbare blev jämnare
och hårdare. Dr Riltons testamente fastlägger ju också som
tävlingens ändamål att ge unga
lovande svenska spelare möjlighet att mäta sig mot internationellt motstånd, och de vanliga
amatörernas intresse av instruktion finns inte omnämnda i
testamentet.
För min del hamnade jag i
hetluften redan i andra ronden.
Min motståndare är en blott
sextonårig polsk gentleman, som
förde sig professionellt och aldrig
lämnade förstabordet i turneringen.
Sicilianskt (B 23)
Johan Furhoff
Radoslav Wojtaszek
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3
Lg7 5.Le2 d6
I åttonde ronden prövade den
lettiske junioren Nikita Meskovs
5...e6 mot mig, men överraskades av 6.d4!. Poängen, som är
välkänd från svarts sida i Engelskt, är att vit återvinner bonden
med ganska bra spel efter 6...Sxd4
7.Sxd4 cxd4 8.Sb5, eftersom det
är alltför farligt att tillåta Sd6+.
Meskovs spelade till sist det lätt
panikslagna 6...Sge7, och blev
vederbörligen mosad på de svarta
fälten efter 7.dxc5 Da5 8.Le3
Lxc3+ 9.bxc3 Dxc3+ 10.Kf2 f5
11.Dd3 Db4 12.Sd2. Man måste
förebrå hans tränare, som inte
varnade för 6.d4.
6.d3 e6 7.Le3!? Sd4
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internationell konkurrens, allt enligt Tore Riltons testamente. Och visst tar de svenska
elitjuniorerna chansen att mäta sig med stormästarna kring nyår. I sitt reportage från
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finns även Axel Smiths vinstparti mot fjolårets Riltonsegrare Robert Fontaine.

Det är vedertaget att svart, som
tillåtit sig att jämte g6 spela både
d6 och e6, på detta sätt bör
hindra vit från att spela d4. Till
den här ställningen kommer man
efter 1...c5, förutsatt att motståndaren utför de mest ansedda
dragen.
Här hade jag en liten överraskning på lut, som jag inte fick
använda i SM, även om jag
använt den med framgång i två
partier som inte finns i databaserna.
8.e5!
Detta är också en bekant idé,
men verkar vara ny i det här läget.
Man kan jämföra med den välkända varianten 1.e4 c5 2.Sc3
Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d3 d6
6.f4 e6 7.Sf3 Sge7 8.0-0 0-0 9.Le3
Sd4 10.e5, som har analyserats
ganska ingående. I min tappning
har vit sparat ett tempo genom
att undvika g3, men å andra sidan
blir jag tvungen att ta tillbaka
med löparen på f3 när svart
byter, och inte med damen vilket
vit alltid gör i g3-varianten. En
annan skillnad är att e5-framstöten kommer tidigare, så att rocka-

den är ett drag mer avlägsen för
båda sidor. Det är fördelar och
nackdelar, och i varje fall annorlunda än det gamla vanliga.
8...Se7!
En kritisk variant är om svart
försöker utnyttja att vit inte har
gjort g3 genom att ta h2-bonden
med 8...dxe5 9.fxe5 Sxf3+ (i partiet Furhoff–Carlsten, allsvenskan
2007 följde istället 9...Se7 10.Se4
Sxf3+ 11.Lxf3 Lxe5 12.Lxc5 0-0
13.d4 Lg7 14.c3 Dd7 15.0-0 Td8
16.Sd6 med klar fördel för vit)
10.Lxf3 Lxe5 11.Lxc5 Dc7! 12.
d4 Lxh2. Jag har så småningom
kommit fram till att vit har svårgripbar men farlig kompensation
för bonden, och anför varianten
13.Dd3! Lg3+ 14.Kd1 Se7 15.
Sb5 Db8 16.Th3!, där vit allvarligt hotar 17.Txg3, som bevis.
Wojtaszek ger sig dock inte in
på några sådana äventyr.
9.Se4 Sef5
Första gången vapnet prövades
följde 9...Sxf3+? 10.Lxf3 dxe5
11.Lxc5! exf4 12.Sd6+ Kf8 13.d4
b6 14.La3 Tb8 15.Dd2 Dc7
16.Sb5 Dc4 17.Dxf4 e5 18.Dh4
och vit vann i partiet Furhoff–

AV JOHAN FURHOFF

Palmblad, Salongernas höstturnering 2005. Svart ska tydligen
vänta med att byta på f3 tills vit
gör c3, annars går det för snabbt.
10.Lf2 dxe5 11.fxe5 0-0!

12.c3
Ett intressant alternativ är
12.g4!?, och svart har två möjligheter. Han kan få hela löparparet med 12...Sxe2 13.Dxe2 Sd4
14.Lxd4 cxd4 15.g5, men hans
kungsflygelmajoritet är blockerad och kan senare angripas med
h2-h4-h5. Mer tematiskt är
12...Sxf3+ 13.Lxf3 Sd4 14.c3
Sxf3+ 15.Dxf3 Lxe5 16.Lxc5
Te8, men efter 17.g5! b6 18.Sf6+
Lxf6 19.exf6! Tb8 20.Tf1 tror
TfS nr 1/2008
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jag att vit har ett visst övertag.
Blockadmanövern g2-g4-g5 är
troligen nyckeln till vits spel i den
här varianten.
12...Sxf3+ 13.Lxf3 Lxe5 14.
Lxc5 Te8 15.g4!?
Nu kunde jag alltså inte hålla mig
längre. Planen är att besvara
15...Sh4 med 16.g5.
15...b6! 16.Lf2! La6
Svart avstår från det naturliga
16...Lb7 på grund av 17.d4 Lg7
18.Sf6+ Dxf6 19.Lxb7, då den
löparen nog är starkare än springaren.
Efter partidraget är det kanske
möjligt att ta en kvalitet med
17.Sd2 Lxd3 18.Lxa8 Dxa8
19.Df3, men svart är inte helt
utan kompensation.
17.d4 Lg7 18.h4 Tc8 19.Dd2
Sd6
Ställningen är obalanserad med
ömsesidiga chanser.
20.0-0-0 Sc4 21.Df4 Lb7 22.h5
Här borde jag ha spelat 22.Sf6+
Lxf6 23.Lxb7 Tc7 24.La6 med
goda chanser.
22...e5! 23.dxe5 Lxe5

24.Dh6?
Ett allvarligt fel. Vit är fortfarande väl med i partiet efter 24.Sf6+!
Dxf6 25.Dxf6 Lxf6 26.Lxb7
eller 24...Kh8?! 25.Dxe5! (detta
hade jag missat) 25...Sxe5 26.
Txd8 Texd8 27.hxg6!.
24...Lg7?
Här var 24...Dc7 starkt.
25.Df4 Dc7 26.Dxc7 Txc7 27.
The1 Kf8
6
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Nu står svart bättre på grund av
bindningen av springaren. Med
ont om tid går jag snabbt under.
28.Kc2? Tce7
Redan är materialförluster oundvikliga.
29.h6 Lxh6 30.Td4 Se5 31.Lh1
Sxg4 32.Lh4 Te6 33.uppg.

18.Sb5 d5! 19.Lxg7 Kxg7 20.g5
Sd7 21.exd5 Db8

Ett parti helt i testamentets anda
spelades ett par bord längre ner.
Den ryske stormästaren Sergej
Ivanov bjöd hårt motstånd, men
inte så hårt att Erik Blomqvist var
chanslös.
Sicilianskt (B 75)
Erik Blomqvist
Sergej Ivanov
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7
7.f3 a6
Den här öppningen har behandlats två gånger tidigare i
tidskriften, i nr 4/06 (Carlsson–
Campos) och nr 3/07 (Hellers–
Ivanov).
8.Lc4
I det ovannämnda partiet lät Ferdinand löparen stanna på f1, och
fortsatte 8.Dd2 Sbd7 9.0-0-0 b5
10.g4, vilket verkar ge vit enkelt
och bra spel. Med partidraget
satsar vit på matt.
8...b5 9.Lb3 Lb7 10.Dd2 Sbd7
11.0-0-0 0-0?!
Oftast brukar svart vänta med
rockaden i den här varianten, av
respekt för vits angrepp.
12.Kb1?!
Ett pseudoprofylaktiskt drag.
12.Lh6 eller 12.h4 h5 13.g4 borde fungera bra.
12...Sc5 13.h4 Sxb3 14.axb3
b4 15.Sa4 a5 16.g4?
Här ska vit spela 16.h5! Sxh5
17.g4 Sf6 18.Lh6, och svart är
troligen tvungen till 18...Lh8.
16...h5 17.Lh6 e5!
Vit har skickat iväg en lång rak
höger mot h6, och svart kontrar
mot kroppen medan vit är ur
balans.

Trots bondevinsten är ställningen obehaglig för vit, eftersom
springaren på b5 är på väg att bli
fångad. Blomqvist gör en dygd av
nödvändigheten och serverar det
som ett långsiktigt pjäsoffer.
22.f4! La6 23.fxe5 Lxb5 24.The1
Lxa4?
Det gick inte att ta på e5 på grund
av 24...Sxe5 25.Dd4 Te8 26.d6,
och 24...Te8 25.e6 fxe6 26.dxe6
Se5 27.Df4 Txe6 28.Sc5 är farligt för svart, men om svart fortsatt med 24...Kh7 25.e6 fxe6
26.dxe6 Se5 27.e7 Tf5 28.Dd8
Sf7 hade vits kompensation varit
tämligen diffus. Varde därmed
påvisat att vit tog en schacklig
risk med sitt pjäsoffer, vilket de
flesta av oss kanske redan gissat.
25.bxa4 Db6 26.e6 fxe6 27.
Txe6?
Här hade man väntat 27.dxe6,
vilket också är mycket starkt.
Efter 27...Sc5 28.e7 Tfe8 29.Df4!
är hotet Td6 mördande. Efter
partidraget kämpar vit för att hålla
jämvikten. Men om svart nu
slappnade av, så begick han ett
misstag.
27...Dc5 28.Tde1 Tf7 29.Dd3
Sf8 30.Tf6!
Kreativ angreppsföring. Vits drag
måste ha varit svåra för motståndaren att förutse. Nu kanske
30...Td8 är solitt, men i praktiken blir det att man tar tornet.
30...Txf6 31.gxf6+ Kxf6 32.d6
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Td8?
Svart var i det här läget knappast
nöjd med remislutspelet efter
32...Ta7 33.Tf1+ Kg7 34.Txf8
Kxf8 35.d7 Txd7 36.Dxd7, men
nu hamnar han ur askan i elden.

33.Df3+! Df5 34.De2! Dd7
Vad annars? På 34...Td7 följer
likafullt 35.De7+!.
35.Df2+! Df5 36.Dd4+! uppg.

vanligare.
16...Ld7
Alternativet är varianten 16...Lf7
17.Lh6 Te8 18.Lb5 e5 19.Df2
Te7 20.f4, som har setts i partierna Topalov–Shirov, Wijk aan Zee
2007 och Aronian–Shirov, kandidatfinalen i Elista 2007.
17.e5 e6
Här har 17...fxe5 18.Dxe5 Db8
19.Dxe7 Te8 20.Dc5 b6 21.Dc1
spelats i några partier, vilket kan
vara ganska chansrikt för vit.
18.Sf4 exd5 19.Dxd5+ Kg7
Det finns problem även med
19...Kh8 20.exf6. Försöker svart
då framtvinga avbyten med
20...Lf5 kan han förlora vackert
efter 21.Lxf5 Dxd5 22.Sxd5 gxf5
23.Lh6 Tf7 24.Se7! Txf6 25.Ld2
Kg7 26.Lxa5.
20.exf6+ Txf6 21.Ld4

Dammanövern d3-f3-e2-f2-d4
är verkligen fascinerande, och
nästan omöjlig för svart att förutse i förväg. Det är svårt att försvara sig i schack.
I tredje ronden var det redan
dags för stormästarmöten, och en
intressant teoriduell i Grünfeldindiskt.
Grünfeldindiskt (D 89)
Tomi Nybäck
Thomas Ernst
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3
Lg7 7.Lc4 c5 8.Se2 Sc6 9.Le3
0-0 10.0-0 Lg4 11.f3 Sa5 12.
Ld3 cxd4 13.cxd4 Le6 14.d5!?
Lxa1 15.Dxa1 f6
Det här kvalitetsoffret har stolta
anor från kandidatfinalen Bronstein–Boleslavskij 1950, men har
väl aldrig ansetts ge vit någon
egentlig fördel vid bästa spel. Vi
ska nu se vad Tomi Nybäck har i
rockärmen.
16.Dd4
Nybäck väljer att spela i centrum. Både 16.Lh6 och 16.Tb1 är

21...Kh6
Ernst måste ha planerat 21...Sc6,
men efter 22.Lxf6+ Kxf6 23.
Lxg6! hxg6 24.Dd6+ Kg7 25.
Dxg6+ Kf8 26.Dh6+ Kg8 27.Td1
Db6+ 28.Kh1 har vit avgörande
angrepp. Efter partidraget väntar
ett ännu grymmare slut för den
svarta kungen.
22.De5 Tf7 23.Se6! Lxe6 24.
Le3+ g5 25.h4 uppg.
En spelare som ofta har egna goda
idéer i öppningarna är Vasilios
Kotronias. Mot Bengt Lindberg i
fjärde ronden följde han även upp
med kraftfullt spel ända in i slutspelet.

Sicilianskt (B 48)
Vasilios Kotronias
Bengt Lindberg
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6
7.Ld3 Sf6 8.0-0 Se5
I den här varianten har vitspelarna länge famlat efter ett tillförlitligt sätt att utveckla initiativet.
9.h3 Lc5 10.Dd2!? d6 11.f4 Sg6
12.Df2! 0-0 13.Tae1
Nu verkar det som att vit hotar
att göra e4-e5. Och mycket riktigt, i partiet Kotronias–Varga,
franska ligan 2005 skedde 13...b5
14.e5! dxe5 15.Sxe6 Lxe6 16.
Lxc5 Sxf4 17.Lxf8 Txf8 18.De3
och vit förvaltade sitt materiella
övertag. Emellertid tror jag att
svart kunde ha spelat 15...Lxe3 (i
stället för 15...Lxe6) och efter
16.Sxc7 Lxf2+ 17.Txf2 Ta7 18.
Lxg6 Txc7 19.fxe5 fxg6! 20.exf6
gxf6 håller svart jämvikten. Hur
som helst väljer Lindberg att
blockera e5-framstöten.
13...e5 14.fxe5 dxe5
Till ett helt annat slags spel leder
14...Sxe5, och som partiet utvecklar sig kan vem som helst
hävda att det hade varit bättre.

15.Sdb5! Lxe3 16.Sxc7 Lxf2+
17.Txf2 Tb8 18.S3d5 Sxd5
19.exd5
Nu är vits c- och d-bönder snäppet farligare än svarts e- och fbönder, vilket är illavarslande för
svart. Det räcker inte att komma
god tvåa i en sådan kapplöpning.
19...f6
TfS nr 1/2008
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Han garderar e5-bonden för att
kunna gå fram med springaren,
men det finns en mindre uppenbar hake. 19...f5 var bättre.
20.c4 Sf4

21.Txf4!
Inget fegspel! Han står säkert bättre efter till exempel 21.Lc2, så
han bör ha räknat långt på offret.
21...exf4 22.d6 Ld7
Man kan överväga att lägga in
22...b6 23.b4 för att öppna blinjen för tornet när vit går fram,
men även här har vit mer än
tillräcklig kompensation för
kvaliteten.
23.c5 a5 24.Te7 Tfd8 25.Lc4+
Kh8 26.Se6 Lxe6 27.Lxe6 Te8
28.Ld7
Även 28.Lf7 var möjligt. Svart
kan nästan inte röra en fena, och
vit får tid att gå upp med kungen.
28...Ted8 29.Kf2 g6 30.Kf3 Tg8
31.Ke4 Tg7 32.Kd5 f5 33.Ke6
En veritabel tour de force.
33...g5 34.Te8+ Txe8+ 35.Lxe8
g4 36.Lf7 f3 37.d7 Tg8 38.Lxg8
f2 39.d8D f1D 40.Df6+ Kxg8
41.Df7+ uppg.
I femte ronden kunde publiken
glädja sig åt ett spännande möte
mellan regerande Sverigemästarna för seniorer respektive juniorer. Av partiet ser det nästan ut
som att det är vitspelaren som är
den mest erfarne att döma av den
säkra och rutinerade spelföringen. Här tycker jag mig kunna
utläsa av Grandelius kommen8
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tarer nedan att det är mycket
schackpsykologi som spelar in.
Grandelius vet mycket väl vad
Tiger vill spela på, och förstår att
göra det så obekvämt som möjligt
för honom, vilket gör att partiet
ser ensidigt ut.
Sicilianskt (B 80)
Nils Grandelius
Tiger Hillarp Persson
1.e4
Jag har spelat en del d4 sista
tiden, men mot min erfarne
GM-motståndare ville jag spela
mitt vanliga e4.
1...c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e6
7.Le3 Sc6
7...b5 8.Dd2 Sbd7 9.g4 h6 10.
0-0-0 Se5 har Tiger spelat förut,
bland annat mot Emil Hermansson i senaste Sigemanturneringen.
8.Dd2 Le7 9.g4 0-0 10.0-0-0
Sxd4 11.Lxd4 b5 12.Kb1!
Ett dragföljdstrix, som undviker
en av svarts bästa varianter. Jag
har tidigare även spelat 12.g5,
som är huvuddraget, men ställningen efter 12...Sd7 13.h4 Da5!
14.Kb1 b4 (nu har vit inte möjligheten Sa4) 15.Se2 Se5 anses
helt okej för svart.
12...Sd7 13.h4
Vit börjar med den starkaste (och
enda?) planen i ställningen: att
köra över svart på kungsflygeln
med g- och h-bönderna.
13...Dc7 14.g5 Se5
Detta hade jag inte sett förut.
Det vanliga är 14...b4 15.Sa4 Tb8,
vilket leder till väldigt intressant
spel.
15.Dg2
Här står damen bra. Dels är den
inte i vägen, dels understödjer
den en senare g6-framstöt.
15...b4
Svart skapar motspel på damflygeln.
16.Sa4!
Nyhet! Springaren står bra här.

Dels täcker den b6 och c5, men
den stoppar även svarts a-bonde.
Nackdelen är att den kan bli
bortkörd med Ld7.
16...Tb8
Vit hotade Sb6 med vinst av
löparparet. Nu hotar det Ld7.
17.b3 Ld7 18.Sb2 Lb5
Kanske är 18...a5 en bättre idé,
för att få mer motspel på damflygeln.
19.f4
Vit kör med f-bonden istället.
Det tjänar ett tempo och det blir
väldigt farligt när bonden kommer till f6.
19...Sc6 20.Le3 Tfe8

Detta draget ser lite konstigt ut
och är kanske lite långsamt,
men det har sina fördelar. Dels
får löparen ett fält på f8, och e6bonden får en extra gardering.
21.h5
Jag tyckte att Te8 såg ut som
profylax mot f5, och spelar därför istället på g6-breaket när nu
f7 är försvagat.
21...Lf8 22.Lc1!
Går ur e-linjen. 22.g6
är mer direkt, men jag fick aldrig
någon klarhet i 22...d5. Kanske är
det ändå bra för vit, men jag
tyckte det var onödigt att tillåta
eftersom svart ändå har svårt att
göra något.
22...Lxf1 23.Thxf1 Sa7
Spelat à tempo med remianbud.
Jag var väldigt frestad att anta,
men efter att jag hade tänkt till
insåg jag att svart fortfarande har
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svårt att göra något vettigt.
24.Sd3 Sb5 25.Lb2
Här står löparen bra.
25...d5
Desperation, men det är svårt att
se något bättre. Enda konstruktiva idén är 25...Sc3+, men efter
26.Lxc3 Dxc3 ser det ut som att
27.f5 med planen f6 och g6 ger
en mördande attack. Nu är det
inte riktigt så enkelt, för vit har
inte så många pjäser bakom
bönderna som kan följa upp angreppet, och svarts passiva pjäser
kan komma i spel om vit går på
för hårt. Kanske ska vit börja med
27.Tf3 och se vart damen ska gå.
26.exd5 exd5 27.Se5!

Det stänger ute svarts pjäser helt.
Detta hade Tiger missat. Med
usel ställning och dålig tid går han
snabbt under.
27...Ted8 28.g6
Det finns ingen anledning att ta
på d5, den bonden springer inte
bort.
28...fxg6 29.hxg6 h6 30.Txd5
Ld6 31.Tfd1 Te8 32.Txd6!
och med tjugo sekunder kvar gav
Tiger upp. Vit vinner lätt efter
32...Sxd6 33.Dd5+ Kh8 34.Dxd6
Dxd6 35.Txd6.
(Kommentarer av Nils Grandelius)
Wojtaszek gick upp i ensam
ledning genom att besegra Ralf
Åkesson i femte ronden, men den
skridskoturen gick över mycket
svag is.

Ralf Åkesson

Radoslaw Wojtaszek
Ralf har spelat igelkotten, och
har förutom den utjämnande
d5-framstöten också fått motståndaren att försvaga den långa vita
diagonalen med g3. Nu fattar
Wojtaszek ett strängt taget huvudlöst beslut.
26.e5
Egentligen törs jag knappt titta.
Jag har råkat illa ut på den långa
vita diagonalen i så många blixtpartier mot Ralf, och detta drag
väcker alla de gamla vanmaktskänslorna till liv. Men Wojtaszek
litar på sina beräkningar.
26...Db7! 27.Kf2
Efter 27.exf6 Dh1+ 28.Kf2
Dxh2+ 29.Ke3 Dxg3+ 30.Kd2
Dxf4+ 31.Le3 Dxf6 har svart fyra
bönder för pjäsen, och vits kung
står fortfarande inte helt säkert.
27...Txc4?!
Skada. På internetportalen
Schackforum påtalade Lasse Thomasson att svart kunde ha fått ett
vinnande angrepp med 27...Sc5!!.
Det handlar om att ta bort flyktfält för den vita kungen inför det
stundande Dg2+, och det ligger
Txd3 i luften eftersom vits dam
måste gardera springarschacken
på g4. Thomasson anger bland
annat följande varianter, som alla
ger svart vinnande angrepp:
a) 28.Lxc5 Txd3 29.Dxd3 Dg2+
30.Ke3 Sg4+ 31.Kd4 Lxc5+ 32.
bxc5+ bxc5 matt.

b) 28.bxc5 Txd4 29.Td1 Sg4+
30.Dxg4 Txc4 31.Lxc4 Dg2+ 32.
Ke1 Dxc2 33.Td3 Txc5.
c) 28.exf6 Txd4 29.Le4 Sxe4+
30.Sxe4 Lf8 31.Sed2 Dg2+
32.Ke3 Dd5 33.Kf2 Tcxc4
34.Sxc4 Dg2+ 35.Ke3 Te4+.
Åkessons drag är mer överskådligt, men för inte ända till målet.
28.Lxc4 Sg4+ 29.Dxg4 Dg2+
30.Ke3 Dxc2 31.De2!
Vit kan andas ut. Nu har han
nytta av sin centraliserade kung.
31...Dxe2+ 32.Lxe2 a5 33.bxa5
bxa5 34.Sb5 Sc5 35.Sd6 Sb7
36.Sc4 Sc5 37.Sxa5
Styrkeövertaget på damflygeln
har inbringat en merbonde.
37...Sd7 38.Sc4 Tb8 39.Kd2 Ld5
40.Ta1 Sc5 41.Lxc5 Lxc5
42.Kc3 Lc6 43.a4 Lb4+ 44.Kd4
Ta8 45.Ld1 Kg7 46.Sd6 Ta6
47.Lc2 Ta8 48.Kc4 Tb8 49.a5
Ld2 50.a6 Ld5+ 51.Kd4 f5 52.
exf6+ uppg.
Härefter tog Wojtaszek inte några fler risker i tävlingen. Samtliga
hans återstående partier slutade
remi, och genom särskiljningsreglerna erhöll han ett odelat
förstapris.
Sjätte ronden kan i efterhand
ses som den avgörande i turneringen. Kotronias fick nöja sig
med remi mot Wojtaszek, och
förlorade därmed sin bästa möjlighet att gå om polacken. Sergej
Ivanov, David Berczes, Pia Cramling och Evgenij Agrest vann mot
starka motståndare, och bildade
tillsammans med Wojtaszek en
tätklunga som remiserade sig ända
in i mål.
Vid sidan av toppborden, lite
längre ner i salen, utkämpas
många hårda duster som ofta inte
gäller så mycket mer än ära och
rankingpoäng. Här och var sitter
stormästare med butter uppsyn,
som kan berätta om bortsatta pjäser, glömda klockor och schacklig orättvisa utan bortre gräns.
TfS nr 1/2008
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Där finns förhoppningsfulla
juniorer och begåvade men
ojämna amatörer, som alla kan
slå vem som helst på en bra dag,
men som inte gjorde det just igår.
Dessa befinner sig ofta i sitt sinne
egentligen bara tillfälligt ute i
salen, innan de återtar sin självklara plats på podiet, men i
verkligheten är det få som får ta
det lilla klivet upp mot Riddarfjärden. Det inser de ringrostiga
storspelarna av äldre modell, och
de som alltid varit hyggliga spelare och som egentligen inte gör
anspråk på mer. Alla kämpar de
dock frenetiskt. Här ges ingen
nåd, och efterfrågas inte heller,
för man kämpar om äran. Publiken passerar förbi och kastar en
blick då och då, men åtskilligt av
den djupare dramatiken utspelar
sig i det tysta. Visst hör någon
förlorarens skri, men fragmentvis, interfolierat med larmet från
hundra andra bataljer.
Erik Hedman

Johan Henriksson

31.Txd4
Det är till att försöka visa sig på
styva linan. Partiet hade dock
tagit slut betydligt snabbare om
han hade sett 31.d7 Dxa5 32.Tc8
De1+ 33.Kg2 De4+ 34.Kh2. På
grund av möjligheten Tf8+ går
det inte att angripa f2, och vit får
ny dam.
31...Dxa5 32.Td1 Dd8 33.b4
10
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Kxe5?
Svart klarar inte omställningen
av spelet. Det är vitalt att skapa
något slags mothot, och det kan
bara ske genom kombinerade
ansträngningar av kungen och
kungsflygelbönderna, som ska
göra det möjligt för damen att
lämna blockaden av fribonden och
leverera remischackar. Därför
måste han omedelbart spela
33...h5! 34.d7 h4 med gott hopp
om livet.
34.d7 Kf6
Han går ner i en brygga som inte
går att ta sig ur.
35.Kg2 g4?
Det hjälper vit att bondeställningen fixeras på det här sättet.
36.Kf1! Ke7 37.Ke2 h5 38.Td4
Nu är svart förlorad. Förr eller
senare kommer vit att få upp ett
bondeslutspel, där hans kung
kommer före på kungsflygeln.
38...e5 39.Td5 Ke6 40.Td3 Ke7
Vit kan inte gå fram med b-bonden så länge svarts kung står på
e7. Å andra sidan vill han gärna
att e-bonden rycker fram, så att
han lättare kan ta den med kungen. Dragtvånget kryper närmare
för svart.
41.b5 e4 42.Td4 Ke6 43.b6
Dxd7 44.Txd7 Kxd7 45.Ke3 Kc6
46.Kxe4 Kxb6 47.Kf5 Kc5 48.
Kg5 Kd4
och samtidigt uppgivet. Det här
partiet förstod datorn inte så
mycket av.
Två spelare som alltid spelar
kompromisslöst är Emanuel Berg
och Lars Karlsson, och de har
också det gemensamt att de båda
är experter på Franskt. Emanuel
guidar oss igenom deras uppgörelse från sjunde ronden.
Franskt (C 16)
Emanuel Berg
Lars Karlsson
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4
Franskt Winawer. Den här va-

rianten har jag spelat under lång
tid både som svart och vit och
känner därför till ställningstypen
mycket väl.
4.e5 b6
Lasse väljer en mindre känd variant. Det här draget bygger på en
långsiktig idé att byta av vitfältslöparna för att sedan ta kontroll
över de vita fälten. Vanligare är
4...c5 eller 4...Se7.
5.a3
Alternativet är 5.Dg4 men efter
5...Lf8 står svart solitt och vit har
inget effektivt sätt att utnyttja
sitt utvecklingsförsprång.
5...Lf8
Svart väljer att behålla svartfältaren eftersom ett byte av denna
skulle göra honom mycket svag
på de svarta fälten. Efter 5...Lxc3+
6.bxc3 La6 (6...Dd7!? länkar över
till 4...Dd7. Idén är att bemöta
7.Dg4 med 7...f5 för att undvika
försvagningen g6. Detta har jag
själv spelat som svart med bra
resultat.) 7.Lxa6 Sxa6 8.Dg4 g6
får svart problem med de svarta
fälten, och vits löpare på c1 vaknar till liv.
I stället för 8...g6 undviker
8...Kf8!? att försvaga de svarta
fälten, men här blir istället
kungen utsatt för angrepp. Ett
instruktivt exempel är partiet
Suess–Peine, Oberursel 1972 där
det följde 9.Sh3! (Springaren står
bättre här än på f3 eftersom den
inte stoppar f-bondens framfart.)
9...Se7 10.De2 Sb8 11.0-0 Dd7?!
(Lite väl långsamt. Bättre var
11...Sbc6 direkt för att snabbare
komma med springaren till c4.)
12.a4 Sbc6 13.La3 Sa5 14.f4 g6
15.f5! (Nu öppnas ställningen
framför svarts kung och vits angrepp slår igenom.) 15...exf5 16.
Sf4 Dc6 17.Df3 Td8 18.g4 Sc4
19.Lxe7+ Kxe7 20.gxf5 gxf5
21.Dd3 Thg8+ 22.Kh1 Tg5
23.Tae1 Tdg8 24.e6 f6 25.Sh3
Th5 26.Txf5 Th6 27.Txf6 Kxf6
28.Df3+ Kg7 29.Tg1+ Tg6
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30.Txg6+ hxg6 31.Df7+ Kh6
32.Dxg8 Kh5 33.Dh7+ Kg4
34.Dxg6+ Kf3 35.Dg2+ Ke3
36.Df2+ uppg.
6.Sf3 Se7
Nu är 6...La6 för tidigt med
tanke på svarts långsamma
utveckling. Vit kommer klart
bättre efter 7.Lxa6 Sxa6 8.Dd3
Sb8 9.Se2 med idén att bemöta
c5 med c4!
7.h4!
Ett starkt drag. Idén att är spela
h4-h5 för att framtvinga h7-h6
och hålla nere svart på kungsflygeln. Ibland kan vit också utveckla tornet längs h-linjen för att
sedan sätta press på g7 eller f7.
7...Dd7
Svart förbereder ytterligare för
La6 och inväntar vit. Svart står en
aning passivt, men har en solid
ställning. Det är lätt gjort för vit
att bli överambitiös, vilket snabbt
kan straffa sig.
8.Lb5

Ett nyckeldrag i den här varianten. Vit undviker löparavbyte
genom att manövrera runt löparen till a4 för att sedan fortsätta
med Se2, c3 och Lc2. Det här
draget hindrar också svart från att
bryta upp centrum med c5.
8...Sbc6
En nyhet! Tidigare har 8...c6 spelats i partiet Short–Psakhis, Banja
Luka 1985. Det följde 9.La4 a5
10.h5 h6 11.Se2 La6 12.c3 Dc7
13.0-0 Sd7 14.Te1 Lb5 15.Lc2
a4 16.Sf4 c5 17.Sh4 Dc6 18.Ld2

Lc4 19.Dg4. Svart fick ett visst
initiativ på damflygeln men när
spelet senare öppnades blev
utvecklingsförsprånget och vits
tryck på kungsflygeln till sist
avgörande.
9.h5 h6 10.Se2?!
Starkare var 10.De2 för att förhindra svarts plan. Nackdelen är
att vit då inte kan spela springaren via e2 till f4, men rutten via
d1-e3 är inte så dum den heller.
Svart har en solid men svårspelad
ställning eftersom den saknar en
konstruktiv plan.
10...a6 11.Ld3 a5!
Jag hade förutsett denna bondeframstöt, men underskattat den
och även missat några eleganta
finesser. Svarts idé är att byta av
vitfältarna med La6 och sedan
fortsätta med a4 följt av Sa5-c4
med bra spel.
12.Sf4
12.a4 fungerar inte på grund av
12...Sb4! och svart kan byta av
löparen på d3.
12...La6
En mycket intressant idé var
12...a4!? 13.De2 (Svarts huvudidé är att bemöta 13.Lb5 med
13...Ta5 14.De2 Txb5! 15.Dxb5
Sxe5 16.Dxd7+ Sxd7. Ett mycket intressant kvalitetsoffer som
ger svart full kompensation i
form av en bonde, löparparet och
ett starkt centrum.) 13...Sa5
(13...Sb8 med idén att genomföra La6 till varje pris är lite väl
provocerande och förlorar för
mycket tid för svart. Det kan följa
14.Ld2 [14.c4 c6 är helt onödigt
eftersom det ger ett fint fält på d5
till svarts springare]. 14...La6
15.Lb4 och vit står klart bättre
tack vare utvecklingsförsprånget
och terrängfördelen.) 14.Lb5 c6
15.Lxa4 La6 16.Dd1. Vit har
vunnit en bonde men svart har en
del aktivitet som kompensation,
men med tanke på den dåligt
utvecklade kungsflygeln är det
vit som står klart bäst.

13.LXa6 TXa6 14.a4!

Ett mycket viktigt drag. Svart
hotade med a5-a4 vilket hade
gett honom fin kontroll på de vita
fälten. Nu blir istället svart inlåst
och det finns inte längre någon
bra plan för honom.
14...Ta8 15.De2 Sb4
Svart påbörjar en omgruppering
för att om möjligt kunna skapa
motspel på damflygeln.
16.c3 Sa6 17.0-0
Nu är vit fullt förberedd att möta
c7-c5 med c2-c4 vilket svarts ställning inte kan tåla med tanke på
hans dåliga utveckling.
17...c6 18.b3
Förbereder La3.
18...Sc8 19.Sh2
Springaren är på väg till ett bättre
fält på g4. Samtidigt förbereder
vit lite smått framstöten f4-f5.
19...Sc7 20.Sg4 b5
Svart tappar tålamodet och ser
sig tvungen att göra något på damflygeln. Men i själva verket är det
bara vit som tjänar på att ställningen öppnas. Hur som helst är
det inte så mycket svart kan göra
längre.
21.Sd3 bxa4 22.bxa4 Sb6
23.Se3
Det förhindrar Sc4 och förbereder f2-f4-f5.
23...c5?
Nu går det snabbt utför. Sista
chansen att komma till rockad
var nog 23...Le7 24.Dg4 0-0, och
även om det ser riskfyllt ut så var
det antagligen det bästa svart
TfS nr 1/2008
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kunde göra. Det kan följa 25.Sc5!
(Om vit lockas av en mattkombination med 25.Sc4 dxc4 26.Lxh6
Se8 27.Lxg7 så blir det bara remi
efter 27...cxd3 28.h6 Kh7
29.De4+ Kg8 och vit kan inte
göra några framsteg.) 25...Dd8
26.La3 med klar fördel för vit.

24.Sxc5! Dc6
24...Lxc5? är totalt förlorat för
svart efter 25.dxc5 Sc8 (25...Sxa4
26.Dg4 följt av Dxg7 med avgörande fördel.) 26.Dg4 med merbonde och överlägsen ställning
för vit.
25.Dg4 Sa6 26.La3 Sxc5 27.
Lxc5 Sxa4 28.c4! Sxc5
28...dxc4 faller på 29.Lxf8 Kxf8
30.d5! exd5 31.Sf5 följt av e6.
29.cxd5 exd5 30.dxc5
Slaget är förlorat. Svarts kung
står mitt inför det kommande
angreppet och är försvarslös.
30...a4 31.Sf5 a3 32.e6! Ta4
33.Tfb1! fxe6 34.Dg6+ Kd8 35.
Tb8+ Kc7 36.Tab1 Ta7 37.Sd4
Dd7
Samtidigt gick svarts tid ut. Ställningen är naturligtvis helt förlorad för svart. Vit kan forcera matt
i sju drag: 38.Dg3+ Ld6 39.cxd6+
Dxd6 40.Sb5+ Kxb8 41.Dxd6+
Ka8 42.Dc6+ Tb7 43.Sc7+ Ka7
44.Txb7 matt.
(Kommentarer av Emanuel Berg)
En del spelare verkar finna sig
särskilt väl tillrätta i Rilton. Det
kan väl visas av att både David
Berczes och Axel Smith precis
12
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som förra året tog var sin inteckning i GM- respektive IM-titeln.
Dessutom tog Eva Jiretorn sin
tredje och sista inteckning i WIMtiteln.
För Axels del säkrades inteckningen redan i sjunde ronden, när
han utmanade fjolårssegraren på
okänd mark till kamp med blanka
vapen, vilket han själv berättar
om.
Tjigorin (D 07)
Axel Smith
Robert Fontaine
1.d4
Ett intressant alternativ till 1.e4.
1...d5 2.c4 Sc6
Fontaine var väl medveten om att
jag inte brukade spela 1.d4 och
överraskade med Tjigorin, som
han aldrig har spelat tidigare.
3.cxd5 Dxd5 4.e3 e5 5.Sc3 Lb4
6.Ld2 Lxc3 7.bxc3
Nils tipsade om denna uppställning. I min öppningsfil hade jag
endast skrivit ”Med klar fördel
enligt den kände teoretikern
Grandelius” och var helt ovetande om att det fanns någon teori
att känna till.
7...Sf6 8.f3
Vit har centrum och löparpar men
ligger efter i utvecklingen. Nu
ska ställningen konsolideras med
Ld3, Se2 och 0-0.
8...exd4
Huvudvarianten verkar vara
8...e4 vilket inte ger upp centrum fullständigt och framförallt
hindrar vitfältaren från att gå till
d3. Jag vet inte ifall vit kan få
fördel.
9.cxd4 0-0 10.Ld3 Dg5
Sune Berg Hansen m.fl. har spelat pjäsoffret 10...Sxd4 11.exd4
Dxd4 och vit har svårt att fullborda utvecklingen. Att spela sånt
här som vit utan hemanalyser
känns aningen riskabelt, så jag
är glad att Fontaine inte heller
kände till öppningen.
11.Kf2 Sd5

Eftersom löparparet framförallt
är en långsiktig fördel som avgör
i slutspelet måste spelaren som
har springare snabbt göra något
av sitt initiativ. Det är precis vad
Fontaine försöker med nu.
12.Se2
Jag kan vinna pjäs med 12.e4 Sf4
13.Lf1 Df6 14.e5 Df5 15.g4 Sd3+
16.Ke3, men efter 16...Df4+
17.Kxd3 Dxd4+ 18.Kc2 Td8 tror
jag att svart har god kompensation.
12...Dh4+
Försvagar fältet f3.
13.g3 Df6 14.Le4
Löparen står i vägen för e-bonden men draget är konkret. Svart
har inget bra sätt att gardera
springaren på d5 och den vill
heller inte backa. Nu när fältet f3
är försvagat kan jag inte spela
14.e4 Sxd4 15.exd5 Dxf3+.
14...Sce7
14...Le6 faller på 15.Db1! och
svart tappar bonde. Möjligt är
14...Td8 men egentligen vill svart
ha det andra tornet på d-linjen.
15.Dc2!
Med dubbelhotet Lxh7+ och
Lxd5 följt av e4 och Dxc7. Svart
måste därför spela:
15...Lf5
Efter 15...h6 16.Lxd5 Sxd5 17.e4
Sb6 18.Dxc7 är svart utan kompensation för bonden.
16.Lxf5 Sxf5 17.Dd3
Min ursprungliga plan var att vinna pjäs med 17.e4 Sxd4 18.Dd3
Sxe2 19.exd5 Dd4+ (Efter
19...Sd4 20.Lc3 c5 21.dxc6 Tad8
22.Tad1 vinner vit pjäs och efter
19...Tfe8 20.Le3 kvalitet.) 20.
Kxe2, men efter 20...Tfe8+ 21.
Le3 Db2+ 22.Dd2 Txe3+! 23.
Kxe3 Te8+ 24.Kd3 Db5+! 25.
Kc3 Te2! kunde jag inte se något
sätt att undvika remischackarna.
För GM-inteckning krävdes
2½/3 och då kändes det tvunget
att spela på vinst med den ställning jag hade.
17...Sd6
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Bytet av vitfältare har egentligen
gynnat svart, eftersom han står
trångt, men jag har fått tillräckligt med tid för att konsolidera
min ställning. Nu är det dags att
avancera i centrum.
18.e4 Sb6 19.Tac1 c6

Med centrum och svartfältare
måste jag stå bra men det gäller
att göra drag också. Jag tyckte att
bondeavancemang i centrum
mest blev svagt och a-bonden
ville jag inte flytta. Men med
bra centrumkontroll är det väl
logiskt att ...
20.g4!?
... angripa kungen? Jag flyttar ofta
bönder framför min egen kung
och det händer med jämna mellanrum att det går åt skogen, speciellt ifall det kombineras med
dålig tidsförbrukning. Fritz gillar
heller inte mitt bondeavancemang men jag tror att det är helt
okej.
20...De6 21.Tc2 Tad8 22.h4
Tfe8 23.h5 Sb5 24.Le3 Sd7
Svart har idéer med Se5 men
hotar ännu inget direkt. Min kung
fick dock lite ångest och jag valde
därför att erbjuda dambyte.
25.Db3 De7?!
Efter dambyte har vit de flesta
trumf på hand men att behålla
damerna och passivisera sig bör
inte hjälpa svart. Fontaine var
nog mest ute efter att spela på
fällor i tidsnöden.
26.a4 Sd6 27.Sg3
Efter 27.e5?! Sc8 28.Dxb7? har

svart 28...Sxe5 29.Dxe7 Sd3+ och
vit har tappat sitt stolta centrum.
27...Sf6
Nu insåg jag att det snart var dags
för bluffoffer på e4 eller g4.
28.Dd3
Precis som i drag 17 garderar jag
upp med det fega Dd3. Jag kan
tvinga fram pjäsoffret med 28.g5
Sdxe4+ 29.fxe4 Sxe4+ 30.Sxe4
Dxe4 31.Th3, men var inte alls
säker på hur denna ställning skulle bedömas. Det går heller inte
att vinna pjäs med 28.e5 eftersom svart får mothot på löparen
med 28...Sd5.
28...De6?!
Fontaine tillåter mig att spika
springaren på f6, eftersom han
nu inte längre har Sxg4+. Bättre
är 28...h6 men vit har en säker
fördel.
29.Lg5!
Hotar e5.
29...Sc8?
Svart är tvungen att spela 29...h6
30.Lxf6 gxf6 men dubbelbonden
och kungsställningen är allvarliga
försvagningar.
30.h6!
Svart kan bemöta 30.e5 med
30...Sd5 31.Lxd8 Sb4 och vinna
tillbaka materialet.
30...g6 31.Tb1?
Både här och i nästa drag kunde
jag ha avgjort direkt med 31.Dc3!
varefter svart inte har något bra
försvar mot d5 följt av slag på f6
eller matt på g7.
31...Td7 32.Se2? Sxg4+
Jag var beredd på pjäsoffret. Nu
gäller det att överleva i åtta drag
med nästan lika många minuter
på klockan.
33.fxg4 Dxg4 34.Lf4
34.Tg1 Dxe4 35.Dxe4 Txe4 bör
vinna för vit, men jag var girig
och ville inte ge Fontaine en
tredje bonde.
34...Sd6 35.e5 Sf5
Hotar Sxd4.
36.Tg1?! Dh4+ 37.Lg3 Sxg3?
Springaren på f5 är bättre än

löparen på g3 och svart bör därför
inte byta. Rätt var 37...Dxh6!
och svart har slutligen vunnit
en tredje bonde och får även en
stark springare samt press mot
centrum. Jag hade planerat att
börja med dragupprepningen
Lf4-g3 för att sedan fundera på
hur jag skulle spela vidare med en
sund timme på klockan.
38.Dxg3 Dxh6 39.Tg2?
Den enda planen med detta drag
var att det inte försämrade min
ställning.
39...Dg7?!
Svart hade en god chans i 39...f6!
och pressen mot centrum gör att
vit får svårare att utnyttja sin
merpjäs. Det är oklart.
En liten svaghet jag har för
tillfället är att jag sällan eller aldrig tittar på klockan, vilket till
exempel gör mig värdelös i blixt.
Medan jag funderade på 40.Df4
upptäckte jag att jag hade åtta
sekunder kvar, så det var bara att
dra.
40.Df4 Te6? 41.Sg3!

Nu är det helt slut. Planen Sh5-f6
vinner omedelbart.
41...g5 42.Sh5
Ännu starkare är 42.Sf5 gxf4 43.
Txg7+ Kh8 44.Kf3 och vit hotar
inte bara Kxf4 utan även Th2.
42...gxf4 43.Sxg7 Tg6 44.Sf5
Kf8 45.Kf3 Td5
Ett sista desperat försök att skapa
motspel.
46.Kxf4 Ta5 47.Th2 Txa4 48.
Txh7 Ke8 49.Th8+
TfS nr 1/2008
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Fontaine hoppades på 49.Sd6+
Txd6 50.exd6 Txd4+ 51.Ke5
Td5+ 52.Ke4 Txd6 och svart kan
kämpa vidare.
49...Kd7 50.Tf8 Ta1 51.Txf7+
Ke8 52.Txb7!
Enklaste vinsten.
52...Tf1+ 53.Ke4 Tg4+ 54.Ke3
Txf5 55.Txc6 Kd8 56.Th6?!
56.e6 är matt i cirka sju drag.
56...Kc8 57.Txa7 Kb8 58.Te7
Tf8 59.Thh7 Tg3+ 60.Ke4 Tb3
61.e6 Tb1 62.Ke5 Td8 63.Td7
Tg8 64.d5 Te8 65.Th4 Te1+
66.Kd6 Tc1 67.e7 Tcc8 68.Tb4+
Ka8 69.Tbb7 Txe7
Sista fällan.
70.Ta7+
70.Kxe7 Te8+ är remi.
70...Kb8 71.Kxe7 uppg.
(Kommentarer av Axel Smith)
Dessvärre förlorade Axel i de båda
slutronderna, och fick inte en
krona vid prisutdelningen. Men
han var nöjd ändå. Han hade
bidragit till att realisera testamentets ändamål.
Inget turneringsreferat är fullständigt utan minst ett subtilt
tornslutspel, och detta år är det
ingen tillfällighet att det är
Kotronias vi ska följa. Bland
funktionärerna som skötte
demonstrationsbrädena var han
känd för att dagligen tvinga dem
att arbeta långt in på eftermiddagen.
Vasilios Kotronias

Krisztian Szabo
14
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Partiet har med nästan sömngångaraktig säkerhet rört sig mot
denna ytligt sett inte särskilt
upphetsande position.
35.Kg4 Tf1 36.h3
Vit har än så länge en smula rörelsefrihet, som han kanske kunde
använda till att söka bondeavbyten på damflygeln med 36.b4.
Men i detta läge tror man inte att
det ska behövas några särskilda
åthävor för att hämta halvpoängen.
36...Tf4+ 37.Kg3 Kxh5 38.Te1
a5 39.Kg2 Kh4 40.Te3 g4
Svart kommer inte vidare utan
att även denna bonde byts av,
men hädanefter måste vit akta sig
för tornbyte, eftersom svarts kung
kan ta oppositionen från sidan
och vränga av vit e4-bonden.
41.hxg4 Txg4+ 42.Kf2 Kg5
43.Kf3 Tf4+ 44.Kg3 Tf1 45.Tc3

45...Td1?
Det här ger vit möjlighet att hålla
remi genom det aktiva 46.Tc6!
Td3+ 47.Kf2 Txb3 48.Txd6, och
om 48...Kf4 49.Th6 Kxe4?! 50.d6
b5? 51.Th4+ Kf5 52.Td4!! får vit
ny dam. Detta är en resurs som
återkommer i olika lägen, och
som är viktig för vits möjligheter
att försvara sig aktivt. Därför är
svart egentligen tvungen att spela
45...Tb1 för att fortsätta hålla
motståndaren nere, då han ligger
ett tempo före om vit försöker
bryta sig loss.
46.Te3
Varken spelarna eller publiken

tror ännu på allvar att svart ska
lyckas bryta upp vits försvarsbox.
46...Td4 47.Kf3 Td2

Här hade jag fått syn på svarts
idé, och slog mig ner för att följa
den som jag såg det spännande
striden. Det är kamp i sin renaste
form. Vit vill mycket gärna ha
remi, och någon gång måste
han ha varit förargad över att
motståndaren envisas med att
fortsätta spela. Svart vill också
mycket gärna vinna, men han vet
ännu inte hur. Objektivt ligger
ställningen i gränslandet mellan
remi och vinst för svart, och avgörandet fälls av små subtiliteter
långt fram i varianterna.
Svart ska spela på att tränga in
med kungen på h4, och när vit
har kung på f3 och torn på e3 ska
han spela Th2 och hota tornbyte.
48.Kg3 Tc2 49.Td3 Tc1!
Han hade hoppats att kungen
självmant skulle gå till f3, men
den behöver en påfösare.
50.Te3 Tg1+ 51.Kf3
På 51.Kf2 finns dessvärre
51...Kf4! 52.Tc3 Tb1 53.Tc6
Txb3 54.Txd6 Kxe4, och svarts
kung kan följa efter d-bonden.
51...Kh4 52.Kf2 Tb1 53.Kf3 Tc1
54.Td3 Tc2
Det måste stämma med tempot
också.
55.Te3 Th2!
Vits försvarsställning är uppbruten, och kampen går in i ett nytt
skede.
56.Te1
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Efter 56.Td3 Th3+ 57.Ke2 Tg3!
grinar det förlorade bondeslutspelet vit i ansiktet, och så ger
58.Td1 Txb3 samma sak som i
partiet.
56...Th3+ 57.Ke2 Txb3 58.Tg1!
Vits illusioner om trygghet har
krossats, men han har blivit tvungen att hitta rätt plan.
58...Tb4 59.Ke3 Txa4 60.Tg6
Ta3+ 61.Ke2 Tb3

62.Tg1?
Vit kan inte klara sig annat än
genom aktivt spel. Han måste
spela 62.Txd6 Kg5 63.Tc6 a4
64.Tc8, och återigen finns finessen 64...Kf4 65.d6 Kxe4 66.Tc4+!
Kf5 67.Td4!! och vit får ny dam.
Detta verkar räcka till remi, även
om det finns en del att spela om.
62...Tb4 63.Ke3 Ta4?
Ett inte helt lättbegripligt drag.
63...Kh5, för att hindra Tg6, eller
63...a4 måste vara bättre.
64.Tg6 Ta3+ 65.Ke2 Tb3 66.
Txd6 Kg5 67.Tc6 a4 68.Te6?
Nu är han ännu närmare målet.
Efter 68.d6 Kf6 stoppar kungen
d-bonden, men 68.Tc8! håller
fortfarande. Bonden på e4 kan då
inte slås av svarts kung på grund
av det ständiga Tc4-d4 (som Szabo verkar ha missat helt), och dbonden räddar vit efter något i
stil med 68...Kf4 69.d6 Te3+ 70.
Kd2 Txe4 71.Tc3 Td4+ 72.Td3
a3 73.Txd4+ exd4 74.Kc1.
68...Kf4 69.d6 Tb4 70.Tf6+
Kxe4 71.Th6 Kf5 72.d7 Td4
73.Txb6 Txd7

Nu är det hela blott en tekniksak.
Förr eller senare måste Lucenas
position uppstå.
74.Ta6 Td4 75.Ke3 Th4 76.Kd2
Td4+ 77.Ke3 Tb4 78.Kd3 e4+
79.Kc3 Tb3+ 80.Kc2 Td3 81.
Txa4 Kf4 82.Ta8 Kf3 83.Th8
Td7 84.Th3+ Kg4 85.Th1 e3 86.
Th8 Kf3 87.Th3+ Kf2 88.Th2+
Kg3 89.Th8 e2 90.Te8 Kf2
91.Tf8+ Ke1 92.Tf6 Td5 93.Kb2
Te5 94.Kb3 Te4 95.Kc2 Tc4+
96.Kb3 Tc5 97.Kb4 Tc1 98.Kb3
Kd2 99.Td6+ Ke3 100.Te6+ Kf3
101.Tf6+ Kg4 102.uppg.
I vissa partier tar spelarna remi
vid första tillfälle, eller rent av
innan partiet, men i andra försöker båda spelarna till varje pris
undgå en fredlig utgång. Emanuel Berg och Kaido Külaots ville
mycket gärna komma ifatt
ledarklungan i näst sista ronden.
Berg har kommenterat:
Emanuel Berg

Kaido Külaots
Efter en del manövrerande fram
och tillbaka i tidsnöden utan
någon större verkan har vit nu
spelat det till synes oskyldiga draget 35.Te3-e1!?, vilket kommer
att förändra ställningen totalt.
Svart kan välja antingen att fortsätta manövrerandet med Ta8
med en jämn ställning eller att ta
tillfället i akt och röra om i grytan
precis innan tidskontrollen.

Naturligtvis valde jag det senare!
35...f5!?
Det här draget forcerar fram kvalitetsvinst för svart, men vit får
inte bara en bonde för den utan
dessutom två förbundna fribönder. Efter noggrant övervägande
valde jag att gå in i detta slutspel
som jag bedömde skulle ge
goda vinstchanser för svart och
minimal förlustfara. Alternativet
35...Ta8 skulle högst troligt leda
till ytterligare manövrerande utan
någon större handling och remi
som följd i långa loppet.
36.Dxg7+
Tvunget, annars går löparen på
g4 förlorad.
36...Txg7 37.exf5
Vit har inte råd att släppa en
bonde med 37.Le2 för att gardera gaffeln på d3, utan måste gå in
i ett slutspel med kvalitet under.
37...Sd3 38.Te6!?
38.Tef1 hade jag planerat att bemöta med 38...Sxf2 39.Txf2 gxf5
(Om istället 39...g5 ger 40.h5
Tc7 vit problem, men han har det
enkla och starka 40.f6 exf6 41.h5!
och vit står i varje fall inte sämre
eftersom svart är totalt passiviserad, t.ex. 41...Tgf7 42.Le6 Tf8
[42...Tfc7 43.Txf6 Ta8 44.Lf5
Td8 45.Th6+ Kg8 46.Tg6+ Tg7
47.Tf6 Tc7 och det är bara vit
som har vinstchanser] 43.Tc2 Td8
44.Tc6 Tb7 45.Kf3 Kg7 46.Ke4
Kh7 47.Kf5 Kh6 48.g4 Kg7 med
remispel.) 40.Lxf5 Tf7! (Svart
spikar löparen på f5 eftersom ett
tornbyte skulle leda till vits fördärv efter att svarts torn kommer
in längs c-linjen och plockar bönder.) 41.g4 Tc7 42.h5 Tc4 43.h6
Txa4 44.Tc2 Txf5 (Här tvingas
svart ge tillbaka kvaliteten eftersom 44...Tf8 45.Tc7 gör vit alltför aktiv.) 45.gxf5 Td4 46.Tc6
Txd5 47.Txb6 Kh7 (En annan
möjlighet är 47...Txf5 48.Tb7
Te5 49.Ta7 a4 [Istället 49...Txb5
50.Txe7 leder till remi eftersom
svarts kung är passiviserad.] 50.b6
TfS nr 1/2008
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Tb5 51.Txa4 Txb6 52.Ta7 och
vit håller remi tack vare hbonden som gör det omöjligt för
svart att aktivera kungen utan att
tappa en av bönderna.) 48.Tb7
Kxh6 49.Txe7 Txb5 50.Te6+
Kg5 51.Txd6 Kxf5 52.Kf3 med
remi.
38...Sxf2 39.Kxf2 gxf5
39...g5? hade varit ett stort misstag. Idén är att inte ge vit två
förbundna fribönder, men då blir
det ännu värre: 40.f6! exf6 41.h5!
(Ett nyckeldrag som låser till ställningen vilket gör att svarts torn
får svårt att röra sig. Nu faller
dessutom d6-bonden och vit har
stor fördel.
40.Lxf5
Nu hotar det lömska 41.Th6+
följt av Le6+.
40...Tf7
40...Tc7? 41.Th6+ Kg8 42.Le6+
Tf7+ 43.Lxf7+ Kxf7 44.g4 ger

Världscupen
Världscupen arrangerades i Chantien-Mansien, beläget i Sibirien.
Det blev en lång resa för Emanuel
Berg och hans sekundant Tiger
Hillarp Persson, och efter en förlust i första omgången mot ryssen
Jevgenij Najer måste hemresan ha
känts ännu längre. Berg spelade vit
i det första av de två partierna i
minimatchen och råkade ut för en
prima teoretisk nyhet i Sicilianskt.
Najer vann efter vilda förvecklingar. Efter remi i andra matchpartiet
var det bara för Berg att ta farväl
av Sibiriens kyla.
Magnus Carlsen kämpade sig
fram till semifinal genom segrar
mot i tur och ordning Zong-Yuan
Zhao, Arkady Naiditsch, Lenier
Dominguez, Michael Adams och
Ivan Cheparinov. I sin semifinal
förlorade Carlsen mot Gata
Kamsky (½–1½), som sedan vann
finalen mot Alxei Shirov med 2½–
1½. Med denna seger har Kamsky
kvalificerat sig till en match mot
Veselin Topalov senare i år. Det
blir ett slags kandidatfinal inför
VM-matchen 2009.
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vit vinstchanser.
41.g4
Här var tidsnöden avklarad och
det fanns tid att betrakta ställningen med nya ögon. Vits fribönder kan snabbt bli mycket
farliga, men för att få fart på dem
behöver vit ha med kungen. Svart
måste till varje pris aktivera
tornet från a7 och försöka norpa
någon bonde av vit på damflygeln. I nödfall finns det ofta möjlighet att rädda sig genom att
offra kvalitet på f5 och gå in i ett
remiartat tornslutspel.
41...Tc7
Jag var först inne på att börja med
41...Tf6 för att mota bort vits
torn från sjätte raden. Men efter
lite beräkningar kom jag underfund med att schacken på h6 inte
kunde skada mig och då är det
bättre att stå kvar med ett torn på
f7 för att hålla e7-bonden garderad.
42.Ke3
Vit går ur spiken samtidigt som
kungen aktiveras.
42...Tc3+
Schackar upp vits kung till f4 för
att vits löpare ska stå spikad.
Alternativet 42...Tc5 leder ingen
vart för svart. Vit har flera valmöjligheter, som t.ex. 43.Kd4
eller 43.Te4, men allra enklast är
43.Th6+ Kg7 (43...Kg8 44.Tg6+
Tg7 45.Th6 Tf7 med dragupprepning) 44.Tg6+ Kf8 45.Le6 och
svart måste spela exakt för att
inte förlora: 45...Tc3+ (Inte
45...Tg7?? 46.Th6 med vinst för
vit.) 46.Kd2 Ta3 47.h5 Ta2+
48.Kd3 Ta3+ 49.Kc2 Tf2+ med
remischackar, t.ex. 50.Kb1 Ke8
51.Tg8+ Tf8 52.Ld7+ Kf7 53.
Le6+ .
43.Kf4 Tc5
43...Tc4+? bemöts med 44.Te4!
med idén 44...Txe4+?? (44...Tb4
verkar fortfarande hålla ihop för
svart, men det är definitivt vit
som har chanserna här.) 45.Kxe4
varefter vit står på vinst på grund

av svarts miserabla tornplacering
på f7. Tornet har ingen väg ut till
friheten. Vits bönder går sakta
men säkert ner i dam.
44.h5
På 44.Th6+ följer 44...Kg7 45.
Tg6+ Kf8 (eller 45...Kh8) 46.Kg5
Txd5 47.h5 Te5 48.h6 Th7
(48...e6) 49.Te6 Tf7 50.Tg6 med
dragupprepning.
44...Txd5 45.h6?!
Vit kunde ha forcerat remi med
45.Th6+ Kg7 46.Tg6+ Kh8
eftersom 46...Kf8 47.h6 är farligt
för svart som löper stor risk att
förlora.

45...Td4+?!
Det här draget forcerar fram ett
remislutspel. Intressant var
45...Tc5 och svart behåller vissa
vinstchanser. Vit har dock tillräcklig aktivitet för att hålla ihop
ställningen. Samtidigt måste svart
spela varsamt för att inte gå bort
sig, t.ex. 46.Kg5 Te5 47.Tg6 Te1
48.Le6 Tf8 49.Kh5 d5!? (Genom
att offra en bonde tvingar svart
fram ett tornbyte.) 50.Lxd5 Te5+
51.Tg5 Txg5+ 52.Kxg5 Td8 53.
Lf7 Td1 (53...Td4 54.Kh5 Tf4
55.Lb3 Tf3 56.Le6 Te3 57.Lf5
håller remi för vit eftersom svart
inte hinner gå och plocka vits
a-bonde. Då kommer g4-g5-g6
och svart förlorar.) 54.Kf5 Tf1+
55.Ke6 Tf6+ 56.Kxe7 Txh6 57.
Ld5 Th4 58.Kd6 Txg4 59.Kc7
Txa4 60.Kxb6 Td4 61.Kxa5 med
remi.
46.Kg5 Txa4 47.Lg6!
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Forcerar tornslutspel och remi.
På 47.Kg6?? vinner svart efter
det mycket eleganta 47...Tf6+!
(47...Kg8 48.Te2 ger vit vinstchanser.) 48.Txf6 exf6 49.Kxf6
d5! (Enda draget, men också ett
vinnande drag.) 50.g5 Th4 51.g6
(51.Kf7 hjälper inte heller efter
51...Txh6!! 52.gxh6 a4 53.Ke6
a3 54.Lb1 d4 och en av svarts
bönder går ner i dam.) 51...Txh6
52.Kf7 Th7+!! 53.gxh7 a4 54.Ke6
a3 55.Lb1 d4 56.Kd5 d3 och
svart vinner.
47...Tf6
47...Tf8 leder också till remi
efter 48.Txe7 Tb4 49.Th7+ Kg8
50.Tg7+.
48.Txe7 Txg6+ 49.Kxg6 Txg4+
Här bjöd jag remi, men min
motståndare valde att spela vidare några drag till.
50.Kf5 Tg1
Inte 50...Tb4 51.Tb7 Txb5+??
52.Kg6 och vit vinner!
51.Tb7 a4 52.Txb6 Kh7 53.Ta6
Tb1 54.Txa4 remi
(Kommentarer av Emanuel Berg)
Jag såg ställningen på demonstrationsbrädet före och efter att svart
tagit kvaliteten, och frågade
senare Kaido om hur ställningen
var efter kvalitetsoffret. Han svarade: “Jag är mycket glad att du
trodde att det var ett offer.“ Jag
förklarade att han hade verkat
olycklig över att partiet fått ett så
sterilt förlopp, och att jag därför
tänkte att han gått in i kvalitetsförlusten frivilligt för att få liv i
partiet. “Ja, du har rätt. Det var
ett offer.“ Jag har tydligen anlag
för yrket som försvarsadvokat.
Erik Blomqvist räknar gärna och
väl, och spelar alltid skarpt. Det
säger sig självt att det då och då
måste inträffa olycksfall i arbetet.
Sicilianskt (B 61)
Pontus Carlsson
Erik Blomqvist
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 d6

4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sf6 6.Lg5 Ld7
7.Dd2 Tc8 8.Sxc6!?
Originellt och på sätt och vis
logiskt. När svart tar med bonden
borde nog både Tc8 och Ld7 hellre stå på andra fält. Men så gäller
det att komma tillrätta med svarts
centrumbönder, och då har
Pontus tänkt använda dynamit.
8...bxc6 9.Lc4 e6 10.0-0-0 Le7
11.The1 d5?!
Mindre forcerat var 11...0-0, och
efter 12.Lxf6 gxf6 13.Dh6 Kh8
uppväger vits angreppschanser
och svarts centrumbönder varandra.
12.Lxf6 gxf6?
Här slirar räknemaskineriet för
Blomqvist. Efter 12...Lxf6 13.
exd5 cxd5 14.Lxd5 Lxc3 15.bxc3
0-0 16.Lb3 Tc7 väger det ungefär jämnt.
13.exd5 cxd5 14.Lxd5! exd5

sista ronderna, vilket gjorde att
han kom ifatt ledarklungan. En
annan spelare som kom ifatt till
slut var det estniska proffset
Kaido Külaots, som dessvärre
berövade Nils Grandelius hans
nästan rättmätiga IM-inteckning,
för vilken denne bara behövde en
halva i slutronden.
Kaido Külaots

Nils Grandelius

15.Txe7+!
En typisk metod i sådana ställningar. För min del väcker det till
exempel minnen från det gamla
rövarpartiet Savtjenko–Furhoff,
Berlin 1991. Säkert kommer även
Blomqvist att få användning av
den nacksvingen vid tillfälle i
framtiden.
15...Kxe7 16.Sxd5+ Ke6 17.
De3+ Kd6 18.Se7+ uppg.
Bengt Lindberg brukar också spela
starkt i Rilton. Detta år gjorde
han en mycket stark spurt, och
slog stormästarna Tiger Hillarp
Persson och Slavko Cicak i de

Nils har ställt upp sig solitt, och
just avgivit ett remianbud. Detta
skulle dock inte ge några pengar
till Külaots, och för övrigt kan
man inte vika ner sig så enkelt om
man räknar sig som arvtagare till
Paul Keres. Vad skulle Keres ha
gjort här?
20...d4!?
En fräck bondeframstöt som
bygger på bindningen längs diagonalen h5-d1 och gaffelhotet
Sd2. Vit har en snårskog av korta
och bedrägligt likartade varianter
att ta ställning till.
21.Sfxd4
På 21.exd4 utnyttjar svart bindningen med 21...Sg5 22.Sxg5
Dxg5 och vinner material.
Datorn hittar en hake med
svarts spel efter 21.Sexd4! Sxd4
22.Txd4. Om svart då försöker
hålla sig skadeslös på a2 ramlar
han i ett bakhåll efter 22...Txc1+
23.Dxc1 Dxa2 24.Ta4! Dxb3
25.Txe4! Txe4 26.Sd2, och damen förmår inte gardera tornet.
TfS nr 1/2008
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Om svart istället för 22...Txc1+
spelar 22...Lxf3 23.Txc8 Txc8
24.Lxf3 Sd2 25.Dd1 Sxf3+ 26.
Dxf3 kommer vit att få hot mot
f7. Bondeoffret var alltså riskabelt, och det var nog svartspelaren medveten om hela tiden.
21...Sxd4 22.Txd4 Sd2 23.Dd3
Txc1+ 24.Sxc1 Sf3+ 25.Lxf3
Lxf3 26.Lc3 Dh5
I ersättning för bonden har svart
en stark vitfältslöpare. Även om
vit inte direkt riskerar att bli matt,
så kan det bli besvärligt att realisera merbonden.
27.e4 f5!?
Genom ett andra bondeoffer skärper svart spelet ytterligare, för att
utnyttja att springaren på c1 inte
är med. Återigen är det ett risktagande, där turneringssituationen
väger tungt i kalkylen.
28.exf5 Lc6 29.g4 Dh4 30.b4
Försöker vit offra kvalitet med
30.Se2 Lc5 31.Sf4!, så blir han
förekommen med 30...Txe2!
31.Dxe2 Dxh3 32.f3 Lc5! 33.
Dc4+ Kh7 34.Dxc5 Dxf3, och
svarts angrepp räcker till minst
remi. Partidraget sätter stopp för
hotet Lc5, men löparen kommer
då från ett annat håll.
30...Le7 31.Dg3
Efter 31.Sb3 Lg5 ligger Le3 eller
Te3 i luften, så partidraget verkar
förnuftigt. Nu blir dock svarts
löpare mycket starka.
31..Dxg3+ 32.fxg3 Lg5 33.Td1
Efter 33.Sb3 Le3+ 34.Kf1 Lxd4
35.Sxd4 Te3 har vit inte försvaret i ordning. Det som härefter
följer är inte i testamentets anda.
33...Te3 34.Le1 Lf3 35.Td3 Le4
36.Td1 Lc2 37.Td7 Txe1+ 38.
Kf2 Txc1 39.h4 Lf6 40.Tc7 Ld4+
41.Ke2 Ld1+ 42.uppg.
Efteråt fick Kaido frågan hur
det där bondeoffret 20...d4 var
egentligen. Han log underfundigt.
Egentligen? Ville frågeställaren
veta sanningen? Det var intressant i varje fall, och ända sättet att
18
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få liv i ställningen.
Själv skulle jag möta Tiger i
sista ronden. Jag visste så snart jag
såg lottningen att det skulle bli
ett ovanligt parti. Jag avskrev
snabbt alla planer på att förbereda mig i detalj, och tillbringade
kvällen med detektivromanen
“Mick Cardby works overtime“.
Hjälten hamnade hela tiden i
brydsamma för att inte säga hopplösa situationer, men klarade sig
varje gång genom fräckhet och
duperingsförmåga. Tänkvärt.
Nästa förmiddag på väg till spellokalen satt på busshållplatsen
en skäggig ung man i solkig vit
mantel som entonigt läste högt
ur koranen på arabiska. Under
vägen till Hornsgatan, där vi kom
att sitta mitt emot varandra,
reflekterade jag att ett sådant
slaviskt förhållningssätt till en urkund vore problematiskt oavsett
om det gällde bibeln eller koranen. Oavsett urkund – encyklopedin? Jag förstod nu att jag borde förhålla mig på ett friare sätt
gentemot spelöppningsteorin i
mitt stundande parti, och inte
heller slaviskt följa mina egna
analyser.
Spanskt (C 92)
Tiger Hillarp Persson
Johan Furhoff
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 d6 5.0-0 Sf6 6.Te1 b5
7.Lb3 Le7 8.c3 0-0 9.h3 a5
Så här långt har vi följt partiet
Ong–Furhoff från årets SMgrupp, som jag har kommenterat
i TfS nr 5/07.
10.d3 a4 11.Lc2 Sd7
I mina kommentarer hade jag
rekommenderat 11...Lb7 följt av
Sd7. Teorin föreskriver enbart
11...Ld7, för att bevara damflygelbönderna från förluster efter
vits c4. Vid brädet tänkte jag att
jag i ett sådant fall skulle kunna
byta av vits vitfältslöpare och
genomföra f5 under gynnsamma

omständigheter, vilket skulle
kunna vara värt en bonde. För
säkerhets skull räknade jag inte
ut detta i alla enskildheter, utan
förlitade mig på intuitionen.
12.Le3 Sb6 13.Lxb6 cxb6 14.d4
Ld7 15.Sbd2 Lf6 16.d5
Därmed vill vit rikta ljuset mot
svarts bondesvagheter på damflygeln.
16...Sa5 17.Ld3 Dc7 18.De2
Dc5 19.Tec1 Tfc8 20.Sf1
Han börjar ställa pjäserna tillrätta, för ett mycket bestämt syfte.
20...g6
Svart har absorberat trycket på
damflygeln, och börjar överväga
att flytta fram positionerna på
andra kanten. Svartfältslöparen
är på väg att bli stark. Strategiskt
hotar partiet att vända till svarts
fördel.
21.Tab1 Lg7?
Intet ont anande. 21...Sc4 22.b3
axb3 23.axb3 Sa3 var påkallat,
men jag hade kommit dithän att
jag inte i onödan ville förenkla
spelet.
22.b4! axb3 23.axb3 b4?
Ett självklart positionsdrag, som
jag inte ödade så mycket tid på.
Den sista nödutgången var
23...Da3, men jag såg det fortfarande inte.

24.De1!!
Jättefällan Orvar slår igen. Svart
kan inte undgå avgörande materialförluster. Jag kan faktiskt inte
påminna mig om att tidigare ha
sett något liknande.
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24...Lh6 25.Se3
Läget förblir oförändrat. Dags för
ett smärtsamt beslut.
25...Dxc3 26.Txc3 Txc3 27.Dd1
Tac8
I ersättning för damen har svart
torn, ena hälften av en dubbelbonde och ett visst grepp om de
svarta fälten. I det här läget var
det faktiskt bara min fru som
ansåg att jag skulle kunna föra
partiet till remi. Rentav fanns det
de, som menade att det var skandal att svart fortsatte partiet mot
regerande Sverigemästaren.
Rent schackligt kan svart givetvis egentligen inte hoppas på
något. Det innebär att han inte
bör fördjupa sig så mycket i ställningen och lägga ner tid på att
räkna varianter. Det gynnar bara
motståndaren om speltempot
sänks och ställningen klarläggs.
Det psykologiska momentet när
motståndaren slappnar av efter
att ha uppnått en vinstställning
varar ju inte heller för evigt. Det
gäller att spela snabbt och med
lätt hand, och att för de mest
plausibla svarsdragen ha kvar hot,
eller i varje fall illusionen av hot.
Samtidigt måste man med sina
fingrar få märkliga saker att
hända på brädet. Det är inte det
wahnabitiska rabblandet som
leder till frälsning, utan den mystiska intuitionen. Jag tänkte att
det borde ha varit dervischer på
busshållplatsen.
28.Kh2
Detta undviker att damen fångas
på första raden. Med andra ord
garderar han sig mot illusionen av
ett hot.
28...Sb7 29.La6 T8c7 30.Lxb7
Txb7 31.Sg4 Lg7 32.Dd2
Här var jag ganska nära att ge
upp, men det verkade som att
motståndaren var på väg att offra
material, och jag räknade med att
detta skulle avsluta partiet på ett
kärnfullt sätt.
32...f6 33.Ta1 h5 34.Sh6+ Kh7

35.Sf7 Tbc7 36.Ta8 Lc8
Nu fruktade jag 37.S3g5+ fxg5
38.Sxg5+ Kg8 39.Se6, och jag
kan fortfarande inte se att jag då
skulle kunnat göra något förnuftigt.
37.Txc8 Txc8
Små, små tecken på trötthet har
börjat märkas i det annars så
solida vita spelet. Kvalitetsoffret
för egentligen inte vit närmare
segern.
38.Sxd6 Lh6 39.Da2 Tc2 40.Da4
T8c7
Nu hotar, under förutsättning av
lite hjälp från motståndaren, matt
genom 41...Lf4+ 42.Kh1? Tc1+
43.Sg1 Txg1+ 44.Kxg1 Tc1 matt.
41.Sc4
Detta ska vara bäst enligt datorn.
I efteranalysen var vi rörande
eniga om att 41.Se8 skulle ha
vunnit omgående, men faktiskt
är det remi efter 41...Lf4+ 42.g3
Txf2+ 43.Kg1 Le3! 44.Sxc7
Txf3+ 45.Kg2 Tf2+.
Efter partidraget förefaller
tornet på c7 att vara fullständigt
mekaniskt förhindrat från att
kunna ofreda den vita kungen,
samtidigt som d-bonden hotar att
rycka fram.
41...Lf4+ 42.Kh1?
Här leder 42.g3! Txf2+ 43.Kg1
Lxg3 44.d6 till seger.

42...b5!!
Portarna till första raden är på väg
att öppnas på nytt ... Nu tänkte
Tiger i fyrtio minuter i ett försök
att driva andarna tillbaka i under-

jorden igen.
43.Da5
I händelse av 43.d6 vinner – inte
vit utan kanske svart efter
43...Tc1+ 44.Sg1 bxa4 45.dxc7
a3 46.c8D a2 47.Dd7+ Kh6, och
svart kommer kvalitet över.
43...Td7 44.Dxb5 Ta7 45.Sg1
Efter 45.Sa5 Ta2 reducerar svart
det materiella underläget med en
pjäs, och har sedan all anledning
i världen att fortsätta kampen för
halvpoängen.
45...Ta1 46.Dd7+ Kh6 47.g3
Lxg3!
På grund av vändningen 48.fxg3
Taa2 49.Sf3 Ta1+ 50.Sg1 Taa2
är remin nu i hamn. Förberedelserna har givit utdelning.
48.Sd6 Txf2 49.Sf7+ Kg7 50.
Sxe5+ Kh6 51.Sf7+ Kg7 52.
Se5+ remi
Det här var det första remipartiet
mellan mig och Tiger, och det
krävdes alltså en kombination av
osannolika omständigheter för att
det resultatet till sist skulle bli
verklighet.
Låt nu ingen förledas att sitta
och spela med torn under i tid
och otid. Man måste ha något
slags idé om hur man ska klara
skivan, annars är det bara slöseri
med tid och databasutrymme att
fortsätta spela.
Slutspurten fick ett mycket
fredligt förlopp. Som sagt delades inga prispengar, och progressiv kvalitetspoäng användes som
särskiljning. Denna särskiljning
innebär att man ska ta poängen i
början, och att det är mycket
svårt att reparera om man inte
gör det. De som ligger bra till
förlorar inget på att eftersläntrarna kommer ifatt, och deras
prispengar minskas inte heller av
om de som ligger före drar ifrån.
Bevara status quo, det var måttot
efter nyår bland toppborden.
Från arrangörshåll överväger man
redan en översyn av systemet.
TfS nr 1/2008

TfS nr 1.08.pmd

19

08-02-08, 07.18

19

Nils Grandelius i kamp
med världseliten
TEXT: LARS GRAHN

I Turkiet kan man glädjas åt en
rejäl schackboom. Förbundet har
mångdubblat sitt medlemsantal
på senare år, mycket tack vare det
turkiska schackförbundets driftige ordförande Ali Nihat Yazici.
Det arrangeras många internationella mästerskap i landet, ofta på
välkända turistorter. UngdomsVM i Kemer samlade 1450
spelare (deltagarrekord) från mer
än hundra nationer och arrangemangen var förstklassiga. En nyhet för detta mästerskap var att
man hade infört klasser för pojkar respektive flickor upp till åtta
år. Det finns nu sex åldersgrupper för pojkar respektive flickor.
Svenska juniorer finns mycket
sällan bland de topprankade i
dessa sammanhang. Ett undantag var Nils Grandelius, som var
fjärderankad i gruppen P16 (pojkar under 16 år). Efter nio av de
elva ronderna kunde man leka
med tanken att Sverige skulle
få en världsmästare. Grandelius
delade ledningen med kinesen
Chen Wang. På vägen dit besegrade han bland annat kanadensaren Arthur Calugar.
Sicilianskt (B 90)
Arthur Calugar
Nils Grandelius
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 e5 7.Sb3
Le6 8.Le3 Sbd7 9.g4 Sb6 10.g5
Sh5 11.Dd2 Le7 12.0-0-0 0-0
13.Tg1 Tc8 14.Df2
20

TfS nr 1.08.pmd

Det här spelades också i ett känt
parti mellan Svidler och Topalov
i Wijk aan Zee 2004. Om man
gör det draget måste man vara
beredd på att det smäller på c3.
När Svidler mötte Leko i Dortmund i fjol så ville han inte utsätta sig för det en gång till. Efter
14.Kb1 Dc7 15.Df2 Sc4 16.Lxc4
Dxc4 17.Sd2 Dc7 kom de överens om remi.
14...Txc3!? 15.Lxb6
Efter 15.bxc3 Sa4 är det bäddat
för ett angrepp på c-linjen. Det
kompenserar gott och väl kvaliteten.
15...Lxg5+ 16.f4?
Den nyheten var förmodligen inte
förberedd. I ovan nämnda parti
Svidler–Topalov följde i stället
16.Kb1. Tanken med partidraget
var troligen att ge en bonde för
att öppna upp g-linjen. Det blir
inte riktigt som det var tänkt.
16...Lxf4+ 17.Kb1

17...Tf3!!
Ett härligt mellandrag som ger

svart initiativet.
18.Dxf3 Dxb6
Det hotar lite i förbigående på g1
vilket gör att springaren på h5
kan känna sig trygg.
19.Lh3 Sf6 20.Dg2 g6 21.Lxe6
fxe6 22.h4 a5 23.a3 a4 24.Sc1
d5
Det är materiell jämvikt men svart
har det aktivare spelet. Vit kan
stånga sin panna blodig på kungsflygeln.
25.h5 g5
Efter 25...Sxh5 hugger vit in på
d5.
26.Sd3?
Vit är beredd att offra bonden på
e4 för att få bort löparen. Det är
ett alltför högt pris. Han borde ha
slagit av på d5 för att först därefter börja fundera på Sd3.
26...Sxe4 27.Sxf4 exf4
Springaren har tagit över som livvakt åt g5-bonden. Det fungerar
utmärkt.
28.Tgf1
Ett försök att hålla tillbaka f-bonden. På 28.h6 spelar svart inte
28...Sc3+? 29.Ka1 Sxd1 30.
Dxg5+ Kf7 31.Dxf4+ Ke8 32.
Dxa4+ med troligt remislut, utan
28...Tf5 och vit är förlorad, t.ex.
29.Ka1 f3 30.Dg4 f2 31.Tgf1 Tf4
och svart flyttar fram sina positioner undan för undan, ungefär
som i partifortsättningen.
28...Tf5
Vaktavlösning vid g5-bonden. Nu
hotar verkligen Sc3+.
29.Td3 Dc5 30.h6 Df8 31.Dh3
Df6 32.Dh5 Df7 33.Dd1 f3
34.Ka1
34.Tdxf3? faller på 34...Txf3 35.
Txf3 Dxf3 36.Dxf3 Sd2+.
34...g4 35.c4
Vits enda chans är att försöka
spränga upp linjer för sina tunga
pjäser.
35...Sc5 36.Te3 Sb3+ 37.Ka2
d4 38.Te4 Tf4 39.Te5 Df6 40.
De1 Kf7?
Nu får vit motspel. Här kan man
misstänka att det var en drag-
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kontroll som skulle klaras av i en
hast. Annars finns 40...Sc1+! med
idén Sd3, och 41.Dxc1 Dxe5 är
förstås hopplöst för vit.
41.Tb5 Kg6 42.Txb7 f2 43.De2?
Det hade blivit mycket svårare
för svart efter 43.Db4 med idén
att slå undan fötterna för springaren med Dxa4.
43...Df5 44.Tg7+ Kf6
Det var möjligt att slå på h6, men
i praktiskt spel är det lite obehagligt att utsätta sig för faror på den
då halvöppna h-linjen.
45.Dd1 d3 46.c5 Dd5 47.Kb1
d2 48.c6 Dxc6 49.De2 Dc1+
50.Ka2 Da1+
Det enklaste.
51.Txa1 Sc1+ 52.Kb1
Efter 52.Txc1 är 52...dxc1D helt
okej, men 52...dxc1S+ är ännu
mer förkrossande.
52...Sxe2 53.uppg.
Ledarduon Grandelius och Chen
Wang möttes i näst sista ronden.
Chen spelade vit och valde en
lugn variant i Sicilianskt. Grandelius fick inte utrymme för sin
taktiska talang och förlorade.
Sedan förlorade han även i sista
ronden, samtidigt som Chen
tvingades kapitulera mot den
slutlige gruppvinnaren Sanan
Sjugirov, Ryssland. Grandelius
kom på trettonde plats med 7½
poäng.
Inna Agrest fick också en framskjuten placering i F16. Hon öppnade starkt med tre vinster i följd,
men sedan började det ta emot.
Det blev till slut fjortonde plats
med 7 poäng. Övriga svenskar:
Erik Blomqvist, P18, 5½ poäng;
Lucas Wickström, P16, 6 poäng
och Eric Vaarala, P14, 4½ poäng.
I år arrangeras ungdoms-VM i
Vietnam och nästa år bär det åter
i väg till Turkiet.
Efter ungdoms-VM fortsatte
Agrest, Blomqvist och Grandelius direkt till Oslo och Fyrlands-

kampen. Varje lag ställde upp
med tio juniorer varav minst fyra
kadetter (under 16 år). Sveriges
lag (Nils Grandelius, Victor Nithander, Erik Blomqvist, Kezli
Ong, Drazen Dragicevic, Simon
Rosberg, Inna Agrest, Rasmus
Janse, Simon Hänninger och
Timmy Forsberg) hade högst
snittranking men förlorade den
inledande matchen mot Litauen
och lyckades inte reparera den
skadan.

Rond 1: Sverige–Litauen 4½–
5½; Danmark–Norge 4½–5½.
Rond 2: Sverige–Danmark 6–4;
Litauen–Norge 8–2. Rond 3:
Norge–Sverige 4–6; Danmark–
Litauen 2½–7½.
Slutställningen: 1. Litauen 6
(21); 2. Sverige 4 (16½); 3. Norge 2 (11½); 4. Danmark 0 (11).
Drazen Dragicevic blev bäste
poängplockare i svenska laget med
maximala 3 poäng.

En välkommen
mobilsignal
TEXT: RALF ÅKESSON

Mobiltelefoner och schack är ju
– som bekant – normalt ingen
lyckad kombination. Ett trevligt
undantag fick jag uppleva när jag
en torsdagskväll i oktober stod
framför demobrädet för att visa
partier för Södra SASS. Ringsignalen var pinsam men jag
gjorde ändå en analyspaus för att
besvara samtalet, som visade sig
vara från Johan Berntsen på
Malmö Schackförbund. Detta
ledde till att jag ett par dagar
senare hade blivit inbjuden till
Cultural Village Chess Tournament, som är en årligen återkommande sluten stormästarturnering
(tidigare benämnd Sonnevanckturneringen). Denna skulle starta
några veckor senare i det härligt
schackassociativa Wijk aan Zee,
som är en holländsk kustby en
timmes resa från Amsterdam.
Omgivningen är spännande med
mäktiga sanddyner och surrealistiskt bolmande rök från det
schacksponsrande stålverkets

skorstenar i bakgrunden.
Turneringen hölls i kaféet De
Zon där vi även fick traditionell
holländsk mat efter ronderna.
Väggarna mellan spellokalen och
den egentliga kaféavdelningen var
tunna. Efter några timmars spel
steg såväl sorl som rökdoft
markant, men detta var bara ett
pikant och annorlunda litet
problem. Schacket har en hög
ställning i Holland, stämningen
var gemytlig och alla spelarna
trivdes utmärkt.
Med modernt språkbruk var
tävlingen en så kallad satellit,
vinnaren garanterades nämligen
en åtråvärd plats i C-gruppen i
Corusturneringen i januari. (För
övrigt är såväl organisation som
sponsorer till stora delar identiska för de båda tävlingarna.) Det
stod tidigt klart att det inte skulle
bli lätt att lägga beslag på denna
plats eftersom de andra stormästarna, Dimitri Reinderman
och Dorian Rogozenko, raketstarTfS nr 1/2008
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tade med fyra respektive tre raka
vinster.
Rogozenko är en 34-årig rumän som har varit relativt passiv
ett par år, men han siktar på en
schacklig nystart i och med en
kommande flytt till Tyskland.
Han jobbar regelbundet för
ChessBase och besitter utmärkta
teorikunskaper, något som jag
tyvärr fick uppleva den hårda
vägen i ett skarpt (men alltför
kort) Grünfeldparti.
Reinderman är en 35-årig
vegetarian, som nyligen sagt upp
sig från ett traditionellt jobb i
telecombranschen för att satsa på
schacket. Han brukar ta av sig
skorna och sitta på knä på stolen,
en lite udda stil som visade sig
vara effektiv. Han var välkoncentrerad, tog vara på sina
chanser och vann turneringen
rättvist. (Men vad hade hänt om
Reinderman förlorat sin dåliga
ställning mot blivande jumbon
Julius Armas i första ronden?)
Jag själv låg länge en poäng
efter täten men mina förhoppningar släcktes definitivt efter
en trist förlust mot Armas i rond
sju. Slutresultatet, 5½ av 9, var
någorlunda godkänt, trots allt.
Här är ett parti där jag hade god
nytta av min korrschackbakgrund:
Winawergambit (D 10)
Ralf Åkesson
Chiel van Oosterom
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5?!
Svartspelaren, som för övrigt
inte är släkt med den kände
schackmecenaten/korrspelaren
Joop van Oosterom, försöker
utnyttja min något ovanliga dragföljd. Sundare är 3...Sf6 med
övergång i normalvarianter.
4.dxe5 d4 5.Se4 Da5+ 6.Ld2
Hårdare än 6.Sd2 Sd7 7.e6 Se5!?
varpå svart vann snyggt i partiet
Timman–Hector, Sigemanturneringen 2007 [se TfS nr 4/07].
6...Dxe5 7.Sg3 Sf6 8.Sf3 Dd6
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9.Dc2 Le7 10.0-0-0 0-0
I ett välbekant parti Kasparov–
Nikolic, Manila 1992 spelades här
11.e3 dxe3 12.fxe3!?. Senare offrade den nuvarande politikern en
springare på g7 och vann i stor
stil. Så småningom hittades dock
förstärkningar för svart.
11.Lc3!? Df4+
Damoffret 11...dxc3!? är tänkbart men verkar lite desperat.
12.e3 dxe3 13.fxe3 Dxe3+ 14.
Kb1 Sa6 15.a3!
Starkt! Trots ställningens skarpa
natur slösar vit bort ett bondedrag på sidan där kungen står.
Det är helt enkelt så värdefullt att
förhindra svart från att använda
fältet b4. I ett gammalt parti
Azmajparasjvili–Eslon följde
15.Sd4 Lb4 16.Sdf5 Lxf5 17.Sxf5
De6, vilket är avsevärt mindre
klart. Såvitt jag vet har ingen
annan spelat 15.a3!.
15...Db6
Om svarts öppning ska vara spelbar så krävs en avvikelse någonstans. Här är 15...Sc5? 16.Te1
omöjligt medan 15...Le6 16.Sd4!
är obehagligt.
16.Ld3 Sc5
Inte 16...Lxa3? 17.Lxf6 gxf6 18.
Sh5! följt av Dc3 eller Dc1-h6.
17.The1

Det är lätt att förstå att vit har
härlig kompensation för bonden.
I stort sett samtliga pjäser är inriktade mot svarts kungsställning.
17...Le6
I antydda korrparti följde 17...Ld8

(passivt) 20.Sg5 g6 21.Tf1 Sxd3
22.Dxd3 c5 23.h3 h6 24.S5e4
Sxe4 25.Sxe4 Lf5 26.Txf5 gxf5
27.Sd6 uppg. (Åkesson–Satici,
Korr-VM, 3/4-final 2002). Helt
ospelbart är givetvis 17...Sxd3?
18.Txe7.
18.Sf5 Lxf5 19.Lxf5 Tfe8
På 19...Tae8 kan vit fortsätta på
samma sätt med en kabrakmatt i
bakhuvudet: 20.Sg5 h6 21.Lxf6!
Lxf6?! 22.Lh7+ Kh8 23.Sxf7+
med matt.
20.Sg5!?
Ett starkt alternativ är 20.g4!? för
att jaga bort svarts viktigaste försvarspjäs, t.ex. 20...Db3 21.Dxb3
Sxb3 22.g5 Sh5 23.Ld7 med kvalitetsvinst. Dock var jag inställd
på att angripa med pjäserna och
partiets avslutning blev faktiskt
precis som jag hade hoppats ...
20...h6
Eller 20...Db3 21.Lxh7+ Kf8 22.
Df2! med vinstställning eftersom
svart sitter fast och vit hotar att
avgöra längs h-linjen, t.ex.
22...Dxc4 23.Td4! Db5 24.Th4
Sa4 25.Lg6! eller 22...Sa4 23.Le5
Lxa3 24.Lc2.
21.Lh7+ Kf8

22.Sxf7! Kxf7?
Ytterst medgörligt! Enda chansen att förlänga partiet var
22...Db3! 23.Se5 (inte 23.Dg6?
Sa4! varpå motangreppet ger
remi) 23...Dxc2+ 24.Lxc2 med
ett vinnande initiativ, t.ex: 24...a5
25.Sg6+ Kf7 26.Sxe7 Txe7 27.
Lg6+ Kf8 28.Lxa5; 24...Kg8
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25.b4 Sa6 26.Lg6 Ted8 27.Sd7!
eller 24...Tad8? 25.Sg6+ Kf7 26.
Txe7+!.
23.Dg6+ Kf8 24.Txe7! Txe7
25.Lxf6 gxf6 26.Dg8 matt
Hemmaspelarna Daan Brandenburg och Robert Ris, båda i tjugoårsåldern, känns som två stora
talanger. När jag förberedde mig
mot sistnämnde så kunde jag
inte undgå att lägga märke till
följande mäktiga totalkross av en
super-GM.
Ris–Spraggett (GM/2633)
Gibraltar 2007:
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 La6

5.Dc2 Lb7 6.Lg2 c5 7.d5 exd5
8.cxd5 Sxd5 9.Db3 Sc7 10.Se5 d5
11.Sc3 Ld6 12.Sxf7 Kxf7 13.Sxd5
Kf8 14.Lg5 Dd7 15.0-0-0 Sc6 16.
Df3+ Ke8 17.De4+ Se6 18.Sc7+
Dxc7 19.Dxe6+ Le7 20.Lxc6+
uppg. Fascinerande!

Slutresultat
1. GM Dimitri Reinderman 7/9;
2. GM Dorian Rogozenko 6; 3–4.
GM Ralf Åkesson, IM Robert Ris
5½; 5–6. IM Daan Brandenburg,
IM Milen Vasilev 4½; 7. IM Thomas Willemze 4; 8–9. Djurre den
Heeten, Chiel van Oosterom 3;
10. IM Julius Armas 2 poäng.

“Det var i Ryssland
jag lärde mig att
spela schack“
TEXT: AXEL SMITH

Citatet är Lars Karlssons och
syftar på de månader han tillbringade i landet. Där funderade
han på vad ryssarna kunde och
försökte sedan lära sig det. Det
låter som en sund inställning. Jag
och Nils Grandelius tog därför
chansen att spela en turnering i
Vladimir, tjugo mil öster om
Moskva. Det var inte semester
det handlade om; för Nils del
blev det sju dubbelronder och tre
“vilodagar“ med endast ett parti
per dag! Vi hade dessutom bestämt oss för att inte ta en enda
snabbremi.
Huvudturneringen var en damturnering med 44 deltagare –
ungefär lika många som det finns

aktiva damspelare i hela Sverige!
Med ungefär hälften av dessa i
högklackat fick man god användning för öronpropparna, men
det känns som ett välkommet
problem.
Tack vare danska kontakter
bjöds vi på boende, startavgift
och mat. När man åker till Ryssland bör man istället tänka på hur
många elopoäng det kostar. Det
gick inte så bra för vår del, men
förhoppningsvis har vi lärt oss
något av alla intressanta partier.
Här följer ett slutspel som med
sin ovanliga materialfördelning
inte lär tillhöra de som ryssarna
har fått lära sig utantill på lågstadiet.

Axel Smith

Dimitri Lavrik
För ett par drag sedan hade jag
förutom merbönderna avgörande attack mot vits kung. Fritz
bedömde det som +7, men jag
hade använt alldeles för mycket
tid och åkte nu på en kalldusch:
38.Db8+! Dxb8 39.Txb8+ Txb8
40.Lxb8
Oj, e-bonden går visst i dam. Tur
då att jag har samlat på mig ett
par farliga fribönder i centrum.
40...d3 41.Lf4?!
Bäst för vit är 41.e7 d2 42.e8D
d1D+ 43.Kxg2, men efter
43...Df3+ kommer kungen inte
undan remischackarna.
41...Sxf4 42.e7 Kb7 43.e8D

Inte varje dag man får upp dam
mot springare och tre centrala
fribönder.
43...d2 44.Dd7+ Ka6!
Efter 44...Kb8? hänger springaren med schack. Vit vinner med
45.Dg4.
TfS nr 1/2008
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45.Dxc6+?
Vit har remi med 45.Dg4! e3
46.Dc8+! och springaren hänger
med schack ifall svarts kung tar
sig upp till fjärde raden. Det blir
förmodligen dragupprepning
med 46...Kb5 47.Db8+ Ka6.
Svart hade dock 45...Ka5! och vit
måste spela exakt för att svart
inte ska vinna direkt med e3, d4
etc. 46.Dd1! e3 (Det hotar Sh3f2 följt av promovering så vit
måste omedelbart börja schacka.)
47.Db3! Sh3+ 48.Kg2 Sf2
49.Db4+! Ka6 50.Da4+! Kb7
51.Db3+ Kc8 52.Dxe3 d1D. Tar
vit springaren på f2 har svart
merbonde men efter 53.De8+!
måste svart ge c6-bonden med
schack för att slippa undan remischackarna. 53...Kb7 54.Dd7+
Ka6 55.Dxc6+ Ka5 56.Kxf2 och
damslutspelet kommer att sluta
remi.
45...Ka5 46.Dc7+ Ka4 47.Dd7+
Jag spelade 47...Kxa3? och hade
sett att schackarna tog slut, men
efter 48.Dg4 hade jag velat ha
kungen närmare fribonden på
d2. Det verkar inte finnas någon
räddning och jag förlorade också
så småningom.
I stället borde jag ha spelat
47...Kb3! och svart vinner efter
fantastiska varianter: 48.Db5+ Kc2
49.Da4+ Kc1 (Vit har inte fler
schackar men sätter fart på cbonden.) 50.c6 e3 51.c7 d1D+
52.Dxd1+ Kxd1 53.c8D e2 54.Dg4
(Enda draget.) 54...Sd3 (Vit måste nu flytta kungen från första
raden, så att svart inte hotar att
promovera med schack.) 55.Kh2
(Med t.ex. 55.h6 Kd2 56.Dg5+
Kc3 57.Dg7+ Kb3 58.Dxh7 hade
vit klarat sig om 58...e1D+ inte
kommit med schack.) 55...h6!
(Draget täcker schackar från g5.)
56.Df3 Kd2 57.Dg2 d4 58.Kg3 a5!.
Ni gissar rätt! 58...a5 är ett
väntedrag för att sätta vit i
dragtvång! Vit har inte något
24
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tillfredsställande drag.

a) Efter 59.Kg4 Kd1 kan vit inte
längre spika bonden med 60.Df3
eftersom kungen ställt sig i en
gaffel.
b) 59.a4 försvagar fältet b4, t.ex.
59...Se1 60.Df2 Sc2 61.Kf3 d3
62.Ke4 Kd1 63.Kxd3 Sb4+ och
svart vinner tack vare att vit har
spelat a4.
c) 59.Kh4 går ifrån fribönderna,
t.ex. 59...Kd1 60.Dg4 (60.Df3 Se5
61.Db3+ Kc1 vinner för svart
eftersom vit inte längre har Kf2.)
60...a4!

Otroligt, ett nytt dragtvång!
61.Df3 förlorar på samma sätt
som draget tidigare, och efter
61.Kg3 Kd2 kan vit inte längre
spika bonden med 62.Dg2, eftersom kungen har ställt sig i vägen.
Vilken chans jag missade när
jag drog 47...Kxa3?.
Vad är då speciellt med ryssarnas
schack? De är väldigt bra på att
spela “normal positions“. Uttryck-

et används av många ryssar och
innebär att de gör sunda standarddrag i okritiska lägen för att
sedan använda betänketiden i de
kritiska lägena. Själv använde jag
mycket tid och försökte skapa
initiativ även i “normal positions“.
Detta ledde inte bara till tidsnöd
utan även till att jag missade
enkla långsiktiga positionella
faktorer och fick sitta med dåliga
löpare i de fem första partierna.
Även om vi var i Ryssland i bara
nio dagar borde man kunna lära
sig något av detta debacle.
GM-turneringen: 1. IM Aleksej
Ivanov, Ryssland 7½/12; 2. IM
Pavel Lomako, Vitryssland 7½;
3. Vladimir Belous, Ryssland 7½
poäng.
13. Axel Smith 4 poäng.
(Tretton spelare, Berger)
IM-turneringen: 1–2. Vladislav
Noedratjev, Ryssland och Zmil
Musakajev, Ryssland 11½/17; 3.
IM Nikolaj Aljavdin, Vitryssland
10½ poäng.
7–11. Nils Grandelius m.fl. 9
poäng.
(Arton spelare, Berger)

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

Av Axel Smith

1

2

3

4
Svart drar i samtliga ställningar.

Fundera i tio minuter per ställning och jämför sedan ditt resultat med vad
Daniel Semcesen och Jasmin Bejtovic uppnådde i Duellen på de följande sidorna.
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Daniel Semcesen
om schackböcker

Daniel Semcesen
läser Freds- och konfliktkunskap samt Mänskliga
rättigheter vid Lunds
universitet men bor i
Malmö. Han gjorde debut
i LASKs elitserielag 2002,
blev lagledare 2006 och
spelar också för den
danska klubben K41. Bland
juniormeriterna finns en
vinst i skol-SM och en
tredjeplats i Junior-SM.
De senaste två åren har
Daniel kommit på fjärde
plats i Mästarelitgruppen,
nära att ta steget upp i
SM-gruppen. Elotalet har
samtidigt gått stabilt uppåt
och ligger nu på 2349.
Daniel är utnämnd till
Fidemästare men jobbar
för att bli internationell
mästare.

Foto: Calle Erlandsson
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Vilken strategi har du när du
jagar humlor?
– Just det ... Jag tar ett glas och
ett papper och försöker fånga.
Beaktansvärt. Ytterligare en
fråga som inte handlar om
schack – varifrån kommer din
släkt?
– Mamma är från före detta
Jugoslavien men hennes släkt är
ursprungligen från Ukraina. Min
pappa är från Thailand men jag är
född i Sverige.
Jag har hört att du har många
schackböcker. Är det för samlandets skull? Man tycker att
du inte borde hinna läsa alla.
– Jag samlar böckerna för bättre tider och läser inte från pärm
till pärm. Vissa böcker är mer av
den naturen att man kan slå upp
i dem medan andra kräver att
man ska läsa en längre del för att
förstå sammanhanget.
Är det inte lätt att det blir för
passiv inlärning när man sitter
med en bok? Man går igenom
dragen och hämtar in informationen utan att riktigt bearbeta
den med hjärnan. Jag är själv
rädd för att det inte är så utvecklande på det viset.
– Men det beror på vad man
gör. Ibland försöker jag undersöka vissa varianter och se om de
stämmer. Läser jag en öppningsbok försöker jag inte alls memorera varianterna utan försöker lära
mig dess logik, så att jag ska veta
vad jag ska spela om en avvikelse
kommer.
Tycker du det är enkelt att
hitta bra böcker som passar
din spelstyrka?
– Ja, jag brukar läsa recensioner
och man hör ju vissa saker om
böckerna.
De flesta har inte särskilt mycket tid att läsa schackböcker utan

ska helst välja de som ger mest.
Har du något tips att ge?
– Alltså, jag tycker att de som
inte har så mycket tid bör heller
inte lägga tid på öppningar. I
stället ska man titta på hur man
behärskar mittspel – det är det
svåraste. Dvoretskijserien eller
Yermolinsky, Rowson.
Det finns ju flera typer av
böcker; fullständiga läroböcker, kombinationsböcker, partisamlingar, böcker om speciella teman.
– De fyller olika funktioner.
Till exempel en partisamling med
Petrosian eller Karpov kan lära en
ganska mycket om positionellt
spel. De var väldigt goda taktiker,
men de byggde hela sitt fundament på strategiska principer. Har
man tid eller vilja och ork kan
man gå igenom partier på de spelare som man ser upp till. Jag
brukar kolla på Jussupows partier och andras från 50- och 60talen.
I TfS 1/07 pratade du om en
femårsplan för att bli IM.
Det hade då gått ett år och nu
ytterligare ett. Följer du fortfarande den planen?
– Ja, men inofficiellt var det
mer tänkt som ett skämt – jag
ville anmärka på hur ryssarna gör.
Men visst, det är två år kvar.
Hur är det att vara lagledare i
elitserien och samtidigt spela?
– Tidvis roligt och givande men
ibland jobbigt och otacksamt.
Jag har hört att du haft lite
tankar på att försöka spela för
Thailands landslag.
– Stämmer, det hade varit kul
att spela OS och liknande. Det
verkar tyvärr vara svårt. Jag måste skaffa thailändskt medborgarskap och det är svårt eftersom
min pappa inte är gift med min
mamma. Alternativet är att bo
där i fem år och göra militärtjänst, men det känns inte så lockande. Så planerna är lagda på is.
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Jasmin Bejtovic
om schacklandet
Sverige
Blev du en bättre schackspelare under de fem år du över
huvud taget inte sysslade med
schack?
– Ja, jag tror att jag är bättre nu.
Jag har bättre självförtroende och
min intuition har utvecklats.
Var i Jugoslavien bodde du?
– Staden Mostar i BosnienHercegovina, den finaste staden i
forna Jugoslavien. Den påverkades mycket av kriget. Halva
staden förstördes. Vi har en fantastisk bro som också förstördes,
men den har byggts upp så att
den ser ut som förut. Det var
också problem med olika jugoslaviska nationaliteter. Det fanns
ett koncentrationsläger precis
utanför staden och ett på fotbollsstadion.
Hur är Bosnien-Hercegovina
som schackland?
– Inte så bra för proffs, Fide
började godkänna eloturneringar
först 2000. Men landet har
mycket bra schacktradition liksom övriga Jugoslavien men
bättre resultat i OS. Vi har också
klubben Bosna från Sarajevo som
vunnit Europacupen flera gånger, med Adams, Shirov, Short ...
Du kom till Sverige i augusti
och skulle plötsligt börja spela
schack i en helt ny miljö.
– Jag hade inte så mycket tid
för schack i Bosnien-Hercegovina, men fick mycket tid i Sverige
och tror att jag kan bli bättre. Det
var enkelt att komma in i schacket här, tittade på nätet. Men det
märktes att jag har varit borta.
När jag följde turneringarna i
Linares och Mexiko undrade jag
hela tiden varför Kasparov inte
spelade. Jag visste inte att han
hade slutat.

Vad tycker du som utomstående om Sverige som schackland?
– I Bosnien-Hercegovina finns
det mycket mer sponsorer, som
betalar till exempel det nationella mästerskapet. Man kan läsa om
schack i dagstidningar och se det
på tv. I Sverige är det inte alls så.
Men det är ganska bra även om
det tyvärr inte finns så många
eloturneringar – bara Rilton
Cup.
Det är vad många säger. När
jag pratade med Normunds
Miezis för något år sedan frågade jag honom ifall han skulle
spela några turneringar i
Sverige. Han svarade lakoniskt:
“What tournaments?“.
– Jag tycker det är bättre att
spela ordentliga turneringar över
fem sex dagar än över en weekend. Det känns konstigt att de
startar med ett par snabbschackpartier.
Hur är de teoretiska kunskaperna i Sverige jämfört med
där du kommer ifrån?
– Ja, de är mycket större. Till
exempel spelade jag mot Magnus
Nylund [LASK-tal på 1700] i
Mragel Open och han spelade
tjugo teoridrag. I Bosnien-Hercegovina kan jag spela mot spelare
med 2200 och efter sex eller sju
drag har vi lämnat teorin. Det är
lite ont om schackböcker och sen
är det mycket psykologi i partierna. Många vill inte spela teori
därför att de tror att motståndaren kan det bättre.
Har du några planer att
försöka leva på schacket i
framtiden?
– Jag jobbade som programmerare i fyra år innan jag flyttade till
Sverige men var trött på det.
Medan jag läser Svenska för
Invandrare satsar jag på schack.
Om jag skulle få ett elotal på
2500 kommer jag leva på schack
– det är det jag vill.

Jasmin Bejtovic
flyttade i höstas från
Mostar i Hercegovina till
Eslöv. Bakom sig lämnade
han släkt, hund, ett bra
jobb som programmerare
och inte minst ett fotbollslag han har varit fanatisk
supporter till så länge han
kan minnas. Medan många
flyttar hit från BosnienHercegovina för ekonomins skull flyttade Jasmin
på grund av sin fru Selma.
Efter fem års uppehåll
återupptog Jasmin schacket
och resultaten blev
omedelbart lysande –
seger i LASK Open och
stormästarskalp i elitseriedebuten. Den främsta
meriten är titeln som
Hercegovinamästare
medan det närmsta målet
är elitserieguld.

Foto: Calle Erlandsson
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Ställning 1
Analyser på Chess Cafe
Dvoretskij, Steckner

Bejtovics val: 1...Kg7
Semcesens val: 1....Ke6
I gamla slutspelsböcker kan man
läsa att svart håller remi i denna
ställning, även när vit är vid
draget. Denna uppfattning reviderades när schweizaren Steckner hittade en ny idé år 2003.
Tillsammans med Dvoretskij
analyserade de fram en vinst för
vit som sedan publicerades i
en artikel på Chess Cafe
(www.chesscafe.com).
Med vit vid draget ser vinsten
ut som följer: 1.Kd4! Txf2 2.Tc7
Ta2 3.a7 Kf5 4.Kc4!!. Detta var
Steckners nya drag. Poängen är
4...Kg4 5.Kb3! och vit kan sedan
schacka på c4 och gå med tornet
till a4. Svarts tre kungsflygelbönder blir stoppade precis i tid.
På 4...Ta1 eller 4...f6 spelar vit
28
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istället 5.Kb5 och hotar då att ge
två schackar med tornet, för att
sedan spela det till a-linjen. Även
här vinner vit i flera varianter
med endast ett tempo. Slutligen:
4...f6 5.Kb5 Tb2+ (Svart är tvingad att schacka fram vits kung av
ovan nämnda anledning.) 6.Kc6
Ta2 7.Kb7 Tb2+ 8.Kc8 Ta2 9.
Tg7! (Vinner det avgörande tempot.) 9...Kg4 10.Txg6+ Kh3
11.Tg7 Ta3 12.Kb8 Tb3+ 13.Tb7
Txg3 14. Kc7 Ta3 15.Tb3+ Txb3
16.a8D och vit vinner.
Semcesens 1...Ke6 faller på
2.Kd4! f6 3.Ta8! och vit kommer
att få en ställning liknande en i
partiet Unzicker–Lundin, som
nämndes i Duellen i TfS 6/07.
3...Kf5 4.f3! med planen 5.a7 och
sedan kungsmarsch till h6. Svart
är försvarslös.
Semcesen: “Jag hade också
tänkt på en annan plan: Ta4 med
idén g5 – men det måste tajmas
rätt. Man måste antingen spela så
att kungen inte kan lämna f2bonden eller skära av den.“ Förr
trodde man att svart skulle stå
och hota f2-bonden men efter
Steckners överraskande vinst kom
man fram till att den enklaste
remin är 1...Ta4!. Den kritiska
varianten ser ut som följer: 2.Kd3
g5 3.hxg5+ Kxg5 4.Kc3 Kg4 5.Kb3
Ta1 6.Kb4 Ta2 7.Kb5 Txf2 8.Ta8
Tb2+! 9.Kc4 Ta2 10.Tg8+ Kf3
11.Kb5 Tb2+ 12.Kc6 Ta2 13.Kb7
Tb2+ 14.Ka8 f5 15.Tg5 f4 16.gxf4
h4 17.f5 Kf4 18.Th5 Kg4 19.Th8
Kxf5 20.Txh4 Ke6 med teoretisk
remi.
Svart kan även spela 1...g5, vilket precis håller remi men Bejtovics 1...Kg7 är alltför passivt.
Motspelet med g5 är nyckeln i
svarts försvar. Dvoretskijs artikel
kan rekommenderas.
1...Ta4
1....g5
1....Ke6
1....Kf5

10 poäng
7 poäng
1 poäng
1 poäng

Efter första omgången är ställningen 1–0 till Semcesen.

Ställning 2
Nester–Kozakov
Ivov Chess Club 1997

Bejtovics val: 1....Te6
Semcesens val: 1...Te6
Andrej Volokitin och hans tränare kom nyligen ut med en bok
med en stor samling uppgifter.
Uppgifterna är grupperade efter
svårighetsgrad och denna tillhör
den kategori som stormästare bör
ha problem med. Svart har ett till
synes avgörande angrepp men för
tillfället problem med att tornet
på e8 hänger efter att springaren
har slagit på f6, t.ex. 1...Sh4?
2.Sxf6+ Lxf6 3.Dxe8+ Kg7 4.
Dxe4 och vit vinner. Svart ska
därför försöka gardera tornet på
e8 med tempo. Det finns flera
möjligheter:
a) 1...Te6, vilket också var båda
duellanternas val. Vit spelar
2.Sxf6+ Lxf6 3.Dc7! och förbereder att dra hem damen i försvaret. Semcesen tittade på drag som
Te5 och Le5 men kunde inte
hitta vinsten. Det är oklart.
b) 1...Lg4 2.Sxf6+ Lxf6 3.Lxg4
Dxg4 4.f3! och det bästa för svart
är bondevinst: 4...exf3 5.Dxf3
Sxe3+ 6.Dxg4 Sxg4. Vit har visst
mtospel med 7.Sc6 Tac8 8.d5
även om det inte kompenserar

TfS nr 1/2008

28

08-02-08, 07.18

hela bonden.
c) 1...Ld7 2.Sxf6+ Lxf6 3.Dxf6
Te6 4.Dxg5+ Tg6 5.Dxg6+ fxg6
och svart har vunnit damen, men
efter 6.Kh1! är det ändå oklart
spel.
d) 1...La6!! är rätt drag. Tornet på
a8 garderar sin kamrat på e8 och
löparen ställer sig i slag för att
vinna ett tempo. Eftersom svart
hotar Sh4 måste vit spela 2.Sxf6+
Lxf6 3.Dxf6 Te6 4.Dxg5+ Tg6 5.
Dxg6 fxg6 men hinner till skillnad
från i variant c) inte med att spela
Kh1. Efter 6.Lxa6 Sh4 har vit nio
hämndschackar men slipper inte
undan matten.
Bejtovic tittade på 1...La6 men
alltför sent för att våga välja draget. Annars är det onekligen ett
drag som är svårare att se än att
räkna på. Tar man noga ut alla
kandidatdrag har man mycket
större chans att klara uppgiften.
1...La6
1...Lg4
1....Ld7
1....Te6
1....Sh4

10 poäng
7 poäng
4 poäng
4 poäng
0 poäng

Semcesen leder fortfarande, nu
med 5–4.

Ställning 3
Arnelind–Tikkanen
Karlstad Open 2007

Poängen med vits senaste drag,
Lh3-c8, är att bemöta 1...a5 med
2.Ld7! och det uppstår ett remiaktigt slutspel, även om svart står
något bättre. Genom att lägga in
1...g5! 2.Lg3 och först nu 2...a5
3.Ld7 har svart ett underbart
offer: 3...Kxd7 4.Txe5 c3!!, till
exempel:
a) 5.bxc3 Txe5 6.Lxe5 Lxa2 och
a-bonden bör avgöra.
b) 5.Txd5+ Kc6 6.Td1 cxb2 och
b-bonden är viktigare än vits löpare. Svart har klar fördel. Det
var också partifortsättningen.
Svart vann utan större problem.
Vits bästa är kanske 4.Lxe5,
men spiken på e-linjen gör det
inte enkelt att stoppa svarts
damflygelmajoritet. Svart har klar
fördel.
Poängen med att lägga in g5 är
att löparen inte ska kunna försvara c1 och d2. För att göra draget
måste man ha sett att efter 2.
Lxe5+ Txe5 3.Txe5 Kxe5 4.Lxa6
b4 5.Kf1 Kd4 är svarts aktiva
kung och fria c-bonde starka nog
att göra vits merbonde betydelselös.
Båda duellanterna gav rätt svar.
Fritz klarar inte uppgiften utan
ger förslag på 1...b4 2.Lxa6 c3
3.bxc3 bxc3 4.Tc1! Ta8 5.Lf1 g5
6.Lxe5+ Kxe5 7.Txc3 Txa2 8.Tc1
och bedömer detta som marginell fördel svart. För en människa
råder det inget tvivel om att vit
står bättre i den ställningen.
[Partislutet finns med Tikkanens kommentarer på sidan 58.]

1....g5
1....Txc8
1....Kc5
1...a5
1...b4
1...Lc6

10 poäng
6 poäng
6 poäng
4 poäng
2 poäng
0 poäng

Semcesen behåller sin knappa
ledning, nu 15–14.

Bejtovics val: 1...g5
Semcesens val: 1...g5

Ställning 4
Peter Braun–Stefan Schnock
Dresden 2003

Bejtovics val: 1...Ke6
Semcesens val: 1...Kd6
Svart har tre alternativ för kungen. Semcesen hittade snabbt att
1...Ke6 är dåligt eftersom bonden promoverar med schack:
2.Tg5! och svart hinner själv inte
gå i dam med sina bönder.
Det bästa draget är 1...Kd6! och
efter 2.g7? Tg2 3.Tg5 b2 är det
svart som går i dam med schack
och vinst. Vits bästa är istället
2.Kc3 och efter 2...Tg2 mynnar
det ut i remi.
Bejtovic såg att 1...Kc6 förlorar. Poängen är 2.g7 Tg2 3.Tg5
b2 4.Txg2 b1D 5.Tc2+ och nu
förstår man att svarts kung står på
ett olycklig fält. I partiet hittade
vit inte denna vinst utan spelade
3.Txh5 med remi.

1...Kd6
1...Kc6
1...Ke6

10 poäng
2 poäng
0 poäng

Slutställning: Daniel Semcesen:
25 poäng, Jasmin Bejtovic 14
poäng.
TfS nr 1/2008
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Rolf Littorin
– svenskt schacks
Grand Old Man
TEXT OCH FOTO: CALLE ERLANDSSON

F

ör många i dagens schackgeneration är Rolf Littorin
säkerligen okänd. Han blev ju
ingen elitspelare, men ändå
ytterst betydelsefull för utvecklingen av svenskt schack. Tre
dagar in på det nya året fyllde
Rolf 85 år och är som man säger
i idrottskretsar still going strong.
Hans karriär som organisatör på
olika nivåer är imponerande,
liksom hans enorma schackbibliotek, som är ett av världens
mest betydande i privat ägo.
Han föddes i Stockholm, har
arbetat som advokat och varit
huvudstaden trogen. Efter några
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års hemmaschackspelande blev
han som 29-åring högtidligt invald i anrika Stockholms Schacksällskap, grundat 1866 och idag
landets äldsta ännu aktiva schackklubb. År 1952 erfordrades fortfarande rekommendationer för att
bli antagen som medlem, vilket
kungjordes med ett diplomliknande certifikat.
Via styrelseuppdrag i SSS,
bland annat ordförande, gick Rolfs
karriär tämligen spikrakt via ordförandeskap i Stockholms
Schackförbund och posten som
vice ordförande i Sveriges Schackförbund till uppdraget som svensk

delegat i världsschackförbundet
Fide – en post som han upprätthöll i närmare trettio år. Vi kan
tacka Rolf för att vi idag har
tävlingar som EM och Lag-EM,
eftersom han 1985 tog initiativet
till bildandet av ett europeiskt
schackförbund. De två första åren
var han ECU:s ordförande. Han
är hedersledamot i både Sveriges
SF och Fide.
Vid en av mina träffar med
Rolf bad jag honom berätta några
“goda historier“ från hans år bland
schackets ledare, elitspelare,
kufar och andra potentater. Bland
annat erinrade sig Rolf sin första
Fide-kongress som svensk delegat – i Skopje 1972. På den tiden
hade Fide betydligt färre medlemsländer och nationella förbund i Afrika och Asien ansökte
om inträde. Den engelske delegaten Harry Golombek – känd
schackboksförfattare och domare – var föga entusiastisk till Fides
expansion. Hans spontana inlägg
i debatten är klassiskt: “If it will
continue like this, then we will
have polar bears and penguins in
Fide!“. (“Om det fortsätter så här
kommer vi att ha isbjörnar och
pingviner i Fide.“) Detta föranledde omgående skarpa protester
från bland andra Singapores delegat Lim Kok Ann, som med full
kraft dängde kongresshandlingarna i bordet och i affekt yttrade:
“Retract that remark! Retract that
remark!“ (“Ta tillbaka det yttrandet! Ta tillbaka det yttrandet!“)
Två år senare vid kongressen i
Nice hade mångmiljonären Rabel Mendez från Puerto Rico dykt
upp som motkandidat till Max
Euwe vid valet av Fide-president.
Efter lång debatt yrkades streck i
debatten och det begärdes att
endast två ytterligare inlägg skulle få göras, ett till förmån för
Rabel Mendez och ett för Max
Euwe. Den ryske delegaten Jurij
Averbach önskade att Rolf skulle

TfS nr 1/2008

30

08-02-08, 07.19

propagera för Euwe och så blev
det. I den efterföljande voteringen vann Euwe, men ganska
knappt, kanske till viss del beroende på att Rabel Mendez
valarbetare hade försett de flesta
av Fide-delegaterna med buteljer
innehållande förnämlig kubansk
rom. På den efterföljande
segerfesten hos Euwe anmärkte
Alexander Kotov: “One party
afterwards is always better than
many before!“ (“Ett party efteråt
är bättre än flera före!“)
1962 anordnades interzonturneringen i Stockholm med
dynamiske John Byström som
tävlingsledare. Bobby Fischer
vann som bekant i stor stil på
17½ poäng före Tigran Petrosian
och Jefim Geller som samlade
ihop 15 på de 22 partierna. Den
19-årige amerikanen hade redan
då synpunkter på valet av stolar
och klagade hos Byström, som
vände upp och ner på Fischers
stol och synade den i detalj.
Byström kunde inte finna några
defekter och svarade Fischer:“If
you prefer to play standing, then
it is OK for me.“ (“Om du föredrar att spela stående, så är det
okej för min del.“) Bobby hade
mött sin överman, åtminstone
organisatoriskt.
Jag bad Rolf att namnge ett par
verkliga schackoriginal som han
har mött genom åren, och han
nämnde då Emil Joseph Diemer
(född 1908), som deltog i Rilton
Cup i början av 1970-talet. Det
skulle bli en lång vänskap dem
emellan. Diemer är känd för sina
oortodoxa öppningar och har fått
namnge bland annat den skarpa
Blackmar-Diemergambiten. Emil
Joseph led av schizofreni och Rolf
besökte honom på vårdhemmet i
Tyskland i stort sett varje år fram
till Diemers bortgång 1990.
Vid ett tillfälle dinerade
Diemer, hans kamrat Werner
Nicolai och Rolf på den 550 år

gamla restaurangen Zum Fransiskaner på Skeppsbron. Det
beställdes in hälleflundra med
tillbehör. Originalet Werner förtärde maten i tur och ordning:
först enbart hälleflundra, därefter enbart potatis och smält smör
och till sist tömde han skålen
med den starka pepparroten tills
tårarna rann. Rolf besökte ofta
Werner Nicolai i tyska Iserlohn,
där han hade ett ganska fint
schackbibliotek på cirka 2 000
volymer placerat i en smal korridor. Alla böckerna var dolda av
draperier. Rolf fick aldrig någon
riktig uppfattning om vad biblioteket innehöll – om man frågade
Werner efter någon särskild bok
körde han, utan att titta, in handen bakom draperiet och fiskade
fram den önskade boken. Efter
Nicolais bortgång ringde änkan
till Rolf, som sedermera köpte
biblioteket, men dessvärre visade
det sig att några av russinen i
kakan redan hade sålts till tyska
samlare.
David Gédult var en annan särling i schackets värld. Han var
född i Polen men blev fransk
medborgare och som medlem i
Främlingslegionen blev han så
småningom dekorerad till hederslegionär av den franske presi-

denten. Gédult var en typisk
kaféspelare som nästan aldrig
använde längre betänketid än tio
minuter. Han talade polska, ryska, tyska och franska flytande och
Rolf besökte honom i Paris flera
gånger. Efter Gédults bortgång
kom en låda per post till Rolf.
Den innehöll allehanda schackhandlingar, bland annat en rysk
bok med Smyslovs partier, i vilken Gédult och ett hundratal av
världens bästa spelare skrivit sina
autografer.
Under denna tid agerade Rolf
också smugglare av reservdäck
och laxermedel till den i husarrest försatte Ludek Pachman.
Pachman hade lyckats skaffa en
Goggomobil, en minibil tillverkad av Glas i Västtyskland på
1950-talet, men reservdäck var
en stor bristvara i dåtidens
Tjeckoslovakien. För sin dåliga
mage behövde stormästaren också laxermedel, som inte gick att
uppbringa i Prag. Den välkände
schackförläggaren Kurt Rattman
i Hamburg fixade detta och Rolf
åtog sig uppdraget som kurir. Som
tur var levererade han inte varorna till Pachmans hus, som var
omringat av säkerhetsvakter. Rolf
lämnade i stället lasten till Erwin
Rosenblatt, som också bodde i
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Prag och var känd för att ha översatt flera av Pachmans böcker till
tyska. Pachman fick så småningom både däck och laxermedel,
och Rolf blev hans vän för livet.
I början av 1960-talet började
Rolf samla schacklitteratur på
allvar. Han åkte flitigt runt med
bil i Europa de följande tjugo
åren och mer eller mindre dammsög antikvariaten på böcker,
tidskrifter och schackkuriosa.
Under denna guldålder kunde
man hitta många godbitar på
antikvariaten. En gång i Prag
frågade Rolf efter schackböcker,
men bokhandlaren svarade att han
inget hade. Samtidigt fick Rolf
längst upp på en hylla syn på en
komplett svit av Wiener Schachzeitung i originalband med guldtryck – de betingade någon hundralapp och är ett av Rolfs bästa
fynd genom åren. Han köpte
också större och mindre schackbibliotek, många gånger dödsbon.
Rolf lade därmed grunden till en
av världens främsta schackboksamlingar, såväl kvalitetsmässigt
som kvantitativt. Konkurrera kan
väl bara privatsamlarna Lothar
Schmid i Bamberg, Jurgen
Stigter i Amsterdam och David
DeLucia i Darien (USA) tillsammans med Kungliga biblioteket
i Haag och John G. Whites
samling på stadsbiblioteket i
Cleveland, Ohio.
Rolf räknar med att han som
mest hade schacklitteratur på
cirka 400-500 hyllmeter i sin
våning på 300 kvadratmeter. I
dag är våningen decimerad till
260 kvm och han har sålt av en
del dubbletter, men en kalkyl på
60-70 volymer per hyllmeter
skulle innebära cirka 30 000
titlar. Utöver själva bok- och
tidskriftssamlingen har Rolf en
oöverträffad samling av schackmemorablia i form av fotografier,
manuskript, brev, partiprotokoll
och andra schackhistoriska ting.
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Rolf har visserligen inte nyttjat
sitt unika material till att hittills
själv ge ut någon schackbok, vilket han säger sig ha lite dåligt
samvete för. Detta kompenseras
dock mer än väl av att han är en
flitig och ytterst generös bidragsgivare och ovärderlig källa, som
åtskilliga författare till schackhistoriska böcker har haft stor
hjälp av, vilket också avspeglas i
den mängd förord till schackhistoriska böcker, i vilka författarna
uppskattande tackar Rolf för
värdefullt bistånd, unika fakta och
expertutlåtanden.
Utöver de gedigna schackhistoriska kunskaperna har Rolf
många andra strängar på sin lyra.
Han har en bred allmänbildning
grundad på ivrigt läsande av
skön- och facklitteratur. Han har
förmågan att behandla svenska
språket med stilistisk finess och
har inte föraktliga kunskaper i
ryska. Därför är det inte förvånande att han är en god korsordskonstruktör. Säkert är det många
TfS-läsare som för ett antal år
sedan gnuggat sina geniknölar
vid juletid och undrat vem som
egentligen låg bakom den geniale
kryssmakaren med signaturen
“Kral“.
Till sist bör nämnas att Rolf
köpte en schacksamling i början
av 1980-talet, som visade sig innehålla samtliga partiprotokoll och
en del pressbilder från schackolympiaden i Stockholm 1937.
“The Lost Olympiad“, som utgavs i England av W. H. Cozens
år 1985, dokumenterar de partier som man dittills kunnat finna.
Om något år kommer Peter
Holmgren och undertecknad att
ge ut “The Complete Games ...“
även om några enstaka kan bli
svåra att dechiffrera trots att två
protokoll finns att tillgå. Givetvis
kommer Rolf att än en gång få ett
storslaget omnämnande även i det
förordet.

Bobby Fischer 1943-2008

Bobby Fischer
skapade rubriker
Sommaren 1972 kunde jag på en
lokalbuss i Malmö höra två äldre
damer diskutera Bobby Fischers
uppförande under VM-matchen
i Reykjavik. Jag trodde knappt
mina öron. Schack hade blivit
ett allmänt samtalsämne. De
hade inte mycket till övers för
amerikanen och tyckte synd om
motståndaren Boris Spasskij.
Förmodligen visste damerna ingenting om sicilianska öppningar
eller springaroffer, men de hade
bestämda åsikter om hur man
skulle bete sig vid schackbordet.
Det var en VM-match i kalla
krigets skugga, öst mot väst.
Schackmästare från Sovjetunionen hade suttit på VM-tronen
sedan 1948 och nu hotade
Fischer den ryska hegemonin.
Det krävdes övertalning för att
han skulle ställa upp och sedan
genomföra matchen. En engelsk
miljonär dubblade prispotten och
den amerikanske presidentens
säkerhetsrådgivare Henry Kissinger vädjade till Fischers patriotism. Efter många och invecklade turer bordade han flyget till
Reykjavik.
Fischer förlorade ett av partierna på walk over men lyckades till
slut vinna matchen. Det blev ett
enormt genomslag i USA och ett
rejält uppsving för schacket i hela
världen. Efter matchen skrevs det
ballader om Fischer och han dök
upp i de stora amerikanska tvshowerna. Han var förstasidesstoff.
I samma ögonblick som Bobby
Fischer blev världsmästare försvann hans främsta drivkraft. När
det var dags att försvara titeln tre
år senare ställde han så stora krav
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att Fide tvingades ta titeln ifrån
honom. Hans schackkarriär tycktes avslutad. Fischer anslöt sig till
en religiös sekt och förde en
Garbotillvaro i Pasadena. Han
blev en mytisk figur.
Det väckte stort uppseende
när Fischer accepterade att spela
något som han själv betraktade
som en returmatch om VM-t iteln
mot Spasskij år 1992. Matchen
arrangerades i forna Jugoslavien.
När Fischer ställde upp och spelade den matchen bröt han mot
FN-sanktioner. Han fick en varning från den amerikanska skattemyndigheten att inte spela
matchen. På en presskonferens i
Sveti Stefan visade Fischer fram
dokumentet och dömde ut det
med en spottloska.
Efter den dagen riskerade
Fischer ett fängelsestraff om han
återvände till USA. Det gjorde
han aldrig. Efter en tid kom det
fram att han slagit sig ner i Budapest. Därefter flyttade han till
Filippinerna och sedan till Japan.
Han väckte ont blod genom att
hylla elfte september-dådet, och
i olika sändningar från en filippinsk radiostation kom han med
grova antisemitiska utfall.
I Japan greps han av polis då
han försökte flyga utomlands med
ett utgånget amerikanskt pass.
Han fängslades och riskerade utvisning till USA. I detta skede
grep hans isländska vänner in. De
arbetade för att Fischer skulle bli
isländsk medborgare, vilket skulle förhindra utlämningen till USA.
Fischer blev isländsk medborgare 2005 och tillbringade sina
sista år i Reykjavik, där han dog
den 17 januari efter två månaders
sjukhusvistelse med njursvikt.
Många betraktar honom som det
största schackgeniet genom tiderLARS GRAHN
na.
Vi planerar att publicera en längre minnesartikel om Fischer i nästa nummer.

Harry Rubinstein
1920-2007

Skånes Rubinstein
Harry Rubinstein, Malmö, avled
åttiosju år gammal i november
2007. Han var inte släkt med den
berömde Akiba, men som tonåring var han medlem i malmöitiska SK Rockaden, som bildades
den 16 april 1933.
Dottern Lena, vars mamma
Cesia överlevde koncentrationslägren, fann i dödsboet en liten
klippbok med titeln ”Urklipp,
Harry Rubinstein, 1935–”. Det
första klippet är från hösten 1935
och refererar klubbmatchen SK
Rockaden–Lunds allmänna
schackklubb. Matchen slutade
5–5 och Harry förlorade på bord
nio mot A. Hall.
I april 1936 finns en notis om
SK Rockadens treårsjubileumsfest på Verdandis lokal, Spångatan 1 i Malmö. Karl Frantzén
delade ut priser. A. Törnkvist
förärades klubbens ståtliga vandringspokal samt första pris i
KM. Fjärde priset gick till Harry
Rubinstein, som i notisen lovordas – ”en god prestation av denne
yngling”. Harry var då femton år.
Kanske var det Aljechins besök
i Malmö 1935 som inspirerade
Harry att spela schack? Han blev
en hygglig klubbspelare och säkert var han också entusiasmerad
av sin judiske vän Simon Krenzisky, som publicerade Harrys
snabba vinst i Malmö SS klubbturnering hösten 1937.
Fyrspringarspel (C 55)
Harry Rubinstein
Kristian Söderberg
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6
4.Lc4 Sxe4 5.Lxf7+ Kxf7 6.Sxe4

g6? 7.Sfg5+ Kg7 8.Df3 De8? 9.
Df6+ Kg8

10.Dxc6!! bxc6 11. Sf6+ Kg7
12.Sxe8+ Kh6 13.Sf7+ uppg.
Det är matt i tre drag: 13...Kh5
14.Sf6+ Kh4 15.h3! följt av 16.g3
matt.
Harry utbildade sig till lärare och
var studierektor när han pensionerades. Bland hans få bevarade
schackprylar fanns ett femtontal
böcker och ett enda schackprotokoll. Det var från en match mellan lärare och elever, spelat i det
av sportprofilen Sten Fristedt skapade ”Kul-i-Tre” under sportlovet 1961. Den fyrtioårige läraren
mötte då sin överman i en tolvårig elev vid namn Lars Grahn.
CALLE ERLANDSSON
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Schack som
en del av miljön
Lars Grahn språkar med
författaren Fredrik Ekelund
I förra numret berättade
författaren Fredrik Ekelund
om sitt schackintresse och vi
publicerade ett kapitel med
schackanknytning ur hans
debutroman “Stuv Malmö,
kom!“. Här blir det mer av
den varan. Ekelund förklarar
hur han har använt sig av
schacket i sina romaner. Vi
avrundar med hans novell
“Gambit“ där det handlar om
bottenlös smärta och ett
blodigt offer. I den ordningen.
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Efter “Stuv Malmö, kom!“ är
schackspelet ett återkommande tema i dina böcker. Hur
använder du dig av schacket i
dina texter?
– Jag har använt det lite som en
form av markör. Det är ju så att
man är bra på vissa saker, kan
vissa saker. Jag kan fotboll, schack
och golf inifrån. Om jag håller på
med en roman och vill att nån ska
göra nåt och vill ha skildringen
trovärdigt gjord, då är det lätt att
man tar till det som man redan
kan, det vill säga för min del nån
av de här tre sakerna.
– Schack har jag använt på
olika sätt, bland annat i kriminalromanen “Nina och Sundet“, där
kriminalinspektörerna kommer
hem till en granne till en för mord
misstänkt. Det visar sig att det
pågår ett våldsamt blixtschackparti. Anledningen till att det
partiet pågick i den lägenheten
var att det var folk med jugoslavisk bakgrund som öppnade
dörren när de båda inspektörerna
kom in. Då tyckte jag att det var
ganska typiskt, att jag kunde lägga in det här som jag känner till.
Det handlar om att plantera saker som man känner till, och som
också är typiska för en viss miljö.

Schacket är väl också ett
tacksamt ämne litterärt därför
att det rymmer så mycket symbolik?
– Jag vet inte om jag har använt
det så mycket rent symboliskt,
för att det kan symbolisera krig,
aggression eller seger och så
vidare. För mig har det mer varit
en del av miljön. Som i “Pojken i
eken“, en annan kriminalroman.
Samma inspektörer hamnar i en
bosnisk miljö vid Möllevångstorget. Där pågår det också kortspel och schackspel. Det är mer
att jag vill ha en miljömässig
trovärdighet än att jag använder
schacket som en symbol för nånting metafysiskt, nåt större.
– Schacket i “Jag vill ha hela
världen!“ [Augustnominerad
1996. -LG] är också en form av
social markör, men där har jag
förlagt delar av romanen till en
övre medelklass-miljö och använt
mig av schacket som ett sätt
att binda ihop far med son, att
skapa ett språk mellan dem.
I hela romanen finns det en
far/son-problematik. Det finns
en distans mellan advokatpappan och huvudpersonen Daniel
Lagerhjelm. Den distansen har
jag försökt gestalta bland annat
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med hjälp av schacket som ett
språk. De spelar distanserat, inte
passionerat, därför att det här
språket är också symbolen för ett
avstånd mellan dem.
Finns det något självupplevt i
novellen “Gambit“? Jag kan
utan vidare sätta mig in i förlorarens roll, leva mig in i hur
han upplevde förlusten, smärtan.
– Absolut. Det är nånting med
schacket. Om man jämför schack
med fotboll, så kan jag tycka att
fotbollen är psykiskt mycket
hälsosammare. I fotbollens värld
skriker man ut sitt jubel vid seger
eller om man har gjort ett mål.
Eller så skriker man ut sin förtvivlan direkt oavsett om man är
supporter eller spelare. Psykologiskt och psykiskt är det ett
mycket sundare förhållningssätt
till leken i fotbollens värld än i
schackets. Det är ju också det
som gör schacket så speciellt. På
ytan har vi en belevad och diplomatisk värld. Det ser ju ut som
om folk – om man inte känner
dem väldigt väl – är fullständigt
oberörda av det som sker på brädet. I själva verket är ju insatsen
på brädet minst lika stor eller
stark – här talar vi om passion
och lidelse – som den kan vara på
en fotbollsplan. Här har vi två
personer som har disciplinerats
från barndomen att inte visa nånting, åtminstone inte vid brädet.
Det gör ju att det blir en inre
uppladdning som ibland kan bli
fullständigt förfärlig. Man har
blivit tämjd att inte visa sin glädje
när man vinner. Det är ingen som
står och hoppar och skriker “Yes,
yes, yes!“ när han har vunnit ett
parti i Malmömästerskapet eller
liknande, lika lite som det är nån
som skriker ut sin förtvivlan när
han har förlorat.
– Däremot ger litteraturen mig
en möjlighet att gå hela vägen i en
sån där obehagskänsla man kan få

när man förlorar mot nån som
man i själva verket tycker väldigt
illa om. I schackvärlden finns det
många egensinniga typer som
nästan sätter en ära i att med små
medel visa sitt förakt eller sin
överlägsenhet. Det gör ju att man
som motståndare kan få ett ännu
större agg till den personen än
vad man hade fått på fotbollsplanen gentemot nån som har en
motsvarande överlägsenhet. Just
för att utlevelsen är så förbjuden.
– I novellen har jag försökt
komma åt det som man också
kan arbeta med när man skriver
kriminalromaner, det vill säga att
jag utgår ifrån att nästan alla
människor har olika känslorum
inom sig. Ett sånt känslorum kan
bestå av rent vilt hat. Det hatet
har säkert, oftast i alla fall, en
bakgrund i svek eller andra
händelser djupt ner i barndomen.
Hos vissa människor krävs det
nästan ingenting för att de ska
hamna i denna fruktansvärda
känsla, och i det här fallet handlar
det om ett schackparti som utvecklas på ett för huvudpersonen
förnedrande och obehagligt sätt,
så att han förpassas in i denna
förfärliga känsla.
– När jag spelat blixt på nätet
på natten har jag ibland hamnat
i fullständigt infantila tillstånd,
utlösta av en motståndare som
kanske sitter i ett hyreshus i Nya
Zeeland. Jag gör ett stort misstag
och han vinner enkelt. Så skriver
han kanske en syrlig kommentar
som utlöser dessa känslor. Detta
är ju egentligen inte klokt. Det
visar på en obalans naturligtvis,
men är också ett tecken på hur
lite det ibland är som får oss ur
balans.
Psykningen kan ju också vara
omedveten. Jag har förlåtit en
del motståndare i efterhand.
– Men det har ju också med den
världen att göra, eftersom du inte
vet. Du sitter och tolkar ansikts-

uttryck, kroppsuttryck. Du sitter
och tolkar folk som skalar en
apelsin, sättet som han lägger ett
apelsinskal bredvid brädet på. Du
kan få för dig att det är ett rent
hån mot dig. Det kanske inte
betyder nånting. En liten rapning
tolkar du som ett raffinerat utslag
av krigföring, men det är det kanske inte alls. Det kan vara en liten
rap som han inte ens la märke till
själv.
I novellen finns det här med
läxböckerna. Den situationen
har jag själv upplevt.
– Vi behöver inte gå in på vem
det handlar om, men det är ju
en person som både du och jag
känner. Det gick inte att låta bli.
Där handlade det, som jag förstår
det, om ett utstuderat sätt att
försöka reta upp motståndaren.
Nu tror jag inte att det fungerade
på Anton Fridh, han brydde sig
nog inte.
Det fungerade på mig, men jag
tror så här långt i efterhand
inte att det var en medveten
psykning.
– Men det skulle ju lätt kunna
vara det. Vi som tittade på upplevde det som en brist på respekt.
TfS nr 1/2008
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“Accept the sacrifice! If you don’t take the pawn I
won’t continue the game! There was nothing I
could do. I accepted the old master´s gambit.“
ur “200 Open Games“ av David Bronstein

GAMBIT
en novell av Fredrik Ekelund

J

ag älskade det mer än något annat och jag vet inte
hur många timmar av mitt liv som gick åt till det.
Skilsmässan berodde på det också. Jag höll inte med
Anette när den väl var ett faktum men ... nu tillstår
jag att det var så. Jag glömde att hon fanns! Varje
gång jag spelade en stor turnering upplöstes hon och
reducerades till en vag ansamling minnen som
kunde dyka upp då och då men aldrig med någon
större kraft. Spelet ägde mig och ju bättre jag blev
desto djupare sjönk jag i dess våld. Och inte bara
under partierna och förberedelserna utan också
under efteranalyserna när jag försökte hitta det drag
som kunde ha givit mig vinsten.
Jag sjönk så långt att jag fick sparken från mitt
arbete. Chefen kom på mig ett antal gånger när jag
satt på mitt rum och spelade på nätet och eftersom
jag, i mitt jobb som revisor, var tvungen att ha
tillgång till Internet slutade det med att han kom in
en dag och beklagade att han var tvungen att säga
upp mig.
– Jag förstår dej, Anders, var min enda kommentar.
Vad skulle jag säga? Du är ett svin som säger upp
mig, varför skickar du mig inte på nån avgiftning på
firmans bekostnad? Avgiftning, förresten? Var fick
jag det ifrån? Alkoholister, narkomaner och sexmissbrukare har man tänkt på. Men vem har tänkt
på oss schackmissbrukare?
Jag fick gå och förebrår honom ingenting. Jag
klagar inte heller. Han gjorde vad jag skulle ha gjort
i hans situation. Jag uträttade ju inget längre, ja,
annat än analyserade partier förstås. På arbetstid.
Nej, som sagt, jag klagar inte. Jag har det bra. Jag
klarar mig, har lite pengar sen förr, inga skulder att
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tala om och så stämplar jag. På ett sätt fick jag det
bättre än när jag hade jobb och var gift. Efter
skilsmässan och avskedet från revisionsfirman
började jag leva ett annat liv. Jag gick upp vid halv
nio, käkade frukost, läste tidningen, kollade schackspalten, duschade, spelade tre timmar vid datorn
och sen ut på stan, ner till bokhandeln för att kolla
ifall det kommit in nån ny, spännande litteratur (jag
samlade på all litteratur om gambitar). Så cyklade
jag en sväng, spanade in brudar och åt nånstans. Jag
tycker om att leta efter nya ställen att äta på. Kanske
har det att göra med att mitt liv i övrigt varit så
inrutat ...
Vänner? Jodå. Ett antal men med åren blir
umgänget svagare och mer ritualiserat, vilket stör
mig. Varför måste man göra saker enligt riter bara
för att man känt folk i ett visst antal år? Jag begriper
det inte och trivs bäst nere på klubben. Eller trivdes,
snarare.
Jag hade tänkt sluta spela men när de ringde lät jag
mig övertalas att ställa upp i klubbmästerskapet.
Utan dig blir det inte nåt riktigt KM, hette det.
Vad svarar man på sånt? Jag har vunnit det sex
gånger, senast för fem år sen. För några år sen fick vi
en ny spelare, eller ny och ny: Karl-Erik Larsson. Vi
var juniorer samtidigt. Sen gick han till en annan
klubb när hans familj flyttade uppåt landet. Han är
duktig, en säker positionsspelare, tar inga risker och
har spelat på rätt hög nivå. Han var nära att kvala in
till SM-gruppen för några år sen och har abonnerat
på KM-titeln sen han kom tillbaka till oss.
Mitt problem? Jag avskyr honom. Hans tystnad
och stillsamma flin har alltid gjort mig illamående.
Och hur han söker mig med blicken bakom sina
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glasögon. Vi tar i hand inför partierna men inte mer,
aldrig ett samtal, aldrig en gemensam analys efteråt.
Vad ska man säga till en människa som bara har ett
enda intresse i världen? Han vet ingenting om
politik, läser aldrig en bok. Tjechov, Kafka och
Joyce? Skulle någon nämna de namnen i hans närhet skulle han förmodligen tro att det rörde sig om
schacköppningar. Tjechovöppningen? Hört talas
om den? Lämpar sig väl på ryska landsbygden, gärna
mot drömska adelsfröknar som längtar till ett bättre
liv i Moskva!
Det är tre veckor sen nu. Jag hade gått fram som
en ångvält och vunnit mina partier; fem lätt och det
sjätte efter åtta timmars hård kamp. Samtidigt hade
han kört över sina motståndare. Han maler ner dem.
Aldrig ett offer, aldrig nåt spektakulärt och publikfriande. Hans hjärna är en geigermätare som söker
sig fram till den avgörande svagheten i motståndarnas ställning och när mätaren ger utslag sätter han
in alla resurser på att angripa sprickan han funnit,
långsamt och metodiskt så att de bryter samman,
vilket de ofta gör på ett harakiriliknande sätt, som
om de erkände hans överhet och – inför den sista
dödsbringande värjstöten – sa: Du har rätt, KarlErik! Du såg svagheten i min ställning och därför
upplåter jag nu min nacke åt den sista stöten! Sätt dit
den, för schackets och sanningens skull!
Att det skulle bli han och jag i KM-finalen var inte
oväntat.
Jag var på klubben tidigt, hjälpte till att koka
kaffe och slog mig sedan ner i ett hörn, i ett slags
meditation. Jag gick igenom den öppning jag
planerat. Jag skulle ha vit och hoppades på
Kungsgambit, vilket jag – om jag får säga det själv –
är lite av en specialist på. Naturligtvis lekte jag med
tanken på att han skulle undvika e5 och välja en
annan öppning men eftersom han är lika äregirig
som jag och har en lika stark vilja att visa mig, som
jag honom, att han inte är rädd för mig och att han
vill slå mig på min mammas gata utgick jag ifrån att
det skulle bli som jag hoppades. Jag var med andra
ord säker på att få ut honom på den ruffiga bakgård
som Kungsgambiten är. Hundslagsmål, alltså, istället för sofistikerat pjäsflyttande på solig sommarveranda i Mölle!
Partiet? Jag har det framför mig. Jag har suttit
med det i snart tre veckor och kan fortfarande inte
begripa hur det kunde sluta som det gjorde.
1.e4, alltså. Som planerat. Han log, minimalt och
ironiskt. Hans svar kom direkt, ohöljt aggressivt och
med den vanliga dosen förakt i pjäsföringen:
1...e5. Han sa alltså ja till Kungsgambiten. Trots
att jag var säker på detta drag hoppade jag ändå till.

Vad menade han, egentligen ? Att han ville förödmjuka mig, det tog jag för givet men att han så
snabbt och självklart skulle bejaka en Kungsgambit,
det överraskade mig. Han vet, visste, menar jag, att
jag är den på klubben som kan denna öppning bäst,
ja, att jag är Kungsgambiten i mångas ögon, den
vilda romantikens obotlige försvarare. Och nu
trädde han, helt oförväget, in i en variantskog där
han borde veta att jag känner till de flesta stigarna.
Mod eller dumdristighet? Jag vet inte. Ytterst tror
jag att det handlade om hans förakt för mig. Han
ville göra mig så illa det är möjligt och att manövrera
ut mig i ett tolv timmar långt parti där positionstänkandet till sist segrar lockade honom säkert
mindre än att avrätta mig med en elegant kombination i en öppning som är min. Förakt och trots, alltså.
2.f4. Självklart. Ett drag som min far lärde mig.
Du ska inte bli en fegskit, Tom. Bli ingen fegskit i livet!
Jag kan fortfarande känna hur det luktar om vaxduken i köket. Bli ingen fegskit! Nej, mycket kan man
anklaga mig för, säkert, men inte det. Man spelar
den man är, kom jag underfund med tidigt. Har man
mitt temperament och min smak för livet kan man
omöjligen spela lugnt och positionellt. 2...exf4, han
slog alltså med sin bonde. Och det var inte Falkbeers
motgambit. Han förvånade mig igen.
3.Sf3, jag tycker om det springardraget, det känns
som att den ställer sig på vakt utanför huset. 3...g5,
svarade han då. Kieseritzky! Ny överraskning. Jag
hade väntat mig nåt mer robust, Fischers försvar, till
exempel. G5 är lite vilt och jag gav honom en hastig
blick för att utröna ifall det gick att skönja någon
skiftning i hans ansikte. Icke! Det enda jag kunde
känna var odören från en lätt rapning. Det är ett av
hans ständigt återkommande små knep, förresten:
att få motståndaren ur balans med sina kroppslukter. Det har hänt att han käkat rå vitlök inför vissa
partier. Han rapar och harklar sig och inte sällan har
han skalat apelsiner så det skvätt apelsinsaft runt
brädet. Förstår ni vad för person det handlar om?
Den här gången var det inte vitlök utan någon annan
lukt, som om han ätit surströmming; vedervärdigt!
Jag är emellertid härdad och visste att vårt parti
skulle bli ett krig på alla plan så jag var förberedd.
Efter att ha dragit g5 reste han sig, klumpigt – som
alltid – så att bordet darrade till och gick mot
kaffekokaren. Vårt parti började dra till sig intresse
i lokalen. Ett tjugotal medlemmar var församlade.
De flesta var indragna i egna partier men några hade
fylkats vid vårt bräde. Jag såg honom gå bort till
Einar och hur hans feta arschle vaggade, självsäkert
och utstrålande segervisshet – efter tre drag!
Otroligt. Tanken på en kontraktsmördare sköt fram
TfS nr 1/2008
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i huvudet, sekundsnabbt, för att sedan försvinna
igen.
4.h4, logiskt och enda svaret. Ormblicken uppfattade att jag dragit och nu kom han skvimpande
med en stor kopp kaffe, gled ner på stolen och drog
ett kvickt: 4...g4, varpå han lutade sig tillbaka i
stolen med kaffekoppen tryggt i handen för att
betrakta mig. Jag rös av obehag och fick en bild på
näthinnan. I min ungdom hade jag en gång sökt
arbete som nattportier på ett av stadens finare
hotell. Chefen kom ut i foajén, jag förklarade mitt
ärende och sedan – han var engelsman, vilket förstärkte min känsla av underlägsenhet – lade han
armarna i kors och betraktade mig, högdraget och
utan att säga ett ord. Jag tror aldrig jag känt mig så
liten. Jag ska inte säga att han förintade mig med
blicken, det gjorde han inte, men han förminskade
mig till en fånig lilleputt som dristat sig till att
komma in på hans fina hotell och söka jobb: I don’t
think you are the person we are looking for, sa han
sedan, syrligt, överklassengelskt.
Och nu satt Karl-Erik och försökte få mig ur
balans med sin blick genom att se på mig som om jag
vore ett föremål vilket som helst. Jag undvek hans
blick och koncentrerade mig på partiet. Det kändes
bra. De varianter som skulle kunna komma upp
behärskade jag och det enda som oroade mig var
ifall han hittat nån nyhet på nätet som jag missat. Jag
spelade:
5.Se5, varpå han kontrade med ett väntat 5...Sf6,
som följdes av mitt naturliga 6.d4, vilket besvarades
med ett lika naturligt 6...d6, som om vi vore överens
om att detta var de givna dragen för bägge. Ett
slags konsensus, alltså, mitt ute på slagfältet; två
generaler som låter varandra vara under en stund för
att få bättre positioner åt det tunga artilleriet.
Nu hade han slutat se på mig och jag på honom.
Han blev mer och mer ett köttaktigt väsen där på
andra sidan, ett väsen ur vilket några flottiga fingrar
uppenbarade sig då och då. Jag sjönk in i partiet med
en känsla av lycka. Den meditativa fasen infann sig,
den i vilken motspelaren och publiken dunstar bort
till förmån för vad jag kallar spelet i sig. Jo, jag kan
min Kant och tror på detta, att det finns benådade
ögonblick då verkligheten uppenbarar sig så som
den var tänkt. Och nu var jag där, djupt inne i spelets
värld och jag lovar – en granatattack i kvarteret intill
skulle inte ha rubbat mina cirklar!
Partiet började få en egen karaktär. Jag spelade
7.Sd3, varpå han tog min bonde på e4 med sin
springare, 7...Sxe4, vilket tillät mig att ta tillbaka
bonden på f4 med löparen, 8.Lxf4. På detta följde
ett rätt logiskt 8...De7 med ett tydligt hot, en
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avdragsschack. Jag besvarade damdraget med att
spela min vitfältslöpare till 9.Le2 och kunde samtidigt konstatera att min kungsställning såg farligt
öppen ut. Men under kontroll! Jag älskar de öppna
landskapen, när löpare, springare och torn får röra
sig över brädet som vilda föl på jakt efter friskt bete.
Visst såg det lite farligt ut men det var en fara jag var
van vid och som jag älskade att befinna mig i
närheten av; det trygga har aldrig varit min värld.
Jag är min fars son. Det ordnar sig, Tom! var hans
ständiga paroll. Han var på sjön i många år, började
som lättmatros och slutade som kapten på Johnsonlinjen. Han hade seglat på värmen i ett antal år innan
han fick mig och schack hade han lärt sig spela av en
indian på kajen i Valparaíso, hävdade han. Det var
där han lärt sig att våga offra. Min mor var raka
motsatsen: Du måste skaffa dig en plats i livet, Tom...
Det var hennes credo: att skapa trygghet och aldrig
riskera något utan alltid ta det säkra före det osäkra.
Som revisor var det mer hennes värld jag hamnade
i, ironiskt nog, och kanske är det detta som jag
kompenserat med mitt sätt att spela schack på.
Han fortsatte med 9...Lg7. Det är visserligen ett
utvecklingsdrag men jag hade väntat mig nåt annat.
Han skruvade fast löparen, teatraliskt, som om han
ville demonstrera att detta var det enda draget svart
kunde göra i denna ställning. Men vad kunde man
vänta sig från denne tragikomiske figur annat än den
typen av fjantiga utspel, tillkomna för att ställa in sig
hos de mindre begåvade i publiken?
Jag spelade ett lugnt 10.Sc3 och allt kändes bra.
Min koncentration var hundraprocentig. Hans
odörer och fåniga manövrer störde mig inte det
minsta och någon nervositet kände jag inte av – än.
Jag njöt av att KM-titeln stod på spel, av inramningen och av den grupp som höll på mig men också av
dem som höll på honom, IFK Nördarna, som jag
kallade dem eller, när jag blev lite råare, efter några
öl: De Oknullades Klubb, för var det något som
utmärkte Karl-Erik och hans lilla klick var det den
blekfeta hyn, deras tisslande, tasslande och finniga
nördighet. Ingen av dem hade, vad jag visste, varit
i närheten av det täcka könet. Horor då, möjligtvis.
Schack, på klubben och på nätet, var deras värld,
som om all deras erotiska energi sublimerades i
analyser och partier. Och detta säger jag inte utifrån
nåt slags Don Juan-position. Någon sådan har jag
aldrig varit även om... ja, några har man ju haft, även
efter Anette, men jag vill vara fri och sporadiska
möten av erotisk natur känns mer rätt för mig.
Samtidigt vet man ju aldrig. Man får kanske lust att
binda sig igen. Vilket förfärligt uttryck, förresten!
Binda sig? Som en häst då, eller?
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10...Lxd4. Visst, det såg jag. Kein Problem, mein
Herr! Wissenschaftlich aber schlecht! Jag offrade dbonden också, helt enligt beräkningarna och enligt
min filosofi: Väck med småfolket och fram med
kanonerna! Soldaten wohnen, auf den Kanonen ...
Men dra nu inga politiska slutsatser av detta. Jag
kommer själv från småfolket (vilket ord!) och hatet
till apan på andra sidan brädet var inte något klasshat, även han kommer ur lågmälda villkor, som han
sa en gång (talade de tyst i hans familj? undrade jag
i mitt stilla sinne, nej ord och tankar har aldrig varit
hans starka sida och, som sagt, kriget mot honom
har inga klassmässiga rötter, det krig jag för är ett
krig mot Dumheten & Fantasilösheten, nada mas
que eso!).
11.Sd5! Ja, utropstecknet har jag själv satt dit.
Här fick jag segervittring, jag hade alla mina lätta
pjäser i spel, det enda som saknades var rockad,
helst en lång, sedan var det bara att köra över
honom. Operation Barbarossa hade satt igång!
11...Dd8. Vad skulle han göra? Ett tvunget drag.
Jag kopplade grepp och gjorde mig redo att straffa
den föraktfulla kaxighet med vilken han trätt in i
Kieseritzkys, det vill säga min, värld.
12.c3, ett retfullt bondedrag med syfte att jaga
bort hans svartfältslöpare. Här drabbades jag av en
märklig tankesvacka. När allt kändes som bäst hörde jag min mors röst. Är inte sånt underligt? Som att
man aldrig kan överblicka sig själv och sin själ:
Varför fick du och Anette aldrig barn? Va? Jag vet inte
om det var den lilla bonden mellan fingrarna som på
nåt outgrundligt vis ledde tankeverksamheten mot
att ha eller inte ha barn. Plötsligt tappade jag fokus
och kom på mig själv att repetera min mors nyfikna
fråga, som kryddats med en dos besvikelse. Jag
svarade henne aldrig. Inte på riktigt. Sa bara: Jag vet
inte, mor. Fast jag visste. Anette var rädd för att bli
ensam med barnet. Hon blev med barn en gång, det
vet inte min mor om. När graviditeten konstaterats
frågade Anette om jag var beredd på vad det innebar.
Vadå? undrade jag. Att du måste dra ner på ditt
schackspelande... Det var när hon såg darrningen i
min blick, hur en lätt skugga for över mitt ansikte,
som hon bestämde sig – för abort. Hon litade inte på
att jag skulle klara att hålla mig från schacket.
Några månader senare tog vårt förhållande slut
och nu lever hon med en ny man som hon har två
barn med. Jag träffade henne för ett tag sen på
Storlivs. Har jag älskat denna kvinna? Har vi verkligen levt ihop, du och jag? tänkte jag. Hon var
stressad. Vi bytte några ord men det enda jag kom
på att säga var: Du har fått ett grått hår där på sidan,
Anette ... Sedan försvann hon bakom grillkolen. Du

har fått ett grått hår där på sidan? Ibland undrar man
vem man är egentligen.
Mitt bondedrag fick honom inte att reagera utan
neanderthalaren på andra sidan spelade istället ett
drag som jag inte kalkylerat med: 12...Le6. Jag blev
ställd och lade in ett långtänk, det första i partiet.
Jag lyckades förtränga min mors röst och återvann
koncentrationen. Elva minuter senare drog jag:
13.Da4+ vilket han besvarade med 13...Sc6. Här
gjorde jag ett, som jag tycker, underbart och vågat
drag. Jag njöt i fulla drag (!) när jag satte kungen i
säkerhet:
14.0-0-0 (!) och som för att inte låta sig imponeras av min fräckhet slog han – direkt – med sin
löpare, 14...Lxd5, varpå jag slängde iväg min
springare i ett mästerligt drag, 15.Sb4(!!) och bara
för att djävlas med honom satte jag dit två utropstecken, så att han såg dem. Något jag kom att ångra
på direkten. Med sina flottiga prinskorvar till fingrar
slog han på c3 med sin springare, 15...Sxc3. En
chock. Jag föll i mitt inre och kröp ihop på min stol
med händerna hårt tryckta mot tinningarna. Hade
jag överskattat min ställning? Jag misstänkte det
när jag hörde hans kompisar mumla borta vid kaffekokaren.
Efter några snabba byten började jag ändå andas
optimism: 16.bxc3 Lxc3 17. Sxd5 Lg7 18 Lxg4.
Här blev jag säker på vinst igen. Han rockerade
kort, 18...0-0, och nu kändes det som att jag skulle
kunna köra över honom, även om min kung stod
obehagligt öppet – som på ett vindpinat torg.
Själva klubbmästartiteln brydde jag mig mindre
om, allt det handlade om var att få platta till
mannen – mannen, förresten? nej den förvuxne
pojken – som vuxit ut till en symbol för allt jag
avskydde i livet: tystnad, asocialitet, fantasilöshet &
oförmåga att njuta av livet. Det kändes som att det
återstod en transportsträcka bara, en känsla som
ökades på av de kommande dragen: 19.h5 Se5
20.Lxe5 Lxe5 21.De4 – så klart! Här var jag så säker
på min sak att jag inte kunde låta bli en liten
demonstration; jag sköt ut stolen, snabbt och självsäkert, kastade en blick på honom och hans ställning
– och lämnade klubblokalen!
Jag gick ut på gården och tände en cigarett,
övertygad om att allt var klart. Det var en skön kväll,
stjärnklar och tyst. Vi höll till i ett hyreshus i stadens
utkant. Huset låg i ett lugnt område; folk kände
till oss och nickade vänligt när vi kom eller gick.
Just som jag fimpat fick jag en hastig obehagskänsla
– hade jag glömt nåt i min analys? Jag hade väntat
mig att få se min antagonist djupt böjd över brädet
och med den rödflammiga grishalsen knappt synlig
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bakom de stora händerna när jag kom ner i källaren
igen. Men icke! Istället stod han borta vid kaffekokaren, skinande som en sol i mitten av sina
beundrare. De tittade samfällt på mig när jag kom.
Jag anade nåt obehagligt och när jag kom fram till
brädet såg jag det: 21...f5.
Så klart, hur fans dum får man vara? Jag kände
både chock och ilska, den här gången riktad mot mig
själv. Jag slog snabbt tillbaka med löparen, 22.Lxf5
och såg inte det giftiga Dc4, en jättemiss. Han
replikerade med en vidrig damschack, 22...Dg5+.
Jag var illa ute och kände hur jag började glida uför
en lång brant, långsamt men obönhörligt. Nu var
det han som hade initiativet, 23.Kc2, vad skulle jag
göra? 23...Txf5. Jag såg på honom hur han njöt av
situationen. Så hittade jag, som gudasänt: 24.Se7+(!)
Ibland undrar man var dragen kommer ifrån? Kan
det vara så att vissa drag ligger i himlen, som ofödda
barn, och väntar på att få födas ? Det kändes så. Jag
fick luft igen! 24...Dxe7. Tvunget. 25.Dxf5 Jag
kände mig lättad. 25...Tf8 26.Dg4+ Kh8 27.Thf1
Tg8 28.Df3 Dd7 29.Dxb7 Dumt, förstod jag sen.
Jävligt dumt. Man ska inte äta allt som ställs fram på
bordet. 29...Da4+ Hans pjäser samverkade perfekt;
kulkärvar över ett fält där enda möjligheten att ta
betäckning var ett smalt träd mitt ute på fältet.
30.Db3 De4+ 31.Dd3 Txg2+. Dragserien utfördes snabbt. Vi började känna av tidsnöden och vad
gällde den var vi rätt lika och hade lätt för att tänka
snabbt och fatta beslut under tidsbilan. Folk började
flockas vid brädet igen. Ställningen var oklar, som
det brukar heta på schackspråk och jag, med min
läggning, borde haft lättare att manövrera i den än
han men var det något som han överraskade mig
med den här kvällen – det gör ont att erkänna – så
var det med vilken lätthet han hängde med i mina
taktiska svängar. Han tycktes inte för ett ögonblick
drabbas av panik. Den där rödflammiga halsen
som han brukade få när han stod på förlust eller
hamnade i ställningar han inte begrep sig på, den
ville inte visa sig.
Tiden höll på att rinna ut för oss båda och vad
gör han då, tror ni? Jo, han tar fram en kursbok:
Avancerad El-lära, 7 ! Va?! Han gick på Teknis och
höll på att utbilda sig till elingenjör. Han började
bläddra i den och interfolierade bläddrandet med
små gäspningar. Jag blev kall av vrede och fick svårt
att andas. Likväl drog jag: 32.Td2 Dc6+ 33.Kb1
Tg3 34.Dd5 Db6+ Här hade han tre minuter kvar,
jag två och en halv. 35.Kc1 Tc3+ 36.Tc2 De3+
37.Dd2 Dh3 Nu hade jag mindre än en minut kvar
till tidskontrollen. 38.De2 Katastrof! Jag kände det
direkt jag satt ner damjäveln. 38...Txc2+, så klart!
40
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Ny gäspning. 39.Kxc2 Tvunget. 39...Dc3+
Mördande! Här borde jag gett upp men stod inte ut
med tanken på att förödmjuka mig och räcka över
handen. Mot andra hade jag gjort det men mot
honom – icke! 40.Kd1 Da1+. Nu var i alla fall
tidsnöden över. Jag hade klarat den och efter 41.Kc2
gick jag ut på gården igen och tände ett bloss, som
för att låtsas att allt var lugnt. Jag ville vara för mig
själv, andas och smaka på den resignation som blev
allt starkare inom mig. Han hade dragit 41...Dxa2+
när jag kom tillbaka. Jag svarade trotsigt med 42.Kd3
varpå han, lustfyllt och med all den ackuratess som
en van bödel besitter, utförde 42...Dd5+. Inte ens
här gav jag upp utan masochisten i mig fortsatte
dumdristigt. Jag drabbades av en känsla som jag
kände igen, hur allt blir som öde omkring en när
nederlaget står klart. Livet förlorar sin mening
och man – man? jag! – ser plötsligt hur ensam
glödlampan i taket verkar vara, hur tråkigt brödsmulorna på golvet tycks ha det, ja, hur atomiserad
hela jävla tillvaron verkar. Mitt liv, ett fiasko! Men
ändå drog jag: 43.Ke3. Hans svar kom direkt:
43...Dd4+. 44.Kf3 Df4+ Jag var bortom allt förnuft
nu och försökte förnedra honom genom att förnedra mig själv. 45.Kg2 och, så: 45...Dg3+ följt av
46.Kh1. En dödsrossling följd av partiets sista drag:
46...Dh3+.
Game over, som ungdomarna säger.
Jag drabbades av ett ödsligt lugn, lade handen på
klockan och gav upp. Jag undvek hans blick, signerade mitt protokoll, reste mig från bordet och tog
några hastiga steg mot hatthyllan där jag slet åt mig
min jacka och rusade ut ur lokalen, upp och ut i
vinterkvällen. Jag sprang bort till bilen, öppnade
bildörren och sjönk ihop över ratten, gråtande som
ett barn. Jag grät som jag inte hade gråtit sen jag var
femton och fick min nyköpta moped stulen. Ja, jag
grät så att jag svimmade. Efter en stund kvicknade
jag till av ljudet från röster i min närhet. Det var
Karl-Erik och hans kompisar. De stod utanför klubblokalen. Jag hörde skratt och mitt namn. Jag såg dem
men de såg inte mig. Efter en stund sa de hej till
varandra och han gick mot sin cykel. Han låste upp
och började cykla mot kvarteret där han bodde.
Jag startade motorn. Han hade ingen lampa,
upptäckte jag. Det var mörkt och han hade långt
hem. Nyvägen, for det genom mig. På Nyvägen där
belysningen är dålig. Du får inte, hördes en annan
röst och jag vände om och började köra hemåt, mot
den del av stan där jag bodde. Nyvägen, hördes det
igen och plötsligt hade jag vänt. Frågan som ställdes
i mig var: finns det rum i oss där vreden och hatet är
konstanta, rum med dörrar som kan slås upp av vad
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BREV
Paul Lindblom
Jag läste med intresse artikeln om Aljechins
besök i Malmö 1935 i TfS nr 8/07. Om Paul
Lindblom uppges att han efter studentlivet i
Lund tycks ha slutat som tävlingsspelare. Han
var säkert av tidsskäl inte alltid så aktiv, men
under Stockholmstiden var han medlem i
Kristallens Schackklubb under två perioder, dels
1945-47, dels några år i slutet av 1960-talet.
Han finns med som medlem i Kristallen i
Carléns ”Boken om schack” från 1948, sidan
278. Där nämns att han tog 3–4 pris i Stockholmsmästerskapet 1946.
När Lindblom kom tillbaka till Stockholm
på 1960-talet deltog han i Kristallens tjugomannalag i lag-DM några gånger. Han gjorde
comeback i klubben hösten 1968 i en match
mot Stockholms Schacksällskap och spelade
remi med Jostein Westberg på bord 7.
Enligt klubbens statistik spelade Paul femton
lagmatcher under fyra år med resultatet 7 poäng
(+4 =6 –5).
Jag hade en del kontakt med Lindblom 1968
och framåt, eftersom jag var lagledare för vårt
förbundslag. Tyvärr deltog han av tidsskäl
endast sporadiskt.
Uno Karlsson
Sundbyberg
I Stockholmsmästerskapet 1946 segrade Folke
Ekström 7 (av 8) närmast följd av Bertil Sundberg 5½; Kristian Sköld och Paul Lindblom 5
poäng.

som helst?
Det var glest med trafik. Först såg jag honom inte,
sedan, en bit in på Nyvägen, upptäckte jag honom,
ensam i mörkret. En reflex blänkte till mot skogen
som stod svart i bakgrunden. Jag väntade ut några
bilar som kom förbi, sedan ökade jag. Åttio. Nittio.
Hundra. I samma ögonblick som jag träffade honom
och såg hur han flög, upp först, sedan ner, hårt i
asfalten, fick jag en känsla av att ha slagit en pjäs.
Inget annat. Hemma i garaget kunde jag konstatera
att en liten buckla var enda spåret, en buckla som jag
snabbt lyckades räta ut. Dagen efter gick det att läsa
en notis – inte mer – om en mystisk trafikolycka på
Nyvägen, där en man i trettioårsåldern förolyckats.

Förutom Uno Karlssons
komplettering till artikeln i
fråga har vi en korrigering:
Bengt Ekenberg vann SM
1962 i Örnsköldsvik (inte
Östersund).
Vi lär aldrig få tag i
Lindbloms vinstparti mot
Alexander Aljechin. I Sydsvenska Dagbladet den 19
april 1936 finns ett Lindblomparti, men det är väl
strängt taget bara Simon
Paul Lindblom
Krenziskys partiingress som
gör vår huvudperson rättvisa: "Paul Lindblom har trots sin ungdom redan
gjort en vacker insats i Lunds och Skånes schackliv. Vid påskturneringen förlorade han endast ett
parti, då han lät sig överrumplas av sin förslagne
klubbkamrat Harald Nilsson.“
Semi-Slaviskt (D 31)
Harald Nilsson
Paul Lindblom
Påskturneringen i Lund 1936
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sf3 c6 4.Sc3 dxc4 5.e4 b5
6.e5 Lb4 7.Le2 Se7 8.0-0 Lxc3?!
Lindblom ville väl inte ge springaren chansen att
dra vidare till e4, men snart får han ångra att han
bytt av sin svartfältare.
9.bxc3 0-0 10.Sg5!
En ny springare som kan ta sig till e4 och som
Forts. på sidan 61

Jag drog en lättnadens suck. Ingen hade sett nåt och
ingen visste vem smitaren, som det stod, var.
Nu har det gått ett tag. Det gjordes en insamling
på klubben till hans begravning och hölls ett litet tal
där han omnämndes som klubbens bästa spelare
någonsin. Jag – av alla! – berömde honom för hans
oförvägna spel i KM-finalen. Sedan den dagen har
jag inte visat mig på klubben. Jag spelar inte på nätet
heller. Känns märkligt.
Som om jag äntligen vore botad.

Ur “Över gränsen: kriminalnoveller“,
en antologi utgiven av Bonniers 2007.
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■ Glenn Flear: Practical
Endgame Play – beyond
the basics
(Everyman Chess, 2007)
“Practical Endgame Play“ är en
massiv bok på över 500 sidor om
slutspel med mer material än
“vanliga“ slutspel. Glenn Flear
försöker vidga begreppet slutspel,
vilket han menar är viktigt i och
med att dessa slutspel faktiskt
uppkommer ganska frekvent på
alla nivåer, inte minst i stormästarpraxis. Han går grundligt
igenom en mängd olika pjäskonstellationer, där spelarna har
maximalt två pjäser vardera, som
varierar alltifrån materiellt lika
slutspel såsom torn och lätt pjäs
mot torn och lätt pjäs till materiellt ojämlika slutspel såsom torn
och lätt pjäs mot dam.
Till skillnad från andra slutspelsböcker som Dvoretskijs
“Endgame Manual“ och mer klassiska verk av Averbach är bokens
fokus främst på strategiska snarare än elementära slutspel, det
vill säga slutspel där utgången av
partiet inte är klar och där försvararen kan bjuda på seriöst motstånd. De många exempel som
Flear presenterar för läsaren visar
42
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hur man i NQE:s, för att använda
Flears terminologi (NQE, Not
Quite Endgame), bäst tar till vara
på sina vinstchanser respektive
bästa försvarsmöjligheterna rent
praktiskt och konkret, till skillnad från Dvoretskijs och Averbachs böcker som presenterar
elementära slutspel, det vill säga
sådana slutspel som man bara
måste kunna för att veta vilka
ställningar man ska sikta på när
man har fördel eller står sämre
och där resultatet vid optimalt
spel är känt. Naturligtvis förekommer även elementära slutspel i Flears bok, men de uppkommer som en följd ur NQE:s
ju längre ett slutspel varar.
Flear presenterar massvis av
exempel och förklarande text för
att läsaren ska förstå under vilka
omständigheter en viss sorts
pjäskonstellation ger goda vinstchanser för angriparen men även
omvänt, det vill säga under vilka
omständigheter samma pjäskonstellation istället ger goda remichanser åt försvararen. Exemplen
som presenteras är ganska koncisa och tar oftast inte upp mer
utrymme än en sida inklusive
diagram. Genom att gå igenom

varje partifragment lär man sig
mycket om viktiga slutspelsfaktorer som aktivitet, bondestruktur och pjäskoordination i den
löpande texten för att nämna
några stycken. Den enda nackdelen med upplägget enligt min
mening är att Flear inte lagt tillräckligt mycket vikt vid att systematisera och belysa exempelvis
de ovan nämnda faktorerna i
separata avsnitt, vilket innebär
att även om partiexemplen är
instruktiva och texten till dessa
är lärorik är det svårt att få en
helhetsbild av vilka slutspel som
ger goda chanser till vinst respektive remi. De flesta exemplen är
från början av 2000-talet och
framåt, men det finns även en hel
del exempel “av det bästa“ från
1980- och 1990-talet. Flear har
gjort en avvägning mellan å ena
sidan att analysera ett fåtal slutspel på djupet och å andra sidan
att analysera ett flertal partier på
ytan och kommit fram till ett
mellanting, det vill säga många
koncisa exempel där han ger klara och insiktsfulla kommentarer.
Således är boken ganska lättläst
men på grund av dess omfattning
är det inget man läser från pärm
till pärm, snarare är boken utmärkt på att fördjupa ens kunskaper om en viss sorts slutspel
eftersom kapitlen har flera
underrubriker.
Bokens område och omfattning
innebär att den kan användas som
ett referensverk men även guide
till den tidiga slutspelsfasen. Även
om boken är ganska lätt att läsa
och har många diagram tror jag
att den är bäst lämpad för avancerade spelare som vill fördjupa sina
slutspelskunskaper i praktiskt spel
snarare än för nybörjare eller
spelare som ligger på en mellannivå, vilka istället borde få ut mer
av att lära sig elementära slutspel
än NQE:s.
DANIEL SEMCESEN
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■ Neil McDonald: The Giants
of Chess Strategy
(Everyman Chess, 2007)
“The Giants of Chess Strategy“ är
en bok på 250 sidor om hur man
ska lära sig strategi utifrån schackhistoriens giganter: Nimzowitsch,
Capablanca, Petrosian, Karpov
och Kramnik. Bokens upplägg
korresponderar väl med en av
metoderna som gjorde den före
detta sovjetiska schackskolan så
framgångsrik, det vill säga att
grundligt analysera mittspelsplaner och idéer med avstamp i partierna av historiens bästa spelare.
Boken har sin utgångspunkt
i Nimzowitsch lärdomar som
beskrivits i bland annat “Mitt
System“. Lite grovt uttryckt handlar boken helt enkelt om teknik.
Men vad innebär den svårfångade termen mer exakt? McDonald
menar att teknik är en spelares
förståelse för bondestrukturen,
var pjäserna ska stå och vilka pjäsavbyten som är önskvärda, för att
nämna några exempel. Således
går McDonald igenom bland annat Nimzowitsch principer om
sjunde raden, utposten, den öppna linjen och fribonden och ser
hur dessa principer har väglett
bland annat Capablanca och
Petrosian oberoende av deras
olika spelstilar. Boken tar fasta på
styrkorna hos dessa historiska
spelare och försöker förklara vad
det är som egentligen utmärker
dessa.
Många har exempelvis undrat
hur Karpov under sin storhetsperiod under 70- och 80-talet
och Kramnik idag har kunnat
spela ut spelare från den yppersta
världseliten utifrån en till synes
“lika ställning“ med lätthet. Svaren på dessa frågor går till stor del
att finna i denna bok, i och med
att McDonald beskriver utförligt
hur exempelvis Kramniks partier
kan brytas ner i en övergripande
strategi i öppningen där målet

bland annat är att få upp ställningar med mer utrymme, vilket
ofta leder till skapandet av en
avgörande fribonde efter ett
genombrott. Eller för den delen
hur Petrosian förhindrar motståndarnas motspel med små profylaktiska drag, varefter deras
position kollapsar som följd av
ett väl utfört flankangrepp.
Partierna är överlag utvalda
med omsorg och resultatet är en
bok av hög kvalitet med partier
av stort instruktivt värde. Boken
är ganska lätt att läsa i och med
det finns diagram på varje sida
och mycket förklarande text. Med
klar text och instruktiva exempel
från schackhistorien tycker jag
att McDonald har lyckats med
att förklara olika sorters strategi
och teknik på ett sätt så att man
förstår de bakomliggande orsakerna. Därför anser jag att boken
passar alla som vill förstå strategi
och dess betydelse i schack, men
främst nybörjare och spelare på
mellannivå som vill förstå grunderna bakom strategier snarare
än för avancerade spelare eftersom McDonald inte ger många
konkreta varianter för att styrka
sina påståenden och analyser av
giganternas partier.
DANIEL SEMCESEN

■ John Emms: The survival
guide to competitive chess
(Everyman Chess 2007)
Om man konstant misslyckas med
att vinna sina vunna ställningar,
förlorar remiställningarna och
presterar sämre än vad man
tycker man borde, då är John
Emms ”The survival guide to
competitive chess” rätt bok att
köpa! Boken riktar sig främst till
spelare mellan 1500 och 2100 i
ranking, och betonar schackets
praktiska aspekter. Emms visar
sina egna misstag och gör detta på
ett väldigt pedagogiskt sätt. Han
behandlar bland annat hur man

ska räkna (speciellt sin egen CEMmetod), när man ska chansa,
pokeransiktets roll och hur man
ska spela på vinst eller remi. Det
finns dessutom ett kapitel som
handlar om klockhantering. Han
berättar att man ska förenkla ställningen om man kan göra det på
ett säkert sätt när man har lite tid
kvar, att man kan chansa när motståndaren har lite tid och att man
ska ta en paus när man har nått
dragkontrollen. När det gäller
öppningar betonar han att man
kan vinna samma parti flera gånger i öppningen, och att det därför
lönar sig att analysera sina vinstpartier.
En av nackdelarna med boken
är att den kanske behandlar lite
väl uppenbara saker och därför
knappast har så mycket att tillföra för starka spelare. Emms
CEM-metod tror jag utnyttjas av
de flesta starka spelare (utan att
de vet om att den är döpt till
CEM), och vissa av hans regler är
ganska självklara (till exempel att
man ska förenkla i vinstställningar). Dessutom får man förmodligen varken mer förståelse eller
lär sig att räkna längre, utan blir
enbart en mer praktisk schackspelare (boken har heller inga
ambitioner att försöka lära ut
något av ovanstående).
Boken känns fräsch, rolig och
pedagogisk. Det är inte den här
boken som gör att man blir världsmästare, men den är åtminstone
trevlig nattlitteratur och inte
särskilt jobbig att läsa. Ett måste
för den som vill förbättra sitt självförtroende vid brädet!
SEBASTIAN NILSSON

■ Genna Sosonko (redaktör):
Yearbook 83
(New In Chess, 2007)
Ingen öppning är immun mot
New in Chess Yearbooks artiklar! Årsböckerna, som för övrigt
kommer ut fyra gånger om året,
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brukar innehålla ett trettiotal
öppningsartiklar, flera läsarkommentarer och recensioner av
öppningsböcker. Detta gäller
även nummer 83, som har ett
flertal väldigt intressanta nyheter. Bland annat finns Emanuel
Bergs Lg5 variant mot Najdorf,
ytterligare sätt för svart att
utjämna i Svesjnikov, omvänd
Königsspringerzurückhaltungspolitik, Kramniks val mot Semislaviskt och svarts löpardans i
Bogoindiskt.
En liten petitess är att typsnittet ibland verkar ändras på ett för
mig obegripligt sätt. Detta är
säkert för att få in mer information på samma sida och inget man
ska hänga upp sig på, men det
känns ändå lite tveksamt. I övrigt
verkar artiklarna genomarbetade
och även om man kanske inte är
intresserad av alla finns det säkert
ett par som behandlar just de
öppningar man spelar.
Yearbook rekommenderas till
dem som vill sitta hemma och
jobba med sina öppningar, för
här finns det farliga varianter att
lära sig. Om man däremot hellre
spelar Fischer Random ska man
nog inte köpa denna bok.
SEBASTIAN NILSSON

■ Heinz Brunthaler:
My Daily Exercise
(New In Chess, 2007)
“My Daily Exercise“ är precis vad
den utger sig för att vara. 365
uppgifter, tänkta att lösas en om
dagen under ett år. Jag skulle
uppskatta att uppgifterna passar
för spelare med mellan 1200 och
1500 i LASK-tal. Författaren
Heinz Brunthaler har gjort ett
gediget jobb med urvalet; varierande teman och ingen uppgift
som är alldeles för enkel eller för
svår. Jag hade dock gärna sett att
det inte bara funnits taktiska
uppgifter utan även en hel del
strategiska.
44
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Det finns naturligtvis dussintals böcker som denna och det
är svårt att säga om “My Daily
Exercise“ är bättre än någon
annan. Det skulle möjligen vara
att facit är upplagt på ett finurligt
vis, så att man slipper råka se
lösningen på nästa uppgift. Men
när man vill göra uppgifterna i
slumpmässig ordning, som en av
mina elever, blir facit genast en
amorf röra.
Kanske är det inte så pedagogiskt smart att sätta upp målet att
lösa en uppgift om dagen. Helst
ska man naturligtvis lösa fler, men
det finns ju även alternativ till
uppgiftsböckerna. Personligen
tycker jag att de automatiskt nivåanpassade uppgifterna på Chess
Tactic Server (chess.emrald.net)
är ett bra komplement redan från
1200-nivån, där man endast får
5-60 sekunder per uppgift.
AXEL SMITH

■ Jeremy Silman: Silman’s
Complete Endgame
Course (Siles Press, 2007)
Förr eller senare kommer det
ikapp en. Vadåförnågot, undrar
du kanske. Slutspelskunskapen,
såklart! Det är mycket irriterande att gång på gång spela ut
motståndaren i öppningen/mittspelet för att tappa halva eller till
och med hela poängen i slutspelsfasen. Jeremy Silman har i sin
lärobok i slutspel “Silman’s
complete endgame course“ tagit
fram de slutspel han tycker varje
schackspelare behöver kunna.
Det nya med boken är att den är
indelad efter spelstyrka, vilket gör
att det går snabbt att lära sig de
slutspel man ska kunna för sin
nuvarande nivå. När man lärt sig
de sakerna kan man antingen läsa
ett kapitel till för att ligga lite före
sina konkurrenter, eller lägga ifrån
sig boken och syssla med andra
tränings- och spelformer ett tag.
Från slutspelsmässig barndom

bygger Silman upp en gedigen
slutspelsbas med ett enkelt, rikt,
roligt och uppmuntrande språk.
Genom att fokusera på vad han
anser vara relevant kunskap för
läsaren på den aktuella nivån blir
kapitlen schackligt hanterbara. En
superb layout och struktur samt
små bra rutor med tips, kom-ihåg och regler underlättar inlärning och gör boken luftig, lättläst
och lättorienterad. Att eleven ska
lära sig är uppenbart viktigt för
Silman som förutom en stöttande ton ger många, varierande och
pedagogiska övningar att testa
nyvunna kunskaper på. Inte nog
med den ökade kunskapen
läsaren kan tillskansa sig, efter
huvudkursens sista del kommer
ett härligt förkovringsavsnitt som
kan avnjutas oavsett spelstyrka.
Förutom en genomgång av de
kanske fem största slutspelsteknikerna genom historien innehåller kapitlet bland annat ett
taktikavsnitt med ett antal övningar från enkla till riktigt, riktigt svåra.
Men även solen har sina
fläckar, brukar man ju säga, och
mycket riktigt finns det ett par
saker jag hade velat ha annorlunda. Rent schackligt skulle jag nog
vilja se lite mer tornslutspel, att
dam mot torn behandlas i kapitel
8 (i stället för inte alls) samt
några övningsuppgifter på detta
kapitel. Silman betonade i detta
kapitel standardkoncept istället
för standardställningar, men nog
går det att ha övningsuppgifter
även på det. Rent akademiskt är
nog Sverigemästaren i partiet
Nakamura–Peersson åtminstone
i Sverige mera känd med en
annan stavning på sitt efternamn.
Totalt sett en mycket bra
lärobok i slutspel som jag varmt
rekommenderar engelskspråkiga
schackintresserade.
HANS TIKKANEN
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kombinationer
Lösningar på nästa sida

1. Mantzouneas–Andersson
Bad Wiessee 2007

2. So–Mahjoobzardast
Cebu 2007

Svart drar

Vit drar

3. Truong Son–van Wely
Chantien-Mansien 2007

4.Milos–Avrukh
Chantien-Mansien 2007

Vit drar

Svart drar

5. Moranda–Socko
Polanica Zdroj 2007

6. Hentunen–Niemelä
Finland 2007

Svart drar

Svart drar

ELO-INFORMATION

Aktuella uppgifter om titlar, elotal och eloregistrerade turneringar finns på Sveriges SF:s hemsida
under Regelkommittén på adress
www.schack.se/RK/ratingofficer/Ratingofficer.htm
Elogränsen har sänkts till 1401
och kommer troligen att sänkas
ännu mer. Det gör att allt fler
spelare kan få elotal. För att få ett
sådant måste man möta minst nio
spelare med elotal och då minst
tre i varje turnering. I den först
räknade turneringen måste spelaren ta minst en poäng mot
motståndarna med elotal och den
prestationen måste vara minst
1401.
Anmälan av och rapportering
från eloregistrerade turneringar
måste göras via Ratingofficeren.
Arrangörer kan inte längre själv
anmäla eller rapportera till Fide.
Fide har skärpt de formella
kraven på titelansökningar. Därför gäller det att man vet vilka
dokument man ska begära av
domaren vid en titelinteckning.
Tapio Tikkanen
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KOMBINATIONER
1 Nikolaos Mantzouneas–Ulf Andersson, Bad Wiessee 2007. 28...Txe4! 29.uppg. Just det, gaffeln
på d3.
2 Wesley So–Morteza Mahjoobzardast, Cebu 2007. 20.Txf5! uppg. En möjlig fortsättning:
20...exf5 21.Db3+ Kh8 22.Sgf7+ (Det går lika bra med andra springaren.) 22...Kg8 23.Sh6++ Kh8
24.Sdf7+ Dxf7 25.Sxf7+ Kg8 26.Sh6++ Kh8 27.Dg8 matt, eller 20...De7 21.Tf7 Dd8 22.Sxe6 med
matt. Det här partiet spelades i Asiatiska mästerskapet. Fjortonårige Wesley So från Filippinerna är
världens för närvarande yngste stormästare, född den 9 oktober 1993. Han var tolv när han OSdebuterade i Turin 2006.

3 Nguyen Ngoc Truong Son–Loek van Wely, Chantien-Mansien 2007. 21.Le6! fxe6 22.Dxg6+ Kh8
23.Tf7 Lxg2+ 24.Dxg2 uppg. Denna och nästa kombination utfördes i världscupen. Mer om den
tävlingen på annan plats i det här numret.

4 Gilberto Milos–Boris Avrukh, Chantien-Mansien 2007. 27...Sg4! (Det är bäddat för Ld4 och det
finns inte någon hållbar parad.) 28.Ld3 (Om vits dam viker undan finns risken för matt på f1, och efter
28.De1 Lc3! 29.Dd1 Ld4+ skymtar en gaffel på f2. Efter 28.La2 Dc8 är det som synes dubbelhot mot
b7 och f2, och 29.Db6 kan avskrivas på grund av 29...Dc3, t.ex. 30.Kh1 Ld4 med matt eller damvinst,
eller 30.Tb8+ Le8!! 31.hxg4 De1+ 32.Kh2 Le5+ med matt.) 28...Dc3! 29.uppg. Efter 29.Lb2 Sxf2
30.Lxc3 Sxd3 slutar det med att vit kommer pjäs under.
5 Wojciech Moranda–Monika Socko, Polanica Zdroj 2007. I partiet följde 58...Df1+? 59.Kg3 f4+
60.Sxf4 exf4+ 61.Dxf4+ Kg7 62.Dh4 Sf5+ 63.exf5 Lxf5 64.De7+ Kh6 65.De3+ Kg7 66.Kf4 Kf6
67.Dc3+ uppg. Socko missade det eleganta 58...Sg4+!! med poängen att vits löpare tvingas släppa
kontrollen öve g2. Det blir raka spåret för vits dam: 59.Lxg4 Df1+ 60.Kg3 Dg2+ 61.Kh4 Dxg4 matt.
6 Asko Hentunen–Antti Niemelä, Finland 2007. 47...Da2+!! (Det är en hög entréavgift till andra
raden, med det är det värt.) 48.Sxa2 Te2+ 49.Tg2 Txg2+ 50.Kh1 Txg3+ 51.Kh2 Tg2+ 52.Kh1 Td2+
53.Kg1 Txd4 54.Sc3 (Kombinationen har gett svart ett vunnet slutspel. Det blir ännu enklare efter
54.Tf1 Td3! eller 54.Tb4? Td1+ och 55...Td2+.) 54...Txf4 55.Ta1 Lf3 56.Ta7+ Kg8 57.Sa4 Tb4
58.Sxb6 Txb5 59.Sd7 Tb7 60.Txb7 Lxb7 61.uppg. Partiet utkämpades i finska lagmästerskapet.

› NILSSONS PJÄSER av Kristoffer Nilsson
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nder elitseriens dubbelronder 17–18 november gick
Lars Karlsson från klarhet till klarhet. Efter att ha betvingat Thomas Ernst med hjälp av dubbla
kvalitetsoffer (se förra numret)
offrade han allt inklusive damen
mot Mikael Jonsson.

Holländskt (A 81)
Mikael Jonsson, Solna SS
Lars Karlsson, SK Rockaden
1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 e6 4.Sd2
Sc6 5.c3 d6 6.e4 e5 7.d5 Se7
8.c4 g6 9.Se2 c6!?
Han vill ha lite spel på damflygeln för att hjälpa kungsangreppet på traven.
10.Sc3 Lg7 11.0-0 0-0 12.b4
cxd5 13.cxd5 f4 14.a4 Lg4 15.f3
Ld7
Nu hotar han att helt enkelt ta
en bonde med 16...Db6+, och
därför hinner vit inte stänga
kungsflygeln med g4.
16.a5 Tc8 17.Lb2 fxg3 18.hxg3
Sh5 19.Kh2 Lh6 20.Te1?
20.De1 verkar säkrare, då vits
kung i händelse av offer kan glida
undan via f2-e2-d1. Det kommer
att visa sig att f1 ingalunda är
någon säker plats.

20...Sxg3!! 21.Kxg3 Sf5+!! 22.
exf5 Lf4+ 23.Kf2 Dh4+ 24.Kf1?
Det vore väl konstigt, om inte
svarts offerkaskad skulle bringa
motståndaren ur fattningen. Han
borde ha spelat 24.Kg1, och efter
24...Dh2+ 25.Kf1 Txc3 26.Lxc3
Lb5+ 27.De2 Lxe2+ 28.Txe2

Elitserien 2007-08

Karlsson gick från
klarhet till klarhet
TEXT: JOHAN FURHOFF

uppstår en mycket svårbedömd
ställning. Om svart har något
annat än remischackar efter
24.Kg1 Dh2+ 25.Kf2 vet jag inte.

24...Txc3! 25.Lxc3 Lb5+ 26.Te2
Le3 27.Se4 Txf5 28.Dc2?
Det bästa försvaret var 28.Ld2
Dxe4 29.Lxe3 Dxe3 30.Dc2. Om
svart nu direkt spelar 30...Txf3+
31.Lxf3 Dxf3+ 32.Ke1 Lxe2 har
vit gott hopp om remischackar
efter 33.Dc8+ Kg7 34.Dxb7+
Kh6 35.Dxa7 Lb5 36.Df2. Men
vits dam på c2 ska både hålla e2
och hota motspel längs c-linjen,
så därför är 30...Ld3! logiskt.
Efter 31.Dc8+ Tf8 32.De6+ Kg7
33.Te1 e4! är svart fortfarande
torn under, men ställningen är
helt vunnen. Vit kan inte göra
något, och svart kan i godan ro
spela runt tornet till c7 och c1.
28...Tg5!

Nu blir det matt direkt.
29.Ld2 Dh1+! 30.Lxh1 Tg1 matt!
Ett verkligt praktparti. Det är inte
så lite Kasparov över det hela,
frånsett att Kasparov aldrig spelade Holländskt.
Vi kan bjuda på ytterligare ett
damoffer, men av ett annat slag.
Det är snarare fråga om ett byte
mot mer än tillräckligt material,
och det finns ett antal föregångare. Därmed blir det också
trygghet och igenkänning i dramatiken, som när man läser om
en gammal god deckare.
Sicilianskt (B 84)
Jörgen Magnusson, Upsala ASS
Andreas Landgren, Solna SS
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e6
7.Le3 Le7 8.Dd2 Sc6 9.0-0-0
Vits uppställning är inte så vanlig, men kan ge goda resultat i
praktiken. Objektivt sett tror jag
att svart gott och väl utjämnar
om han skyndar på lite här med
9...Ld7 10.f4 b5, och framstöten
b5-b4 är besvärlig för vit att förhålla sig till.
9...0-0 10.f4 Ld7 11.g4 Sxd4
12.Dxd4 Lc6 13.g5 Sd7 14.h4
b5 15.Thg1 Da5?
Det var hög tid för 15...b4, och
efter 16.Dxb4 d5 17.Dd4 Lc5
18.Dd3 Db6 är det inte klart att
TfS nr 1/2008
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svart skulle sakna kompensation
för bonden.
16.h5 b4 17.h6! e5

Femte rondens möte mellan Västerås och Sollentuna slutade 4–4
efter en jämn och hård match,
där det unga hemmalaget, som
saknade flera av sina ordinarie
spelare, visade mycket liten respekt för de sexfaldiga svenska
mästarna.
Men när Emanuel Berg får
vittring på kungen räcker det
inte med attityd för att komma
undan.

Foto: Stefan Hildingstam

18.Sd5!
Här har vi det! Den här vändningen känner man till om man är
gammal i gamet.
18...exd4 19.Sxe7+ Kh8 20.
hxg7+ Kxg7 21.Lxd4+ Se5
En bitter nödvändighet. 21...f6
22.gxf6++ Kh8 23.f7+ Se5 24.
Sxc6 är ännu värre.

22.Sxc6 Da4 23.Se7 Tfe8 24.
fxe5 dxe5 25.Sf5+ Kh8 26.b3!
Dc6
Damen hade hamnat ur spel på
a2.
27.Lb2 Dxe4 28.Ld3 Df4+ 29.
Kb1 Tad8 30.Tdf1 Dd2 31.Sh6
Td5 32.Sxf7+ Kg7 33.g6 h6 34.
Lc1 Dc3 35.Lxh6+ Kg8 36.Lc4
Dd4 37.Lxd5 Dxd5 38.Lg5 Tc8
39.Lf6 De4 40.Sh6+ Kf8 41.g7+
uppg.

Lars Karlsson offrade damen och mer därtill.
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Engelskt (A 26)
André Nilsson, Västerås SK
Emanuel Berg, Sollentuna SK
1.g3 e5 2.Lg2 Sc6 3.d3 g6
Vit nästan ber motståndaren om
att göra d5, men denne nöjer
sig med begränsade åtaganden i
centrum.
4.c4 Lg7 5.Sc3 d6 6.Sf3 f5
Äldre författare brukar behandla
den här uppställningen lite
styvmoderligt. Om svart enligt
axiom har lika spel i slutet Sicilianskt, borde vit här stå lite bättre på grund av mertempot synes
vara den bakomliggande logiken.
Men i slutet Sicilianskt måste vit
oftast välja uppställning innan
svart, och det är få svartspelare
som ställer springaren på f6 när
vit gått fram med f-bonden, utan
då hindrar man f-bondens vidare
framfart med Sge7 och senare f5.
7.0-0 Sf6 8.Tb1 a5
Har vit eller svart nytta av att
a-linjen öppnas? Svart förhindrar
att vits löpare kommer till a3,
men i längden kommer a-linjen
att tillfalla vit. Själv har jag i princip slutat att byta bort a-bönderna i sådana här lägen, men det
sitter inte djupare än att jag kan
ändra mig om jag får för mig
något vid brädet.
9.a3 0-0 10.b4 axb4 11.axb4
h6 12.b5 Se7 13.Sd2 c6 14.Db3
Le6 15.La3
Vit kan också byta på c6 i något
läge, men det verkar inte leda till
något egentligt initiativ på damflygeln.
15...Dd7 16.Ta1 c5! 17.Lb2
Tab8!
Nu behöver svart bara hålla i en
svag punkt, b7, på damflygeln,
och har i övrigt fria händer att
börja bygga upp något på kungsflygeln. Vit inser faran, och skyndar att byta av springarna.
18.Sd5 f4 19.Sxe7+ Dxe7 20.
Se4 Sxe4 21.Lxe4 Lh3 22.Tfb1
h5 23.f3
Det är oroväckande att f2-bon-
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ade omedelbar remi strax efter
tidskontrollen.
Till sist ska vi återigen se på
ett slutspel från superettan med
Robert Danielsson inblandad, och
den här gången är det ett instruktivt praktiskt fel som han bidrar
med.

Foto: Calle Erlandsson

Johan Larsson,
SK Rockaden Umeå
Ett nytt
kapitel i
Robert
Danielssons
slutspelsskola.

den inte är tillförlitligt garderad,
och därför skiftar den position. I
händelse av 23.Lxg6 fxg3 24.fxg3
Dg5 25.Le4 De3+ 26.Kh1 Tf2
har svart ett tydligt initiativ.
23...Lh6 24.Lc1 g5 25.Ta7 g4
26.Da4

26...fxg3!
Storstilat spelat! Det är befriande
att se spelare som tar ut svängarna ordentligt.
27.Lxh6 Dh4 28.Da5
Det draget ser meningslöst ut,
men går att förklara. Efter
28.Ld5+ Kh8 29.Lxf8 Lg2!!
30.hxg3 Dxg3 eller 28.Lxb7
Txb7 29.Txb7 Lg2 blir det matt.
Det gäller alltså att parera hotet
Lg2. Det kan ske genom 28.f4,
men efter 28...gxh2+ 29.Kh1 Df2
30.e3 Lf1 31.Txf1 Dxf1+ 32.
Kxh2 Dh3+ 33.Kg1 Dxe3+ 34.

Kf1 Dc1+ 35.Kf2 exf4 är bönderna ett fruktansvärt angreppsvapen, och vit är förlorad.
Partidraget parerar hotet Lg2
på det inte helt uppenbara sättet
att svart nu kör fast efter 28...Lg2?
29.hxg3 Dxg3 30.De1!. Vitspelaren lägger alltså en fälla i försvaret. Men den andra angreppsmetoden fungerar bra även här.
28...gxh2+ 29.Kh1 Df2 30.fxg4
Eller 30.Ld5+ Kh8 31.f4 g3.
30...Lf1 31.Ld5+ Kh8 32.Txf1
Dxf1+ 33.Kxh2 Tf2+ 34.Kg3
Dg1+ 35.Kh4 Dxg4 matt
Matt är ett tydligt och trevligt
slut på ett parti. I varje fall slipper
kommentatorn spekulera i om
den förlorande parten gav upp,
förlorade på tid eller om hans
mobiltelefon ringde.
Emellertid råkade Pontus Carlsson strax ut för ett försåtligt taktiskt hugg mot Erik Norberg, och
poängen räknades lika i matchlistan. Vid ställningen 3½–2½ till
västeråsarnas fördel säkrade Johan Norberg oavgjort i matchen
genom att klara remi mot Sergej
Ivanov. I ett slutspel där ryssen
hade löparparet, och nog hade
tänkt plåga motståndaren en god
stund, fann hemmaspelaren en
forcerad sekvens som framtving-

Robert Danielsson,
SK Passanten

49.Td2?!
Det finns en gammal god praktisk regel som säger att om man är
pressad i ett tornslutspel ska man
nästan aldrig erbjuda tornbyte.
Bondeslutspel kan rymma hemska fallgropar, och väl där är det
för sent att undkomma. Remimarginalen är nästan alltid större
i tornslutspel, och om man är
trött efter att ha försvarat sig är
det i praktiken hopplöst att räkna
fram och tillbaka i bondeslutspelets subtila varianter, där allt hänger på ett tempo.
I tornslutspelet håller vit remi
på följande sätt: 49.Txf7 Txg2
50.Tg7 Kf6 (Efter 50...Tg3 har vi
redan ett undantag från vår regel,
det är försvarligt att spela
51.Txg5+ Txg5 52.f4+ Kf6
53.fxg5+ Kxg5 54.Kf3, och fram
och tillbaka mellan e3 och f3.)
51.Th7 Th2 52.Th6+ Kf7 53.e5
Txh3 54.Tf6+ Ke7 55.Tg6 Tg3
56.Kf2, och svart kan inte komTfS nr 1/2008
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Johansson–Göran Andersson 0–1,
Thomas Tallinger–Sven Svensson remi,
Per-Inge Helmertz–Eric Jacobsson 1–0,
Anders Nilsson–Johan Nyman remi.

Elitserien 2007–2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

ma vidare utan att släppa e6bonden: 56...Kd7 57.Tg8 Kc6
58.Td8.
Men är bondeslutspelet verkligen något annat än stenremi?
49...Txd2 50.Kxd2 Kf4 51.Ke2
Kg3 52.Kf1 e5 53.Kg1 f6 54.Kf1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

0
0
0
3
2
3
3
3
3
4
4
6

34½ 11
30
11
31
10
22
6
21½ 6
23
5
22½ 5
22
5
20½ 5
23½ 4
19
4
18½ 0

I nästa nummer ska vi se hur
Lund trots lägre medelrating i
sjätte ronden vann mot Limhamn
med hela 7½–½.
Rond 6
Västerås SK–Solna SS 3½–4½
Ralf Åkesson–Bengt Lindberg remi, Johan
Norberg–Gunnar Johansson 1–0, Anders
Eriksson–Mikael Jonsson 0–1, Johan
Eriksson–Christer Bergström 0–1, Erik
Norberg–Tomas Karlsson remi, André
Nilsson–Per Steneskog 1–0, Per Wikström–Andreas Landgren remi, Rasmus
Janse–Peter Bjarnehag 0–1.

54...g4! 55.hxg4?
Det är fortfarande remi med
55.fxg4! Kf4 56.Kf2 Kxe4 57.g3!
hxg3+ 58.Kxg3 Kd3 59.Kf2! Kd2
60.Kf3!.
55...h3! 56.gxh3 Kxf3! 57.Ke1
Kg3 58.Ke2 Kxh3 59.Kf3 Kh4
Det avgörande dragtvånget.
60.g5 fxg5 61.uppg.
Bondeslutspelet var alltså remi
men inte stenremi, vilket är en
praktiskt viktig skillnad.
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SK Kamraterna–SS Manhem 3½–4½
Ingvar Andréasson–Victor Nithander 1–
0, Bengt Svensson–Rikard Winsnes remi,
Anton Åberg–Joel Åkesson remi, Gösta
Svenn–Rauan Sagit remi, Jesper Hamark–
Björn Andersson remi, Lars Madebrink–
Lars-Åke Schneider 0–1, Matti Svenn–
Karl Johan Moberg 0–1, Olle Häggström–
Peter Vas remi.
Lunds ASK–Limhamns SK 7½–½
Linus Olsson–Björn Ahlander 1–0, Axel
Smith–Stefan Schneider 1–0, Jasmin Bejtovic–Stellan Brynell 1–0, Drazen Dragicevic–Christian Jepson 1–0, Sebastian
Nilsson–Amir Tadjerbashi remi, Jens Riis–
Osmani Penalver 1–0, Björn Johnson–
Joel Eklund 1–0, Mladen Gajic–Anders
Nylén 1–0.

Allsvenska
partier
Följande partiställning uppkom i
superettan, rond 4.
David Fendrich, SS Manhem II

Wasa SK–Sollentuna SK 3,5–4,5
Tom Wedberg–Evgenij Agrest remi,
Teodor Hellborg–Thomas Ernst remi,
Michael Genkin–Pia Cramling 0–1, Göran
Åström–Kezli Ong 1–0, Peter Collett–
Miralem Dzevlan 0–1, Vesa Heinola–Luis
Couso 0–1, Peder Berkell–Inna Agrest
remi, Felix Nordström 1-0 Simon Rosberg 1–0.
Upsala ASS–SK Rockaden 3–5
Jonas Lundvik–Lars Karlsson 0–1, Jan
Johansson–Jonas Barkhagen 1–0, Börje
Jansson–Erik Hedman 1–0, Fredrik
Andersson–Thomas Engqvist 0–1, Malte
Burwick–Anders Livner remi, Jörgen
Magnusson–Robert Bator 0–1, Thomas
Marttala–Erik Blomqvist 0–1, Henrik Lindberg–Victor Vilchez remi.
Åstorps SS–Skara SS 3½–4½
Faruk Tairi–Vasilios Kotronias 0–1, Ole
Jakobsen–Hans Friberg 1–0, Stefan Ivarsson–Lars-Göran Eklund remi, Gösta
Petersson–Amir Mohammadi 0–1, Mikael

Jörgen Karlsson, Västervik ASK
Karlsson: “Fendrich hade stått
på vinst under större delen av
partiet. Nu tar partiet dock en
oväntad vändning.“
49.g5!
En kalldusch.
49...Le3
Efter 49...hxg5 50.e6 är ju löparen oförmögen att kontrollera e7.
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50.h4! Kd5 51.h5!! Lxg5 52.
hxg6 Ke6 53.d5+ Ke7 54.Kd3?
Det handlar om arbetsfördelning.
Är det kungen eller springaren
som ska stanna kvar och neutralisera svarts förbundna fribönder.
Rätt svar: kungen. Det hade varit
bättre att låta springaren sköta de
offensiva uppgifterna: 54.d6+
Ke8 (54...Ke6 55.Sc5+ Kxe5
56.g7) 55.Sd4 h5 56.d7+ Kxd7
57.g7 och vit vinner.
54...h5 55.Ke4 Lh6?
Åter ett fall av felaktig arbetsfördelning. Efter 55...Kf8! bevakar
kungen e7 och g7, och ger löparen chansen att retirera till d8.
Det är vad som krävs för att hålla
remi i detta intrikata slutspel, t.ex.
56.d6 h4 57.Kf5 Ld8 (57...h3
58.Kxg5 h2 59.d7 Ke7 60.g7 h1D
61.d8D+ Kxd8 62.g8D+ och vit
vinner.) 58.e6 h3 59.Sc5 h2
60.Sd7+ Kg7 61.e7 Lxe7 62.dxe7
h1D 63.e8D Df1+ med remischackar.
56.Kf5?
Vinsten fanns åter inom räckhåll
med 56.d6+, t.ex. 56...Ke8 57.e6
a2 (Ett försök att hålla tillbaka
springaren.) 58.e7 h4 59.Kd5 Kd7
60.Sc5+ Ke8 61.Ke6 och 62.d7
matt.
56...a2?
Det förlorar direkt. Efter 56...Lg7
57.d6+ Kd8 (Efter 57...Ke8?
58.Ke6 vinner vit ett avgörande
tempo efter 58...a2 59.d7+.)
58.Ke6 a2 59.Sd4 a1D 60.Sc6+
Kc8 61.d7+ Kc7 62.d8D+ Kxc6
63.Dd7+ Kb6 64.Dxg7 b3
65.Df6 ligger nog remi nära till
hands.
57.d6+ Ke8 58.Kf6 h4 59.e6 h3
60.d7+ Kd8 61.e7+ Kxd7 62.Kf7
uppg.
(Partikommentarer av Lars Grahn)

Sicilianskt (B 28)
Tobias Gutzmann, Växjö SK
Evgenia Pavlovskaia, Eslövs SK
Söderettan, rond 2
1.e4 c5 2.Sf3 a6!?

O’Kellys uppfinning. Pavlovskaia
kastar om dragen lite, för att försöka kollra bort vit redan i öppningen. Men den som till slut blir
mest förvillad av nyansskillnaderna i ställningen är svart själv.
3.c4
Den bekväma utveckling svart
eftersträvade med sitt andradrag
var säkerligen 3.d4 cxd4 4.Sxd4
Sf6 5.Sc3 e5 6.Sf3 (6.Sb3) 6...Lb4
etc. Efter 3.c3 kan svart välja
mellan 3...Sf6 4.e5 Sd5 5.d4 cxd4
6.cxd4 d6 och 3...d5 4.exd5 Dxd5
5.d4 Sf6 etc.
3...Sc6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Sf6
6.Sc3 Db6!?
6...e5 7.Sf5!? d5! 8.cxd5 Lxf5 9.
exf5 Sd4 med hot både på d5 och
f5 borde vara spelbart.
7.Sxc6!?
Detta avbyte faller här väl ut då
svart gör fel senare i partiet. Drag
som 7.Sc2 och 7.Sb3 ser annars
nog så bra ut.
7...dxc6 8.Ld3
På 8.e5 har svart 8...Sg4 med
matthot på f2.
8...e5
Svart har mer eller mindre utjämnat.
9.0-0 Le6 10.Sa4 Dc7 11.Le3
Sd7 12.c5 Le7 13.Dc2 0-0 14.a3
Vit beslutar sig för att stötta upp
c5-bonden ordentligt.
14...Tfd8?!
Här bör naturligtvis andra tornet
stå eller till och med damen i ett
temporärt läge för att byta av
svartfältslöparen med Lg5 och
sedan spela De7.
15.b4 h6?
Ett sådant försvagningsdrag framför den egna kungen gör man
bara inte frivilligt – nu måste svart
vara beredd på olika offer på h6
samtidigt som draget g6 är uteslutet.
16.f4
Vit gör det enda rätta: han tar
direkt sikte på svarts försvagade
kungsställning.
16...exf4 17.Lxf4 Se5

Med andra tornet på d8 hade
17...Dc8 varit en möjlighet.
18.Sb6
Vit har redan stor fördel.
18...Tab8 19.Lc4!
Ett fint sätt att lotsa in springaren
på c4. Slår inte svart på c4 så
byter vit av på e6.
19...Lxc4 20.Sxc4 Lf6 21.Df2
Td7
Nu får svart en grym fängsling av
springaren på halsen, men vit
hotade bland annat att byta
två gånger på e5 och sedan slå
på f7.
22.Dg3 Te7
Eller 22...Te8 23.Sd6 Te6 24.
Tad1 med stort övertag för vit.
23.Tad1 Td8!?
Svart kan inte längre förhindra
att vits springare tar sig från c4
till d6 och sedan vid rätt tillfälle
vidare till f5.
24.Sd6 Kh7
Konstigt nog står kungen minst
lika illa här som på g8.

25.Lxh6!
Inledningen till en vacker avslutning; vit har med alla sina pjäser
i angreppet, medan svarts dam
står helt offside.
25...gxh6?!
Påskyndar slutet, men på 25...Sg6
följer enklast 26.Lg5.
26.Txf6 Tg8 27.Txh6+!
Vackert.
27...Kxh6 28.Sf5+ Kh7 29.Dh4+
uppg.
Det blir matt i nästa drag.
(Partikommentarer av Rolf Lekander)
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Danskarna
har upptäckt
Malmö Open
TEXT: LARS GRAHN

Danskarna har så smått börja
upptäcka Malmö Open och konstigt vore det väl annars. Enligt ny
statistik bor det över niotusen
danskfödda i Malmö, och orsaken till att den siffran har ökat
dramatiskt de senaste åren är
förstås Öresundsbron. För danskarna är det inte längre Asiens
västligaste utpost på andra sidan
Sundet. Den här gången var det
ett dussin danskar i Malmö Open
och ytterligare ett par i MSF
Open.
På sistone har jag intresserat
mig för dansk schackhistoria och
bland de böcker jag har läst finns
Jens Enevoldsens klassiker “30 år
ved Skakbrættet“ och Harald
Enevoldsens “En skakstympers
memoarer“. Tyngdpunkten i den
förra ligger på 1920- och 1930talet, i den senare på 1930- och
1940-talet. Det känns nästan lite
högtidligt att komma till Rådhushallen och stöta på en person
som figurerar med ett parti i
Harald Enevoldsens bok. I bokpartiet är han invecklad i ett riktgt
rallarslagsmål. Hvenekildes inställning är densamma i dag som
för femtio år sedan. Ole Jakobsen
och Bjørn Brinck-Claussen är
andra danska veteraner som
dyker upp år efter år.
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Danskettan Peter Heine Nielsen var anmäld till turneringen
men tvingades lämna återbud.
Hans tyska arbetsgivare OSC
Baden-Baden hade problem med
att samla ett slagkraftigt lag till en
dubbelrond i Bundesliga på grund
av den samtidigt pågående världscupen i Chantien-Mansien. Det
är smällar tyskarna får ta när laget
är fullt av världsstjärnor. Nu fick
Baden-Baden ihop ett tillräckligt
starkt lag för två matchsegrar att
lägga till alla tidigare. Det troliga
är att Peter Heine Nielsen blir
lagmästare i både Tyskland och
Danmark (Helsinge).
Viktorija Cmilyte, som för
övrigt representerar Baden-Baden
i damernas Bundesliga, gjorde sin
första start i Malmö Open. För
sju år sedan var hon världens högst
rankade flickjunior. Numera är
hon rankad på nittonde plats
bland all världens kvinnor. Dessemellan har det blivit en barnkull. I andra rondens möte med
Dennis Miskulin från JönköpingHuskvarna SK var hon illa ute.
Sicilianskt (B 22)
Dennis Miskulin
Viktorija Cmilyte
1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.Sf3
Sc6 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Lc4

Sb6 8.Lb3
Förr var 8.Lb5 vanligast och det
är det kanske fortfarande.
8...dxe5 9.d5 Sa5 10.Sc3 Sxb3
11.Dxb3 g6
11...e6 är det vanligaste alternativet. Att klamra sig fast vid
e5-bonden och försumma utvecklingen med 11...Sd7 verkar
oförnuftigt.
12.Sxe5 Lg7 13.Lf4 0-0 14.Td1
Lf5
Springaren står bra på e5 vilket
skulle kunna motivera 14...Sd7.
15.0-0 g5?!
Svarts halvhjärtade expansion på
kungsflygeln ser lite skum ut.
Direkt 15...Tc8 verkar förnuftigare. Bondeframstöten är för
övrigt en nyhet.
16.Lg3 Tc8 17.Tfe1 h6 18.a4
a5?
Det förhindrar visserligen a4-a5,
men det är samtidigt en allvarlig
försvagning av damflygeln. Å
andra sidan måste svart göra
något åt det indirekta hotet mot
b7. 18...Tc7 ser riskabelt ut men
är kanske ändå svarts bästa försök, t.ex. 19.a5 Sc8 20.Sc4 Lc2
21.Dxc2 Txc4 22.Db3 Tc5
23.Dxb7 Lxc3 24.bxc3 Dxa5
25.Le5 och svart kan kämpa
vidare i lite motvind.

19.Db5!
Ett praktiskt beslut. Det fanns
även en taktisk möjlighet: 19.
Sc6!? bxc6 20.dxc6 De8 21.Dxb6
Dxc6 22.Dxc6 Txc6 23.Sd5 och
vit får ett fördelaktigt slutspel,
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Foto: Calle Erlandsson

25...e5
Nu kan svarts passiva löpare börja arbeta från f8, och d-bonden
riskerar att bli svag.
26.Lb6 Lg6 27.Ted1 Lf8 28.f3
Lf7 29.Se4 Txc1 30.Txc1 Kg7

Viktorija Cmilyte är rankad på nittonde plats bland all världens
kvinnor. För sju år sedan var hon världens högst rankade
flickjunior.

t.ex. 23...Lf6 24.Sxf6+ exf6 25.
Td5 o.s.v.
19...Lc2
Det tjänar ingenting till att försvara bonden. 19...Ta8 besvaras
starkt med 20.Sc6!!, t.ex.
20...bxc6 21.dxc6 Dc8 22.Dxb6
eller 20...Ld7 21.Db3 bxc6 22.
dxc6 och vit får tillbaka pjäsen
med klar fördel.
20.Tc1 Lf5
I det här skedet skulle Cmilyte
säkert inte ha något emot
dragupprepning och remi, men
Miskulin har med rätta högre
ambitioner än så.
21.Dxa5 Sd7 22.Dxd8?

Säkert en stor lättnad för Cmilyte. Vits dam var mycket starkare
än svarts, och efter exempelvis
22.Db5 hade svart varit illa ute.
22...Tfxd8 23.Sxd7 Txd7 24.Le5
Vit behåller initiativet och merbonden är naturligtvis fortfarande värd en del.
24...f6
Cmilyte vill ogärna göra sig av
med löparparet. Partidraget ser
lite avigt ut, men svart räknar
med att snart få sin svartfältare i
spel igen.
25.Ld4
25.Lg3! hade förhindrat “befrielsedraget“ e7-e5.

Det går inte att hålla d-bonden.
Det hade krävts mer tid än vad
Miskulin hade till sitt förfogande
för att reda ut det här.
31.d6?
Ett sista steg för den dödsdömde
d-bonden. Det fanns ett listigt
sätt för vit att behålla fördelen:
31.Lc5!, t.ex. 31...Txd5 32.Lxf8+
Kxf8 33.Sxf6 och vit har fortfarande en stark merbonde. Ännu
sämre för svart är 31...Lxc5+?
32.Sxc5 Txd5 33.Sxb7 eller
31...Lxd5? 32.Lxf8+ Kxf8 33.
Sxf6 Td6 34.Sxd5 Txd5 35.Tc8+
Ke7 36.Tc7+ och vit vinner tornslutspelet.
31...Lxd6
I denna remiaktiga ställning upphörde protokollskrivningen, men
det framgår i alla fall att Miskulin
förlorade partiet.
Den gångna sommaren flyttade
Jasmin Bejtovic från Mostar i
Bosnien till Eslöv. Efter flytten
till Sverige återupptog han sitt
schackspelande som legat nere
sedan 2002. Det blev en strålande comeback med seger i höstens
LASK Open. Vid tiden för Malmö Open spelade han för Eslövs
SK. Vid årsskiftet gick han över
till Lunds ASK. Liksom Cmilyte
TfS nr 1/2008
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fick han genomgå en pärs i andra
ronden:
Sicilianskt (B 86)
Jasmin Bejtovic
Christopher Lissäng
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6
7.Lb3 Le7 8.0-0
Efter 7.Lb3 kan man tala om
Fischervarianten, och här skulle
man kunna återge fortsättningen
i fjärde VM-partiet Fischer–
Spasskij, Reykjavik 1972 som ett
typexempel: 8.Le3 0-0 9.0-0 a6
10.f4 o.s.v. En av grundidéerna
efter Lc4 är just f2-f4-f5 och spel
mot e6. Bejtovic är inte inne på
den linjen.
8...0-0 9.Df3 Sbd7 10.Dg3 Sc5
11.Lh6 Se8 12.Tad1 Lh4 13.Dg4
Lf6 14.Sf3 Lxc3 15.bxc3 e5!

Vits dam har fullt upp. Den får
inte lämna löparen på h6 i sticket
och dessutom måste den hålla
e4-bonden.
16.Dg5 Dc7
Efter 16...Dxg5 17.Lxg5 Sxe4
18.Le7 har vit kommit rätt lindrigt undan, men efter 16...Df6!?
17.Dxf6 Sxf6 (Sieiro–Ortega,
Havanna 1983) ser det ut som
om svart vinner bonde, t.ex.
18.Lg5 Sfxe4 19.Le7 Te8 20.
Lxd6 Sxb3 21.axb3 Sxc3 22.Td3
Se2+ 23.Kh1 f6 (och inte 23...e4?
24.Te3).
17.Ld5
Bonden på e4 måste försvaras.
17...Kh8
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Nu är löparen på h6 såld, men
man kan förvänta att vit får lite
spel för den. Det kalla 17...Le6 är
ännu bättre. Då neutraliseras
löparen på d5 och möjligheten
Kh8 finns kvar. Det går inte att
släppa ut löparen, för efter 18.
Dg3 Lxd5 19.exd5 Se4! 20.Dh4
(20.Dg4 f5 och g-linjen är för
kort för damen.) 20...Sxc3 finns
dubbelhot mot d1 och h6.
18.Dh4 gxh6 19.Dxh6 Tg8 20.
Sg5 Tg7 21.f4
Vit kan skapa spel på f-linjen.
Alternativet var 21.Sxh7, men
efter 21...Kg8 22.Sg5 De7 23.f4
Le6 ser det ut som om svart har
ordning på försvaret.
21...f6?
Nu får vit sina önskningar uppfyllda på f-linjen. Det hade blivit
betydligt svårare för vit efter
21...Le6 eller 21...Se6.
22.fxe5 dxe5
22...fxg5? faller ju på 23.Tf8+.
23.Sxh7 Txg2+
Svarts enda chans är att byta av
damerna, men det finns ett pris
för det.
24.Kxg2 Dg7+ 25.Dxg7+ Kxg7
Efter avvecklingen ser det ju ändå
inte så illa ut för svart. Glädjeämnet är att springaren på h7 inte
kommer ut med livet i behåll.
26.Lb3?!
Med 26.Sxf6 hade han fått lite
betalt för springaren.
26...Kxh7 27.Kf3 Se6 28.Ke3
b5 29.Tf3 Sg5 30.Tg3 Lh3 31.c4
Än en gång, protokollen avslöjar
inte vad som sedan hände mer
än att Lissäng förlorade partiet.
Efter 31.c4 är det annars svart
som har en liten fördel.
En del historier känns lagom trovärdiga, som den jag hade hört
om Bjørn Brinck-Claussen. Den
gick ut på att han spelade en
turnering i Hastings. När han vann
ett parti så signerade han protokollet med Brinck, och när han
förlorade så var det Claussen. Eller

om det var tvärtom. Den ene
av dem var alltså väldigt framgångsrik, den andre en ständig
förlorare. Jag frågade honom om
historien stämde och han dementerade. Så var det med den saken.
Och jag vet med bestämdhet att
det var Brinck-Claussen som förlorade i fjärde ronden mot en
klubbkamrat i Brønshøj, Hillarp
& Persson.
Bjørn Brinck-Claussen

Tiger Hillarp Persson
Här ser 22...h6 ut som en försvagning av bondestrukturen
framför svarts kung. På sikt kan
man då tänka sig att vits g-bonde
marscherar fram. Det är ändå
osäkert om vits angrepp bryter
igenom innan svart har fått i gång
ett dugligt motspel på andra
flygeln. Med tanke på vad
som händer i partifortsättningen
faller det sig trots allt lätt att
rekommendera 22...h6.
22...Tb8 23.Sxh7! Kxh7 24.
Sf6+!
Det är en avgörande kavallerichock.
24...Lxf6
Efter 24...gxf6 25.exf6 blandar
sig vitfältaren i spelet med matt i
några drag, t.ex. 25...Sxf6
26.Le4+ Kh8 27.Lxf6+ Lxf6
28.Dh5+ och 29.Dh7 matt, eller
25...Lxf6 26.Le4+ Kh6 27.Lc1+
med matt.
25.exf6 g6
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Om svart slår på f6 så avgör
26.Le4+.
26.h5
Vit ökar trycket mot g6.
26...Tg8
Eller 26...e5 27.hxg6+ fxg6 28.
Dh4+ Kg8 29.Txd5 Sxd5 30.
Lxd5+ Tf7 31.Dh6 (Med matthot på g7.) 31...Le6 32.Dxg6+
Kh8 (32...Kf8 33.Lc1 med sikte
på h6.) 33.Te1! Txb2 34.Txe5
Dg8 35.Dxg8+ Kxg8 36.Lxe6 och
vit får ett vunnet tornslutspel.
27.Le4 Df8
Efter 27...e5 kan vit omvandla
trycket mot g6 till ett avgörande
på h-linjen. Det är grundstrategin, t.ex. 28.Dh4 Lf5 29.hxg6++
Kxg6 30.Dg4+ Kxf6 31.Dxf5+
Kg7 32.Lxe5+ med lätt vinst.
28.Kg2 uppg.
Cmilyte fann sig så småningom
till rätta i Rådhushallen och var
hela tiden med i tätstriden. Det
här dramat utspelade sig i femte
ronden:
Winawergambit (D 10)
Viktorija Cmilyte
Jonny Hector
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 e5!?
4.dxe5 d4 5.Se4 Da5+ 6.Sd2
Sd7 7.Sgf3
Möjligen kände Cmilyte till att
Hector hade spelat samma skarpa variant mot Jan Timman i
senaste Sigemanturneringen och
vunnit i stor stil. Timman spelade
7.e6 och utan att ha förberett sitt
svarsdrag hemmavid spelade
Hector det fräcka 7...Se5!.
Partiet finns med utmärkta
kommentarer av Hector i TfS nr
4/07.
7...Sxe5 8.Sxe5 Dxe5 9.Sf3
Lb4+ 10.Ld2 Dc5 11.Sxd4 Dxc4
Ett nytt drag i den här ställningen
men inte något som Hector hade
förberett. Det är för övrigt tunt
med teori i den här varianten.
Den förekommer inte så ofta.
12.e3 Lxd2+ 13.Dxd2 Dd5 14.

Le2 Sf6
Efter 14...Dxg2 har vit det angenäma valet mellan 15.0-0-0
med Tg1 på gång och en överlägsen ställning, eller 15.Lf3 Dg6
(15...Dg5 16.Sxc6!) 16.Td1
bland annat med idén Sxc6.
15.Lf3 Se4?!
Det hade varit bättre att låta
damen dra sig tillbaka.
16.Db4!

Det förhindrar kort rockad.
Hector lyckas i fortsättningen inte
lösa problemet med sin kungs
säkerhet.
16...a5
16...c5 kan besvaras med 17.Lxe4
Dxe4 18.Dxc5, och på 16...Dd6
följer 17.Sxc6! och det hänger på
e4.
17.Da3 De5 18.Td1 Ld7
Springaren på e4 är förstenad. På
18...Sg5 följer 19.Lxc6! bxc6
20.Sxc6 med matt eller damvinst,
och om springaren retirerar till
andra fält väntar 19.Sxc6! med
stor kraft.
19.0-0 f5
Efter att ha stöttat upp c6 var
19...Sf6 möjligt med en förhoppning om att kunna befria kungen
med De7, men Hector riktar i
stället in sig på lång rockad och
angrepp på andra flygeln. Det är
en djärv plan i ett besvärligt läge.
20.Lxe4 fxe4 21.Db3 0-0-0 22.
Tc1 Kc7
Vits dam hotade att gå till b6
med Sb5 i släptåg.
23.Tfd1 Lg4 24.Td2 The8 25.

Da4
Liksom tidigare i partiet har
punkten c6 hamnat i blickpunkten. Det hotar 26.Sxc6! bxc6
27.Dxc6+ Kb8 28.Db6+ Ka8
29.Tc5.
25...Kb8 26.Txc6!
Vits pjäser har ju stått i kö för att
hugga till på c6. Det vardagliga
26.b4 är minst lika starkt, men
inte tillnärmelsevis lika vackert.
Vi skymtar en springargaffel på
c6, och det gör man även efter
26...Ld7 27.Db3. Efter 26...Txd4
27.exd4 är det förstås viktigt att
svarts dam är hotad.
26...Dg5
Han vill spela Lf3 med motangrepp.
27.h4!
Om svarts dam lämnar a5-bonden vind för våg dukar han snabbt
under, t.ex. 27...Dxh4 28.Dxa5
bxc6 29.Db6+ Kc8 30.Dxc6+
Kb8 31.Db6+ Ka8 (31...Kc8 32.
Tc2+ Kd7 33.Tc7 matt) 32.Sc6
med matt.
27...Dd5 28.Tc3
Hon lämnar plats för springaren
på guldfältet c6.
28...Ld7 29.Da3 Te5 30.Sb3
Jodå, det var möjligt att spela
30.Sc6+ Lxc6 31.Txd5 Texd5
32.Tc5, men det stillsamma
partidraget är mycket starkare.
30...De6 31.Sc5 De7 32.Dxa5
uppg.
Det hotade bland annat 33.Txd7
Txd7 34.Sxd7+ Dxd7 35.Dxe5+.
I näst sista ronden spelade
Cmilyte remi med Tiger Hillarp
Persson, som därefter ledde inför
slutronden en halv poäng före de
närmaste förföljarna. Hector var
följaktligen tvungen att vinna mot
Hillarp för att ha en chans på hela
eller en del i förstapriset. I sista
ronden var de fyra topprankade
invecklade i dueller på de tre
främsta borden. På den avdelningen var det inte många överraskningar.
TfS nr 1/2008
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Foto: Lars Grahn

Sista ronden. I hörnet: Jonny Hector mot Tiger Hillarp
Persson. Vid andra bordet: Stellan Brynell (som är på väg
att sträcka på benen) mot Johan Norberg.

Sicilianskt (B 96)
Jonny Hector
Tiger Hillarp Persson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6
7.f4 Dc7 8.Lxf6 gxf6 9.Le2 Sc6
10.Sb3 b5 11.Lh5 b4
En nyhet. Tanken var att när vits
springare har retirerat till e2 så
kan vit inte spela Df3. I Sovjetmästerskapet för tjugosex år sedan spelade Kasparov 11...Lg7
mot Judasin och stod bättre efter
12.Dg4 0-0 13.0-0-0 Se7 14.Sd4
b4. Det känns rätt tryggt att
56
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rekommendera 11...Lg7 och luta
sig mot Kasparov.
12.Se2 Db6 13.Dd3 Le7 14.
0-0-0 0-0 15.Sbd4 Sxd4 16.
Sxd4 Ld7 17.Dg3+ Kh8 18.Dh4
e5 19.Sf5 Lxf5 20.exf5 Tac8
Det ser naturligt ut att genast
försöka skapa motspel på c-linjen, men med tanke på vad som
nu händer borde svart ha satsat
på något annat. Slutspelet efter
20...De3+ 21.Kb1 Dxf4 22.Dxf4
exf4 23.Thf1 och slag på f4 är
inte särskilt skojigt för svart, men
det är nog hans bästa chans.

Från åskådarplats försökte jag få
ihop det med en tornmanöver till
h3 men det blev inte riktigt
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24.gxf7
Nu måste svart parera hotet
25.Dxf6+ Lxf6 26.f8D matt.
24...Tc8 25.Dg4 Tf8 26.De6 Db7
27.fxe5 dxe5
På 27...fxe5 följer 28.Txd6.
Löparen måste ju stå kvar och
bevaka f6.
28.The1 b3 29.axb3 Kg7 30.Te3
Txf7 31.Tg3+ Kf8 32.Dg4 Lc5
33.Dg8+ Ke7 34.Tg7 Ke6 35.
Txf7 uppg.

Den hotade löparen har som synes ont om fält, och det hjälper
inte att skapa ett mothot: 18...h6
19.bxc5 hxg5 20.Sd6 med pjäsvinst.
18...Le7 19.Dh4! uppg.
Det är ju dubbelhot mot e7 och
h7.

Det slutade med att limhamnarna Brynell och Hector delade
förstapriset.

Trespringarspel (C 46)
Lennart Wahlström
Håkan Tjärnemo
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 g6
4.d4 exd4 5.Sxd4 Sge7??
En förtida julklapp.
6.Lg5
Bindningen är faktiskt helt avgörande. Vits springare är på väg
mot d5 och svart har inte någon
hållbar parad. Försöket att ge
damen en nypa luft med 6...d5
faller på 7.Sxd5 Dd6 8.Sb5. När
damen viker undan så avgör
9.Sf6+.
6...Lg7 7.Sd5 Lxd4

Slutresultat Malmö Open
1. GM Stellan Brynell, Limhamns SK
6; 2. GM Jonny Hector, Limhamns
SK 6; 3. Daniel Semcesen, Lunds
ASK 5½; 4. GM Tiger Hillarp Persson, Skara SS 5½; 5. IM Viktorija
Cmilyte, Litauen 5½; 6. Peter Petkovic, Kirsebergs SK 5½; 7. IM Jens
Kristiansen, Danmark 5; 8. Jasmin
Bejtovic, Eslövs SK 5; 9. Johan
Norberg, Västerås SK 5; 10. IM
Christian Jepson, Limhamns SK 5
poäng. (7 ronder, 117 spelare)

Följande miniatyrer är från sista
ronden, då tröttheten satte in på
allvar.

Vi avrundar med några miniatyrer från slutronderna, när luften
hade gått ur många av spelarna.
Följande partiställning är från näst
sista ronden.
Vlado Tadic
giftigt. Efter 21.Td3 Dc5 22.Ld1
Tg8 23.Th3 Tg7 tycks svart ha
läget under kontroll. Hector fann
en mycket bättre angreppsplan.
21.Lg6! fxg6 22.fxg6 Txc2+
Tiger är tvungen att försöka fiska
i grumligt vatten. Det är möjligt
att vit kan ta tornet. Efter 23.Kxc2
Dc7+ följt av 24...Ld8 har svart
avvärjt matthotet på h7, men står
fortfarande eländigt. Hector fann
en ännu säkrare vinstväg.
23.Kb1 Tf7
Alternativet är omedelbar drunkning.

Drazen Dragicevic

18.b4!

8.Dxd4!! Sxd4 9.Sf6+ Kf8 10.Lh6
matt
Håkan Tjärnemo fick försöka trösta sig med att dottern Malin kom
fyra i parallellturneringen MSF
Open: 1. Erik Arvidsson, Vanneberga SK 6½ (av 7); 2. Fredrik
Hansson, Lunds ASK 6; 3. Håkan
Runvik, SK Bara Bönder 5½; 4.
Malin Tjärnemo, Limhamns SK
5½ poäng. (59 spelare)
TfS nr 1/2008
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Gemytligt i
Karlstad Open
TEXT: HANS TIKKANEN

Den 28:e upplagan av mellandagsturneringen Karlstad Open
samlade 55 deltagare, varav 11
kom från andra sidan den västra
gränsen. Tävlingen gick som vanligt av stapeln på det gemytliga
Hotell Gustaf Fröding som med
en ljus och rymlig spellokal skänkt
många trevliga schackstunder
under årens mellandagar. Många
är de som glatt återkommer årligen. Trots det har tävlingen som
så många andra tappat i deltagarantal. I början av 90-talet
lockades över 200 spelare till
Karlstad och när jag senast spelade 1998 var det fortfarande 130
deltagare. Till nästa år hoppas
arrangörerna på ett uppsving i
deltagarantal, bland annat genom
att komma ut med inbjudan
tidigare. Årets problem inom
Värmlands Schackförbund har
påverkat förberedelserna, vilket
ledde till den sena inbjudan.
Nytt för i år var att turneringen
har eloregistrerats och sju spelare lyckades ta sin första elointeckning. Till nästa år funderar
arrangörerna på att öka speltiden
för första ronden så att även den
blir eloräknad. Det kommer öka
chansen att ta elo-inteckningar.
En annan kvalitetshöjning som
diskuteras är att införskaffa ett
livesändningsbräde till förstabordet. Den som kommer får se.
58
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FOTO: TAPIO TIKKANEN

Samt spela härliga kamppartier.
Efter att ha försvarat till sig en
remi mot mig visade Erik Elenius
vilken slugger han kan vara. De
två kommande ronderna var han
klar på ungefär en timme och jag
tänkte båda gångerna att han
måste spelat snabbremi. Men
icke! Det första hade han förlorat
och det andra hade han vunnit.
Även jag bidrog med spännande
spel, framförallt i partiet mot
Mikael Arnelind.
Hans Tikkanen

Mikael Arnelind
I rond 5 fick vi upp denna ställning ur en Meraner. Vit har temporärt offrat kvalitet, men kan ta
tillbaka den när som helst. Svart
har en långt framskriden damflygelmajoritet och en aktiv kung,
men skulle vilja komma ur bind-

ningen i centrum för att kunna
avancera mer med kungen. Vits
kungsflygelmajoritet och kung är
passiva, så svart verkar stå bättre.
Att ta tillbaka kvaliteten är inget
vit vill göra, ett likfärgat löparslutspel med svarts aktiva kung
och snabba bönder är alltför ensidigt. Vit skulle helst försöka få
fram ett olikfärgat löparslutspel
där remichanserna är större.
Detta är planen med Mikaels
nästa drag
29.Lc8!?
Tanken är att locka fram a-bonden så att b-bonden blir ogarderad. Här bjöd Mikael remi, men
eftersom jag inte hade råd att
tappa mer mot täten hade jag
inga tankar på att acceptera. I
stället hittade jag en stark (och
snygg) idé. Under partiet trodde
jag att 29.a3 var bäst, men svart
har 29...Lc6! med goda vinstchanser. Istället är 29.Ld7 T8e7 30.a3
kanske den bästa möjligheten.
29...g5!
Det fördriver löparen från damflygeln där svart har sin fördel.
30.Lg3
Slutspelet efter 30.Lxe5+ Txe5
31.Txe5 Kxe5 32.Lxa6 b4 är bra
för svart: den aktiva kungen tillsammans med fribonden mer än
kompenserar vits överläge i antal
bönder. Planen Kd4, c3, Kxc3,
Lxa2 och b-bonden går i dam
tvingar vit att offra tillbaka gbonden med en utmärkt ställning
för svart. t.ex.. 33.Kf1 Kd4 34.
Ke2 c3 35.Kd1 Lxg2.
30...a5 31.Ld7
Vits poäng med att ta bort garderingen av b5. När svart tar på d7
kan vit ta på e5 utan att tappa
svartfältaren.
31...Kxd7
Svart verkar inte ha något alternativ till att gå med på det.
32.Txe5
Efter 32.Lxe5 med tornen kvar i
den besvärliga bindningen finns
det mer vinstchanser för svart, så
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vits drag verkar naturligt.
32...c3!!
Härligt att få utföra ett sådant
drag. Min motståndare använde
det mesta av sin kvarvarande tid
på svarsdraget.
32...Txe5 33.Lxe5 är lite bättre för svart, men då är det inte så
enkelt att skapa något.
33.Txd5+
Han valde det hårda, vilket är
förståeligt när man tittar på alternativet, där poängen med 32...c3
framkommer: 33.bxc3 Txe5
34.Lxe5 Lxa2. Genom att spela
32...c3!! har svart skapat en farlig
fribonde som tillsammans med
den aktiva kungen ser lovande ut.
Antingen placeras löparen på c4
för att förhindra att vits löpare
täcker promoveringsfältet genom
standardoffret c3-c4, eller så tar
kungen vägen till damflygeln via
c4. Svart borde vinna. Att byta på
e5 innan c3 fungerar inte eftersom löparen täcker c3 från e5.
33...Kc6 34.Td1
Att mellanschacka på d6 med
tornet för att ha en framtida
löparschack på d6 hjälper bara
svarts kung att understödja fribonden.
34...cxb2 35.f4
Bästa draget enligt Rybka, men
även datorn inser att svart står
bra.
35...gxf4
Det är onödigt att låta vit skapa
snabbt motspel med fxg5, h4, h5
etc, även om jag ett kort tag
funderade på det.
36.Lxf4 Te2
Tanken med draget är att hålla
nere vits kung medan svarts damflygelbönder avgör, men kanske
är 36...a4 eller 36...Kc5 starkare.
37.g4
37.Kf1 Tc2 38.Ke1 verkar vara
bästa chansen. Planen är att få
upp kungen till c2. Det verkar
inte riktigt hålla, t.ex. 38...a4
39.Tb1 a3 40.Kd1 Txg2 41.Ld2
Kc5 42.Kc2 (42.h4 b4 43.Kc2

Txd2+ 44.Kxd2 b3 och svart vinner) 42...b4 43.Td1 Txh2. Svart
borde kunna utnyttja sina fördelar på något vis.
37...a4 38.g5 b4 39.h4 a3 40.h5
b3 41.uppg.
Svart promoverar snart.
Samtidigt som jag kämpade mot
Arnelind kunde hemmapubliken
njuta av följande sicilianska
angrepp av Tommy Andersson
mot norrmannen Gudmund
Stenersen.
Sicilianskt (B 90)
Gudmund Stenersen
Tommy Andersson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3 e5
7.Sb3 Le6 8.f3 h5
Lite ovanligt. Vanligare är
8...Sbd7 och 8...Le7.
9.Dd2 Sbd7 10.0-0-0 Le7 11.
Df2?!
Högst ovanligt, men till skillnad
från h5 berodde denna avvikelse
från huvudspåret nog mer på brist
på kunskap än gjorda förberedelser. (11.Kb1 Tc8 är det som brukar spelas)
11...Tc8 12.Kb1 b5 13.a3

Ett försök att hindra svart från att
ta kontrollen över d5, men svarts
angrepp är snart i full rullning
medan vit inte är nära att börja
skapa något. Inte nog med att
Df2 (tänkt att förhindra Sb6)
kostade ett drag, det tog dessutom bort en gardering av

springaren. Svart passar nu på
att utföra det klassiska sicilianska
kvalitetsoffret och får föutom en
svag kung att spela mot även
igenom d5 vilket gör att även
svartfältaren kommer med i angreppet. Vit är redan en smula
illa ute.
13...Txc3! 14.bxc3 Dc7 15.Kb2
Detta verkar vara för passivt.
Kanske borde vit försöka hitta på
något aktivare, även om jag har
svårt att föreslå riktigt vad.
15...0-0 16.Ld3 Tc8 17.Dd2 d5
18.Ta1
Svart har många lovande alternativ.
18...Sb6 19.Lxb6 Dxb6 20.g3?!
Jag har svårt att se poängen med
draget, men vit verkar vara i en
svår sits.

20...a5!
Svarts angrepp är på väg att bryta
igenom. Vit försöker sätta upp en
ny försvarsmur men det är redan
för sent.
21.Sc1 b4 22.cxb4 axb4 23.a4
Vit försöker hålla damflygeln
stängd men de svaga fälten och
okoordinerade vita pjäserna ger
svart ett avgörande angrepp.
23...Dd4+ 24.Kb1 dxe4 25.Se2
Dd8 26.fxe4 b3
Så öppnas damflygeln ändå.
27.cxb3 Lxb3 28.De3 Sg4 29.
Df3 Db6 30.Ta2 Lxa2+ 31.Kxa2
Db4 32.Lb5 Tc2+ 33.Ka1
och samtidigt uppgivet.
En lunchrast efter vinsten mot
Arnelind och Tommys härliga
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sicilianare var det dags för det
efterlängtade finalpartiet mellan
den utflyttade värmländske internationelle mästaren (undertecknad) och hemmasonen Tommy Andersson. Om jag haft lika
många poäng som honom hade
jag fått de vita pjäserna, men i
stället fick jag en andra svart för
dagen. Partiet började mycket likt
föregående parti men Tommy
valde en annan variant i Meraner.
Foto: Tapio Tikkanen

Hans Tikkanen

Hans Tikkanen säkrade turneringssegern genom att besegra
norrmannen Gudmund Stenersen i sista ronden.

Tommy Andersson
Efter ett antal tveksamma drag –
framförallt från min sida – nådde
vi denna för mig usla ställning.
När jag räknade på den några
drag tidigare var jag inte särskilt
optimistisk, men tyckte jag kunde hålla ihop det någorlunda med
18...Kb8. När ställningen kom
upp och jag valde mellan 18...Kb8
och 18...Lc5 insåg jag att jag hade
missat en viktig detalj efter kungsdraget.
18...Lc5
Inte 18...Kb8 19.Sc6+ Lxc6 20.
Txc6! och vit vinner. Efter det
sämre 20.Lxb6 Txd1 21.Lxc6
Td6!, som var det jag hade sett, är
det svart som vinner. Efter partidraget fick jag kämpa med kvalitet under.
19.Dc2 Txd4 20.Dxc5+ Dxc5
21.Txc5+ Kb8 22.Lxd4 Sf3+ 23.
Kg2 Se1+ 24.Kg1 Sf3+ 25.Kh1
Sxd4+ 26.f3
60
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Vit står naturligtvis på vinst, men
med näbbar och klor lyckades
jag mirakulöst hålla ihop till en
remiställning.
Tommy hade använt mycket
tid på att försöka hitta en vinst
och insåg inte att slutställningen
var enkel remi trots att han var
löpare under (svart vitfältslöpare
och bonde på h3 mot vit bonde
på h2 – vit ställer kungen på g1
och svart kommer inte åt) och
gav upp med femton sekunder
kvar.
Orättvist, kan man tycka. Jag
tänker inte argumentera för eller
emot. Att ge upp i remiställningar – eller till och med vunna ställningar – har hänt de bästa, och
kommer att hända igen så länge
vi håller på med schack.
Turligt, kan man också tycka.
Angående tur och otur i schack
tänker jag till skillnad mot
rättvisa kommentera lite kort.
En variabel i ”tur/otur” handlar
enligt min mening om hur man
ser på styrkan i motståndarens
drag. Om man antar att motståndaren gör de bästa dragen kan
man ha ”tur” när han inte gör

dem, men inte ”otur” när han gör
dem. Om man däremot utgår från
att han gör drag som stämmer
överens med hans ratingtal kan
det hända att han gör drag antingen över eller under sin ”normala”
förmåga. Då kan man ha tur om
han spelar sämre än han ”borde”
eller otur om han spelar bättre.
Just nu tror jag att jag utgår
ifrån att motståndaren kommer
spela de bästa dragen. Nackdelen
med det är att jag ibland försöker
skapa för mycket själv. Inställningen blir att det alltid är jag
som måste vinna partiet eftersom
motståndaren inte kommer att
göra jobbet åt mig. Därmed tar
jag stundtals onödiga risker och
ger mig in i väldigt skarpt spel.
Genom att tänka på detta tror jag
att jag är på väg att hitta en bättre
balans i hur jag ser på mina
motståndare och på mig själv.
Slutställning Karlstad Open
1. Hans Tikkanen, Lunds ASK 6½,
2. Tommy Andersson, Karlstads ASS
5½, 3. Harald Lögdahl, Eskilstuna
SK 5½, 4. Jan-Olov Lind, Ervalla SS
5½ poäng (7 ronder 55 spelare)
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LINDBLOM

Forts. från sidan 41

sneglar illmarigt mot h7. Här hade
10...h6 varit det minst onda.
10...Sd5? 11.Dc2 f5
Efter 11...g6 12.Se4 har vits
springare flera trevliga resmål.
12.exf6 Sxf6

Tävlingskalender
Februari
■ 23 februari
Elitserien rond 8. Superettan rond 6.
■ 24 februari
Allsvenskan rond 6.

Mars
■ Uppsala 7–9 mars
Elitserien rond 9-11. Superettan rond 7-9.
■ Malmö 7–9 mars
Skol-SM för flickor.

13.La3! Te8 14. Lh5!
Det är sådant som får folk att
tala om det gyllene löparparet.
Tornet kommer inte undan.
14...g6 faller på 15.Lxg6!.
14...Dd5 15.Lf7+ Kh8 16.f4
Det är onödigt att släppa greppet
med 16.Lxe8 Dxg5. Då är 16.
Sxh7 Sxh7 17.Lxe8 mer intressant.
16...Ld7 17.Tf3
Det finns flera vinstplaner.
Tornmanövern till h3 är en av
de bättre.
17...Tc8
Svart offrar värdefull tid på att
rädda tornet. 17...Df5 var nödvändigt, men efter 18.Db2 följt
av Te1 har vit ändå klar fördel.
18.g4
18.Th3 är ett bra drag, men det
blir ännu starkare om vit först
förhindrar Df5.
18...g6 19.Th3 Kg7 20.Txh7+!
uppg.
Det är ju matt i två drag.
Vi välkomnar mer information
om de tio som utmanade Alexander Aljechin i Malmö 1935.
Gärna personliga iakttagelser.
LG

■ 16 mars
Allsvenskan, rond 7.
■ Täby 20–24/3
SCT International Ladies Open. Damturnering, 9 ronder
schweizer. Info: www.scandinavian-chess.se
■ Norrköping 21–24/3
Påskturneringen – se annons nästa sida!

April
■ Stockholm 5–6 april
Tusenmanna. Info: www.schack.se
■ Stockholm och Göteborg 12–13 april
Kadettallsvenskan, kval.
■ Plovdiv, Bulgarien 20 april–4 maj
Individuella EM.
■ Oslo, Norge 25–27 april
Skol-NM för flickor.
■ Säffle 26 april
Talangjakten, final.

Maj
n Sandviken 1–4 maj
Gästrikland Open – se annons sidan 63!
n Stockholm 10–11 maj
Schack4an final.
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Påskturneringen 2008
21-24 mars i Norrköping
1908 - Schack 08 100 år – 2008
Spelplats:

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

Spelform:

8 ronder Fide schweizer. Rond 1 – 3, 45 min/spelare och parti.
Rond 4 – 8, 40 drag/2 tim, färdigt 30 minuter.

Hålltider:

Fredag: Rond 1 15.00-16.30.
Lördag: Rond 4 10.00-15.00.
Söndag: Rond 6 10.00-15.00.
Måndag: Rond 8 09.00-14.00

Priser:

10.000, 5.000, 2.500, 1.000, 1.000, 750, 750, 500, 500, 500 kr.
Rankingpriser: 1.200 kr i grupper om 12 spelare.
Kadettpriser: 500, 300, 200 kr, födda 1992 eller senare.
Seniorpris: 500 kr, fyllda 60 år när tävlingen startar.
Priserna garanteras vid minst 130 startande.

DM:

DM för Östergötland: Bäst placerade spelare från klubb i Östergötland blir
Distriktsmästare. Priser – Senior: 1.000 kr; Junior (födda 1988 eller senare):
500, 300, 200 kr; Kadett (födda 1992 eller senare): 300, 200, 100 kr.

Startavgift:

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

Anmälan:

400 kr på postgiro 18 04 41 – 8, Schack 08. Senast den 14 mars; ange klubb,
rating och telefonnummer. Personlig anmälan i spellokalen senast kl. 14.15.
Anmälan via Internet www.schack08.se

Rond 2 17.00-18.30. Rond 3 19.00-20.30.
Rond 5 17.00-22.00.
Rond 7 17.00-22.00.
Prisutdelning cirka 14.30.

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

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

Vandrarhem: Turistgården 011 - 10 11 60, Abboreberg 011 - 31 33 94,
Hörnan 011 - 16 82 71, Södra Ringen 011 - 14 37 00.
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Gästriklands SF och Sandvikens SK inbjuder till

Gästrikland Open
Sandviken 1-4 maj 2008
Spelplats:

Folkets Hus, Resturang Bolaget, Köpmangatan 5, Sandviken.

Tid:

1/5-4/5 2008. Personlig anmälan senast 12.15.

Spelform:

Sju ronder Nordisk Schweizer (modifierad).
Rond 1-3, 1 timme för hela partiet.
Rond 4-7, 2 timmar för 40 drag och därefter 1 timme för resten av partiet.

Preliminärt
spelprogram:

Rond 1 1/5 13-15
rond 3 2/5 10-12
rond 5 3/5 9-15
rond 7 4/5 10-16

Startavgift:

350 kr för seniorer, 250 kr för juniorer och kadetter, 100 kr för damer.
GM och IM fri startavgift.

Priser:

12.000, 7000, 4000, 2000, 1500 kr
Prispengar delas vid lika poäng.
Ratingpriser á 1000 kr i grupper om tio spelare.
Dessutom sakpriser.
Priserna är garanterade vid minst 120 deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker genom att startavgiften insättes på postgiro 20 09 13- 2
Sandvikens Schackklubb, senast den 24 april.
Notera din förening och rankingtal.
Anmälan efter den 24 april i mån av plats. Kontakta arrangören.

Logi:

Stadshotellet Princess erbjuder följande priser:
Enkelrum 650 kr. Budget Enkelrum 550 kr. Dubbelrum 860 kr.
Bokas tel: 026-254050, referera till Gästrikland Open.
Vandrarhem centralt Sandviken 026-251915.
Övrig logi Per Åkerman: Grupplogi, Lägenheter m.m.

Information:

Per Åkerman 026-216012, 070-3125680, 026-274951
Hans-Ove Sjödin 0290-24843
E-mail: sandvikensschackklubb@swipnet.se
Info.sida: www.sandviken-schack.se

rond 2 1/5 16-18
rond 4 2/5 14-20
rond 6 3/5 16-22
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POSTTIDNING
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.
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