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Sigemanturneringen
När Tiger Hillarp Persson vann årets Sigemanturnering, så var
han förste svensk på elva år som klarade den bedriften. Så hur
tänkte han inför varje rond, vilka överväganden gjorde han?
Vad var det som fick honom att bestämma sig för ena eller
andra öppningsvarianten? Förlöpte partierna sedan enligt
planen? Här berättar han om sin turnering rond för rond.
Runt bordet fanns också Stellan Brynell, Lars Grahn och Axel
Smith. Brynell var kommentator under turneringen, medan
Smith deltog i Sigemanturneringen för första gången.
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Ove Kinnmark – ett stycke svensk schackhistoria
Michail Tal kom till nyårsturneringen i Stockholm 1960–61 som världsmästare.
Under turneringen fick han en förfrågan om han hade tid och lust att spela
ett teleparti för DN mot svenske juniormästaren Ove Kinnmark, som då
deltog i en parallellt arrangerad kvalturnering till landslagsklassen (nuvarande
SM-gruppen). Tal ställde upp – och förlorade. När de möttes igen tretton år
senare i olympiaden i Nice så var Tal åter illa ute. Ingemar Johansson
porträtterar sin gamle skolkamrat Ove Kinnmark, som bland annat berättar
om sina möten med Michail Tal.
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Café de la Régence
Café de la Régence i Paris var redan från 1740-talet en
mötesplats för världens främsta spelare och otaliga berömda
partier har spelats där. Spelet var åtminstone fram till det
andra kejsardömets fall 1870 ett högt skattat nöje bland
musiker, konstnärer, författare och andra intellektuella – det
hörde till god ton att spela schack. Stig Herrström berättar
historien om det berömda schackkaféet.
Partier från den positiva inledningen
Schackkonstnären Olof Kinnmark
Rolf Martens 1942–2008
Schack och gravar
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Och efter Malmö väntar Laholm
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SIGEMANTURNERINGEN I MALMÖ

ROND 1
Svart mot
Jan Timman

Tiger Hillarp Persson:

"Nu är jag här igen,
nybörjare igen,
och ska försöka
våga spela 1.e4
i något parti."
Ett tävlingsparti inleds långt innan första draget
har utförts. Före ankomsten till spellokalen ligger
förberedelserna, preppen. I den görs psykologiska
och taktiska överväganden. Egna starka och svaga
sidor ställs mot motståndarens.
När Tiger Hillarp Persson vann årets
Sigemanturnering, så var han förste svensk
på elva år som klarade den bedriften. Så hur tänkte
han inför varje rond, vilka överväganden gjorde han?
Vad var det som fick honom att bestämma sig för
ena eller andra öppningsvarianten? Förlöpte
partierna sedan enligt planen?
Här berättar han om sin turnering rond för rond.
Runt bordet fanns också Stellan Brynell, Lars Grahn
och Axel Smith. Brynell var kommentator under
turneringen, medan Smith deltog i Sigemanturneringen för första gången.
4
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Lars Grahn: – Kan du känna före
turneringen att nåt är på gång?
Tiger Hillarp Persson: – Nej, inte
alls. Det är inget jag känner, men
under invigningsceremonin kom
flera fram, skakade hand och sa
djupt allvarligt: “Jag känner på
mig att det är ditt år i år.“
Lars: – Och det brukar de inte
säga?
Tiger: – Nej. Jag sa till L. när vi
gick hem: “Jävlar vad mycket sånt
i år.“ Man är ju påverkad av att
folk tror på en. Jag vet inte om jag
är det mer än andra, men känner
man det så är det lättare att göra
bra resultat.
Lars: – Där stod du under invigningen på Restaurang Hipp och
såg att du skulle möta Timman i
första ronden. Vad tänkte du då?
Tiger: – Jag brukar inte kolla vem
jag ska möta förrän det är dags att
preppa. Men Gunnar [Finnlaugsson] kom fram och sa: “Ah, du
möter Timman i morgon.“ Det
var först då jag visste det. Så satte
vi oss ner tillsammans med
Timman. Jag såg att han drack ett
glas vin, och då kändes det okej
att dricka ett själv.
Lars: – Ni markerade ut varandra.
Stellan Brynell: – Det verkar vara en
dålig taktik att dricka lika mycket
som Timman.
Tiger: – Det antas ju vara bättre
att möta honom i slutet av en
turnering. Jag var inte så orolig
för att vara svart. Det är också
en sak vid inlottningen: det har
aldrig betytt mindre för mig att få
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Foto: Calle Erlandsson

Runt analysbordet: Stellan Brynell, Tiger Hillarp Persson, Lars Grahn och Axel Smith.

fler vita än svarta. Det är snarare
så att jag har hellre fler svarta, för
min vitrepertoar ligger bokstavligt talat i spillror.
Axel Smith: – Du hittade i alla fall
nåt bra mot mig.
Tiger: – Jo, jag hittade en fruktansvärt vass variant mot Axel ...
(ironisk kommentar)
– Tidigare var jag väldigt specialiserad, jag har spelat samma
drag i hela mitt liv. Kanske inte
riktigt, men jag har spelat mig
igenom det mesta: systemschack
i den jugoslaviska skolan och 1.d4,
1.c4, 1.g3, 1.Sf3, alla saker som
hör ihop, kungsindiskt angrepp
mot Franskt, 1.e4 e6 2.d3, likadant i Sicilianskt – jag har gått
igenom hela det positionella
sättet att spela schack.
– Med 1.e4, som jag började
spela i juli förra året, känner jag
mig som en nybörjare igen. Det

var med den känslan jag gick in i
Sigemanturneringen. Nu är jag
här igen, nybörjare igen, som ska
försöka våga spela 1.e4 i något
parti.
I och med att det gick bra
tidigt, så kände jag att jag inte
hade någon anledning att pressa
gränserna. Därför spelade jag
1.g3, 1.d4 och 1.c4.
Lars: – Du hade fyra vitpartier och
gjorde fyra olika inledningsdrag.
Men för att återgå till partiet mot
Timman: hur gick dina funderingar inför det mötet?
Tiger: – Jag gjorde en omläggning
för två år sedan, delvis som en
följd av mina erfarenheter från
Lag-EM och OS. När jag hade
svart mot spelare med 2650+ och
spelade Kungsindiskt så fick jag
alltid slita. Jag fick några poäng
här och där, men Kungsindiskt
kräver en sådan fruktansvärd upp-

märksamhet och ständigt arbete.
Jag kände att det tog för mycket
energi från att utveckla min vitrepertoar. Folk spelar långa teorivarianter och svart får sitta och
kämpa för remi. De kan slå på e5
i huvudvarianten, samma sak.
– Då gjorde jag valet att gå över
till semi-Slaviskt och ha det som
förstaval, ett tag i alla fall. Och i
stället för att spela Moderna försvaret gick jag över till Najdorf.
Jag har spelat Najdorf ganska illa
under de här två åren ...
– Precis före Sigemanturneringen, när jag spelade på Island,
kände jag att även om jag fortfarande har teoriluckor så börjar
jag förstå Najdorf. Instinktivt gör
jag fler bra drag än tidigare. Det
är inte en kamp där min instinkt
drar i en riktning och det jag
räknar på i en annan. Jag kände
mig trygg i alla mina svartpartier
TfS nr 4/2008
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Jan Timman gjorde sin tionde start i Sigemanturneringen.

i den här turneringen, jag var inte
orolig.
Lars: – Stellan var inte så imponerad av Timmans behandling av
Najdorf.
Tiger: – Jag visste ju inte att han
kunde tänkas spela [1.e4 c5 2.Sf3
d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3
a6] 6.Lg5. Jag gjorde en bas på
honom som gick sju åtta år tillbaka. Det fanns inte ett enda parti
med 6.Lg5.
Stellan: – Han har spelat det i
elitserien.
Tiger: – De hade jag inte sett.
Just för att han spelade 6.Lg5 så
mycket förr, som han sa, så
menade han att han kunde det
väl. Men han hade missat partiet
Shirov–Anand [Morelia/Linares
2008].
– Det är väl det partiet i turneringen som jag är minst stolt över.
Men jag är glad för att jag kunde
byta variant från en som jag
brukar spela. Det överraskade
honom. Det har att göra med
mitt nuvarande upplägg. Jag kan
6
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mina svarta öppningar bra. Är
det nån som försöker ta till storsläggan så gärna det.
– Jag följde Anandpartiet, som
jag hade tittat lite på. Shirov spelade [6...e6 7.f4 Sbd7 8.Df3 Dc7
9.0-0-0 b5 10.Ld3 Lb7 11.The1
Db6 12.Sb3 Tc8]

lite att välja på. Jag valde 15...Le7
och då är hans 16.c4 bara dåligt.
Han står dåligt även om han inte
spelar det draget, men 16.c4 gör
det bara värre. Det var bara att
räkna hem partiet efter det.
[16...bxc4 17.Dc3 Sxe4 18.Dxg7
Tf8 19.Txe4 Lxe4 20.Dc3 Lxg5
21.fxg5 d5 22.Sd2 Lg6 23.Le2
Dxh2 24.Lxc4 Dc7 25.Db4 Dc5
26.Dxc5 Sxc5 27.Le2 Ke7 28.
Sb3 Sa4 29.Td2 Sc3+ 30.Kb2
Sxe2 31.Txe2 Kd6 32.a4 Tc8
33.Sa5 d4 34.Kb3 Tc3+ 35.Kb4
Kd5 36.uppg.]
Lars: – Du har förlorat två gånger
tidigare mot Timman i Sigemanturneringen.
Tiger: – Jag hade spelat tre gånger
mot honom med svart och förlorat alla tre. Enligt min bas i alla
fall. Den tredje gången var ett
snabbschackparti på Island.
Lars: – Är det något som sitter i
bakhuvudet när ni möts för fjärde gången?
Tiger: – Nej, Det var bara nåt jag
upptäckte när jag preppade. Nej,
det kan jag inte påstå.
– Jag förlorade förresten också
mot honom som svart i Kungsindiskt för ett år sedan i Laholm.
Det var ett spännande parti där
jag räknade för dåligt, gick på
känsla i stället för att vara konkret. Men jag kände mig ändå
inte i underläge inför vårt parti,
det kan jag inte påstå.

ROND 2
13.Dh3 [I partiet Shirov–Anand
följde 13...Txc3 14.bxc3 Dc7
15.Kb1.] och där har jag analyserat 13.Dg3, som kanske är
mer intressant. Timman spelade
[13.Kb1 Txc3 14.bxc3 Dc7]
15.Lf1 och det var verkligen en
överraskning. I det läget hade jag

Vit mot
Evgenij Agrest
Tiger: – Det han spelade har jag
själv spelat med svart. Först överraskade jag honom med [1.e4 c5
2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6]
5.Ld3 eftersom jag har spelat

TfS nr 4/2008

6

08-07-07, 15.13

längre fram, berättade han för
mig. [Partiet fortsatte 19...Kxf7
20.e5 Sf8 21.Dg4 dxe5 22.fxe5+
Kg8 23.Txf8+ Kxf8 24.La3+ Kg8
25.Dxg6 Lxg2+ 26.Dxg2 Sf4 27.
De4 Da8 28.Sd5 exd5 29.Dh7+
Kf7 30.Df5+ Kg8 31.Dh7+ Kf7
32.Tf1 dxc4+ 33.Le4 Td1 34.
Txd1 Dc8 35.Tf1 Dg4 36.Ld5+
Te6 37.De4 Ke8 38.Lxe6 Dxe6
39.Dxf4 uppg.]
Tiger: – Det är ändå otroligt onödigt att spela ett sånt drag. Det
var nån som föreslog 18...Te7.
Axel: – Men tror man att 18...h6 är
bra så ska man ju spela det.
Tiger: – Men jag kan inte förstärka
min ställning – problemet är att
springaren inte kan återvända till
f3. Den får gå till h3 förr eller
senare. Det måste spelas. Jag kan
kanske pendla med tornet mellan
d1 och e1 eller nåt i den stilen.
Jag kan inte spela b3-b4 för då
blir det svagt på c4. Jag kan inte
gå med g-bonden för då blir jag
matt. Jag kan inte spela e4-e5.
Axel: Ah, då verkar det ju dåligt.

Tiger: – Men förstår du vad jag
menar? Givetvis, om ett drag är
bra så är det bra, men i vissa
ställningar ...
Axel: – Okej, det verkar ju som
om han inte hade nånting att
tjäna på det.
Tiger: – Jag tror inte det. De flesta
riktigt starka positionella spelare
hade inte ens reflekterat över
18...h6. De hade garderat f7 och
gjort det snabbt. Sen hade jag fått
sitta där och suga på den sura
karamellen. En idé för mig hade
varit att spela Sg5-h3 och kanske
i nåt läge om han inte hotar något
Sh3-g1-f3.
– Å andra sidan, jag stod inte så
mycket sämre. Det är lätt att överdriva hur dåligt jag står, för svart
måste också göra nånting. Det är
inte så lätt. Det naturliga är Lc6
och b6-b5, men om jag kan hålla
blockaden på b4 så kan det vara
lite tveeggat.
Lars: – Har Agrest förlorat i soliditet på senare år?
Tiger: – Han spelar ju inte lika

Foto: Lars Grahn

5.Sc3 tidigare. Han svarade med
5...Sf6, vilket i sin tur var en
överraskning. Där brukar han
spela 5...Lc5 och det hade jag
preppat mot. Efter det kom vi in
i en ställning som jag har analyserat från svarts sida, men jag kom
inte ihåg vad man ska göra där. Så
valde jag uppställningen med
[6.0-0 d6 7.c4 b6 8.Sc3 Lb7]
9.b3, och det är ...
Axel: – Man ska göra 9.De2.
Poängen är att om löparen går till
e7 så vill vit spela sin löpare till
b2, och om löparen går till g7 så
ska vit spela f4. Vit ska göra nåt
väntedrag och se vart svart utvecklar löparen.
– Jag tycker att det är svårt med
dragföljden. Man måste göra
absolut rätt för att få fördel.
Tiger: – Precis, där är jag helt enig
med Axel.
– Det är svårt att få hjälp på
traven från världseliten när man
spelar Kanvarianten. De spelar
sällan Kan mot varandra och man
vet inte riktigt varför. Det är väl
så att på den nivån kan de hålla
pressen. Men det är en fantastisk
öppning. Det är jämte Moderna
försvaret en av de bästa varianterna mot en lägre rankad motståndare.
– Evgenij var ju på god väg att
spela ut mig. Jag drog i bromsen
i ett läge och tänkte, okej, här
gäller det att försöka ställa pjäserna på någorlunda bra fält och inte
tappa nånting. Jag hade några trixiga idéer och han parerade dem.
När jag spelade [9...Sbd7 10.Lb2
g6 11.De2 Lg7 12.Tad1 0-0
13.Lb1 Dc7 14.f4 Tfe8 15.Sf3
Tad8 16.Kh1 Db8 17.Tde1 Sh5]
18.Sg5 så var min bedömning att
jag stod lite men klart sämre.
Lars: – Så kom det oerhört provocerande 18...h6.
Tiger: – Ja, och Evgenij hade sett
19.Sxf7.
Stellan: – Han hade missat ett drag

Tiger intervjuas strax före rondstart av TV4.
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mycket som förr.
Stellan: – Det här var ju ett olycksfall i arbetet.
Tiger: – Jag har stått mycket bra
ett flertal gånger med vit mot
Evgenij. I SM har jag stått på
vinst i ett parti och positionellt
överlägset i ett annat. Men Evgenij har spelat snabbt och fortsatt
att göra bra drag. Han gör precis
det som jag gjorde mot honom,
lite åt det hållet. Han är uthållig
i dåliga ställningar. Det har han
gemensat med Emanuel [Berg]
fast på helt olika sätt. Medan
Emanuel är nästan magisk på att
hålla emot hur dåligt han än står,
så handlar det för Evgenijs del om
att han kan stå lite sämre men
han har hela tiden en plan. Om
du inte gör de logiska dragen så
förstärker Evgenij sin ställning
undan för undan och tar över.
– I ett av partierna mot honom,
Damindiskt eller Nimzoindiskt,
fick jag löparparet. Det var i SM
för några år sen. Jag stod överlägset och hade ett drag som skulle
öppna för löparna. Då skulle han
stå eländigt. Så gjorde jag inte det
draget. Han fick en stödjepunkt
för en springare och plötsligt hamnade min löpare på a1 med en
bonde på d4. Det gick åt pipan.
Lars: – Så det blev 1.e4 mot Evge-

nij. Vilka är dina erfarenheter av
det draget efter att ha spelat det i
snart ett år?
Tiger: – Det tar längre tid än jag
hade trott och jag har verkligen
inte varit lat. Det ser ut som om
jag får gå rundor på nåt vis. Jag
tittar på en öppning, försöker lära
mig lite mer om den, förstår mer,
och lär mig kanske inte så mycket
utantill. Så går jag till nästa öppning. Sedan tillbaka till den förra
öppningen, och då försöker jag
nå en lite djupare förståelse,
– Men jag är fortfarande ett
barn på 1.e4. Det finns vissa öppningar som jag har bättre koll på

8

TfS nr 4.08.pmd

än andra.
– När jag spelar 1.e4 så är det
inte för att jag tror att det är
draget som ger mig bäst chanser
att vinna partiet, utan för att jag
tror att om jag gör det under en
längre tid så kommer jag att bli
mycket farligare när jag har flyt.
Axel: – Men när är det tänkt att
projektet ska ha kommit så långt
att du tjänar fler poäng än du
förlorar på din variation?
Tiger: – Jag vet inte. Men jag ger
det åtminstone fram till jul. Jag
kommer kanske upp till en bra
nivå. Överraskningsmomentet är
också viktigt.

– Var det din plan från
början?
Tiger: – Från början var planen att
ge det en chans fram tills ungefär
nu, ett år. Jag förväntade mig
att jag skulle förlora lite mer än
50 elopoäng. Det har blivit ungefär 80 på ett halvår. Det är lite
mer än jag hade räknat med. Men
när man gör nånting som man
inte är bra på, så tappar man till
viss del självförtroendet och
spelar sämre ...

man ska inte spela 1.e4 om man
tror att man är sämre på det än
motståndaren. Och Evgenij är
ju egentligen den siste som jag
skulle spela det mot, för jag visste
att han spelar Kanvarianten och
jag vet att han kan det så mycket
bättre än jag. Min förståelse för
Kan är mikroskopisk jämfört med
hans, det är den verkligen. Men
jag visste också att han vet att jag
vet det. Det fick honom lite ur
balans, jag borde ju veta bättre än
att spela som jag gjorde.
Evgenij Agrest

Axel:

– ... i de andra partierna
också. Det är det som är problemet. Man tappar lusten. En
förlust med det nya draget och
sedan svart i sista ronden. Då är
det svårt att ställa om.

Stellan:

Tiger: – Jag har lidit för det, men
jag har också haft roligt med det.
Så det är både och. Ömsom vin,
ömsom starksprit.

– Det har den fördelen
att när du gör 1.e4 så vet inte
motståndarna vilken variant du
tänker spela. De har noll koll på
den repertoaren.

Stellan:

Tiger: – Det är sant. Jag hade en
fördel av det i Sigematurneringen i flera partier. Det var väl
ingen som förväntade att jag skulle
spela 1.e4 mot Evgenij. Han gjorde det inte. Han tänkte logiskt:

Tiger Hillarp Persson
Det råder ingen tvekan om att jag
står näst bäst här. En möjlig fortsättning för svart är 18...Te7 – av
skäl som snart framgår – för att
sedan fortsätta med h7-h6.
Evgenij såg inget fel med att spela
h7-h6 direkt ...
18...h6? 19.Sxf7!
Jag räknade några få varianter
och såg att svart inte hade någon
bra möjlighet att undvika ställningen som uppkommer efter
21.Dg4. Från denna ställning
räknade jag bara på partidraget
samt 21...Kg8 och bedömde på
generella grunder att andra drag
inte kunde hålla måttet. Alternativet 19.Sh3 ville jag också, till
nästan varje pris, undvika.
19...Kxf7 20.e5
Själva temat på kombinationen
är lika mycket att svarts kung
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är utsatt som att springaren på
h5 riskerar att bli fångad. Svart
har svårt att ta tag i båda dessa
problem samtidigt.
20...Sf8 21.Dg4 dxe5?!
Evgenij blev en aning irriterad på
sig själv när han insåg att hans på
förhand planerade 21...Kg8
22.Lxg6 Sxg6 23.Dxg6 dxe5
24.Dxh5 exf4 inte är okej för
svart på grund av 25.Dg6!, då
t.ex. 25...e5 26.Td1 b5 27.Txf4!?
ger vit ett fruktansvärt angrepp.
Andra alternativ som 21...Da8
22.Te2 och 21...Lh8 22.Lxg6+
Sxg6 23.Dxh5 Kg7 24.Te3! är
inte bättre.
22.fxe5+ Kg8

missade) 27.Se2 b5+! 28.Ld4 Sf4
29.Lxf7+ Dxf7 30.Dxf7+ Kxf7
31.Sxf4 Txd4 32.e6+ (32.Sxg2
bxc4 33.bxc4 Txc4 34.Te2 Ke6
35.Se1 h5 36.Sf3 Lh6 37.Kf2 Lf4
med lika spel) 32...Ke8 33.Sxg2
bxc4 34.bxc4 Txc4 och det är Jag
som måste spela exakt för att inte
komma sämre.
24.La3+!
Rybka bedömer detta som svagare än 24.Tf1+, men det är – så vitt
jag förstår – bara för att 28.Sd5!!
ligger bortom dess horisont.
24...Kg8 25.Dxg6 Lxg2+ 26.
Dxg2 Sf4 27.De4 Da8

heten. Efter det starkare 32.Tg1
dxc4+ 33.Le4 Dxe4+ 34.Dxe4
Se6 står jag uppenbart på vinst,
men har sex drag på mig att sätta
bort mig innan jag har nått tidskontrollen. Nu är det mycket
enkelt.
32...dxc4+ 33.Le4 Td1!?
Enda möjligheten att förlänga
partiet ytterligare.
34.Txd1 Dc8 35.Tf1?!
35.Tg1 vinner enklare, men jag
hade ingen tid att leta efter alternativa vinster. En räckte mer än
väl för mig.
35...Dg4 36.Ld5+ Te6 37.De4
Ke8 38.Lxe6 Dxe6 39.Dxf4 uppg.
(Partikommentarer av THP)

ROND 3
Svart mot
Lars Bo Hansen

23.Txf8+?!
Dessvärre såg jag inte att svart
kan försvara sig med 26...Da7 i
varianten som börjar med
23...Txf8, annars hade jag kanske
hittat det starkaste 23.La3! som
verkar leda till klar fördel för vit
efter t.ex. 23...Td2 24.Txf8+
Txf8 25.Dxe6+ Tf7 26.Lxg6
Lxg2+ 27.Kg1 Da7 28.Lxh5 b5+
29.c5!. Detta är den stora skillnaden jämfört med huvudvarianten.
23...Kxf8??
Detta förlorar forcerat. Bättre var
23...Txf8 24.Dxe6+ Tf7 25.Lxg6
(25.Tf1 Lxg2+ 26.Kxg2 Td2+
27.Kg1 Dxe5 28.Dxf7+ Kh8
29.Se2 Txb2 30.Dxg6 Txb1
31.Dxb1 Dxe2 är en aning bättre
för svart) 25...Lxg2+ 26.Kg1 Da7!
(detta är vad både jag och Evgenij

28.Sd5!!
Inför mitt 23:e drag tillbringade
jag alltför mycket tid med att
dubbelkolla att detta drag verkligen fungerade och nu blev jag
plötsligt osäker igen. Effekten blev
att jag förlorade ytterligare trettio sekunder av de knappt två
minuterna som jag hade kvar i
detta läge.
28...exd5
Jag hade endast en vag uppfattning om att detta måste förlora
för svart, men hade ingen vinnande variant i beredskap. Min
huvudvariant gick 28...Txd5 29.
Dh7+ Kf7 30.Lg6+ Sxg6 31.Tf1+
med matt i nästa drag.
29.Dh7+ Kf7 30.Df5+ Kg8 31.
Dh7+ Kf7 32.Tf1!
Inte det bästa draget objektivt
sett, men med mindre än tjugo
sekunder kvar på klockan så är
det viktigt att hålla på enkel-

Lars: – Vilka förväntningar hade
du inför det partiet? En fridag?
Tiger: – Jag är över huvud taget
trött på att föra partier mot folk
som inte är beredda att föra dem
själva. Så jag går bara in och – vill
du ha remi, så visst.
– Det är en sak om en amatör
har den inställningen. De spelar
schack för att det är roligt, de
gillar inte att förlora och spelar
lite fegt, det kan jag förstå. Men
som professionell upplever jag
att jag har ett moraliskt ansvar att
ta vissa risker när jag spelar vit,
att inte gå in i samma remivariant
om och om igen. Om jag hade
varit turneringsarrangör och sett
att en spelare upprepar samma
remivariant gång på gång med
vit, så hade jag inte bjudit in den
spelaren. Jag tycker inte att det är
schack.
– Jag tänker inte offra mig på
eller bli galen mot en sådan mot-

TfS nr 4/2008

TfS nr 4.08.pmd

9

08-07-07, 15.14

9

ståndare, för det är det som de
uppmuntrar till. Om jag går ur
remivarianten och spelar något
lite riskabelt så hugger de till, för
de är bra schackspelare.
Axel: – Det är väl klart att man får

spela som man vill, tycker jag.
Det är en sak att arrangörerna
inte ska bjuda in dem, men som
motståndare kan jag inte betrakta det som dålig stil om någon
sitter och spelar på remi mot mig.
Det är ändå ett fritt val.
Tiger: – Jag tycker att om en professionell schackspelare bjuds in
till en turnering och sätter det i
system att spela remi med vit på
det sättet så är min förståelse för
det begränsad.
Axel: – Om arrangörerna inte har
sagt nånting, så tycker jag att man
ska få göra som man vill.
Tiger: – Jag tänker inte skriva på
några listor mot det, det är inte på
den nivån. Men jag tycker inte att
det är schack. Då förstår jag inte
varför man spelar schack.

– Men det är väl inte
någon remivariant? [1.d4 d5 2.
Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 e6 5.e3
a6 6.Dc2 c5 7.cxd5 exd5 8.Le2
Sc6 9.0-0 Le6 10.dxc5 Lxc5 11.
a3 Tc8 12.b4 La7 13.Lb2 0-0
14.b5 axb5 15.Sxb5 Lb8 16.Dd3
Se4 17.Tac1 De7 18.Sc3 Sf6
19.Sb5 Se4 20.Sc3 Sf6 21.Sb5
remi] Plötsligt gick han med på
en dragupprepning, men det
gick väl att spela vidare i den
ställningen? Jag menar just den
ställningen ni hade med isolerad
bonde efter Dc2 i Slaviskt.
Stellan:

Tiger: – Det blev en dragupprepning. Varken han eller jag kunde
göra nåt annat utan att komma
sämre.

– Det är väl klart att man
kan göra nåt annat. Jag menar
inte att du skulle ha gjort nåt
annat, men jag menar att det var
inte en typisk remiställning av

Stellan:

10
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det slag som man ibland kan spela
upp. Det var ändå en ställning
där en annan spelare hade kunna
spela vidare.
Tiger: – Det är svårt att spela
vidare utan att komma sämre.
Visst, Fischer hade kanske gjort
det, tagit en sämre ställning.

snabbt mellan drag 25 och 35 för
att slippa paniken framåt 40:e
draget. Så spelade jag alltför
snabbt i en viktig fas och missade
motspelet med b7-b5 minst sex
gånger. Det hade gett oklart spel
eller kanske fördel för mig i nåt
läge.

Stellan: – Emanuel hade gjort det,

Stellan: – Såg du b7-b5 och förkas-

med både vit och svart.
Tiger: – Kanske. Men Emanuel
har blivit mer realistisk. Han gör
utmärkta positionsbedömningar.
Jag är inte säker på att han hade
tagit den risken.
Stellan: – Nej, men det är i alla fall
inte en död ställning. Det kan
man inte säga.
Axel: – Det var helt enkelt ett
parti.

ROND 4
Vit mot
Axel Smith
– Flodhästen med omvända
färger, men inte med mertempo
utan med två minustempon.
Tiger: – Jag hade ju ett mertempo
från början, men det slarvade jag
bort med springarnas omvägar till
d2 och e2. [1.g3 Sf6 2.Lg2 d5
3.d3 e5 4.Sf3 Sc6 5.0-0 Le7 6.
a3 a5 7.Sc3 0-0 8.e3 Te8 9.b3
Lf5 10.h3 h6 11.Lb2 Dd7 12.
Kh2 Tad8 13.Se2 Ld6 14.Sd2]
Axel: – Jag fattade inte att det
skulle bli Flodhästen förrän du
gjorde 14.Sd2. Då började jag
känna igen det.
– Jag tror att det var väldigt
smart att spela nåt sånt mot mig
med 1.g3, för jag är väldigt dålig
med lite tid. Nu fick jag tänka i
fyrtio drag i stället för normalt
efter tjugo drag teori. Det blev
hälften så mycket tid. Jag spelade
Lars:

tade det?
– Jag insåg att det var den
rätta planen, men jag tyckte att
jag kunde ...
Axel:

Stellan:

– Det kommer ett bättre

läge ...
Axel: – Jag har inte riktigt tid att
räkna på det nu, för då kommer
jag i tidsnöd och sätter bort nån
pjäs. Men jag förstod inte hur
farligt det skulle bli på kungsflygeln. Det blev ju snabbt farligt.
Jag förstod att jag skulle skapa
motspel på damflygeln, men jag
fattade inte hur bråttom det var.
Tiger: – När man har gjort ett drag
som [14...De7 15.Db1 Lg6 16.
Da2 Sb8 17.Tae1 Sbd7 18.Da1
c6 19.f4 Lc7 20.Dc1 Dd6 21.a4
Lb8 22.La3 Dc7 23.f5 Lh5 24.e4
dxe4 25.dxe4 Lxe2 26.Txe2 La7
27.g4 Lc5 28.Lf3] 28...Dd6, ett
fel även om det inte sätter bort
partiet, så måste man backa lite
och börja om lite från början.
Axel: – Det var ett räknefel.
Tiger: – Jonathan Rowson har
skrivit en del om hur man psykologiskt måste börja om när man
har gjort ett sådant drag. Det är
inte lätt, vissa kan det.
Axel: – Såna problem hade inte
jag.
Lars: – För att återknyta till Axels
omdöme om 1.g3: Stellan prisade draget i kommentatorrummet
som ett utmärkt sätt att undvika
teori.
Tiger: – Det var ju det jag ville. För
det första: jag kände inte för att
spela 1.e4. Det är extremt onödigt i den turneringssituationen.

TfS nr 4/2008

10

08-07-07, 15.14

Foto: Lars Grahn

1.g3 från Tiger och Axel söker svaret i fjärran.

Oddsen efter 1.e4 mot Axel är
ganska utjämnade. Jag har inte
tittat på 1.d4 på ett helt år, så jag
är lite fuskare vad jag än spelar
med vit.
Axel: – 1.g3 var enda draget ...
Tiger: – Lite så kändes det som.
Axel: – Mitt första ordentliga
misstag var 14...De7 med planen
Sc6-b8-d7: det är bättre att spela
Sc6-e7-g6. Med den springaren
på kungsflygeln kan vit inte
genomföra manövern Db1-a2,
Tae1 och Da1.
Stellan: – Springaren till g6?
Axel: – Japp, den understödjer en
attack med h5-h4 som kommer
så fort vit gör nåt konstigt.
Stellan: – Det är precis så jag spelar som vit mot Flodhästen. Det
har Tiger lärt mig. Man ska inte
gå med springaren till c3.
Axel: – Jag kör något hårdare. Med
vit spelar jag f2-f4 eller c2-c4
mot Flodhästen.

Stellan: – Om man spelar Flodhäs-

ten med vit och kommer i ditt
läge, så gör man c2-c3, Sd2, Te1,
Sf1. Så kör jag och det går hur bra
som helst.
Tiger: – Mmmm, det är jag som
har tipsat dig.
Stellan: – Bonden ska tlll c3, absolut inte springaren. Utvecklingen
av springaren på b1 får man lösa
på nåt annat sätt.
Axel: – Men det blir ju samma sak
om jag spelar Sb8-c6-e7-g6 och
c7-c6.
Stellan: – Ja, så borde du ha gjort.
Axel: – Då kan jag ju uppenbarligen gå med springaren till c6 först.
Stellan: – Om jag har vit mot Flodhästen så gör jag aldrig Sc3.
Tiger: – Generellt brukar man
ställa löparen på e6. Det är mer
effektivt än att ha den på f5 som
i vårt parti. Men okej, det är bara
ett tempo och det är inte så viktigt i den ställningstypen.

– När man ska ha den
springaren ur vägen, så ...

Stellan:

Axel: – Det är intressant; jag hade
aldrig uppfattningen att jag stod
bättre. Och när jag tog på e4 och
e2 tänkte jag att nu kan jag komma bättre mot en dålig löpare.
Men jag trodde aldrig att jag
skulle kunna få nånting i öppningen, jag var nöjd med att hålla
ställningen. Jag hade dock a5-a4
i ett läge, fick jag veta efteråt.
Tiger: – Den som har mest terräng
i en flodhäst står ju obektivt sett
lite bättre, inget snack om det,
speciellt när man får ett extra
tempo mot normalt. Men det
krävs många starka drag, precis
som i Kanvarianten.
Lars: – Axel, veckan före Sigemanturneringen spelade du med
i Copenhagen Chess Challenge
där det var ett stenhårt program
med nio ronder på fem dagar.
Var det verkligen den bästa för-
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beredelsen inför din första start i
Sigemanturneringen?

Foto: Lars Grahn

Axel: – Det var inte nåt problem
– för Sigemanturneringens del.
Men det var ju ett problem för
turneringen i Ballerup, för där
satt jag bara och tramsade mig.
Där försökte jag vinna alla partierna och satt bara och tänkte på
Sigemanturneringen. Det var ju
inte så bra.
– Nu är det skönt att inte ha
nån turnering på ett tag.
Tiger: – Hur många poäng tog du
i Sigemanturneringen?
Axel: – Två och en halv. Det är
godkänt.

– Det är absolut godkänt
med tanke på att det är första
gången du spelar i en så stark
turnering.
Axel: – I sista ronden mot Ralf
Åkesson var jag tillbaka i Copenhagen Chess Challenge-mentaliteten. Men jag känner att jag
har lärt mig väldigt mycket i den
här turneringen. Jag har kollat
mycket på alla mina partier.
Tiger: – Det finns olika sätt att ta
poäng på. Axel förtjänade verkligen sina.
– Bengt Lindberg tog en halv
poäng ett år [2003], men han
bjöd till i varje parti. Här snackar
vi om någon som inte försökte
spela till sig en enda remi. Det var
hundra procents satsning i varje
parti. Den halva poängen är
enligt min mening betydligt mer
värd än de två och en halv, tre
poäng som vissa andra spelare har
tagit i turneringen.
Stellan: – Jag vet inte vem han
menar. (allmänt skratt)
Tiger: – Jag menar faktiskt inte
nån speciell.
Axel: – Pontus [Carlsson] tog ju
två snabba remier som vit en gång
på omkring femton drag. Identiska partier.
Stellan: – Det är svårt att förstå.
Tiger:
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Turneringsledaren Johan Berntsen i samspråk med Lajos
Portisch.

Det kan inte ens jag fatta. Då har
det gått långt faktiskt.
Tiger: – Han skämdes för dem
själv.
Stellan: – Men hur kan man göra
det? Man hade skämts så mycket,
inte ens jag hade kunnat göra det.
Axel: – Du hade velat men inte
kunnat, hehe.
Stellan: – Första gången – kanske.
Då är det redan pinsamt. Men en
gång till – det går ju inte.
Tiger: – Det var som när jag var på
Sardinien. En italienare mötte
Jacob Aagaard, som spelade
Berlinvarianten. Det var nåt
liknande som Pontus hittade på,
De5-a5-e5. Jag fattar det inte.
Axel: – Det partiet kom ju i repris
två ronder senare.
Tiger: – Andra gången var det mot
en elev till Jacob, så det har jag
mer förståelse för.
Stellan: – Då var det uppgjort.
Tiger: – Nej, men det var väl lite:
om du vill spela den varianten så
okej. Nej jag fattar inte sånt. Jag
har aldrig gjort nåt sånt.
Lars: – Vad var Pontus förklaring?
Stellan: – Det var säkert att han var

trött. Den förklaringen brukar det
vara.
– Man preppar och så hittar
man ingen bra variant. Till slut
sitter man där en halvtimme
innan partiet och har en enda
variant, den där remivarianten.
Allt annat tycker man inte om.
Och så är man trött ...
Tiger: – Men hur ofta gör man
sådana saker?
– Jag blev förbannad en gång på
Johan Eriksson i SM i Skara
[2002].
Stellan: – Det kommer jag ihåg.
Allt spel i lokalen avstannade,
hehe.
Tiger: – Han spelade Lettisk gambit som svart mot Stellan ronden
innan. Sedan vit mot mig: 1.e4 c5
2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Db6
5.Sc3 Lc5 och sedan 6.Sa4 Da5+
7.Sc3 Db6 8.Sa4, en känd dragupprepning som svart inte kan
dra sig ur.
Axel: – Jag har sett ett parti där
svart gick ur och förlorade väldigt
snabbt.
Tiger: – Precis. Det går inte att
avvika. Det bäddar för bortsättning.
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– Du ska se det som en
komplimang. Mot dig vill han ha
remi. Mot mig: Lettisk gambit,
hehe.
Tiger: – Det är sällsynt att jag inte
har lust att skaka hand med motståndaren efter partiet. Det här
var ett av undantagen.
Stellan: – Skakade du inte hand?
Tiger: – Jo, det gjorde jag trots allt.
Men utan entusiasm ...
Axel: – Det gäller att passa sig och
inte spela nåt sånt mot dig, Tiger.
Stellan: – Det blev ju inte precis
mörkt i lokalen, men det sänkte
sig en sorts blöt filt över det hela,
hehe.
Lars: – Var det ett ljudligt missnöje?
Stellan: – Nej, det var mer en
tryckt stämning som spred sig ...
Tiger: – Det ska tillägas att det här
är något som han gör ytterst
sällan. Det var bara mot mig och
han bad om ursäkt efter partiet.
Jag kan inte svära på att jag inte
har gjort något liknande någon
gång.
Stellan: – Det var väldigt konstigt
att han gjorde det, för han är
egentligen inte alls den typen.
Han brukar köra stenhårt.
Tiger: – Jag har absolut inte något
otalt med honom längre. Men då
var jag verkligen förbannad.
Stellan:

ROND 5
Svart mot
Ralf Åkesson

här partiet. Jag kan ställningarna
ganska väl, även om jag inte kan
teorin. Jag spelade [1.d4 d5 2.c4
c6 3.e3 Sf6 4.Sc3 e6 5.Sf3
Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.Le2 0-0 8.b3
b6 9.0-0 Lb7 10.Lb2 De7 11.
Tad1 Tad8 12.Ld3 Tfe8 13.Tfe1]
13...dxc4 14.Lxc4 a6. Det är nog
ingen som har gjort det förut.
– Sedan fick jag en någorlunda
vettig ställning. Han spelade
[15.e4 b5 16.Lf1 e5] 17.Se2 där
jag hade väntat mig 17.g3. Det
berättade jag för honom efter
partiet. Två ronder senare spelade han det draget mot Evgenij.
– Jag har mycket respekt för
Ralf. Han är en attans fin schackspelare med en mittspelskänsla
som få andra. Men jag vet att om
jag får till en konkret ställning där
man måste räkna långt, då får han
nåt att jobba med på begränsad
tid. Så jag eftersträvade en
komplicerad ställning.
– Han gjorde nånting som är
mycket ovanligt för Ralf: en positionell missbedömning. Han hade
den felaktiga uppfattningen att
om han sköt fram bönderna så
skulle han stå bra. Så enkelt var
det inte. [17...Lb4 18.Sc3 exd4
19.Sxd4 Se5 20.Sf5 Dc7 21.h3
c5 22.Txd8 Txd8 23.f4 Sg6
24.e5 Sh5 25.Sd6 Shxf4 26.Td1
La8 27.Sce4 Se6 28.a4 c4
29.bxc4 Lxe4 30.Dxe4 bxa4
31.Kh1 a3 32.La1 Sxe5 33.c5
Lxc5 34.Lxe5 Lxd6 35.La1 Lc5
36.Tc1 Dg3 37.Lc4 Ld6 38.Kg1
Lc5+ 39.Kh1 Ld6 40.Kg1 Dh2+
41.Kf2 Lg3+ 42.Ke2 Sf4+ 43.
uppg.]
– Stellan skriver i sin rondöversikt att Ralf tappade tålamodet.

Lars:

– Lite grann som mot
Timman. Variantbyte – jag fick
inte in min prepp. Han spelade
b3-varianten mot Slaviskt. Där
har jag spelat tre fyra olika
varianter tidigare och bestämde
mig för att spela en femte i det

Tiger:

Tiger: – Jag tror bara att han missbedömde ställningen. I efteranalyser med Ralf brukar jag aldrig
känna att det är jag som har bedömt ställningen bäst. Det är nog
första gången jag har den känslan.

– Det är väl lite flyt. Jag hade
inte planerat på förhand att få
upp en ställning som Ralf inte
hade riktig koll på.
Lars:

– Han är ofta i tidsnöd.

– Han gör taktiska tabbar
ganska ofta.

Stellan:

Tiger: – Och effekten blir tidsnöd.
Han är orolig för vad som kan
hända och måste dubbelkolla saker. Effekten av taktisk osäkerhet
är oftast tidsnöd.
– Om jag är i dålig form, inte
litar på min intuition, räknar
mycket och är osäker på det jag
räknar, så kommer jag i tidsnöd.
– Det kan vara en skillnad på
fyrtio femtio minuter på de första
tjugo dragen när jag spelar med
självförtroende jämfört med när
jag inte har det. Det är en stor
skillnad.
Axel: – Vad är poängen med att
låta löparen mellanlanda på e2
innan den går till d3? Kan den
inte gå till d3 direkt i sjunde
draget?
Tiger: – Jag mötte det på Sardinien. Efter 7.b3 0-0 8.Lb2 a6
9.Ld3 De7 kan vit inte rockera,
för då kommer 10...e5 och efter
11.dxe5 Sxe5 så hänger det på
f3. Om 12.Sxe5 så 12...Dxe5
och svart får angrepp.
– Så vit måste börja göra
konstiga drag. Det som hände på
Sardinien [mot de Jong] var
10.Td1 Te8 11.h3 h6. Han kan
fortfarande inte rockera och efter
12.Se2 stod jag helt okej.
– Titta på Karpovs partier i
Lb5-Tarrasch [1.d4 d5 2.c4 e6
3.Sf3 Sf6 4.Sc3 c5 5.cxd5 exd5
6.e3 Sc6 7.Lb5]. Har du kollat
på de partierna?
Axel:

– Nej.

– Gör det. Det är otroligt
instruktiva partier. Jag spelade
länge den varianten. Jag tittade
på ett par tre partier med Karpov, fattade vad det handlade om
Tiger:
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och spelade det. Stellan har hållit
remi mot mig en gång: Bortsett
från det tror jag att jag har nio av
tio i den varianten.
Stellan: – Jag hade lite flyt den
gången.
Tiger: – Du visste vad man skulle
göra.
Stellan: – Ändå kom jag väl bonde
under.
Tiger: – Du kom lite sämre. Den
varianten är underskattad.
Slaviskt (D 45)
Ralf Åkesson
Tiger Hillarp Persson
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Sf6 4.Sc3
e6 5.Sf3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.Le2
7.b3 0-0 8.Ld3?! är inexakt på
grund av 8...De7! 9.Lb2 Te8 och
vit kan inte gärna spela 10.0-0?!
eftersom det bjuder in till 10...e5
som är väldigt starkt: 11.dxe5
(11.cxd5? e4!) 11...Sxe5 12.Sxe5
Dxe5 13.g3 dxc4 14.bxc4 Dh5
och svart har mycket bra spel.
7...0-0 8.b3
Detta drag har blivit allt mer
populärt de senaste åren, men
det överraskade mig ändå en aning
att Ralf spelade det. Jag bestämde mig för att välja den strategiskt
mest komplicerade varianten:
8...b6
Jag har själv försökt mig på b3varianten, men avstår tills vidare
från den eftersom 8...e5 9.cxd5
cxd5 10.Sb5 Lb4+ 11.Ld2 Lxd2+
12.Sxd2 a6 13.dxe5 Sxe5 14.Sd4
Lg4 verkar alltför utjämnat för
att jag ska känna att jag kan gå in
i det som vit.
9.0-0 Lb7 10.Lb2 De7 11.Tad1
11.e4 dxe4 12.Sxe4 Sxe4 13.
Dxe4 f5 14.Dc2 c5 15.dxc5 Lxc5
16.Tad1 Tad8 17.Dc1! ledde
till oklart spel i partiet Vavrak–
Hillarp Persson, Reykjavik 2008.
11...Tad8 12.Ld3
Vi följer väl upptrampade stigar
och det är en bit kvar tills vi når
vildmarken.
14
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12...Tfe8 13.Tfe1 dxc4!?
Mina teorikunskaper tog slut här
och jag tänkte: 13...c5 14.cxd5
exd5 leder till en ställning där jag
har hängande bönder, och 13...e5
14.cxd5 cxd5 15.dxe5 Sxe5
16.Sd4 leder till en annan ställning som jag inte gärna har mot
Ralf (även om den är nära utjämning). Mitt drag har fördelen att
det tvingar vit att ta ett för ställningen otypiskt beslut.
14.Lxc4
Det är inget fel på Ralfs drag,
men det är knappast ett försök att
straffa mig för mitt tidiga avbyte
på c4. Mer konsekvent förefaller
14.bxc4! då jag hade planerat
14...c5 (14...e5!? 15.Se4 Sxe4
16.Lxe4 g6 17.c5! bxc5 18.dxe5
Sxe5 19.Sxe5 Lxe5 20.Lxe5
Dxe5 21.Lf3 är en aning bättre
för vit, liksom 14...h6?! 15.e4 e5
16.d5 Tc8 17.Sh4) 15.d5 Se5!?
16.Sxe5 Lxe5 17.e4 med en
komplicerad ställning där vit
måste spela exakt för att behålla
en viss fördel.
14...a6!
Förbereder b5 följt av c5 och
framtvingar vits nästa drag:
15.e4 b5 16.Lf1
Vit har inget att vinna på 16.e5
bxc4 17.exd6 (17.bxc4 c5
18.exf6 Sxf6 19.d5 Dc7 20.Se2
Sd7 21.Sg5 Sf8 22.dxe6?! f6!)
17...Dxd6 18.bxc4 c5 19.dxc5
Dxc5, då svarts ställning är klart
att föredra.
16...e5 17.Se2?!
I efteranalysen föreslog jag att det
hade varit bättre att spela 17.g3
här, något som Ralf tog fasta
på när han mötte Evgenij några
ronder senare: 17.g3 Df8 18.Lg2
exd4 19.Sxd4 Se5 20.f4 Lc5
21.Sb1 och ställningen är alltför
oklar för att jag ska våga mig på en
kvalificerad bedömning; Åkesson–Agrest, Malmö 2008.
17...Lb4! 18.Sc3
I och med detta vann jag ett
tempo, men vad göra med det?

18...exd4 19.Sxd4 Se5!?
Det går säkert fint att spela
19...g6, men jag tänkte att det är
onödigt att försvaga sig längs med
den lååånga diagonalen när det
går utan.
20.Sf5 Dc7
Vits struktur är utan tvivel att
föredra här, men jag behöver bara
spela c6-c5 för att samtliga mina
lätta pjäser ska komma till sin
fulla rätt. Struktur står mot aktivitet. Om vit tillåts neutralisera
min aktivitet, spela g3 och Lg2
följt av f4, så finns det en stor risk
att jag står sämre, men det är
långt dit.
21.h3 c5?!
Här underskattade jag den taktiska potentialen hos springaren på
f5. Det är säkrare att spela
21...Txd1 22.Txd1 g6 23.Sg3 och
nu antingen 23...Lf8 följt av Sed7,
eller 23...De7 24.Dd2 Lc5 med
oklara förvecklingar.
22.Txd8 Txd8

23.f4?
Detta är en grov missbedömning
av ställningen, på gränsen till en
bortsättning, eftersom det inte
finns något sätt för vit att gardera
båda sina centrumbönder (f- och
e-). Jag förväntade mig 23.Te3,
men det starkaste draget är
antagligen 23.Dc1! som framtvingar 23...Se8 (23...Sg6 24.
Sxb5 axb5 25.Lxf6 Lxe1 26.Lxd8
Lxf2+ 27.Kxf2 Dxd8 28.Dxc5
Lxe4 29.Sd6 ger vit fördel)
24.Te3 f6 25.a4! bxa4 26.Sxa4
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med fördel för vit.
23...Sg6!
Alternativet 23...Sc6 är också
starkt, men jag såg inte att efter
24.Sd5 Sxd5 25.exd5 Lxe1
(25...Sd4 26.Lxd4 Lxe1 27.d6
med attack) 26.dxc6 Lxc6
27.Dxc5 har svart det vinnande
draget 27...La5!, t.ex. 28.Se7+
Kh8 29.Dg5 Lb6+ 30.Kh1 Ld4
och vit förblir en kvalitet under.
24.e5?!
Jag förväntade mig 24.g3 då jag
planerade att spela 24...h5!
(24...Se7 25.Sxe7+ Dxe7 26.a3
La5 27.Lg2 är inte lika klart) med
idén 25.e5 Dc6 26.Lg2 Dxg2+
27.Dxg2 Lxg2 28.Kxg2 och här
avsåg jag att spela 28...Td2+ följt
av Txb2 med fördel, men 28...Sd5
29.Tc1 Sdxf4+ 30.gxf4 Td2+ är
ännu starkare och borde vinna.
24...Sh5 25.Sd6 Shxf4 26.Td1
Jag trodde att vits ställning skulle
falla ihop av sig själv när f4bonden försvann, men nu insåg
jag att det var långt ifrån sanningen. Visst har svart en klar merbonde och därmed fördel, men
det är inte så lätt att neutralisera
springaren på d6 och samtidigt
hålla ihop damflygeln när vit
spelar a2-a4 ...
26...La8!?
Jag spelade detta relativt snabbt
trots att jag insåg att det antagligen inte var bästa draget.
Däremot var jag övertygad om
att det var ett BRA drag och när
man har lite tid är det ibland
bättre att göra ett bra drag än att
lista ut det bästa.
27.Sce4 Se6 28.a4?!
Ralf börjar komma i tidsnöd.
28.Kh1! hade varit svårare att
bemöta. Nu finns det en enkel
och klar väg till fördel för svart.
28...c4! 29.bxc4?!
Nu blir svarts a-bonde kvar vilket
ofta är den avgörande skillnaden
mellan en för svart bättre ställning och en vunnen. Efter 29.axb5
Lxe4 30.Sxe4 Txd1 31.Dxd1

axb5 32.bxc4 bxc4 33.Da4 c3
34.Dxb4 cxb2 35.Dxb2 Sxe5 har
svart klar fördel, men den är inte
lätt att omsätta till vinst.
29...Lxe4 30.Dxe4?
30.Sxe4 Txd1 31.Dxd1 bxc4 32.
Dc2 Sxe5 33.Lxe5 Dxe5 34.Lxc4
a5 är bättre, men tämligen hopplöst för vit.
30...bxa4
Den starka fribonden på a4 i kombination med de svaga bönderna
och fälten i vits ställning gör att
svart står på vinst.
31.Kh1 a3 32.La1 Sxe5 33.c5
Lxc5 34.Lxe5 Lxd6 35.La1 Lc5
36.Tc1 Dg3 37.Lc4?
Nu tar det slut snabbt. Bättre var
37.Le5.
37...Ld6 38.Kg1 Lc5+ 39.Kh1
Ld6 40.Kg1 Dh2+ 41.Kf2 Lg3+
42.Ke2 Sf4+ uppg.
Ralf gav upp på grund av 43.Ke3
Sxg2+ 44.Kf3 Se1+! 45.Txe1
Df2+ 46.Kg4 Dxe1 med lätt vinst
för svart.
(Partikommentarer av THP)

ROND 6
Vit mot
Vasilios Kotronias
Tiger: – Där var det inte snack om
att spela 1.e4, om man säger så.
Axel: – Men jag tyckte på förhand
att 1.e4 verkade vara ett utmärkt
drag mot honom. Fast jag blev ju
helt utpreppad i partiet ändå.
Tiger: – Mitt mål var att undvika
allting skarpt.
Axel: – Han brukar vara konsekvent, så det är lätt att preppa
mot honom.
Tiger: – Ja, det är sant. Om han
spelar klassiskt Sicilianskt, så är
jag fortfarande på ABC-nivån,
haha.
Axel: – Du var inte sugen på nån

huvudvariant i Kungsindiskt?
Tiger: – Nej. Jag har ju inte tittat
på Kungsindiskt på hundra år.
Jag har spelat fuskvarianter med
Le2 och Le3 med Averbachliknande idéer. Häromdan upptäckte jag att den är dålig. Oj, det
finns nånting som liknar en
vederläggning i det som jag har
spelat i två år. Så det var inte
läge ...
– Vad gjorde jag till sist?
Stellan: – Du spelade g3 mot
Kungsindiskt.
Tiger: – Just det, men via Engelskt.
Stellan: – Det kunde du ju ha fått
via vanligt Kungsindiskt också.
Tiger: – Ja, men det var väl ett
olycksfall. Han spelade det luriga
[1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.g3 Lg7
4.Lg2 0-0 5.Sf3 d6 6.0-0] 6...c6,
och i det läget spelar jag antingen ...
Stellan: – Det gör han alltid, han
spelade precis som vanligt.
Tiger: – Nej, för jag har inte spelat
d2-d4.
Stellan: – Jag menar i den variant
som det blev i Kungsindiskt.
Tiger: – Det fattar jag, men poängen är att han spelar c6 när jag inte
ha spelat d4. Det är extremt ovanligt att göra det i Engelskt. Och i
det läget. Om jag försöker tjäna
ett tempo så hotar han att spela
d5 och gå in i Grünfeld. Om jag
spelar Tb1 eller nåt sånt, kan han
också spela d5 och då har jag inte
något bättre än d4. Då blir det
Grünfeld, symmetrisk med Tb1.
Ingen höjdare, för då får han in
Lf5 med tempo. Då står jag verkligen skit. Och Lf4 kan jag inte
spela, för jag har inte flyttat min
d-bonde. På 7.d3 kan han spela
7...d5, men det ska jag kanske
ändå göra. [I partiet följde 7.d4.]
Axel: – Finns det inte något nyttigt
drag där?
Tiger: – Jo, 7.d3 är nog nyttigt.
TfS nr 4/2008
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skulle utnyttja det. Jag tittade lite
på det efteråt och konstaterade
att om jag försöker behålla bonden så står jag antagligen bättre.
[I partiet följde 16.d7 bxc5 17.
dxc8D Txc8 18.Lh3 h5 19.De2
Tb8 20.Tad1 De7 21.Lxg4 hxg4
22.Sh4 De6 23.De3 De7 24.De2
De6 25.De3 De7 remi]
– Det är himla lätt att se det
om man sitter vid sidan om. De
tänker: är han inte klok som ger
bort den bonden?
Stellan:

Vasilios Kotronias. "Om han glömmer bort sina preppar så kan
han deppa ihop."

Eventuellt 7.h3.
Axel: – Men visst, det borde ju
ändå vara lika spel efter det.
Tiger: – Ja, det borde det. 7.d3 är
väl det bästa och på 7...d5 kan
man spela 8.Le3 eller nåt i den
stilen. Eventuellt 8.Lf4. Då står
vit inte bättre men jag slipper
Kungsindiskt. Jag hade fått en
ställning där jag känner att jag
hade haft bättre chanser än efter
partifortsättningen, kanske.
– Till sist bestämde jag mig för
en variant. Och så när jag satt där
vid brädet så tänkte jag: Ah, han
spelar den där varianten. Men där
har jag ju en liten grej! Som jag
har på många ställen. Det är lätt
för mig numera. Eftersom jag har
spelat nästan allt, kan jag skutta
från det ena till det andra. Både
1.g3 och 1.c4 är bra drag och via
de dragen kan jag gå över till
ställningar i olika öppningar. Det
16
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var ju det som hände här. Det han
spelade var väl ett bra val. På
[7.d4 Sbd7 8.e4 e5 9.b3 Db6
10.d5 Sc5 11.Le3 Sg4 12.Lxc5
dxc5 13.Sa4 Dc7 14.d6 Dd8
15.Sxc5] 15...b6

– En bonde helt gratis ...

Tiger: – Samtidigt är det så att om
jag backar med springaren och
spelar c4-c5 så står alla mina lätta
pjäser dåligt. Och d-bonden går
att fånga in. Men jag har ganska
mycket tid på mig. Jag kan dubblera på d-linjen. Han har inte så
lätt att sätta in nånting på d4. För
att få springaren dit måste han
spela Sg4-f6-h5-g7-e6. Den ska
till e6 på något vis – Sg4-f6-d7,
Te8, Sd7-f8-e6-d4. När den väl
kommer dit kan jag ofta slå den,
och kan jag sedan sätta en springare på d3 så står jag bra.
– Det var ett felgrepp.
– Återigen, mot Ralf försökte
jag komplicera spelat. Mot
Kotronias ...
Stellan:

– Ingen öppningsteori.

Tiger: – Ingen öppningsteori, inte
så mycket komplikationer, håll
det enkelt.
Axel: – Men jag tycker att han
verkar vara dålig när det blir
mycket räknande. Det är kanske
bara att han hamnar i riskabla
ställningar.

borde jag objektivt sett nog ha
backat med springaren [16.Sa4].
Jag satt där och visste inte: är det
här en ställning som han har preppat? Jag såg inte riktigt hur jag

Tiger: – Han kan vara mycket bra,
men har en tendens att ... Om
han glömmer bort sina preppar så
kan han deppa ihop. Något som
han har tittat på för länge sedan,
han vet att det finns en vinst – och
så glömmer han det. Då kan han
plötsligt spela som ett barn.
Axel:

– Han kan förlora mot
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mycket svagare spelare.
Tiger: – Det är för att han blir
irriterad på sig själv. Han räknar
nog ganska bra egentligen.
Stellan: – ... när det är han som för.
När han ska räkna ut de kul grejerna. Men det gäller ju de flesta.
Tiger: – I mitt parti mot honom i
Sigemanturneringen förra året
stod jag på total vinst. Han
glömde bort nånting i sin prepp,
påstod han. Jag vet inte vad det
var. Jag ser inte nån speciell förstärkning för honom i det partiet.
Stellan: – Han glömde bort att det
inte fanns nån vinst.
Tiger: – Kanske det. I ena stunden
sitter han med en ställning där
han tror att han vet vad han ska
göra. I nästa en ställning där han
inte vet vad han ska göra. Plötsligt gör han ett förfärligt dåligt
drag, som gör att hans ställning
går från att vara oklar till att vara
helt förlorad. Det är lite typiskt
för honom.
– Å andra sidan, får han till sina
grejer och känner sig hemma, då
hackar han loss på en.

lust än han gjort under det här
proffsåret. Efter Norgemästerskapet i sommar återgår han til sitt
jobb inom ungdomsvården.
Tiger: – Kjetil har ju bland annat
jobbat som sekundant åt Magnus
[Carlsen]. Man ska inte jobba
med spelare som är väldigt
mycket bättre än en själv.

– Det kan vara lite deprimerande.

Stellan:

Tiger: – Ja. Att sitta i skuggan av
Magnus ...
Axel: – Han försöker spela som
Magnus.
Tiger: – När vi var i Sibirien
[Världscupturneringen i Chantien-Mansien förra året. Tiger var
då sekundant åt Emanuel Berg.]
hade Kjetil suttit uppe en hel natt
och hittat en idé. Han skulle visa
den för Magnus vid frukostbordet och sedan gå och lägga sig. Så
säger Magnus att han hade tittat

lite på en variant och där fanns en
idé. Det var den idén som Kjetil
hade funnit halv sju på morgonen! Kjetil var ju till stor nytta för
Magnus, det är inte det.
– Jag fick själv en inblick i det
här när jag jobbade med Judit
[Polgar] år 2000. Efter det fick
jag en rejäl formsvacka. Jag hade
tvingats inse att detta är vad som
krävs, det här är vad jag måste
göra. Och sedan att hinna ställa
om och komma ut på andra
sidan.
– Jag tror att det är en av anledningarna till att många tjejer
stoppar i utvecklingen, även
starka begåvade tjejer. Dom får
supertränare som i princip trycker ner dom hela tiden och visar
hur duktiga de själva är. Man ska
inte ha samma tränare för länge.
Axel: – Kjetil sa före turneringen
att han redan längtade efter att
börja jobba igen.

ROND 7
Lars: – Det gick förbluffande
smärtfritt.
Tiger: – Han uppträdde ju som en
kamikadzepilot. Det var bara att
vänta och veva in. Ingen kamp
heller. Jag vet inte vad han höll på
med.
Lars: – Kjetil berättade att han
kände sig mer inspirerad att spela
när han var amatör. Så tog han ett
år som schackproffs. Tidigare spelade han ett par tre turneringar
om året och kände mycket större

Foto: Calle Erlandsson

Svart mot
Kjetil A Lie

Kjetil A Lie har varit sekundant åt Magnus Carlsen.
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Tiger: – Det förstår jag. Han hade
ju haft en väldigt dålig turnering
strax innan.
Axel: – Han avslutade med tre
förluster i Gausdal.
Tiger: – Kjetil kommer aldrig mer
att spela så dåligt som han gjorde
mot mig. Förhoppningsvis.
Stellan: – Det är nästan svårt, haha.
Han gjorde inte nån bortsättning,
det var bara dåliga drag. [1.d4 d5
2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 5.
cxd5 cxd5 6.Lf4 Sc6 7.Tc1 Lf5
8.e3 Tc8 9.Da4 Db6 10.Se5 e6
11.Le2 Le7 12.g4 Lg6 13.h4
Dxb2 14.0-0 0-0 15.Sxg6 hxg6
16.Tc2 Da3 17.Kg2 Sa5 18.Dxa3
Lxa3 19.f3 Tc6 20.e4 dxe4 21.
Ld2 e3 22.uppg.]
Tiger: – Han gjorde två riktigt
dåliga drag. Han blandade ihop
varianter när han spelade 9.Da4.
Han trodde att det var det som
Kramnik hade spelat mot nån.
[I ett parti Kramnik–Anand från
blixt-VM i Moskva 2007 spelades 9.Le2 e6 10.0-0 Le7 11.Db3
Sa5 12.Da4+.] Jag kände bara
inte igen det.
– I flera drag kunde jag ha slagit
på b2. Det är intressant, Rybka
säger: “Slå på b2, slå på b2, slå på
b2.“ Men det är väldigt lurigt om
jag gör det. Jag väntade. I ett läge
kan han retirera och få en ställning där jag står jättebra, men där
han ändå kan kämpa vidare. I det
läget körde han på med 12.g4.
Stellan: – I ett sånt läge är han inte
typen som börjar gardera sig.
Tiger: – Men det är jätteviktigt
att kunna göra det. Återigen,
Emanuel är fantastiskt bra på att
hitta nåt när det krävs. Det gör
honom så otroligt svårslagen.
– Jag har alltid haft en perfektionistisk uppfattning om hur
schack ska spelas, hela tiden
eftersträvat det bästa draget,
spelat de hårdaste varianterna,
gett järnet, och inte riktigt uppskattat att kämpa i en lite sämre
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ställning. Jag ska ju inte hamna i
en sämre ställning – varför ska jag
lära mig det!? Lite åt det hållet.
Nu börjar jag uppskatta den
sidan av schack mer och det har
gjort mig bättre. Jag har delat
rum med Emanuel på en del tävlingar och lärt mig mycket av att
titta på schack med honom. Han
har stor inverkan på min attityd
vid brädet.

ROND 8
Vit mot
Lajos Portisch
– Du delar inte teorins uppfattning att [1.d4 Sf6 2.c4 e6
3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 d5
6.Sf3 c5 7.0-0 dxc4 8.Lxc4 cxd4
9.exd4 b6 10.De2 Lb7 11.Lg5
Lxc3 12.bxc3 Sbd7 13.Se5 Dc7
14.Sxd7]

Lars:

14...Dxd7 är ett dåligt drag.
Tiger: – På flera ställen på internet

har ett frågetecken efter 14...Dxd7
reproducerats. Det är bara helt åt
pipan. Det är över huvud taget
inget fel på det draget.
Stellan: – Jag är beredd att spela
mot det varje dag i veckan
Tiger: – Jag är beredd att spela det
mot dig som svart. Men det blir
ju remi, så ...
Stellan: – Jag tror att vit står bättre.

Tiger: – Jag tror också att vit står
bättre, men det gör han även
efter andra drag. Jag skulle inte
vilja spela det som svart, för det
är alltför remiaktigt.
Stellan: – Men även om det är det:
jag förstår inte varför man skulle
spela det. Vad är meningen med
att först spela Dc7 och sedan
Dxd7? Vaför gör man det?
Tiger: – På grund av den strukturen som uppkommer, Stellan ...
Stellan: – Det förstår jag, men han
är ju i brygga direkt.
Tiger: – När man spelar 16.d5 så
sabbar man svarts bondestruktur. Efter det har svart väldigt lite
att förvänta sig. Men om vit inte
känner till [15.Lxf6 gxf6] 16.d5
– det är inte så uppenbart ändå –
och svart bara får kontrollera fältet d5 så är det riktigt svårt för vit.
Om svart då får chansen att spela
Kh8 med spel på g-linjen, så har
vi en ställningstyp där svart har
plusstatistik.
Stellan: – För mig var det helt
uppenbart att vit skulle göra
16.d5. Det står i vilken bok som
helst. Aagaards bok om Panovvarianten i Caro-Kann, vilket
hundrasidorshäfte som helst. Det
är ju känt. Partiet Vaiser–Polugajevskij. [Sotji 1988. Det partiet
fortsatte också med 16...Lxd5
17.Tad1 Tfd8.]
Tiger: – Saken är den att det var
andra gången jag mötte 14...Dxd7.
Första gången var mot Chris Ward
[Jersey 2004] och då var jag
tvungen att finna 16.d5 vid brädet. Den här gången tog det bara
två minuter – vad har han mot
det?
– Jag analyserade det ganska
djupt på datorn 1999. Efter partiet mot Portisch kollade jag mina
analyser och såg att jag hade
angett [16...Lxd5 17.Tad1]
17...Dc6 med ett litet initiativ
för vit, men svart håller remi. Jag
ser ingen anledning att vara oenig
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Tiger: – Jag känner igen det där,
men minns inte ... [I ett parti
Babula–Speelman, Tyskland
1998 spelades 13...Tc8 14.Tac1
Dc7 15.Ld3 Sxe5 16.dxe5 Sd7
17.Le7 Sxe5 18.Lxf8 Sxd3 19.
Dxd3 Lxf8 20.Tfd1 och vit vann
så småningom.]
– När vi började jobba tillsammans för tre år sedan så lärde
jag mig mycket av Stellans sätt
att analysera. Du är bra på att
fokusera på huvudidéerna. Jag
upplever det som om din attityd
till öppningar är mycket bra. Du
har en bra utgångspunkt, medan
jag har varit extremt konkret.
Jag har varit ute efter att jaga
nyheter, hitta nya idéer, nästan
varit lite besatt av det. Så när jag
har suttit och kollat med Stellan
så säger han: “I den ställningen
gör man så här, det är den
planen.“

Lajos Portisch – i början av turneringen.

med min egen bedömning så här
i efterhand.
– Till exempel 18.Lxd5 exd5
19.Df3 följt av Txd5, vilket
antagligen är det bästa. Det finns
en variant där vit kan spela på
attack, men det slutar med remi.
Efter slaget på d5 kan svart spela
Tc8; vit måste backa med tornet
till d3 och efter avslag på f3 uppkommer ett tornslutspel med lika
bönder.
– Jag vet inte hur vit ska komma runt det där. Kanske finns det
nåt sätt. Jag har inte kollat så
jättemycket på det.
– 17...Tfd8 är ett förfärligt drag.
Efter det är svart förlorad. [18.
Dg4+ Kf8 19.Lxd5 exd5 20.Dh5
Kg7 21.Td3 Tg8 22.Th3 Kf8 23.
Dh6+ Ke7 24.Te3+ Kd6 25.
Dxf6+ Kc5 26.Te7 Dg4 27.Tc7+
uppg.]
– Efter 17...Dc6 är det oklart
vad vit ska göra för att behålla
sin fördel. Det finns väl nån sorts

fördel, men det är svårt att
behålla den och förhindra att
ställningen förflackas.
– Om vi går tillbaka där.
Jag är bara intresserad av att veta:
vad är tanken med att Dc7 och
sedan Dxd7? Det är ju inget fel
på 14...Sxd7.
Tiger: – Han var inte sugen på en
efteranalys av förklarliga skäl. Jag
tittade på honom efter partiet
och han skakade på huvet och sa:
“Ja, jag vet inte vad jag tänkte på.“
Stellan: – Det är bara ett så konstigt val. Jag menar inte att det är
forcerad förlust, men jag kan inte
fatta tanken. Han kunde ju ha
gjort ett annat drag än 13...Dc7.
Du tänker väl slå på d7 ändå och
tvinga honom att slå tillbaka med
damen, gissar jag. Eller har du nåt
annat?
Tiger: – Han kunde kanske ha
spelat 13...Tc8.
Stellan: – 14.Tac1.
Stellan:

Stellan: – Man har egentligen
ingenting men man kan spela
vidare, hehe.
Tiger: – Ah, det där har jag ju inte
lyssnat på.

– Du har lyssnat men inte
tagit det till dig riktigt än, hehe.

Stellan:

Tiger: – Det är en fråga om attityd,
om man tror att det finns nåt eller
inte.

– Alla har naturligtvis
olika uppfattningar om vad som
är bra och dåligt.

Stellan:

Tiger: – Det är inte så att jag inte
håller med dig för att jag tycker
att du har fel. På det hela taget är
det kanske så att det inte finns nåt
för vit, men det handlar ju om att
sträva efter ställningar där det är
svårt för den andre att navigera.
Stellan: – Så är det ju. Man har en
ställning, man har kanske inte
nån fördel men det finns möjligheter.
Tiger: – Och man får inte förflacka
spelet, spelet ska hållas i gång.
Det är det jag eftersträvar.
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Lajos Portisch – mot slutet av turneringen.

– Ah, det här blev omständligt.
Vad jag ville säga är ...
Stellan: – ... att han borde inte ha
slagit med damen, haha.
Tiger: – Själva idén är intressant,
men han gjorde det för att ...
Stellan: – ... för att han var förvirrad.
Lars: – Var han mjukare mot
slutet av turneringen?
Tiger: – Om man ska döma efter
partiet mot mig så var det ju
uppenbart. Han spelade Dxd7 i
någon sorts förvirring, men det är
inget dåligt drag och är inte
anledningen till att han förlorade.
Axel: – Sista ronden var ju ännu
värre. Han hade vit mot Timman
och förlorade efter ett tjugotal
drag. [1.c4 b6 2.d4 e6 3.a3 La6
4.e3 d5 5.Sd2 Sf6 6.Sgf3 Le7
7.b3 0-0 8.Lb2 c5 9.Ld3 Sc6
10.0-0 cxd4 11.exd4 Tc8 12.Te1
Te8 13.Tc1 Lf8 14.Sf1 Sa5 15.
c5 Lxd3 16.Dxd3 Sd7 17.b4
Sc4 18.Tc2 Df6 19.Lc1 e5 20.
dxe5 Sdxe5 21.Sxe5 Sxe5 22.
20
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Txe5 Dxe5 23.Le3 bxc5 24.bxc5
De4 25.Dd1 Da4 26.uppg.]
Stellan: – Jag tror inte att han var
trött. Jag tror bara att han tappade geisten. Sedan spelade han ju
bra i veteranturneringen i Bazna.
Axel: – Där tog han plus ett.
Stellan: – Det räckte bra i den
turneringen. Jag menar, han kunde ju ha gjort som Timman, som
kom sist i Bazna. Det är för att
Timman försökte vinna alla partierna. Han försökte vinna mot
Andersson och det straffade sig.
Det ska man inte göra.
Tiger: – Jag spelade mot Bellin i
Gibraltar. Han har en fantastiskt
djup förståelse i de öppningar
han spelar, bland annat för den
klassiska varianten i Holländskt.
Stellan: – Han har skrivit en bok
om det, tror jag.
Tiger: – Han spelar det otroligt
bra. Det är sällan han står sämre
mot bra spelare i öppningen. Sen
förlorar han partier ändå, för han
räknar inte så himla bra och han
är väldigt orolig av sig. Två gång-

er har jag blivit helt utspelad av
honom i Holländskt, och båda
gångerna bjöd jag remi i rätt läge.
Han bara tog det. Jag har också
vunnit mot honom nån gång.
– Så spelade jag mot honom i
Gibraltar. Holländskt och jag fick
lite press. Men han förbättrade
sin ställning långsamt och plötsligt stod han klart bättre. Så bjöd
han remi – och jag kunde inte
förmå mig till att ta det! Jag visste
att antingen tar jag remi eller så
gör jag det där draget och står på
förlust. Men jag kunde inte ta det
igen!
– Jag misstänker att Timman
känner samma sak med Uffe.
“Okej, jag vet att Ulf tar remi,
men hur sjysst är det egentligen
att ta remi bara för att han är
beredd att ge mig den?“
Lars: – Ja, Timman spelar ju faktiskt alltid mot Uffe.
Stellan: – Timman spelar väl i
princip alltid mot alla, eller hur?
Lars: – Men mot kompisen Uffe
kunde man kanske kunna tänka
sig en annan inställning.
Stellan: – Det är likadant med
Kortchnoi, han spelar också alltid mot Uffe. Han har förlorat
många gånger mot Ulf, haha.

ROND 9
Svart mot
Daniel Stellwagen
– Enpoängsledning inför
sista ronden och svart mot den
som låg närmast, Daniel Stellwagen.
Tiger: – Jag är väldigt nöjd med
det partiet, för där hade jag full
koll. Det kändes så bra.
– Han spelar sex olika varianter
mot Najdorf, hehe. Mot mig
valde han den sjunde. Han har
Lars:
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Axel: – Jag kollade i min bas efteråt och det var sex partier med
11...Lb7 och inget med 11...h5.

– Men 11...h5 är ju klart
bättre. Så uppfattar jag det i alla
fall. Mer flexibelt. Det vänder sig
klart och tydligt mot vits idé att
spela in damen till h5.

Tiger:

– Det förlorar bonde forcerat, hehe.

Stellan:

Tiger: – Det gör det, men svart
vinner massvis med tempon.
Stellan:

– Jag förstår.

Lars: – Sedan säkrar du remin med
[12...h4 13.Sh5 Sd7 14.g4 Lb7
15.Lg2 0-0-0 16.Kb1 Sc5
17.The1 Le7 18.Dh3 Kb8 19.f5
e5 20.Sb3 a5 21.Dxh4 a4 22.
Sc1 a3 23.b3] 23...Sxe4 [24.
Txe4 Lxe4 25.Lxe4 Dc3 26.Sd3
d5 27.Df2 dxe4 28.Db6+ Ka8
29.Da6+ Kb8 30.Db6+ Ka8 31.
Da6+ remi]
Tiger: – Det var skönt efter allt
harvande med 1.e4 det här året.
– Jag vet: min stora svaghet
som schackspelare är att jag räknar för dåligt, och jag behöver
egentligen träna på det kontinuerligt. Jag har inte gjort det på

Foto: Lars Grahn

spelat [1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4
cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6]
6.Le3, 6.Le2, 6.f4 ganska många
gånger, 6.g3, 6.Lc4 och ett till,
jag kommer inte ihåg vilket. Och
mot mig spelade han 6.Lg5.
– Återigen tänkte jag: okej, jag
spelade [6...e6 7.f4] 7...Sbd7
mot Timman. I dag blir det
7...Dc7. Jag bara bytte.
– Efter partiet berättade nån
stark spelare – kanske Stellwagen, jag minns inte – att [8.Lxf6
gxf6 9.Df3 b5 10.0-0-0 b4
11.Sce2] 11...h5 inte är huvudvarianten. Jag kan inte förstå att
det inte är huvudvarianten, för
det ser otroligt naturligt ut. Både
Emms och Moreno/Arizmendi
skriver i sina böcker att det är det
bästa draget.

Daniel Stellwagen och Tiger Hillarp Persson i efteranalys.
Jan Timman sekunderar.

ett halvår, men lite före Sigemanturneringen bestämde jag mig för
att studera, att skärpa mig lite
extra. Och det fick jag betalt för
i det sista partiet. Jag såg klart och
tydligt vad som skulle hända.
– Jag gjorde inte några bortsättningar i den här turneringen.
Annars brukar jag ha förmågan
att göra åtminstone en bortsättning per turnering. Jag slapp det.
Stellan: – Det är väl nästan det
mest förvånande, haha.
Tiger: – Du har rätt. Som mot
Kezli Ong i SM förra året. En
riktig knastgrej.
Stellan: – Precis. Det skulle typiskt ha kommit mot Portisch,
den lägst rankade eller han som
låg sist. Han som hitintills inte
hade några vinster.
Tiger: – Jag förlorar hälften av de
partierna, minst. Det är viktigt
att ha inställningen att man inte
måste vinna de partierna. Det är
bra om man gör det, men man
måste inte.
Stellan: – Ibland går det inte, men
då ska man i alla fall inte ha remi
utan då ska man helst förlora,
hehe.

Lars: – Det blev ju ett fantastiskt
resultat, 7½ poäng på nio ronder.
Tiger: – Jag hade mycket flyt, men
även om man har flyt så är det bra
att ta så många poäng.
– Mitt mål med omställningen
var väl inte att bli en jämnare
schackspelare, för då skulle jag ha
hållit fast vid det jag gjorde och
försökt göra det bättre, utan
snarare att när jag kommer i ett
bra läge, har 2½ poäng efter tre
ronder, så kan jag fortsätta att
förvirra folk lite och gå på lite
hårdare.
– Jag är trygg med svart och har
stor variation med vit. Det gör att
när det stämmer och intuitionen
jobbar för en, man kan ta snabba
beslut, så finns det mer att ta ut.
Lars: – Du har blivit betydligt mer
svårpreppad.
Tiger: – Ja, det får jag hoppas.
Jag vet ju inte hur det känns att
preppa mot mig.
Axel: – Du är väl ganska konsekvent som svart.
Tiger: – Jag spelar olika varianter
inom mina öppningssystem. Jag
förstår Moderna försvaret och
Kungsindiskt väldigt bra, men ...
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Daniel är mycket skeptisk ...

Jan föreslår, Daniel är skeptisk ...

Stellan:

– Det är bara synd att de
är så dåliga ...

Lars:

Tiger: – Det är otroligt tuffa
öppningar att spela med fantastiskt små marginaler. Jag ville
ha nånting som har lite större
marginaler men som ändå är
skarpt. Jag känner att jag har kommit dit. Jag behöver inte kämpa
så mycket med det längre.

Tiger: – Jag var egentligen dåligt
förberedd rent öppningsmässigt.
Jag förberedde mig inte lika
mycket inför partierna som jag
har gjort i tidigare turneringar. L.
sa till mig: “Du ska gå upp på
morgonen, gå din runda och se
till att vara i fysisk form.“ Jag
lyssnade till min “manager“ och
fokuserade på det.

Axel: – Jag ville verkligen ha svart
mot dig i den här turneringen.
Det är jobbigt att möta Najdorf.
Stellan:

– Med 1.g3 ...

– Det är inte så roligt, men
jag tar det gärna en gång till faktiskt.
– Carsten Hansen har kommenterat vårt parti på chesspublishing.com. Han skrev:
“Black played like a scared
mouse.“ [Svart spelade som en
rädd mus.]
Axel:

Stellan: – Han tycker att svart
borde ha agerat lite. Jag tycker
faktiskt att det är orättvist.
Tiger:

– Det är lätt att snacka.

– Klart dom får skriva vad
dom vill, men det var ingen
djupare analys. Han hade hittat
b7-b5 i nåt läge men inte mycket
mer än så.

– Nåt att tillägga innan vi
stänger butiken?

– Så hur känns det inför SM
och titelförsvaret?

Lars:

Tiger: – Det känns bra. Det var ju
surt att tappa ranking. Att ligga
runt 2570 och så glida ner till
2490. Men nu känns det härligt
att bara behöva göra femtio procent för att behålla min ranking.
– Jag har alltid höga förväntningar. Det finns ingen anledning
att ändra inställning. Jag förväntar mig att vara med och kämpa
om topplaceringarna. Stämmer
det för Emanuel eller för Evgenij
– då är jag glad om jag kommer
tvåa. Så är det.

Axel:

22
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Sicilianskt (B 96)
Daniel Stellwagen
Tiger Hillarp Persson
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4

4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5
Innan turneringen ägnade jag
några dagar åt att preppa mot
detta nuförtiden så populära drag.
Det var väl spenderad tid. I första
ronden överraskade Timman mig
med 6.Lg5 och i sista ronden var
det alltså dags igen. Denna gång
var överraskningen än större.
Daniel hade spelat nästan samtliga drag mot Najdorf med vit,
men ännu inte 6.Lg5.
6...e6 7.f4 Dc7!?
Mot Jan spelade jag 7...Sbd7, men
eftersom jag antog att Daniel hade
förberett sig mot detta föredrog
jag en annan gammal favorit.
Favorit = Spelat av Kasparov.
8.Lxf6
Andra drag kan bemötas med
8...Sbd7 med övergång i en annan variant. Därför anser jag att
detta är det mest konsekventa
draget.
8...gxf6 9.Df3
Efteråt, i analysrummet, berättade Daniel att han förvånat sig
själv med detta drag. Vad han
avsåg att spela istället har jag
glömt, men jag menar att 9.Dd2
Sc6 10.0-0-0 är det troligaste.
9...b5 10.0-0-0
10.a3 är också intressant eftersom det hindrar svart från att
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Jan försöker övertyga skeptikerna ...

genomföra sin huvudidé b5-b4
(för att deplacera springaren på
c3 och få bättre kontroll över
d5).
10...b4 11.Sce2
Jonny Hector och andra bredsvärdsbärsärkar har föredragit 11.
Sd5!? exd5 12.exd5, då 12...Dc5
13.Ld3 Ta7 leder till en högst
komplicerad ställning där vit har
tillräcklig – punkt – kompensation för pjäsen. Med partidraget
hoppas vit att kunna spela springaren till h5 via g3.
11...h5!?
Det kan se lustigt ut att svart
flyttar den ena bonden efter den
andra utan att, till synes, bry sig
om sina pjäser, men det har sina
poänger. Mitt senaste drag hindrar den vita damen från att nästla
sig in på h5, samtidigt som den
naturliga Se2-g3-h5-manövern
endast kan utföras till ett visst
pris.
12.Sg3
Jag kan inte riktigt ta alternativet
12.h4 på allvar. Efter 12...Sd7
13.Sg3 Lb7 måste vit lägga ett
tempo på 14.Kb1 (eftersom
14.Sxh5? Da5 gafflar springaren
på h5 och bonden på a2) och
svart får gott om spel för bonden:
14...0-0-0 15.f5 e5 16.Sb3 Kb8

Hm, kanske ändå ...

17.Sxh5 Tc8 18.Ld3 a5. Svarts
initiativ är mycket starkt.
12...h4 13.Sh5 Sd7

14.g4!?
Detta ser ut att vara en nyhet.
Tidigare har vit försökt med
14.Dg4, då jag hittar två partier
som fortsätter med 14...Lb7. I
Bobras–Moranda, Lublin 2008
spelades 15.Sg7+ Lxg7 16.Dxg7
Ke7 17.Dg4 och nu – istället för
17...Lxe4 – hade svart kunnat få
fördel med 17...Sc5!. I partiet
Volokitin–Papaioannou, Plovdiv
2008 försökte vit med 15.Sxe6
fxe6 16.Dxe6+ Le7 17.e5!?, men
kom klart sämre efter 17...fxe5
18.fxe5 (18.Sg7+ Kd8 19.fxe5
d5 20.Txd5 Dc6! är också dåligt
för vit) 18...0-0-0 19.exd6 Lg5+
20.Kb1 Dc5!.

14...Lb7!
Jag hade inga större problem
att avfärda det materialistiska
alternativet 14...hxg3 15.hxg3
eftersom jag tyckte att partifortsättningen såg alltför omständlig
ut för vit.
15.Lg2 0-0-0!
Här tog det mig en stund att ta
mig själv ur villfarelsen att tornet
hör hemma på c-linjen. Visst ser
min ställning fin ut efter 15...Tc8,
men sen inställer sig frågan: vad
göra med kungen och tornet på
h8? Aah, inget; alltså lång rockad.
16.Kb1
Nu började jag urskilja konturerna av hur spelet skulle utveckla
sig och kände mig trevande optimistisk. Först funderade jag på
16...Kb8 17.Df2 Le7 18.Dxh4
Sc5 19.De1 f5 20.Dxb4 fxg4 21.
Sg3, som föreföll mig en aning
rörigt (jag föredrog – för en gångs
skull – klarhet). Sedan tog jag
mig en funderare på 16...Le7,
men såg spöken efter 17.c3(?!),
som egentligen är fullständigt
värdelöst för vit efter 17...Sc5.
Till sist hittade jag en variant som
forcerade skeendet en aning ...
16...Sc5
Med detta drag tvingar jag vit
TfS nr 4/2008
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Sigemanturneringen, Malmö 2008
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GM Tiger Hillarp Persson
GM Daniel Stellwagen
GM Lars Bo Hansen
GM Ralf Åkesson
GM Jan Timman
GM Evgenij Agrest
GM Vasilios Kotronias
GM Kjetil A Lie
Axel Smith
GM Lajos Portisch

att lägga ett tempo på att gardera
e-bonden, vilket ger mig precis
den tid jag behöver för att hindra
vit från manövern Df2xh4-e1.
17.The1 Le7 18.Dh3 Kb8 19.f5!?
På andra drag fortsätter jag helt
enkelt med Tc8 och a6-a5-a4.
19...e5 20.Sb3 a5!
Efter 20...Tc8 21.Sxc5 dxc5! (vit
klarar sig bra efter 21...Dxc5
22.Td2, eftersom han bara behöver försvara sig mot ett hot:
a6-a5-a4-a3) kan svart kombinera damflygelböndernas marsch
med aktivt spel på d-linjen.
Springaren på h5 har en lång väg
tillbaks till försvaret.
21.Dxh4 a4 22.Sc1!
Åter är 22.Sxc5?! dxc5! ohälsosamt för vit efter t.ex. 23.Df2 c4.
22...a3
Jag tvekade lite innan jag bestämde mig för att inkassera
remin genom denna forcerade
kombination. Det kändes lockande att spela på attack med
22...Tc8, men jag såg inte någon
klar fortsättning efter 23.Df2.
Svart har troligtvis tillräcklig
kompensation efter Da5, Tc7,
Thc8 följt av La6 och b3 eller a3,
beroende på omständigheterna.
23.b3
Nu står vit visserligen på matt om
24
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2491
2621
2563
2466
2565
2567
2611
2558
2428
2523

2

3

4

5

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

6

7

8

9 10

p

prest

1 ½ 1
1 ½ 1
½ ½ 1
½ 1 0
½ 1 1

1 1
1 1

7½
6½
6
5
5
4½
3
3
2½
2

2817
2696
2661
2590
2579
2536
2406
2412
2385
2321

½ ½

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

svart lyckas få sin dam till c3(b2),
men vit kan försvara sig med Sc1d3 och alternativet, att tillåta att
damflygeln öppnas, är än värre.

23...Sxe4! 24.Txe4!
Daniel faller givetvis inte i fällan
24.Lxe4? Dc3 25.Sd3 d5 26.Lh1
och just som det ser ut som att vit

lyckats försvara sig (det hotar
Dh4-f2-d2) så kommer 26...Lc5!
som en flygel från femte våningen. Damen hindras från att nå f2
och vit är försvarslös mot Ld4 i
nästa drag. Vit kan försöka med
27.Dxf6 Ld4 28.Kc1, men efter
28...e4 är det dags att ge upp.
24...Lxe4 25.Lxe4 Dc3 26.Sd3
d5 27.Df2
Detta leder till forcerad remi, men
det samma gäller för alternativet
27.Lg2, t.ex. 27...e4 28.Df2 exd3
(28...Td6 29.De1 exd3 30.Dxc3
bxc3 31.Txd3 d4 32.h3 Lf8
33.Sg3 Td8 34.Se4 Lg7 35.Kc1
Lh6+ 36.Kd1 Lg5 37.Ke2 är
oklart) 29.Db6+ Ka8 o.s.v.
27...dxe4 28.Db6+ Ka8 29.Da6+
Kb8 30.Db6+ Ka8 31.Da6+ remi
(Partikommentarer av THP)

Olympiaden i Dresden
Förbundskaptenerna Johan Sigeman och Adriana Krzymowska
(damlaget) har tagit ut lagen till olympiaden i Dresden den
12–25 november.
Öppen klass: Emanuel Berg, Evgenij Agrest, Jonny Hector,
Pontus Carlsson och Tiger Hillarp Persson.
Damklassen: Pia Cramling, Svetlana Agrest, Irina Tetenkina,
Evgenia Pavlovskaia och Inna Agrest.
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SIGEMANTURNERINGEN I MALMÖ

Partier från
den positiva
inledningen
Av RALF ÅKESSON

Utan tvekan är jag nöjd med årets
Sigemanturnering, såväl med
själva inbjudan som med mitt
slutresultat på övre halvan. Om
man detaljgranskar partierna så
finner man dock lite konstigheter. Några rejäla grodor låg
bakom min långa rockad i mitten
av tävlingen men sedan fick
jag en lyckosam återbäring mot
Stellwagen. Här följer två partier
från min positiva inledning.
Kungsindiskt (E 94)
Ralf Åkesson
Vasilios Kotronias
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.
e4 d6 5.Le2 0-0 6.Sf3 e5 7.Le3
c6
Mot Kotronias, som nyligen hade
ett prestigefyllt uppdrag som sekundant åt Shirov, känner jag mig
tveklöst i spelöppningsteoretiskt
underläge. I detta parti kom flera
oväntade drag i öppningsfasen
men det kändes faktiskt mest som
positiva överraskningar.
8.d5 Sa6 9.0-0 Sg4 10.Lg5 f6
11.Lh4 c5 12.Se1 h5!?
Aktivt men inte helt riskfritt
eftersom vit i olika lägen kan
överväga att öppna spelet på
kungsflygeln. Alternativet är
direkt 12...Sh6.

13.a3 Sh6 14.f3 Sf7 15.Sd3
Lh6 16.Lf2 Ld7
Här eller i något av de närmaste
dragen hade jag förväntat mig
den typiska framstöten f6-f5.
17.b4 b6 18.Tb1 De7 19.bxc5
dxc5?!
Överraskande. Jag hade räknat
med att bxc5 skulle besvaras med
Sxc5, och om Sxc5 så bxc5. Nu
får vit den principiellt bättre bondeställningen med en garderad
fribonde på d5 och möjligheten
att angripa en efterbliven svart
bonde på b-linjen. I gengäld får
svart ett fint springarfält på d6
men i allmänhet tycker jag inte
att denna positionella kompensation är tillräcklig.
20.a4 Sd6 21.Kh1 Tfc8
Ett oväntat och okungsindiskt
manövreringsdrag. Dåligt var
21...Sxc4? på grund av 22.Sxc5
eller 22.Se1!?.
22.Db3
Intressant var även 22.a5!? som
tycks fungera taktiskt, 22...Sxc4
23.Sf4! eller 22... bxa5 23.Sa4.
Dock började jag rikta blickarna
mot kungsflygeln där h7-h5
framstår som en alltmer onödig
försvagning.
22...Sb7 23.Sb5 Kh7 24.Dc3
Lxb5

Inget självklart avbyte, tänkbart
var 24...Sc7!?.
25.axb5 Sb8 26.Tfe1
Detta kändes som en trevlig plan
för att aktivera vitfältslöparen.
Här fanns även en intressant
möjlighet att direkt försöka utnyttja det faktum att många av
svarts pjäser befinner sig långt
ute på damflygeln: 26.f4!? (t.ex.
26...exf4 27.Le1) med rejäla
angreppschanser, avgörande fördel enligt datorn.
26...Sd6 27.Lf1 Sd7 28.g3 Te8
29.Lh3 f5
Äntligen kom denna typiska
kungsindiska framstöt men nu
uppstår svagheter längs e-linjen,
vilket delvis är en konsekvens av
bondeställningen. Ställningen var
dock svår, t.ex. 29...a5 30.bxa6
Txa6 31.Lxd7 Dxd7 32.Lxc5!.
30.exf5 gxf5 31.Sf4
Förmodligen effektivare än
31.Sxe5 Sxe5 32.f4 Lg7. Svart
kan knappast tillåta 32.Se6.
31...Lxf4 32.gxf4 Df6 33.fxe5
Sxe5 34.Te2 Kg7?!
Inte 34...Sdxc4 35.f4!. Det bästa
försvaret var kanske 34...Dg7!?.
Efter 35.Tg1 (inte 35.Tbe1?
Sexc4) 35...Sg6 har vit två lovande fortsättningar: 36.Dc2 ger klar
fördel, eller det skarpa 36.Dxg7+
TfS nr 4/2008
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Kxg7 37.Txe8 Txe8 38.Lg3!?
Sxc4 39.Lxf5 Kf6 40.Le4 med
ett grymt löparpar.
35.Tbe1 Sdxc4?
Kostar pjäs. Nödvändigt var
35...Sg4 36.Te7+ Txe7 37.Txe7+
Kf8 38.Dxf6+ Sxf6 39.Te6 Sfe8
40.Lf1, även om vit bör ha vinstställning tack vare löparparet och
svarts sårbara kungsflygelbönder.

Lajos Portisch mot Ralf Åkesson i andra ronden.

36.Tg1+!
En viktig mellanschack. Mindre
lyckat var 36.f4? Sg4! och svart
klarar sig.
36...Kf7 37.f4! Sg4 38.Dxc4
Nu kan svart bara hoppas på
ruffel.
38...Te4 39.Da2 Dc3 40.d6+
En trevlig schack som indikerar
att vit snabbt kan övergå till avgörande motangrepp. Dessutom var
det skönt att nå dragkontrollen!
40...c4 41.Txe4 fxe4 42.Lxg4
hxg4 43.Txg4 Dd3 44.Da1 Df3+
45.Tg2 uppg.
Det är verkligen kul att få möta
en levande legend. Vid ett senare
tillfälle frågade jag Lajos Portisch
vilka världsmästare han har mött.
Förmodligen har han fått frågan
flera gånger tidigare för svaret
kom direkt: Samtliga från Botvinnik och framåt. (Dock inte Euwe.)
Grünfeldindiskt (D 94)
Lajos Portisch
Ralf Åkesson
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
Grünfeld kändes som ett bra
öppningsval mot Portisch som nu
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för tiden undviker de skarpaste
teorivarianterna.
4.Sf3 Lg7 5.e3 0-0 6.cxd5 Sxd5
7.Lc4
En lugn variant.
7...Sxc3
Möjligt är också 7...Sb6 8.Lb3
c5!. Detta spelades lustigt nog
precis samma dag i ett parti på
världselitnivå (Mamedjarov–
Kamsky, Baku 2008, remi efter
54 drag).
8.bxc3 c5 9.0-0 Dc7 10.De2 b6
11.Td1 e6 12.e4
Enda sättet för vit att göra
framsteg. Svart är dock väl rustad
för att förhindra det tematiska
genombrottet d4-d5.
12...Lb7 13.Ld3 Sc6!?
Ett svårt beslut. Mer i harmoni
med föregående drag var egentligen 13...Sd7 som garderar c5
och håller diagonalen öppen för
löparen på b7. Vit står kanske
något bättre efter det aktiva
14.Lg5! med idén De3 och Lh6
(eller Lh4-g3). Det spelade
draget är mer direkt. Det hotar
på d4 och springaren kan snabbt
komma till c4, som ofta är ett
nyckelfält för det svarta grünfeldmotspelet. Ibland kan c5bonden offras för god positionell

kompensation.
14.Lb2
Här står löparen något passivt,
åtminstone så länge svart undviker att byta av c-bönderna.
Alternativet var 14.Le3 varpå
svart har olika sätt att skapa chanser på damflygeln: 14...cxd4!? 15.
cxd4 Sb4 16.Tac1 Dd6 17.Lb1
f5! eller 14...Tac8 följt av cxd4
och Dd6-a3.
14...Tfd8 15.De3 Tac8 16.Tac1
Chanserna väger jämnt och det
är svårspelat för båda parter.
Tveksamt var 16.dxc5 bxc5
(16...Sa5!?) 17.Dxc5 Df4 med
fin kompensation för svart.
16...De7 17.La3

17...Td7
Naturligtvis övervägde jag kva-
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litetsoffret 17...cxd4!? 18.Lxe7
dxe3 19.Lxd8 exf2+ 20.Kxf2.
Svart får en bonde samt en sund
bondeställning som kompensation, dock tyckte jag inte om att
vit inom kort får ett aktivt torn på
sjunde raden.
18.Le2 Sa5 19.dxc5 bxc5
20.Lb5 Tdc7!?
Tuffare än 20...Txd1+ 21.Txd1
a6 med lika spel. Svart står något
egendomligt med tornen på clinjen men jag räknade med att
detta skulle vara temporärt.
21.Sd2?!
Bättre var kanske 21.Tc2!? a6
22.Lf1 för att kunna dubblera
tornen på d-linjen.
21...a6!
Tvingar löparen att välja diagonal.
22.Ld3
På 22.La4 finns 22...Dh4!? varpå
vits löpare saknas på kungsflygeln.
22...De8
Med den kraftfulla idén 23...Da4.
23.Lc2 Dc6
Annars kan vit spela e4-e5.
24.De2 Td7
Bonderovet kändes osunt, t.ex.
24...Lxc3 25.Ld3 Ld4 26.Lb4!?
med idén 26...Da4?! 27.Lxa5
Dxa5 28.Sc4 och vit vinner
kvalitet.

25.Sc4?
Ett rejält fel. Vit borde ha inriktat
sig på försvar med 25.Sb1!, ett
drag som Portisch föreslog i
efteranalysen. Svart står bra men

att åstadkomma något konkret
av fördelen är inte lätt.
25...Txd1+ 26.Txd1 Db5! 27.Ld3
Sxc4 28.Lxc4 Da4 29.Lb2 Lxe4!
Utnyttjar svagheten på första
raden.
30.Lxa6
På 30.Td6 följer 30...Ld5! 31.
Lxd5 exd5 32.Txa6 (32.Txd5
Dxa2) 32...Te8! och svart vin-

ner.
30...Tb8 31.a3?
Det var nödvändigt att rädda den
sorgliga löparen med 31.La1 även
om svart har vinstställning efter
31...Lc2! och 32...Dxa2.
31...Lc2! 32.Tc1 Txb2 33.Ld3
Lh6! 34.uppg.
Även 33...Df4! var ett godkänt
slutdrag.

Sommarturné 2008
Det är dags igen. Vi drar till Tjeckien på jakt efter vackra
segrar, äventyr och normer. I år följer tolv personer med,
varav fyra svenska juniormästare. Turnén börjar i den
tusenåriga mångmiljonstaden Prag, vars imponerande
arkitektur klarat sig från världskrigens bomber, och avslutas
i den österrikiska kurorten Schwarzach, med badsjöar,
gröna ängar och inbjudande alpberg. Däremellan besöks ett
antal tjeckiska orter.
Pardubice är en stad där det är lätt att känna sig hemma:
vackra torg, universitet, kuller≠stensgator, knappt hundra
tusen invånare och många uteställen. Framförallt är staden
känd för Czech Open, schackturneringen som med knappt
1 500 deltagare är Europas största. Till detta kommer en
mängd andra spelkonvent som arrangeras under samma
veckor. I augusti går färden vidare till Olomouc, som vi
uppfattar som en ganska tråkig industristad. I Tjeckien är
det lätt att bli kräsen. Nästa anhalt är järnvägsmetropolen
Ceska Trebova. De 15 000 invånarna bor i en dalgång
nedanför Eagle Mountains och har låtit naturen ta sig in i
och förena sig med staden. Det finns onekligen tillfällen då
man tycker det är synd att åka vidare.
Men framförallt blir det naturligtvis mycket schack: förra
sommaren blev det 57 partier på 58 dagar och hela den
sista månaden utan vilodag. Om inte hela världen kan
erövras får man nöja sig med en och annan kungsställning.
AXEL SMITH
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OVE KINNMARK
Ett stycke svensk
schackhistoria
Av INGEMAR JOHANSSON

M

inns jag rätt så kom det tre
korta tonstötar från högtalaren alldeles till höger om svarta
tavlan (som fortfarande kallades
så fastän den faktiskt var grön).
Signalerna avbröt all verksamhet
i klassrummet, läraren knäppte
pliktskyldigast på ljudet och ut ur
högtalaren strömmade rektor
Bengt Sandqvists välbekanta och
metalliska stämma. Alltid var den
lika distinkt. Ibland fördömde han
kamratförföljelse och pennalism,
ibland manade han till förnyande
ansträngningar i betygsjakten.
Men det hände också att han slog
an en mildare ton. Så var i synnerhet fallet när skolan hade utmärkt
sig i sportsliga sammanhang.
Tidigt hösten 1961 var det dags
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för en sådan smekning från
skolans general. Rektor lät i
högtalaren kungöra att eleven
Ove Kinnmark i klass H4a hade
stått för en fantastisk prestation
genom att ha nått fram till finalen
i juniorvärldsmästerskapet i
schack efter att ha slagit allt inhemskt motstånd ur brädet och
sedan i junior-VM vunnit en förgrupp, vilket hade kvalificerat
honom till spel i finalgruppen.
Kanske låter mina ord ironiska,
men det är alls inte meningen.
Oves prestation var verkligen
enastående och vi gladdes med
honom. Själv var jag på den tiden
hans bänkgranne, men jag minns
egentligen inte hur han tog det.
Nu när jag snart femtio år senare

frågar honom svarar han kort:
”Jag tyckte egentligen aldrig om
uppmärksamheten.” Visst kunde
han visa mig och de andra intresserade i klassen och i Praktiska
Realskolans Schackklubb partier
och kombinationer (jag minns att
han gärna karaktäriserade olika
drag – även sina egna – som ”ett
riktigt Tal-drag” alternativt ”ett
äkta Fischer-drag”), visst var han
obestridlig stjärna i dessa sammanhang – men han ägde redan
då en grundläggande anspråkslöshet. Han gjorde ingen affär av
sig själv. Vi smidde vilda planer.
Ove påminner mig med ett stilla
skratt om att vi då planerade att
ge ut en schacktidskrift. ”Den
skulle väl komma ut en gång i

TfS nr 4/2008

28

08-07-07, 15.14

Fantisera fram detta: Nils Grandelius får chansen att spela
ett tidningsparti mot världsmästaren Viswanathan Anand
och vinner efter snygga svängar. Det hade varit stort.
Det hade gett genljud i schackvärlden.
Den 31 maj 1962 på Malmö Schacksällskaps lokaler på
Eriksfältsgatan. Jag har varit klubbansluten i ett år och deltar
i mitt andra junior-DM. När jag kommer till spellokalen,
förmodligen för att avsluta ett avbrutet JDM-parti, upptäcker
jag att det pågår en juniormatch mellan Skåne och Göteborg.
Finbräden och finpjäser har plockats fram. De flesta av de
församlade elitjuniorerna hade jag aldrig sett förut, bara läst
om i tidningen. Och där satt ju han – han som slog världsmästaren
Michail Tal året innan! Jag kände igen honom från tidningsbilder:
Ove Kinnmark. Det var stort. Spelare av den kalibern hade jag
aldrig sett i aktion förut. Den händelsen har etsat sig fast i mitt
minne. Kinnmark besegrade för övrigt Eskil Wadensjö på
förstabordet i den juniormatchen.
Fyrtiosex år senare: Ingemar Johansson har träffat Ove Kinnmark,
sin gamle skolkamrat, och porträtterar honom i detta mitt
avskedsnummer. Det är kärkommet. Kinnmark berättar bland
annat om sina möten med Michail Tal. Det var upplagt för ännu
en vinst mot honom i Nice 1974. Sovjetunionens världsmästargäng
var i gungning.
LG

veckan ungefär.” Redan vid den
tiden hade mitt intresse för
schackhistoria väckts och jag
minns att jag en gång frågade
honom om Savielly Tartakover.
”Jag ska höra med farfar”, svarade
Ove och återkom några dar senare med kungsordet: ”Jo, Tartakover var en stark stormästare.”
Farfar – det var Olof Kinnmark, det. Född 1897 hade han i
många år räknats till Göteborgs
starkaste schackspelare. Han vann
landslagsklassen i Trollhättan
1925 och deltog bland annat i
Sveriges åttamannalag i München
1936. ”Han var en romantiker”,
konstaterar Ove kort, och som
sådan var han också känd. Ett av
hans smeknamn var ”den svenske

Spielmann”. Gideon Ståhlberg
kännetecknade honom i “Svenska schackmästare“ (1964) med
följande ord: ”Olof Kinnmark är
Sveriges främsta publikspelare
genom tiderna. Vid hans bord
samlades åskådarna, väl medvetna om att offervändningar hängde i luften, om de inte redan hade
påbörjats. Kombinationsspelet
har för Kinnmark varit mera ett
mål än ett medel.” Lite mer om
farfar Olof finns på annan plats i
det här numret.
Man skulle kunna tro att Oves
intresse för spelet väcktes av just
farfar, men så var det inte. I stället var det pappa Ragnar – habil
klubbspelare i Majornas Schacksällskap – som invigde Ove i

grunderna. Han tog också med
sin ättelägg till Saltholmen (så
nära havsbandet man kan komma i Göteborg), där ett frejdigt
frisksportargäng kombinerade
vinterbad med schack. Speciellt
det senare föll Ove på läppen och
”plötsligt var jag anmäld till GTschacket”. Nu var Ove tio elva år
(han är född på julafton 1944)
och han vann tävlingen direkt.
”Sen vann jag det mesta jag ställde upp i under några år. En första
höjdpunkt var Junior-SM 1958.
På den tiden fanns det inga
åldersklasser och jag var så gott
som yngst i den gruppen.” En
andra klimax kom sommaren
1961, då Ove först vann en
mästargrupp i det årets SM i
Avesta och sedan ett särspel om
deltagande i Junior-VM. I särspelet deltog förutom Ove 1959 och
1960 års juniormästare, Börje
Jansson respektive Karl Gustaf
Dahl. Ove remiserade båda partierna mot Börje och slog Dahl
med 1½–½. Den idag närmast
helt okände Karl Gustaf Dahl var
en angreppsvillig och initiativrik
spelare från Estuna i Uppland,
som försvann spårlöst från elitschacket några år senare. Det
avgörande partiet visar Ove från
hans bästa sida. I ett pressat läge
levererar han ett kvalitetsoffer
som sätter allt på sin spets
och partiet vimlar snart av olika
teman: löparpar versus springarpar, spel på andra raden med
mera. Väl bekomme!
Preussiskt (C 59)
Karl Gustaf Dahl
Ove Kinnmark
Särspel till Junior-VM
i Stockholm 1961
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6
Den klassiska varianten i Preussiskt, kanske den främsta junioröppningen av dem alla?
4.Sg5 d5 5.exd5 Sa5 6.Lb5+ c6
7.dxc6 bxc6 8.Le2 h6 9.Sf3 e4
TfS nr 4/2008
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10.Se5 Dd4
När en stormästare får upp den
ställningen i dag så är det 10...Ld6
eller 10...Lc5 som gäller, men
partidraget förekommer också.
Det rekommenderades på sin tid
av Wilhelm Steinitz.
11.f4 Db6?!
Steinitz
rekommenderade
11...Lc5 12.Tf1 Dd8 och om 13.
c3 så 13...Sd5.
12.Sc3 Ld6 13.d4 exd3 14.Dxd3
Dc7 15.Dg3 0-0 16.0-0 Te8
17.Kh1 Tb8
Helst inte 17...Lxe5? för då följer
18.fxe5 Dxe5 19.Lf4 De6 20.
Lxh6.
18.a3 Sb7 19.b4 Sd8 20.Ld3

Olof och Ove Kinnmark analyserar den senares parti mot Karl
Gustaf Dahl. På brädet har de just fått upp slutställningen.

försvagning och utgör samtidigt
upptakten till en fin springarmobilisering.
24.g3 Se6 25.Lf5 Sg5

20...Txe5!
Ove stod lite passivt och gjorde
detta kallblodiga kvalitetsoffer för
att få taktiska motchanser. Spelet
blir nu mycket komplicerat.
21.fxe5 Lxe5
Här hade vit sin chans att förenkla spelet med 22.Lf4, t.ex.
22...Sh5 23.Lxe5! Sxg3+ 24.Lxg3
Db7 25.Lxb8 Dxb8 26.Se4 och
på så vis behålla en liten fördel.
22.De1 Ld7
Inte 22...Lxh2 på grund av 23.
Txf6!, t.ex. 23...gxf6 24.De8+
Kg7 25.Lxh6+! Kxh6 26.Dh8+
Kg5 27.Dg7+ Kh5 28.Le2+ Kh4
29.Dh6+ Kg3 30.Se4 matt.
23.Lb2
Det hade varit bättre att upphäva
bindningen med 23.Tb1.
23...Sg4!
Provocerar vit till en riskabel
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Svarts båda springare dominerar
kungsflygeln totalt.
26.Lxd7?!
Svart hotade med 26...Lxf5
27.Txf5 Dd7 och vit tvingas lämna tillbaka kvaliteten på e5, för
efter 28.Tf1 Lxc3 29.Lxc3 Dd5+
ser springarparet till att det blir
matt. Det var sådana svängar som
fick Dahl att byta av på d7, men
avsaknaden av den vita vitfältaren blir stor. Det hade varit
bättre att spela 26.De2. Till att

börja med kan svart inte byta på
f5: 26...Lxf5? 27.Txf5 och hotet
mot g4 knäcker svart, t.ex. 27...g6
28.Txg5. Så hur ska svart bemöta
hotet mot g4? Det tjänar inte
mycket till att flytta på måltavlan: 26...Sf6 27.Sd5! följt av 28.
Lxe5. Svart får i stället sätta sitt
hopp till 26...c5!? med drömmar
om spel på den långa diagonalen.
Det blir mycket oklart efter
exempelvis 27.Sd5!? Lxb2 28.
Tad1 Lc6 29.Lxg4 cxb4 30.axb4
Txb4.
26...Dxd7 27.Dd1 De6 28.Dd3
Lf6
Det förbereder tornets ankomst
till d8. Det fanns också en möjlighet att dra nytta av att tornet står
på b8 med 28...c5!?. Då faller
29.Tae1 på 29...Sxh2! med farligt angrepp. Det var också möjligt att offra direkt på h2, men
efter 28...Sxh2 29.Kxh2 får svart
nöja sig med remischackarna
efter 29...Dh3+ 30.Kg1 Ld4+ 31.
Dxd4 Dxg3+.
29.Sa4?
Bättre var att söka dambyte
direkt med 29.Df5.
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29...Td8
Det ser lömskt ut, men det fanns
något ännu lömskare: 29...c5! och
det finns inte någon hållbar parad
mot hotet 30...Dc6+ 31.Kg1 Sh3
matt. Problemet är att springaren
på a4 också är i farozonen, t.ex.
30.Dd2 Dc6+ 31.Dg2 Dxa4.
30.Txf6
Nu gick inte 30.Tae1 på grund av
30...Txd3 31.Txe6 Td2!.
30...Txd3 31.Txe6 Td2 32.Te8+
Kh7 33.Lc1(?)
Leder till snar matt, men även
efter 33.Ld4 Txh2+ (33...Txd4?
34.Te2 och vit har allt under
kontroll.) 34.Kg1 Sf3+ 35.Kf1
Sxd4 är vit förlorad. Tornet på a1
är indirekt hotat och efter det
krystade 36.Ta2 avgör 36...Tf2+
37.Ke1 Sxc2+ 38.Txc2 Txc2 med
två merbönder.
33...Txh2+ 34.Kg1 Sf3+
Springarparets totala triumf!
35.uppg.
Juniorvärldsmästerskapet i Haag
1961 var en mycket stark turnering. Det vanns till sist av Bruno
Parma och bland de andra blivande stormästarna återfanns Florin
Gheorghiu, Helmut Pfleger,
Heikki Westerinen, Coenraad
Zuidema och Vlastimil Hort, som
för övrigt var förhandsfavorit men
blev utslagen av Ove, Pfleger och
Zuidema i förgruppen. Därifrån
hämtar vi ett parti mot italienaren Antonio Rosino, vilket i sin
smått otåliga energi utmärkt väl

Början på en schackkarriär. Nils Winberg och Ove Kinnmark i ett
parti där den förre förmodligen fick användning av livbojen.

karaktäriserar Oves spel vid den
här tiden.
Spanskt (C 85)
Ove Kinnmark
Antonio Rosino
Junior-VM, förgrupp B, Haag 1961
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Lxc6
Det ser kanske lite konstigt ut att
först backa till a4 och sedan slå
av på c6, men det finns en poäng
i att skjuta upp avbytet. I avbytesvarianten (4.Lxc6) har svart i
regel andra planer för de pjäser
som nu står på e7 och f6. I den
uppskjutna avbytesvarianten får
svart lägga tid på en lämplig omgruppering av dessa båda pjäser.
6...dxc6 7.d3 Ld6 8.Sbd2 c5
I Wijk aan Zee 2006 ville Aronian inte välkomna Kamskys
springare till c4 utan vidare, så
han spelade 8...Le6.
9.Sc4 De7 10.a4 0-0 11.b3 Lg4
12.h3 Lh5 13.Se3 Lg6
För att kunna ställa springaren på
f4 via h5. Vit å sin sida har spetsat
in sig på fältet f5.

14.Sh4 Sh5 15.Shf5 Dd7 16.Df3
Sf4 17.Kh2
Han vill jaga bort springaren med
g2-g3, så skyddet av h3 behöver
först förstärkas. Här tycks 17.
Sxd6 Dxd6 18.Sc4 Df6 19.Kh2
chansrikt. Bonden på e5 är illa
ute, t.ex. 19...Tfe8 20.Sxe5 Dxe5
21.Lxf4.
17...Tad8 18.g3 Se6 19.Lb2 Sd4
20.Lxd4 exd4
Att slå med andra bonden verkar
bättre: 20...cxd4! 21.Sxd6 cxd6
22.Sd5 f5 och svart har initiativet.
21.Sg2 Tde8 22.Tae1 Te5 23.
Sxd6 cxd6 24.g4
Förhindrar en sprängning med
f7-f5, men möjligheten d6-d5
finns kvar. Svart måste ruska liv i
löparen så att han inte till sist blir
sittande med en dålig löpare mot
en bra springare. Vit å sin sida
kan jobba på att få i gång en
bondestorm.
24...f6 25.Dg3 Tfe8
Det är en känslig ställning där
dragföljden är viktig. Frågan är
om han ska förekomma vit med
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TfS nr 4.08.pmd

31

08-07-07, 15.15

31

direkt 25...Lf7. Grundplanen
måste vara att spränga med
d6-d5.
26.f4 T5e7 27.h4
27.f5 Lf7 28.g5 är avgjort ett
intressant alternativ.
27...h6?
Ett felgrepp i den delikata balansen mellan angrepp och försvar.
Det visar sig att detta försök att
neutralisera vits bondestorm bara
medför en försvagning av svarts
kungsställning. Det var dags att
gå till motaktion med 27...d5,
t.ex. 28.f5 Lf7 29.g5 Kh8! 30.g6
Lg8 och svart är beredd att ta
över initiativet.

28.g5
Nu får svart aldrig chansen att
genomföra d6-d5. Framstöten
g4-g5 blir ännu starkare om vit
först lägger in f4-f5: efter 28.f5!
Lf7 29.g5 bryter vit igenom på
g-linjen, t.ex. 29...hxg5 30.hxg5
fxg5 31.Dxg5 Te5 32.Sh4 De7
33.Tg1 varpå svart tvingas byta
dam och lämna över g-bonden.
Efter 33...Dxg5 (33...Df8 34.Sf3
T5e7 35.f6) 34.Txg5 Kf8 (34...d5
35.Sf3 T5e7 36.f6) 35.Teg1 sitter vit med ett vunnet slutspel.
28...hxg5?!
Det naturligaste men förmodligen inte det bästa. Här finns
direkt 28...f5 och det blir svårare
för vit att bryta igenom, men
efter 29.gxh6 De6 30.Dg5 (med
hotet exf5) 30...gxh6 31.Dxh6
Tg7 32.exf5 Dxf5 33.Dg5 bör vit
ändå stå lite bättre.
32
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Allt intressant finns till höger på denna bild av klass H4a i Praktiska
Realskolan i Göteborg från höstterminen 1961. Sittande längst till
höger återfinns artikelförfattaren, i raden bakom honom näst
längst till höger står Ove Kinnmark och på väggen högst upp till
höger kan skolans lokalradio beskådas.

29.hxg5 f5 30.Sh4! Lf7?
Nu blir det enkelt för vit, men det
var hur som helst besvärligt för
svart att stå emot trycket. Efter
det paradoxala 30...Te6!? kan
31.exf5 besvaras med 31...Lxf5
(32.Sxf5 Te2+), så vit får hitta
något annat. Det ser bättre ut
efter 31.Sxg6 Txg6 32.Dh3, t.ex.
32...Tf8 33.Kg3! d5 34.Dh5 Dd6
35.exd5 och vit kan leka med
vinnande idéer som Te5 följt av
Th1, damschack och Txf5+.
31.Sxf5 Te6 32.Sh4 g6 33.f5
gxf5 34.g6 Lxg6 35.Sxg6 Kf7
Eller 35...Dh7+ 36.Sh4+ Kf7 37.
Txf5+ Ke7 38.Tg5 Kd8 39.Kg2
och svart har inte skuggan av
kompensation för pjäsen.
36.Txf5+ Tf6 37.Txf6+ Kxf6 38.
Tf1+ uppg.

I finalen kom en reaktion. Ove
lyckades bara skrapa ihop 2½
poäng på de elva ronderna. Ytligt
sett en besvikelse, men man ska
komma ihåg att han som vanligt
vid den här tiden var yngst i startfältet, lite drygt sexton bara, och
att det var första gången han ställdes mot stenhårt internationellt
motstånd.
Tidigare samma år hade han
emellertid fäst en skalp som hette
duga vid bältet. I ett teleparti
tidigt på året besegrade han dåvarande världsmästaren Michail
Tal. Jag låter Ove själv berätta:
”Jul- och nyårshelgen 1960-61
pågick en stormästarturnering i
Stockholm. Dragplåstret var självfallet världsmästaren Michail Tal
från Riga. Världsmästaren var
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också i praktslag och vann turneringen före Uhlmann, Kotov,
Böök och Unzicker. Jag spelade i
en sidoturnering – en sanktionerad mästarturnering där segraren
gick upp i landslagsklassen.
Under turneringen fick jag en
förfrågan om jag hade lust att
spela ett teleparti mot Tal i
Dagens Nyheter. Någon längre
betänketid behövdes inte från
min sida, utan vi träffades och
lottade. Det bestämdes också att
vi skulle spela över brädet i 15
drag. Så här gick det hela till.”
Spanskt (C 99)
Ove Kinnmark
Michail Tal
Teleparti 1961
1.e4 e5
Lite överraskande. Sicilianskt var
ju annars Tals huvudförsvar mot
1.e4.
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0
8.c3 d6 9.h3 Sa5
Tjigorinvarianten, betraktad som
huvudvarianten i Spanskt vid
tiden för partiet.
10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2
cxd4 13.cxd4 Lb7 14.d5
Här slutade partiet i Stockholm.
Resten spelades alltså som teleparti, det vill säga vi hade en dags
betänketid för varje drag.
14...b4
Efter detta till synes normala drag
får svart problem på damflygeln.
Vanligt är 14...Lc8 15.b4 Sc4
16.Sxc4 Dxc4 17.Tb1 med liten
fördel för vit.
15.Sf1 Lc8 16.Ld2!
Får vit tid med Tc1, blir fördelen
ännu mer påtaglig. Svarts springare på a5 hänger i luften.
16...Sc4 17.Lxb4 Tb8
Om i stället 17...Sxb2 så följer
18.Dc1 Sc4 (18...Tb8 19.Dxb2
a5 20.Dc3!) 19.Ld3 och vit
vinner.
18.Lc3 Sxb2 19.Lxb2 Txb2
Svart har fått tillbaka bonden,

men efter vits nästa drag är tornet
på b2 infångat.
20.Lb3! Ld7 21.S3d2 Lb5 22.
Se3
Därmed är vit redo för kvalitetsvinsten med Sc4.
22...Txd2 23.Dxd2 Sxe4 24.Dc2
Sc5 25.Lc4 Ld7 26.Tab1 f5
27.Sf1
Ett nyttigt drag. Springaren står
bättre på f1, varifrån den bäst kan
parera svarts sista chans – ett
kungsangrepp.
27...Lf6 28.Db2 f4 29.Db6 Dc8
30.Dxd6 f3
Äntligen har svart fått igång motspelet – men vit har en prima
överraskning på lager.

31.Dc7!!
Helt avgörande. Efter dambyte
blir kvaliteten avgörande, och flyttar damen så hänger springaren
på c5. Känslan att ”offra” damen
mot just Tal var inte heller dum.
31...fxg2 32.d6+ Kh8
På 32...Le6 kan vit spela 33.Se3
Lxc4 34.Dxc8.
33.Sg3 Lxh3 34.Dxc8 Txc8 35.
Kh2 Ld7 36.Te2 e4
Annars hade vit dubblerat tornen
på b-linjen.
37.Sxe4 Le5+ 38.Kg1
Inte 38.Kxg2 på grund av
38...Sxe4 39.Txe4 Lc6.
38...Sxe4 39.Txe4 Lxd6 40.Td1
Lf5 41.Le6!
Därmed reduceras svarts taktiska
chanser avsevärt. Resten är
enkelt
41...Lxe6 42.Txe6 Lf8 43.Txa6

h6 44.a4 Kh7 45.Td7 Tc2 46.
Taa7 Lc5 47.Txg7+ Kh8 48.
Th7+ Kg8 49.Tag7+ Kf8 50.Tf7+
Kg8 51.Thg7+ Kh8 52.Tg6 Ta2
53.Txh6+ Kg8 54.Tf5 uppg.
(Kommentarer av Ove Kinnmark)

Under de närmaste åren blev det
ytterligare några framträdanden i
internationella turneringar – man
kan nämna de båda zonturneringarna i Halle 1963 och 1967,
där Ove inte lyckades över hövan
men han minns sin svenske
medtävlare i båda med värme.
“Martin Johansson var en väldigt
stark spelare, bortglömd och
förbisedd idag, men för sin tid
ytterst teorikunnig. Han var
inbiten ungkarl, hade en gård i
Dalarna – var ödmjuk och utan
åthävor, lite av filosof, en helt
annan typ än till exempel de
bullersamma Zandor Nilsson och
Kristian Sköld.“
Andra internationella begivenheter att nämna på 60-talet var
den starka juniorturneringen i
Zürich 1964, där Ove kom trea
efter Helmut Pfleger och Peter
Lee, men före bland annat Ole
Jakobsen och Bojan Kurajica. Han
deltog också med framgång i
Hastings Challengers där han
1963 delade segern med Nona
Gaprindasjvili och 1969 kom på
delad andraplats. Han har även
speciella minnen från jubileumsturneringen i Stockholm 196667 (det var SSF:s 50-åriga existens som firades), där han delade
tredjeplatsen med Eero Böök och
Bent Larsen efter Paul Keres och
Martin Johansson. “Det här kom
att bli Gideon Ståhlbergs sista
turnering och till råga på allt
spelade han sitt allra sista tävlingsparti mot mig. Efter 46 drag
hade vi fått upp en ställning som
var stenremi, så jag bjöd. Då
säger Ståhlberg – han hade ju en
mycket speciell röst, en stentorsstämma – så högt och ljudligt att
TfS nr 4/2008
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inte en människa i lokalen kan ha
undgått att höra det: “Jaså, du
bjuder remi!“ Poängen var givetvis att remi var inget en svensk
spelare fick till skänks av Gideon
– den var en nåd. Över huvud
taget hade han en otrolig pondus.
Bevistade Ståhlberg en tävling
gick han självklart in bakom
repen – han var ju stormästare
punkt slut. Även om man inte såg
honom hörde man alltid att han
hade kommit. På banketten efter
Stockholmsturneringen höll han
ett bejublat tal – det var omöjligt
att tänka sig att han skulle vara
död bara fem månader senare.
Fast kanske borde man ha anat
det? När jag nu i efterhand tänker
på talet var det litegrann som ett
tack och farväl, speciellt riktat till
turneringsvinnaren och gode vännen Paul Keres. Ståhlberg anade
kanske själv att slutet kunde vara
nära? Vi andra hade hört sägas att
han var sockersjuk, men ändå
tycktes han inte dra ner på mat
och dryck. Och han var ju förtjust i båda.“
Närmare ett år senare deltog
Ove i Erik Olsons minnesturnering i Göteborg, där han blev fyra
efter Jefim Geller, Rolf Martens
och Nona Gaprindasjvili, men
annars blev det sparsamt med
internationella turneringar. Han
ställde visserligen upp i SM-gruppen regelbundet under åren
1965–1976, men den riktiga fullträffen ville aldrig riktigt infinna
sig där. Som bäst kom han på en
odelad tredjeplats i Nässjö 1970,
vartill kan läggas flera delade
tredje- och fjärdeplatser. Bland
enskilda SM-duster minns Ove
gärna en uppgörelse från Norrköping 1968, där han mot Göran
Broström fick till ett sådant där
sällsynt parti där allt klaffar. Det
spelades i näst sista ronden och
kändes extra tillfredsställande för
Ove, eftersom resultatet innebar
att gode vännen Börje Jansson
34
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gick förbi Broström och i praktiken säkrade sin första SM-vinst.
“Året innan tog jag remi mot
Martens och satte därmed en käpp
i hjulet för Börje, men nu behövde jag inte ha dåligt samvete
längre.“
Sicilianskt (B 91)
Ove Kinnmark
Göran Broström
SM i Norrköping 1968
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.g3 e5
En variant som fortfarande är
ganska populär, även i de bästa
kretsar.
7.Sde2 b5 8.Lg5
Här finns en rad alternativ. 8.Lg5
är ett drag som numera framför
allt förknippas med Alexander
Ivanov, och han brukar besvara
8...Sbd7 med 9.Sd5.
8...Sbd7 9.a4 Lb7 10.Lg2 Le7
10...b4 11.Sd5 a5 kommer i
betraktande.
11.axb5 axb5 12.Txa8 Dxa8
13.Sxb5 Da5+ 14.Sec3 Lxe4?
Lugnt och fint var 14...0-0 15.
0-0 La6.
15.Lxe4 Sxe4

16.Dd5!!
Draget som Boström missade. Det
är ”kusligt starkt”, som Bengt
Hörberg skrev en gång i tiden. I
första hand hotar 17.Sxd6+ följt
av Dxa5.
16...Da1+
Svart har inget bättre. På
16...Sdc5 följer helt enkelt 17.

Dc6+ Kd8 18.0-0! och svart är
försvarslös, t.ex. 18...Sxg5 19.Td1
Sd7 20.Sd5 Sf3+ 21.Kg2 Sd4
22.Txd4! exd4 23.b4! och svarts
dam tvingas släppa kontrollen
över c7 med ödesdigra konsekvenser, t.ex. 23...Da2 24.Dc7+
Ke8 25.Dc8+ Ld8 26.Sxd6+ Kf8
27.Dxd8 matt, eller 18...Lxg5
19.b4! Da6 (19...Dxb4 20.Dc7+
Ke8 21.Dc8+ Ld8 22.Sc7+ Ke7
23.S3d5+ med matt.) 20.Dc7+
Ke8 21.bxc5 Ld8 22.Sxe4! och
vit vinner.
17.Ke2 Sxc3+
Nu gick förstås inte 17...Dxh1 på
grund av 18.Da8+ o.s.v.
18.bxc3 Da6
Spikar springaren men vad hjälper det?
19.c4 Db6?
Ett sista sprattel erbjöd 19...Kf8
men efter 20.Lxe7+ Kxe7 21.Td1
Sf6 22.Dxd6+ Dxd6 23.Sxd6
vinner vit likafullt.
20.Ta1 Lxg5 21.Ta8+ Sb8 22.
Sxd6+ Ke7 23.c5 Db2 24.Ta7+
uppg.
“Allra helst minns jag förstås
olympiaderna“, berättar Ove. “Jag
deltog i tre stycken: Havanna
1966, Siegen 1970 och Nice
1974. Det var fantastiska upplevelser, var och en på sitt sätt. Och
de blev ju inte sämre av att jag
lyckades hyfsat och tog mer än
sextio procent i de båda första.“
Särskilt olympiaden i Havanna
1966 lever i Oves minne. Inte
bara för att han själv med 9½ av
15 blev bäste poängplockare i det
svenska laget, utan framför allt
för helhetsintryckets skull. Den
kubanska staten hade inte lämnat
någon möda ospard för att lyfta
fram schacket. ”Det var en formidabel upplevelse. Vi behandlades som statsmän och det var
schack överallt. Nästan varje dag
dök Fidel Castro, som faktiskt var
genuint schackintresserad, upp på
hotellet – Hotel Havana Libre –
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Tigran Petrosian utför ett drag mot Fidel Castro i en simultan under olympiaden i Havanna 1966. På
bilden till höger har Petrosian intagit en åskådarposition, och på hans högra sidan står Börje Jansson.

där vi både bodde och spelade,
och kollade läget, ibland spelade
han också blixt på kvällarna. Turneringen arrangerades i en enda
stor lokal, alla var där – Fischer,
Spasskij, Petrosian ... – och alla
umgicks med alla. Vi i svenska
laget hade faktiskt en hel del
samröre med Bobby och bland
annat skänkte Martin Johansson
honom ett par hett åtrådda fickschackspel, de där med piggar.
Dom gillade han. Martin var
förresten lagledare och efter
olympiaden fick han ett av de
specialgjorda schackborden i ädelträ hemskickat till Dalarna. Allt
var mycket påkostat. Det var en
lång turnering, vi var där en
månad och vistelsen på Kuba blev
ännu längre än avsett. Resan dit
var lång, flyg med propellerplan
via Prag–Irland–New Foundland
till Havanna. Och när vi skulle
hem fick vi vända i luften efter ett
par timmar, planet skakade, en
propeller fungerade inte, det var
rätt otäckt med bara den grå
Atlanten inunder oss. Då vi kom
tillbaka till Havanna fanns det
inga reservdelar, så vi blev kvar
på Hotel Havana Libre en vecka
extra – allt på kubanska statens

bekostnad – innan vi så småningom flög hem via Azorerna–Prag–
Berlin. Ja, det var omtumlande.”
I Siegen 1970 var det förstås
annorlunda, tyskt och välorganiserat, men också där var ”alla”
med. Ove tog 8 poäng av 13
möjliga, men än bättre resultat
hade Börje Jansson (11 av 15!)
och Ulf Andersson (9 av 14).
”Det var första gången som Uffe
deltog i det svenska laget – han
hade slagit igenom året innan –
och man märkte direkt vilken
kapacitet han hade. Det var ett
sant nöje att analysera med
honom. Vi ägnade oss dock inte
mycket åt preppar – det här var ju
före datorernas tid. Efter att vi
själva åkt hem spelade förresten
Uffe ett tidningsparti mot Fischer
– det var Expressen och Kristian
Sköld som arrangerade det – på
ett hotell inne i Siegen. Partiet
har idag nästan glömts bort, men
Bobby, som spelade 1.b3, vann
genom en mycket vacker manöver där Kh1, Tg1 och g4 var kardinaldrag.”
OS i Nice 1974 var i sin tur
mycket annorlunda. ”Det var en
fullständigt kaotisk föreställning,
mycket illa organiserad. Ingen-

ting fungerade, turneringsbulletinen bröt samman efter första
ronden och man fann inlämnade
protokoll slängda i papperskorgarna här och var. Vi spelade i en
mässhall där telefoner ringde
och sopbilar kom inkörande. Det
var rent otroligt.” Ove lyckades
sämre än i de båda tidigare
olympiaderna (6½ av 14), men
Nice 1974 har ändå en speciell
betydelse för honom. Sverige var
nämligen mycket nära att ställa
till med en sensation mot Sovjet,
som ställde upp med fyra världsmästare – Anatolij Karpov, Boris
Spasskij, Tigran Petrosian och
Michail Tal mot respektive Uffe,
Axel Ornstein, Dan Uddenfeldt
och Ove. Uffe tog en snabb remi,
men efter att partierna avbrutits
stod Ornstein på vinst mot
Spasskij och Uddenfeldts och
Oves partier var oklara. ”Jag
minns att Axel låg utspilld i
hotellsängen och konstaterade att
han hade exvärldsmästaren på
gaffeln. Själv hade jag varit pressad i en stor del av mitt parti mot
Tal, men tyckte mig ändå ha
ett visst motspel. Så småningom
lyckades Spasskij rädda en halvpoäng medan Uddenfeldt förloTfS nr 4/2008
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rade och själv satt jag ensam kvar
mot Tal. Efter sju åtta timmars
spel blev det remi till slut, men
direkt efter partiet visade Tal en
möjlig vinstvariant för svart, det
vill säga för mig. I den vevan
frågade jag honom också varför
han hade spelat 1.Sf3 – han brukade alltid dra 1.e4 vid den här
tiden – och han svarade att nej,
det ville han inte riskera, jag var
ju expert på Spanskt! Det var
förstås vårt gamla teleparti från
1961 som spökade i huvudet på
honom.” Ove lyckades alltså inte
besegra Tal en andra gång. Det är
inte så mycket att säga om, i sina
åtta spelade olympiader mellan
1958 och 1982 förlorade ”trollkarlen från Riga” bara två (2)
av 101 partier – mot Jonathan
Penrose i Leipzig 1960 och mot
Yasser Seirawan i Valetta 1980.
Här är i vart fall den spännande
uppgörelsen från Nice.
Damgambit (D 66)
Michail Tal
Ove Kinnmark
OS, Nice 1974
1.Sf3 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.d4
Le7 5.Lg5 0-0 6.e3 Sbd7 7.Tc1
c6 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 h6?!
Partiet har artat sig till en mycket
klassisk Damgambit. Nu för
9...Sd5 10.Lxe7 Dxe7 till ”Capablancas avlastningssystem”, som
den kubanske världsmästaren en
gång i tiden firade stora triumfer
med. Textdraget är ingen förstärkning eftersom vit inte behöver byta på e7 när löparen står
på h4.
10.Lh4 Sd5 11.Lg3
Löparen blir stark på diagonalen
h2-b8 och omöjliggör bland
annat befrielsedraget e6-e5.
11...Sxc3 12.bxc3 c5 13.0-0
Da5
En katastrof från Pärnu 1937,
Ståhlberg–Villard: 13...b6 14.d5
Sf6?? 15.d6 uppg.
14.De2
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Garderar a2 och förhindrar
b7-b5.
14...a6 15.d5 exd5 16.Lxd5 Sf6
17.c4!
”Vit har säkrat sitt initiativ”,
skriver Lev Polugajevskij i sitt
klassiska spelöppningsverk “Damengambit“ (1987) och hänvisar
till just det här partiet.
17...Sxd5 18.cxd5 Ld7 19.Tfd1
La4 20.Te1 Tad8 21.e4 Lb5
22.Dc2 c4 23.Le5 Lb4
”En mycket svårbehandlad och
svårbedömd ställning har uppstått där vits centrumbönder,
åtminstone i mittspelet, borde
vara starkare än svarts flygelbönder”, skriver Börje Jansson i
Schacknytt nr 5/74.
24.Te3 Tfe8 25.Db2 Lf8
”Sådana drag har jag alltid varit
svag för.” – Ove Kinnmark.
26.Lc3 Da4
”Här lever damen farligt, men
om svart spelar passivt blir han
krossad”, förklarar Ove.
27.Dd2 Ld7

28.Tb1
Ett annat sätt att föregripa bbondens väntade frammarsch är
28.Sd4 b5 29.Sc2 och svart kan
naturligtvis inte slå på a2.
Efter 28.Se5 f6 finns två vitt
skilda vägar. Svart har ingenting
emot att hans dåliga löpare byts
av, och efter 29.Sxd7 Txd7 har
svart bra koll på e5. Alternativet
är det fullständigt oklara
29.Sxc4!? Dxc4! 30.Lxf6 Dxc1+
31.Dxc1 gxf6.

28...b5 29.a3 Lc5
Är det möjligt att slå på a3 och
därigenom skapa bättre förutsättningar för bondestormen? De
flesta tackade nej när Tal bjöd.
Efter exempelvis 29...Lxa3!?
30.Dd4 f6 31.Ta1 Tb8 32.Lb2
Lxb2 33.Dxb2 c3 34.Dxc3 b4!?
är det svårt att värdera svarts
förbundna fribönder.
30.Sd4 Ld6
Det fanns ett bäst före-datum för
att käka a3-bonden. Nu faller
30...Lxa3? på 31.Tg3 med avgörande angrepp.
31.Se2 Lg4
Om istället det åpna – som vi
säger i Göteborg – 31...Dxa3 så
32.Lxg7.
32.f3 Ld7 33.Lb4 Le5 34.f4

34...c3!? 35.Txc3!
”Typiskt Tal. Om nu 35...Lxc3?
så 36.Sxc3 med damvinst.” – Ove
Kinnmark.
35...a5 36.fxe5 axb4 37.Tg3
”Detta drag kom blixtsnabbt. Det
hotar slag på h6”, förtydligar Ove.
Annars fanns klar fördel med det
mera stillsamma 37.Txb4.
37...Kh7 38.axb4 Da7+ 39.Kh1
Txe5
Ove lyckades parera den första
anfallsvågen, och nu tvingas Tal
oroa sig lite för e4-bondens välbefinnande.
40.Sc3 Tc8 41.h3
Vit vill ha luft. Tal gjorde draget
snabbt för att Ove skulle tvingas
försegla. Det här spelades nämligen på den tid när partier gick till
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Olympiaden i Nice 1974. En respektfull Michail Tal mot Ove Kinnmark i revanschmötet.
Det var ett publikparti.

avbrott och sedan analyserades
utan datorer. Det sovjetiska laget
hade ett ruskigt analysteam, men
vid frukosten nästa dag lät stormästaren Jefim Geller undslippa
sig att man inte hade funnit
någon klar vinst för vit. Det
visade sig också att Ove hade
förseglat det starkaste, nämligen
41...Tc4! 42.Tb2 Db6 43.Df2
Dxf2 44.Txf2 f5!?
Centrumbönderna splittras. Det
är värt en del.
45.exf5 Lxf5 46.Tb2
Om istället 46.Sxb5 så 46...Txd5
47.Sc3 Td3 48.Txd3 Lxd3 49.Sa2
Lb1 och b-bonden är på väg att
lämna brädet.
46...Ld7 47.Td3 h5 48.Kg1 h4
Håller nere vit – en nödvändighet
enligt Ove.
49.d6 Tf4

Det hotar att inta första raden
och sätta matt. Svart har en del
spel för bonden.
50.Tb1 Tc4
Inte 50...Lf5? 51.d7.
51.Tb2 Te1+ 52.Kf2 Te6 53.Te2
Tf6+
”Att byta torn var inte att tänka
på. Jag ville behålla aktiviteten.”
54.Ke1 Lf5
En viktig ställning. Om nu 55.Tf3
så 55...Txd6 56.Txf5 Txc3
57.Txb5 Td4 och det hela bör
mynna ut i remi.
55.d7 Lxd7 56.Se4?!
Tal väljer bort tornslutspelet och
ger sig in på ett tveeggat angreppsförsök.
56...Tf4
Här påbörjades en ny dragserie.
57.Sg5+ Kg6 58.Sf3 Lf5 59.
Td6+ Kh5 60.Kf2 Le4

Från att ha spelat en undanskymd
roll på d7 har löparen växt till en
jätte. Tal har överspelat sina kort.
61.Td7

61...Kh6?
Efter många timmars spel missade Ove det avgörande 61...g5!
och efter t.ex. 62.Te7 Txb4 (men
för all del inte direkt 62...Lxf3??
TfS nr 4/2008
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En bild tagen från åskådarplats. Tjugotreårige Anatolij Karpov passerar bordet utan att betrakta vad
Tal och Kinnmark har för sig. Karpov hade säkert tankarna på annat håll. Det väntade en kandifatfinal
mot Viktor Kortjnoj och det var tal om att Bobby Fischer inte tänkte försvara sin VM-titel året därpå.

63.gxf3 Txb4 på grund av 64.
T2e6 och svart måste ge torn för
att inte bli matt) 63.Te8 Tc4 64.
Th8+ Kg6 65.Tg8+ Kh6 66.Td2
Tf6 67.Td7 Lxf3 68.gxf3 Tc2+
blir det i längden ytterst svårt för
vit att hålla ställningen. Tal påpekade den försuttna möjligheten
direkt efter partiet.
62.Ke3 Lxf3 63.gxf3 Tf6
63...Txb4 och 63...g5 ger möjligen lite bättre chanser att
undvika remi.
64.Tg2 Tc3+ 65.Kd4 Tfxf3
66.Tdxg7 Tfd3+ 67.Ke4 Te3+
68.Kf4 Tf3+ 69.Ke4 Tfe3+
70.Kf4 Tf3+ remi
Även om utbudet var synnerligen torftigt jämfört med idag
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spelades det trots allt en del internationella turneringar i Sverige
under 1970-talet. För Oves del
förtjänar framför allt två stycken
att ihågkommas: Göteborg 1971
och Eksjö 1974. I den förra, som
spelades i den vackra Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus,
triumferade Ulf Andersson tillsammans med Vlastimil Hort,
medan regerande världsmästaren
Boris Spasskij ”bara” kom trea.
Oves poängskörd blev inte rikare
än 4 av 11, men på vägen dit
besegrade han tre stormästare
(Istvan Bilek, Arturo Pomar och
Laszlo Szabo), ett kraftprov som
förlänade honom prestationsrankingen 2563, ”Det var väl i
princip det enda jag gjorde i den

turneringen”, säger han nu med
ett snett leende. Må så vara, men
inget av partierna skäms för sig.
Hans vinst mot Szabo illustrerar
utmärkt väl hur farlig Ove kan
vara när han får chansen att
kontra – får man tro honom själv
är just den förmågan väsentlig i
hans schackliga talang.
Nimzoindiskt (E 46)
Laszlo Szabo
Ove Kinnmark
Göteborg 1971
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.
e3 0-0 5.Se2 d5 6.a3 Le7 7.Sf4
c6 8.Ld3 Te8 9.0-0 Sbd7 10.b4
Ld6 11.Lb2 dxc4 12.Lxc4 e5!
Tematiskt och starkt. Svart kan
vara nöjd med öppningen.
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13.dxe5 Sxe5 14.Le2 De7 15.h3
Sg6 16.Sxg6 hxg6 17.Sa4 Lf5
18.Ld4 Se4 19.f4?
Vit vill hålla fältet e5, men underskattar kraften i det initiativ
svart nu rycker åt sig. Textdraget
får nog sägas vara ett grovt positionellt fel. Befogat var 19.Ld3,
t.ex. 19...Le5 20.Lxe4 Lxd4 21.
Dxd4 Lxe4 med lika spel.
19...b5! 20.Sb2
Att flytta springaren till c3 går
ju inte nu när e3-bonden har försvagats.
20...a5 21.g4
Vit gör en dygd av nödvändigheten och går till storms på kungsflygeln; något annat motspel har
han inte. Efter t.ex. 21.Tc1 Tac8
22.Sd3 (22.bxa5 Lxa3) 22...axb4
23.axb4 Lxb4 24.Sxb4 Dxb4 har
vit ingen kompensation för bonden.
21...Ld7 22.Sd3 axb4 23.axb4
Txa1 24.Lxa1 Le6 25.Lf3 Lc4
26.Ld4
Kvalitetsoffret 26.Le5!? var
intressant men otillräckligt, t.ex.
26...Lxe5 27.Sxe5 Lxf1 28.Lxe4
Lxh3 29.Lxc6 Dh4! 30.Df3
(30.Dd5 Te7 31.Dxb5 Dg3+
32.Kh1 Dxe3) 30...Td8 31.Ld5
De1+ 32.Kh2 Dd2+ 33.Kxh3
Dxd5 34.Dxd5 Txd5 och svart
vinner.
26...Lxd3 27.Dxd3 Lxb4 28.Tc1
c5

29.Le5
Alternativet 29.Lxe4 var föga
uppmuntrande, t.ex. 29...cxd4

30.Lc6 Dxe3+ 31.Dxe3 Txe3
32.Lxb5 d3 33.Tc8+ Kh7 34.Td8
d2 35.Kg2 La5 (Löparen får inte
stå i vägen när tornet intar fjärde
raden.) 36.Td7 Te1 37.La4 Te4
o.s.v.
29...Sd2! 30.Ld5 Td8 31.Dxg6?
Denna taktiska motstöt pareras
elegant, men vit var redan bortom räddning, t.ex. 31.e4 c4 32.
Dg3 g5 33.Kg2 Txd5 34.exd5 f6,
eller 31.Kg2 Dd7 32.e4 Sxe4
33.Dxe4 Dxd5 34.Dxd5 Txd5.
31...Sf3+! 32.uppg.
Vits löparpar raderas ut.
Den lilla småländska idyllen
Eksjö utmärktes på 70-talet av
ett rikt schackliv och där arrangerades på den tiden en rad starka
internationella turneringar. För
Oves del blev den som avverkades 1974 mest lyckosam. Han
kom på delad förstaplats och från
det tillfället minns han helst partiet mot Erik Lundin. ”Av de tre
musketörerna spelade jag mot
Ståhlberg och Lundin, men aldrig mot Gösta Stoltz. Ändå har
jag ett väldigt personligt minne
av honom. Det stammar ända
från 1958 – i dagarna exakt 50 år
sedan – då jag vann Junior-SM i
Växjö i ett särspel mot Bengt
Wahlund. Stoltz var där och efter
ett parti kom han fram till mig
och placerade, som en gest av
uppskattning får man väl tro, en
Dixi-kola vid mitt protokoll. Sen
avlägsnade han sig utan ett ord.”
De som har åldern inne minns
denna femöres gräddkola med
saknad. Det fanns en chokladvariant också som hette Rival,
men det tyckte kanske Stoltz var
att ta i.
Skotskt (C 45)
Ove Kinnmark
Erik Lundin
Eksjö 1974
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sxc6 bxc6 6.e5

De7 7.De2 Sd5 8.c4 Sb6
Detta och 8...La6 är ungefär lika
vanliga alternativ..
9.Sc3 d6
I dag är det 9...De6 10.De4 g6
som är utgångspunkten för teoridiskussionerna. Partidraget har
aldrig varit i ropet.
10.Lf4!?
Förmodligen en nyhet när partiet
spelades. Det vanliga i denna
ovanliga variant har varit att först
slå av på d6.
10...d5
Här kunde 10...Le6 11.b3 g5!?
ha gett svarts svartfältare intressanta perspektiv från g7.
11.cxd5 cxd5 12.Dd2 Dd7 13.
Lb5 c6 14.Ld3 Le7 15.0-0 0-0
16.Dc2 h5!?
Lundin förnekar sig inte, hans
spelstil var ytterst aktiv. Tanken
här är att fylla på med Dg4 och
tvinga fram försvagningar av vits
kungsställning.
17.Tad1 Dg4 18.Se2 c5 19.h3
De6 20.b3 Lb7 21.Lh2 Dc6 22.
Sf4 Dh6
Damen skyndar genast till
h5-bondens undsättning. Han
kunde ha försökt motivera damdraget till c6 med 22...c4!?, men
efter 23.bxc4 dxc4 24.Lh7+ Kh8
25.Lg6! känns svarts dam lite
frånvarande, t.ex. 25...Lg5 26.
Td6 (eliminerar indirekta hot mot
g2) 26...Dc7 27.Lxh5 med klar
fördel för vit, eller 25...h4 26.Df5!
Kg8 27.Td6! Lxd6 28.Lh7+ Kh8
29.Dh5 och vit vinner.
23.De2 h4 24.Sh5?!
Springaren stod bra på f4. 24.Tfe1
är ett starkt alternativ.
24...d4 25.Tde1 Sd5
Styrkebalansen mellan springarna har förskjutits till svarts
förmån.
26.e6 g6?
En ödesdiger försvagning. Bästa
försvaret var 26...f5!, t.ex. 27.Lc4
Sc3 28.De5 Dxh5 29.Dc7 Lxg2
30.Kxg2 Tfe8 med ömsesidiga
chanser.
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27.exf7+ Txf7

28.De6!
Helt förkrossande! Springaren
garderas indirekt och bonden på
g6 är dödsdömd.
28...Tf8 29.Lxg6 Dg5
Eller 29...Sf6 30.Lxf7+ Txf7 31.
Te5 Dg6 32.Sf4 Dg7 33.f3 och
resten är en formsak.
30.Te5 Dxg2+!?
En liten krumelur i en förlorad
ställning.
31.Kxg2 Sf4++ 32.Kg1 Sxe6
33.Txe6 Lc8 34.Lxf7+ Kxf7
35.Txe7+!
Enkelt och smärtfritt. Med pjäs
över vinner vit lätt.
35...Kxe7 36.Te1+ Kf7 37.f3
Lxh3 38.Kf2 Tg8 39.Sf4 Lf5
40.Te5 Lb1 41.Txc5 uppg.
Riktigt på allvar satsade Ove
aldrig på schacket. Så här efteråt
påpekar han att juniorverksamheten var åsidosatt i hans ungdom och att han verkligen hade
varit betjänt av en tränare. ”Jag
var helt självlärd och kanske gick
det lite för fort och lätt i början,
jag var inte tillräckligt härdad för
de hårda duster som väntade i
den absoluta eliten, och inte
heller så värst ambitiös. Jag fick
en IM-inteckning i Eksjö 1974,
men brydde mig inte om att
söka dispens för mina resultat i
olympiaderna – det kändes aldrig
särskilt intressant. Jag vill inte
skryta men stormästare borde jag
ha kunnat bli.” Det civila livet tog
också över, och det verkar inte
40
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som om Ove sörjer över den
saken. Han gifte sig 1975, fick
snart två döttrar och gjorde
karriär inom trävarubranschen.
Schackspelandet blev i allt högre
grad en hobby. Det fick räcka
med lagmatcher för SS Manhem
och en och annan öppen turnering. I Göteborg har Ove för
övrigt än idag ett grundmurat
rykte som positionellt driven
taktiker. ”Han är hård och hugger
som en kobra’”, säger Matti Svenn
när jag frågar honom, ”han vet
var pjäserna ska stå”. Ett exempel
på den saken är det parti som Ove
själv väljer ut bland de trettio
årens senaste, då jag ber honom
att välja ett han är nöjd med från
livet bortom hetluften. Det spelades mot Jesper Hall på Örebro
travbana 1996.
Trompowsky (A 45)
Jesper Hall
Ove Kinnmark
Svenska cupen, Örebro 1996
1.d4 Sf6 2.Lg5 g6
Inte så vanligt men helt spelbart
enligt Ove.
3.Lxf6 exf6 4.e3 d6 5.Sd2 Lg7
6.Df3 0-0 7.Ld3 c5 8.Se2 Sc6
9.c3 cxd4
När de möttes i elitserien fem år
senare var Ove den förste att
avvika med 9...Te8, vilket besvarades med kort rockad. I det
partiet satte Jesper in en lyckad
offensiv på damflygeln.
10.exd4
På 10.cxd4 följer 10...Da5.
10...Le6 11.g4?!
Vits plan är att rockera långt och
genomföra en stormning på
kungsflygeln. Med ett öppet
centrum visar det sig vara ett
riskabelt företag.
11...Se7 12.h4 Dd7 13.Tg1 Dc6
Ett dambyte skulle ta gadden ur
vits offensiv.
14.Le4 Ld5
Han är inte intresserad av att
blockera centrum med 14...d5.

15.Lxd5 Sxd5
Efter 15...Dxd5 16.Dxd5 Sxd5
17.Se4 är det inte mycket bevänt
med löparen.
16.0-0-0 Tfe8 17.Sf4
Ett praktiskt beslut. Vit slipper
oroa sig för ett kvalitetsoffer på
e2 i något läge, och dessutom kan
springaren på d5 upplevas som
hotfull. Alternativet är 17.Sg3 och
det kan uppstå intressanta möjligheter på e4.
17...Sxf4 18.Dxf4 b5!
Tiden är mogen för ett motangrepp även om löparen inte
deltar i spelet.
19.Tge1 d5!
Nu är det bra. Om direkt 19...b4
så 20.c4.
20.Kb1 a5 21.Sf1
Det är för tillfället en dålig
marknad för lätta pjäser. Det är
möjligt att vit borde ha spelat
21.Df3 med lite bättre kontroll
över c3. Å andra sidan kan det ta
emot att lämna över diagonalen
h6-c1 till löparen.
21...b4 22.Txe8+ Txe8 23.cxb4
axb4 24.Se3

24...b3!
Ett mycket starkt, temporärt
bondeoffer som river upp vits
kungsställning. 25.a3 strandar på
25...Txe3! 26 Tc1 Te4! 27.Db8+
(27.Dxe4 Dxc1+) 27...De8. Och
för allt i världen inte 25.Tc1 på
grund av 25...bxa2+.
25.axb3 Db5 26.Dc7 Dxb3 27.
Dc2
Om svart nu byter dam så för-
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vandlas b-bonden från en svaghet
till en maktfaktor.
27...Db7 28.Td3 Tb8 29.Sd1 Lf8
Löparen börjar en ny och roligare
karriär. Från f8 ser den till att vit
i ett senare skede inte kan blockera a-linjen med Ta3. Springaren
å sin sida har fått ett trist garderingsuppdrag.
30.h5 Da6
Svart måste agera innan vit får
öppnat linjer på kungsflygeln, och
det är på a- och c-linjen det ska
ske.
31.Tb3 Ta8 32.Dd3 Da1+ 33.
Kc2 Lh6

Svarts dam finner alltid en
lämplig väg till damflygeln och
mattsättningen.
39.b4 Lf8
Som Frank Sinatra sjunger: ”Here
we go again ...”
40.Se3 Dd7+ 41.b5 Da7+
Det var onödigt att inkassera på
c5 och släppa till motspel.
42.Kb4 Da2 43.Dc2 Da1 44.Kb3
Dxd4
Ett litet skönhetsfel: 44...Txb5+
45.Txb5 Da3 matt.
45.Tc8 Txb5+ 46.Ka2 Ta5+ 47.
uppg.

Löparen har fullgjort sitt uppdrag på f8 och får nya arbetsuppgifter. Jesper försöker genast
utnyttja att löparen har lämnat
bevakningen av a3.
34.Ta3?
Nu drivs vits kung ut på brädet.
Det hade varit bättre att avvärja
matthotet med 34.Se3. Då är vits
kung fortfarande utsatt, vilket
skulle ge svart övertaget.
34...Tc8+ 35.Kb3
Efter 35.Sc3 Dc1+ 36.Kb3 Tb8+
37.Sb5 Lf8!, t.ex. 38.hxg6 hxg6
39.Ta4 (39.Ta7 De1) 39...Dc7!
med idén Db6 (40.Ta6 De7) är
vit förlorad.
35...Tb8+ 36.Ka4
Det fanns just ingenting att välja
på.
36...Dc1! 37.Tc3 Df4
Med det dubbla hotet 38...Dd6
och 38...Dxg4.
38.Tc5 Dxg4

Foto: Ingemar Johansson

Som så många andra unga
människor som umgås intensivt
under en tid tappade Ove och jag
kontakten med varandra när livet
rann till från olika håll, och det är
egentligen först nu – 46 år senare
– som vi har unnat oss att i lugn
och ro pejla läget igen. Mycket är
sig likt. Det är lätt att språkas vid,
och vi tycks båda ha behållit en
sorts gemensam humor, ett sätt

att ta livet med om inte en klackspark så i vart fall med självironi
genom åren. Tror jag i vart fall.
För att nu inte artikeln till sist ska
bli alltför högstämd ber jag Ove
att avslutningsvis karaktärisera sig
själv som schackspelare. ”Jag är i
grunden en attackspelare”, svarar
han, ”en taktiker med positionskänsla. Bra i snabbschack och blixt
– vann Blixt-SM 1967 – och har
många gånger suttit och inväntat
tidsnöden för att kollra bort motståndaren. Ibland har denna nöd
dock varit påtvingad – inte för
inte är man ett barn av den gamla
dragserien med 40 drag på två
och en halv timme. Intuition och
förmåga till improvisation är
andra starka sidor, men jag har
också spelat alldeles för tamt i
mitt liv, speciellt som vit, tagit
för lätta remier, blivit bekväm.”
Och på min fråga om schackliga
förebilder har Ove bara ett svar.
Det är inte oväntat – Bobby
Fischer.

Än en gång har Ove partiet mot Tal från Nice 1974 på brädet.
TfS nr 4/2008
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Schackkonstnären

Olof Kinnmark
1897–1970
TEXT: INGEMAR JOHANSSON

I TfS nr 7/1943 finns en
kommentar i anslutning
till partiet mellan Olof
Kinnmark och Zandor
Nilsson: “Vi undra om
Kinnmark över huvud
taget någonsin
försummat ett
angreppstillfälle i
ett parti! När och
var i så fall?“ Det
inkom förmodligen
inget svar på den
frågan. åtminstone inte
något som publicerades
i tidskriften. Den
kommentaren säger allt
om Olof Kinnmarks
spelstil, och i denna
artikel återfinns ett
lysande exempel på
hans konstnärskap.
Men om han och
motståndaren
överlevde mittspelet,
så var Kinnmark
ingalunda bortkommen
i slutspelet. Det bjuds
ett exempel på
det också.
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Sällan eller aldrig har väl en svensk
schackspelare omhuldats av
schackvännerna som Olof Kinnmark. Det var vid hans bord
som åskådarna samlades, ivrigt
väntande på överraskande kombinationer och spektakulära
offer, och uttrycket “ett äkta Kinnmark-parti“ var under många år
mer eller mindre ett begrepp.
Själv älskade han odelat det
vackra i schackspelet. Det berättas att hans allra första pris i en
schacktävling var en bok med
Paul Morphys samlade partier.
De lärde han sig inte bara utantill, utan han vinnlade sig också
om att införliva Morphys kombinationslusta med sina egna
skapelser. Hellre en död i skönhet än en fantasilös triumf. Det
är möjligt att den inställningen
begränsade hans framgångar, men
den naturliga spelstyrkan var ändå
så stor att han under flera decennier tillhörde Sverigeeliten.
Olof Kinnmark kom att delta i
fler än trettio kongresstävlingar.
Hans största framgång var segern
i landslagsklassen i Trollhättan
1925, men de delade förstaplatserna med Erik Lundin i Falun
1934 och Gösta Stoltz i Hålland
1952 bör också nämnas – Kinnmark blev till slut tvåa i båda efter
särskiljning respektive särspel.

Från SM i Malmö 1943, där han
delade andraplatsen med Lundin
efter Bengt Ekenberg, hämtar
vi ett partislut av det mer fantastiska slaget. Olofs sonson Ove
Kinnmark har hört berättas att
åskådarna efteråt applåderade vid
brädet.
Zandor Nilsson

Olof Kinnmark

21.Tf7!!?
Det måste ha varit fullständigt
oklart för “Zäta“ om han kunde ta
tornet eller inte. Valet står
mellan att acceptera offret och
att avslå det med 21...Lg7. Efter
en del kval, kan man förmoda,
väljer Zäta att rata tornet. Ingen
mänsklig hjärna kan hitta rätt i
den labyrinten.
21...Lg7
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Det visar sig att 21...Kxf7! är den
objektivt sett bästa chansen, t.ex.
22.Dxh7+ Lg7 23.Tf1+ Sf5 24.
gxf5 gxf5 (24...exf5 är sämre
för då kan vit utnyttja fältet d5
i ett senare skede.) 25.Sf4 Th8
(25...De7 26.Sxe6!? Lxe6 27.
Sxf5 Lxf5 28.Txf5+ Ke6 29. Lh3!
Kd7 30.Tf7+ Kc6 31.Txe7 Txe7
32.dxe4 och det är möjligt att vit
kan få lite fräs på kungsflygelbönderna.) 26.Dg6+ Kg8 27.dxe4
Df7 28.exf5 Dxg6 29.Sxg6 med
ömsesidiga chanser.
22.Tbf1 Lb7 23.Txg7+!
Gasen i botten.
23...Kxg7 24.Txf7+!
“Play it again, Sam.“
24...Kxf7 25.Dxh7+ Kf8 26.Sf4
Vits angrepp ser kanske lite tunt
ut. Det hotar åtminstone
27.Sxg6+ med damvinst.
26...Tbd8

A) Bondedrag. 27...b3 28.axb3
a5 29.Sed5!! (Det får väl betraktas som ett huvudhot efter 27.
dxe4!!) 29...exd5 30.exd5 (Det
hotar 31.Se6+) 30...Lc8 31.Le4!
Dxg4 32.Dh8+ Kf7 (32...Sg8
33.Sxg6+ Kf7 34.Dh7 matt)
33.Lxg6+! Sxg6 34.Dh7+ Kf8 35.
Sxg6 matt. En passande matt med
två torn under.
B) Damdrag. Damen måste hålla
ett öga på e6, och det meningslösa 27...Dc8 faller på 28.Sf5!!
exf5 (28...gxf5 29.g6 med matt)
29.gxf5 gxf5 30.Sh5 med matt.
C) Torndrag. Om tornet lämnar
d8 behöver vit inte nöja sig med
direkt Sxg6+. Det finns hårdare
grejer: 27...Tc8 28.Sf5!! exf5
29.gxf5 gxf5 30.g6 med damvinst och avgörande angrepp.
27...e5!!

men efter 29...Sg8 30.Sg6+ Kf7
31.Dh7+ Ke6 32.gxf5+ Kd5!!
33.Lxe4+ Kd4 kan svarts kung gå
på vatten. En sanslös kungsflykt.
30.g6+!
Återuppståndelsen. På 30...Sxg6
följer 31.Dh7+ Kf6 32.g5 matt.
30...uppg.
Men Olof Kinnmark kunde inte
bara kombinera. Begrunda till
exempel följande slutspel mot
Carl Henriksson från distriktsmästerskapen i Göteborg 1932.
I kommentarerna återfinner ni
citat av Gideon Ståhlberg, och
det hörde sannerligen inte till
vanligheterna att han öste slikt
beröm över samtida landsmän.
Carl Henriksson

Olof Kinnmark

27.h4!?
Det fanns remi med 27.Dh8+
Kf7 (27...Sg8?? 28.Sxg6+ Kf7 29.
Dh7 matt) 28.Dh7+, men Kinnmark var inte beredd att avsluta
sitt offerfyrverkeri med en liten
kinapuff. Det är ett rejält risktagande, något som han var van vid.
Om Fritz & Rebel får ha ett ord
med i laget så lyfts detta fantastiska partislut till ett ännu högre
plan. Kinnmark kunde ha fullbordat mästerverket med 27.
dxe4!!, som försätter svart i ett
dödligt dragtvång. Det stundar
ett avgörande springaroffer på d5
eller f5.

En motstöt i rättan tid. Ett avbyte
på g6 skulle punktera vits angrepp, och efter 28.Dh8+ Sg8
29.Sxg6+ Kf7 30.Dh7+ Ke6 är
svarts kung utom fara. Så vart ska
den hotade springaren ta vägen?
Hade Kinnmark fått chansen att
spela 28.h5 i lugn och ro så hade
svart faktiskt inte kunnat undvika att bli matt.
28.Sf5!!?
Välkommen till karnevalen.
Kinnmark dansar på sin grav och
vid det här laget måste Zäta ha
varit yr i bollen.
28...gxf5 29.Dh8+ Kf7??
Det var sannerligen inte lätt att
se klart i karnevalsstämningen,

30.h5! g5
Efter 30...gxh5 31.Th1 kan vit
börja hösta in på h-linjen.
31.Sh2!
“Vit spelar slutet av partiet i en
stil som påminner om Capablancas berömda springarmanöver,
och förbereder omsorgsfullt det
slutliga genombrottet.“ – Gideon
Ståhlberg.
31...Tf8 32.Sg4 Th8 33.Sce3
Lxe3
Ett nödvändigt avbyte. Den
springaren fick inte tillåtas dra
vidare till f5.
34.Sxe3 Sb6 35.c4 c6
Svarts sista chans är förmodligen
TfS nr 4/2008
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direkt 35...Sc8, men efter exempelvis 36.c5 Se7 37.b5 bör vit
kunna utnyttja sin terrängövervikt.
36.c5 Sc8 37.Sf5 b6
“Svart befann sig nära nog i dragtvång. På 37...Se7 avgör 38.Td6+
jämte 39.Td7, och på 37...Th7
följer 38.Td8 Se7 39.Td6+ och
40.Td7.“ – Gideon Ståhlberg.
38.b5!? bxc5
Eller 38...cxb5 39.c6 Th7 40.Td8
och vi är i stort sett inne i partifortsättningen.
39.bxc6 Th7 40.Td8 Tc7 41.
Te8+ Se7 42.Sxh6 Txc6
Eller 42...Kd6 43.Tf8 Sxc6 44.
Txf6+ Kd7 45.Tf7+ Se7 46.Sf5
Ke6 47.Tg7 Kf6 48.h6 och vit
vinner.
43.Sf5 Tc7 44.h6 Kf7 45.Txe7+
uppg.
Det blev under åren en hel del
landskampsuppdrag för Olof
Kinnmark och även medverkan
vid femte bordet i den inofficiella
olympiad som spelades med åttamannalag i München 1936. Mot
slutet av sitt liv plågades han
svårt av ledgångsreumatism och
genomgick flera svåra operationer. Likväl dök han alltid åter
upp vid brädet och så sent som
1964 erövrade han sitt sjunde
Göteborgsmästerskap vid 67 års
ålder.
Som medlem i Majornas SS
var Olof Kinnmark redan under
första världskriget med om att
erövra det förnämliga vandringspris som Ludvig Collijn hade satt
upp i en riksomfattande lagtävling – “Döderhultarns schackgrupp“ av träsnidaren Axel
“Döderhultarn“ Petersson. Det
bör ha tilltalat honom, han var
själv en konstnärsnatur som livet
igenom kombinerade yrket som
konditor och schacket – även
problem- och studiekomposition
ägnade han sig gärna åt – med
teckning, måleri och skulptur.
44
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Inte långt från sin bostad i stadsdelen Haga i Göteborg hade han
en egen ateljé och på 60-talet
ställdes rentav några av hans verk
ut på ett galleri i hemstaden.
Vad hans partier beträffar så har

turligt nog åtskilliga av dem
bevarats åt eftervärlden i tidskrifter och tidningar. “Själv sparade
han ingenting, han var något av
en bohem“, har sonsonen Ove
berättat.

Sverigemästaren som
slutade spela schack

Rolf Martens
1942-2008
Rolf Martens dog den 22 april,
sextiosex år gammal. Han blev
Sverigemästare 1967. Sedan kom
1968 och ett politiskt engagemang som gjorde att han året
därpå slutade med turneringsschack.
När Martens spelade en träningsmatch i Arboga i maj 1969
mot då sjuttonårige Ulf Andersson, så betraktades det av de
flesta som en överraskning att
Andersson klarade oavgjort 3–3.
Men sommaren det året blev
Arbogajunioren Sverigemästare
i sin hittills enda start i SMgruppen. Samma sak gällde för
Martens; en succébetonad start
i SM och sedan aldrig mer. Deras
vägar tog därefter helt olika riktningar.
Medan Andersson startade en
framgångsrik karriär som schackproffs ägnade Martens merparten av sin tid åt Marx, Lenin och
Mao med en fanatisk kompromisslöshet. Det var svart eller
vitt, för eller emot. Själva livet
blev ett schackparti med många
offer och märkliga kombinationer.
När han spelade schack var det
för det mesta med en kamplystnad från första till sista draget.

Som i följande parti från studentVM i Harrachov 1967. Motståndaren Dusan Rajkovic blev
sedermera stormästare.
Volgagambit (A 57)
Rolf Martens
Dusan Rajkovic
Harrachov 1967
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5
När Martens vann SM använde
han sin egen skapelse Kamtjatkagambiten, 3...a6 följt av b7-b5,
för att besegra Erik Lundin.
Martens berättade om namndopet i SSKK-bulletinen: “Varifrån
kommer namnet ’Kamtjatka’?
Det var Ingegärd Sandström, gift
med Bengt och senare mor till
Ludvig, som plötsligt avbröt ett
av våra blixtpartier på den tiden
med frågan varför ingen spelöppning kallades så. Var får folk allt
ifrån? Ur cirka fem olika aspekter
passade detta namn helt perfekt
på den gambit som jag just höll
på att uppfinna, och den döptes
därmed.“
4.cxb5 a6 5.e3 e6 6.Sc3 Da5
Huvudalternativet är 6...exd5.
7.Ld2 Db6 8.Db3 axb5 9.Lxb5
exd5 10.Sxd5!?
Det är inte ofarligt för vit att
öppna den långa diagonalen.
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10...Sxd5 11.Dxd5 Lb7 12.De5+
Le7 13.Ld3 0-0!
Rajkovic sätter hårt mot hårt.
Efter 13...Lxg2? 14.Dxg7 är det
serverat för vit.
14.Dxe7 Lxg2 15.Lc3!?
I stället för att opponera på långa
diagonalen med 15.Le4 satsar vit
på att utnyttja den halvöppna glinjen i ett kungsangrepp.
15...Lxh1 16.Se2!?
Han vill så snabbt som möjligt få
tornet till g1. Det materialistiska
alternativet är 16.Lxh7+ Kxh7
17.Dxf8, men efter 17...Dg6 är
vits kung kvar i centrum. Oklart.
16...Dh6 17.0-0-0 Sc6 18.Dxc5
Lf3 19.Tg1 f6 20.Tg3 Se5!?
Det startar en malström av
komplikationer. 20...Lxe2 är det
försiktigare alternativet.
21.Lxe5 Lxe2
Efter 21...fxe5 22.Txf3 Tfc8 23.
Lc4+! Kh8 24.Dd5 Txa2 25.Sc3
ser det ut som om vit har säkrat
sin ställning med ett materiellt
övertag.
22.Dd5+ Kh8 23.Lf4 Dh5
23...g5 är lika riskabelt som det
ser ut att vara. Vit bryter igenom
med 24.Txg5!, t.ex. 24...Lf3!?
25.Dd4! (På 25.Dxf3 spelar svart
inte 25...fxg5? 26.Le5+ Kg8
27,Lc4+, utan 25...Tac8+ 26.Kd2
fxg5 27.Le5+ Kg8 28.Dd5+ med
oklart spel.) 25...Tac8+ 26.Kd2
Dh4 27.Tg3 Lc6 28.a4 med klar
fördel för vit.
24.Lf5?
På sätt och vis är det förståeligt
att Martens vill ha kvar sin dam
på brädet, men han underskattar
samtidigt Rajkovics motspel.
Efter 24.Dxh5 Lxh5 25.a3 kunde vits förbundna fribönder ha
blivit farliga.
24...Tac8+
Ännu vassare är 24...Tfc8+, t.ex.
25.Kd2 Lc4 och löparen på f5 går
förlorad, för 26.De4 faller på
26...De2+ 27.Kc3 Lxa2+ 28.Kb4
Dxb2 matt.
25.Kb1 g6

Det ser ut som en avgörande framstöt. Löparen är ju bunden, och
efter 26.Le4 Dxd5 27.Lxd5 Ld3+
är det matt i nästa drag. Återstår
att försöka ruffla.
26.Tg5!
Vits bästa chans i en förlorad
ställning. Vi kan genast avskriva
26...fxg5?? 27.Le5+ med matt.
Enda vinstdraget för svart är
26...Dh4! som hotar både gxf5
och Dxf2 med ett avgörande på
första raden, t.ex. 27.Tg3 gxf5
28.Dxd7 Tg8 och vits motspel är
neutraliserat.
26...Df3?
Fel väg till första raden.
27.Dxf3 Lxf3 28.Tg3
Ett mothot som räddar vit kvar i
partiet.
28...Le2 29.Lc2 Tc6 30.e4 g5
31.Ld2 Lh5 32.Td3 Le8
Det borde vara bättre att försvara

bonden från g4, men svart har
hur som helst stora problem. Vits
pjäser sprudlar av aktivitet och
de förbundna fribönderna har en
vinnande potential.
33.a4 d6
Bonden läggs upp på slaktbänken, men det finns inte längre
någon vettig strategi för svart.
34.Lb4 Lf7 35.Txd6 La2+ 36.
Kc1 Txd6 37.Lxd6 Tc8 38.b4
Lc4 39.Lc5 Kg7 40.Kd2 h5
41.Kc3 Lf1 42.Ld3 Lxd3 43.Kxd3
Kf7 44.Kc4 Ke6 45.b5 Kd7
46.a5 Te8 47.a6 Txe4+ 48.Ld4
g4 49.Kd5 Te2 50.a7 Ta2 51.b6
Ta5+ 52.Lc5 Kc8 53.Kc6 uppg.
Martens slutade spela schack men
han lämnade inte schacklivet helt.
Han bidrog med nya spelöppningsidéer, enligt honom själv
delvis grundade på Maos tänkande. Han blev en teoretiker.
En del av hans varianter – de
flesta med originella namn som
gåpåvarianten, skorpionen och
ormen – har dykt upp även i
stormästarpartier och fortsätter
att intressera hans schackliga
lärjungar. Det bidrar till att
underhålla mytbildningen kring
Sverigemästaren som slutade att
spela schack.
LARS GRAHN
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Schack och gravar
Normalt sett blir schackspelare ihågkomna genom sina
odödliga partier. Men hur tar vi hand om något så
konkret som deras gravar? Denna fråga började Sthig
Jonasson, välkänd svensk schackhistoriker, fundera på.
Frågan blev till en lidelse och snart reste han världen
runt för att leta kända schackspelares gravar.
Jesper Hall berättar hans historia.
TEXT: JESPER HALL

1974 befann sig Sthig Jonasson i
New York för att samla material
till en biografi om den amerikanske schackspelaren George
Henry Mackenzie. Han hade
avsatt tre månader till att gå
igenom tidningar och böcker på
Public Library och som en del i
researchen tog han reda på att
Mackenzie var begravd på Greenwood Cemetery i Brooklyn. Han
begav sig dit och möttes av en
sorglig syn. Graven var allmänt
misskött och gravstenen omkullfallen.
Jonasson blev upprörd och kontaktade vaktmästeriet. Han blev
upplyst om att ingen släkting hade
betalat de 80 dollar som krävdes
för att få stenen lyft och graven
iordninggjord. Utan att tveka ljög
Jonasson till sig ett släktskap för
att få betala.
Efter händelsen hade Jonasson
svårt att koncentrera sig på biografin. Tanken hade fötts: hur tar
schackvärlden generellt sett hand
om sina kända och okända spelare när de har gått bort? Eftersom
han var på plats i USA bestämde
han sig för att leta upp och foto46
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grafera fler amerikanska schackspelares gravar runt om i landet,
som till exempel Wilhelm Steinitz grav i New York och Paul
Morphys grav i New Orleans.
Väl hemma utvecklades hans
idé till en passion. Han började
resa runt i Sverige och Norden
för att dokumentera schackgravar. Även utlandssemestrarna
planerades noga.
“Så fort min fru och jag hade
bestämt resmål började förberedelserna. Jag funderade ut vilka
schackspelare som kunde vara
begravda i närheten och kollade
upp deras dödsdag. Därefter gick
jag in i tidningsarkiv och letade
efter dödsrunan. Där stod alltid
var begravningen hade ägt rum“,
berättar Jonasson.
När jag frågar vad hans fru tyckte om att han under semestrarna
sprang omkring och letade gravar, skrattar han och säger att fru
nummer två accepterade. Han
medger dock att hon var rätt
irriterad när de sprang omkring i
London i timmar för att försöka
finna George Allcock MacDonnells grav.

Sthig Jonasson berättar att han
redan innan händelsen i New York
var intresserad av gravsättningar.
Redan 1967 fotograferade han
Ragozins pampiga grav i Moskva.
Han var då i Sovjet för att protestera mot kommunismen och dess
förtryck av oppositionella, genom
att dela ut flygblad på Röda
Torget. Det kan tilläggas att
fotot togs innan själva aktionen
genomfördes. Därefter fängslades han nämligen och slängdes ut
ur landet.
“Gravar är minnesmärken över
de döda“, säger Jonasson. “Hur vi
väljer att begrava dem kan säga
mycket om både den enskilde
individen och det samhälle som
de levde i. När jag kommer in på
en kyrkogård lägger jag direkt
märke till om det bara står namnet på den avlidne, om yrket är
specificerat, om det är en familjegrav samt hur graven är utformad
och utsmyckad.“
Vad kan han då dra för slutsatser av de schackgravar han sett?
“Schackspelarnas gravar brukar
följa den stil som fanns under den
tid de begravdes. En vanlig detalj
är dock att man låtit gjuta en liten
springare som komplement till
själva stenen för att visa intresset
de haft“, berättar han.
Ett undantag till den modesta
stilen är Alexander Aljechins grav
i Paris. Jonasson berättar att
världsmästaren först begravdes i
Portugal. På 50-talet flyttades
han till en värdigare skapelse i
Paris bekostad av Fide och Folke
Rogard. En långtifrån okontroversiell handling med tanke på
Aljechins samröre med nazisterna under kriget.
“Den graven är verkligen
vacker. Eller var. Den blev illa
åtgången i en storm för några år
sedan och det är fortfarande, vad
jag vet, bråk om vem som ska
restaurera den“, säger Jonasson.
Han fortsätter:
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“Tyvärr har jag inte kunnat resa
runt i öst efter det att jag blev
utslängd 1967, men de har ofta
varit bättre än vi i väst på att lyfta
fram sina hjältar. Till exempel
har Ragozins grav en ingraverad
bild av mästaren på stenen och
både Keres och Tal har blivit
förevigade som statyer.“
De som känner Jonasson anar
målet för alla bilder han tagit, en
bok. Jonasson startade ett eget
förlag i mitten av 70-talet. Han
tyckte att det fanns viktiga
ämnen och frågeställningar som
de stora förlagen aldrig tog
upp, eftersom de bara hade det
kommersiella för ögonen. Till i
dag har han förlagt ett femtontal
böcker, både egna och andras
med titlar som “ Örebro 1935 –
Aljechin i Sverige“ och “Uppsalas
biografhistoria“. Upplagorna
ligger på 200 exemplar och det
brukar ta något år eller två innan
han får igen tryckkostnaderna.
Lön är inte att tala om.
Efter sexton år av fotograferande var det för något år sedan
slutligen dags att förverkliga
gravprojektet. Men ödet ville
annorlunda. Jonasson packade ner
de hundratals negativen i en portfölj och tog bussen in till staden
för att framkalla dem. Han satte
ner väskan på bussens golv. När
han skulle gå av var väskan borta.
Någonstans i trängseln hade den
blivit stulen. Det enda som nu
finns kvar är några enstaka bilder.
“Det är klart att jag bröt ihop,
men inte mer än en månad“, säger
Jonasson. “Du förstår mina föräldrar gav mig ett enda råd när jag
växte upp och det var att jag
skulle följa mitt hjärta och min
nyfikenhet. Det rådet har blivit
till en livsstil. Får jag en idé vill jag
löpa linan ut. Men ofta är det inte
slutet på linan som är målet, utan
vägen dit.“
Jonassons liv har också verkligen varit fyllt av projekt och

Bilden togs våren 2002
när Jonasson förberedde sig för världsmästerskapen i speedway för veteraner.
I loppet som kördes
direkt efter att fotot
togs kraschade han så
illa att han hamnade i
koma i en vecka. Det
första han hörde när
han vaknade var fruns
röst som sa: “Sthig,
när ska du bli vuxen?“
Jonasson har inte kört
speedway efter detta.

oväntade vändningar. Han var
bondsonen som hörde guds röst
som trettonåring och skulle bli
präst, men för att ha råd med sina
religionsstudier försörjde han sig
som pokerspelare. Det sågs inte
med blida ögon av de utbildningsansvariga och han fick byta
extraknäck till att bli frilansande
journalist.
Han bytte bana igen till att bli
forskarstuderande och sedan
korrekturläsare på ett tryckeri.
Vid sidan av har han hela tiden
haft sitt förlag, skrivit sina böcker
och haft en aldrig sinande ström
av projekt. Värt att nämna är att
han recenserar teater tre fyra
gånger i veckan, började med
bergsklättring som femtioåring
och att han för sex år sedan satsade på att delta i speedway-VM
för veteraner.
Schack är ändå det som ligger
honom närmast hjärtat. Även
om han sedan trettiofem år inte
hinner spela själv.
“Att föra fram schackets historia är det jag brinner för mest. Jag
startade därför Schackets kulturhistoriska förening för ett par år
sedan. Jag menar att om schack

ska stå väl rustat för framtiden
måste vi undersöka fenomenet
schack och förstå dess status och
påverkan i olika samhällen.“
Han berättar att föreningen idag
har ett femtiotal medlemmar och
redan har genomfört ett flertal
framgångsrika projekt.
Jonasson håller för tillfället på
och skriver fyra nya böcker med
arbetsnamnen “Ståhlberg i Buenos Aires 1941“, “Boguljobows
turnerande i Sverige på 20- och
30-talet“, samt “Humorn som
estetisk kategori 1770 till 1870“,
som inte har något med schack
att göra. Därtill är boken om
Mackenzie, som allting började
med, äntligen på väg ut på det
amerikanska förlaget Caissa.
“Jag ser fram emot den utgivningen“, säger Jonasson. “Då får
jag en bra anledning till att
återvända till New York och
Mackenzies grav. Sedan 1974 har
jag varje år betalt för att graven
ska hållas fin, men för tio år sedan
slutade räkningarna att komma.
Det kan finnas tusen och en förklaring till detta, men jag är rädd
för att graven nu återigen bara
står och förfaller.“
TfS nr 4/2008
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Sthig Jonassons favoritgravar
Enligt Jonasson ska man inte besöka schackspelares
gravar för att få en estetisk upplevelse. Gravarna
återspeglar oftast bara den tid de levde i gällande
smak och social status, istället ska du besöka dem
eftersom de är en del av vår historia som människor
och schackspelare. Här följer de gravar Jonasson
inte vill missa om han är i närheten.

andra schackvänner. SSF betalade också en restaurering i början av 80-talet.“

George Henry Mackenzie 1837–1891
New York, Greenwood Cemetery i Brooklyn
“I topposition på listan av personliga skäl.“
Paul Morphy 1837–1884
New Orleans, St Louis Cemetery Basin Street 800
“Kyrkogården är ruffig och omgivningarna är inte
speciellt inspirerande, men Morphy är Morphy.“

Aron Nimzowitsch 1886–1935
Bispebjerg kyrkogård i Köpenhamn
“På samma plats är den store danske schackmästaren och författaren Jens Enevoldsen begravd.“

Wilhelm Steinitz 1836–1900
New York, Cemetery of the Evergreens i Brooklyn
“Observera att de kallar honom ‘William’ på gravstenen.“

Marcel Duchamp 1887–1968
Rouen, Frankrike
“Texten ovanför Duchamps namn är: ”C’est
toujours les autres qui meurent” (Det är alltid de
andra som dör.)

Emanuel Lasker 1868–1941
New York, Shearith Israel Cemetery i Queens
Alexander Aljechin 1892–1946
Montparnasse kyrkogård i Paris
“Innan stormen, när gravstenen föll sönder, var det
en pampig grav. På något sätt passade det Alekhine
väl.“
Rudolf Spielmann 1886–1942
Judiska kyrkogården i Solna
“Gravstenen i sig är enkel, men texten berättar hans
liv. Stenen restes av Sveriges Schackförbund och
48
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Gösta Stoltz 1904–1963
Skogskyrkogården i Stockholm
“Han hade aldrig pengar under sin levnad och hans
grav blev också finansierad av Sveriges Schackförbund.“
Tassilo von Heydebrand 1818–1899
Evangeliska kyrkogården i Osienza, Polen
“Graven jag längtar efter att få se tillhör den store
schackhistorikern och diplomaten von Heydebrand.
Hans fina samling med schackböcker administreras
av Korniks universitetsbibliotek i Polen.“
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DUELLEN

Av Axel Smith

1

2

3

4
Vit drar i ställning 1–3, svart i ställning 4.

Fundera i tio minuter per ställning och jämför sedan ditt resultat med vad
Stellan Brynell och Drazen Dragicevic uppnådde i Duellen på de följande sidorna.
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Stellan Brynell
om realism

Stellan Brynell
hade bara examensarbetet
kvar på sin civilingenjörsutbildning. Då började han
spela schack på heltid och
det är ett beslut han aldrig
ångrat. Under en femårsperiod tog han sina GMinteckningar och blev
slutligen stormästare 2000.
De största meriterna är
vinster i SM 1991 och 2005
samt allsvenskt guld 1983.
Stellan började i Malmö SS
men efter några få år blev
klubbadressen Limhamns
SK, där han nu har varit
ordförande i tjugo år.
Han spelar också för
Nordkalotten i danska
ligan och SF Berlin i den
tyska. Topp-elot är 2534
från 2003.

Foto: Calle Erlandsson
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Är jämnheten din svaghet eller
styrka?
– Det beror på vad man är ute
efter. Är man ute efter prispengar är det en svaghet, man vinner
sällan tävlingar och premieras inte
genom att komma femma varje
gång. Pengarna finns på förstaplatserna. Men man kan inte
ändra på sig, man är som man är.
Men denna jämnhet – sällan
några topp- eller bottenprestationer. Gör du aldrig något
oväntat?
– Jo, då ... men vid schackbrädet är det en annan sak. Om man
chansar i tio turneringar kanske
man får två förstaplatser, men jag
kan inte se alla dessa tio gånger
framför mig. Jag spelar varje
situation som om den vore min
sista.
Tidigare hade du ett mål om
att gå +3 i elo i varje turnering.
– Det var inte en målsättning,
det bara var så. Jag gick hela tiden
sakta plus. Gjorde aldrig +25 och
heller aldrig –25.
Är det viktigt att vara objektiv
vid brädet?
– Alltså, jag tror att man kan
vara objektiv men ändå optimistisk. I ställningsbedömningen
måste man vara objektiv, annars
fattar man felaktiga beslut, men
man kan ändå tänka “jag kommer
att vinna“. På det viset är det bra
att vara optimist.
Jag tycker du verkar ha en
väldigt sund inställning i efteranalyser, helt utan prestige.
– Jag försöker bara vara så trevlig jag kan. Jag har inga problem
med att ha stått sämre, bättre
eller ha missat nåt. Det är ju
snarare intressant om motstån-

daren säger något man inte håller
med om. Man får ju ändå vara
öppen för att man har fel.
Det låter som en bra egenskap.
Jag tror att det som hindrar
många ambitiösa spelare från
att utvecklas är att de inte vill
kritisera sig själva. De vill tro
att de bara gjorde ett misstag
under partiet. På det viset
skyddar de sin självkänsla och
sitt ego.
– Jag har inga problem med att
erkänna misstag men det kräver
lite arbete att leta upp misstagen.
Det gäller att stå för vad man
tycker och bara ändra sig när
man verkligen förstått. Men
samtidigt har jag hört att du i
princip alltid tror på vad som
står tryckt i böckerna, även om
de är skrivna av spelare som är
mycket svagare än du själv. Hur
går det ihop?
– Det är lite överdrivet, det
där, men om man ser något kommenterat parti kan man köpa de
kommentarerna lite för lätt. Det
får jag nog jobba med.
Har man samma egenskaper
vid brädet som i verkliga livet?
– Nej!
Jag trodde att du skulle svara
att brädet var det verkliga
livet.
– Haha, nej, det tycker jag inte
att det är.
Hur skulle du beskriva din
spelstil?
– Jag har väl till sist köpt det
som andra säger, till exempel att
jag spelar solitt. Men räknar man
på det så spelar jag inte så mycket
remier, kanske någon snabbremi
mer än Jonny Hector, men det
är inget speciellt. Som svart kan
vissa öppningsvarianter leda mot
remi. Tiger vill till exempel alltid
ha vinstchanser som svart men
jag ser det inte som ett problem.
Men sen när jag och Tiger tränar
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schack är det oftast hans partier
vi tittar på, de är roligare.
Tror du att han medvetet försöker spela roliga partier?
– Nej, jag tror att alla vill vinna.
Drivkraften när man spelar är
bra resultat, men sen blir man ju
förtjust i vissa öppningar.
Du har slutat med ICC.
– Japp, och jag saknar det inte
alls! Det är säkert inte fel att spela
på ICC men jag behöver inte det.
I perioder spelade jag för mycket.
Ibland spelade jag riktigt och då
är det en poäng, men sen börjar
man fjanta sig och då är det
meningslöst. När jag började inse
vad jag höll på med, då var det
dags att sluta. Slutade med över
3000 i blixtranking, även om det
var Slavko som skötte öppningarna och Emanuel tidsnöden vid
de sista poängen. Men det behöver du inte skriva.
Vi är många som väntar på att
du ska bada. Är det sant att du
inte badat sedan du vann en
resa till Hawaii i en tv-tävling.
– Jo, jag har badat en gång sen
dess, i Kroatien, men det var på
en semesterresa. På ungdoms-VM
och EM brukar jag lova att bada
ifall någon tar medalj. Det har
inte hänt än.

Drazen Dragicevic
om optimism
I TfS nr 1/05 sa du: “Jag kan
tänka mig att bli internationell
mästare inom två tre år.“ Vad
hände?
– Haha, ja du. Jag satsade inte
så mycket på schack under dessa
år. Skolan var viktigare och då
blev det inget av det.
Men nu säger du istället: “Tar
jag bara datorn, preppar och
spelar turneringar blir jag GM

på ett år“.
– Kanske inte ett år, men det
hade gått på några år. Det tror jag
absolut, men jag har inte tid att
satsa på schack.
Jag tycker du verkar vara en
obotlig optimist. Men samtidigt, vid brädet verkar du ha
bra koll på hur du verkligen
står. Är optimismen bara en
image?
– Nej, jag är verkligen optimistisk, men man måste ändå först
ta kontroll på partiet innan man
letar efter svagheter hos motståndaren. Ett bra exempel är partiet
mot Bosse Lindberg i elitserien.
Annars gäller det ju att vara vaken
efter någon kombination, chanserna kommer om man tittar
efter dem!
Men du spelar inte på enkla
fällor bara för att du är optimist?
– Nja, man måste tänka igenom situationen. Är man nermosad och motståndaren spelar
stabilt måste man våga att chansa
och offra, men annars är det inte
värt det.
Du brukar berätta om hur nära
du var att slå Wang Hao. När
jag kollar partiet ser det ut som
om du förlorar pjäs efter tio
drag.
– Jag skojade bara ju. Jag gjorde
en dundertabbe och sen var det
rätt kört även om jag spelade bra.
Har du däremot sett mitt snygga
parti mot David Howell?
Det har jag. Du blev helt utspelad i drygt trettio drag innan
han satte bort pjäs och förlorade.
– Visst var det vackert?
Jovisst. Du gillar att spela igenom dina gamla vinstpartier.
– Det är ett utmärkt sätt att
träna schack genom att spela
igenom dem. Öppningar har
däremot aldrig intresserat mig,

Drazen Dragicevic
började spela schack i
Karlskrona SV och har
därefter spelat för Solhedens
SK, En Passant, Malmö AS,
Limhamns SK och Lunds
ASK. För några år sedan
sågs han som en stor talang.
Fem skol-SM-titlar, två guld i
skol-NM och två raka vinster
i minior-SM gav stora
förhoppningar. Utvecklingen
gick dock långsamt under
några år men utan att spela
särskilt mycket har han nu
åter börjat gå upp i ranking.
Nyligen passerades 2300
i elo, vilket innebar en
FM-titel.

Foto: Lars Grahn
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jag har alltid varit en problemlösare. Det roliga med schack
har varit att spela runt och skapa
kombinationer.
Den tredje juni tar du studenten. Därefter är det slut med
skolan. Blir det en schacksatsning?
– Nej, jag ska plugga vidare i
höst har jag tänkt men det blir
kanske någon tävling i sommar.
Är intresserad av junior-VM om
jag får chansen.
Varför ha så bråttom med
utbildningen?
– Jag vill inte slappna av med
skolan. Då kanske man aldrig får
det gjort. Åren försvinner snabbt
– du är ett exempel, Axel!
Haha, jaså, det är så du ser det.
Vad ska du läsa?
– Jag har sökt läkarlinjen i
hela landet och även tandläkare.
Har också sökt civilingenjör inom
kemiteknik och industriell ekonomi i Lund. Ska kanske läsa till
tolk vid sidan om.
Låter genomtänkt ... För att
återvända till schacket, hur är
din spelstil?
– Det var en svår fråga. Jag
tycker inte om teori utan tekniskt
spel – tycker mer om öppet än
slutet spel. Man ska spela mycket
i sidled och bygga upp spelet. Det
ska vara bönder framför pjäser
men man ska helst ha en liten
lucka mellan sina och motståndarens bönder.
Speglar spelstilen din personlighet?
– Nja, det beror på om jag är på
spelhumör eller bara vill få det
överstökat. Ibland tänker jag inte
så djupt utan kör mer på känslan,
men andra gånger tänker jag lite
mer.
Vilka andra intressen har du
förutom schack?
– Som liten har jag spelat
fotboll men på senare tid har det
varit vattenpolo. Nu har jag börjat trappa ner med vattenpolot.
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Ställning 1
Gunnar Hanssen – Harald
Borchgrevink
Ishavsserien, Norge 2007–08

Brynells val: 1.g3
Dragicevics val: 1.Db2
Vits torn och springare är riktade
mot svarts kung och det känns
verkligen som att det är dags att
offra någonstans. Svart får dock
snabbt motspel, t.ex. 1.Sxg7
De5+ 2.g3 T8a2 och vit kan inte
behålla garderingen av f2 på ett
bra sätt.
Stellan ville istället spela 1.g3,
(“mest för att jag måste göra ett
drag“) som stoppar schacken på
e5 och förbereder Kg2 med gardering av f2-bonden. Det är ett
förnuftigt drag men inte riktigt i
ställningens natur. Drazen hittade ett bättre sätt att stoppa
schacken: 1.Db2. Offer på f6
eller g7 hänger fortfarande i luften. Drazens variant gick 1...T1a2
2.Dd4 T2a4 3.Dd6 och nu t.ex.
3...Td8 4.Dg3 eller 3...Sd7 4.Tb5.
Vit har klar fördel.
Det går dock att offra på f6
men endast om man har sett några riktigt djupa poänger längre
fram: 1.Txf6!! De5+ (1...gxf6 2.
Dh5 hotar på h6 och 2...Df8 3.
Sxh6 gör inte saken bättre) 2.g3
T8a2 3.Txh6+ och svart har två
alternativ:
a) 3...Kg8 4.Se7+! Kf8 5.Sc6!!
som både hotar damen och matt

på h8. 5...gxh6 6.Dxa2! vinner
för vit.
b) 3...gxh6 4.Txh6+ Kg8 5.Dg4+
Kf8 och det är slut på vita schackar. Hur garderar man matten på
f2? Inte med 6.Kg2?? Txf2+
7.Kxf2 Ta2+ 8.Ke1 Dc3+! och
det är vit som blir matt, utan med
6.Df4!! och ingen av damerna
kan slås på grund av matt. Vit
hotar däremot Th8+ följt av Db8
matt. Försöker svart försvara sig
med 6...Tb1 så kommer 7.Tc6!
och de båda hoten Dh6+ och
Tc8+ avgör. 6...f6 7.Th8+ Kf7
8.Th7+ är inte bättre, vit vinner
damen eller sätter matt.
1.Txf6
1.Db2
1.g3
1.Sxh6
1.Dc4

Efter första omgången är ställningen 5–2 till Dragicevic.

Ställning 2
Danielsen – Bejtovic (modifierad)
Scandinavian Open, Valby 2008

Brynells val: 1.Ta2
Dragicevics val: 1.Ta2
Svarts hot är Txb1 följt av Ta1
med damvinst. I partiet mellan
GM Henrik Danielsen och FM
Jasmin Bejtovic hittade den förre
inte någon bra gardering utan
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10 poäng
5 poäng
2 poäng
1 poäng
1 poäng
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släppte damen. Då hade han dock
en löpare på e4 och kunde vinna
vackert med sina fribönder.
I duellställningen är vit material under och bör inte spela ett
passivt garderingsdrag som
1.Tfb2. Det hotar visserligen
Dxf7+ men svart är den som får
in taktiska poänger: 1...Tf8!
2.gxf7+ Txf7 och snart kommer
vits kung att ligga illa till. När
man har sett hotet på f7 är det
kanske möjligt att hitta ett bättre
sätt att utnyttja det. Båda duellanterna fann 1.Ta2!! med poängen 1...Txb1 2.Txa8+ (schack!)
2...Kg7 3.Dxb1 och vit har vunnit
ett helt torn. Svart har visserligen
lite motspel på svarta fält med
3...Dd2 men vit bör kunna evakuera kungen till damflygeln och
avgöra med b-bonden. I det läget
är inte kungsflygelbönderna så
viktiga längre. En variant: 4.Kf1
Dh2 5.gxf7!.
1.Ta2
1.gxf7+
1.Tfb2
1.Kg2

10 poäng
4 poäng
2 poäng
1 poäng

Dragicevic leder fortfarande, nu
med 15–12.

Ställning 3
Gåpåvarianten

Brynells val: 7.Le3
Dragicevics val: 7.Le3

Rolf Martens vann SM 1967 och
spåddes en lysande framtid inom
schacket. Andra goda resultat
följde men efter några år tog
andra intressen överhanden. Att
spelstyrkan fanns kvar visades när
Rolf efter nära nog två decenniers
uppehåll vann blixt-SM i
Norrköping 1988. Även om han
inte spelade själv ägnade han sig
mycket åt schack de senaste
decennierna – med sin spelöppningsskola UHCA – UltraHypermodern Counter Attack. Rolf gick
bort den 22 april i år men öppningarna kommer att leva vidare.
En av de öppningar som testats
i många stormästarpartier är
Gåpåvarianten i Sicilianskt som
uppkommer efter 1.e4 c5 2.Sf3
e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3
Db6. Spelar vit 6.e5 Lc5 har vi
diagramställningen som duellanterna fick bita i. Det råder
inget tvivel om att vit måste hitta
något bra – svarts motattack ser
riktigt farligt ut.
Båda duellanterna fann en god
lösning: 7.Le3. Vad händer om
svart tar bonden på b2? Både
Brynell och Dragicevic hade sett
varianten 7...Dxb2 8.Sa4 Lb4+
9.Ke2! Da3 10.c3 och vit vinner
pjäs. Svart måste således flytta
springaren från f6. Det passiva
7...Sg8 är inte att tänka på och då
återstår:
7...Sd5 8.Sxd5 exd5, och här
tyckte Brynell att vit hade fördel
med 9.Tb1. Svarts vitfältare är
dålig. Även 9.Sb5 kan komma i
fråga.
Efter 7...Sg4!? 8.Dxg4 Dxb2
9.Dxg7 Dxc3+ 10.Ke2 Tf8 11.
Sb5! Dxc2+ 12.Kf3 Dg6 kan vit
inte plocka löparen direkt eftersom dambytet öppnar f-linjen och
schackar vits kung. Vit bör dock
stå klart bättre med sin svartfältskontroll, t.ex. 13.Df6 Dxf6+
14.exf6 Lxe3 (synd, men tvunget) 15.fxe3 Kd8 16.Sd6 och
springaren på d6 och bonden på

f6 hämmar svarts kung.
Det finns dock ett bättre drag i
diagramställningen: 7.Sdb5!!.
Gunnar Hjort hittade detta drag
och döpte det i ett brev till
Martens till kallduschvarianten.
7...Lxf2+ 8.Ke2 Sg4 9.h3!! Sxe5
10.Dd6!. Nu har vits kalla spel
belönats: det är dubbelhot med
Dxe5 och Sc7+. Vit vinner pjäs
eller mer. Martens ville istället
spela 7...Sd5 8.Se4 0-0 men svart
tappar då svartfältaren och är
oreparerbart svag på de svarta
fälten. På ett LASK-föredrag i
december 2005 sa Martens att
det är rätt säkert att Gåpå inte
kan räddas.
7.Sdb5
7.Le3
7.Scb5
7.exf6
7.Sce2
7.Sa4

10 poäng
7 poäng
4 poäng
2 poäng
2 poäng
1 poäng

Dragicevic behåller ledningen, nu
22–19!

Ställning 4
Jan Timman – Jan Greben
Amsterdam 1967

Brynells val: 1...Ld3
Dragicevics val: 1...Dxc3
Denna ställning hade uppkommit ifall Timman spelat De3-d2
i partiet. Vit hotar 1.Th4 Lxd2
2.Txh7 matt. Det är inte att leka
TfS nr 4/2008

TfS nr 4.08.pmd

53

08-07-07, 15.15

53

med. 1...Lxf4? 2.Th3 går samma
öde till mötes. Dragicevic hittade
ett brutalt sätt att stoppa vits hot:
1...Dxc3 2.Dxc3 Lxf4 och efter
3.Lxa4 har en svårbedömd ställning uppkommit med dam mot
två torn. Damen är bra på att jaga
svaga bönder och springaren på
f6 är stark, så det är möjligt att vit
har fördel.
Brynell hittade något ännu starkare: 1...Ld3!!. “Man kollar på lite
olika drag men jag vet inte riktigt
hur man kommer på nåt sånt
där. Plötsligt slår det en.“ När
man väl ser draget är det onekligen logiskt, det stoppar Tc3-h3

och Dd2-d4. Brynell: “Svart kan
slå på antingen d2 eller f4 beroende på hur vit slår löparen. Han
måste därför spela 2.Th4 Dxd4+
3.Txd4 Lxd2 4.Txd8 Txd8 men
löparparet och vits svaga kung
gör att svart vinner“.
1...Ld3 10 poäng
1...Dxc3 4 poäng
1...c5
4 poäng
1...Da5
2 poäng
1...Lxf4
1 poäng
Slutställning:
Stellan Brynell: 29 poäng,
Drazen Dragicevic: 26 poäng

King's Tournament, Bazna 2008

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

GM Nigel Short
GM Lajos Portisch
GM Ulf Andersson
GM Mihai Suba
GM Alexander Beliavsky
GM Alexander Chalifman
GM Henrique Mecking
GM Andrei Murariu
GM Andrei Sokolov
GM Rafael Vaganian
GM Jan Timman

1

2 3

■

½1 ½
■ 0 ½
1 ■ ½
½½ ■
½½ 0
½½ ½
½½ ½
0½ ½
½½ ½
½½ 1
0 0 ½

½

0
½
½
½
½

0
0
0
½

4

5

6

7

8

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

9 10 11 p

1 1 ½ 7
½ 1 5½
½ 1 5½
0 ½ 5
½ ½ 5
½ ½ 5
1 1 5
½ 1 5
■ ½ 0 4
½ ■ 0 4
1 1 ■ 4

½
½
½
½
½
½
½

I fjol togs initiativet till en veteranturnering i Bazna, Rumänien.
Det var en ganska fridfull tillställning med gårdagens kungar vid
brädena. Arrangörerna bjöd in stormästare som hade sin storhetstid för några decennier sedan. Remiprocenten var hög. En del
av spelarna tillbringade kanske mer tid i hotellets hälsobad än i
spellokalen.
Av de elva som var med i premiäromgången kom nio tillbaka till
årets King’s Tournament. Ulf Andersson hälsades välkommen
tillbaka. I fjol spelade han remi i alla sina tio partier. Den här gången
var situationen en annan. Han utmanades flera gånger på allvar,
vilket tvingade fram hans gamla kampvilja i flera partier. En förlust
mot Nigel Short kompenserades med råge av vinster mot Jan
Timman och Lajos Portisch.

BREV

Gideon Ståhlberg
"Utan historia ingen framtid“
heter det, och därför gläds jag åt
att Sveriges förste internationellt
erkände spelare, Gideon Ståhlberg, har porträtterats på ett briljant sätt av Ingemar Johansson i
TfS nr 3/08. Mycket av innehållet i artikeln var tidigare okänt för
mig. Mitt schackspelande startade på 1950-talet i Trollhättan,
men att Ståhlberg var aktiv där
(visserligen tjugo år tidigare) visste jag skam till sägandes inte.
Enda gången jag såg Ståhlberg
vid brädet var i Västerås 1959.
Det var hans första start i SM på
tjugo år och det var en ganska
blek comeback. Han kom två
poäng efter det årets Sverigemästare Kristian Sköld. Mitt minne
från den gången är att Ståhlberg
höll sig för sig själv. Johansson
skriver att “den forne gamängen
tycks ha blivit något av en butter
ensling“. Det stämmer överens
med mina intryck från Västerås.
Bara i ett av partierna från SM
1959 visade Ståhlberg stormästarstyrka. Det var när han hade
vit i ett slutspel mot Eric Arnlind:

27.Kf3 Sd7 28.Td1 Sf6 29.g4
h5 30.h3 Kf7 31.Td8 hxg4+
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32.hxg4 Ke7 33.Th8 Kf7 34.Tb8
Ke7 35.g5 Sd7 36.Th8 Sf8 37.
Kg4 Kf7 38.f5 gxf5+ 39.Kxf5
Ld4 40.Th6 Lc5 41.Tf6+ Ke8
42.g6 Sd7 43.Tc6 Ld4 44.Te6+
Kd8 45.Td6 uppg.
I TfS nr 6/59 berättar Jostein
Westberg om en olyckshändelse
som kan ha påverkat Ståhlbergs
spel: “Mitt under tävlingen var
Ståhlberg utsatt för ett allvarligt
olyckstillbud (han höll på att bli
överkörd av en tankbils släpvagn)
och att efter den pärsen såväl
fullfölja turneringen som åstadkomma en värdig slutspurt var
mycket bra gjort.“
Det blev inte fler SM för Ståhlbergs del.
Jag ser fram emot fler historiska schackartiklar av Ingemar
Johansson.
Gunnar Lundberg
Staffanstorp

Ståhlbergiana
Det slog mig för några veckor
sedan (dessa rader skrivs i midsommartid) att innevarande år
ju markerar 100-årsminnet av
Gideon Ståhlbergs födelse och
att inte så mycket som en rad har
stått att läsa därom i vare sig
dagspress eller Tidskrift för
Schack. Så mycket mer glädjande
var det då att upptäcka att nr 3
av årets TfS faktiskt ägnar hela
femton sidor åt en levnadsteckning av landets jämte Ulf Andersson i särklass framgångsrikaste
stormästare och tillika en av förra
seklets största schackpersonligheter, detta sagt även i en internationell jämförelse.
Det är kanske bäst att jag
reserverar mig en aning för de
kategoriska utsagorna i ingressen;
det kan självklart förhålla sig så
att Ståhlbergsjubileet uppmärk-

sammats i dagspress jag inte har
regelbunden tillgång till (även om
jag betvivlar att så skulle vara
fallet). Men bara det faktum att
två nummer av årets TfS nått
läsarna utan att Ståhlbergs 100årsdag uppmärksammats, och att
hans födelsedag i januari sedan
länge passerats, var skäl nog att
börja känna en viss oro. När nu
inte längre någon anledning finns
för denna oro vill jag i stället
framföra mitt tack till redaktör
och artikelförfattare för att Ståhlbergs liv och gärning ändå till sist
gavs ett prioriterat utrymme i
den tidskrift han länge själv i så
hög grad satt sin prägel på.
Jag har självklart ingen personlig relation, i ordets rätta
bemärkelse, till föremålet för
minnesartikeln, och likväl kan jag
med visst fog ändå säga att han på
mer än ett sätt faktiskt stått mig
riktigt nära. Detta sagt inte bara
som en blygsam liten ordvits (se
nedan), utan samtidigt också som
ett ärligt känt tecken på tacksamhet för den gnista som i mitt fall
tändes för nästan precis 50 år
sedan. Jag var i 13-årsåldern när
schackvärldens rikedom öppnades för mig och när mitt livslånga
intresse för spelet väcktes. Förutom Jacques Mieses kortfattade
handledning för nybörjare var det
Gideon Ståhlbergs turneringsböcker och Euwes spelöppningshäften som utgjorde mitt tidiga
schackliga universitet. Euwes
böcker fanns inte på biblioteket,
utan måste i långsam takt inköpas för hopsnålade veckopengar,
men större delen av Ståhlbergs
dåtida produktion fanns att låna
på Sundsvalls Stadsbibliotek och
kom på det sättet att spela en för
min egen del avgörande roll i
erövrandet av åtminstone några
av schackspelets hemligheter.
Detta om den bildliga delen av
min relation till maestron, men
om ni ursäktar den klena vitsen så

har han faktiskt också en i rent
bokstavlig mening stått mig nära.
Det hände sig nämligen så att
under SM i Avesta 1961, där jag
debuterade i juniorklassen, stod
jag med tindrande ögon helt nära
bordet där Stoltz och Lundin
ägnade sig åt efteranalyser av sitt
parti. Det var rätt trångt runt
bordet men jag hade lyckats
tränga mig fram till en plats som
jag inte gav upp frivilligt. Stoltz
och Lundin var redan för mig
kända stjärnor på schackhimlen
och ögonblicket kändes förtrollat, men efter en stund så fullbordades lyckan. Trängseln ökade
plötsligt vid bordet, men i nästa
ögonblick lämnades vägen fri för
en imposant gestalt med minst
sagt lika imposant stämma, en
djup bas om jag minns rätt förstärkt av en majestätisk klanglåda, som med bestämda åsikter
lade sig i analyserna. Jag stod en
lång stund en halvmeter från
Ståhlberg(!) och fascinerades av
den självklarhet med vilken han
strödde omdömen omkring sig.
Det var inte mycket i de två
huvudaktörernas spel som fann
nåd hos den store. Själv hade jag
svårt att somna den kvällen till
följd av alla upplevelser.
Jag tillhör alltså en av de generationer av svenska schackvänner
som, på gott och ont måste väl så
här i efterhand erkännas, starkt
präglats av Ståhlbergs schackliga
värderingar. Faktum kvarstår
dock, han tillhörde en gång världseliten och deltog bland annat
i två kandidatturneringar. Hans
framskjutna plats i svensk schackhistoria är därmed odiskutabel
och stort spaltutrymme i TfS
under jubileumsåret en självklarhet. Såväl tidskriftens redaktör
som artikelförfattaren förtjänar
sålunda beröm för sina insatser.
Den förre för att ha ställt så stort
spaltutrymme till förfogande och
den senare för att på ett intresseTfS nr 4/2008
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SCHACKKULTUR
Organ för SKS, Schackets Kulturhistoriska Sällskap

Nummer 22
Maj 2008
Innehåll:

Ett specialnummer
om
Gideon Ståhlberg

- Gideon Ståhlberg 100 år
- En dotters minnen av
Gideon Ståhlberg
- Gideon Ståhlberg minnesglimtar

- Samtal med Gideon Ståhlberg
- Gideon Ståhlberg - A few
words from South Africa
- Gideon Ståhlbergs
författarskap
- SKS årsmöte 7 februari 2008
Medarbetare i detta nummer:
Bengt Burman
Peter Holmgren
Holmgren
Peter
Arne Johansson
Johansson
Arne
Rolf Littorin
Littorin
Rolf
Leonard Reitstein
Reitstein
Leonard
Carin Ståhlberg
Ståhlberg
Carin

väckande och heltäckande sätt
bidragit till att fylla en väsentlig
del av den kunskapslucka som
uppenbarligen vidlåder senare
tiders svenska schackgenerationer med avseende på spelets
inhemska historia.
Emellertid ger artikeln också
upphov till ett antal frågetecken,
av vilka jag här vill ta upp tre:
� För det första, och det är
enklast att rätta till, så har ett
grovt sakfel insmugit sig angående utgången av Ståhlbergs första
kandidatturnering, i Budapest.
Den vanns förvisso av Bronstein,
men alls inte “överlägset“ utan
fastmer först efter ett långt och
jämnt särspel mot Boleslavskij.
� I artikeln återges Ståhlbergs
glansparti från Buenos Aires 1947
mot en viss Michel, som i partirubriken ges förnamnet Paul men
i artikeltexten förbryllande nog
benämns Pablo. Det vore intressant att få misstanken bekräftad
att Paul och Pablo är en och samme spelare och att det rör sig om
ett parallellfall till Mieczyslaw
(Miguel) Najdorf, d.v.s. ett
namnbyte betingat av utvandring
till Sydamerika, samt huruvida
denne Michel måhända är densamme som förlorade ett berömt
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Schackkultur nummer 22
är ett specialnummer om
Gideon Ståhlberg. Det finns
bland annat faktauppgifter
om Ståhlbergs författarskap
och det mest personliga är
en artikel skriven av
Gideons dotter Carin
Ståhlberg.
Schackkultur är medlemsblad för Schackets
Kulturhistoriska Sällskap.
Medlemskap: årsavgiften
200 kr till SKS plusgiro
35 64 81-2.

parti mot Rubinstein i Semmering 1926.
� Vidare ger mig Ståhlbergs bortgång i Leningrad 1967 anledning
till ännu en fråga. Artikelförfattaren anger dödsorsaken till hjärtinfarkt, och det vore intressant
att få veta vilken källan är till
denna uppgift. Jag ifrågasätter den
inte, och har inte kännedom om
någon källa som anger någon
annan dödsorsak, men jag är
säker på att man 1967 kunde läsa
om att den förmodade dödsorsaken var en akut försämring av
den leversjukdom Ståhlberg fått
diagnosticerad.
Grahniana
Det slår mig dessutom, att om
dessa rader finner sin väg in i TfSspalterna i nr 4/08, så blir det i
det sista numret av redaktör
Grahns hand. Därmed avslutas, i
mitt tycke för tidigt och på
obegripliga grunder, ett schackpublicistiskt stordåd. TfS har
under de 3½ åren med Lars Grahn
på redaktörsstolen utvecklats på
ett fullständigt enastående sätt,
som i varje avseende lovat gott
inför framtiden. Förbundets ärevördiga tidskrift har de senaste
decennierna letts av två genuina

publicistiska proffs, Bo Plato och
Lars Grahn, vilket inneburit en
kvalitetshöjning och en breddning av imponerande mått. Lars
har varsamt och idérikt fört Bos
genomgripande omvandling av
TfS vidare in i en ny och föränderlig medievärld och hade
intressanta och spännande idéer
om tidskriftens framtid. Att
Sveriges schackvänner nu inte
ges tillfälle att se resultatet av
den förvandling Lars skisserat och
inlett är beklagligt. På alla tacksamma läsares vägnar vill jag
emellertid till redaktör Grahn
framföra ett tack för en storartad
insats under åren som redaktör
och samtidigt önska all framgång
i vilka schackliga eller andra sammanhang han framgent nu än
kommer att vara verksam.
Sture Olsson
Uppsala

Calle Erlandsson har påpekat

ytterligare ett antal faktafel i
Ståhlbergartikeln:
Sid 7: Matchen Ståhlberg–Stoltz
1931 spelades i Göteborg (ej
Stockholm).
Sid 8: Matchen Ståhlberg–Spielmann spelades inte 1932 utan
1933.
Sid 8: Längre ner i spalt 3 står ”Ett
mycket fint (...) är det sjätte (...)”.
Ska vara femte, som det också
står i partiingressen.
Sid 8: Ställningen var då 1½–2½
i GS:s ”favör” (ej 2–2) och möjligen på sätt och vis ”avgörande”
då GS utjämnade i matchen
(2½–2½) och sedan tog 2½/3 i
resten.
Sid 8: Matchen slutade följaktligen inte 5½–2½ utan 5–3.
Sid 10: längst ner i spalt 2:”Det
året remiserade också Gideon en
match mot Keres (...)” bör vara
”Året därpå” eftersom matchen
spelades 1938.
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kombinationer
Lösningar på nästa sida

1. Efimenko–Ivanov
Alusjta 2008

2. Koziac–Dragun
Barlinek 2008

Vit drar

Vit drar

3. Liascovich–Reinoso
Berazategui 2008

4. Kosmo–Nybäck
Mantta 2008

Vit drar

Svart drar

5. Galyas–Farago
Budapest 2008

6. Dasjko–Tjagurov
Maikop 2008

Vit drar

Vit drar

FÖRBUNDSDOMARKURS

4–5 oktober 2008 i Stockholm
Förbundsdomarkurs anordnas endast
vartannat år. Deltagande i minst en
förbundsdomarkurs är obligatoriskt för
blivande förbundsdomare! Kursen är
ett test av deltagarnas lämplighet att
vara förbundsdomare, och riktar sig
framför allt till distriktsdomare, men
även andra är välkomna.
Plats: Schacksalongerna, Ringvägen
9C, Stockholm.
Logi: Ordnas av deltagarna själva.
Kostnad: 300 kr inklusive middag lördag.
Anmälan sker genom att mejla Sveriges SF:s regelkommitté, rk@schack.se,
senast måndagen den 22 september.
Anmälnings-avgiften betalas till Sveriges Schackförbunds plusgirokonto
6522–7.
Vi startar lördagen den 4 oktober kl.
13 och fortsätter till kvällen, då vi äter
en gemensam middag vars kostnad,
inklusive lättöl (motsvarande), ingår i
kursavgiften. Söndagen startar vi kl 9
och fortsätter till omkring kl 15. Den
sista timmen blir det prov.
Kursen behandlar de svårare delarna
av reglerna, tar upp nyheter som beslutas av Allsvenska kommittén samt
behandlar tolkningsproblem som inte
täcks direkt av reglerna. Hur rapportering av turneringar till Fide går till tas
upp i ett särskilt avsnitt. Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.
Ta med Fides regler och Allsvenska
kommitténs tävlingsbestämmelser till
kursen! Vid för få anmälningar ställs
kursen in. Nästa förbundsdomarkurs
blir först 2010.
Kursledare:
Berndt Söderborg, tel 08–604 24 66;
mejl: spader.joker@comhem.se
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KOMBINATIONER
1 Zahar Efimenko–Oleg Ivanov, Aljusjta 2008. 41.Txc5! uppg.
På 41...Txc5 följer 42.Lb4.
2 Vitali Koziak–Kamil Dragun, Barlinek 2008. 19.Dd5+! (En
viktig mellanschack. Efter 19.Dxc6?? Dxc6 20.Td8+ Kf7 klarar
sig svart fint.) 19...Kh8 20.Dxc6 uppg. Partiet utkämpades i en
öppen turnering, Lasker Memorial, i Barlinek, Polen. Henrik
Danielsen, Island segrade på 6½ av 9.

3 Lucas Liascovich–Ernesto Reinoso, Berazategui 2008.
23.Txg6+! Kh7 (23...Txg6 24.Dxh5+ Kg7 25.Dxg6+ länkar över
till slutställningen i partiet.) 24.Dxh5+ Kg8 25.Txg7+ Kxg7 26.Dg6+
uppg. Svart blir matt, t.ex. 26...Kf8 (26...Kh8 27.Sh5 med matt)
27.Dxf6+ Kg8 (27...Lf7 28.Sg6+ med matt) 28.Sh5 med matt.

4 Santul Kosmo–Tomi Nybäck, Mantta 2008. 23...Sf3!! (Till att
börja med kan konstateras att det inte går att slå springaren för
matt i två. Men vad uträttar egentligen springaren på f3 – frånsett
att den hotar vits dam?) 24.Df2 (Omedelbar kollaps. Men allt
annat är faktiskt lika hopplöst, t.ex. 24.Df1 Sd2 och efter 25.Txd2
Dxf1+ 26.Txf1 Txd2 är vit naturligtvis förlorad.) 24...Dxb1+
25.Df1 och vit hann ge upp innan han blev matt.
5 Miklos Galyas–Sandor Farago, Budapest 2008. 25.Lxf5! gxf5
(Om svart tror att han kan begränsa eländet till en bondeförlust
med 25...Dd8 så väntar en ny överraskning: 26.Dd3!, t.ex.
26...Lxe6 27.dxe6 Sh5 [27...gxf5 28.Sxf5+ Kh8 29.e7] 28.Lxg6
Sf4 29.Sh5+! Sxh5 30.Lxh5 Te7 31.Te4 Tf6 32.Lf7 Texf7
33.exf7 Txf7 34.Tg4+ och vit vinner.) 26.Sxf5+ Kh8 (Eller
26...Kg8 27.Dxh6 Df7 28.Se7+ Txe7 29.Txe7 Te8 30.Dg5+ med
lätt vinst.) 27.Txe8 Sxe8 28.Dxh6+ Kg8 29.Se7+ uppg. På 29...Kf7
följer 30.Dg6 matt.

6 Andrej Dasjko–Nutj Tjagurov, Maikop 2008. 25.Sxf7! (Svart
spelade Lc6-e8 just för att undvika detta.) 25...Dxf7 (Efter 25...Lxf7
26.Dh3+ får svart betala för den tappade kontrollen över d7, t.ex.
26...Kb8 27.Td7 Dc8 28.Txf7 Se7 29.Dxc8+ Sxc8 30.Sa5 Sab6
31.Sc6+ Ka8 32.Sxe5 och svarts ställning rasar ihop. Lägg märke
till att damschacken ska utdelas på h3, inte på g4: 26.Dg4+? Kb8
27.Td7? Sf6 och vit kan känna sig snuvad på konfekten. Svart kan
låta bli att slå tillbaka på f7, men det stärker knappast hans aktier:
25...Th7 26.Dg4+ Kb8 27.Td8+ Ka7 28.Txe8 Txf7 29.Tc8 Db6
30.Txf8 Txf8 31.Dd7+ följt av 32.Dxa4 med materiellt överläge
och fortsatt angrepp.) 26.Dd8+ Kb7 27.Sa5+ Ka7 28.Lxa4 Lxa4
29.b3 (Det äventyrar inte vinsten, men det är en liten omväg. Det
gick att forcera fram mattsättningen direkt med 29.Td6!! Lxd6
30.Dxd6 Dd7 31.Lxc5+ Ka8 32.Dxa6+ Kb8 33.Ld6+ Dxd6
34.Db7 matt.) 29...Le8 (På 29...De7 avgör 30.Dc8.) 30.Td6! (Nu
upptäckte han det ...) 30...Lxd6 31.Dxd6 Sf6 32.Lxc5+ uppg. Det
blir ju matt på d8.
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är klubbspelaren skaffar sig
en öppningsrepertoar så är
det i de flesta fall en förståelig
lättja som är ledstjärna. Det finns
inte tid att gå på djupet, att hänga
med i modevarianterna. Det blir
ofta tidiga avvikelser från huvudleden.
Kungsindiskt har åter kommit i
ropet efter Tejmur Radjabovs
framgång med öppningen i fjolårets turnering i Wijk aan Zee.
Det kan vara läge att presentera
en annorlunda idé för lättjans
lakejer. I de klassiska varianterna
går springaren från g1 nästan
alltid till f3. Men tänk dig om den
springaren i stället står på g3 (via
e2). Svart ställs inför en ställningstyp som han kanske inte är
van vid, och det kan visa sig att de
recept som han brukar följa i
Kungsindiskt inte fungerar.
För egen del har det inte så
sällan varit ett snyggt parti som
har tänt en gnista, som fått mig
att vilja spela en ny variant. Det
ska ju gärna finnas hyfsat kamouflerade taktiska fallgropar för
motståndaren. Det ska inte vara
alltför komplicerat. Något som
inte kräver särskilt många minnesceller.
Det var ett parti där ungraren Ferenc Jenei manövrerade
springaren till g3 som fick mig att
ta upp tråden. Nu vet jag inte
längre vilket parti det handlar
om. Jag hade för mig att det var
ett som publicerades i TfS på
1960-talet, men när jag nu går
igenom alla nummer från det
decenniet utan att finna partiet i
fråga, så vet jag inte längre var jag
fann det eller ens vilket parti det
handlar om. Allt jag vet är att jag
har skrivit “Jeneivarianten“ i mina
gamla anteckningar.
Ett senare bedårande mönsterparti är Forintos–Baldauf från
Berlin 1984. Det visar den taktiska poäng som fick mig intresserad av varianten. Räkna inte med
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Två skilda världar

Ställningen efter 1.d4 Sf6 2.c4
g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3
0-0.

Ställningen efter 1.d4 Sf6 2.c4
g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2
0-0 6.Sg3

Pröva en ny
uppställning i

Kungsindiskt!
TEXT: LARS GRAHN

att få chansen att kopiera följande parti – vad det nu skulle vara
för glädje med det, frånsett
poängen alltså – men lägg typställningen på minnet!
Kungsindiskt (E 70)
Gyözö Forintos
Markus Poldauf
Berlin Open 1984
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Sge2 0-0 6.Sg3 e5
7.d5 Sbd7
Med springaren på f3 är det en
vanlig plan att svart manövrerar
springaren till c5 via d7 följt av
a7-a5 för att den ska få stå i fred.
Den planen tar många svartspe-

lare till av gammal vana även när
vit placerar sin springare på g3.
Då är den planen inte lika bra.
Forintos har skrivit en bok om
varianten tillsammans med Ervin
Haag, “Easy guide to the Nge2
King’s Indian – winning with the
Hungarian Attack“ (Everyman
Chess, 2000), och i den rekommenderas 7...a5 följt av 8...Sa6
och eventuellt c7-c6.
8.h4 h5
Svart vill inte tillåta h4-h5, som
ju understöds av springaren på
g3.
9.Lg5 a6
Svart vill kunna spela De8 utan
att störas av Sb5.

10.Le2 Sc5
Forintos & Haag har 10...De8
som huvuddrag.

Aktivera minnescellerna!
11.Lxh5! gxh5 12.Sxh5 Kh7
Svart är helt körd efter 12...Lg4
13.Sxf6+ Lxf6 14.Dxg4 o.s.v.
12...Lh8 liknar konstgjord andning men är kanske svarts bästa
chans.
13.Df3 Kg6
Eller 13...Scd7 14.Df5+ Kg8 15.
Sxg7 Kxg7 16.h5 Tg8 17.0-0-0
b5 18.Td3 b4 19.Sd1 Sc5 20.h6+
Kf8 21.Dxf6! Sxd3+ 22.Kc2 Dxf6
23.Lxf6 och h-bonden triumferar.
14.Sxg7 Kxg7 15.0-0-0 Kg6?
Bortkastad tid men det är hur
som helst svårt att värja sig mot
h-bonden.
16.h5+! Kg7
Om 16...Kxg5 så 17.De3+ Kg4
18.Dg3 matt.
17.h6+ Kg6 18.h7 Scd7
Eller 18...Th8 19.Lxf6 Dxf6
20.Th6+ med matt.
19.Th6+ Kg7 20.Dg3 Kh8 21.
Dh4 Tb8 22.Txf6 uppg.
I ovan nämnda bok anges att
mycket av innehållet grundas på
analyser av just Ferenc Jenei.
Det var inte bara Forintos som
inspirerades av honom, det gjorde även Laszlo Szabo. Här finns
förklaringen till “the Hungarian
Attack“ i boktiteln (Ungerska
angreppet).
I en sentida partifil upptäcker
TfS nr 4/2008
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jag partiet Ferenc Jenei–Andras
Ozsvath från ungerska mästerskapet 1965. Det skulle inte förvåna om det är min ursprungliga
inspirationskälla: 1.d4 Sf6 2.c4
g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sge2 0-0
6.Sg3 e5 7.d5 c6 8.Le2 cxd5
9.cxd5 a5 10.h4 h5 11.Lg5 Sa6
12.Lxh5!? gxh5 13.Sxh5 Sc7
14.Dd2 Sce8. Här spelade Jenei
15.Se2 och vann så småningom
efter olika turer. Det är möjligt
att vit ska slå av på g7 direkt:
15.Sxg7 Sxg7 16.h5 Kh7 17.f3
Ld7 18.g4 med idén Lh4 och
fram med g-bonden.
Just det partiet finns inte med
i boken, men var sannolikt en av
inspirationskällorna när Forintos
slog på h5 i Berlin 1984.
När jag bjöd in Forintos till en
GM-turnering i Malmö vid årsskiftet 1988-89 så var det inte för
att pumpa honom på information om Jeneivarianten. Han fick
dock tillfälle att spela den två
gånger under turneringen och det
han visade då var inte något som
gav mersmak: förlust mot turneringsvinnaren Ferdinand Hellers
och remi mot Ludvig Sandström.
Båda partierna omnämns i hans
bok och där får vi en rimlig förklaring till varför det gick som det
gick.
Avslutningsvis två partier från
den egna praktiken.
Kungsindiskt (E 70)
Lars Grahn, Malmö AS
Göran Andersson, Manhem II
Allsvenskan, söderettan 2002
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Sge2 0-0 6.Sg3 c5
7.d5 e6 8.Le2 exd5 9.exd5 Te8
10.0-0 Sbd7 11.Lg5 h6 12.Le3
a6 13.Dd2 h5
Med springaren på g3 vill svart
gärna spela h5-h4 varefter
springaren ibland kan tvingas ta
ny sats via h1 och f2. Men här
är det knappast en god idé att
släppa fältet g5. 13...Kh7 är för60
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siktigare,
14.Lg5 Dc7
Svart går ur bindningen. Annars
kan vit förstärka pressen med
Df4 och eventuellt Se4.
15.Tae1
Redan här planerade jag den
följande kombinationen.
15...Sf8
15...Se5 16.f4 följt av f4-f5 ger
vit ett härligt angreppsspel. Det
är en annan fördel med att ha
springaren på g3: f-bonden kan
rycka fram.
16.Lxf6 Lxf6

17.Lxh5!!
Tack, Forintos. Tanken visar sig
efter 17...Txe1 18.Txe1 gxh5 19.
Sxh5 och nu:
a) 19...Le5 20.Txe5! dxe5 21.
Dg5+ Sg6 22.Df6 Kf8 23.d6 Dc6
24.Dg7+ Ke8 25.Sf6+ Kd8 26.
Dg8+ med matt.
b) 19...Dd8 20.Te8! Lg5
(20...Dxe8 21.Sxf6+) 21.Txd8
Lxd2 22.Se4 Lh6 23.Sxd6 Lg5
24.Txc8 med tre friska merbönder.
c) 19...Lg7 20.Dg5 f5 21.Sf6+
Kf7 22.Se8 med matt eller damvinst.
d) 19...Lxc3 20.Dg5+ Sg6 21.
Te8+ Kh7 22.bxc3 med mattangrepp.
17...Ld7
Andersson såg tillräckligt för att
avböja offret.
18.Le2 Sh7 19.Ld3 Lg5
Han vill blockera damens möjligheter att agera offensivt på

kungsflygeln.
20.f4 Lh6 21.Sge4
Jag lekte för ett ögonblick med
tanken på att spela 21.Dc2 Txe1
22.Txe1 med idén att offra på g6
och fylla på med Te7, men insåg
rätt snabbt att Andersson skulle
förstöra nöjet med 21...f5. Svart
är över huvud taget intresserad
av att spela f7-f5 för att förhindra
ett senare f4-f5. Bäst att få ut
springaren från g3 innan porten
stängs med f7-f5.
21...f5 22.Sg5 Sf6 23.Txe8+
I det här läget var jag rätt sugen
på att avveckla till slutspel.
23...Txe8 24.Te1 Dc8 25.Txe8+
Dxe8 26.De2 Lg7 27.Dxe8+
Sxe8 28.Kf2
Genom att byta av de tunga
pjäserna räknade jag med att
det skulle bli enklare att låta
merbonden tala. I stället för att
forcera spelet med direkt 28.g4
fanns det tid att först aktivera alla
pjäser. Svart har inte mycket till
motspel på andra flygeln.
28...Sc7 29.Sd1
Vit kan ändå inte förhindra
b7-b5, så springaren söker nya
arbetsuppgifter (29.a4? Lxc3).
29...Ld4+ 30.Kf3 Kg7 31.h3 b5
32.b3 b4 33.g4 a5
Eller 33...fxg4+ 34.hxg4 a5 35.f5
gxf5 36.Lxf5 Lxf5 37.gxf5 följt
av Se4 och svart står hopplöst
passivt.
34.gxf5 gxf5 35.Se3 Kf6 36.Sf1
Se8 37.Sg3
Svart kan inte både hålla f5bonden och stoppa h-bonden.
Det är kört.
37...Sg7 38.Sh7+ Ke7
38...Kg6 faller på 39.Sf8+.
39.h4 Kf7 40.h5 Kg8 41.Sg5
Le8 42.h6 Sh5 43.Sxf5 uppg.
Till att börja med faller d6bonden. 43...Lg6 duger ju inte på
grund av 44.Se7+.
Med springaren på g3 kan även
fältet f5 bli en intressant offerplats.
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Kungsindiskt (E 70)
Lars Grahn, Limhamns SK II
Tom Borvander, Kamraterna
Allsvenskan, söderettan 2003
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7
4.e4 d6 5.Sge2 0-0 6.Sg3 c5
7.d5 e6 8.Le2 exd5 9.exd5 a6
En av vits idéer i den här varianten är att spela Lf4 följt av Sb5.
Det förhindras. Partidraget har
spelats av Loek van Wely, så det
känns nästan lite förmätet att
komma med invändningar mot
det. Göran Andersson spelade
alltså direkt 9...Te8 året innan.
10.Lf4
Därigenom blir det svårare för
svart att använda d7 som mellanstation för de lätta pjäserna. I
normala kungsindiska varianter
med springaren på f3 kan ett drag
som Lf4 bemötas med Sh5. Den
möjligheten finns ju inte här. Som
sagt, de gamla recepten fungerar
inte alltid; svart tvingas tänka i
nya banor.
10...Te8 11.0-0 Dc7
Forintos & Haag anger 11...De7
12.Te1 Sbd7 13.Dd2 Se5 14.h3
som huvudfortsättning. Där tror
jag att 14.Lh6 är bättre.
12.Dd2 Sbd7 13.Lh6 Lh8 14.h3
Jag ville inte ha en svart springare
på e5 med eventuell vidarebefordran till g4. Å andra sidan ville
jag inte spela 14.f4, eftersom det
skymmer sikten för vits dam. I
min bas har jag ett par partier
med just den fortsättningen. Jag
ville ge damen chansen att leka
på de svarta fälten. Den drömmen slog in så småningom. Efter
14.h3 Se5? 15.f4 Sed7 16.f5 har
vit fått flera extradrag.
14...b5
I ett trängt läge försöker svart lösa
problemen med en sorts Volgagambit.
15.cxb5 Sb6 16.bxa6 Lxa6 17.
Lxa6 Txa6 18.Tae1
Jag byter gärna av tornen på
e-linjen, eftersom det skulle
försvåra svarts möjligheter att

Gyözö Forintos i Malmö 1988.

återerövra bonden på damflygeln.
Och om han inte accepterade
den så väntade en liten överraskning.
18...Tb8
Med idén Sc4. Efter 19.b3 c4 kan
svart möjligen skaka fram lite
motspel på damflygeln. Jag stod
snett bakom Borvander när han
fattade tag i tornet. När jag såg att
han drog det åt höger var söndagen räddad. Porten till himmelriket slogs upp.

19.Sf5!!
Svart är förlorad. Han kan ju inte
slå springaren för Dg5+ med matt.
Och hotet 20.Se7+ går inte av för
hackor. Försöket 19...Sc4 faller
på 20.De2 Se5 (20...gxf5 21.
Dxc4 Tab6 22.Dh4 och det finns
inte något hållbart försvar mot

hotet Dg5+) och vit behöver inte
nöja sig med slaget på a6. Ännu
bättre är 21.f4 gxf5 22.fxe5 med
dubbelhot mot a6 och f6.
19...Sc8 20.De2
Det hotar ju både Dxa6 och De8+
med matt.
20...Dd7 21.Dxa6 Dxf5 22.Dc6
Med förnyat hot mot e8. Det
tvingar svart att överlämna d6bonden.
22...Sb6 23.Dxd6 Sbd7
På 23...Sfd7 följer 24.Dxb8+ med
matt.
24.Te2 Lg7
Svart tröttnade på hoten på
åttonde raden. Om han försöker
fånga löparen med 24...g5 så
spelar vit enklast 25.Tfe1 med
idéer som 26.Dxb8+ och 26.Te5.
25.Lxg7 Kxg7 26.Tfe1 Tb4 27.a3
Tornet får bestämma sig. Antingen får det stå kvar på b-linjen och
trycka mot b2, eller flytta längs
fjärde raden för att delta i ett
kungsangrepp. Med tanke på
svarts desperata läge finns det
inte utrymme för någon stillsam
bondejakt. Han får satsa sina sista
träbitar på ett kungsangrepp.
27...Th4 28.Te7 g5 29.De6 Dg6
30.Txd7 Sxd7 31.Dxd7 g4
32.Te3 h5 33.Tg3 Kh6 34.De7
f6 35.Se4 Df5 36.Dxf6+ uppg.
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Café de la Régence
Historien om ett schackkafé
Av STIG HERRSTRÖM

Det berömda schackkaféet
Café de la Régence i Paris
var redan från 1740-talet
en mötesplats för världens
främsta spelare och otaliga
berömda partier har spelats
där. Spelet var åtminstone
fram till det andra kejsardömets fall 1870 ett högt
skattat nöje bland musiker,
konstnärer, författare och
andra intellektuella – det
hörde till god ton att spela
schack.

N

är en kultiverad schackspelare kommer till Paris brukar
ett besök på Louvren stå på
programmet. Men han går vanligen inte dit den närmaste
vägen, åtminstone inte om han
någorlunda känner till stadens
geografi: han väljer vägen så att
han passerar adressen 161, Rue
Saint-Honoré. Sedan december
1973 är detta tyvärr enbart till
besvikelse – Café de la Régence,
som låg på denna adress sedan
1855, stängdes officiellt den 31
december 1973, för att lämna
plats för ett marockanskt turistinstitut.
Dessförinnan hade det sitt
intresse att besöka Café de la
Régence, trots att där inte spelades schack mer sedan många år
62
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och trots att det faktiskt inte var
ett kafé de senare åren utan en
restaurang, förresten ganska bra
– på sommaren hade restaurangen också några bord på trottoaren
utanför, där man kunde fördriva
tiden med att betrakta gatulivet
på Place du Théatre Français med
teatern och Palais Royal på andra
sidan. Tyvärr kunde man också
besväras av den ständiga strömmen av bilar och bussar på Rue
Saint-Honoré och på Avenue de
l’Opéra med allt buller och alla
bilavgaser som inte går så väl ihop
med det franska kökets finesser.
Men schackspelaren gick väl inte
dit för matens skull utan för att
uppleva eller snarare försöka
att för sig själv återuppliva den
atmosfär som den legendariska
lokalen var berömd för. Och det
gick bra tack vare att inredningen
hade behållit sin gamla karaktär,
med schackminnen som levde
kvar i några reliker som bevarades till höger om stora ingången i
en smal entré som inte användes
mer men som historiskt intresserade schackspelare gärna besökte. Där stod det marmorbord som
enligt traditionen Bonaparte hade
spelat på då han som ung general
var arbetslös i väntan på de
kommande stora uppgifterna. En
liten skylt på marmorbordet
angav att han hade spelat vid
bordet som förste konsul, vilket
kanske inte är helt otroligt efter-

som han den första tiden som
konsul var angelägen om att komma i kontakt med folket för att ta
temperaturen på stämningen i
landet efter kuppen som förde
honom till makten. Däremot kan
man lugnt påstå att Bonaparte i
varje fall inte hade något stambord då han var en okänd general
– riktigare hade varit att ange att
bordet var ett av de bord som var
i den avdelning av kaféet där
schackspelarna höll till och att
Bonaparte alltså kan ha spelat vid
just det bordet, som förresten
så många andra, till exempel
Robespierre, Rousseau, Voltaire
för att nämna några. Men då var
Café de la Régence beläget några
tiotal meter därifrån, vid den
gamla Place du Palais Royal. I
den lokalen var Sire Kermeur de
Legall den starkaste spelaren fram
till 1740-talet då den unge musikern François André Danican
Philidor visade sig vara hans
överman. Legall dog vid nittio års
ålder 1792 och hade 1750 mot
kavalleristen de Saint-Brie spelat
det berömda partiet, som gav upphov till namnet "Legalls matt“.
Philidor (C 41)
Kermeur de Legall
de Saint-Brie
Paris 1750
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Lg4
4.Sc3 g6?

5.Sxe5! Lxd1? 6.Lxf7+ Ke7 7.
Sd5 matt
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Då Philidor inte var i London
härskade han på Café de la Régence i väldig överlägsenhet, men
gav under många år en chans till
sina närmaste medtävlare genom
att regelbundet vara på resande
fot – i ungdomen höll han tidvis
till i Holland där han skrev sin
berömda lärobok "Analyse du
jeu des échecs“, som fick så stor
betydelse för schackspelets utvecklig under många årtionden.
Själve Jean-Jacques Rousseau
studerade intensivt denna bok i
förhoppningen att bli en framstående mästare och därigenom
få introduktion till de tongivande
kretsarna i Paris – som bekant
lyckades han inte med detta med
hjälp av sitt schackspel, även
om han vid något tillfälle kunde
glädja sig åt att tack vare schackspelet få åtnjuta vänskapen med
prinsen av Conti.
Under de sista åren av Napoleontiden var Alexandre Louis
Honoré Lebreton Deschapelles
den dominerande schackspelaren
i Paris tills han på 1820-talet fann
tiden inne att låta Louis-Charles
Mahé de la Bourdonnais överta
ryktet som tidens främste mästare. Båda höll givetvis till på Café
de la Régence, som inte hade
några allvarliga konkurrenter
bland den tidens schacklokaler.
Märkligt nog finns inte många
partier bevarade av dessa mästare. Spelet var för dem inte bara
en passion som för de flesta av
oss utan också ett yrke: man
spelade om pengar. Under dessa
förhållanden var det inte särskilt
angeläget att låta publicera sina
partier. Av Philidor har vi kvar
ett sextiotal partier som utan
undantag spelades de sista åren
av hans liv och man kan förmoda
att de inte ger hela sanningen
om hans spelstyrka. Mer talande
är säkert hans seger 1747 mot
araben Stamma med åtta vinstpartier mot ett enda förlustparti.

De bevarade partierna är oftast
med förgåva, springare eller
bonde plus drag, eller också rör
det sig om simultanpartier eller
blindpartier. Det parti som följer
spelades mot greve John Maurice
Brühl, som ansågs vara en av de
två bästa spelarna i London.
Partiet spelades 1789; Philidor
spelar här utan damspringare och
Brühl utan bonden f7.
André Philidor (utan Sb1)
John Maurice Brühl (utan Bf7)
Paris 1789
1.e4 d5 2.e5 Lf5 3.g4 Lg6 4.h4
h5 5.Sh3 Dd7 6.Sf4 Lf7 7.g5 Df5
8.d4 De4+ 9.De2 Dxh1 10.g6
e6?
Han kunde ha motat Olle i grind
med 10...Sc6. Olle är i det här
fallet vits dam.
11.Db5+ Sd7?
Bättre chanser ger 11...Sc6 12.
Dxb7 Kd7.
12.gxf7+ Kd8 13.fxg8D Txg8 14.
Sxe6+ Kc8 15.Le3 Dxh4 16.
Dxd5 Le7
16...c6 17.Db3 Sb6 hade begränsat vits möjligheter men förmodligen inte räddat svart.
17.La6
Det prosaiska 17.Sc5 med hot
mot b7, d7 och g8 hade sänkt
svart direkt.
17...Tb8
Om 17...bxa6 så är 18.Dc6 allra
starkast.

18.Dc6?
Philidor kan inte motstå frestel-

Louis-Charles Mahé
de la Bourdonnais

sen och Brühl bländas av glansen.
Efter det mindre spektakulära
18.Sc5 finns det inte någon räddning för svart.
18...Ld8?
Det är bara löparen som kan avvärja matthotet på c7, men det
ska inte göras från d8. Riktigt
är 18...Lb4+ 19.c3 La5 och vits
angrepp bedarrar.
19.Lg5!
och vit vann.
Som vittnesbörd om Deschapelles spelstyrka finns bara ett litet
fåtal partier och partiställningar.
Han vägrade att spela utan förgåva. Det berättas om honom att
han var ytterst högfärdig, men
beundrad av alla för sin utomordentliga begåvning, och ändå hade
han inga vänner. När han märkte
att han inte mer skulle kunna
vinna mot Bourdonnais om han
spelade med förgåva bestämde
han sig för att sluta spela schack.
I stället spelade han i fortsättningen whist och tjänade med
god marginal sitt uppehälle på
det – när han dog lämnade han
efter sig en liten förmögenhet,
enligt uppgift.
År 1821 kom John Cochrane
från London till Paris för att mäta
sina krafter med de berömda
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spelarna på Café de la Régence,
främst förstås med Deschapelles,
men också med den unge Bourdonnais. Eftersom det var svårt
att få spelro på kaféet beslöt sig
de tre att dra sig tillbaka till ett
hotell i Saint-Cloud utanför
Paris, för att där spela en liten
turnering i några få vittnens närvaro. Deschapelles gav förgåva
till de båda yngre spelarna, men
vann likväl över dem. Tvåa kom
Bourdonnais och sist Cochrane,
som dock var en av sin tids starkaste spelare. Detta ger en viss
uppfattning om Deschapelles
styrka. Cochrane fick en förgåva
på två drag och Bf7.

utan i London men vi kan ändå
passa på att njuta av ett berömt
parti so m anses vara det första
kända exemplet på ett positionellt damoffer.

John Cochrane
Alexandre Deschapelles
(utan Bf7)
Paris 1821
1.e4, d4 e6 2.f4 d5 3.e5 c5
4.c3 Sc6 5.Sf3 cxd4 6.cxd4 Db6
7.Sc3 Ld7 8.a3 Sh6 9.h3 Sf5
10.Se2 Le7 11.g4 Lh4+ 12.Sxh4
Sxh4 13.Kf2 0-0 14.Kg3 Sg6
15.b4 a5 16.Ld2 axb4 17.Lxb4
Sxb4 18.axb4 Dxb4 19.Tb1 Ta3+
20.Kh2 De7 21.Txb7 Dh4 22.
Txd7 Df2+ 23.Lg2 Txh3+ 24.
Kxh3 Dh4 matt

Antagen Damgambit (D 20)
Louis-Charles de la
Bourdonnais
Alexander McDonnell
Fjärde matchen, fjärde partiet
London 1834
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.d5
Det vanliga i dag är 4.Sf3 exd4
5.Lxc4.
4...f5!?
Det var hårda bandage på 1800talet.
5.Sc3 Sf6 6.Lxc4 Lc5 7.Sf3 De7
8.Lg5 Lxf2+!? 9.Kf1
Efter 9.Kxf2 får svart tillbaka pjäsen med 9...Dc5+ 10.Ke1 Dxc4.
Frågan är hur man ska värdera
ställningen efter 11.Sxe5 Da6
12.d6!. Svart gör bäst i att tillåta
dambyte på d6, för 12...cxd6?
faller på 13.Lxf6 gxf6 14.Dh5+.
9...Lb6 10.De2 f4 11.Td1 Lg4
12.d6!?
Han är beredd att offra bonden
för att få manöverutrymme på
d5.
12...cxd6 13.Sd5

Av Bourdonnais finns ett sextiotal partier bevarade, tack vare att
hans partier mot Alexander
McDonnell i London noterades
av McDonnells anhängare.
Deras partier är vilda men i
allmänhet mycket välspelade.
Många av de vackraste partierna
vanns av McDonnell, som enligt
vittnesmål spelade ytterst långsamt – Bourdonnais var den livlige och otålige spelaren som trots
de ofta mycket komplicerade
ställningarna i väntan på motståndarens drag läste tidningen
eller diskuterade med åskådarna.
Visserligen spelade inte Bourdonnais och McDonnell med
varandra på Café de la Régence

13...Sxd5!?
Premiär för det positionella
damoffret – ett schackhistoriskt
ögonblick.
14.Lxe7 Se3+ 15.Ke1 Kxe7 16.
Dd3
Vit måste vara beredd att ge mer
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material för att kunna aktivera
sig. Svart har ett härligt initiativ
efter exempelvis 16.Tc1 Sc6.
16...Td8
Springaren är alldeles för bra för
att bytas av på d1.
17.Td2 Sc6
Han gör sig ingen brådska att
spela löparen till a5. Snabb utveckling prioriteras lite högre.
18.b3 La5 19.a3 Tac8 20.Tg1
Att slå på g2 var ett av flera hot
från svarts sida.
20...b5 21.Lxb5 Lxf3 22.gxf3
Sd4 23.Lc4
Det finns ingenting som rår på
det springarparet, t.ex. 23.b4
Sxf3+ 24.Kf2 Sxg1 25.bxa5
(25.Kxg1 Lb6 och svart vinner.)
25...Tc1 26.Db3 g5! (Bondestorm på gång.) 27.Db2 Tdc8 28.
Db4 T8c5 och vit har ingenting
att sätta emot när svarts kungsflygelbönder stormar fram.
23...Sxf3+ 24.Kf2 Sxd2 25.
Txg7+ Kf6 26.Tf7+ Kg6 27.Tb7
Sdxc4 28.bxc4 Txc4 29.Db1 Lb6
30.Kf3 Tc3 31.Da2 Sc4+ 32.Kg4
Tg8 33.Txb6 axb6 34.Kh4 Kf6
35.De2 Tg6 36.Dh5 Se3 37.
uppg.
Dessa partier mellan den tidens
främsta mästare, som spelades
med en frisk aggressivitet från
båda hållen med hot och mothot
i ständig avlösning, väckte förstås
ett våldsamt intresse inte bara i
London och Paris, utan i hela
schackvärlden. Adolf Anderssen
och Paul Morphy var inte de enda
kommande mästarna som har
studerat dem i detalj, och än idag
har de som synes mycket att
bjuda för den som har bevarat
sinnet för den romantiska stilen.
Men vi återgår till Café de la
Régence. Alfred de Musset, den
romantiske skalden, var under
senare delen av sitt liv en ivrig
schackspelare som nästan dagligen tillbringade några timmar på
Café de la Régence. Han hann
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Paul Morphys blindsimultan på Café de la Régence den 27 september 1848. Samtida gravyr.

också med att spela schack i den
nya lokalen efter ombyggnaden
av kvarteret som medförde rivningen av den byggnad där kaféet
ursprungligen låg. Däremot fick
han inte uppleva Morphys ankomst till Paris i september 1858
– poeten dog året före.
Den stora matchen mellan Paul
Morphy och Adolf Anderssen
spelades inte på kaféet: Morphy
var sjuk när Anderssen kom
till Paris den 14 december 1858,
och när matchen började den
20 december spelade man på
Morphys hotell eftersom det
råa vintervädret inte passade
Morphys hälsotillstånd. Innan han
blev sjuk hade Morphy givetvis
hållit till mycket på Café de la
Régence, och bland annat hade
han den 27 september gjort en
blindspelsuppvisning mot åtta av
de starkaste Parisspelarna – han
vann sex av partierna och gjorde
remi i de två övriga.
Blindspelsuppvisningen väckte
stor beundran i Paris och Morphy
blev dagens hjälte inte bara bland
schackspelarna, utan också i den

parisiska societeten. Det berömda partiet mot hertig Karl von
Braunschweig och greve Isouard
spelades i oktober, som bekant
inte på Café de la Régence utan
på operan under en föreställning
av Norma av Bellini – Morphy
var mycket intresserad av musik.
Dagarna före blindspelsuppvisningen hade Morphy spelat en
match mot Daniel Harrwitz som
vid den tiden dominerade schacklivet i Paris. Harrwitz hade som
merit bland annat spelat en match
mot Adolf Anderssen om elva
partier varav Anderssen vann sex
och Harrwitz de övriga.
Spanskt (C 62)
Paul Morphy
Daniel Harrwitz
Fjärde matchpartiet
Paris 1858
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.
Dxd4
Än i dag är detta och inte 4.Sxd4
det mest kritiska för svart.
4...Sc6 5.Lb5 Ld7
Från Philidors försvar har vi
kommit över i Steinitzförsvaret i

Spanskt.
6.Lxc6 Lxc6 7.Lg5 f6
Emanuel Lasker talade om löparen på g5 som en “agent provocateur“, en pjäs som provocerar
fram en försvagning i den svarta
bondestrukturen. I andra matchpartiet spelade Harrwitz det mera
harmoniska 7...Sf6.
8.Lh4 Sh6 9.Sc3 Dd7 10.0-0
Alternativet är lång rockad.
10...Le7 11.Tad1 0-0 12.Dc4+
Tf7?!
Det är onödigt att skapa en bindning. 12...Kh8 är bättre.
13.Sd4
Dåtidens mästare diskuterade
livligt värdet av 13.e5!?. Både
Morphy och Steinitz menade att
partidraget är bättre. Efter
13.e5!?, med idén att låta bonden
ta ett steg till, gör svart förmodligen bäst i att erbjuda ett dambyte
med 13...Dg4 (13...fxe5? 14.
Sxe5).
13...Sg4 14.h3 Se5 15.De2 g5?
Ett karskt drag som ger vit fältet
f5.
16.Lg3 Tg7 17.Sf5
Guldspringaren på f5 äger, för att
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g2 med tanke på framtida offensiva raider från vits sida.
24...a6 25.Sxc7 Tc8 26.Sd5
Lxd5 27.exd5 Tc7
Han vill slå på d5 utan att riskera
fanstyg på h7. Efter 27...Dxd5?
28.Txh7+ Kxh7 29.Dh5+ Lh6
30.Se7 lämnar d5-bonden en fadd
smak i munnen.
28.c4 Le7 29.Th5 De8

Adolf Anderssen besökte ofta
Café de la Régence.

tala nysvenska.
17...Tg6 18.f4!
Det prisades av Steinitz.
18...gxf4 19.Txf4 Kh8
Svart drömmer om spel på glinjen.
20.Th4!

Det hotar 21.Lxe5 fxe5 22.
Txh7+! Kxh7 23.Dh5+ Kg8 24.
Dxg6+ Kf8 25.Tf1 med avgörande angrepp. Det är samma
tornoffer som gör att svart inte
kan genomföra den planerade
dubbleringen med 20...Tag8.
20...Lf8 21.Lxe5 fxe5 22.Tf1
De6 23.Sb5 Dg8?!
Efter 23...Dd7 hade Morphy fått
förklara vad springaren har på b5
att göra.
24.Tf2
Det är en god idé att övergardera
66
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30.c5!
Det spökar åter på h7 och det
finns inte längre någon lämplig
kur. På 30...dxc5 avgör 31.
Dxe5+, och om svart inte slår på
c5 så kommer 31.cxd6 med kross.
30...Txc5 31.Txh7+! Kxh7 32.
Dh5+ Kg8 33.Sxe7+! Kg7
Efter 33...Dxe7 34.Dxg6+ kommer kungen inte undan, t.ex.
34...Kh8 35.Tf5 eller 34...Dg7
35.De6+ Kh8 36.Tf5 Dh7 37.
Tf8+.
34.Sf5+! Kg8 35.Sxd6 uppg.
Det kan noteras att partiet tog
ungefär tre timmar i anspråk.
Både Morphy och Anderssen var
stora favoriter i Paris. Morphy
kom tillbaka i slutet av 1862 och
stannade ända till februari, men
höll sig då borta från kaféet – han
spelade praktiskt taget inte mer,
med undantag av några partier
med vännen från det första
besöket i Paris, Jules Arnous de
Rivière. Denne var en av de främsta spelarna på Café de la Régence
och hade också äran att spela
med Anderssen var gång denne

kom till Paris.
Men Café de la Régence var
ingalunda enbart ett schackkafé,
det var i själva verket ett centrum
och en mötesplats för intellektuella i Paris. Mest var det litterära personligheter som var stamkunder men också många artister, främst från teatervärlden –
Comédie-Française låg då som
nu strax intill – men också
musiker och bildkonstnärer var
regelbundna gäster. En annan
kategori utgjordes av politiker.
Många av gästerna var utlänningar på besök eller immigranter,
såsom Ivan Turgenjev och Frédéric Chopin, som båda var intresserade av schack, Chopin mest
som åskådare, Turgenjev däremot mycket aktiv, inte bara som
spelare utan också som mecenat
och initiativtagare till turneringar, som han förresten själv deltog
i, oftast utan att nå några större
framgångar trots att han faktiskt
var en rätt skicklig spelare.
Ett par partier av Turgenjev
finns bevarade, ett vinstparti mot
den starke spelaren Ladislas Maczuski, och ett förlustparti mot
Ignatz Kolisch, som från 1860
höll till några år i Paris – han var
den mest framgångsrike spelaren
där tills han efter några år drog sig
tillbaka för att ägna sig åt den
högre finansen och bli en stenrik
bankir.
Bland Café de la Régences stamgäster fanns många berömdheter
som väl inte alla spelade schack
där, flera redan nämnda, till
exempel Diderot, d’Alembert,
Saint-Beuve, Benjamin Franklin,
Alfred de Musset, Frédéric
Chopin, Théophile Gautier,
Henri Murger, Gérard de Nerval,
Victor Hugo och säkert många
andra. Gambetta och Jules
Grévy var ofta där innan de blev
presidenter i den tredje republiken.
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Men vi får inte glömma den
gäst som indirekt blev orsaken
till att kaféet fick sitt namn. Då
kaféet öppnades 1681 vid Place
du Palais-Royal hette det inte
oväntat Café du Palais-Royal.
Grundaren, en sieur Lefèvre,
överlät så småningom kaféet till
monsieur Leclerc, vars fru medverkade till kaféets popularitet
på grund av sin sällsynta skönhet.
De galanta kunderna skrev sonetter för att hylla den som snart var
allmänt känd som "la belle cafetière“ och någon skrev till och
med en teaterpjäs i vers med
namnet "Brevet de Vénus pour
Madame Leclerc, maötresse du
Café de la Régence“ – för att
hennes rykte inte ska fläckas är
det kanske bäst att påpeka att
"maötresse“ här ska tolkas som
"härskarinna“.
Bland de galanta herrar som
kom till kaféet för madame Leclercs skull fanns också Philip av
Orléans, hertig av Chartres och
regent i Frankrike efter Ludvig
XIV som dog 1715. Regenten var
granne till kaféet; han var ägare
till Palais Royal. Grannskapet till
regentens palats och regentens
svaghet för mademe Leclerc
gjorde att kaféet 1718 bytte namn
till Café de la Régence.
Efter Bourdonnais död var
Pierre Charles Fournier de SaintAmant den främste franske spelaren på Café de la Régence men
han hade aldrig någon dominerande ställning. Men Café de la
Régence bevarade ändå sitt rykte
som schackspelarnas Mecka ända
till andra världskriget. Alla de
främsta internationella mästarna
har troligen passat på att spela
schack där när de varit på besök i
Paris. Några av dessa har för
övrigt tagit franskt medborgarskap: David Janowski, Eugene
Znosko-Borovsky, Savielly Tartakover och förstås en av de allra
största genom tiderna, Alexan-

der Aljechin (som på franska
stavade sitt namn Alekhine).
Efter andra världskriget spelades inte schack mer på kaféet, i
varje fall inte som förut, även om
säkert många schackpilgrimer
plockade fram ett fickschack för
att njuta av idén att spela i denna
berömda lokal, där Philidors byst
och de stora schacknamnen var
inskrivna i väggarnas gipsstuckaturer, i större format namnen
Philidor, Deschapelles, Bourdonnais och Morphy, i mindre Ruy
Lopez, Selenus, Greco, Lolli,
Stamma, McDonnell. Några
gravyrer hängde på väggarna, en
med Café de la Régence från
1843, alltså den gamla lokalen,
med en bild av den stora matchen
mellan Saint-Amant och Howard
Staunton, som innebar slutet av
den franska storhetstiden inom
schacket, en annan med Morphy
i färd med att ge en blindföreställning, en tredje med en interiör av kaféet från 1874 med de
förnämsta spelarna: Arnous de
Rivière, Paul Journoud, Simon
Winawer, Kolisch, Numa Preti
och Jean-Louis Preti, Samuel
Rosenthal, Turgenjev och några
till. Andra gravyrer av mindre
intresse fanns också där, många
förmodligen från början av 1800talet.
I början av 1970-talet övertogs
kaféet, som då sedan länge huvudsakligen var en restaurang, av
den mäktiga restaurangkedjan
Jacques Borel International. Det
drevs som förut en tid, därefter
begärde den nye ägaren tillstånd
att bygga om den gamla lokalen.
Myndigheterna vägrade med
tanke på den historiska miljön i
lokalen som då var ett av de äldsta
fortfarande existerande kaféerna
i Paris. Men trägen vinner som
bekant och efter något år moderniserades lokalen som därefter
hyrdes ut till den marockanska
staten som där inrättade ett

turistinstitut.
Schackrelikerna spreds ut.
Bordet som Bonaparte uppgavs
ha spelat på, och som väl med
större sannolikhet har använts av
de riktigt trägna kunderna Philidor, Deschapelles, Bourdonnais,
Saint-Amant och kanske också av
Alfred de Musset och Turgenjev,
skänktes till en av Jacques Borels
bekanta, rektorn för en skola i
den parisiska förstaden AthisMons, som ett personligt tack för
en tjänst. Rektorn, monsieur
Angeletti, uppges ha varit en
beundrare av Napoleon, däremot
tycks han inte ha varit speciellt
intresserad av schack. Några av
gravyrerna hamnade på 27:e
våningen i skyskrapan i Montparnasse i ett rum som tjänstgjorde
som förmak till en av de högsta
direktörerna i Jacques Borel
International – den första tiden
satt de i Jacques Borels eget
kontorsrum, men varken han
eller den andre lär väl ha haft
någon större känsla för dessa
gravyrer. Gravyren från 1843
med Staunton och Saint-Amant,
Morphygravyren och bysten av
Philidor är försvunna – vid mitt
besök 1976 visste ingen vart dessa
hade tagit vägen. Sedan länge
existerar inte längre Jacques
Borel International och det lär nu
vara praktiskt taget omöjligt att
spåra relikerna från Café de la
Régence.
Kanske har dessa föremål bytt
ägare en eller flera gånger sedan
dess och man kan inte vara säker
på att de nuvarande ägarna vet
något om de traditioner som är
knutna till dessa gamla schackreliker. Men vad som än händer
kommer namnet Café de la
Régence att i schackspelarnas
öron ha en klang utöver det
vanliga: det var dock världens
mest berömda schackkafé genom
tiderna.
Partikommentarer av Lars Grahn

TfS nr 4/2008

TfS nr 4.08.pmd

67

08-07-07, 15.15

67

Lunds Akademiska Schackklubb

Inte bara en klubb
TEXT: AXEL SMITH

Det är onsdagen den 25 juni.
I Schackhuset i Lund hålls en
improviserad presskonferens.
Handskakningar och övergångshandlingarna skrivs under.
Nils Grandelius är klar för
LASK. Han har gjort sitt val
och det är inte bara en klubb
han valt.
Kläppen faller, partiet är över.
Jasmin Bejtovic har förlorat mot
Dara Akdag, en klart lägre rankad
spelare, i ett parti som egentligen
bara var hans. Förlusten är inte
lätt att ta, ett kreativt angrepp var
precis på väg att slå igenom när
motståndaren hittade en osannolik räddning. Tidsförlusten i en
oklar ställning späder på känslan
ytterligare:
– Det var bara otur, säger
Jasmin. Jag har förlorat nitton
partier den senaste perioden och
alla andra kan jag förstå, men
detta ...
– I schack finns väl ingen otur?,
försöker jag.
– Vad är detta om inte otur?
Det var ett halvår sedan
Jasmin lämnade sitt välbetalda
jobb som programmerare i
Bosnien–Hercegovina för att
flytta till sin fru i Sverige, utan
sysselsättning och utan att
kunna språket. Men det är
varken vänner eller familj som
han tycker var svårast att lämna
efter sig:
68
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– Jag blev Velez-supporter den
8 januari 1978, samma dag som
jag föddes. Min pappa gick på
alla matcher och när jag var fyra
år började han ta med mig.
Som fanatisk supporter styrs
humöret mycket av klubbens
resultat. När Jasmin kom till
Sverige tog han upp schacket
igen efter fem års uppehåll och
därefter har det framför allt
varit hans egna fram- och motgångar som varit avgörande för
välmåendet. Natten blir sömnlös. Den osannolika räddningen
och chocken när han såg att han
blott hade två sekunder kvar
vevas om och om igen.
18 september 2007. Jasmin
Bejtovic spelar första ronden i
LASK Open. Han har missuppfattat tidskontrollen och i en
sämre ställning tror han att han
ska få mer tid efter drag 30.
Motståndaren Sebastian Nilsson
vill inte vinna på det sättet och
säger:
– No, there is no more time,
you can ask someone else if you
want. But besides, I offer you a
draw.
Jasmin tar tacksamt emot
erbjudandet. Han har välkomnats till stan.
Selma Bejtovic frågar mig om
jag vill ha mjölk och socker i
kaffet. När jag tackar nej utbrister hon skämtsamt:

– Men alla svenskar har väl
mjölk och socker i kaffet?
Jag minns samtalet jag fick
från henne för ett par månader
sedan. Hon var upprörd och
orden forsade fram, utan att jag
hade en chans att avbryta:
– Eslövs ordförande satt här
hemma vid vårt köksbord och
fikade. Han sa att om Jasmin ville
byta klubb skulle klubben hjälpa
honom. Nu säger han istället att
han inte får byta mitt i säsongen
utan måste vänta tills sommaren.
Det är jätteviktigt för Jasmin att
få vara med i LASK och han
kommer aldrig att spela för
Eslöv igen. Vad ska vi göra?
Jag ringde till Eslövs SK:s ordförande. Han menade att man
inte skulle påverka det sportsliga
genom att låta spelare byta mitt
under säsongen. “Det var en förnuftig tanke“, sa jag, och tänkte
att det var det dummaste jag
någonsin hade hört.
Tillsammans med Selma utarbetade jag en plan. Enligt
paragraf 9a i elitseriens tävlingsbestämmelser får man byta
klubb ifall man flyttar och detta
bekräftas genom folkbokföringen. Herr och fru Bejtovic
bestämde sig för att lämna
Eslöv och hittade en lägenhet i
Malmö att hyra i andra hand.
Två dagar innan flyttlasset gick
bestämde sig Eslövs Schackklubb för att skriva på övergångshandlingarna. Bejtovics bor
kvar i Eslöv.
Lunds ASK bildades den 30
oktober 1906 i Akademiska
Föreningen vid Lunds universitet. Sedan dess har föreningen
präglats av att den styrts och
bestått av studenter. Vid flera
tillfällen har verksamheten tillfälligt legat nere. Idag är 22åriga lärarstudenten Ellinor Frisk
ordförande. Jag besöker henne
en måndag då hon har träning
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Calle Erlandsson välkomnar Nils Grandelius till LASK.

för klubbens äldre juniorer. Det
är en brokig samling människor;
man kan komma undan med
mycket mer i schackvärlden än
vad man kan göra i offentligheten. Alla är välkomna. Ellinor
har lite problem att få tyst på
folk, gå igenom exemplen på
demobrädet och samtidigt svara
på alla frågor. Det är mycket
snack i gruppen. Jag hör en
indisk medlem säga:
– Oh, I saw Nils Grandelius
today when he walked downtown! I saw him!
Ellinor slår mig som den mest
jordnära människa jag någonsin
har träffat. Hon vet vad hon vill,
har inte för stora förväntningar
men ser ändå alltid möjligheterna istället för hindren. När jag ser
henne stå och plocka undan efter
träningen funderar jag på vad som
är hennes drivkraft som ideellt
arbetande eldsjäl.
– När man jobbar i en klubb får
man se resultat direkt. Det är kul
att se och ifall alla hjälps åt och
det funkar, då är det jätteroligt,
säger hon.

– Det är också responsen från
medlemmarna, när folk är nöjda
och positiva. Jag tränar barn och
de är så ärliga. Tycker dom att
något är dåligt så säger dom det.
– Sen måste jag erkänna att
jag tycker det är lite kul med
sådana papper och sånt också.
När jag beger mig hemåt stannar Ellinor kvar. Det var några
ansökningar som skulle fixas.
Sljivovica är en bosnisk dryck
som ser ut som vatten men
smakar desto mer.
– Loza! I Hercegovina kallar vi
det loza.
För Jasmin är det viktigt att
man inte glömmer Hercegovina,
hans del av landet. Spåren från
det långvariga kriget i Jugoslavien sitter kvar.
– En gång, jag tror det var 1993,
kom det en soldat hem till mig
med ett halsband av ögon. Han
tittade på mig och sa att han
tyckte att jag hade vackra ögon.
Jag trodde det var slut men han
tog bara tv:n, tavlor och annat.
Sällan man blir så glad över att
tänka “fuck tv:n“.

Nils Grandelius är en talang
utan dess like. Han började spela schack som sexåring efter att
ha tittat på när morfar spelade.
Intresset accelererade fort och
nu har han vunnit allt som går
att vinna i svenskt ungdomsschack. Efter segern i junior-SM
ifjol mot upp till sex år äldre
medtävlare har han inte ställt
upp i en juniortävling på hemmaplan. I 14-årsklassen i ungdoms-VM blev det en 13:e plats
men framför allt är målet att slå
sig in i den svenska senioreliten.
När jag träffade Nils över en
fika några veckor tidigare hade
jag den enkla uppfattningen att
han var en människa som gärna
tog den sista kakbiten från fatet.
Jag ville veta mer. Vi pratade,
men det vi pratade om, det pratade vi inte om. Plötsligt slog det
mig att det fanns ett ord som
kändes klippt och skuret för Nils:
levnadskonstnär. På helgerna förvrids dygnsrytmen totalt; det är
konserter, sol, bad och timslånga
te-sejourer. Det enda som verkar
saknas i Nils liv är möjligheten att
då och då plocka fram lite effektivitet och arbetsdisciplin. Men
lika dumt som det är för andra att
styra hans liv verkar det vara för
honom själv att försöka göra det.
Inte förrän en dag har gått till sin
ände träder nästa in.
Nils tog den sista kakbiten och
fikan var över.
I februari fick jag, Sebastian
Nilsson, Nils Grandelius och
Michael de Verdier ett generöst
erbjudande och åkte iväg till
Cappelle la Grande, nära Dunkerque i Frankrike. Nu sitter vi
samlade kring en laptop. Nils
har precis slagit GM Juri Vovk
(2561), gjort sitt korta livs hittills bästa turnering, vunnit en
hel del prispengar och tagit sin
sista IM-inteckning. Det borde
vara dags att fira men vi väntar
TfS nr 4/2008
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Velez Mostar bildades 1922 och
nådde sin största framgång med
kvartsfinal i UEFA-cupen 1975.
Under kriget attackerades Mostar och fotbollsklubben fördrevs
från sin arena. Storhetstiden var
över.
– Vi tvingades lämna vår arena
och hela laget splittrades. Men
jag gillar inte politik, de gamla
motsättningarna borde glömmas,
så det är inte därför jag håller på
Velez.
– Alla klubbar i BosnienHercegovina är för en speciell
folkgrupp. Det finns serbiska
klubbar, kroatiska klubbar och
bosniska klubbar. Dessa har nästan bara fans från sitt eget folk.
I Velez är det annorlunda. Det
är stadens lag som alla kan heja
på. Det är en angelägenhet för
oss alla.
Mostar sägs vara ett av de sista
kommunistfästena i gamla Jugoslavien. Jasmin kallar sig själv
kommunist, liksom hela hans
släkt. Men pratar man politik med
honom, vilket han alltså helst inte
gör, så märker man att han inte
styrs av kommunistiska åsikter.
Det är mer en beskedlig svensk
vänster som träder fram.
När jag läste psykologi fick jag
lära mig att människan behöver
identifiera sig med en grupp för
70
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spänt på resultatet från elitseriematchen LASK–Kamraterna.
Läget ser prekärt ut och samvetet har börjat säga ifrån. Vad gör
vi här? Det är två partier kvar
men Caissa vill oss inte väl. När
det tickar fram på laptopen att
LASK har förlorat med 3-–5 och
tappat viktiga poäng i guldstriden blir det tyst. Jag slår upp lite
mer av det billiga franska rödvinet. Nils är slutligen den som
bryter tystnaden:
– Är det någon som vill spela
ett blindparti?

Nils Grandelius on tour sommaren 2007.

att må bra. Traditionellt brukar
denna grupp bestå av ens familj
men i dagens samhälle lever vi
inte under samma förutsättningar som för tusentals år sedan.
Istället består dessa grupper
vanligen av hela folkslag eller
religioner och har inte sällan lett
till krig, till exempel i Jugoslavien. Gruppen Jasmin identifierar
sig med är istället supportrarna
till Velez. Han förklarar för mig
den viktiga fördelen med detta:
– Som nationalist ogillar man
andra grupper. I Mostar är vi i
stället patrioter. Vi ogillar våra
fotbollsmässiga rivaler och håller
hårt på vår kultur och tradition,
men våra preferenser har inget
med nationaliteten att göra. Alla
är välkomna, till exempel är min
best man kroat.
– Jag har inte träffat någon
nationalist i Sverige, fortsätter
Jasmin. Det är ett jättebra land.
Men när jag kom till Eslöv var
det en mindre klubb än jag hade
tänkt mig. Jag spelade på förstabordet men vi träffades aldrig
på klubben för att analysera. I
LASK är det en annan sak, med

många unga människor som alla
är kompisar. Jag vet inte om jag
har rätt, men jag tycker det
verkar som att i många andra
klubbar träffas man bara på
tävlingar och klubbkvällar. I
LASK träffas vi varje dag och
det är jättebra för till exempel
vår lagkänsla i elitserien, där vi
är jättemotiverade och presterar bättre än rankingen. I LASK
känner jag igen den patriotism
som jag gillar från Velez.
Tyst tänker jag för mig själv att
det är den skånska mentaliteten
han beskriver. I slutet av 900talet erövrades Skåne av Danmark och var under danskt styre
i drygt 600 år. 1611 startade
svenskarna ett krig, som ledde till
att Skåne åter blev svenskt vid
freden i Roskilde 1658. Under
dessa år kämpade skånska motståndsmän, kallade snapphanar,
på danskarnas sida. Tillfångatogs
de torterades de på de mest brutala sätt av den svenska armén.
Danskarna försökte återerövra
Skåne men i slaget vid Lund
1676 gav man slutligen upp
kampen.
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Det finns än idag romantiker
som vill göra Skåne självständigt
men i en värld av ökat europeiskt
samarbete behöver man inte
vara något geni för att inse att en
isolering skulle vara både kulturellt och ekonomiskt vansinne.
Chauvinismen framträder hos
förtryckta folkgrupper. Man kan
knappast kalla skåningarna förtryckta men inte heller dess
patriotism för chauvinistisk. Det
går att älska LASK som sin
klubb utan att för den delen
ogilla andra.
Den typ av patriotism som
Jasmin beskriver från Velez har
den fördelen att man har väldigt
lätt att välkomna utbölingar,
bara de anpassar sig till den
rådande mentaliteten. På samma sätt har Jasmin snabbt slått
sig fram i sitt nya land utan att
förlora sin identitet, eftersom
han tog till sig LASK:s anda.
Men vad är då denna anda?
Jasmin öppnar en ny öl och
börjar förklara:
– Dels är det ju den patriotiska
känslan där utlänningar är välkomna. Men jag tycker också att
spelarna i LASK har en livsstil jag
gillar. Många andra har planerat
allt i sitt liv, det känns som om de
planerat ända fram till döden.
Själv jobbade jag 08.00–16.00 i
två och ett halvt år men planerar
inte att göra det igen. Även hos
dom gamla i LASK tycker jag
att den fria mentaliteten verkar
finnas.
Det är lika bra att säga det
innan det är för sent. Detta
reportage är inte skrivit av en
utomstående betraktare utan av
en som är involverad i högsta
grad. Jag har spelat för LASK i
tolv år, var dess ordförande
2004–2007 och hyser en oändlig
kärlek för klubben. I Jasmin har
jag fått den bekräftelse jag velat
ha för den bohemiska livsstil jag

förespråkar. Det är så många
svenskar som väljer den utstakade vägen med fyraårig utbildning och första bästa jobb för att
sedan skaffa bil, familj och villa
i tur och ordning. Man tycker
nästan dessa människor blir
nervösa så fort de saknar sitt
armbandsur eller inte har något
att renovera på sin villa.
Jasmin spelar ett parti mot sin
svärfar. I enlighet med reglerna
från den jugoslaviska lumpen
måste man inte bara säga “Shah“
när man hotar kungen, utan
också “Sheh“ när man hotar
damen och “Shoh“ när man hotar
tornet. De övriga pjäserna är
inte så viktiga. Jasmin Pasic, som
svärfadern heter, rockerar långt
och angriper friskt genom att
tidigt offra sin löpare på h6. Som
schackspelare tar det emot att se
sådant kaféartat spel – angreppet
slås snabbt tillbaka – men det
märks att han har kul. När han
ger upp menar han att han endast
räknade fel på ett drag. Jag håller
artigt med. Vad har Jasmin Pasic
att säga om sin svärsons val att
sluta arbeta och börja spela
schack?
– Schackklubben är jätteviktig
för Jaso. Han har lärt sig svenska
och kommit in i det svenska
samhället.
Vid bardisken står Calle
Erlandsson som en general, med
armarna i kors, och spejar ut
över besökarna. Han ser ut som
en typisk småklubbsledare. I tre
perioder har han varit ordförande för LASK, senast 1995–2002.
Alla omdömen om honom
skulle ofelbart framstå som felaktiga, det går inte att med ord
beskriva vad han gjort för
klubben. Det krävs en enorm
övertygelse för att lägga ner så
mycket kraft som han har gjort.
Jag ska inte sticka under stol

med att jag har ett speciellt förhållande till Calle. När jag var
ung påg var det Calle som
stod utanför klubblokalen varje
lördagsmorgon och samordnade bilarna, det var han som kom
till de stökiga träningarna för att
ordna upp situationen, han fanns
alltid där och han kunde allas
telefonnummer. När jag kom
med i klubbstyrelsen som
fjortonåring var han redan en
legend. I nionde klass skrev jag en
lång uppsats om Calle i skolan.
Fortfarande sju år senare reser sig
håren på armarna när jag tänker
tillbaka på hur det var: “Calle har
lagt ner ofantligt med tid för
LASK, hans kunskaper om schack
är obegränsbara, det finns ingen
med så stort engagemang och
ingen som hjälper alla så helhjärtat, han är unik, han vet allt.“ Jag
fick också råd från Calle om hur
jag borde prioritera mellan olika
saker i mitt liv, vilka målsättningar jag borde ha inom schacket
o.s.v. Tur att jag inte endast var
ung och naiv.
Efter presskonferensen spelar
Nils simultan mot de närvarande
LASK:arna. Vid tidigare simultaner har han fått kritik för sin
hänsynslöshet mot nybörjare.
Denna gång vinner han på tid i en
ställning med dam under och
räddar oavgjort i matchen. Jag
hör honom få frågan om varför
han spelar schack:
– Nej, inte nu igen, den frågan
får jag ganska ofta. Det är väl allt
möjligt; konst, sport, vetenskap.
Tycker man bara det är kul ... För
mig är det antagligen sport som är
viktigast.
Den plågsamme frågeställaren
följer upp med att fråga vad Nils
skulle göra om han inte spelade
schack:
– Förmodligen något annat lika
meningslöst, kanske mer dataspel.
Skulle nog börja på någon annan
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idrott. Äh, jag vet inte.
Det är bara att konstatera att
Nils utan schack är som Katalanskt utan vitfältslöparen – en
kombination som aldrig blir mer
än livsuppehållande.

5 januari 2008. Kaido Kulaots
drar 41...Ld1+ mot Nils. På knappt
tio drag har en lovande ställning
förvandlats till ruiner och nu är
det ingen idé att kämpa emot
mer. Nils går längs vattnet vid
Mälarfjärden och sätter sig på
en bänk. Tårarna rinner längs
kinderna. Pressen blev för stor
och fallet för abrupt. Men det är
endast press som kommit från
honom själv. Några timmar senare är han åter den levnadsglade
Nils vi vant oss vid. Hur har han
nu tänkt sig framtiden?
– Jag är en sån som har lätt att
gå vidare, i alla fall om man jämför med vissa andra ... Jag är nästan säker på att jag kommar att bli
schackproffs. De flesta jobbar
med något dom tycker är kul och
jag kommer tycka det är lika kul
med schack då som nu. Det blir
kanske svårt att hitta ett annat
jobb när man är 35-40 men det
går ju att ta paus.
– Alltså, visst borde man gå
gymnasiet. Men samtidigt säger
min bror att det största misstag
han gjort var att gå gymnasiet.
Jag menar, man är tillräckligt
allmänbildad och allt man behöver kunna kan man lära sig
utanför skolan. Men alla gör ju
det, så jag vet inte.
Ergonimiarbete, Nyvångsskolan Dalby, årskurs åtta, Nils
72
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Jag tar en öl med Jasmin när
han berättar att han ville snagga
sig men att hans fru sagt att hon
skulle bryta upp ifall han gjorde
det. En vecka senare träffar jag
honom åter. Han är nysnaggad.
Jasmin tar sina egna vägar i livet.

Jasmin Bejtovic – före snaggningen.

Grandelius. “Risken för mentala
problem ökar markant för schackspelare, och kan gestalta sig i form
av nervositet. Det är dock högst
individuellt, folk med bra självförtroende klarar sig bättre medans
dom som inte litar på sig själva kan
få problem. Psykologiskt jobbigast
är dock förmodligen att prestationen avgör inkomsten i mycket
högre grad än i andra yrken. Att
vara schackproffs, eller egen företagare, är på sätt och vis ett perfekt
jobb, för om något går fel har man
bara sig själv att skylla.“

När företagsledare lever med
kvartalsrapporter lever schackspelare ständigt med resultatet
från det senaste partiet. En turnering bör helst inte avslutas med
en förlust men om det händer,
tur då för Nils att han har den där
naturliga skånska kagigheten, den
som av andra oftast ses som ett
tecken på stöddighet men som i
själva verket står för öppenhet
och självsäkerhet.
Det är säsongsavslutning för
schackskolan i LASK med en
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utomhusturnering i 25-gradig
värme. Där finns sexårige Jedrzej
Szumniak (1237), som börjar
gråta när han förlorar, Jasper och
Ludvig Forfang-Righard som varje
vecka åker drygt fyra mil enkel
resa för att ta sig till träningen och
ett dussintal andra. Oftast ställs
pjäserna på rätt ruta, fast tyvärr
vid fel tillfälle. Vinner tävlingen
gör Viking Sigesgård, varefter
hans mamma Cia säger:
– Vad bra att han vann. Man
börjar märka hemma när det inte
gått bra, då är han inte så munter.
Efter turneringen bjuds det på
tårta. Innan han ska hem letar
nioårige Einar Vinberg febrilt
efter henne. Till slut hittar han
henne i domarrummet, där hon
fyller i närvarokorten. Einar utbrister på det ärliga vis som bara
nioåringar kan göra:
– Tack för tårtan, den var
jääääättegod!!
Ellinor har fått den uppskattning hon förtjänar.
Jag frågar Nils varför han valt
LASK.
– LASK är en aktiv klubb, med
många starka aktiva spelare. De
flesta av spelarna studerar i Lund
eller Malmö och med alla spelare
runtomkring blir ju folk bättre.
– Du kanske inte hade haft
2400 om du bott i till exempel
Göteborg, försöker jag.
– Precis, LASK har ju betytt en
hel del för mig, säger Nils och
visar för en gångs skull upp en
ödmjuk sida. Men jag kan faktiskt
inte riktigt förstå varför så många
klubbar vill ha mig.
Men det dröjer inte många
ögonblick förrän den unge osäkre
mannen är bortblåst och ersatt av
den kagige och självsäkre Nils.
– Men, javisst, jag är ju en bra
förebild. Jag är yngre och ju närmare i ålder man är, desto lättare
är det för de nya knattarna att
identifiera sig med en.

Jag får berättat för mig att
Calle tycker att nummerpresentatören är människans bästa vän.
Det förstår jag att han tycker, jag
har nämligen jagat honom hela
veckan utan att få napp. När jag
ville göra en intervju var det stopp.
Drivkraften har aldrig varit att
synas, han vill hellre hjälpa till
i det fördolda, bidra med sin
kunskap när det behövs.
Jag tillåter mig knappt att ställa
frågan men undrar ändå försynt
hur folk tror att framtiden ser ut
för detta LASK.
– Med Nils kan vi vinna elitserien. Men problemet är vad som
händer när folk blir för bra, eftersom LASK inte betalar spelare.
Jag är mer supporter till LASK än
vad jag har varit till någon av
mina gamla klubbar, men blir jag
GM måste jag kanske tänka på att
tjäna pengar. Men det är enklare
att spela gratis för LASK än att
spela gratis för någon annan klubb,
säger Jasmin.
– Styrkan och svagheten med
LASK är ju att det är en studentklubb – mycket energi och
nytänkande men inte så mycket
kontinuitet. Helt plötsligt kan
folk försvinna, det är alltid lite
osäkert. Men vi går en lovande
framtid till mötes, schack4an
tror jag mycket på och annat fungerar jättebra: klubbturneringen,
arrangemang, tävlingar. Samtidigt
som man måste inse att vissa är
nöjda med schack en gång i
veckan och bara vill ha organiserade saker, så hade det ju varit
roligt med en kafékultur där man
bara kan komma och ta ett parti,
säger Ellinor.
– Vi måste använda Nils på rätt
sätt. Han ska inspirera de andra
juniorerna och komma och hålla
lite träningar då och då. Det är
heller inte så svårt att få folk att
hjälpa till. Titta på Erik Borgqvist: när jag frågade honom om

han ville ställa upp som tränare
tonade jag ner ansvaret och sa att
det bara var en kväll o.s.v. Nu
tycker han att det är jättekul och
tar egna initiativ. Till en början
får man offra vissa saker för
att folk ska ta ansvar själva, det
måste komma inifrån, avslutar
hon.
Jantelagens undantag är ytterst
osäkra. När LASK:are dessutom
har åsikter om allt, från elitserielottning och JVM-uttagning till
domslut, då är det klart att det
finns många som inte gillar den
mentaliteten som finns.

Göteborg Cup
Merparten av de 179 spelarna
i ungdomstävlingen Göteborg
Cup kom från Danmark!
Klass A (1990–91): 1. Mark S.
Hartsteen, Amager SF, Danmark 4½ (av 7); 2. Alexander
Heino, SS Manhem 3½; 3. Stefan Amstrup, Amager SF, Danmark 3 poäng. (4 deltagare)
Klass B (1992–93): 1. Johan
Hansson, SS Manhem 6 (av 7);
2. Tobias Bøje, Århus Skoleskak, Danmark 5; 3.Harald
Berggren Torell 5 poäng. (20
deltagare)
Klass C (1994–95): 1. Mads
Andersen, Skanderborg SK,
Danmark 6½ (av 7); 2. Andreas Ahlberg, SS Manhem 6; 3.
Markus Moripen, Nordstrand
SK, Norge 5½ poäng. (42
deltagare)
Klass D (1996–97): 1. Mattis
Olofsson-Dolk, Växjö SK 7½
(av 9); 2. Jakob Bendiksbye, SK
av 1911, Oslo, Norge 7; 3.
Simon Grundmann, Århus
Skoleskak, Danmark 7 poäng.
(52 deltagare)
Klass E (1998–): 1. Samuel
Riiser, Oslo SS, Norge 13½
(av 15); 2. Lars Oscar Hauge,
Oslo SS, Norge 13; 3. Sebastian Mihajlov, Oslo SS, Norge
11½ poäng. (61 deltagare)
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Gästrikland Open i Sandviken

Skaderegleraren
Hans Tikkanen

I och med fjärde ronden övergick
man till allsvensk betänketid och
det blir mer givande att botanisera i partifilen. Jag har fastnat
för två kungsangrepp från fjärde
ronden.
Martin Östlund

TEXT: LARS GRAHN

Om man förlorar i tredje ronden
av åtta så brukar det finnas tid att
reparera skadan. Hans Tikkanen
lyckades utmärkt med sin skadereglering i Gästrikland Open. I
tredje ronden spelade han upp en
vinstställning mot David Nygren
men sjabblade bort den i tidsnöden. I näst sista ronden var han
ändå i kapp Thomas Ernst, och
när sista draget var gjort delade
de förstapriset. För Tikkanens del
handlade det om sju vinster och
en förlust. Ernst tappade två
remier på vägen fram.
I de tre första ronderna var det
entimmespartier, men trots den
begränsade betänketiden producerades en och annan pärla.
Johan Norberg briljerade i tredje
ronden:

kontroll, men franmför allt: hur
ska svart förstärka sitt angrepp?
20...Tc8!?
Fantasin flödar. Torndraget parerar i alla hotet mot d4, för vit kan
naturligtvis inte medverka i en
öppning av c-linjen med tornet
på c8.
21.Dxg4+ e6

Johan Norberg

22.f8D?
Därmed skriver han under sin
egen dödsdom. Här har vi ett av
dessa sällsynta fall där en minorförvandling gör en himmelsvid
skillnad. Efter 22.f8S+!! får vit
det andrum han behöver, t.ex.
22...Txf8 23.cxd4 Sxd4 24.Lc3
Txf4 25.Dxg6 Se2+ (25...Sb3+
26.Kc2 Sa1+ 27.Txa1! Dxa1 28.
Dg7+ Kc6 29.Dd4 och vit vinner.) 26.Kd2 Sxc3 27.Dg7+ Kd8
28.Sxc3 Dxb2+ 29.Ke3 Df2+
30.Kd3 och vit ska i varje fall inte
behöva förlora. Efter partidraget
är det forcerad matt.
22...Da1+ 23.Kc2 Sb4+ 24.Kb3
Da2+ 25.Kxb4 Tc4+ 26.uppg.

Rickard Sandberg
Svart är vid draget och måste ta
hänsyn till hoten mot d4 och g4.
Bonden på f7 tycks vara under
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Åke Hellström
Vits dam och lätta pjäser har
intagit sina positioner för det
avgörande slaget. Finns det förutsättningar för ett lyckat genombrott? Absolut. Då kör vi ...
14.Lxh6! gxh6 15.Dxh6 Te8
Eller 15...Ld6 16.Dg5+ Kh8 17.
Se5 De7 (17...Lxe5 18.Dh6+ Kg8
19.dxe5 med matt.) 18.Dh6+
Kg8 19.h4 och en tornmanöver
till g3 avgör.
16.Sg5
Det är väl rätt uppenabrt att det
är på h7 det ska ske?
16...Lf8 17.Lh7+ uppg.
Colle (D 05)
Timo Porrasmaa
Ingemar Wincent
1.d4 e6 2.Sf3 Sf6 3.e3 c5 4.Ld3
Sc6 5.0-0 Le7 6.c3 0-0 7.Sbd2
d5 8.Te1 Te8 9.e4!? dxe4
10.Sxe4 cxd4
Nu är det upp till vit att visa att
han har spel för bonden. Förutsättningarna verkar inte lika goda
som i föregående exempel.
11.Sfg5
Här måste svart undvika 11.
...dxc3? 12.Sxf6+ Lxf6 13. Dh5!,
t.ex. 13...h6 14.Lh7+ Kh8 15.
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Sxf7+ eller 13...Lxg5 14.Dxh7+
Kf8 15.Dh8+ Ke7 16.Lxg5+ Kd6
17.Dxg7 och vit vinner.
11...Sxe4

det där spelar inte någon större
roll; det finns en enkel vederläggning ...
17.Txe5! Dxe5 18.Lg6 uppg.
Vägen till h8 ligger blank som en
nyis.
Turneringen brukar samla en
grupp spelare från Finland. Bäst
av dem lyckades den här gången
Kari Tikkanen. Hans glansnummer var följande slutforcering i
femte ronden.
Anders Livner

12.Sxf7!?
Det är något med de vita fälten ...
12...Sxf2!?
Wincent svarar med samma mynt.
Frågan är förstås vad som händer
om han antar offret. Efter
12...Kxf7 13.Dh5+ Kf8 14.Lxe4
Lf6 15.Dxh7 Ke7 är vits angrepp
inte självspelande.
13.Lxh7+!?
Det är för sent att dra sig ur
komplikationerna. Efter avvecklingen 13.Sxd8 Sxd1 tappar vit
initiativet. Efter partidraget
liknar svarts kung åsnan mellan
hötapparna. Det är lättast att
avskriva 13...Kxh7? 14.Dh5+
Kg8 15.Sxd8. Återstår två alternativ.
13...Kf8?
Han uppfattade tydligen båda
hötapparna som förgiftade, men
nu blir det enkelt för vit. Han
borde ha slagit på f7, t.ex.
13...Kxf7 14.Dh5+ Kf8 15.Lg5
Lf6 och vit har en del att bevisa.
14.Dh5 Dd5 15.Sg5 Lxg5
På 15...e5 följer 16.Tf1 och vit
får tillbaka pjäsen med fortsatt
angrepp.
16.Lxg5 Se5
De finns en lustig poäng med det
här draget. På 17.Tf1 finns
17...Sf3+! 18.Kxf2 (18.gxf3?
Dxg5+ 19.Dxg5 Sh3+) 18...Sxg5
och svart kan kämpa på. Men allt

Kari Tikkanen
Vi håller oss till temat springaroffer på f7.
31.Sxf7! Kxf7 32.Sg5+ Ke7 33.
Dh3 Tb6 34.Dh5 Sxe5
Enda chansen. Allt annat förlorar
direkt.
35.fxe5 Txd1+ 36.Dxd1
Det ser nästan ut som om vit är
pjäs över, för löparen gör som
synes ingen nytta.
36...h6 37.Td2!
Ett utmärkt drag. Här finns också
37.Tf2! som hotar matt i två, och
efter 37...hxg5 28.Df1 är svart
försvarslös. Det är lätt att briljera
när motståndaren sitter med en
sådan värdelös pjäs.
37...Tb7
Svarts bästa chans är nog att syna
på g5, men efter 37...hxg5 38.
Td7+ Ke8 39.Td8+ Kf7 40.Df1+
Kg6 41.Txf8 Tb8 42.Df7+ Kh6
43.Dxe6+ borde vits merbonde

vara en avgörande fördel.
38.Td8
Vit står så bra att han kan spela
med marginal. Direkt avgörande
var 38.Tf2! Db6 (38...hxg5
39.Dd6+ med matt) 39.Df3! med
avgörande angrepp.
38...Db6 39.Td6 hxg5
Enda chansen att dra ut på
striden.
40.Txb6 Txb6 41.Dd2 Kf7 42.
Kg2 Le7 43.Kf3 Tb4 44.Dc2 Tb8
45.Ke3 Td8 46.Dh7 Tb8 47.
Dh5+ Kg8 48.Kd3
Kungen kan promenera över och
hjälpa damflygelbönderna.
48...Tb3+
Alternativet 48...Txb2 49.De8+
Lf8 50.Dxe6+ är lika hopplöst.
49.Kc2 Tb8 50.Dg6 Tb6 51.
De8+ Lf8 52.g4
Vit kan bygga en dragtvångsställning där tornet tvingas släppa
taget om e6-bonden.
52...a5 53.b3 Ta6 54.Kb2 Tb6
55.Ka3 uppg.
Vits kung kan agera inkasserare.
David Nygren hade fyra vinster
i svit när han mötte Thomas
Ernst i femte ronden. Det blev
vändpunkten för Nygrens del.
Försvarsspel är inte hans favoritavdelning.
Franskt (C 18)
Thomas Ernst
David Nygren
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Dg4
0-0 8.Ld3 Sbc6 9.Lg5
Tidigare har Ernst merst spelat
9.Dh5, som mot Emanuel Berg i
SM 2005 (remi).
9...Da5 10.Se2 cxd4 11.f4 dxc3
12.0-0 b6
Det skulle passa svart att byta av
vitfältarna på a6, en vanlig strategi i Franskt. Alternativet är att
ordna en miniblockad på g-linjen
med 12...Sg6 för att fortsätta med
f7-f6 eller f7-f5.
13.Tf3 f5
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Svart får byta plan. 13...La6 faller på 14.Lxh7+! Kxh7 15.Th3+
Kg8 16.Lf6 Tfc8 17.Dh7+ Kf8
18.Dh8+ Sxh8 19.Txh8 matt.
14.exf6 Dc5+
Angreppsvirtuosen Nygren tvingas ägna sig åt ett besvärligt försvar. Alternativet är 14...Sf5
15.fxg7 Tf7 (På 15...Sxg7 är 16.
Dh4 starkt.) och svart har en svår
balansgång framför sig.
15.Kh1 e5
15...Sf5 är fortfarande den bästa
försvarsmöjligheten.

Evgenij Agrest, vinnare av Deltalift Open.

16.Lxh7+!
Det inleder en rivning av svarts
försvarsmur.
16...Kxh7 17.Dh5+ Kg8 18.fxg7
Td8
Det finns inte någon hållbar
parad mot vits angrepp, t.ex.
18...Kxg7 19.Lxh6+ Kf6 20.Lxf8
eller 18...Tf5 19.g4.
19.fxe5 Lf5 20.Sg3 Sd4 21.Lxe7
Dxe7 22.Sxf5 Sxf5 23.Txf5 uppg.

Slutställning
1–2 Hans Tikkanen, Lunds ASK och
Thomas Ernst, Sollentuna SK 6;
3–4. Inna Agrest, Sollentuna SK
och Erik Norberg, Västerås SK 5½;
5–12. Kari Tikkanen, Finland, David
Nygren, SK Rockaden Umeå, Johan
Norberg, Västerås SK, Viktor Forsberg, SK Rockaden Umeå, Anders
Livner, SK Rockaden Stockholm,
Jouni Yrjölä, Finland, Bengt-Ola
Isetoft, Sandvikens SK och Daniel
Isetoft, Sandvikens SK 5 poäng.
(7 ronder, 90 spelare)
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Och efter Malmö
väntar Laholm
Det har utvecklats en tradition.
När Sigemanturneringen är slut
drar ett par av spelarna vidare till
Laholm och Deltalift Open. Det
är inte samma hårda motstånd i
varje rond för dessa resenärer
söderifrån och vinstprocenten
skjuter i höjden. Från Malmö kom
den här gången också några av
dem som brukar ro Sigemanturneringen i land: turneringsledaren Johan Berntsen, kommentatorn Stellan Brynell och
webbansvarige Anders Hansen.
I Laholm förvandlades de två
senare till deltagare.
Evgenij Agrest, Axel Smith och
Lars Bo Hansen spelade med i
Sigemanturneringen och hade

sedan framträdande roller på
Laholms Teater. Agrest segrade
före en klunga spelare. En säker
vinst mot Nils Grandelius i sista
ronden ordnade den saken.
Lars Bo Hansen hade med sig
hustrun Evgenia och sonen Martin till Laholm. Alla tre kom på
prisplats. När såg man senast
mamma-pappa-barn i en och
samma prislista?
Vi har hittat lite godis från
sjätte ronden:
Spanskt (C 72)
Börje Persson
Tomas Olsson
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6
4.La4 d6 5.0-0 Lg4 6.h3 h5
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Offeridén är att om vit slår på g4
så får svart h-linjen.
7.Lxc6+
Två veckor tidigare i Baku valde
Gasjimov 7.d4 mot Gristjuk och
stod bättre efter 7...b5 8.Lb3
Sxd4 9.hxg4 Sxb3 10.axb3 hxg4
11.Sg5 Dd7 12.Dd3! Tb8 (12...f6
13.Dd5 c6 14.De6+ De7 15.
Txa6! Txa6 16.Dc8+ eller 12...c6
13.c4 Tb8 14.Txa6 f6 15.cxb5
cxb5 16.f4 eller här 13...f6 14.
cxb5 fxg5 15.bxc6 Dxc6 16.Sc3
är också bra för vit.) 13.Txa6 f6
14.Sc3 fxg5 15.Lxg5 Le7 16.f4!
o.s.v.
7...bxc6 8.d4 Df6?
Det förändrar förutsättningarna
för löparen på g4. I partiet Karjakin–Najer, Sotji 2007 följde i
stället 8...Lxf3 9.Dxf3 exd4 10.c3
dxc3 11.Sxc3 med lika spel.
9.dxe5 dxe5
Efter 9...Lxf3 10.exf6 Lxd1
11.fxg7 Lxg7 12.Txd1 har vit en
frisk merbonde.

att slå på g4. Vit kan förstärka
med 16.Lxh6, t.ex. 16...Txh6
17.g4 Ke7 18.Tf3! Dxg4
(18...Tah8 19.Th3 och vit tycks
rida ut stormen.) 19.Sd2 Tah8
20.Th3 Txh3 21.gxh3 Dxh3
22.De2 g5 23.Dg2 och svart har
möjligen kompensation för pjäsen.
10...Lxf3 11.Dxf3 Dxf3 12.gxf3
Ld6 13.Sc3 Se7 14.Se2 g5
En oätlig bonde. Trots avsaknaden av damerna lyckas svart
skapa spel på kungsflygeln.
15.Kh2 f6 16.Le3 Sg6 17.c4
Sh4 18.Kg3 Tg8 19.Tad1 f5!
Det tycks besegla f3-bondens öde.
20.exf5 e4+ 21.Txd6
Bästa försöket men otillräckligt.
Efter 21.f4 gxf4++ 22.Kxh4 spelar svart inte 22...fxe3?? 23.fxe3
med fördel för vit, utan 22...Le7+
23.Kxh5 Tg5+ 24.Kh6 Kf7
25.Ld4 Tgg8! med matt i några
drag, t.ex. 26.Kh5 Th8+ 27.Lxh8
Txh8+ 28.Kg4 Th4 matt.
21...Sxf5+!
Efter 21...cxd6 22.fxe4 är det ett
vinnande kvalitetsoffer. Där kan
man tala om en usel kantspringare. Nu blir det i stället en guldspringare.
22.Kh2 Sxd6 23.uppg.

Tc3-a3xa4.
28...Txa3 29.Kc1 Ke7 30.Kb2
b4 31.Tf1 Tc3 32.Ta1 Tc5 33.
Te1 Kd6

En sådan löpare är en prydnad för
varje bräde.
34.Te3 Tc4 35.c3
Det är värt ett försök. Det tjänar
ingenting till för vit att bara förhålla sig passiv.
36...Kc5 36.cxb4+ axb4 37.Te1
d4 38.Ta1 d3 39.Ta6 Kd4
40.Kb3 Tc1 41.Tb2 Ke3 42.Td6
h5 43.Kxb4 Tc2 44.Tb3
På 44.Kb3 följer 44...Tc5 följt av
Td5.
44...Txh2 45.Kc4 Tc2+ 46.Tc3
Eller 46.Kb4 Tg2 med fortsatt
skördefest.
46...Kf2 47.Kb3 Txc3+ 48.Kxc3
Kxg3 49.uppg.

Stellan Brynell

Slutställningen
10.De2?
Vit tar inte chansen och hamnar
i underläge. Efter 10.hxg4 hxg4
11.Lg5 kan svarts dam sluta
drömma om h-linjen. I partiet
Borisov–Solomaha, Charkov
2004 följde 11...De6 12.Sh2 g3
13.fxg3 Lc5+ 14.Kh1 f6 15.Lc1
Sh6 16.Dh5+? Ke7 17.Txf6 gxf6
18.Lxh6 Le3 19.Sg4 Txh6
20.Sxh6 Th8 21.uppg. Det partiet visar att det är lätt att gå vilse
i komplikationerna, men det
behöver inte avskräcka vit från

Adam Brzezinski

26...Txc3! 27.bxc3 Txc3 28.Kd1
På 28.a4 spelar svart inte
28...bxa4 utan 28...b4 följt av

1. Evgenij Agrest, Sollentuna SK 6;
2–6 Axel Smith, Lunds ASK, Stellan
Brynell, Limhamns SK, Björn Ahlander, Limhamns SK, Lars Bo Hansen,
Danmark och Martin Hansen, Danmark 5½; 7–13 Nils Grandelius, SK
Bara Bönder, Linus Olsson, Lunds
ASK, Jonny Hector, Limhamns SK,
Magnus Lindhe, Halmstads SS,
Andreas Backman, Halmstads SS,
Gregor Reid, Harplinge SS och
Evgenia Hansen, Danmark 5 poäng.
(7 ronder, 86 spelare)
LARS GRAHN
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Tävlingskalender

Tack för mig
Med detta nummer slutar
jag som TfS-redaktör och
önskar min efterträdare
Niklas Sidmar lycka till. Jag
träffas i fortsättningen på
larsgrahn.blogspot.com

Augusti
■ Stockholm 8–10 augusti
Rockaden Open - se annons förra numret!
■ Davos, Schweiz 9–17 augusti
Veteran-EM.
■ Växjö, 15–17 augusti
Kadettallsvenskans final.

Lars Grahn

September
Schacktidskrifter köpes!
Äldre schacklitteratur – särskilt
turneringsböcker, biografier och
tidskrifter på alla språk – sökes
till mitt schackbibliotek. Högt
pris betalas för bland annat
TfS, Norsk Sjakkblad och Skakbladet före 1910.
Ring eller skicka ett mejl och
berätta vad du kan erbjuda!
Meddela också om du söker
något antikvariskt – jag har ett
stort antal dubbletter om du vill
byta eller köpa.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
0733 - 264 033
callena@telia.com

■ Åland 13 september
Vänskapslandskamp Finland–Sverige.

Oktober
■ Surahammar 10–12 oktober
Skol-SM. Info: www.u-schack.se/skolsm08
■ 25 oktober
Elitserien och superettan rond 1.
■ 26 oktober
Allsvenskan rond 1.

November
■ 15 november
Elitserien och superettan rond 2.
■ 16 november
Allsvenskan rond 2.
■ 21–23 november
Juniorallsvenskan division I.

Tidskrift
för
Schack

■ 22–23 november
Juniorallsvenskan division II.

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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December
■ 5–7 december
Elitserien rond 3–5.
■ 6 december
Superettan rond 3.
■ 7 december
Allsvenskan rond 3.
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'XOlVHUQDWXUYHWHQVNDSOLJWSURJUDPRFKInUVDPWLGLJWVFKDFNWUlQLQJSnVNROWLG
6RPWUlQDUHKDUGXQnJUDDYODQGHWVIUlPVWDVFKDFNVSHODUH'XVWXGHUDU|SSQLQJVWHRUL
W\SVWlOOQLQJDURFKInUSHUVRQOLJDWLSVDYVWRUPlVWDUH
*\PQDVLHVNRODQ0HWDSRQWXPOLJJHUYLG7HNQLVND+|JVNRODQL6WRFNKROPRFKKDUULNV
LQWDJYLONHWEHW\GHUDWWGXNDQV|NDWLOOVNRODQRDYVHWWYDUGXERU'XJ|UGLWWYDOYLD
GHQRIÀFLHOODJ\PQDVLHLQWDJQLQJHQ'XNDQRFNVnNRQWDNWDVNRODQGLUHNWYLDHSRVW
VFKDFN#PHWDSRQWXPVH
'HWlULQWHI|UVHQWDWWV|NDHOOHUlQGUDGLWWWLGLJDUHYDO²YLKnOOHUGLQSODWVWLOOVGX
J|UGLWWVPDUWDVWHGUDJ

+XUYLQQHUYLW"

'HWKlUlUHWWH[HPSHOSnWUlQLQJLYDULDQWUlNQLQJ
V\VWHPDWLVNI|UPnJDQlUPDUHEHVWlPW Sn0HWDSRQWXP
6YDUHWRFKÁHUWUlQLQJVVWlOOQLQJDUInUGXRPGXVlQGHUHWW
PHMOWLOOVFKDFN#PHWDSRQWXPVH

*\PQDVLHVNRODQ0HWDSRQWXP7HNQLNULQJHQ6WRFNKROPZZZPHWDSRQWXPVH
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Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

6YHQVND6FKDFNEXWLNHQ$%
´+RVRVVEOLUVFKDFNHQNHOW´
#FIÚWFS EV TDIBDLCÚDLFS  TDIBDLQSPHSBN FMMFS TQFM  7J IBS BMMU FO TDIBDLTQFMBSF CFIÚWFS )BS WJ WBSBO IFNNB
TLJDLBT EFO TBNNB EBH #FTUÊMMOJOHBS VOEFS  LS TLJDLBT NPU GBLUVSB %V MÊHHFS CBSB UJMM GÚS FOIFUTQPS
UP  LS 7ÌS TUZSLB ÊS HFEJHFO QSPEVLULPNQFUFOT PDI NZDLFU IÚH TFSWJDFOJWÌ 7JMM EV IB SBCBUU WBSKF HÌOH EV
IBOEMBS  (Ì NFE J 4DIBDLCVUJLFO ,MVCC  QÌ CÚDLFS PDI  SBCBUU QÌ BMMU TDIBDLNBUFSJBM 'VMMTUÊOEJHB WJM
MLPS mOOT QÌ WÌS IFNTJEB 1SJTMJTUB TLJDLBS WJ HÊSOB PN EV TÌ ÚOTLBS * 4DIBDLCVUJLFO BSCFUBS (VOOBS 'SFEJO PDI
*."SJ;JFHMFS7ÊMLPNNFOBUUCFTÚLBWÌSBWÊMTPSUFSBEFCVUJLEÊSEVIJUUBS/PSEFOTTUÚSTUBMBHFSBWTDIBDLBSUJLMBS
)FNTJEBXXXNBNVUOFUTDIBDLCVUJLFO


½QQFUNÌOGSF 7FHBHBUBO  (ÚUFCPSH 

FCSFWPSEFS!TDIBDLLPNQBOJFUDPN

5FMGBY

3ULV 

&KHVV%DVH

$IFTTCBTFÊSEFUNFTUBOWÊOEBTDIBDLEBUBCBTQSPHSBNNFUJWÊSMEFO%FUBOWÊOETBWEFnFTUBJWÊSMETUPQQFOPDI
UVTFOUBMTBNBUÚSFSJOÊSPDIʵÊSSBO'ÚSEFOTPNWJMMHFTJUUTDIBDLFOTFSJÚTDIBOTÊSEFUUBQSPHSBNFUUVOEFSCBSU
IKÊMQNFEFM%VIBSIVOESBUBMTPMJLBGVOLUJPOFSTPNIKÊMQFSEJHBUUTZTUFNBUJTFSBNJMKPOUBMTQBSUJFSFGUFSEJUUCFIPW
/ÊSEVIBSGVOOJUEJUUVSWBMLBOEVBOBMZTFSBEFLSJUJTLBTUÊMMOJOHBSOBNFEIKÊMQBW'SJU[FMMFS$SBGUZ JOHÌS %FUHÌS
PDLTÌCSBBUULÚQBUJMMEFTFOBTUFQSPHSBNNFOTPN'SJU[ )JBSDTFMMFS3ZCLBNn$IFTT#BTFIBSBVUPNBUJTFSBEF
ÚQQOJOHTSBQQPSUFS TPN TOBCCU HFS EJH ÚWFSCMJDL J EJOB GBWPSJUWBSJBOUFS * $# JOHÌS FUU ÌST NFEMFNTLBQ J
XXXQMBZDIFTTDPN $#TFHFUiDIFTTDPNNVOJUZw%ÊSLBOEVTQFMBEZHOFUSVOUNPUTQFMBSFJEJOFHFOOJWÌ%V
IBSÊWFOUJMMHÌOHUJMMVOEFSWJTOJOHBWTUBSLB*.PDI(.*QMBZDIFTTTÊOETÊWFOTDIBDL57JCMBOE.BUDIFO,SBNOJL
"OBOEUJMMFYFNQFMLPNNFSUSPMJHFOTÊOEBTMJWFJi$IFTT#BTF57w
/ZUUJ$IFTT#BTF
/VÊS$IFTT#BTFIFMUJOUFHSFSBENFEEFSBTFHFOFOPSNBPOMJOFEBUBCBT%VLBOOVMÌUB$IFTT#BTFMBEEBOFSEF
TFOBTUFQBSUJFSOBBVUPNBUJTLUWBSKFWFDLB)ÊSLBOEVÊWFOTUÊMMBJOQSPHSBNNFUTÌBUUEFOBVUPNBUJTLUHÚSFO
ÚQQOJOHTÚWFSTJLU ÚWFS EFU OZB QBSUJFSOB 1SPHSBNNFSBSOB IBS GÚSmOBU TÚLNPUPSO PDI OV LMBSBS $# BWBODFSBEF
TÚLOJOHBSHFOPNNJMKPOFSQBSUJFSQÌOPMMUJE/VÊSÊWFO$#TZOLSPOJTFSBUNFE*$$'TLPSSFTQPOEFOTTDIBDLTCBT
(SBmLFO IBS GÚSCÊUUSBUT UBDL WBSF BUU $# OV LMBSBS BW BUU IBOUFSB IÚHSF VQQMÚTOJOH QÌ TDIBDLCSÊEFU 'ÚSmOBEF
BOBMZTFSBWEJOBNPUTUÌOEBSF/ÊSEFUHÊMMFSOZBGVOLUJPOFSJXXXQMBZDIFTTDPNTÌIBS$#TBNNBVQQEBUFSJOHBS
TPN'SJU[ UJMMFYFNQFMUBLUJLUSÊOJOH

3ULVNU

1HZ,Q&KHVV<HDUERRN
DY,QWHUFKHVVV

/FXJO$IFTT:FBSCPPLJOOFIÌMMFSBMMUJETFOBTUFOZUUJÚQQOJOHTMBCZSJOUFSOB7BSKFOVNNFSHFSEJHNÊOHEFSBW
OZB JEÏFS TPN CBMBOTFSBS QÌ EFO NPEFSOB ÚQQOJOHTUFPSJOT LOJWTFHH .FO CÚDLFSOB JOOFIÌMMFS NFS ÊO TÌ PDI
IÊS IJUUBS EV OZB JOTJLUFS J VOEFSWÊSEFSBEF HBNCJUBS  TÊMMBO TQFMBEF GPSUTÊUUOJOHBS PDI UJMM PDI NFE OÊTUBO IFMU
CPSUHMÚNEB WBQFO ¯STCÚDLFSOB IBS WÊYU JO J SPMMFO TPN FUU OÚEWÊOEJHU WFSLUZH GÚS BMMB TDIBDLTQFMBSF  NÊTUBSF
TÌWÊMTPNLMVCCTQFMBSF0NEVJOUFWJMMNJTTBEFUTFOBTUFJEJOBÚQQOJOHBSTÌTFUJMMBUUVQQEBUFSBEJOSFQFSUPBS
GZSB HÌOHFS QFS ÌS * TMVUFU IBS WJ nFSB NZDLFU JOJUJFSBEF SFDFOTJPOFS BW OZ ÚQQOJOHTMJUUFSBUVS BW (MFOO 'MFBS
:#GPLVTFSBSQÌBSWFUFGUFS'JTDIFS

,QIRUPDWRU

3ULVNU

DYVDKRYVNLV

*OOFIÌMMFS  LPNNFOUFSBEF QBSUJFS GSÌO TUPSB UVSOFSJOHBS VOEFS QFSJPEFO  TFQ o EFD 
%FTTVUPN CKVET EFU TPN WBOMJHU QÌ LPNCJOBUJPOFS  TMVUTQFMTÚWOJOHBS  TUVEJFS PDI UVSOFSJOHTSFTVMUBU
4JTUBEFMFOÊSFOTFLUJPOLBMMBE5IF#FTUPG$IFTT*OGPSNBOU EÊSEFUJWBSKFOVNNFSWÊMKTFOTQFMBSFTPNQSFTFOUFSBT
NFETJOBCÊTUBQBSUJFS WJLUJHBTUFUFPSFUJTLBOZIFUFS NFTUCSJMKBOUBLPNCJOBUJPOFS CÊTUBTMVUTQFMTBNUTUBUJTUJLGSÌO
*OGPSNBUPSTBSLJW*EFUUBOVNNFSQSFTFOUFSBT"SUVS+VTVQPW
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