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GP-serien har blivit en succé och fått spelare att resa hit från andra länder.
Samtidigt reser svenskar utomlands för att spela. Schack ger många möjligheter till
internationellt utbyte. Tyvärr är det inte alla som tycker att det är positivt.
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Carl Fredrik
Johansson
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och har mycket
kvar att lära

»Det är en

obehaglig
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till
människor
som jag
inte kan
begripa.«
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chackets språk är internationellt,
och har man väl lärt sig det så sitter
det kvar resten av livet. Det är en gåva
som kan ge mycket glädje och kunskap.
Men om vi ska ta tillvara de möjligheter
som finns genom utbyte med andra
länder måste vi fortsätta att anstränga oss.
Genom att bjuda hit trevliga och duktiga
spelare. Genom att spela utomlands. Eller
för er i skolan: genom att leta upp klasser
i andra länder med schack på schemat,
spela mot dem och lära er mycket annat
om och av varandra.
Till sist: att det positiva med inter
nationellt samarbete ändå inte är så själv
klart för alla har tyvärr blivit uppenbart
alldeles nyligen. Hrayr Selimian och
Margo Polovnikova, som båda vann
Skol-SM i höst, är asylsökande och kunde
därför inte resa till Färöarna för Nordiska
Mästerskapet i februari.
Hrayr liksom Umeåtalangen Varduhi
Tadevosyan har nyligen fått besked att de
inte får stanna i Sverige. Hur det går till slut
vet vi inte nu, men uppenbarligen menar
man att det skulle vara bättre för Sverige
om de inte bodde här. Det är en obehaglig
inställning till människor och jag kan inte
begripa hur man kan tycka så.

Grand Prix

S

E

ftersom Hou Yifan lämnat återbud
till VM saknas en klar favorit.
2008 nådde Pia semifinal, men
de senaste gångerna har hon fått respass
direkt, bland annat efter en försmädlig
tidsförlust.
Det var många som trodde att samma
sak hände i Rilton Cup.
 Tom Rydström
n Pia Cramling
 Rilton Cup
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Snabbschack

P

ia Cramling, som lär vara Sveriges
ankare vid Lag-EM i Reykjavik
i höst, väljer däremot att vara
åskådare. Dubbelronder är allt för slitsamt.
I Växjö rivstartade fredagskvällen med
fyra snabbschackspartier, men det tar
mindre på både kroppen och nerverna.
En av få renodlade snabb
schacks
turneringar är Dam-SM, som Pia vann på
full pott i januari.
Förhoppningsvis har hon konserverat
den formen till Dam-VM, som startar
den 17 mars i Sotji. Turneringen spelas
med knockoutformat och just snabb
schack fungerar som tiebreak om
minimatcherna slutar 1-1.
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Spela till matt

ergey Tiviakov, en av världens
hundra bästa spelare, ville gärna
vara med i GP-turneringen Elite
Hotels Open, men tvingades lämna
återbud efter att ha dragit på sig en kraftig
förkylning i Marocko.
Ändå var det många krokodiler på
en liten holme i Växjö. Tio stormästare,
sju IM och ytterligare elva titelspelare
kämpade om fem huvudpriser.
Det är inte priser utan välarrangerade
turneringar som lockar, liksom GPkonceptet. Inför de sista två deltävlingarna
leder Jonathan Westerberg.

Foto: Lars OA Hedlund

är detta skrivs pågår Elite Hotels
Open i Växjö, en nykomling som
är säsongens fjärde Grand Prixtävling. GP-serien har blivit precis vad
vi hoppades på: en möjlighet för svenska
spelare att få fler bra tävlingstillfällen, och
samtidigt en utveckling av hur vi genom
för tävlingar i Sverige. I Växjö slogs till
exempel svenskt rekord i livesändning och
även i övrigt har GP-tävlingarna uppfyllt
förväntningarna. Och spelarna kommer,
varje deltävling har ökat deltagarantalet
jämfört med förra året.
Men den som verkligen vill spela mycket
måste komplettera med att resa utanför
Sveriges gränser. För vi har ju fördelen att
spela ett spel som finns i princip överallt.
Och var man än kommer går det faktiskt
att hitta någon att spela med. En god
vän brukar berätta att han, på vilket café
som helst i världen, bara behövde ställa
upp bräde och pjäser så hade han inom
några minuter en ny bekantskap. Och jag
vet flera skolklasser som över internet
spelat vänskapliga matcher mot klasser
från andra länder. För att inte tala om de
veterantävlingar som blivit allt vanligare i
Europa, där man får se olika resmål,
umgås och träffa nya människor.

passant

Under denna vinjett skriver vi om schack
livet i vårt avlånga land, både större nyheter
och sådant som hänt lite i förbigående.

Pia står på klar vinst, och eftersom det
inte spelades fler drag är det en logisk
slutsats att hon förlorade på tid. Så var
det inte.
— Vi satt med en halv minut per drag,
säger Pia. Jag är precis på väg att spela
69...¢h6 när jag ser 70.¥d2+ ¢h5
71.¦h7 matt. Jag ger faktiskt upp partiet.
70...¢xg7 är förstås en bättre möjlighet!
— Trötthet och sockernivå i botten
skulle jag gissa var orsaken till min
förvirring. Jag tror att jag glömde ta med
mig något att äta, vilket jag annars alltid
gör. Men nu vet jag varför man ska spela
vidare till matt!
Pia slapp i varje fall spela två sådana
partier på en dag. Vi får ändå hoppas att
hon slipper bli mattsatt i VM. Det är nog
så utmattande. n

Snabbschacks-SM för damer spelades i Spånga mitt i en djur
park. Viktoria Johansson, trea från vänster på den främsta
raden, gjorde comeback efter mammaledighet.
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Nils Gustaf Renman - Sverigemästare
med dåligt samvete
Under många år var han en av Sveriges mest aktiva spelare. För tjugo år sedan trappade
han ner för att inte konkurrera med sina elever, men suget har inte försvunnit.
TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

Vart tog de vägen?
I en ny artikelserie letar vi efter profiler från forna tider.
Vissa har lämnat schackarenan, andra spelar fortfarande,
men med lägre intensitet. Vart tog de vägen?
Och hur är deras förhållande till schacket idag?

Jag trivdes som fisken.
Hela årskurs ett
var bara slutspel.
I Umeå saknades en aktiv schackmiljö. 50 mil
längre norrut, i Malmberget, hade Axel Ornstein
samma problem, och deras vägar korsades
emellanåt vid turneringar. Ornstein var den
lovande och vann de flesta av partierna. I ett
Norrlandsmästerskap i mitten av 60-talet var Nils
Gustaf som vanligt utspelad och hade sina pjäser
på de sista två raderna. Men ett sista desperat
matthot gav utdelning. Nils Gustaf fick ett kvitto
på att han inte var chanslös och ställde sig upp och

Foto: Calle Erlandsson

D

e senaste tjugo åren har jag haft
dåligt samvete för att jag inte spelat
mer, säger Nils Gustaf Renman
över en pasta på en restaurang nära
hemmet i centrala Norrköping.
Han slutade när eleverna på schackgymnasiet
blivit så duktiga att de var konkurrenter i SMgruppen. Sedan dess har han knappt spelat.
— Det är synd. Jag borde ha spelat mer. Jag älskar
ju att ta en blixt med vem som helst, eller titta på
schack. Jag har inte fått till det här i Norrköping,
klubben är tyvärr ganska död. Lasse Karlsson har
ett gäng han analyserar med i Stockholm, lättsamt,
och han tjatar alltid på mig att jag borde komma
dit och spela turneringar. Han är på mig mycket,
men jag har varit slö. Det har blivit slentrian att
säga nej.
1978 fanns det ingen anledning att ha dåligt
samvete. Då spelade han mest av alla svenskar,
hade precis delat segern i SM och vunnit en
stormästarturnering i Albena, Bulgarien. Vägen
från uppväxten i Umeå till turneringslivet i Europa
hade gått via ett arv.

jublade. Det hindrade dem inte från att bli goda
vänner.
Som 22-åring flyttade Nils Gustaf till Uppsala
för att komma närmare sina schackvänner. Han
hade fått ett arv och behövde inte låtsas studera,
utan kunde ägna sig åt det han tyckte var roligast:
att spela schack. Det blev fler och fler resor ut i
Europa tillsammans med Jaan Eslon och ett gäng

NILS GUSTAF RENMAN
Klubb
Född
Bor
Meriter

Schack 08 Norrköping
18 december 1950
Uppvuxen i Umeå, flyttade till Uppsala efter
gymnasiet och till Norrköping 1989.
Svensk Mästare 1978 och 1980. IM 1980.
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Det kändes som
att visas upp
som en trofé.
1989, när han jobbat några år som lärare, fick
han frågan om att bli tränare på det nystartade
schackgymnasiet i Norrköping. Han flyttade
direkt. Det blev mycket schack, men innebar i
princip att han slutade spela.
— Det var skitkul, säger han tjugofem år senare.
Jag trivdes som fisken. Hela årskurs ett var bara
slutspel och årskurs två mittspel. Öppningar var
det aldrig, men vi analyserade partier och följde
med i vad som hände.
Året innan hade han slutat sexa i SM och var
inte direktkvalificerad, för första gången på över
ett decennium. Han hade ändå kunnat få en plats
om han ansökt, men då riskerade han att ta platsen
från sina elever Jesper Hall och Pontus Sjödahl.
— Det kändes konstigt att konkurrera med
eleverna, så det ville jag inte vara i närheten av.
Nils Gustaf Renman vägen? Han
fortsatte som lärare på schackgymnasiet, med
bland andra Jonas Barkhagen, Johan Hellsten och
Viktoria Johansson som elever. Efter tio år, 1998,
tog regeringen bort stödet med motiveringen att
schack inte tillhörde riksidrottsförbundet.
— Det var helt sjukt, ett riktigt dråpslag. I
Sverige ska skolan vara gratis. Det var så tragiskt.
Nils Gustaf följde med och uppvaktade den
ansvariga ministern, Beatrice Ask.
— Harry Schein var den ende som pratade vid
SÅ VART TOG
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tyskar. Flera år åkte de samma rutt i Frankrike,
Spanien och Italien.
Nils Gustaf trivdes med allt: resandet, festandet
och schacket. Framgångarna tog fart efter segern
i Albena. I sista stund hade han kommit in som
ersättare för Axel Ornstein och var lika chockad
som alla andra över att det gick så bra. Två år
senare vann han SM odelat, säkrade IM-titeln i
Reggio Emilia i Italien och spelade för Sverige i
Lag-EM i Skara och OS i Valletta.
Men till sist tog pengarna slut och han började
studera. Han kände att han låg efter sina kursare
och det blev fullt fokus på matematik, fysik och
till sist lärarutbildningen. Schack blev det mest på
sommaren.

Nils Gustaf spelar Stonewall i ett av sammandragen i
Superettan 2014. Bredvid sitter Peter Laveryd.

det mötet. Jag sa inte många ord, vet inte varför jag
var där. Det kändes som att visas upp som en trofé.
Jag förstod att det var dödsstöten.
I stället för att låta eleverna själva betala för skol
gången la man ner schackgymnasiet. Sedan dess är
Nils Gustaf lärare i matematik och naturkunskap,
och han trivs med att jobba med unga människor.
— Man är tvungen att vara på hugget. De är
krävande, man måste vara vaken och här och nu.

T

rots stormästarnormen i Albena var titeln
inte något han siktade mot. Det var några
år före norm
turneringarna slog igenom
på allvar. Men Nils Gustaf känner att han inte
var sämre än många av de vänner som fortsatte
och sedermera blev stormästare: Harry Schüssler,
Lasse Karlsson, Tom Wedberg, Thomas Ernst,
Ralf Åkesson. Själv höll han inte på med någon
professionell schacksatsning, däremot kämpade
han hårt för prispengar för att kunna fortsätta resa
runt. I en turnering i Marseille hade han och Jaan
Eslon inte några pengar kvar och fick bo under ett
träd i skogen. De behövde vinna pris för att kunna
fortsätta, och lyckades båda med det.
— Hur låter det egentligen? Att jag levde på
arvet. Men man ska säga som det var och så var
det. Jag levde ogenerat på arvet i en massa år.
Vad var drivkraften?
— Att ha kul. Det var hela anledningen. Men det
är roligt att hitta snygga idéer. Schack är idéernas
kamp, och själva kampen är kul. Jag har aldrig
varit speciellt nervös.
Mycket av det roliga var att umgås med de
andra. På SM brukade arrangören hyra en villa åt

spelarna och då blev det mycket festande.
Har du kontakt med dem idag?
— Jag spelar alla sammandrag [för Schack 08
i Superettan, red. anm.], så jag träffar de gamla
kompisarna. Men inte Lars-Åke [Schneider], för
han har lagt av. Han var min närmaste kompis. Vi
hade en del badbyxeremier, som de kallades. När
vi bodde ihop vaknade jag alltid före honom, tog
ett schackbräde till hans säng, satte igång klockan
och ropade ”morgonblixt!”
— Jag är så slö, han har försökt kontakta mig
på Facebook men jag använder inte det. Är jätte
missnöjd med mig själv för att jag inte hör av mig
till honom.

D

et finns många anekdoter från resorna
runt om i Europa. Ett speciellt minne är
partiet mot den sjuttonårige Kasparov
i Lag-EM, där Kasparov offrade pjäs och tittade
upp för att se Nils Gustafs reaktion. Han fick se en
chock; draget kom som en blixt från klar himmel
och kom senare med i Kasparovs bok.
Eller från turneringen i Albena, när han fick en
åskådare i sista ronden.
— En otroligt vacker tjej satte sig vid mitt bräde
och tittade på hela partiet. Hon var snyggt klädd,
slående snygg, och jag visste inte vem det var. Jag
trodde att hon var ihop med min motståndare,
men det var mig hon var intresserad av. Eller inte
mig. Det var språket. Hon höll på att utbilda sig
till tolk och pratade perfekt svenska, fastän hon
knappt träffat någon svensk.

Det var riktigt
nedpeppande när
datorerna blev så starka.
Alla partiprotokoll finns kvar och ligger samlade
i lådor, hög på hög. Men att titta på dem på nytt
intresserar inte.
— Nej, fy tusan vad jag är ointresserad. Vill inte
alls ha facit. För mig var det riktigt nedpeppande
när datorerna blev så starka. Hela schackkartan
förändrades. Hängpartierna försvann, att få
analysera på morgonen och natten.
— Det var en stor debatt. Man sa att de aldrig
kan slå människan, för vi är kreativa. Vi ville inte

att den råa beräkningsförmågan skulle ta död på
kreativiteten. Men det var tidens tand, och sen
vann datorerna över världsmästarna. Schack blev
tråkigare.
Nils Gustaf illustrerar hur dagens spelare
tränar: en ställning där, Houdini där, tittar några
sekunder - men orkar inte och kollar facit.
— Men jo, vissa kritiska ställningar kunde vara
intressant att titta på. Som mot Mestel i OS, när
jag jagade hans kung runt brädet men inte fick tag
på den. Han kom in i mitt läger. Det var en sjuk
jakt, men jag tror inte att det fanns något. Han fick
skönhetspris för det partiet.
Idag spelar Nils Gustaf blixt på nätet,
femminuters, och han har nyss köpt Chessbase.
VM-matchen följde han ”varenda dag” och i serien
spelar han de flesta partier. En säsong var Schack
08 nära att vinna Elitserien, men han schabblade
bort allt i sista partiet mot Thomas Engqvist. Men
han tycker att det går hyfsat för egen del, och för
några år sedan slog han Emanuel Berg.
Men när spelade du senast en turnering?
— Den sista turneringen? Fy fan, måste vi
forska i det? Men jag vill spela.
Som pensionär har han tänkt åka ut igen. Det
skulle kunna bli om ett år, men förmodligen
fortsätter han som gymnasielärare.
Och när han väl börjar spela blir det precis
som förr. Schacket var lättsammare då, mindre
karriäristiskt. Nils Gustaf var aldrig varit rädd för
att förlora, även om det hände att han blev remi
kung. Han var känd för att spela tråkigt och hade
”oändligt tålamod”.
— Det var sexton timmars schackdagar, vid
avbrotten analyserade vi i grupper och det
gällde att ha sittfläsk och ork. När andra ville
sluta analysera kunde jag sitta kvar. Jag tränade
verkligen, nötte in varianter, läste olika böcker
och skrifter.
Utöver badbyxeremierna mot Schneider blev
det långa kamppartier tills endast kungarna var
kvar, uppskattningsvis fyrahundraarton remier på
rad mot Axel Ornstein.
— Så minns jag det i varje fall. Fråga honom
gärna om det.
Och kanske blir det fler badbyxeremier.
— Jag borde åka hem till Lars-Åke med ett
bräde och ropa ”morgonblixt!”. Det är vad som
behövs för att få igång honom igen. n
TfS #1
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Svenskt i topp i Rilton Cup
Det var sju år sedan en svensk delade
segern i Rilton Cup. När Tiger Hillarp
blandade sig i toppstriden var det många
som väntade på att hans självförtroende
skulle bli så stort att kreativiteten övergick
i dumdristighet.
Det gjorde den inte. Tiger gick obesegrad
genom turneringen och slutade på 7/9
tillsammans med fjol
års
vinnaren Jon
Ludvig Hammer. För Tiger var det tjugo
år sedan han senast delade segern.

slutet. Men Kungsindiskt kan jag spela på intuition
utan att använda så mycket energi, kan bara hitta på.
Du refererade också till att spela intuitivt i en
tio år gammal tidningsartikel från Guernsey:
schack är som flipper, man ska inte analysera
för mycket utan komma in i en rytm där man
slår till bollen på intuition.

SLUTRESULTAT
§ Rilton 1600: 1. Björn Werstén 6½/7 		
Linköpings ASS (56 deltagare)
§ Rilton 1800: 1. Carl-Johan Arbéus 5½/7
Wasa SK (43 deltagare)
§ Rilton Elo: 1. Magnus Eriksen 7½/9
Trondheim SF (107 deltagare)
§ Rilton Cup: 1. Jon Ludvig Hammer 7/9,
Oslo SS (85 deltagare)

Chess can be like pinball. It is possible in
pinball to get into a loop of always hitting
the ball up a ramp, down and back again
and scoring so many points. That can be
done two ways: you can watch the ball
coming towards the flipper and press the
button to hit it back. That is an analytical
player and he will be a very good chess
player. But the best player is the one who
can get into a rhythm, go beyond what
he can see and press the flipper button
just from the feel of where the ball will be,
almost with his eyes closed. He will be a
great chess player.

INTERVJU AXEL SMITH

Grattis Tiger! Berätta om din turnering.
Jag spelade två väldigt bra partier med svart och
bröt inte ihop i de andra. Hade press mot Jon
Ludvig och Michael Roiz, men saknade energi att
slutföra partierna.

Men den fick du tillbaka till Rilton?
Jag tror att det är en kombination av att jag lång
samt blivit bättre hela förra året och mer realistisk.
Att jag förlorade mot Pontus Sjödahl i näst sista
ronden i Malmö Open var anledningen till att det
gick så bra i Rilton. Jag vet ju hur bra han är, om
någon vet det är det jag, men ändå spelade jag som
om jag skulle vinna oavsett vad jag gjorde.
I sista ronden i Rilton mötte jag Erik Blomqvist.
Jag har väldigt stor respekt för honom, han har
extremt hög potential. Och det var precis på ett
hår att jag lyckades hålla det.
Mitt problem är att jag måste lägga ner fruktan
svärt mycket prepptid och då blir jag trött mot
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Förväntade du dig att bryta ihop?
Nej, men jag har haft en dålig egenskap att klanta
till det i viktiga turneringar, exempelvis tids
förlusterna i SM. I Visma spelade jag mitt bästa
schack på många många många år, men fick
inte ut något. Där drabbades jag av Stålmannen
syndromet, tänkte att jag skulle vinna nästan alla
partier. Jag är fullt kapabel till det, men tappar
verklighetsförankringen.

TIGER HILLARP
ÅLDER
FAMILJ
BOR
HOBBY
MERITER
FÖREBILD

44 år
Sambo
Nära Möllevångstorget i Malmö
Go - drivande i en klubb i Malmö
Två SM-titlar, otaligt antal turneringssegrar
Anton Fridh

Det flowet är jag egentligen alltid inne i, men
det fungerar inte alltid. Det handlar om att hitta
en sorts rytm. I Kungsindisktpartierna i Rilton
är £d8 mot Turov och ¦e8 mot Krasenkow helt
oräknade drag. Jag tittar på mina pjäser, ser var
de vill och går dit. Det är hundra procent intuitivt
och när jag säger hundra menar jag verkligen det.
Och när du hittat rytmen håller du fast i den.
Den är både min styrka och min svaghet. Man
riskerar att vara dogmatisk, ibland tänker jag att
ett drag aldrig kan vara bra.
Men jag har en bas på min dator med intressanta
exempel som jag sparar varje gång någon gör ett
drag som går mot min intuition och jag tänker
”hur i helvete kan man göra ett sånt drag?”. Basen
innehåller i snitt tjugo partier. Jag gör mig av med
dem när jag förstår dem.
Det låter ambitiöst.
Jag var mycket mer ambitiös förra året, men det
är svårt att hantera det. Många amatörer har svårt

att förstå att det är stor skillnad på en oambitiös
2550-spelare och en som försöker slå bra spelare.
Det är två totalt olika spelare. Den ene gör inte
nödvändigtvis bättre resultat, men man måste
vara ambitiös för att ta sig vidare.
Det kan du göra nu när din nya bok kommit ut?
Bokprojektet har hjälpt schacket, det har gett
struktur. Men idag ska jag ha den första lediga
dagen på länge. Det blir säkert två timmar go på
nätet.

Tidsförlusterna berodde på
att jag inte spelat snabbgo.
Är det verkligen bra för schacket?
Go är en jättestor bidragande orsak till att det går
bättre. Jag spelade mycket från 2011 till mitten av
maj 2014, men slutade för att satsa hundra procent
på schack. Men tidsförlusterna i SM berodde
delvis på att jag inte spelat snabbgo. Där måste jag
ta beslut och träna beslutsfattande.
Den överlägset största skillnaden på mitt spel
nu är att jag har en väldigt låg bortsättnings
frekvens. Och det är nog till nittio procent gospelets förtjänst.
Du undviker tidsnöder?
Nja. Jag har inte haft en tillräckligt bokhållaraktig
inställning till öppningar. Har många luckor och
förr eller senare gör slumpen att jag hamnar i en
ställning jag glömt titta på. Då går det åt 45-50
minuter. Det är ett av mina största problem och
delvis en följd av åren 2008-09 då jag försökte lära
mig allt. Nu har jag börjat få mer ordning på mina
öppningar. Processen att gå över till 1.d4 är nästan
klar.
Hur ser planerna ut framöver?
Att fortsätta jobba på förberedelserna. Jag är 200
rankingpoäng sämre som svart mot 1.e4. Kan
spela modernt men, nu när jag precis kommit ut
med en bok är det lätt för folk att förbereda sig.
Och Kan-varianten är under ett moln, den ser
jättedålig ut för närvarande.
Fram till sommaren spelar jag småturneringar i
Sverige, sedan blir det Politiken och Spanien. Då
hoppas jag vara femtio rankingpoäng starkare.
TfS #1
2015
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1222222223
t+vW Tl+5 14...£d7!?
Efter partiet berättade min
O + + Vo5 mot
ståndare att 14...¤b4 ut
 OmOo+o+5 jämnar. Mitt drag dyker upp
+ O +p+m5 på en beskedlig sjätteplats i
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7
motorns lista. Ändå är det inget
4.e4 d6 5.f4 c5 6.d5 0–0 7.¤f3  +p+p+ +5
drag.
+ Nb+nP 5 dåligt
e6 8.dxe6 fxe6 9.¥d3
Jag funderade även på 14...¤f6
1222222223pP + + P5 15.¥g5 ¤e7, men tyckte att vit
tMvW Tl+5R Bq+rK 5 får lätt och riskfritt spel efter
16.¤xf6+ ¥xf6 17.£d2. För att
Oo+ + Vo5
Detta kom lika snabbt och nu undgå bindningen av springaren
 + OoMo+5blev jag desto mera ställd. Jag på f6 bestämde jag mig för att
+ O + + 5trodde vi var överens om att först flytta damen. Nu, äntligen,
 +p+pP +5ha lämnat preppar bakom oss. började min motståndare tänka.
+ Nb+n+ 5Nej? Nähä. Nu fick jag fundera 15.¤h4
längre. Eftersom f4-f5
Alternativet är 15.¤g5 ¥d4+
pP + +pP5betydligt
är standarddraget med stort “s”, 16.¥e3 ¤g7 17.¥xd4 ¤xd4
R BqK +r5så kände jag mig en aning dum 18.¦e1 £d8! Jag såg så här långt
för att jag inte hade analyserat och bestämde att det såg ut som
Maxim Turov
Tiger Hillarp
Rilton Cup
Tiger kommenterar

Turov spelar detta system om
och om igen och i min naivitet
tänkte jag att, nej, han spelar det
inte ännu en gång.
9...¤h5!?
Det här draget var egentligen
hela min prepp. Jag tänkte att
det viktigaste var att få honom
ur hans preppar och det här såg
ut att göra jobbet samtidigt som
det inte är direkt dåligt.
Huvudvarianten går 9...¤c6
10.0–0 ¤d4 11.¤xd4 cxd4
12.¤b5 och är säkert okej
för svart, men jag ville inte
trampa in på min motståndares
hemmaplan.
10.g3
Kom
blixtsnabbt.
Inget
konstigt med det. 10.¤e2 ser ju
en aning passivt ut.
10...¤c6 11.0–0
Här fick jag fundera ett ögon
blick innan jag bestämde mig
för att spela ett naturligt drag.
Jaha, vad är då naturligt? Att
sätta en löpare på den diagonal
som försvagats av g2-g3.
11...b6 12.f5!
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detta närmare. Dags att ta
sig samman. Efter en kortare
reflexion över f5xg6 framgick
det snart att svart får gigantiska
problem med sin kung. e4-e5
hänger i luften och springaren
på h5 blir en taktisk svaghet
när den endast garderas av en
stackars svag g-bonde. Med
denna insikt gav jag mig på jakt
efter ett sätt att komma undan
med att slå på f5.
12...exf5! 13.exf5 gxf5! 14.¤d5
Spelades inom sekunder. Den
taktiska grunden till mitt försvar
var 14.¤h4 ¥d4+ 15.¢h1 ¤g7!,
då springaren förvandlas till en
grundbult som håller ihop min
något spretiga kungsställning.

att jag skulle reda ut det hela.
15...¥d4+ 16.¥e3
Efter 16.¢g2?! ¤g7 är
löparen på väg till b7 och vit
kan knappast vara glad för sin
kungsplacering.
16...¤g7

1222222223
t+v+ Tl+5
O +w+ Mo5
 OmO + +5
+ On+o+ 5
 +pV + N5
+ +bB P 5
pP + + P5
R +q+rK 5

1222222223
t+vW Tl+5 17.g4?
har gjort många fel av det
O + + Vo5 härJagslaget
själv. Det funkar så
 OmO + +5 här: Jag får in min förberedelse,
+ On+o+m5 sedan tänker min motståndare,
 +p+ + +5 massor, därefter kommer ett
+ +b+nP 5 drag som jag inte har sett på,
får oss till den nuvarande
pP + + P5 vilket
punkten. Här bestämmer jag
R Bq+rK 5 (Turov) mig för att det borde


ställning samman: 25.£d2 ¦e2!
23.¦ae1 f3!
Ahh. Resten spelade sig självt.
24.¤xf3
Eller 24.¥xf3 ¤f4 25.¦xe8
£xe8 26.¤xf4 ¤xf3 27.¤xf3 ¦xf4
28.h3 £f7 29.¢g2 h5! med vinst.
24...¥xd5 25.cxd5 ¤f4 26.¦xe8
£xe8
Foto: Lars OA Hedlund


n

&

Tiger funderar över 17...f4!

finnas ett mycket bra drag. Men,
jag hittar inget. Däremot hittar
jag ett drag som är det enda som
möjligtvis skulle kunna ge mig
fördel och eftersom jag BORDE
ha en fördel så måste det bli det
jag spelar. Problemet är bara
detta: min motståndare har inte
gjort några fel och mitt drag
bygger på en falsk logik. Spelet
är förlorat.
Jag förväntade mig 17.¥xd4
¤xd4 18.¦e1 med den snygga
idén 18...¦f7 (18...¤c6 är bättre,
men jag tänkte inte en sekund
på att retirera med springaren så
lättsamt.) 19.¦e7!, då jag tänkte
att 19...¦xe7 20.¤f6+ ¢h8
21.¤xd7 ¥xd7 bara är en aning
bättre för vit. I efterhand känns
det en aning pessimistiskt. Vit
måste ta sig i akt efter något i
stil med 22.¤f3 ¤ge6 23.¤xd4
¤xd4 24.£h5 ¦e3 25.¥f1 ¥c6.
17...f4!
Först tänkte jag att det var
säkrast att spela 17...¥xe3+
18.¤xe3 £e7 19.¤hxf5 ¤xf5
20.¤xf5 ¥xf5 21.¥xf5 (21.
gxf5 är bättre.) 21...¤d4 med
bekvämt spel, men sedan

hittade jag partifortsättningen.
18.¥xd4 ¤xd4 19.¥e4
19.h3 ¥b7 20.£d2 var bättre,
även om jag behåller fördelen
med 20...¥xd5 21.cxd5 £f7.
19...¥b7 20.¢h1 ¦ae8 21.£d3
¤ge6 22.¥g2

1222222223
 + +wT L5
O + + +o5
 O O + +5
+ Op+ + 5
 + M Mp+5
+ +q+n+ 5
pP + +bP5
+ + +r+k5

27.£a6?!
Vits bästa försvar var 27.£d1
¤xg2 28.¤xd4 ¤e3 29.¦xf8+
£xf8 30.£f3 £xf3+ 31.¤xf3
¤xg4 och svart måste visa upp
lite teknik för att vinna.
27...¤xg2
28.¤xd4
¤e3
29.¦xf8+ £xf8 30.¤f5 ¤xf5
31.£f1
Vit bestämde sig för att göra
slut på lidandet. I stället var
31.gxf5 £xf5 32.¢g1 £b1+
33.¢g2 £xb2+ hopplöst.

1222222223
 + +tTl+5
Ov+w+ +o5
 O Om+ +5
+ On+ + 5
 +pM OpN5
+ +q+ + 5
pP + +bP5
R + +r+k51222222223
 + + W L5
O + + +o5
22...¢h8?
 O O + +5
Efter att ha spenderat all denna
tid i öppningen var jag tvungen + Op+m+ 5
att spela snabbt. Dumt nog  + + +p+5
missar jag vinstdraget bara för + + + + 5
att upptäcka det i nästa drag.
pP + + P5
22...f3! 23.¥xf3 (23.¤xf3
+ + +q+k5
¥xd5 24.cxd5 ¤f4 vinner för
svart.) 23...¤xf3 24.¦xf3 ¤f4 
och eftersom vit inte har något
sätt att hålla i d5 så faller hans

31...¤g3+
Och vit gav upp.
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Pia Cramling
kommenterar

svart byter på b3 får vit en
stark bondekedja och en öppen
a-linje att spela på med en bra
fördel i slutspelet.
Eller 9...¤d7 10.¤g5 ¤e5 11.d4
h6 12.¤e4 ¤g6 13.e3 ¥g4 14.¦h1
£b6 15.¥c4 och vit står bra.
10.¤e5 e6
10...¥xe5 11.¦xe5 var troligen
bättre men det är inte lätt att
byta av sin fianchettolöpare
utan vidare. Nu blir svart ännu
svagare framför kungen.
11.¥a3 £a5
För att taktiskt undvika att
springaren går till c4 men på
a5 hamnar damen i skottlinjen
 Pia Cramling
för tornet. 11...¤d7 12.¤c4 ¥f8
n Sondre Merkesvik
hade hållit ställningen vid liv
 Rilton Cup
men vit står mycket bra.
1.¤f3 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5
12.d4 ¤d7?
4.cxd5 ¤xd5
Försöker
bli
av
med
1222222223 springaren
en gång för alla. Men
1222222223tMvWl+ T5 vit har så många pjäser framför
tMvWlV T5Oo+ OoVo5 svarts kung att angreppet slår
OoO Oo+o5 +o+ + +5 igenom med en taktisk finess.
 + + +o+5+ + + +r5 12...f6 hade inte hjälpt: 13.¤d7!
14.£xe6+ med matt.
+ +m+ + 5 + + + +5 £xh5
12...£d5 och vit behåller
 + + + +5+qP +n+ 5 damerna och angreppet med
+ N +n+ 5p+ PpPp+5 13.£c2 följt av e4 i nästa drag.
Foto: Lars OA Hedlund

övergång till någon vanlig
ställning. Vit kan t.ex. spela 6.e4
¤xc3 7.bxc3 och vi är inne i en
av huvudvarianterna i Grünfeld
men med dragen h4 och h6
inlagt. Men här bryr svart sig
inte om att förhindra min idé
och det är nog tveksamt. När
väl vit får bonden till h5 utan
att svart kan svara med g6-g5
sätts svart under lite press på
kungsflygeln och det är inte
längre roligt att rockera kort.
5...¥g7 6.h5 gxh5?
Det kom som en chock
eftersom svarts bondeställning
trasas sönder. Bättre var att
utveckla damflygeln med t ex 6...
c5 följt av ¤c6 och avvakta med
att göra något på kungsflygeln.
7.¦xh5 ¤xc3 8.bxc3 c6 9.£b3

pP PpPpP5R B Kb+ 51222222223
R BqKb+r5t+v+l+ T5
Här står damen bra och håller Oo+m+oV 5
5.h4!?
både f7 och rutan b7 under  +o+o+ O5
Jag har haft den här uppsikt.
W + N +r5
ställningen flera gånger, inte 9...h6
 + P + +5
minst som junior då jag gärna
Svart spelar långsamt men
valde slutspelet efter 5.e4 ville ta bort möjligheten ¤g5 BqP + + 5
¤xc3 6.dxc3 £xd1+ 7.¢xd1. en gång för alla. Jag trodde att p+ +pPp+5
Att angripa med bonden och svart skulle spela 9...£b6 för R + Kb+ 5
försöka öppna h-linjen är en att försöka få bort damerna 
ganska vanlig plan i många
Grünfeldställningar och lättast
för svart är att stoppa planen
med h6. Då är frågan om det
är till vits eller svarts fördel att
dragen h4 och h6 har skjutits
in eftersom det ofta blir en

14

TfS #1
2015

från brädet. Vit kan backa med
10.£c2, eller som jag hade
planerat att fortsätta utveckla
pjäserna med t.ex. 10.e3. Om
 Läs mer om Pia i
lång rockad på s.60.

13.¤xf7!
Svart förlorar damen eller blir
matt och gav därför upp.
 Lös kombinationer
från Rilton på s.53.

r boknytt
En omarbetad klassiker och en översättning. Jesper Hamark har läst uppföljaren till
Tiger’s modern (2005) - som fått titeln The Modern Tiger, och Ari Ziegler recenserar
det holländska träningsmaterialet Stappenmethode.

En bländande och lekfull värld

N

är SK Kamraterna var bäst hade jag glugg
istället för framtänder. Trettiofyra år
senare lyckas vi inte lämna Superettan
men har roligt tillsammans på tåget tillbaka till
Göteborg vare sig vi vunnit eller förlorat. Det är
som en i Kamratgänget av måttligt aktiva, relativt
starka amatörspelare jag anmäler Tiger Hillarp
Perssons svartrepertoar The Modern Tiger.
Skillnaden i spelstyrka mellan recensent
och författare är en sak, en annan att jag gillar
Hillarp Persson. Nej, vi känner inte varandra;
hälsningsnickar bara under sammandragen
i Malmö Rådhushall. Men den dubble
Sverigemästaren är en av dem jag följer live på
nätet, ty han spelar schack på ett sätt som jag
aldrig gjort och aldrig kommer att göra. Hillarp
Persson är Laleh Pourkarim och Torbjörn Nilsson
på samma gång och den som tvivlar ska titta på
tornmanövern mot Julian Hodgson 1996. Så
innan jag läst förordet: jag vill att det ska vara bra.
Det är bra.
De drygt femhundra sidorna välskriven
engelska är en nyutgåva av Tiger’s Modern (2005).
Uppdaterad, naturligtvis, och kraftigt utökad.
Boken är byggd kring partier, inte varianter.
Mindre lättsmält, bättre för förståelsen.

1222222223
tMvWl+mT5
OoO OoVo5
 + O +o+5
+ + + + 5
 + Pp+ +5
+ N + + 5
pPp+ PpP5
R BqKbNr5

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6

The Modern Tiger
Tiger Hillarp (Quality Chess)

I

Pirc sätter svart snabbt press mot e4 med
...Sf6 men blir samtidigt sårbar för e4-e5. I
Modern Tiger (dvs. Moderna försvaret med
...a6 och ...b5) får hästen vänta. Här ersätts Pircstöten e7-e5 oftast med det mer dynamiska c7c5. När d4-bonden väl utmanats minskar vits
kontroll över e5: då är det dags för ...¤f6. Denna
och andra insikter får läsaren i löpande text.
Boken innehåller inget övergripande kapitel om
strategi och taktiska motiv. Jag saknar det. Å
andra sidan: Hillarp Persson tar problemen i den
ordning de uppstår, och de råd han ger bottnar i
egna erfarenheter, såsom: ”When I play the ...a6
Modern, I always spend a few seconds, on every
move, calculating the consequences of both e4-e5
and a2-a4. Whenever I am contemplating ...¤d7,
I also ask myself whether there is reason to be
afraid of d4-d5 followed by ¤d4.” Enkelt. Nyttigt.
Vid några tillfällen skulle jag önskat fler
resonemang, som då vit satsar på fallseger med
0-0-0 och h4. Ibland spelar svart ...¥b7, ibland
står löparen kvar för att knacka bort ¤h3. Ofta
reagerar svart med ...h5, tidvis med ...h6. Jag blir
inte klok på vilka faktorer som är bestämmande.
TfS #1
2015

15

Boken tar sin början i Österrikiska angreppet
(1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.¤c3 d6 4.f4 och Modern
Tiger-draget 4...a6). I Parti 1 offrar svart först pjäs
och sedan dam och alltihop är tydligen teori och
det är Hillarp Persson själv som offrar. Kapitlet är
en enda lång julafton för älskare av oordning.
Skarpa varianter är sårbara. Hillarp Persson gör
två förnuftiga saker. Dels erbjuder han alternativ
för svart i kritiska ställningar, dels presenterar han
ett stillsammare sätt att slå tillbaka vits angrepp:
4...¤f6, varefter öppningen byter namn till Pirc.
Boken täcker vits alla viktiga uppställningar,
och mot några av dem rekommenderar
författaren att svart går över i Pirc. Ett kapitel
behandlar Flodhästen, ett skenbart passivt system
inom Moderna försvaret som uppkommer efter
exempelvis 1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¤f3
a6 5.a4 b6 följt av ...e6, ...¤e7, ...¤d7, ...h6 och
...¥b7. Hillarp Persson utvecklar planer, visar
bondestötar och ömmar för sin flodhäst med en
sådan entusiasm att detta totalt obegripliga system
trots allt blir begripligt.
Det största problemet med Moderna försvaret?
”3.c4, om du inte spelar Kungsindiskt.” Läsaren får
därför en öppning också mot 1.d4: Averbakh (1...
g6 2.c4 ¥g7 3.e4 d6 och 4...e5).
Bokstavligen är alltså titeln ganska missvisande.
Samtidigt har jag förståelse för att förlaget inte
valde det mer relevanta Pirc, Modern, Hippo
and Averbakh: Tiger’s Repertoir. Modern Tiger
är dessutom kul att säga. Inte lika absurt som
Accelererad drake, men ändå.
I The Modern Tiger finns inget ”svart står bra,
en bedömning som bekräftas av min silikonvän
som ger -0,12” – för att citera fritt ur minnet från
en teoribok som jag lånat ut till en kompis och
inte tänker få tillbaka. Ingen kan skriva en bok
utan ett starkt schackprogram, men tveklöst är
den självständiga analysen grunden i The Modern
Tiger.
För den som vill utveckla pjäser i lugn och
ro, snabbt komma till rockad och i likhet med
Tarrasch har behov av att göra de enda korrekta
dragen, är Modern Tiger ett uselt alternativ. Men
den mer oförvägna får både en öppningsrepertoar
och en inblick i Tiger Hillarp Perssons schackvärld.
En lekfull och bländande värld: som en Lalehtolkning av Ängeln i rummet, som ett Torbjörnryck mot Hamburger Sport-Verein.
JESPER HAMARK
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Strukturerat träningsmaterial

Lär dig schack
Steg 1 till 3

Översättning Joel Sjöstrand
(Trojanska Hästen, 2015)
www.stegforsteg.eu

D

e Stappenmethode är ett pedagogiskt
material som IM Cor van Wijgerden och
Rob Brunia utvecklade för drygt tjugo
år sedan. Rob Brunia ägnade i stort sett hela
sitt vuxna liv åt att lära barn spela schack. Han
avled i sviterna av en stroke 2005. Van Wijgerden
utvecklar materialet vidare på egen hand. Han har
fått Max Euwemedaljen vilken några få får om de
har uträttat något anmärkningsvärt i schackets
tjänst. Det började med att det holländska schack
förbundet anammade materialet som sitt officiella
program och därefter har det sakta men säkert
erövrat land efter land och språk efter språk. Idag
finns det på tolv språk. Det senaste är svenska!
I stora drag innehåller de olika stegen följande:
 Steg 1: Spelreglerna
 Steg 2: Taktik & positionsspel
 Steg 3: Försvar och bondeslutspel
 Steg 4: Positionella aspekter
 Steg 5: Slutspel
 Steg 6: Strategi

ÄVEN OM materialet inte är bundet till någon
specifik ålder kan man säga att det motsvarar
årskurs 1-6 för en grupp elever som arbetar med
materialet minst en timme i veckan. När man är
klar med nivå sex har man uppskattningsvis 1500
i ranking och har en bred plattform att stå på för
att ta sig vidare uppåt i schackhierarkierna.
Det unika med steg-för-steg-metoden är att det
finns lärarhandledning till varje nivå. Den är ett
mycket starkt hjälpmedel för schacktränare som
inte har uppnått IM-styrka. Det finns på engelska
och kan verkligen rekommenderas. Där förklaras
tydligt syftet med varje del av undervisningen.

J

ag har arbetat med materialet några år och är
i stort sett dagligen imponerad över bredden
och djupet. Det känns som om ingen övning är
instoppad utan eftertanke. När det gäller bredden
vet jag själv inget material som är så allsidigt
för den unge talangen som vill framåt. Många
uppgifter är konstruerade vilket är ett stort plus.
Författarna har en pedagogisk idé om att barnet
lär sig en sak i taget och höjer svårighetsgraden
successivt. Varje steg börjar med ett test så att man
kan se om eleven har tillgodogjort sig tidigare
nivå och det avslutas med ett omfattande test så
att man enkelt kan se vilka områden som behöver
repeteras.

Träningsmetoden är
identisk i sex år.
materialet för brister? Det kan gå lite
snabbt fram. Det är inte alla som klarar av att
tillgodogöra sig materialet i samma takt som det
är tänkt. Här får tränaren improvisera lite.
Det är svartvitt och diagrammen är lite små.
Detta problem kan enkelt avhjälpas genom att
tränaren ställer upp problemen på ett bräde.
Variation saknas. Träningsmetoden är identisk
varje vecka i sex år vilket inte passar alla elever.
Det vore kul att veta hur många som faktiskt orkat
igenom materialet.
VAD HAR

materialet består av grundhäftena
1-3. Översättningen är tillräckligt bra för att
fungera utan några som helst problem. Häfte 1
handlar om att bekanta sig med schackreglerna
och att bli riktigt säker på att spela schack. Här
skiljer sig materialet inte speciellt mycket åt om
man jämför med andra nybörjarböcker. Det är
inte så lätt att variera nybörjarböcker även om
det finns några försök att göra något unikt. Det är
emellertid inte säkert att eleven tjänar på att lära
sig schack via en unik approach.
DET SVENSKA

Här planteras embryot
till riktigt schack.
I steg 2 börjar det roliga. Barnet får börja med
att lära sig dubbelhot vilket enligt min mening är
essensen i att lära sig vinna i schack. Det är bra att

börja med denna idé tidigt så att man kan utveckla
barnets talang. Därefter kommer bindningen och
sedan det som översättaren kallar för ”eliminera
försvaret”. I den engelska versionen används
”elimination of defence”. Det är en intressant
terminologi. I svenska har man tidigare använt sig
av termen överbelastad pjäs, eller i dagligt tal ”ta
bort försvararen/garderaren”. Terminologin kan
vara viktig, men även oviktig. Jag tycker det viktiga
är att man hittar ord som barnet själv använder
eller förstår. Då kan man prova att byta ut termer
så att eleven verkligen förstår vad det handlar om.
Generellt gäller det att använda så svenska ord
som möjligt, detta för att associationskedjan inte
ska brytas.

Barnet får doppa sina tår i
det strategiska badvattnet.
Har man klarat tvåan kommer man att ha mycket
roligt med sitt schack hela livet!
I steg 3 tar man ett litet, men samtidigt stort
steg i sin schackliga utveckling. Där gäller det att
kunna tänka framåt. Detta kommer att gnuggas
in i fyran, men här planteras embryot till att
spela riktig schack. Här börjar man även med
de enklaste bondeslutspelen, och min erfarenhet
som tränare är att detta är något man inte kan få
för mycket av. (Som en kuriositet kan jag nämna
att jag ännu inte haft någon elev under 2000 i
ranking som klarar av alla ställningar med kung
och bonde mot kung och bonde!)
I trean får barnet doppa sina tår lite försiktigt i
det strategiska badvattnet. Det blir några övningar
i att förstöra motståndarens bondestruktur.
Kanske lite tidigt, men ett frö är sått!

Summering

Materialet håller högsta pedagogiska nivå, man
märker att författarna har arbetat i många år med
schackundervisning. Det finns en linje och en
tanke bakom alla uppgifter. Materialet är allsidigt,
man behöver inte vara orolig för att någon del av
den schackliga utvecklingen blir eftersatt.
Med detta material i sin hand behöver ledaren
inte leta efter uppgifter utan får tid över till andra
bitar av barnets utveckling, som det sociala och
att ha roligt.
ARI ZIEGLER, schackkunskapare
TfS #1
2015
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¢ stormästaren

I varje nummer av TfS kommer en
svensk stormästare att skriva om
ett valfritt tema och dela med sig
av minst ett träningstips.

Thomas Ernst var en fruktad angreppssspelare på 1980- och 90-talet. 1987 vann han
Zonturneringen i Gausdal, favoritarenan där han tagit alla sina stormästarnormer.
Trettio år senare skriver han, tillsammans med vännen Thomas Johansson, om
lärdomar från en lång schackkarriär. Exemplen hämtas från allra högsta nivå.

Strategiska och taktiska tips
mot e3 eller b4 där den kunde
snegla mot d5-fältet.
21...b4
Csom
reagerar
innan
springaren hade förhindrat
draget. Svart hotar nu att splittra
vits bönder och även öppna en
tornlinje på kuppen.
22.c4?
22.cxb4 ¦xb4 23.¤d3 ¤xd3
24.¦5xd3 hade gett lika spel.
I stället förhindrade jag båda
svarts strategiska mål genom
 Thomas Ernst
att gå förbi. Nu behövde jag
n Istvan Csom
bara spela b3 så kunde jag
 Gausdal 1993
koncentrera mig på d-linjen,
1222222223men...
 + + Tl+522...b3!
Mycket påpassligt. Vit måste
+ W +o+o5nu acceptera att b-linjen öppnas
oT O +o+5vilket ger svart bra motspel
+oMrO + 5eller tillåta partifortsättningen.
båda fallen får svart två
 + +p+ +5Iangreppsmål:
b2 och c4. I
+ + + + 5praktiken lyckades alltså svart
pPp+qPpP5splittra vits bönder trots att han
+ +rN K 5inte fick spela ...bxc3.
23.a3
Det hade varit mer praktiskt
21.c3
att spela 23.axb3 ¤xb3 24.¤f3
Vit har ett starkt tryck längs
d-linjen och min plan var så
Bondedrag
småningom att tripplera med
damen. Först ville jag dock
kräver extra
försöka förbättra min passiva
uppmärksamhet.
springare på e1 via c2 och vidare
denna artikel är
att ge läsaren tips hämtade
från en lång schackkarriär.
Första halvan handlar om
spelet med bönder och andra
halvan behandlar mer taktiska
ställningar. Vi börjar med
ett enkelt men instruktivt
exempel där bondedrag hade
en avgörande betydelse för
partiresultatet.
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SYFTET MED

GM Thomas Ernst

Född: 17 augusti 1960.
Sysselsättning: Doktor i
matematik (q-analys).
Bor: Född i Uppsala. Flyttade
till Limhamn som femtonåring
och vidare till Lund för studier.
Bodde i Göteborg 1988-90, då
han spelade för Kamraterna, och
återvände sedan till Uppsala.
Meriter: Stormästare 1990,
Svensk Mästare 1993, tre OS för
Sverige 1984, 88 och 92.
Förebild: Aljechin, Fischer och
Capablanca.
Teoretiker: Fyllde resväskan med
Informatorer inför turneringar.
Köpte en Atari-dator för 20 000 kr
1989 och började använda
Chessbase, som en av de första.

¦fb8 även om det också ger
svart fördel.
23...¦c8 24.¤f3?
Enda möjligheten för vit

1222222223
 Tt+ +l+5
+ +wMoVo5
1222222223 + O +o+5
 T W Tl+5+v+ O + 5
+ + MoVo5oP + + +5
1222222223 + O +o+5N +p+ P 5
 +t+ +l+5OvO O + 5 + BpPbP5
+ W +o+o5 + + + +5+rRq+ K 5
oT O +o+5P +p+nP 5
+ +rO + 5 P BpPbP5Vi kan summera vad som hänt
m+p+p+ +5+rRq+ K 5de senaste dragen. Jag hade
Po+ +n+ 5inte rätt idé om hur jag skulle
följa upp det ambitiösa men
 P +qPpP5 16.b4 cxb4 17.axb4 a4!
Eftersom
jag
spelade
på
vinst
riskabla 17...a4. Konsekvensen
+ +r+ K 5
var det ett självklart val att gå blev att motståndaren lyckades
 förbi, men draget är ganska manövrera sin springare till
bestod i 24.£e3 ¤a4 25.¤d3!
med den taktiska poängen
25...£xc4?? 26.¦c1. I stället föjer
25...¦c6 26.c5! ¤xc5 27.¤b4
med idén 27...¦b6 28.¦5d2, följt
av ett springarinhopp på d5.

 Atle Grønn
n Thomas Ernst
 Arnold Cup Gausdal 1991

24...¤a4
Svart omsatte snart sin position
ella fördel i material och vann
partiet. Vad denna korta
sekvens illustrerar är att lugna
ställningar kräver extra uppmärk
samhet kring drag som för
ändrar bondestrukturen. Går
något fel är de strategiska konse
kvenserna ofta av permanent
karaktär och om ställ
ningen
är lugn finns kanske inte
aktiviteten eller de dynamiska
förut
sättningarna att rätta till
misstaget.

riskabelt för svart om han inte
följer upp på rätt sätt. Bonden
kan lätt bli svag på a4. Min mot
ståndare hittar nu rätt idé som
sätter största möjliga press på
svart.
17...axb4 är säkert men
oambitiöst och efter 18.¦xb4
¥d7 19.¦xb8 £xb8 20.¦b1
£c7 21.£b3 är ställningen nära
utjämning.
18.¤e1! £d7?!
Ser naturligt ut eftersom det
garderar bonden på a4 och
förbinder tornen, men det
hade varit bättre att bemöta
vits kommande manöver med
18...¥d7! 19.¤c2 ¥e6 20.¤a3
¥b3. Efter 21.¦xb3! axb3
22.£xb3 har vit full kompensa
tion för kvaliteten.
19.¤c2 ¦fc8 20.¤a3

exempel tar upp
temat om att slå eller gå förbi,
fast i ett mer komplext mittspel.
Det visar även varför springaren
är en mycket bättre blockadpjäs
än vad löparen är.
ÄVEN NÄSTA

ERNSTS STRATEGISKA TIPS
 Håll utkik efter drag som förändrar bondestrukturen, speciellt i lugna ställningar.
 Springaren är en bättre blockadpjäs än löparen.
 Om basen i bondekedjan är välgarderad har man ofta en sund ställning.

den utmärkta rutan a3 där den
blockerar min fribonde och ger
understöd till sin egen b-bonde.
Svart måste sedan vid varje drag
sitta och räkna på att vit byter
av blockadlöparen på b5 vilket
förutom ett spräckt löparpar
även försvagar a4-bonden.
Väljer svart istället att flytta
löparen och ge upp blockaden
ligger b5-stöten i luften.
20...d5
Vit kunde nu ha spelat enkelt
och efter 21.¤xb5 £xb5 22.¦a1
¦a8 23.¦a2 ¦xc1 24.£xc1
skaffat sig en klart fördelaktigt
slutspel efter 24...¥f8 25.£c5!

1222222223
t+ + Vl+5
+ + Mo+o5
 + + +o+5
+wQoO + 5
oP + + +5
+ +p+ P 5
r+ BpPbP5
+ + + K 5

Analysdiagram

I partiet följde i stället 21.¦c5!?
och jag lyckades vinna till slut.
TfS #1
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från All
sven
skan illustrerar ett av Nimzo
witsch diskussionsämnen i
Mitt System, principen om
bondekedjans bas. En position
ellt sund ställning brukar inte
sällan definieras just av att
basen i bondekedjan är väl
garderad och oåtkomlig för
motståndarens pjäser.
NÄSTA EXEMPEL

1222222223
 + + Tm+5 Vi kommer in i partiet när svart
står mycket dåligt. Jag
Oo+ +t+ 5 redan
kontrollerar c-linjen och det
 + +o+lO5 finns inget enkelt sätt för svart
+ +oP Or5 att lätta på trycket. För att kunna
v+oP Pp+5 vinna ställningar med stor
fördel måste man
P P B + 5 positionell
väldigt ofta försöka omvandla
 +p+ Rn+5 fördelen till materiella fördelar
+ + K + 5 och den här ställningen är
 inget undantag. C-linjen kan

 Thomas Ernst
n Pontus Sjödahl
 Elitserien 1993

31...¢h7 32.fxg5 ¦xf2 33.¥xf2
¥xc2 34.¥e3 ¥g6 35.¦h3 ¦c8
36.¤f4 ¦c6 37.¤xg6 ¢xg6
122222222338.gxh6
Och kort därefter 1–0.

 + + T +5
Oo+ MtOl5När man flyttar bonden längst
 + +o+ O5bak i sin bondekedja ska
+ +oP Op5det finnas väldigt konkreta
till detta, t.ex att
v+oP +p+5anledningar
öppna linjer för sina egna torn.
P P Bp+r5 I exemplet öppnade svart
 +p+ Rn+5för motståndarens torn och
+ + K + 5dessutom hamnade den
nyblivna basen, h6, i bonde
Svart har en sund bonde
struktur med baser på e6 och
g7. Tillståndet förändras dock
efter nästa drag.
28...g6?
Efter 28...¢g8 29.f4 gxf4
30.¤xf4 ¥d7 är ställningen
mer eller mindre jämn. Om vit
försöker öppna upp g-linjen
med g5 får svart alltid en superb
utpost på f5 för springaren.
29.hxg6+ ¢xg6 30.f4
Vit hotar 31.fxg5 följt av
32.¦g5 och svart kan inte spela
30...gxf4 på grund av 31.¤xf4+
då e6-bonden faller.
30...¤g8 31.¦h5!
Det står redan klart att vit vinner
en bonde. Resten av dragen är
oproblematiska.
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kedjan på den öppnade linjen!

är mitt parti
mot Inkiov som också berör
bondekedjor och deras baser.
NÄSTA EXEMPEL

 Thomas Ernst
n Ventzislav Inkiov
 Bolzano 1991

inte ensam vinna partiet för
vit. Därför inledde jag en
bondestorm på kungsflygeln
för att skapa svagheter i
motståndarens
bondekedja.
Närmare bestämt så är det
basen i bondekedjan som måste
angripas.
26.g4 h6 27.h4 ¦hg8 28.¢g3
¦h8 29.¥e1 ¦hg8 30.¢f3 ¦h8
31.¥g3 ¦he8 32.g5

1222222223
 L Tt+ +5
+o+ + O 5
oN + O O5
PmR OpP 5
 + Op+ P5
+v+p+kB 5
 P + + +5
+ R + + 5


Förutom att vit nu bestämmer
om och när g-linjen ska öppnas
1222222223så hotar också avbyten att
 L T + T5försvaga svarts bondekedja
att flytta basen på g7
+o+ + Oo5genom
till f6. Där kommer den vara
oN + O +5betydligt mer utsatt för vits
PmR Op+ 5pjäser, speciellt löparen. Vits
 + Op+ +5bas på d3 är däremot helt fredad
+v+p+ P 5från svarts lätta pjäser.
 P B +kP532...h5
Tvunget för att stänga ute vits
+ R + + 5löpare men på h5 blir bonden
väldigt svag.
Efter 32...hxg5 33.hxg5 ¦h8

34.gxf6 gxf6 har vit 35.¥h4!
och f6 (basen) faller tack vare
matthotet på c8.
33.¥h2 ¥f7 34.¦g1 ¤d6
Jag hade väntat mig 34...¦g8
men efter 35.¦cc1! ¤a7
36.gxf6 gxf6 37.¦xg8 ¥xg8
38.¦g1 kan svart inte förhindra
materialförluster när vit tränger
in med tornet.
35.gxf6 gxf6 36.¦g7 ¦g8
36...¦h8
besvaras
med
37.¤d5 ¥xd5 38.¦xd5 ¢c8
39.¦c5+ ¢b8 40.¦g6 och en
bonde faller: 40...¦df8 41.¥xe5
eller 40...¦hf8 41.¦h6.
37.¦h7 ¦g4 38.¦h6!

känner till det
gamla talesättet att bönder inte
kan gå bakåt, vilket anspelar på
att man ska vara försiktig med
att flytta bönder då de ibland
tenderar att bli svaga när de
hamnar i en alltför framskjuten
position på brädet. Man ska
givetvis vara vaksam på att
man själv ibland kan flytta
motståndarens bönder genom
pjäsavbyten.
ALLA LÄSARE

Svarts bästa försvar var
24...¦eb8 25.c4 bxc4 26.£xc4
¥d8 med liten fördel vit.
25.exf5 ¤h4 26.g4

1222222223
t+ +t+l+5
+vOwV Oo5
 + O + +5
+o+pOp+ 5
 N + +pM5
+pPqB +p5
 Thomas Ernst
 + N P +5
n Michael Adams
R R + K 5
 Lloyds Bank 1991

Och senare 1–0 i drag 44.
1222222223
1222222223t+ +t+l+5Bäst var 23.¦xa4! bxa4 och
 L T + +5+vOwVoOo5damflygeln öppnas upp och ger
+o+ +v+ 5 + O +m+5vits dam möjlighet att tränga in
oN M O R5+o+pO + 5i svarts ställning. Exempelvis
P R Op+o5 N +p+ +524.¦a1 ¦a8 25.£c4 ¥f8 26.¤c6.
 + Op+tP5+ PqB +p5 1222222223
t+ + Vl+5
+ +p+k+ 5 P N Pp+5 +vOw+oOo5
 P + + B5R + R K 5  +nO +m+5
+pO + 5
+ + + + 5 +
o+q+p+ +5

+ P B +p5
38...¤xe4?
Segare men otillräckligt
var 38...¤e8 39.¦xf6 ¤xf6
40.¥xe5+ då vit vinner med eoch f-bönderna.
39.dxe4 d3 40.¦xf6 d2 41.¦d6
¦gg8 42.¤d7+
Det är sällan partier är så här
ensidiga. Jag kontrollerade båda
flyglarna och Inkiov kunde
bara vänta och hoppas på en
blunder. Men jag gillar exemplet
eftersom det visar hur det kan
gå när man inte lyckas skydda
basen i bondekedjan.

Ointuitiva drag är
sällan det en kritisk
ställning kräver

I diagramställningen har svart
en svag bonde på b5. Med sitt
nästa drag visar Adams att han
vill lösa problemet genom att
flytta den till a4.
22...¦a4?
Det intressanta med det här
draget är att Houdini gillar det
trots att det är mycket tveksamt.
23.b3
Inte dåligt och det räcker för
en liten fördel. Jag övervägde att
byta men bestämde att bonden
inte blev så mycket svagare på
a4. Jag kan addera en angripare
med ¦a1 och svart kan gardera
med ...¦a8. I efterhand kan jag
konstatera att bytet hade varit
intressant. Låt oss först se hur
partiet fortsatte.
23...¦aa8 24.¦ec1 f5?

 P N Pp+5
R + + K 5

Analysdiagram

a) 26...¥xc6 27.dxc6 £e8
28.¦xa4 ¦xa4 29.£xa4 ¤e7.
Svart får tillbaks bonden, men
efter 30.£a7 £xc6 31.c4 ¤c8
32.£b8 £d7 33.b4 sitter han i
ett positionellt skruvstäd. Vit
spelar b5 och tar sikte på d5
med springaren och vad kan
svart göra åt saken?
b) Att ge bonden med 26...¤e7!?
27.¤a7 c5 28.dxc6 ¤xc6
29.¦xa4 ¤xa7 är förmodligen
svarts bästa försvar även om
vit fortfarande har de bättre
chanserna efter 30.£a2!.
TfS #1
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Taktiska tips
Nu följer några exempel där jag
vill belysa användbarheten av
generella principer i attack och
försvar.

vits torn är nu mycket aktivt
men svart har ett par drag på sig
innan vits hot blir konkreta.
34...¥xb2!
Förhindrar tillfälligt att vit
aktiverar damen med £e3 eller
£f2.
35.¤xb2 £xb2 36.£f2
Med matthot.
36...¥b7 37.£b6

Vit gav upp. Ofta spelar det
mindre roll om varianterna
blir långa som här, eftersom de
forcerade schackarna också är
lättare att räkna.

med
ömsesidig attack är det viktigt
att man räknar på alla konkreta
drag, både schackar och slag.
Får man inte varianterna att
12222222231222222223fungera ska man, förutsatt
 Lv+ +tV5 L + +t+5att det finns tid på klockan,
+ + + +n5+v+ R +n5dubbelkolla och till och med
o+ O +o+5oQ O +o+5trippelkolla. Ointuitiva drag likt
min motståndare gör i nästa
+o+w+o+ 5+o+ +o+ 5det
exempel
är mycket sällan det
 M + P P5 + + P P5som en kritisk ställning kräver.
P +b+ + 5
 Felix Nordström
n Thomas Ernst
 Scandic Stockholm 1993

I KRITISKA STÄLLNINGAR

P +b+ Q 5
Patrik Lyrberg
 Pp+ + +5mWpK + +5 
n
Thomas Ernst
+k+nR + 5+ + + + 5  SM Lindesberg 1993

Den kommande sekvensen som
Svart har tre aktiva pjäser och också illustrerar tipset för detta 1222222223
instinkten säger att det ska gå exempel var jag alltså tvungen t+ + Tl+5
att spela på attack, men läget att förutse när jag spelade O + + +o5
är inte helt klart eftersom vit 31...£a2+. Den offsideställda  O + Po+5
kontrollerar e-linjen och den damen på b2 vinner tornet på
M OoP B 5
kan bli användbar i vits motspel. e7.
Jag kan också slå löparen på d3 37...£c1+
38.¢e2
¤c3+ w+v+nQ +5
P P + + 5
och räkna med en liten fördel 39.¢f2 £xf4+ 40.¢e1
tack vare den fina löparen på
40.¢g1 £g3+ 41.¢f1 £h3+  + + Pp+5
h8. Kandidatdragen är alltså 42.¢f2 (42.¢g1 £g2 matt.) + Kr+ +r5
31......£a2+ och 31...¤xd3.
42...£xh4+ leder till samma

31...£a2+!
resultat.
Det är inte svårt att räkna
den kommande varianten om
man beaktar en tillsynes trivial
men viktig princip - nämligen
att fortsätta räkna så länge det
går att schacka motståndarens
kung. För lägre rankade
spelare kanske det här tipset
kan vara särkilt användbart.
Alltså: fortsätt alltid räkna tills
schackarna tar slut!
32.¢c1 £a1+ 33.¢d2 ¤a2!
34.¦e7
Svart har pattställt damen och
springaren inne i hörnet och
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40...£xh4+

21.¢d2?
Det som vit ville spela är också
1222222223 det han skulle ha spelat: 21.f7+
 L + +t+5 ¦xf7 22.£xf7+ ¢xf7 23.¦xh7+

+v+ R +n5
oQ O +o+5
+o+ +o+ 5
 + + + W5
P Mb+ + 5
 +p+ + +5
+ + K + 5

41.¢d2 £xe7

1222222223
t+ + + +5
O + +l+r5
 O + +o+5
M OoP B 5
w+v+n+ +5
P P + + 5
 + + Pp+5
+ Kr+ + 5

Analysdiagram

Med remi. Varianterna är korta:
a) 23...¢e8? blir matt:
24.¤d6+ ¢f8 25.¦h8+ ¢g7
26.¥f6 matt.
b) 23...¢f8? blir också matt:
24.¥e7+ ¢e8 (24...¢g8 25.¤f6
matt.) 25.¤f6 matt.
c) 23...¢e6! 24.¦e7+ ¢f5
25.¦f7+ ¢e6 26.¦e7+ med
remi. (25...¢xe4 26.¦e1+ ¥e2
27.¦f4+ ¢d3 28.¦xa4 ¤b3+
29.¢b2 c4 är måhända spelbart
men, riskabelt efter 30.¦b4.)
21...dxe4 22.¦xh7 ¦ad8+
23.¢e3 £xd1

ställning till om man ska lägga
tid på att förbättra kungens
placering. I partiet mot Hellers
från 1993 hade jag utfört ett
opportunistiskt men inkorrekt
pjäsoffer. Min motståndare
förmådde dock inte att svara
rätt på frågan och dukade
snabbt under.
 Ferdinand Hellers
n Thomas Ernst
 Sweden TV-cup 1993

1222222223
 + + +l+5
+o+ +v+o5
 + + +o+5
Wt+m+ + 5
 +oR + +5
+ P +p+ 5
pQ + +p+5
K +r+b+ 5


Analysdiagram (förgående variant)

Eller 30.¢c1! ¦cb6 31.¥xb6
¦xb6 32.¦xd5! ¥xd5 33.¤ed4
¥xd4 34.¦xd4 ¦xb5 35.¦xd5.

1222222223

1222222223  + + +l+5
+o+ + +o5
1222222223 + + +l+5  + + +o+5
 + T Tl+5+o+ +vVo5 Wt+r+ + 5
O + + +r5t+t+ +o+5  +o+ + +5
P +p+ 5
 O + Po+5Wn+m+ + 5 +
pQ + +p+5
M O P B 5 +o+ + R5 + K +b+ 5
 +v+oQ +5+ P +p+ 5 
Analysdiagram
P P K + 5pQ +nBp+5
 + + Pp+5+k+r+b+ 5Och ...¦xb2 kommer utan schack.
+ +w+ + 535...¦xd5 36.¥xc4 med vinst.
30...¦c5?!
 30.¤ed4?
24.£h4
Svart blir inte matt eftersom
damen kan gå emellan på h5
efter 24.¦g7+ ¢h8 25.£h4+.
24...£d2+ 25.¢xe4 ¥d5 matt.
och bör man
faktiskt beakta kungsdrag. Om
man försvarar sig mot en attack
finns det en viktig fråga man
måste besvara: Står min kung
på den rätta rutan? Om svaret
är nej måste man dessutom ta
IBLAND KAN

Ett drag som ser mycket
naturligt ut men som ändå är
ett misstag. Rätt idé var att flytta
undan kungen från b-linjen,
till a1 eller c1. Hörnet kan
tyckas paradoxalt med tanke på
svartfältslöparen på g7 men det
är b-linjen som är farligast.
Styrkan med kungsdraget
visar sig efter 30.¢a1! ¦cb6
31.¥xb6 ¦xb6 32.¤ed4 ¥xd4
33.¦hxd4 ¦xb5. Damen är inte
bunden till kungen på b1 och vit
vinner därför efter 34.£d2.

ERNSTS TAKTISKA TIPS
 Fortsätt räkna så länge det går att schacka eller slå pjäser.
 Det du intuitivt vill spela fungerar oftare än vad du tror.
 Som försvarare: Fundera på var kungen ska stå.
 Innan du angriper: Räkna antalet angrepps- mot försvarspjäser.

Mer exakt var 30...¦cb6!.
31.¦c1?
Det var inte för sent att flytta
kungen: 31.¢c2!.
31...¦b6

1222222223
 + + +l+5
+o+ +vVo5
 T + +o+5
WnTm+ + 5
 +oN + R5
+ P +p+ 5
pQ + Bp+5
+kR +b+ 5

Nu slår angreppet igenom.
Kungen står fortfarande fel!
32.¤b3 cxb3 33.¥xc5 ¦xb5
34.¥xb5 ¤xc3+ 35.¦xc3 bxa2+
Och vit gav upp.
TfS #1
2015

23

är att räkna
antalet angrepps- och försvars
pjäser när man funderar på
om ett planerat pjäsoffer har
förutsättningar att lyckas. Mot
Axel Ornstein 1993 lyckades jag
använda denna viktiga princip
och jag har givetvis använt den
också i många andra partier. Vi
kommer in i partiet före svarts
29:e drag.

addera reserverna på a2 och c2
är dessutom goda. Alltså!
30.¤xh5!
Det fanns också ett annat sätt
att initiera attacken: 30.¤gf5!
30...£d8
30...gxh5 32.£xh5 lämnar
svarts kung försvarslös. Vit avgör
med angrepp mot h7 eller f7.
Ett bättre försvar var 30...¤e5
31.¥xe5 dxe5! som öppnar sjätte
raden och försvarar g6, men
 Thomas Ernst
även efter 32.¥b1 £e3 33.¦af2
n Axel Ornstein
£g5 34.¦xf7 £xh5 (34...£xh4
 Avesta 1993
35.d6 följt av £d5.) 35.¤f5! står
det klart att vit vinner.
1222222223 31.¤xg6! fxg6 32.£g4
EN VIKTIG PRINCIP

vinner till slut.

1222222223
t+ +tM L5
+ + +rVw5
 + Op+oN5
O +v+ + 5
 +o+ +q+5
Pm+ B +p5
r+b+ +p+5
+ + + +k5


40.e7! ¥xf7 41.¤xf7+ ¢g8
42.exf8£+ ¥xf8
42...¦xf8 43.¥xg6 £xg6
44.£xg6
¦xf7 45.£xd6 vinner.
t+ +t+lV51222222223
43.¥xg6 £g7 44.¤h6+ ¢h8
+ + +o+ 5t+ Wt+lV545.¤f5
vW O Mo+5+ +m+ + 5 Svart gav upp med tanke på
O +p+ +o5v+ O +o+545...£d7 46.£h5+ ¢g8 47.¦f2
 +o+pB N5O +p+ +n5¦e5 48.¥f7+ £xf7 49.¤h6+
¥xh6 50.£xf7+ ¢h8 51.¥xh6.
PmP + Np5

SKS lyfter fram nytt och gammalt ur schackets mångfasetterade historie- och kuriosakabinett. Bland
aktiviteterna kan nämnas utställningar, föredrag, bokprojekt och inte minst en medlemstidning med unika
schackhistoriska artiklar. Medlemsavgiften på 200 kr sätts in på plusgiro 35 64 81-2. Nya medlemmar får de
fyra senaste numren av medlemstidningen Schackkultur som välkomstgåva.

 +o+pBq+5
r+b+ +p+5PmP + +p5Fler offer än man tror kan spelas
+ +q+r+k5r+b+ +p+5på intuitiv basis genom att räkna
+ + +r+k5antalet attack- och försvars
Vits pjäser har aktiva positioner
Genom att tillämpa
pjäser.
på kungsflygeln och med den
denna enkla regel kan man
enkla planen £f3, ¥b1, ¦af2
hotade jag att addera alla mina
pjäser i attacken. Axel var
tvungen att försöka möta hotet
genom att snabbt föra över fler
pjäser till kungsflygeln. Hans
nästa drag var därför ett misstag.
29...¤d7?
Rätt var 29...¥c8 30.£f3.
(Hotar ¥g5.) 30...£b7! 31.¥b1
¦a6 32.¦af2 ¤c5. Vit står bättre
men det är inte forcerad vinst.
Räknar man antalet för
svarande pjäser efter 29...¤d7?
ser man att åtmin
stone fyra
svarta pjäser saknas. Springaren
på d7 som precis lämnade f6 är
ett gränsfall. Vit angriper med
fem pjäser: £d1, ¦f1, ¥f4, ¤g3
och ¤h5. Chanserna att kunna
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32...¤f8 33.e5
Vits angrepp spelar sig självt
och dragen är lätta att hitta.
33...£d7 34.e6 £h7 35.¤g3
Krutröken har lagt sig något
och svart har lyckats föra
över damen och springaren
i försvaret men vits bondekil
på d5-e6 stänger effektivt ute
svarts löpare och springare
på damflygeln. Eftersom vit
angriper med fem pjäser är
svart fortfarande -2 i försvaret.
35...¥b7 36.¤f5
Mycket enklare var 36.¥xd6!
¥xd5 37.¦xf8+ ¦xf8 38.¥xg6.
36...¥xc3
37.¤h6+
¢h8
38.¥e3 ¥xd5 39.¦f7 ¥g7
Segast var 39...¦xe6! 40.¦xh7+
¤xh7 41.¥g1 ¤f8 men vit

spara mycket tid på klockan.

Ett sista tips

Så hur tränar man upp sin
intuition och för
mågan att ta
rätt beslut? En bra start är att
titta på kommenterade exempel,
som i denna artikel.
Men än viktigare är att tänka
aktivt på råden under sina
partier. Det är alltid bra att fråga
sig vad man vill göra innan man
räknar varianter.
Står kungen rätt? Finns det
några drag som förändrar
bonde
strukturen? Är det fler
angrepps
pjäser än försvars
pjäser?
Och om svaret är ja: vad
väntar du på?

Tidskrift
för Schack
Vi har alla årgångar.
Inbundna 1906-1994.
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Towerclock på
lager, bruna/gröna, vinge för sista
minuten, 3 års garanti.
Humana priser.
S E Consult, Box 48095
418 23 Göteborg
Tel. 031-91 04 44
Tala med Stellan Persson
E-mail: contact@chesshouse.se

KÖPES!
Jubileumsskrifter sökes, bl.a. Luleå
SS 1922, SK Kamraterna Gbg 1925,
Linköpings ASS 1936, Eksjö SK
1938, Falu SK 1943, SK Kamraterna
Trollhättan 1949 & 1954, Växjö SK
1949, Fristads SK 1951, SK
Rockaden 1951 & 1981, Norrköpings
Kontoristförening 1958, Kristallens
SK 1960, Uddevalla SS 1961,
Skänninge SS 1962, Häverödals
SK1966, Vänersborgs SS 1968,
Göteborg SS 1969 & 1979, Varbergs
SK 1977 & Schack 08 1993.
Calle Erlandsson, 0733-264033
callerland@gmail.com

Denna plan var lite onödig
eftersom min kung inte blir
säker på kungsflygeln längre,
men i partiet blev h-bonden
användbar.
13.¤g5 h4 14.¤3e4 ¤b6
1222222223 15.¥b3 ¥xe4
t+ Wl+ T5 Min löpare gjorde ingenting
OoVmMoO 5 speciellt och jag ville förhindra
 +o+o+vO5 vit att offra på e6 med löparen.
a5 17.a3 a4 18.¥a2
+ + + + 5 16.¤xe4
¤f5 19.c3 ¤d5 20.£d3 ¤f6

Profilen: Love Troberg Eskola
Berätta lite om dig själv, vad gör du på fritiden?
Jag är en trettonårig kille från Göteborg som gillar att spela schack,
fotboll och fiol.

Foto: Lars OA Hedlund

Hur länge har du hållit på med det?
Fotboll har jag spelat sedan jag var fem år och fiol började jag
med när jag var sex år för att min mamma ville att jag skulle spela
något instrument. Efter Schackfyran 2012 började jag spela för SS
Manhem, men 2014 bytte jag klubb till Örgryte SK för att få mer
träning och försöka bli bättre.
I fotboll spelar du också för Örgryte. Håller du på dem eller har
du något annat favoritlag?
I Allsvenskan gillar jag att se Malmö FF spela.
Bra! Hur går träningarna i Örgryte till?
Jag tränar mest med Anton Frisk Kockum, mest kombinationer
och vissa strategiska saker som att förbättra sina pjäser. På klubben
tränar jag två timmar en gång i veckan, men sedan tränar jag minst
en timme varje dag hemma.
Ambitiöst och bra! Grattis till vinsten i Lilla Västerås Open
2014! Varför gick det så bra där?
Jag var väldigt taggad och ville verkligen vinna. Inför de viktiga
partierna såg jag till att förbereda mig väl och jag tränade mycket
schack på kvällarna och på tågresan till Västerås.

PROFILEN
Namn
Klubb
Född
Aktuell

Love Troberg Eskola
Örgryte SK
13 februari 2001
Vann Lilla Västerås Open
2014 och Ebbe Cup 2015.
Vad är dina egna målsättningar med schacket?
Öppning Caro-Kann
Jag försöker bli så bra som möjligt, helst stormästare. Det vore
Förebild Mikhail Tal, Bobby Fischer
också en dröm att få spela i OS-laget för Sverige.
& Magnus Carlsen
 Leonardo Aira
n Love Troberg Eskola
 Linköping
1.e4 c6
Min klubbkamrat Johan
Eksmyr hade lärt mig CaroKann, och det här var ett av
mina första partier med det.
2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 ¥f5
5.¤g3 ¥g6 6.¥c4
Nu kunde jag inte längre
någon teori och fick improvisera.
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6...e6 7.¤1e2

1222222223 7...h6?
tM WlVmT5 Detta ångrar jag mycket i
Oo+ +oOo5 efterhand. Det är alldeles för
 +o+o+v+5 långsamt och svart måste i
hand utveckla sig.
+ + + + 5 första
8.0–0 ¥d6 9.f4?!
 +bP + +5 Jag hade förväntat mig 9.¤f4
+ + + N 5 och då verkar 9...¥h7 10.£h5
pPp+nPpP5 kört för svart, så antagligen
R BqK +r5 måste jag spela 9...¥xf4.
 9...¤e7

Nu såg jag att jag hade ett hot,
men jag trodde att vit skulle
spela 21.¤g5.
21.¥d2?? ¤xe4 22.£xe4 ¤g3+!

1222222223
t+ Wl+ T5
+oV +oO 5
 +o+o+ +5
+ + + + 5
o+ PqP O5
 +bPnP +5
P P + M 5
1222222223
+ + + N 5
bP B +pP5
pPp+ +pP5t+ Wl+ T5R + +r+k5
R Bq+r+k5+oV +oO 5
 +o+oM +5Vit gav upp. Efter 23.hxg3 följer
Jag tyckte detta var lite onödigt. + + +m+ 5 hxg3+ 24.¢g1 ¦h1+ 25.¢xh1
Antagligen ville han inte att o+ PnP O5 £h4+ 26.¢g1 £h2 matt.
kungen skulle stå på g1–a7 P Pq+ + 5 Det var skönt att få in ett
diagonalen ifall jag spelar ... bP + +pP5 offer man sett i kombinations
böckerna!
¥b6. Nu hade jag tänkt i cirka
R
B
+r+k5
20 minuter och han i 50.

12...h5!?
CHESS TEAM SWEDEN. Sveriges Schackförbund har startat en träningsgrupp för kadetter. Träningen
sker över nätet med Axel Smith som tränare. För närvarande är Anton Darnell, Axel Berglind, David
Bit-Narva, Santiago Grueso Cordoba, Anna Cramling, Adrian Ekenstierna, Edvin Hoac, Martin Jogstad,
Joakim Mörling, Klemens Ng, Gabriel Nguyen, Joakim Nilsson, Milton Pantzar, Hrayr Selimian, Jedrzej
Szumniak och Felix Tuomainen med i gruppen. Om det blir en fortsättning görs en ny uttagning till
sommaren, då flera av spelarna faller för åldersstrecket.
SKOL-NM. Årets upplaga av Skol-NM arrangerades i
Torshavn på Färöarna. De svenska juniorerna, som
kvalificerat sig via Skol-SM i oktober 2014, lyckades
mycket bra och bärgade ett guld och tre brons.
A-gruppen blev en dramatisk historia. Joar Ölund
hade allt i egna händer inför sista ronden, men ett
pjäsoffer höll inte taktiskt och gjorde att han fick nöja
sig med brons.
I B-gruppen lyckades David Bit-Narva upprepa
fjolårsbronset efter att i sista ronden besegrat sin klubbkamrat Leo Odell Johansson.
C-gruppen var den mest dramatiska, med fyra spelare på 4 poäng. Två var svenskar, Klemens Ng och
Joakim Nilsson. Efter särskiljningsdramatik fick Klemens guldmedaljen och Joakim slutade fyra.
— Det var kul! säger Klemens. Jag har tränat mycket inför NM.
I den hårda D-gruppen fick vi inga svenska medaljer, men väl godkända prestationer av Västeråsarna
Ludvig Carlsson och Santiago Grueso Cordoba.
I E-gruppen såg det inte heller ut som att svenskarna skulle ta någon medalj, men en stark slutspurt
från Philip Sandberg gjorde att han seglade upp till en tredjeplats.

Foto: Hoi Lun Kwan Ng

¤ ungdomssidorna

Här var jag ganska nöjd igen.
Bonden på f4 kommer inte till
f5 och löparen på c1 blir inlåst.
10.¤c3 ¤d7 11.¤ce4 ¥c7
12.¢h1

Martin Lokander är TfS
ungdomsredaktör och en av
Sveriges mest aktiva spelare
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Boktips: Carlsens väg till stormästartiteln

FLICK-SM. Sista helgen i januari samlades 67 deltagare på Stockholms Schacksalonger för Flick-SM.
Anna Cramling, 12 år, deltog för första gången och vann C-klassen med 7½ av 8.
— Flick-SM var ett jättebra arrangemang, säger hon. Jag är säker på att jag kommer spela den flera
gånger! Det roligaste är att man träffar så många andra tjejkompisar som kanske inte bor i Stockholm.
Annas föräldrar är båda stormästare. Mamma Pia var i Spanien och pappa Juan hjälpte till med för
beredelserna. I och med segern i Flick-SM har hon kvalificerat sig till Flick-NM i Danmark i april.
— Jag ska bara träna som vanligt och kolla vad mina motståndare spelar för att förbereda mig lite extra.

A

Louise Segerfelt vann en Bergerturnering med
dubbelronder på 3 av 4 poäng.

B

Det finns flera sätt att tolka den eviga frågan om vad som är en bra schackbok. Simen
Agdesteins bok om sin förre elev uppfyller en viktig aspekt som ofta blir förbisedd.

V

ad är en bra schackbok?
De flesta frågar vänner
eller tränare om råd eller
söker efter recensioner på internet.
För mig är en bra schackbok en
bok som blir läst! Jag har otaliga
”bra” böcker hemma som jag inte
läst, och de som jag läst anses inte
vara särskilt märkvärdiga.
En är How Magnus Carlsen
Became the Youngest Chess Grand
master in the World, skriven av
hans tidigare tränare Simen
Agdestein. Boken är ett nytryck
av Wonderboy, som publicerades
när Magnus inte ens fyllt fjorton.
Till skillnad från många andra
schackböcker fokuserar Agdestein
inte på att analysera partierna i
detalj. I stället är boken fylld av
historier och anekdoter, samtidigt

Lina Cao-Zhang vann en mycket jämn tätstrid
på 7 av 8 poäng.

som han lyfter fram partier som
varit viktiga i Carlsens utveckling.
Med tanke på hans nuvarande
spelstil blev jag överraskad över
hur aggressivt han spelade som
ung. Det finns många under
hållande partier där han offrar
bönder och pjäser, ibland inte helt
korrekt.
Agdestein är en norsk stor
mästare, som även spelat för
Norges fotbollslandslag. 2008
deltog han i norska ”Let’s Dance”,
och 2010 spelade han huvudrollen
i en uppsättning av musikalen
”Chess” på norska operan.
till alla
som är intresserade av Carlsens
utveckling och vill ha enkel men
underhållande läsning.
BOKEN REKOMMENDERAS

 Se även recensionen
av Stappenmethode
på sida 16.

C

Anna Cramling vann de första sju partierna och
hade råd att bromsa in med en remi.

D

Linnea Johansson-Öhman, Järfälla SS, vann på
11 av 11. På klubben fick hon en stor blomster
krans - ett firande värdigt en svensk mästarinna!

SCHACKIADEN. Andra upplagan av Schackiaden samlade 69 deltagare. Västerås Schackklubb, som ligger
bakom arrangemanget, hade ordnat tio livebräden och turneringen livesändes t.o.m. på Chessbomb!
— Tanken är att fylla ett hål i tävlingsutbudet i Sverige, säger André Nilsson från arrangörsstaben.
Nämligen turneringar med längre betänketid för de yngre juniorerna. Det har funnits för få sedan
Krylboturneringen i Dalarna försvann för drygt tio år sedan.
Kadett: Edward Eriksson, SK 33 Enköping, Minior: Ludvig Carlsson, VSK, Knatte: Christopher Jernberg, VSK
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W

ei Yi är femton år och bor i Beijing med sin mor. I
stället för att spendera dagarna vid skolbänken tränar han åtta timmar schack per dag, när han inte är
iväg på turneringar förstås. Han har en attraktiv och aggressiv
spelstil som fäller stormästarkollegor som käglor, och han spås
nå den absoluta världseliten snart. Själv är han ödmjuk.
— Att bli världsmästare kan jag inte ens fantisera om, säger
han till TfS via en tolk.
Den kinesiska schack
skolan har varit på kraftig fram
marsch de senaste åren, och pricken över i:et var när de vann
OS i höstas. Idag är fem av de femtio bästa spelarna i världen
kineser, och ingen av dem är över trettio år. Wei Yi anses vara
den mest lovande. Han hyllar konceptet där de dagligen tränar
tillsammans.
— Det är trevlig stämning, säger han. Vi är som bröder.
Har du något tips till svenska juniorer som vill bli bättre?
— Att fokusera på varje parti och alltid göra sitt bästa. Men
det finns inga genvägar, det är hårt arbete som gäller.

Foto: Calle Erlandsson

Samtliga foton: Lars OA Hedlund

Stjärnan: Wei Yi

STJÄRNAN
Namn
Född
Aktuell

Wei Yi
2 juni 1999 i Kina
Den förste 15-åringen att nå
2700 i elotal
Öppning Öppet sicilianskt
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I datorernas värld

motor

Datorer. Ja, de har funnits ett tag. Och schack. Det har också funnits ett tag. Ett lite
längre tag. Det går inte att överskatta datorernas påverkan på schackets utveckling. Vi
har sett en kraftig föryngring bland världens toppspelare; en del experter menar att
gammal kunskap inte längre har något värde.
Men hur hjälper (stjälper) datorerna just dig? För det gör de säkerligen.
Lycka till med datoranvändandet men akta den livsfarliga skärmbrännan – man
riskerar att bli helt blek!

viktiga
hårdvara

RAM-minne
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SSD är en snabbare
hårddisk som gör
att allt omkring
analyserna går
blixtsnabbt.
Kostar ungefär en
femhundralapp.

Bomb. Datorn
i USA var till
för att utveckla
atombomben,
men testas
genom schack
på 6x6 fält. Slår
en nybörjare,
människans
första förlust.

utvecklare

betydelse

Gratis

# 1 på rankinglistan med 3318.
Räknar långt men smalt, vilket
gör att den passar i vissa sorters
taktiska ställningar.

Norskt-finsktitalienskt projekt,
Torkad
numera öppen
osaltad fisk
källkod

400-700 kr

Bäst positionell förståelse. Inte
lika bra taktiskt och bör inte
användas vid snabba analyser
under 15 sekunder.

Don Dailey,
Larry Kaufman
& Mark Lefler,
USA

Ödla

400-700 kr

Bra på taktik och att hitta
den enda lösningen i en svår
ställning. Anses på grund av
detta även bra på slutspel.

Robert Houdart,
Belgien

Namne med
utbrytarkung

Rybka 4

680 kr
v.2 är gratis

Som Komodo, dvs ej till för
korta analyser. Mest mänsklig,
men offrar ibland bönder lite
väl spekulativt.

Vasik Rajlich,
Polen

Liten fisk

Fritz 14

Var för många år sedan ledande
men har tappat mycket och kan
630 kr,
databas mm inte konkurrera (250 poäng
ingår i priset efter). Statisk spelstil.

Gyula Horváth,
Ungern

Tyska trupper
under världs
krigen.

Stockfish 6

Komodo

Houdini 4

8 Överklockning ökar hastig- 8 Antal drag som visas i Chessheten med 25 %. Kräver en
base påverkar vad datorn
extra processorkylare.
räknar på. Väljt runt 3-4 drag.
8 Large pages ger 5-15 % extra. 8 Aquariums IDEA gör att
Inställningarna ändras via
datorn analyserar effektivt hela
kommandotolken.
natten.

Den spelande turken.
Lurar länge publiken
innan den brinner
upp 1854. Människan
inuti roboten syntes
inte när den öppnades.
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Utvecklingen har
stannat av. Dubblering
av antal kärnor ger
70% prestanda
ökning. Välj i5 4690K
(stationär) eller
i7 4710HQ (laptop).

Hårddisk

Överkurs

Karl Gottlieb von Windisch

som gör datorn
snabbare. En
dubblering i tid
eller hastighet
ger 50-70 extra
elopoäng.

Viktigt vid längre
analys. Varje ställning
kräver 10 bytes
data. Tumregel: två
minuter = 2,4 GB.
8 GB RAM-minne
kostar drygt 600 kr.

Processor

styrka & svaghet

750 POÄNG STARKARE
Det senaste decenniet har datorerna blivit trettio
gånger snabbare, motsvarande 300 elopoäng.
Motorerna har samtidigt förbättrats med ytterligare
450 elopoäng. Shredder, Deep Junior och Hiarcs
är några av de motorer som var starka förr men som
inte hängt med i utvecklingen.

Argonne National Laboratory
www.flickr.com/photos/argonne

3

SAMMANSTÄLLNING SEBASTIAN NILSSON GRAFIK AXEL SMITH & ANTON FRISK

pris

Microchess.
Första motorn
för PC. Sålde i
50 000 upplagor.
Deep Blue. Vinner
den andra matchen
mot Kasparov med
3½-2½.

Blue Gene. Inför VM-matchen analyserar
Topalov med en bulgarisk superdator som
har 8792 processorer och är 1000 gånger
snabbare än Deep Blue.
TfS #1
2015
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Så spelar datorerna
När Garry Kasparov förlorade mot Deep Blue 1997 anklagade han datorn för fusk.
Den skulle ha fått mänsklig hjälp vid ett kritiskt pjäsoffer. Han ville ha revansch året
därpå och trodde att han hade goda chanser om han var bättre förberedd. Men även
Kasparov förstod att det var en tidsfråga.
I höstas vann Stockfish mot Hikaru Nakamura med en bonde i förgåva. Det är inte längre
intressant med en match mellan människan och datorn på lika villkor.
I stället spelar datorerna med varandra.				
TEXT AXEL SMITH

Å

r 2010 ville norrmannen Martin Thoresen
ge schackspelarna möjlighet att följa
analysprogrammen närmare. Lösningen
blev Thoresen Chess Engine Competition
(TCEC), en turnering som snart fick status som
inofficiellt världsmästerskap.
Partierna spelas på Martins systers dator i
Huddinge och sänds live på nätet. Så fort ett
avslutats startar nästa – därmed finns det alltid
ett att följa oavsett vilken tidszon man bor i. Med
gruppspel i flera omgångar tar en säsong ungefär
fyra månader. I december avslutades den sjunde
med Komodo och Stockfish som finalister.
— Just nu dominerar tre program, säger Martin.
Stockfish är gratis och har en öppen källkod,
medan Komodo och Houdini är kommersiella.
Finalen spelades över 64 partier och intresset
ökade i allt eftersom avgörandet närmade sig.
Räknat i antal sidvisningar fick säsongen över en
miljon åskådare.
Det var inte bara antalet partier som påminde
om Karpovs och Kasparovs första VM-match,
utan även remiprocenten. Efter sju vinster, fyra

förluster och femtiotre remier vann Komodo med
33½-30½. Svart vann inte ett endaste parti. Men
matchen behövde inte brytas på grund av fysisk
utmattning.
— I vissa partier är nivån så extremt hög att
det vore mycket tveksamt om en människa skulle
kunna spela på det sättet, säger Martin. Senaste
exemplet är mellan Stockfish och Jonny, där

Väldigt få förstod något
av det som hände.
Stockfish spelade 10-15 drag med ett torn mindre
men vann till slut. Väldigt få, om någon, i publiken
förstod något av det som hände. Men i andra fall
spelar vissa program extremt positionellt, något
som ofta kan kännas “mänskligt”. Men de har hela
tiden en taktisk styrka som människor inte har.
Martins favoritparti spelades mellan Shredder
och Naum i den allra första turneringen.
— Man får nästan bara kolla igenom och njuta.

DATORNS SVAGHETER
§ Fort. Datorn är nöjd med att vara material över även om den inte gör framsteg.
§ Stängda ställningar. I en stängd ställning händer inte så mycket de närmaste
dragen, men datorn söker ändå på många alternativ i stället för att räkna djupt.
§ Fara. Datorn inser faran för sent. Den går gärna in i farliga forcerade
varianter, i stället för att välja varianter med många alternativ på vägen.
§ Opraktisk. När det objektivt bästa leder till förlust väljer den ändå inte en
praktisk fortsättning där motståndaren kan gå fel.
§ Slutspel. Om motorn inte har en slutspels- eller öppningsbok är den svag på
dessa områden.
§ Strömavbrott. Men batteritiden blir allt längre ...
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1222222223
 + +lBqQ5
+ + PrQq5
 + +vPpP5
+ + B +k5
 + + + +5
+ + + + 5
 + + + +5
+ + + + 5

Houdinis bedömning visar att
datorn inte förstår fort: +81,00.

12222222231222222223
t+ + T +5 + + T +5
Oo+w+oPq5OoL + + 5
 +mVoL +5 +m+ + +5
1.¤f3 d5 2.b3 c5 3.e3 ¤f6 + + + + 5+ + O + 5
4.¥b5+ ¥d7 5.£e2 e6 6.¥b2  + O + +5 + + + +5
¥e7 7.¥xd7+ £xd7 8.¤e5 +p+ + + 5+p+ + + 5
£c7 9.0–0 0–0 10.f4 ¤fd7
pBpP +pO5pO P +pO5
11.¦f3 g6 12.¤g4 h5 13.¤e5
¤c6 14.¤xd7 £xd7 15.¦g3 h4 Rn+ + +k5+ +q+ +k5

16.£h5 d4
vinna tillbaka tornet på f8
36...¦f2!
1222222223 Att
lockar inte, då skulle vit ligga
Med taktiska medel behåller
t+ + Tl+5 bonde under med förfärlig svart
fribonden på b2:37.£c2
Oo+wVo+ 5 ställning. I stället gör han det ¦xd2. Därefter gäller det bara
 +m+o+o+5 enda rätta och kastar mer att få med springaren eller
+ O + +q5 bränsle på elden. Pjäserna på e-bonden utan att tillåta remi
fyllde ju ändå inte
schackar. Det vållar inte Naum
 + O P O5 damflygeln
någon funktion.
några större svårigheter.
+p+ P R 5 23.¤c3! dxc3 24.¦f1+ ¢e7 37.£e1 ¦xd2 38.¢xh2 ¦c2
pBpP +pP5 25.g8£ cxb2 26.¦xf7+ ¢e8
39.£b1 ¤d4 40.¢g3 ¢d6
Rn+ + K 51222222223 41.¢g4 ¦xg2+ 42.¢h5 ¦c2
t+ +lTq+5 43.¢g5 e4 44.¢f4 ¢d5 45.£h1
¦f2+ 46.¢g3 ¦f3+ 47.¢g4 e3
Med 1...d5 försvagade svart e5Oo+w+r+q5
fältet. Det utnyttjade vit genom
1222222223
att fianchetterade löparen till  +mVo+ +5
 + + + +5
b2. Ulf Andersson har spelat + + + + 5
efter samma logik flera gånger.  + + + +5Oo+ + + 5
Därefter har mycket handlat
+p+ + + 5 + + + +5
om att vit velat få användning
+ +l+ + 5
för diagonalen medan svart pOpP +pO5 + M +k+5
försökt stänga den. När vit + + + +k5
+p+ Ot+ 5
schackade på b5 valde svart att 
Vit har fått in en extra dam och pO + + +5
sätta emellan löparen, eftersom
omringat svarts kung, men det + + + +q5
den inte kan kontrollera e5.
är inte lika hotande som det ser 
Därefter utmanade 10...¤fd7
 Shredder 1
n Naum 4.2
 TCEC, säsong 1

vits kontroll över diagonalen.
11...g6 var märkligt, men
fungerade som lockbete och
fick vit att kasta över tornet
och damen. Det är ett riskabelt
beslut: slår inte angreppet
igenom
hamnar
pjäserna
offside.
Damflygeln är löjligt out
vecklad, men vit tryckte ändå
gasen i botten. Häng med!
17.f5!? hxg3 18.fxg6 ¢g7
19.£h7+ ¢f6 20.g7 gxh2+
21.¢h1 ¥d6 22.exd4 cxd4

ut. Damen på d7 går inte att slå
på grund av matt, och i vassen
lurar bonden på b2.
Under
omständigheterna
lyckas Shredder förhållandevis
väl: båda damerna överlever
och fribonden hejdas.
Men sedan blir det passivt
försvar och då är det roliga slut.
27.¦xf8+
¥xf8 28.£hg6+
¢e7 29.£8f7+ ¢d8 30.£xf8+
¢c7 31.£f1 ¦f8 32.£g3+ e5
33.£fe1 £f5 34.£f3 £xc2
35.£fd1 £xd1 36.£xd1

0–1
Så var gick Shredder fel?
Kanske redan med tornlyftet i
elfte draget. Intuitionen borde
varnat för att gå på angrepp
innan alla pjäser var utvecklade.
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Korrschack - att lita på en idé
Många menar att korrschacket har förlorat sin charm efter att datorerna blivit allt för
starka. Inte den svenske korrmästaren. Han utnyttjar effektivt att motståndarna tittar
allt för mycket på datorn. Själv använder han idéer som legat på lager i trettiofem år.
TEXT LUDVIG SANDSTRÖM ILLUSTRATION ALLAN LENNERSTAD
den period när riktigt starka analysmotorer blivit
var mans egendom hade jag ganska dimmiga
begrepp om hur spelet förändrats av att dylika
monster äntrat arenan. Jag fick snart lära mig att
det ändrat allt i grunden, eller som det brukar stå
i litteraturen: ”Efter den dagen var ingenting mera
sig likt”. Vi får anledning att återkomma till detta
lite senare.
Jag gissar att för de flesta yngre schackspelare
är korrschack en ganska obskyr företeelse (i

närschackspelare i många
år hann resten av livet
ikapp mig nånstans kring
det senaste sekelskiftet
och det blev mycket lite
tid över för schack. Jag
märkte hur jag sakta
tappade kontakten med
schackvärlden och insåg
(lätt överraskad) att man
kan leva ett liv utan att
bekymra sig över de
64 rutorna särskilt ofta. Det gick några år, till
sist ganska många år, innan jag började känna
en viss saknad och ett behov av något mer än
enstaka lagmatcher. Problemet var att arbete
och familj gjorde det ganska orealistiskt att spela
turneringar som varade flera dagar. I ett ögonblick
av inspiration bestämde jag mig för att undersöka
hur korrschack fungerar nuförtiden. Jag hade
provat vid enstaka tillfällen tidigare, men saknade
för det mesta både disciplin och tid att fullfölja
mina åtaganden i det sammanhanget.
2009 blev jag åter medlem i Sveriges Schack
förbunds Korrespondensschackkommitté (SSKK
– förmodligen ett namn designat av en reklambyrå)
och anmälde mig till ett par turneringar. Eftersom
jag varit passiv i schacksammanhang under hela
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FTER ATT HA varit en aktiv

Ludvig Sandström
Klubb
Född
Jobb
Meriter
Spelstil

SK Passanten
25 maj 1965
Systemutvecklare och företagare
Svensk Korrmästare 2011, VM-semifinal 2014
Oprecist kreativ i närschack
Något mer precist kreativ i korrschack
Öppning Aljechins försvar
Förebild Bent Larsen - främst som skribent

Jag definierar
taktik som sådant
man kan bevisa.
någon mening har det nog alltid varit det). Det
spelades förr nästan alltid via postkort men
idag ser det annorlunda ut även om det som
kallas för ”postalt spel” fortfarande förekommer.
Korrschackets motsvarighet till Fide heter ICCF
och arrangerar turneringar och mästerskap
både för lag och individuellt. Sverige blev för
övrigt nyligen Europamästare för lag vilket
är en anmärkningsvärd prestation. Under en
övergångsperiod spelade man via email, men efter
ett tag övergick man till det som kallas serverspel. Det funkar egentligen som en variant av ICC
eller liknande gränssnitt, men med mycket längre
betänketid.

NORMALT HAR man femtio dagar på sig att göra
tio drag. Ett parti kan med andra ord med lätthet
ta mer än ett år, och om båda spelarna utnyttjar
sin betänketid kan detta sträcka ut sig över flera år.
En annan skillnad – och detta är en viktig detalj
– är att i korrschack via ICCF får man ta datorer
till hjälp. Detta är en aning kontroversiellt, men
ganska begripligt. Om man försöker förbjuda
datorer som analysstöd får man en situation där
man ska kontrollera och eventuellt bevisa att en
spelare använt sådana hjälpmedel. Resultatet är
att spelformen påminner ganska mycket om det
som kallades ”Advanced Chess” och som fördes
fram av Kasparov för 10-15 år sen. Då var idén
att man skulle spela med hjälp av datorer men
med betänketid som i närschack. Här är den stora
skillnaden att man har så mycket längre tid, och i
princip kan ta vilket källmaterial man vill till hjälp.
Man kan använda böcker och databaser efter eget
gottfinnande vilket gör att exempelvis förmågan
att memorera teorivarianter blir överflödig.
Eftersom datorerna har blivit så mycket starkare
har detta inneburit att den kortsiktigt taktiska
delen av spelet blivit nästan irrelevant. Båda
spelarna får hjälp att undvika taktiska blindskär,
och fokus flyttas till strategiska överväganden.
Detta är dock inte alltid fallet. En annan aspekt
av datorstödet är att man får lite lättare att gissa
vad motståndaren kan tänkas spela. Att utnyttja
datorernas svagheter blir också en central del –
vilket det följande är ett exempel på:
TfS #1
2015
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 Ludvig Sandström
n Roman Kolanek
 Thor Lövholt Memorial

motståndare föll i den här fällan
eftersom det handlar om det
man brukar kalla för datorernas
”horisont”. Om man utför svarts
och låter datorn fundera på
1222222223drag
vits svar kommer den efter en
t+ + +lT5stund att indikera den vinnande
+ +m+o+o5fortsättningen. Jag analyserar
 O + +o+5alla mina korrpartier manuellt
O +p+ + 5på gammaldags vis med bräde
pjäser. Sedan utsätter jag
 P N + W5och
mina analyser för datorns hårda
+ + + + 5granskning och får korrigera
 Q + +p+5mina resultat. Fördelen med
R + +rK 5detta angreppssätt är i mina
att jag faktiskt har någon
ögon
sorts förståelse för de taktiska
Som vit offrade jag tidigt ett motiv som finns i ställningen,
antal bönder för att låsa fast och ofta kan jag relativt snabbt
min motståndares kung i förstå varför datorn gör en
centrum. På grund av svarts annan bedömning än jag gjort
knöliga kungsställning och det när en poäng uppenbarar sig
inspärrade tornet på h8 har några drag senare.
vit kompensation för ett par
bönder, men objektivt sett borde
det bara leda till remi, och jag
Datorn förkastar
var lite missnöjd med partiet så
draget som nonsens.
här långt. Jag hade dock noterat
att datorn hade en ”blind fläck”
just här och rekommenderar ett
drag som förlorar forcerat. Det
Eftersom man analyserar
kan nästan liknas vid att lägga vid varje drag, utom vid
ut en billig fälla i närschack.
forcerade sekvenser, kommer
I denna ställning rekom man naturligtvis ofta ihåg vad
menderar Houdini även efter man sett på skärmen tidigare
ganska lång betänketid glatt det och har ibland svårt att inte
drag min motståndare spelade. influeras av det, men poängen
Om svart hade varit vaksam med den manuella analysen
hade han spelat exempelvis är egentligen en annan. Om
27...h5 varefter 28.bxa5 bxa5 man
analyserar
manuellt
29.¤c6 ¦e8 30.¦xa5 f6 är ganska provar man olika möjligheter
balanserat och remi är det utifrån sin egen förståelse av
absolut mest troliga resultatet. vad som borde vara vettiga
Min motståndare anade inte kandidatdrag. Så fort man tittar
oråd.
lite på skärmen så begränsas
27...a4??
urvalet av de siffervärden man
En av orsakerna till att jag valt ser. Omedvetet låter man oftast
det här exemplet är att det är så bli att undersöka ett drag som
ovanligt tydligt. Det är faktiskt påstås ge motståndaren +1.0
rätt häpnadsväckande att min när man har alternativ som bara
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ger honom eller henne +0.2.
Draget som nu följer anser jag
att man med viss ansträngning
kan hitta med manuell analys.
Jag hade undersökt samma idé
i tidigare ställningar i partiet,
vilket jag sannolikt aldrig hade
gjort om jag bara analyserat
med datorn påslagen, eftersom
den förkastar det som nonsens.
I den här ställningen fungerar
det dock som en dröm.
28.¤e6!
Detta är möjligt eftersom vit
med sitt förra drag tog kontroll
över fältet c5. Antas inte offret
och matthotet mot g7 garderas
med 28...£h6 följer 29.£f2 ¤e5
30.¦ae1 fxe6 31.£d4!

1222222223
t+ + +lT5
+ + + +o5
 O +o+oW5
+ +pM + 5
oP Q + +5
+ + + + 5
 + + +p+5
+ + RrK 5

Analysdiagram

Springaren på e5 har ingenstans
att ta vägen och när vit tar den
är svart hjälplös med ett torn
instängt på h8. Med alla tunga
pjäser kvar på brädet blir en
immobiliserad pjäs samt en
exponerad kung alldeles för
allvarliga handikapp för att
kunna bjuda verkligt motstånd.
Partiet följer samma tema.
28...fxe6 29.dxe6 a3
Det spelar ingen roll längre
vad svart gör, men från ett
mänskligt perspektiv verkade
29...¦d8 mer kritiskt. Efter
30.¦f7 ¤f6 31.¦xf6 £d4+
32.£xd4 ¦xd4 ser det ut som
om svart klarar sig.

DATORTEMA

1222222223
 + + +lT5
+ + + +o5
 O +pRo+5
+ + + + 5
oP T + +5
+ + + + 5
 + + +p+5
R + + K 5

Analysdiagram

Men det är en synvilla. 33.¦f7!
bevarar svarts högst olyckliga
pjäskonstellation i hörnet med
instängt torn och exponerad
kung ända in i det dubbla
tornslutspelet.
Svart
kan
tillfälligt stoppa e-bonden, men
vit dubblerar på sjunde raden
och kan sedan nästan göra vad
han vill. I partifortsättningen är
det inte mindre hopplöst.
30.£c3 ¤f8 31.¦ae1 ¤xe6
32.¦xe6 a2 33.¦c6(!)
Härifrån utför tornet två
nödvändiga uppgifter, att hitta
ner till sjunde raden för att
matta på g7 samt att hindra
damschackar på c5.
33...a1£ 34.¦xa1 ¦xa1+ 35.£xa1
£xb4 36.¦c7

1222222223
 + + +lT5
+ R + +o5
 O + +o+5
+ + + + 5
 W + + +5
+ + + + 5
 + + +p+5
Q + + K 5

Nu kommer vi in på en ganska
trist aspekt av korrschack.
Denna ställning hade de flesta
gett upp i närschack. Matt eller
damförlust gör att det hela är
ganska ointressant. Men min
mot
såndare spelade 36...£c5+

och partiet fortsatte ytterligare
3½ månad.
Detta är i mina ögon något
av det mest deprimerande med
nutida korrschack. På något
sätt fungerar det långsamma
förloppet som en motiverande
faktor för att inte ge upp
eftersom man faktiskt inte
behöver registrera den där
förlusten förrän långt senare,
och det är ju en ganska mänsklig
reaktion att vilja skjuta upp
obehagligheter så länge som
möjligt. Jag tror snarare att det
är detta än att man inte behöver
betala porto längre vilket ibland
anförs som en anledning till att
folk spelar vidare. Nu kan jag
ha lite fördragsamhet med min
motståndares hopplösa kamp i
just det här fallet eftersom det
var en lagtävling. Att registrera
en förlust i en lagtävling kan ha
en inverkan på lagkamraternas
moral och därför kan man
förstå om han ville förlänga
plågan så mycket som möjligt.
Jag tänker dock bespara läsaren
de resterande dragen.
Det vore alltså fel att säga att
datorerna tar bort taktiken ur
korrschacket, men det finns
ändå en tydlig effekt som har att
göra med de begrepp som man

vanligtvis benämner ”strategi”
och ”taktik”. Det finns ett ofta
använt citat av Teichmann
då han påstod att schack är
99% taktik. Jag tänker inte
resonera om sanningshalten i
det påståendet, men jag är lite
intresserad av vad taktik är, och

Strategi är sådant
man gissar.
om allt annat automatiskt är
strategi? Om man börjar med att
fundera över ett påstående om
att taktik är forcerade dragserier
medan strategi är planering och
bedömning utifrån någon sorts
generella principer så inser man
snabbt att ett sådant påstående
är
problematiskt.
Många
taktiska sekvenser är sprungna
ur bra planer och en god plan
eller bedömning tar definitivt
taktiska element i en ställning
i beaktande. Jag har fastnat
mer för att definiera taktik som
sådant man kan bevisa, medan
strategi är sådant man gissar.
Det låter lite slarvigt, men
fungerar ganska bra för mig.
TfS #1
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är det så, precis
som Teichmann påstod, att de
flesta partier avgörs genom att
någon gör ett taktiskt misstag.
En skillnad i spelstyrka består
ofta till stor del i en skillnad i
kapacitet att beräkna varianter.
I modernt korrschack jämnas
denna skillnad ut. Alla har
mer eller mindre samma
datorprogram till hjälp, och de
beräknar samma varianter åt
sina uppdragsgivare. Vissa har
lite fler processorer än andra
och låter sina maskiner stå
och tugga på en ställning lite
längre, men jag tror personligen
att detta är mindre viktigt
än
förmågan att förhålla
sig till strategiska element i
ställningen. Jag upplever att
jag i många korrpartier fått
möjligheten att genomföra de
idéer jag haft i ställningarna på
ett mycket mer konsekvent sätt
än jag någonsin lyckats med i
närschack. I närschack brukar
det logiska förloppet brytas
av egna eller motståndarens
förbiseenden. Nästa parti börjar
med en idé.
I NÄRSCHACK

 Ludvig Sandström
n Piccoli
 ICCF Kval OS 20 Bord 6

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
a6
Detta drag känns i sig som
en inledning på en idébaserad
diskussion. Svart kastar fram
ett påstående: försvagningen
av fältet b6 och den eventuella
tempoförlusten spelar mindre
roll. Det är svarts flexibilitet och
förmåga att välja plan baserat på
vad vit gör som är det viktiga. Jag
har, likt många andra, känt mig
en smula provocerad av det här
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draget. Kanske just därför har
jag alltid haft det problematiskt
när jag mött det i närschack.
Att känna sig provocerad, och
vilja ”bestraffa” motståndaren
är dock sällan den optimala
sinnesstämningen när man ska
anlägga ett parti. Efter att ha
införskaffat Victor Bologans
bok ”The Chebanenko Slav”
fick jag lite bättre känsla för vad
svarts tanke bakom varianten
är. Svart håller sig mycket riktigt
så flexibel som möjligt med
utvecklingen i centrum. Det
gäller framför allt hur de båda
löparna skall posteras samt
om och när e-bonden skall
spelas fram. Samtidigt är vit lite
begränsad i sina valmöjligheter
om inte a7-a6 ska förvandlas till
ett nyttigt drag att ha gjort. Jag
valde det jag alltid tyckt känns
som det mest principiella svaret.
5.c5
Bakgrunden till det här
variantvalet kan nog sökas djupt
i min schacksjäl, eller snarare i
en av de första turneringar jag
spelade. Jag har inte mer precisa
uppgifter om följande än att
A) jag tror jag var vit – B) det
spelades i ett Limhamn Open
någon gång i slutet av 1970-talet
C) jag vann inte. Jag var i det
närmaste en nybörjare och fick
en bit in i ett av mina partier en
idé:

1222222223
t+vW + +5
+o+m+ + 5
o+o+ + +5
P + + + 5
 + + B +5
+ + + + 5
 + N + +5
+ + + + 5

Analysdiagram

Övriga pjäser är relativt
ointressanta i sammanhanget.
Jag minns att jag blev ganska
upphetsad när jag noterade att
efter 1.¤c4 kunde inte svart
flytta springaren på d7 och
tillåta ¤b6 eftersom tornet då
skulle vara tvungen att flytta till
a7 där det skulle vara instängt
för evigt. Om jag minns rätt var
det rätt mycket som gick mig
förbi, exempelvis att tornet inte
bara skulle vara instängt, utan
också förlorat efter uppföljaren
¥b8, samt att svart möjligen
kan befria sig med b7-(b6)b5.
Dessvärre vill jag också påminna
mig att partiet fortsatte med
att min motståndare ganska
obekymrat spelade med sina
pjäser på kungsflygeln varefter
jag satte någon i slag, möjligtvis
svartfältslöparen, vilket gjorde
mina tidigare ansträngningar
relativt verkningslösa. Oavsett
detta så har strukturen ovan
för evigt etsat sig fast i mitt
schackliga medvetande. Jag
letade bland föregångare, främst
i korrdatabaserna, och fick en
idé till en variant jag kunde
spela. Svarts följande drag är
absolut de vanligaste.
5...¤bd7 6.¥f4 ¤h5 7.¥d2 ¤f6
8.¦c1 g6 9.h3

1222222223
t+vWlV T5
+o+mOo+o5
o+o+ Mo+5
+ Po+ + 5
 + P + +5
+ N +n+p5
pP BpPp+5
+ RqKb+r5


förbereder vit nu ett återtåg till
denna ruta med en reträttpost
redo på h2. Det är, föga
överraskande, fler än jag som
insett poängen med att postera
löparen på diagonalen h2-b8 i
den här typen av ställning, och
jag har några hundra partier i
min databas med exakt denna
position. Svart väljer nu att låta
mig realisera idén. I bakhuvudet
har vit naturligtvis att följa upp
med ¤c3-a4 för att på samma
sätt som i min ungdomsfantasi
låsa fast hela den svarta
damflygeln.
9...¥g7
Svart skyndar på utvecklingen
och räknar med att bondestöten
e7-e5 ska befria hans ställning
samt bryta greppet över
damflygeln. Vanligare är att
sätta emot med 9...£c7 vilket
var det jag hade räknat med. Det
följande kan ge en uppfattning
om hur en korr-prepp kan se
ut. 9...£c7 10.g3 (vit insisterar)
10...¥g7 11.¥f4 £d8 12.¥g2 (12.
g4!?) ¤h5 13.¥d2 0-0 14.e4 dxe4
15.¤xe4 ¤hf6 16.¤c3 (Den
springaren behövs för att kunna
nå b6.) 16...e5 17.dxe5 ¦e8 18.0-0
¤xe5 19.¤xe5 ¦xe5 20.¤a4 ¤d5
21.¥f4 ¦e8

1222222223
t+vWt+l+5
+o+ +oVo5
o+o+ +o+5
+ Pm+ + 5
n+ + B +5
+ + + Pp5
pP + Pb+5
+ Rq+rK 5


Vit måste ge upp sin vitfälts
löpare för att behålla det tema
tiska trycket mot svarts dam
flygel.
22.¥xd5 cxd5 23.¤b6 ¥xh3
24.¦e1 ¦a7

1222222223
 + Wt+l+5
To+ +oVo5
oN + +o+5
+ Po+ + 5
 + + B +5
+ + + Pv5
pP + P +5
+ RqR K 5

Analysdiagram

Alla svarts pjäser ser ut att
sprudla av aktivitet, utom en,
vilket i det här fallet väger
tyngre. Mina analyser indikerar
att vit kan vara optimistisk
efter 25.£xd5 eftersom svart av
taktiska skäl inte kan byta dam
på sina villkor och verkligen
saknar ett torn på sista raden.
Exempelvis: 25.£xd5 ¥e6
26.£xd8 ¦xd8 27.¦cd1 ¥f6
28.b4 a5 29.b5 a4 30.¦xd8+
¥xd8 31.¤c8(!) ¦a8 32.¤d6
och vits c-bondes potential
väger betydligt tyngre än svarts
löparpar.
Efteråt har jag lite skamset
noterat att svart förmodligen
kan undvika allt detta genom
att kasta in 13...e5 istället för att
rockera, men man kan ju aldrig
undersöka allt.
10.¥f4 0-0 11.e3 ¦e8 12.¥e2

DATORTEMA
1222222223
t+vWt+l+5
+o+mOoVo5
o+o+ Mo+5
+ Po+ + 5
 + P B +5
+ N Pn+p5
pP +bPp+5
+ RqK +r5

För att få upp sin idealställning
har vit tvingats vara ganska
generös med utvecklingstempi,
och svart har nu ett par olika sätt
att störa vit med framstöten med
e-bonden. Partifortsättningen
är väldigt naturlig, men jag
undrar om det inte är bättre
att spela 12...¤h5 13.¥h2 e5
14.¤xe5 ¤xe5 15.¥xe5 ¥xe5
16.¥xh5 ¥c7(!) med relativt god
kompensation för en bonde.
Jag hade tittat lite på min
motståndares
partier
och
chansade lite på att han inte
skulle vilja gå in i en ställning
med oklar kompensation för
offrat material, så man kan kalla
hela variantvalet för en lyckad
spekulation i min motståndares
spelstil.
Partidraget säkrar också att
svart kan spela e5, men under
lite sämre förutsättningar.
12...¤e4 13.0-0 e5 14.¥h2(!)
Möjligen en överraskning för
min motståndare.
14...exd4 15.exd4(!)

Analysdiagram

Eftersom svart omedelbart
körde bort löparen från f4
TfS #1
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DATORTEMA
1222222223
t+vWt+l+5
+o+m+oVo5
o+o+ +o+5
+ Po+ + 5
 + Pm+ +5
+ N +n+p5
pP +bPpB5 utvärdera en ställning utifrån att
+ Rq+rK 5 titta på vilka pjäser som finns på
 brädet och hur de är placerade
Det kan vara lite intressant
att fundera på varför datorn
inte alls håller med mig om de
senaste dragen och inte heller
flera av de närmast följande.
Moderna
analysprogram
har en ganska sofistikerad
modell för att värdera en
ställning. Pjäsernas relativa
värde är mycket mer detaljerat
utvärderade än våra mänskliga
tumregler: §-1, ¤-3, ¥-3, ¦-5,
£-9 etc. För den intresserade
rekommenderar jag att söka
på artiklar om värdering av
materiell obalans av Larry
Kaufman på nätet (Evaluation of
material imbalances). Kaufman
är en av de verkligt stora inom
schackprogrammering,
och
var bland annat en i teamet
bakom Rybka och senare
program
met Komodo. Han
beskriver bland annat hur
man genom att statistiskt
analysera stora mängder av
mästar
partier undersöker hur
olika materialkonstellationer
fungerar under vissa förut
sättningar och försöker app
licera detta som regler för
hur datorn ska utvärdera en
ställning. Trots detta vill jag
hävda (och det är knappast
särskilt kontroversiellt) att
datorns ställningsvärdering är
helt underlägsen människans.
Det jag menar då är alltså att
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i förhållande till varandra. Det
som gör datorn helt överlägsen
oss i praktiskt spel är dess
förmåga att helt tydligt se alla
miljontals möjliga ställningar
som kan uppstå efter de tänkbara
följande dragen och applicera
sin (något mer begränsade)
ställningsvärdering på samtliga
av dessa. Datorn räknar helt
enkelt, och räknar väldigt långt.

Det är snarare
datorns brist på
vision som visar sig.
I många ställningar räcker det
faktiskt med att kunna räkna
fram till att den ena eller andra
sidan vinner material för att
kunna värdera den. Men att få
datorn att förstå ett mönster
som det som beskrivits tidigare
– där svart inte kan röra sin
damflygel för att springaren
på d7 är förhindrad att släppa
garderingen av b6 – det ”ser”
inte datorn. Däremot kan den
ibland genom att räkna långt
framåt inse att varianterna som
följer är dåliga för svart, något vi
människor skulle anta beror på
att han saknar ett antal pjäser att
spela med på resten av brädet.
(Jag
förenklar
datorns
värderings
metoder något här,
men principen stämmer ändå

ganska bra).
I ställningen ovan noterar
datorn troligtvis att svart genom
att byta av springaren på f3
skapar ett övermäktigt tryck på
d4 och vinner denna bonde så
småningom. Sålunda följde:
15...¤g5 16.¤a4!
Ett givet drag enligt min plan,
men för Houdini 4 kommer det
först på sjunde plats, och för den
senaste kometen – Stockfish 5 –
finns det inte ens med bland de
åtta första.
16...¦e4?!
Resultatet av de kommande
avbytena och bondeoffret blir
rätt likartat hur svart än väljer att
ta den, men det skiljer sig lite åt
i detaljerna. Ett viktigt alternativ
var att omedelbart kasta sig över
den med 13...¤xf3+ 14.¥xf3 £h4
15.¦e1 ¦xe1+ 16.£xe1 ¥xd4.
Vit får kompensation ungefär
som i partiet, men att påvisa en
fördel är inte enkelt. Jag är rätt
övertygad om att detta är svarts
bästa möjlighet.
17.b3 h5 18.¥d3 ¦e8 19.¤xg5
£xg5 20.¢h1(!)

1222222223
t+v+t+l+5
+o+m+oV 5
o+o+ +o+5
+ Po+ Wo5
n+ P + +5
+p+b+ +p5
p+ + PpB5
+ Rq+r+k5


Ett drag som har två syften. Dels
ska svart fråntas möjligheten
¥xh3 som befrielsemöjlighet
och dels ska f-bonden kunna
användas som murbräcka utan
att d4 ska falla med schack.
Vit tänker sig naturligtvis
att försöka använda sin
övervikt i utvecklade tunga
pjäser till att besätta e-linjen
och i förlängningen också
åttonde raden via e8. Svarts
främsta resurs för att bryta sin
inlåsning är att i rätt läge lägga
in en sprängning med b7-b5 och
därefter utveckla löparen till b7
för att äntligen väcka liv i den
sovande damflygeln. Hela tiden
måste vit se upp med att låta
löparen på c8 få något att hota. I
ett sånt läge skulle springaren på
d7 kunna flyttas, varefter ¤b6
kan besvaras med ett löparflytt
till en ruta där den hotar en
motståndarpjäs.
Spelet kretsar nu kring dessa
teman.
20...£f6 21.¦e1 ¦xe1+ 22.£xe1
£xd4 23.¦d1 £f6
Svart har alltså äntligen tagit
d-bonden och är redo att spela
b7-b5. Vit är därför tvungen att
snabbt använda f-bonden för
att skapa spel över hela brädet
innan svart hinner mobilisera
sig. Fördelen med sprängningen
f4-f5 är att svart oftast måste
låsa med g6-g5 för att inte tillåta
att kungsflygeln öppnas upp när
han fortfarande är outvecklad.
Men en kungsställning med
bönderna på h5 och g5 är väldigt
luftig, och vit kan ofta övergå i
ett direkt kungsangrepp.
24.f4 h4
24...b5 skulle nu följas av
25.cxb6 ¥b7 26.b4 ¥f8 27.f5 g5
28.¦c1.

DATORTEMA

1222222223
t+ + Vl+5
+v+m+o+ 5
oPo+ W +5
+ +o+pOo5
nP + + +5
+ +b+ +p5
p+ + +pB5
+ R Q +k5


1222222223
t+ + Vl+5
+v+ +o+ 5
oPo+ W +5
+ +o+bO 5
p+ + BqO5
+ + + +p5
p+ + +p+5
+ + R +k5


Analysdiagram

Analysdiagram

Svart är inte mindre inlåst
än tidigare, bara på ett lite
annorlunda sätt. En vit
springare landar strax på c5 och
efter det forcerade avbytet har
vit alltför många trumf på hand,
varav den garderade fribonden
på b6 och svarts hjälplösa löpare
på b7 är de viktigaste.
25.£d2 ¥f8 26.£f2
Nu har svart sin sista chans att
spela b5 med livet i behåll, och
han borde definitivt ha tagit den
för att undgå sotdöden bakom
sina egna linjer. Här fanns en
viktig taktisk möjlighet för vit
som jag hade baserat mycket av
mitt spel på i den föregående
sekvensen. Efter 26...b5 27.cxb6
¥b7 28.£e2 £e7 (relativt bäst
är 28...c5, men vit behåller stor
fördel efter 29.f5 g5 30.¥c4(!) d4
31.¦e1) 29.£g4 ¥c8 30.£f3 ¥b7
31.f5 g5

Svart hinner aldrig använda de
befriade pjäserna på damflygeln
innan kungsflygeln havererar.
Exempelvis 37...¥e7 38.¥xg5
(38.¥e5 vinner också.) 38...£xg5
39.¦xe7 med ett lätt vunnet
slutspel, eller 37...¥h6 38.¥e5
£e7 £h5 med mattangrepp.
26...¢g7 27.f5 g5 28.£e2 ¢g8
Intressant nog indikerar
datorn fortfarande lika spel. I
själva verket är det nästan slut.
29.£e8(!) £e7 30.¦e1 £xe8
31.¦xe8

1222222223
t+ + Vl+5
+v+mWo+ 5
oPo+ + +5
+ +o+pO 5
n+ + + O5
+p+b+q+p5
p+ + +pB5
+ +r+ +k5

Analysdiagram

32.f6!! £xf6 33.¥f5 ¤c5 34.¦e1
£h6 35.£g4 ¤xa4 36.bxa4 £f6
37.¥f4!

1222222223
t+v+rVl+5
+o+m+o+ 5
o+o+ + +5
+ Po+pO 5
n+ + + O5
+p+b+ +p5
p+ + +pB5
+ + + +k5

I en sådan här ställning går det
att räkna ganska långt även för
en människa, och jag lyckades
reda ut detta ganska bra även
med gammaldags manuella
metoder (vilka jag naturligtvis
kontrollerade noggrant maskin
ellt). En viktig finess är att
31...¢g7 inte duger på grund av
32.¤b6 ¤xb6 33.f6+! varefter
33...¢xf6 ¥e5 matt snarast är
att föredra framför alternativen
som alla leder till en tragikomisk
TfS #1
2015
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DATORTEMA
ställning där svart faktiskt inte
kan flytta en enda pjäs. Parti
draget ser dock först ut att hålla
ihop det hela. Datorn är till
exempel länge övertygad om att
ställningen är helt jämn.
31...f6 32.¥e2
Så säkrar vit att tornet får stå
kvar på e8. Svarts befrielseförsök
är under kontroll och vit kan
sakta förstärka ställningen.
Svart övergår till att passa.
32...¢g7 33.¥g1 ¦b8 34.¥h5
¦a8 35.¥d4 ¦b8 36.¥g6

Genom att skaffa sig två fri
bönder och se till att svart
behåller ett inlåst torn och en
usel löpare blir slutspelet en
enkel historia. Svarts centrum
bönder kan inte göra något utan
understöd av pjäserna.
38...¢xf6
39.¦xf8+
¢g7
40.¦f7+ ¢g8 41.cxb6 ¦b7
b-bonden går inte att slå. Efter
41...¦xb6 42.¦e7 ¦b8 43.f6 hotar
vit matt, och alla utvecklingsfält
för löparen är upptagna utom
ett. 43...¥b7 44.¦g7+ ¢f8 45.¦h7
46.f7+ och tornvinst.
22222222 ¢g8
Löparslutspelet är dock inte
 Tv+rV +5 heller särskilt lustfyllt. Resten är
+o+m+ L 5 (återigen) en smula onödigt.
o+o+ Ob+5 42.¦xb7 ¥xb7 43.b4!

Det jag främst lärde mig av
det här partiet var att när man
har en långsiktig idé kan det
vara mödan värt att inte låta
sig nedslås alltför mycket om
datorn inte håller med om
dess förträfflighet. Man måste
komma ihåg att datorerna bara
analyserar drag - inte idéer eller
planer.
Ofta kan man få en idé
som man tycker verkar logisk
och rimlig, men när man
provar den med datorn som
sparringpartner
blir
man
besviken eftersom den inte ser
detsamma som man själv tycker
sig se. Om man då provar att
titta lite längre kan man ibland
+ Po+pO 51222222223bli förvånad av att när den
planen börjar realiseras
n+ B + O5 + + +l+5egna
så börjar datorns värdering
+p+ + +p5+v+ + + 5också ändras. Ofta kommer
p+ + +p+5oPo+ +b+5det naturligtvis att vara taktiska
+ + + +k5+o+o+pO 5svagheter i planen som datorn
 P + + O5så obarmhärtigt pekar på – men
och då kommer man att
+ + + +p5då
Det duger inte längre att passa
märka att det snarare är datorns
eftersom vit har en konkret p+ + +p+5 brist på ”vision” som visar sig,
plan för att bryta igenom. ¦e8- + + + +k5 och då har man också upptäckt
d8, ¥g6-e8. Då måste svart  något som ingen annan kan få
spela ¥f8-e7 varefter ¦xc8 samt
veta utan att göra samma arbete
¥xd7 leder till ett enkelt vunnet En sista finess. Bönderna låses – ungefär som innan datorerna.
slutspel. Svart tar tjuren vid fast så att den enda som kan
Just hur män
niskan och
hornen, men det är för sent nu.
avancera är d-bonden.
maskinen kan komplettera
36...b5 37.¤b6! ¤xb6 38.¥xf6+! 43...¢g7 44.¥h5 ¢f6 45.¥g4 varandra och samarbeta för att
¢e5 46.¢g1 ¢f6 47.¢f2 ¢e5 hitta sanningen om en ställning,
22222222 48.¢e3
är en av de saker som gör korr
 Tv+rV +5 Och svart gav upp till sist.
schack intressant för mig. n

+ + + L 5
oMo+ Bb+5
+oPo+pO 5
 + + + O5
+p+ + +p5
p+ + +p+5
+ + + +k5
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AVBROTT

50 Samtal
51 Damschack
52 Förbundsnytt
53 Kombinationer
54 Strövtåg
56 Skolschack
59 Lösningar
60 Lång rockad
62 Försegling

Avbrott slutade användas i VM-sammanhang
1996, men finns fortfarande kvar på högsta
nivå. I ACP Golden Classic i juli 2014 (Kategori
XVII) fick spelarna försegla sina drag efter fem
timmars spel. Ett av avbrottspartierna togs remi
utan vidare spel och ett annat gavs upp.
I TfS spelar vi vidare. Under AVBROTT
samlas spalter som återkommer i varje nummer.

Skolmästerskap på
STORA HAMMARS skola.

STELLAN BRYNELLS

spalt utgår på
grund av bristande
läsarintresse.

56
Flickorna fick
varsin hjältinna
utdelad till sig.
ANGELINA FRANSSON om

Jentebrigaden i Norge.

51

PIA CRAMLING är rastlös och vill lära sig meditera, men hon

är för feg för lång rockad.

54

PETER HOLMGREN berättar

om hur schack räddade
Vietnam från erövring.

60

1222222223
 + +t+l+5
Oo+vToOo5
 +o+ W +5
+ +o+ + 5
pP P + M5
+ NbP +p5
 + Q PpK5
+r+ +r+ 5

Svart drar

53

¦ samtal

£ damschackspalten

För ett knappt år sedan började han fotografera på schackturneringar. Snart hörde
arrangörer och redaktörer av sig med önskemål.

För några år sedan bodde Angelina Fransson ett år i Oslo, där hon gick på schackgymnasiet. Nu blickar hon tillbaka mot vårt grannland i väst och funderar på om
Jentebrigaden är en viktig förklaring till varför de lyckas få fler tjejer att spela schack.

A

Vad utmärker en bra schackbild?
Det gäller att fånga karaktären,
ögon
blicket, känslan. Den
magiska känslan. Personligheten
hos den jag fotograferar.
Så du läser in dig på spelarnas
personlighet.
Nej, absolut inte. Spelarna har
ett brett uttryckssätt, ett helt
spektrum, som ett batteri. Men
det är tydliga kroppsspråk
som återkommer. Det handlar
om att känna igen – en del är
svårare, lite tillknäppta. Jag ser
karaktäristiska gester. Du har
ditt sätt att röra dig på och det
försöker jag fånga.
Men schackspelare sitter ju
bara vid brädet.
Det kan inte hjälpas, men jag
försöker komma runt det. Tar
ibland porträtt när folk är uppe
och går. Men det är viktigt att
man vågar gå nära.
Vågade du det när du började
fotografera?
Jag började i maj 2014 med
mina kollegor på Karolinska
Institutets bib
liotek, där jag
jobbade som systemutvecklare.
Chefen blev intresserad och ville
ha en porträttvägg. Sedan har
jag gjort samma sak i bridge.
Med samma kamera?
Ja, Nikon 810 med 85 mm
eller 24 mm objektiv, och 1,4
cm bländare. I mörka murriga
miljöer måste det vara ljusstarkt.
Det sägs att fotografering
handlar om att fånga ljuset.
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Ja, man får stämningar genom
att jobba med ljuset. Titta på
holländska målare, por
trätt
bilder. Det är nästan under
förstått att det kommer ett
sidoljus från ett fönster.
Och ljuset framgår tydligare på
svartvita bilder.
Det är egentligen det bästa.
Med svartvitt är det lättare att
uttrycka ett bildspråk. Färg tar
bort fokus och det är svårt att
få rätt färgsättning. Ofta drar
jag ner mättnaden och ökar
kontrasten.
Något annat som är viktigt?
Vinkeln! Jag tar sällan bilder
rakt framifrån utan vanligtvis
uppifrån eller nerifrån. Det blir
mer harmoniskt.
Det finns foto
grafer som
menar att möjligheten att ta
flera bilder gör det svårare att
fånga ögonblicket. Hur mycket
knäpper du av?
Jag skickar inte iväg tio utan
det räcker ofta med en eller
två. Tänker alltid igenom
kompositionen först, eller – det
går automatiskt. Men ser jag
något intressant tar jag ögon
blicket i flykten.
Och de bästa bilderna
publiceras i fotoböcker.
Ja. Schackhandeln köper ett
pliktexemplar, sedan trycks de
vid beställning. Med en sponsor
hade jag velat göra en större
upplaga, nu är det mer reklam
för schacket. Gör ingen vinst,

Foto: Erik Enfors

Lars OA Hedlund om schackfoton

eller kanske fem kronor per bok.
Ibland får man bara fotografera
i tio minuter för att inte störa
spelarna.
Jag bytte kamera eftersom jag
tyckte att den andra hade för
högt klickljud.
Men kanske blir någon ändå
störd? Karpov kom ofta tio
minuter för sent för att slippa.
Jag råkade ut för det problemet
på SM. Pontus Carlsson kom
sent. Jag frågade domaren om
det var okej att fotografera trots
de stipulerade tio minuterna.
Det var det, och det är egentligen
inte någon som sagt nej.
Men det finns en slags etik –
jag lägger aldrig ut en bild som är
dålig eller framställer personen i
dålig dager. Då uppfyller den inte
kravet att spegla personligheten.
Har du någon favoritbild som
speglar extra väl?
Nej, jag söker situationen. Det
är spännande, ungefär som att
gå ut på reportage. Leta efter
det magiska ögonblicket med åt
börden, gesterna, sättet att röra sig.
Och om du lyckas fånga allt det,
avslöjar då bilden om spelaren
står dåligt?
Nej.

tt skoja om norrmän har fyllt
många Dass
böcker och “Roliga
Timmen” i skolan, men snart
har vi satt vårt sista Norgeskämt i halsen.
Förutom att få fram världsmästaren
Magnus Carlsen ligger Norge även många
år före oss i damschack. Det är dags att
stänga vår skojfriska mun för att se och
lära!
För prick tjugo år sedan fick norskt
damschack ett arv på 100 000 NOK, vilket
gav dem tillräckligt med ekonomiska
muskler för att rusta upp och bilda
Jentebrigaden. Idén var att sammansvetsa
de få flickor som spelade schack som, likt
i vårt avlånga land, bodde väldigt utspritt.
Sheila Bart Sahl, en av grundarna, menar
att det är en extra utmaning att vara,
om inte ensam, så en av de få flickorna i
klubben. Det är lätt att känna sig utanför
och då är det viktigt att de vuxna tar
ansvar för det sociala.
Det är där Jentebrigaden fyller sin
viktigaste funktion. Givetvis ska flickorna
lära känna pojkarna i klubben, men att
vara den enda flickan som spelar är ofta
grunden till varför de slutar.
Med detta i bakhuvudet växte
konceptet Jentebrigaden fram, där de
anordnade träningsläger och diverse
aktiviteter vid juniorturneringar för en
årlig medlemsavgift. Flickor som bodde i
andra städer än Oslo fick resestipendium
för att kunna åka till huvudstaden, för att
knyta sociala band som förhoppningsvis
ledde till mer turneringsspelande. Även
om mycket av Jentebrigadens fokus var
just det sociala så tyckte Sheila att det
var viktigt att flickorna också lärde sig
mycket schack. Schack blir ju roligare om
man känner att man utvecklas och lär sig
något nytt!

F

Angelina
Fransson

är Nordisk
Mästarinna
för flickor och
stormästare i
grimaser.

ör även om mycket av flickschacks
diskus
sionen kretsar kring det
sociala är det viktigt att inte tro
att det enbart är därför flickor spelar
schack, för då blir de inte tagna seriöst.
Det behöver inte stämma att flickor har
ett större socialt behov, det kan bara vara
så att de får mindre social stimulans.
Flickorna kanske inte känner så många av
pojkarna eller så är de inte vana vid att
vara i en så mansdominerad miljö.
I Jentebrigaden får flickorna ostört ta
plats, men man ska inte köns
separera
för mycket. Det ideala är om flickor och
pojkar deltar tillsammans på lika villkor,
men när vi idag har så få flickor är det
viktigt med en frizon. Det kan liknas vid
köns
separerade gymnastiktimmar om
lektionerna utvecklar sig så att flickorna
blir passiva.
Sheila är mest nöjd med att Jente
brigaden skapar förebilder. Spelarna i
OS-laget var ledare på lägren och på
Ungdoms-NM fick flickorna varsin
hjältinna utdelad till sig, som var en äldre
och starkare schackspelare som också
spelade i turneringen. Hjältinnan fick ta
hand om två till tre flickor, titta till deras
partier och analysera med dem. Det gav
en schacklig lärdom, men gjorde det även
mindre läskigt att fråga de äldre tjejerna
och killarna om schackliga råd.
Jentebrigaden är mycket mer än den
årliga Malmö Open-resan som kryllar
av glada och attitydfulla norrbaggar.
Jentebrigaden är vänner, schack, kvinnliga
förebilder, en frizon och tydligen ranking:
Enligt utsago kommer de till Sverige för
att plocka oss på ranking. Som en jente sa:
— Man vet det nærmer seg jul når man
er i Malmø og tar poeng mot overrata
svensker!
TfS #1
2015

51

¥ förbundsnytt

Sveriges Schackförbund kan
nås via tfn 011 10 74 20 eller
e-post kansliet@schack.se

Nominera till SSF:s Ungdomsledarstipendium 2015
Sveriges Schackförbund välkomnar nomineringar till förbundets ungdomsledarstipendium.
Stipendiet på 2 000 kr utdelas till förtjänta ungdomsledare för goda ledarinsatser. Utdelningen sker i
samband med SSF:s kongress i Sunne 12 juli 2015. Nomineringar med motivering ska ha inkommit till
kansliet@schack.se eller Sveriges Schackförbund, Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping, senast 25 april.
Ungdomsmästerskap
Nedanstående ungdomsmästerskap är ett urval, för fler turneringar se www.fide.com. SSF skickar inte
spelare till alla dessa turneringar. Icke uttagna spelare har möjlighet att åka på egen bekostnad.
 4-13 augusti		
EU-Mästerskapet i Mureck, Österrike
Spelas i mixade åldersklasser U8, U10, U12 och U14. En spelare i varje åldersklass och en medföljande
coach har fri kost och logi.
 1-16 september
Junior-VM i Chanty-Mansijsk, Ryssland max 20 år
En pojke och en flicka har fri kost och logi.
 20 sep - 1 oktober
Ungdoms-EM i Porec, Kroatien 8-18 år
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10, U12, U14, U16 och U18 har fri kost och logi.
 24 okt - 5 november Ungdoms-VM i Halkidiki, Grekland 8-18 år
En pojke och en flicka i varje åldersklass U8, U10, U12, U14, U16 och U18 har fri kost och logi.
För samtliga ”gratisplatser” tillkommer diverse avgifter på cirka 2 500 kr, och därutöver resan.
Anmälan om intresse för att åka sänds till hakan.winfridsson@schack.se senast 31/5.

¤ kombinationer
 Linus Johansson
n Rolf Bergström

 Martin Percivaldi
n Egor Norlin

Nio ställningar från Rilton
med stigande svårighetsgrad.
Lösningar på sida 59.

 Rógvi Egilstoft Nielsen
n Bo Adler

122222222312222222231222222223
 + + Tl+5t+ W + T5t+ + T +5
O +t+oOo5+ + V Lo5+ O VoLo5
 + +o+ +5o+q+oMo+5 Om+w+o+5
+ Q + +n5+o+ N + 5O +rO + 5
 +pO R +5 +oP + +5 +n+p+ +5
+ +p+p+ 5+ P + P 5+pP Bq+p5
p+ + PkP5 + + PkP5 P + Pp+5
W + + + 5R B +r+ 5R + + K 5

1. Vit drar

 Patrick Liedbeck

n Theodor Lindberg

2. Vit drar

 Tommi Luukonen

n Vasilios Sarandos

3. Vit drar

 Philip Lindgren
n Luca Cafaro

12222222231222222223
1222222223
t+ + + L5 + +tW L5
 V + Tl+5
Oo+ + +o5+ R Vo+ 5
To+ +oO 5
 + +bTo+5oO T O O5
oN +vW O5
+ +pM W 5+ + +b+q5
+ +o+ + 5
 +pQ + +5 + +pP +5
 Q + P +5
+p+ + + 5+p+o+ Rp5
+ + P P 5
p+ +o+pP5p+ + +pK5
pP + +bP5
+ R R +k5+ + + + 5
R + +rK 5


4. Svart drar

 Mladen Gajic
n Tiger Hillarp

5. Vit drar

 Anders Pettersson
n Ralf Åkesson

6. Vit drar

 Ertan Can

n Martin Lokander
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v+ +o+ +5 +o+ W +5
o+o+o+ +5
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+ + + +q5
 O PoP P5pP P + M5
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+p+ N P 5+ NbP +p5
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 T + P +5
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7. Svart drar
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strövtåg

söken denna gång.
Eftersom Vietnam är det land, förutom Kina,
där xiangqi är det dominerande brädspelet får
man förmoda att ovanstående schackmatch gällde
just denna kinesiska form av schack. Precis som
Kina har Vietnam numera starka spelare även
i västerländskt schack som t.ex. stormästaren
Lê Quang Liêm, men i gathörnen, ofta med en
entusiastisk åskådarskara, är det xiangqi som
gäller.

peterho@telia.com

I varje nummer av TfS ger sig Peter Holmgren ut på schackhistoriska strövtåg.
Ambitionen är att inspirera till inlägg och frågor från läsekretsen.
om befolkningens intellektuella
kapacitet. Efter
som schack var en
Schack räddade Vietnam
av de traditionella discipliner som
en lärd skulle vara förtrogen med
Schacklitteraturen är full av
skickades en emissarie till Vietnams
anekdoter av olika slag. Många
kung Tran Du Ton för att utmana
rör spelets mer excentriska
denne i schack. Han var inte någon
utövare medan en del är av
schackspelare av rang varför det
mer allmän natur. När jag i två
blev bråttom för vietnam
eserna
oberoende olika tidningsklipp
att söka upp en skicklig sådan. Till
läste om hur Vietnam undgick
slut fann man en man som lovade
att bli invaderat av Kina tack llustration: Aydin Ramezani
kungen seger i det förestående
vare en listig hantering av ett Peter Holmgren är schackenviget. Han föreslog att matchen
schackparti var detta en historia historiker och har skrivit
skulle förläggas till middagstid då
jag inte läst förut.
solen stod som högst på himlen.
2 kg jubileumsbok för
På
1200-talet
strävade Stockholms Schackförbund.
Förklädd till livvakt ställde sig
kineserna efter att återta det
schackexperten intill bordet med
herravälde över Vietnam man
ett stort uppfällt parasoll under
hade förlorat år 938 när general
förevändning att skydda kungen
Ngô Quyền besegrade en
mot den heta solen. Parasollet var
kinesisk här i ett berömt slag
emellertid preparerat på ett finurligt
vid Bạch Đằng River. Som för
sätt med en smal reva som tillät en
beredelse för invasionsförsöken
solstråle att falla ned på spelbordet.
skickade man ibland kunskapare
Livvakten ledde sedan kungens spel
för att bilda sig en uppfattning
genom att rikta solstrålen först mot
den pjäs som skulle
flyttas och sedan
mot destinations
rutan.
Kungen
följde hans direk
tiv till punkt och
pricka och kunde
på så sätt vinna tre
partier i rad. Den
snopna
kinesen
fick vända hem
och det faktum att
Vietnams
kung
kunde besegra en
av Kinas starkaste
spelare gjorde att

kejsaren
avstod
från
invasions
för
Efter ett förlorat slag vid Bạch Đằng River utmanade kineserna Vietnams kung på schack.

www.flickr.com/photos/fulco
mr clearview

54

TfS #1
2015

www.flickr.com/people/monkeylikemind
Monkeylikemind

SHS # 40

är Indien bekräftades av äldre arabiska historiker
som till och med daterar tillkomsten ett halvsekel
tidigare.
Nästan 400 sidor ägnas schackets olika varianter
i Asien och de muslimska länderna. Bokens andra
avdelning behandlar schackets sista utvecklingsfas
när det kommer till Europa. Först på sidan 887
är Murray framme vid den första internationella
schackturneringen i London 1851 och till sist
beskrivs hur Steinitz och hans Modern School
gjorde schacket ”dull and unenterprising” jämfört
med den romantiska stil den ersatte. En bok på
900 sidor är sällan lättläst och det gäller även
denna. William Hartston kallar den ‘900 pages of
meticulous research, practically unreadable’ i sin
bok The Kings of Chess.

Kulan fastnade halv
vägs in i kapitel fyra.
Xiangqi är det mest populära brädspelet i Vietnam.

SHS # 41

H.J.R. Murray
Det finns ett antal böcker som är legendariska
bland schackhistoriker och samlare men som
jag personligen tvivlar på att så många har läst.
En av dessa är A History of Chess (Oxford Press)
av Harold James Ruthven Murray (1868-1955)
som utkom första gången 1913. En diger tom på
exakt 900 sidor som tryckts i nya upplagor 1962,
1985 och 2012. Boken etablerade den teori vi
fortfarande håller för troligast, att schackspelet
har sitt ursprung i Indien. Många överdrifter om
spelets ålder har florerat men Murray påvisar de
första sanskrittexterna från tidigt 600-tal som har
referenser till schack, eller snarare chaturanga som
den ursprungliga varianten hette. Att ursprunget

Det är lätt att förstå Murrays känsla för veten
skaplig noggrannhet efter en uppväxt i en
encyklopedisk miljö. Hans far var redaktör till
det stora ordboksprojektet The Oxford English
Dictionary, ett monumentalverk som tog femtio år
att färdigställa och var över 20 000 sidor långt vid
sin andra upplaga. Ett exempel på ambitionsnivån
är att Murray lärde sig arabiska för att kunna läsa
originaldokumenten. En annan kvalitetssäkrande
omständighet var hans samarbete med John G.
White, mannen vars samling ligger till grund
för världens största publika schackbibliotek i
Cleveland.
En rolig anekdot är hur boken räddade livet på
den amerikanske polisen Fergus Finch. I en upp
görelse med rånare blev han beskjuten. Kulan
träffade hans rockficka där lyckligtvis “A History
of Chess” låg nerstucken. Halvvägs in i kapitel
fyra fastnade kulan och Finch kunde lättad tacka
Murray för sitt liv.
HAROLD MURRAY fortsatte att forska i brädspelens

La scacchiera, June 1953

¦ schackhistoriska

Harold JR Murray.

historia och gav 1952 ut History of Board Games
other than Chess. För att göra sina insikter
mer lättillgängliga påbörjade han ett mindre
schackhistoriskt verk, skrivet i en mer populär
stil. Det oavslutade manuskriptet, kompletterat
av Goulding Brown och Harry Golombek,
publicerades 1963 som A Short History of Chess.
TfS #1
2015
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¤ skolschack

TfS följer Stora Hammars
skola fram mot Schack
fyranfinalen.

Det börjar brännas på Stora Hammars skola i Höllviken. Det är dags för skolmäster
skapet, som spelas över sex veckor fram till distriktsfinalen i Schackfyran.

TEXT AXEL SMITH

N

ågra elever springer och hämtar
de bräden som femmorna och
sexorna lånade till en match i
början av veckan. Resten ställer upp
pjäser och snart är det klart för spel.
Punkterna på whiteboarden får vänta,
om samernas historia och hur renskötseln
går till.
Två gånger i veckan avslutas skoldagen
med ett schackparti. Denna dag spelas
första ronden av Stora Hammar-mäster
skapet.
— Vaddå Stora Hammar? Vad är det?
frågar en elev.
— Det är skolan ni går på, svarar
läraren Ulf Sandberg. Glöm inte att nu
är det tävling. Rörd är förd. Tänk ut hela
draget innan ni pillar på pjäserna!
Stora Hammar har inte klasser utan alla
i samma årskurs undervisas i varierande
grupper. Därför spelas parti
erna i två

»Jag vill ta

ut damen
och tornen
först, och
sedan göra
matt.«

intilliggande klassrum. Tävlingen monrad
lottas, och det är vid toppborden som
läraren måste hålla ordning.
— Det är de duktiga som är livliga,
säger Ulf. Precis som på slöjden. Det är
en del av kreativiteten.
Eleverna skakar hand, ovant och
fnittrigt, och öppnar nästan uteslutande
med 1.e4. Utom på några bräden, där
kungen och damen bytt plats. På borden
ligger nyckelknippor och mobiler. En har
gått sönder: intensivt schackspelande på
bussen till skolan överhettade processorn
och fick batteriet att vidgas. Det är tvek
samt om garantin gäller.
Men schackkunskaperna finns där. De
allra flesta rockerar snabbt och håller
pjäserna i centrum. En spelar svensk
öppning, en annan förlorar damen och
bestämmer sig för att fortsättningsvis
bryta mot allt han lärt sig.

NÄR ELEVERNA får frågan om vad som är det bästa
med schack är svaren de vanliga. De får tänka mycket, det är roligt och de känner att de lär sig.
Att komma på något dåligt tar längre tid.
— Jag gillar inte att göra skolmatten, säger en
elev till sist. Jag vill ta ut damen och tornen först,
och sedan göra matt.
Efter partiet går eleverna hem eller vidare till
fritids, där det finns fler möjligheter att spela och
oftare blir parschack.
Härnäst väntar två träningsmatcher mot andra
skolor, därefter distriktsfinal den 11 april och till
sist - förhoppningsvis - en resa till Västerås på
nationaldagen den 6 juni. Många elever har äldre
syskon som fått göra den resan, men de spelar inte
längre särskilt ofta.
Tror ni att ni kommer att gå till final?
— Ja, svarar eleverna i kör.
— Nej, säger en kille , men utan att ge någon
förklaring.
— Han säger alltid tvärt emot, förklarar bänk
grannen. Han vill inte ha lov och han gillar inte
fredagar.
Men schack spelar han gärna.

Amandas parti håller på så länge att det måste
avdömas. Det klarar eleverna själva. Schack
fyranregler gäller, vilket innebär att en ledning med
ett torn eller motsvarande räknas som vinst.

Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

3-6 april
14-16 maj

Påskturneringen, Norrköping
Deltalift Open, Tylösand

Totalt har 444 spelare deltagit i någon av de fyra första GP-tävlingarna.
Jonathan Westerberg leder på 26½ poäng.

Med kungen på h5 ligger Maja pyrt till mot Tindra. Kanske kan kaninöronen rädda henne? Theo har vunnit sitt
parti och tittar på.
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Ställning för specialpriserna: Dam: Cajsa Lindberg. Veteran: Björn Gillefalk
Junior: J.Westerberg, Kadett: Alfons Emmoth, Minior: Baldur Teodor Petersson
10 rankinggrupper! Här leder Thomas Ernst, Christopher Lissäng, Patrick Drugge,
Björn Gillefalk, Fredrik Qwarfot, Andrii Sevastianov, Baldur Teodor Petersson, Alfons Emmoth,
Henrik Johansson & Hampus Sörensen.
Information på schack.se, via SSF:s kansli 011-10 74 20 eller på hakan.jalling@schack.se
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¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
hittas på sida 53.

1. Vit spelade 26.¤f6+! varpå svart omedelbart gav upp. Efter 26...gxf6 blir det matt: 27.¦g4+
¢h8 28.£xf8 matt.
2. Vit fick fram ett snabbt avgörande med 21.¥h6+! ¢xh6 (21...¢g8 22.£xe6 är omedelbar matt.)
22.¤f7+ och familjegaffeln avgör partiet.
3. Vit vann en bonde efter 23.¤xe5! ¤xe5 24.¦xe5! Här valde svart att offra damen med 24...£xe5
25.¥d4 f6, vilket inte lyckades rädda partiet.
4. Med 29...£xc1! inledde svart en effektiv kombination som hjälpte e-bonden ner till första raden.
30.¦xc1 ¦f1+ 31.£g1 ¦xg1+ (eller 31...¦af8) 32.¦xg1 ¤d3 och nu tillät vit en vacker matt med
33.c5 ¤f2 matt.
5. Med 35.¦g6! bryter vit igenom svarts försvar. h6-bonden går inte att gardera och efter 35...fxg6
36.£xg6 är det omöjligt för svart att försvara h7, h6 och e8 samtidigt. Partiet fortsatte 36...£g7
37.£xe8+ £f8 38.£g6 £g7 39.£e8+ £f8 40.¦xe7 och svart gav upp ett par drag senare.
6. Svarts pjäser har hamnat på tokiga rutor, och vit utnyttjade detta med 20.f5! ¥xf5 (Efter 20...¥c8
21.¦ac1 har vi en komisk situation där löparen på c8 inte går att försvara.) 21.¤xd5 £e6 22.¤e7+.
7. 37...¥d3!! och vit gav upp eftersom det är omöjligt att hålla ihop ställningen utan d4-bonden.
38.cxd3 leder till matt efter 38...¥xd4+ 39.¢b1 ¦c1+ 40.¢a2 ¦a1 matt.
8. 21...£f3 vinner bonde men avgör inte direkt. I stället hittade Åkesson 21...¥xh3! 22.¢xh3
(22.gxh3 råkar ut för 22...¤f3+ och damen på d2 faller.) 22...£h6! Den vita kungen har fastnat i
ett mattnät. 23.£e2 (23.¢g4 f5+! lockar vits kung ut på brädet. Efter 24.¥xf5 ¤xf5 25.¢xf5 £g6+
26.¢f4 ¦f8 är det matt.) 23...¦xe3+! (Det blir också matt efter 23...¤f5+ 24.¢g4 ¦e4+!! 25.¥xe4
£h4+ 26.¢f3 dxe4+ 27.¤xe4 £xe4 matt.) 24.fxe3 ¤f5+ 25.¢g4 £h4+ 26.¢xf5 g6 matt.
En alternativ lösning var 21...¤xg2 22.¢xg2 ¥xh3+ 23.¢h2 ¦e6 med matt.
9. 32...¦xg3+! 33.¢h1 (33.fxg3 £xg3+ är direkt matt.) Här missade svart 33...¦e2!! följt av:
a) 34.£xe2 ¦h3 matt
b) 34.¦xe2 £a1+! 35.¢h2 £g1 matt – vad svart förbisåg under partiet.
c) 34.¦b1 ¦xe4! 35.¤xg7 ¦xg7 och vit kan inte förhindra 36...¦h4+ med flera merbönder.
d) 34.¤xg7 ¦xe1+ 35.¢h2 ¦xg7 och svart har fått för mycket för damen.
De svenska fågelnamnen har
inventerats och över 4 000
arter har fått sina namn
justerade. En av dessa är
Schackspetten, som lever i
Sydamerika. Denna siktades
av Ron Knight i Costanera
Sur, Buenos Aires.
www.flickr.com/photos/
sussexbirder/8077531219

TfS #1
2015

59

£ lång

rockad

Pia Cramling
Team Viking

Vi börjar med det obligatoriska: Har du någon
favorit bland mat, musik, film eller böcker?
Jag älskar vegetariskt och gärna en sallad med
avokado, quinoa och balsamvinäger. Musik:
Freddie Mercury; Film: klassikern Ben Hur;
Böcker: Jan Guillous serie om tempelriddaren
Arn och ”Tjuvarnas marknad”.
Vad äter du vid brädet?
En hel del vatten och grönt te men även en banan
och kanske en macka.
Hur rankingfixerad är du?
Det är en sporre när jag spelar bra men när det går
dåligt försöker jag trösta mig med att det inte är så
viktigt även om jag kanske tappar någon inbjudan.
Din inställning till tidsnöd?
Onödigt, men jag själv är tyvärr ett hopplöst fall –
det har alltid kostat på att ta beslut. Jag önskar att
jag var lika beslutsam som Juan.
Är du skrockfull?
Jo, hemskt mycket! Det har blivit bättre med
tiden, men fortfarande vill jag inte gärna använda
samma penna som dagen innan om jag förlorat.
Har du mer tur än otur vid brädet?
Otur, men jag vet att jag själv ställer till det!
Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Minst halvbra!
Vilken är din värsta förlust?
Många! I Rilton gav jag upp i vinstställning. I
Knockout-VM i Turkiet 2010 var det ett tjockt
streck på protokollen vid 40 drag, men ovanför
draget! Jag hade bestämt vad jag skulle spela men
lät tiden gå ut eftersom jag trodde att vi hade
gjort 40 drag. Det blev direkt hemresa. En gång
missade jag matt i 1(!) innan jag förlorade på tid.
Vad borde göras för svenskt schack?
Det är mycket bra som görs. Schack i skolan är
oerhört viktigt men också att visa upp schacket,
göra det synligt för allmänheten med en värdig och
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fin inramning. Det är svårt att se ett lyft för svenskt
elitschack utan sponsorer, men dit är det för långt
just nu. Med Magnus och en schackboom i Norge
är det ändå bättre förspänt än tidigare. GP-touren
har blivit en succé, men det behövs fler tävlingar,
mer träning från förbundet och fler tjejer.
Vi skulle också behöva få tillbaka Peter
Hlawatsch. Under åren investerade han miljontals
kronor och skulle ha fortsatt på sitt kreativa och
generösa sätt om det inte hade varit för det tråkiga
som hände under slutspelet i Elitserien våren 2013.
Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
F-bonden ett steg eller h- eller a-bonden två steg.
Jag skulle jag kunna tänka mig att pröva det mesta,
men behöver en liten push för att göra det. Det
är inspirerande att se Richard Rapports kreativa
partier. Nakamura, han och Magnus är exempel
på spelare som gjort ”dåliga” öppningar rumsrena.
Vad vill du lära dig?
Yoga och meditation, men jag är lite för rastlös –
det kommer att ta sin tid.
Har du någon dold talang?
Tyvärr inte. Har alltid varit hopplös på typiska tjej
saker som att hoppa hopprep och twist, men jag
var faktiskt ganska duktig på rockring när jag var
liten om det nu kan räknas som något talangfullt.
Vilka svagheter har du?
Alltför många! En av de största är att jag har svårt
att säga nej till saker som jag inte vill göra.
Vad uppskattar du?
Vänlighet, omtänksamhet, positivism och humor.
Skulle du vilja leva på att spela schack?
Absolut och det har jag ju gjort under långa tider.
Vad gör du om fem år?
Spelar schack - bland annat.
Lång eller kort rockad?
Kort rockad - jag är lite för feg för den långa.

Foto: Lars OA Hedlund

¢ försegling

Redaktören gör sista draget för
denna gång. Har du synpunkter
eller önskemål? Tveka inte att
maila på axel.smith@schack.se

fick jag höra att för schack
spelare är rankingdriften större än sexdriften. Det
förstod jag inte då.
Sedan flyttade jag till Norge. Där sitter föräldrar
utanför spellokalen med rankingtabeller, så att
barnen direkt kan få höra hur mycket de gått upp
eller ned. På den ledande nyhetssidan mäts alla
insatser i rankingprestationer. De som har lägre
än förväntat har skuffet. Varken barn eller hobby
spelare slipper undan.
Mänskliga varelser av kött och blod reduceras
till tal. Som om det inte vore nog finns det numera
en livelista så att det dagligen går att följa för
ändringarna i världstoppen.
Visst, rankingen underlättar rättvisa uttagningar,
och den motiverar. Men är det verkligen den rätta

motivationen?
En bekant, han med de
fem katterna, slutade spela så fort han nådde sin
drömgräns. Rädslan att gå ner blev för stor.
När mitt förlag föreslog Pump Up Your Rating
som boktitel protesterade jag vilt. Till ingen nytta.
Sedan dess har jag tappat all trovärdighet.
I vissa kretsar har det blivit status att inte känna
till sitt rankingtal. Folk låtsas som om de inte vet,
men minuter senare kan de räkna upp vad alla i
omgivningen har.
Under våren tar SSF fram en plan för att avskaffa
LASK-rankingen och gå över till elo. Inom ett par
år har kanske den sista listan publicerats.
Så det är hög tid att börja träna! För visst vill
man avsluta med ett tal man kan vara nöjd med?

NÄR JAG VAR LITEN

I TfS # 4/2006 intervjuades den då sextonårige Erik Blomqvist.
Foto: Lars OA Hedlund

— Det skulle vara häftigt att vara stormästare, sa han. Men jag är med
veten om att det är oerhört svårt att bli det. Det vore ju kul om man
kunde kombinera att vara stormästare med att ha ett bra jobb vid sidan
av, som Ferdinand Hellers.
Idag har Erik uppfyllt sin dröm men har än så länge inte några planer
på att kombinera schackspelandet med ett vanligt jobb.
I nästa nummer av TfS lär han ut en av sina specialiteter: att ta bönder
ingen annan skulle vågat ta.

Lägg namnet
på minnet!

Jesper Hall om Magnus Carlsen i
TfS # 9/2001. Han var tio år, lika
gammal som dansken Jonas Bjerre
är idag. Som världstvåa är han
starkare än Magnus var i samma
ålder. Lägg namnet på minnet!

RÄTTELSER TfS # 4/2014
§ Skakhusets annons blev fel. Rätt hittas på s. 25.
§ Bilderna från Skol-SM togs av Lars OA Hedlund.
§ Olaf Barda fick fel motståndare i bildtexten
i SHS # 39. Rätt är ungraren László Szabó, och
partiet spelades i Hastings 1949/50.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna framåt försommaren.
Låg jazzmusik, en rysk krögare
och en schackakademi.
TfS besöker en schackklubb i Hua Hin för att se hur schack i

skolan fungerar i Vietnam. En kortare resa går till Schacksveriges
hjärta - kansliet i Norrköping. Till sist undrar vi vart Axel
Ornstein tog vägen.
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