Synen inget hinder för blind spelare Emil Hermansson återvände till Norrbotten
Daniel Wakeham blåslagen vid brädet Dråpligheter när schack blir litteratur
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SM I UPPSALA
Efter tre år som
schackproffs
känner Erik
Blomqvist att han
fått lön för mödan.
I Uppsala vann
han sex raka partier,
något som inte
hänt på tio år.
Erik berättar hur
det gick till och
kommenterar ett
nyckelparti.

46:e upplagan av Sveriges
största internationella turnering

Clarion Hotel Stockholm

27 DECEMBER 2016 – 5 JANUARI 2017
Missa inte vinterns
stora schackfest med
hela fyra turneringar:

RILTON 1:aCUP
pris: 20 000 kr
RILTON ELO
RILTON 1800 1 jan–5 jan
RILTON 1600 1 jan–5 jan
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Foto:
Lars OA
Hedlund

LOGI
LOGI: Clarion Hotel
Stockholm, Ringvägen 98,
Skanstull:
Enkelrum 735:–
Dubbelrum 835:–
Rumsbokning: Mejla
stockholms schackförbund.
Adress högst upp. Ange om
du vill ha lunch och/eller
middagspaket på hotellet
under Rilton. 125 kr/måltid.

	
  

Mer info, hela inbjudan & webbanmälan på rilton.se

Anmälan och
betalning görs
SENAST DEN
16 DECEMBER
till Stockholms
Schackförbund.
Startavgiften betalas på plusgiro
25 79 58-9 eller
bankgiro
822-1301. Ange
namn, adress,
födelsedatum,
klubb, FIDE-ID,
Elo-tal samt
e-post &
telenr där du kan
nås under tävlingen. Lagstadgad
preliminärskatt
dras från alla
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JÖRGEN MAGNUSSON
Ensamstående blind fyrabarnspappa
med 100 mil till jobbet. Den förre
världsettan bland synskadade
spelare har inte tid med schack.

10

SCHACKBOXNING
Hårdträning och censurerad titelmatch i
London för Daniel Wakeham.

29

STORMÄSTAREN
Harry Schüssler
sticker ut hakan och
slår fast vad som är
en dödssynd när man
tränar.
SIDA 16

UNGDOMSSIDORNA
Martin Jogstad, vann själv
Junior-SM och intervjuar
de andra nykorade svenska
mästarna.
SIDA 34

»Slutet lär bli tufft, eftersom jag är
trött efter 20 timmars spel«
Timur Gareyev
SIDA 56
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¢ ledare
Det är vinnarna som skriver historien, sägs det. Och när Sveriges Schackförbund
fyller 100 nästa år finns det bara vinnare. Carl Fredrik Johansson ser fram emot
jubileumsboken, men även alla andra delar av firandet.

Ä

nnu ett SM är lagt till handling
arna, den här gången i Uppsala.
Kanske överraskade det en del
att Nils Grandelius inte lekte hem titeln,
men det är ingen tvekan om att det finns
fler som aspirerar på stora framgångar.
Erik Blomqvist var klar som svensk
mästare redan innan sista ronden.
Notabelt är också det tydliga genera
tionsskiftet i toppen – de tre medaljerna
togs av spelare som är 25, 22 och 21
år gamla. Samma utveckling kan man
se i världseliten. På topp 100-listan är
numera hälften under 30 år. Och bara
någon enstaka klarar sig kvar efter
50-strecket. Erfarenhet är fortfarande
bra, men ungdomlig energi och fysisk
förmåga slår uppenbarligen högre.
Det var en stor schackfest på topp
moderna Konserthuset, och 1012 starter
vittnar om att spelarna gillar den typen
av arrangemang. Det fanns även en
stor publik. Via Upsala Nya Tidnings
webb-TV kunde 10 000 personer följa
de dagliga direktsändningarna som,
under programledaren Jasmine Rosells
ledning, framgångsrikt kombinerade
elitkommentarer med intervjuer och
andra inslag.

N

Carl Fredrik
Johansson
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och pustar ut
efter ett SM på
hemmaplan

»Ett
praktverk
med
profiler,
skandaler,
talanger,
schack
politik...«

Tidskrift för Schack, årgång 122
Redaktör: Axel Smith, axel.smith@schack.se
Osignerade texter är skrivna av redaktören.
Redaktion: Anders Sandström & Ellinor Frisk.
Samtliga resor klimatkompenseras genom VI-skogen.
Ansvarig utgivare: Niklas Sidmar
Medverkande: Ulf Billqvist, Erik Blomqvist, Joel Eklund, Lars
Grahn, Peter Holmgren, Martin Jogstad, C F Johansson, Lasse
Linusson, Harry Schüssler, Kent Vänman, Michael Wiander.
Bilder: Lilli Bartoi, Calle Erlandsson, Peter Gadh, Lars Grahn,
Lars OA Hedlund (omslag), Maria Helle, Lena Jönsson, Kristian
Lagerborg, London Chess Boxing, Amruta Mokal, Erik Näckholm,
Egon Raitza, Aydin Ramezani, Karsten Wieland, Jan Wikander.
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ästa år går SM i Stockholm och
då ser vi självklart fram emot
ännu bättre tävlingar!
En av TV-intervjuerna under SM var
med Lasse Linusson och Peter Holm
gren, som är mitt uppe i att färdigställa
en fantastisk bok inför Sveriges Schack
förbunds 100-årsjubileum nästa år. De
har vänt ut och in på i princip varje del
av svenskt schackliv och boken kommer
att bli ett praktverk med texter om
tävlingar, profiler, skandaler, talanger,
schackpolitik, landskamper, stormästare,
ungdomsledare och mycket mer. Dess
utom partier och kommentarer från våra
stormästare och rikligt med bilder från
både arkiv och nutida fotografer.
Beställ ditt exemplar redan nu på
schack.se – boken kostar då bara 320
kronor. Bättre använda pengar kan jag
inte tänka mig!
Uppladdningen inför 100-årsfirandet
pågår för fullt. Speciellt kul är att åter
välkomna Nordiska mästerskapet till
Sverige, i juni 2017. Växjö blir spelplats,
vilket borgar för välskötta tävlingar
under Håkan Jallings inspirerande
ledning. Och det händer fler spännande
saker nästa år, håll ögonen öppna! n

Stockholms Schacksällskap &
Stockholms Schackförbund bjuder in till den
nya deltävlingen i Svenskt Grand Prix 2016/2017

ARIADNE

MASTERS

SVENSKT GRAND PRIX O LILLA GRAND PRIX O STOCKHOLM O 4–6 NOVEMBER 2016

!
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Hotellpriser
på spelplatsen

Scandic Ariadne:

650:– 795:–
per natt
i enkelrum
inkl. frukost

per natt
i dubbelrum
inkl. frukost

OBS: Priserna
gäller till den
4 oktober– så
boka i tid.
Telefon:
08-517 386 14
Bokningskod:
456 939 44

Prenumeration: 250 kronor. Plusgiro: 6522-7
Utland: 30 euro, Danmark: 250 DKK, Norge: 250 NOK.
BIC: NDEASESS, IBAN: SE4195000099604200065227

O SCHACKFEST I STOCKHOLM
O PLATS: SCANDIC ARIADNE
O 4–6 NOVEMBER 2016

Annonser: helsida 2 500 kr, halv 1 500 kr, kvarts 1 000 kr.
Svenska annonsörer med schacklig verksamhet 50 % rabatt.
Manusstopp # 2: 30 april. TfS kommer ut fyra gånger per år.
Sveriges Schackförbund: Kabelvägen 19, 602 10
Norrköping, 011-10 74 20, kansliet@schack.se
Tryck: Tallinna Raamatutrükikoda, Estland.
Copyright texts & illustrations © TfS. All rights reserved.
No part may be reproduced in any form without permission
in writing from TfS.
www.schack.se/tfs
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In memoriam
VIKTOR KORTCHNOI

23 mars 1931 - 6 juni 2016

Foto: Amruta Mokal

"Det var verkligen
jättekul."

Foto: Karsten Wieland

I TfS 2015/2 berättade Nils-Gustaf
Renman om att det tjatats på att han
skulle börja spela turneringar igen. I
Lag-VM för veteraner 65+ i Dresden
i somras gjorde han en stark insats på
Sveriges förstabord med 5/8.
– Jag kommer definitivt att göra om
det många gånger, säger Renman.
Inför det sista partiet hade
svenskarna medaljchans, men efter
en förlust slutade laget på åttonde
plats. Ryssland vann guld.

Sverige II mot Finland.
Bord 1: Leif Svensson mot Harri Hurme.
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En av historiens främste schackkämpar
har gått bort. Viktor Kortchnoi spelade
två VM-matcher och var vid 75 års
ålder fortfarande en av världens 100
bästa spelare.
Pia Cramling har sagt att hennes mest
Viktor Kortchnoi i
minnesvärda parti är mot Kortchnoi i
Skellefteå 1989.
Lloyds Bank Open 1982.
– Jag fick sitta på ett av toppborden på podiet och möta den
världsstjärna jag då beundrade mest. Efter 5.d4 tänker Kortchnoi
i över en timme, för att som han sa efteråt undvika alla remi
varianter. Men det blev remi i alla fall och Kortchnoi satt länge
kvar och analyserade partiet med mig och andra som slöt upp.
Det var stor uppståndelse och fullt med folk runt bordet.
Därefter har de mötts i matcher mellan veteraner och
damer. Cramling vann två gånger, 1984 och 1995.
– Han blev mycket upprörd båda gångerna, men vi pratade
inte med varandra efter partierna. Det var nog lika bra. För mig
var det förstås en underbar känsla att vinna.

Foto: Lars Grahn

Nils Grandelius placering på världsrankingen efter de sex första ronderna
i Porticcio Open, Korsika.

MATTS ANDERSSON

15 april 1931 - 14 juni 2016

Vår vän, schackbroder, spelare,
eldsjäl, funktionär och heders
medlem i Tanums Schacksällskap och Västergötlands Schackförbund har gått bort.
Matts var en av grundarna
till vår förening 1961, och dess
Vid SSF:s kongress 2006 fick skatt
mästare (kassör) i mer
Matts Andersson ett ungdoms än 35 år. Han hade ett brin
ledarstipendium.
nande intresse och lidelse
för schacket. Hans betydelse för ungdomsverksamheten i
Tanums kommun kan inte överskattas.
Matts var taxi- och busschaufför under sitt yrkesverksamma
liv och när han hade avslutat jobbet för dagen höll han i
juniorverksamheten i alla kommunens skolor - Backa, Lur,
Hede, Tanum, Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund och
Rabbalshede. Som mest hade Matts 123 adepter runt om i
kommunen. Många hundra - ja faktiskt över tusen har lärt
sig spela schack tack vare Matts enorma arbetsinsats.
CHRISTIAN CARLSSON, sekreterare Tanums SS

INSÄNDARE. Sedan många, många år dokumenterar Eksjö SK

lagens och spelarnas insatser i Allsvenska serien. På Sveriges SF:s
utmärkta hemsida hämtar vi faktauppgifter. Vi refererar också till
artiklar och i TfS har vi fram till i fjol funnit vad vi letat efter.
I 2015 års upplaga behöver man lupp för att i nr 2 hitta artiklar
som hänförs till Allsvenskan – en återkoppling till Stellan Brynells
tips, kombinationsövningar samt en fin intervju med Evgenij
Agrest, lagledare och spelare i segrande SK Team Viking. I nr 4
ägnas två sidor åt nystartade klubbar och klubbar som återupptagit
tävlingsverksamheten. Trevligt, men perifert.
I årets två TfS-nummer finns inte ett enda resultat, inte ett enda
parti, inte en enda artikel. Ett medvetet val eller en förarglig fadäs?
TfS har upphöjts till förbundsorgan. Vilka är ägardirektiven? Vilka
är medlemsförväntningarna?
Den första frågan vet jag inte svaret på. Däremot är jag över
tygad om att spelare och övriga klubbmedlemmar, alltså läsarna,
förväntar sig att TfS uppmärksammar de lagansträngningar som
görs, allt från Elitserien till distriktsserierna.
Eksjö SK klarar sin dokumentation utan hjälp från TfS. Frågan
är om TfS klarar läsarnas krav på nyheter från och information om
Allsvenska serien.
HÅKAN ÅKVIST

”Faran för nikotinmissbruk har
alltid varit stor för schackspelare,
ty rökande och tänkande hör
onekligen på något sätt ihop.”

Läkaren Bengt Boyes i TfS 1955 # 1. I nästa nummer
blir det hälsotema i TfS. På bilden syns Michail Tal.

INSÄNDARE. Benkö-intervjun i senaste TfS föranleder
följande partiska vittnesmål i ett sedan länge preskriberat ärende. 1970
gav jag och Jan Berglund ut ett häfte om Volgagambit. Häftet fick ett
överraskande gott mottagande och året därpå tryckte vi upplaga II.
Pál Benkö, som figurerade i ett flertal partier och som uppenbarligen gillade utgivningen, tog ett djärvt journalistiskt grepp, sannolikt
inspirerad av den amerikanska miljön. Han började med att kopiera
häftet rakt av. Han behöll, men stuvade om i vårt variantträd. Han
utökade antalet egna partier och kompletterade med OS i Skopje 1972.
Sammantaget blev det en elegant inbunden bok, utgiven i
december 1973 med titeln – The Benko Gambit!
Jan och jag är inte helt bortglömda. Benkö förklarar, att Volgagambit är ett felaktigt namn. Han påstår, att han försökte popularisera
öppningen under namnet Benoni Countergambit, men att fler och
fler spelare började kalla den för Benkö-gambit!
Han ondgör sig – med all rätt – över att vi skriver ”den ungersk
födde amerikanske stormästaren Pal Benkö” Han poängterar, att
han föddes i Frankrike men växte upp i Ungern.
Därför är det med viss skadeglädje jag konstaterar att Benkö
placerade partiet Bernhard Karlsson – Åkvist från Eksjömäster
skapet 1970 i – Ebso. Ibland kan även enkla avskrifter bli oigenkännliga.
På fyra (!) bilder i Benkö-intervjun figurerar The Benko Gambit.
Enligt min mening minst tre gånger för mycket!
HÅKAN ÅKVIST

REPLIK. Med tre månader

mellan TfS-numren sjunker
nyhetsvärdet snabbt. SSF har
därför valt att utöka bevak
ningen på hem
sidan, där
man inte bara hittar resultat
utan även rondreferat, bilder
och kommenterade partier.
I TfS prioriteras reportage
framför resultat och referat.

I detta nummer har vi
besökt Boden, där schacket
blomstrade upp utan något
allsvenskt lag.
Men i många klubbar är
Allsvenskan ett nav och det vill
vi skriva mer om, inte minst
med tanke på idén att öppna
upp för matcher via internet.
En risk eller en möjlighet?
AXEL SMITH
NIKLAS SIDMAR

5111

Så många partier har Viktor
Kortchnoi i databasen, flest
av alla närschackspelare.
Bland damerna toppar Pia
Cramling med 2761.

Foto: Jan Wikander

§ en

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

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
överlämnade via Inger Hedmans
hand den svenska fanan till SK
Rockaden, med kunglig hälsning.
– Vi känner oss hedrade,
säger klubbens ordförande
Lennart Örnmarker. Fanan
kommer att pryda sin plats
vid säsongsstart, då vi har tre
färska svenska mästartitlar att
fira: lag, kadett och individuellt.
TfS #3
2016
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Världens bäste blindschackspelare

försämrades synen av en cancer
sjukdom i ögonen. Läkarna opererade bort det
ena och hoppades in i det längsta kunna rädda
det andra. Men till sist kunde han bara se ljus och
skuggor.
– När tumören hade kommit till en kritisk
punkt låg jag på sjukhuset. En kille hade fått låna
en leksaksbil och jag hoppade ner från sängen
för att hämta den. Då svartnade det helt, det var
traumatiskt och jag blev rädd och vände om för
att kravla tillbaka. Men jag såg inte längre sängen.
Sedan var det slut.
Han hade inget annat val än att anpassa sig till
sin nya verklighet, men är glad att han kunnat se.
Han minns TV-bilder, färger och har en annan
uppfattning om djup och struktur än vad han haft
om han varit blind från födseln.
Som åttaåring 1975 hörde han på TV om en VMmatch i schack. Han fängslades av mystiken och
spänningen, och på skolbussen frågade han om
chauffören kunde spela. Han fick lära sig reglerna
och hittade en tillflykt från en kaotisk tillvaro, en
fristad där han kunde hävda sig. Snart hade han
läst alla schackböcker som fanns på punktskrift
eller som talbok.
I TVÅÅRSÅLDERN

P

å kort tid har det byggts tusen lägenheter i Södra Råbylund, och området är
fullt av grävskopor, högar med byggmaterial och avspärrade områden. Det
luktar fortfarande byggdamm i Jörgen Magnussons lägenhet, ett halvår efter
att han flyttade från Uppsala till Lund. På de vita väggarna hänger tavlorna
på trekvart.
Han tar trappan i långa steg och hämtar ett schackbräde. Vänsterhanden rör sig
snabbt, pjäserna ställs ner i gluggarna och han visar en uppställning han tänkt använda
vid debuten i sin nya klubb tre veckor senare.
– Uppställningen är enkel att spela när man inte har tid att träna så mycket.
För det har han inte. Från sitt andra äktenskap har han en sexårig son, som är hos
honom fyra dagar av sju. Hälften av tiden har han dessutom hand om sina halvårsgamla
tvillingdöttrar från det tredje äktenskapet. Lägg därtill jobb i Sundsvall hundra mil
bort. Och att han är blind.

JÖRGEN MAGNUSSON
Klubb
Född
Familj
Bor
Yrke

Lunds ASK
28 april 1967
Ensamstående, fyra barn
Råbylund i södra Lund
Religionshistoriker vid Mittuniversitetet, med
koptiska texter som specialitet
Meriter Var 1993 världens högst rankade spelare
med synhandikapp
Uppdrag Ordförande för Sveriges Syndskadades
Schackförbund, www.srfschack.org
Kuriosa Förstår nio språk
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Schacket var viktigt, och
jag vill hålla fast i det
territorium jag erövrat.

Schack blev viktigt, så viktigt att han började
må dåligt före varje turnering. Han kräktes före
och under turneringar, men hans föräldrar hade
förtroende för att han skulle klara sig på egen
hand.
Du funderade inte på att sluta?
– Jag hade inte så många alternativ. På den tiden
integrerades blinda i den vanliga skolan. Det var
bra på ett sätt, men det ledde också till att man
blev isolerad. När folk började med mopeder kom
jag utanför. Schacket var viktigt, och jag vill hålla
fast i det territorium jag erövrat.
Snart kom också framgångarna. Som
trettonåring debuterade han i olympiaden för
synskadade i Holland. På ditresan fick han ett av
sina anfall av illamående och var utslagen under
ett knappt dygn, men han återhämtade sig lagom
till partistart. Tystnaden, friden att få sitta i lugn

Jörgen läser TfS på punktskrift, översatt av
Myndigheten för tillgängliga medier.

och ro och känslan av att inte längre plågas av
kramper och smärta gav ett fokus som han inte
upplevt varken förr eller senare.
Det blev fyra JVM-guld för synskadade och
han hävdade sig även bland seende spelare, bland
annat med Lag-SM-guld för två olika klubbar.
Efter gymnasiet försörjde han sig som tränare
och i slutet på 80-talet reste han till Budapest i ett
halvår för att verkligen ge schacket en chans.
– KATASTROFMINIMERING ÄR mottot när jag inreder,
säger Jörgen. Att det inte ser för konstigt ut.
Han har fått smakråd vad gäller soffan,
och sonen Axel har hjälpt till att handla till
tvillingarna. I vardagsrummet står två gungstolar
och ett babygym. Flickorna är ännu inte så gamla
att de springer runt.
Ett par veckor tidigare träffade Jörgen en ny
kvinna, och de ska resa på semester tillsammans
över påsken. Men han är inte säker på att det är
ett förhållande att satsa på; det passar dåligt med
fler barn.
För att kunna ta hand om barnen hoppas han få
möjlighet att jobba hemifrån i större utsträckning.
Han är docent vid Mittuniversitetet och behöver
publicera ytterligare några vetenskapliga texter
för att bli befordrad till professor. Då kan han
söka en tjänst i Stockholm, vilket inte bara
minskar pendlingsavståndet utan även ger mer
forskningstid som kan spenderas i Lund.
Innan döttrarna börjar på dagis är det svårt att
hinna med och det är tack vare hans låga sömn
behov som vardagen går ihop. Natten innan vi
sågs sov han tre timmar och steg upp vid fyra för
att rätta studenternas inlämningar.
Någon trötthet märks inte av.

TfS #3
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Sexårige Axel håller själv ordning på sitt rum. Tvillingarna sover inne hos Jörgen.

länge ansetts som en farlig
sysselsättning, med stor risk för galenskap. LouisCharles Mahé de La Bourdonnais från Réunion
i Indiska oceanen betraktades som inofficiell
världsmästare mellan 1821 och 1840. Då var han 45
år och spelade tre blindpartier simultant. Ett par
veckor senare dog han, och läkarens slutsats var
att blindsimultanen lett till överansträngning av
de tunna blodkärlen i hjärnan.
I början på nästa århundrade varnade den
ledande amerikanska tidskriften inom medicin
för att blindschack ”i praktiken är en övning i
hallucinationer (…) som kan skada den mentala
hälsan.
Jörgen Magnusson känner inte igen det. Det
bräde han plockat fram kommer han att ta med
till seriepartiet, det är ett hjälpmedel han får som
blind spelare. Men när han är i god form behöver
han inte känna efter var pjäserna står, utan håller
ställningen i huvudet. En gång glömde han att
ta med brädet till klubben och testade att spela
BLINDSCHACK HAR
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tretton partier samtidigt. 416 pjäser att hålla reda
på. Det gick helt okej.
Utmaningen på turneringar är snarare den nya
miljön. Reser han ensam måste han lägga energi
på att hitta promenadstråk och restauranger, så
att det inte blir samma varje dag. Men annars
upplever han att schack är ett område där han
kunnat konkurrera på relativt lika villkor.
Förutom bristen på träningsmaterial. När han
läst färdigt de böcker som fanns på punktskrift
bestod hans träning till stor del av att själv
analysera olika möjligheter, och han hittade på
egna system.
– Jag var extremt oskolad. Ryssarna sa vid något
tillfälle att jag måste ha en bra psykologisk blick,
för jag gör saker som man inte kan göra. Det måste
jag begripa, menade de, men det gjorde jag inte.
Det förutsatte också András Adorján, som
anlitades som tränare i Budapest.
– Det enda jag lärde mig var att kvalitetsoffret är
det säkraste av alla offer. Resten tog han för givet

’’

Jag ville utveckla ett
pascifistiskt spelsätt där
man vann utan att slå
ihjäl några pjäser.

ny identitet och i stället för
religion började han studera religionshistoria i
Uppsala.
– Det var som att gå in i en godisaffär med offen
tliga föreläsningar, teaterbesök och middagar. Att
det fanns ett alternativ var ytterligare en orsak till
att schacket blev mindre betydelsefullt.
Sedan dess har det mest blivit seriespel, hela
tiden i Elitserien, och tävlingar för blinda. Idag
är han agnostiker och religionshistoriker, med
koptiska texter som specialitet. Han scannar in
litteratur, får den uppläst och kan utöver koptiska
FAMILJEN GAV EN

Foto: Kristian Lagerborg

att jag kunde.
Så småningom lärde sig Jörgen att läsa
schackböcker med Optacon, ett hjälpmedel som
omvandlar vanligt skrift till vibrationer från små
nålar som återger bokstäverna grafiskt. Han skrev
av många böcker till punktskrift och tog igen en
del av det han missat.
Men när han tränade med Ulf Andersson
inför ett Junior-VM, förskräcktes Ulf över hur
Jörgen snabbt gick på angrepp och därmed
bröt mot sådant alla visste. Styrkan var i stället
att räkna varianter och på något märkligt sätt
fungerade spelstilen. 1993 var Jörgen rankad som
världens bästa blindspelare. Samtidigt blev annat
i livet viktigare. Samma år fick han en dotter, och
sambon mådde dåligt efter att ha trasslat in sig i
Livets ord.
– Jag hade själv en religiös period som tonåring.
Den smittade av sig på schacket, jag ville utveckla ett
pascifistiskt spelsätt där man vann utan att slå ihjäl
några pjäser. En slags samklang mellan schacket
och det jag trodde var någon världsprincip. I
Junior-SM 1986 [för seende] gick det helt okej.
Trodde du verkligen att det skulle fungera i
schack?
– Jag reflekterade aldrig över det, utan hade helt
enkelt en känsla av att det var så jag borde göra.
Det var galenskap på många plan, men inte så
ovanligt utifrån den svåra uppgift som det är för
en blind ung människa att finna sin identitet.

Jörgen Magnusson (Farsta SK) möter Nils Grandelius
(LASK) i Elitserien år 2009.

även gammalgrekiska, latin och forn-persiska.
– Jag är asocial och lär mig bara döda språk,
skämtar han och berättar att det är knepigt
eftersom språken inte var universella. De
grammatikböcker som finns innehåller många fel
och han får själv skapa sig en förståelse efterhand.
Avhandlingar på italienska och franska kan han
också stava sig igenom, men de språken har han
också lärt sig som om de vore döda. Tyskan är
bättre.
I forskarkretsar är boken Judasevangeliet
(2008) omtalad. Där argumenterar han för att
den populära bilden av att Judas förråde Jesus är
felaktig. Det har blivit fel i översättningen, sam
tida texter ger snarare en bild av att Judas var en
upphöjd lärjunge och det var först när Messias
inte kom som det fanns ett behov av att hitta en
syndabock.
ska få den uppmärk
samhet de förtjänar tar Jörgen ofta hand om en
i taget. Han hämtar och lämnar dem i taxi hos
mamman, som bor ett par mil bort. Efter en natt
med arbete och matning ska Axel lämnas på
skolan i centrala Lund. Är det fint väder tar Jörgen
honom på axlarna, han uppskattar närheten
till naturen och möjligheten att höra gässen vid
Råbysjön. Annars tar de bussen till Domkyrkan
och går den sista halvkilometern. En app i
telefonen visar vägen.
Det blir svårare när tjejerna blivit större.
Hemma är riskerna få, men det är värre på lek
platser – kommunen beviljar nämligen ingen led
sagare för barnens skull. Men kanske får han ändå
hjälp. Semestern över påsken ställde han in, men
han har hunnit träffa en ny kvinna efter det.
Schack är det svårt att få tid för och ett möte
i Sundsvall gör att han tvingas lämna återbud till
FÖR ATT TVILLINGDÖTTRARNA
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seriematchen. Prefekten har börjat
visa missnöje med att ingen av de
anställda bor i stan.
– Vi sköter våra jobb, men han
vill att vi ska vara där nio till fem,
som på ett kontor. Men chefer
kommer och går, så är det.
Han
följer
inte
några
schacknyheter och har inte hört
talas om den mest omtalade
blindspelaren idag, norrmannen
Stein Tholo Bjørnsen. Han började
spela för två år sedan och efter en
trög start var han obesegrad under
ett års tid och hyllades i media.
– Vilken utveckling! säger Jörgen och
tror inte riktigt på vad han får höra.
Och snart kom det fram att den
diktafon som använts för att notera
dragen haft blue
tooth. Skandalen
var ett faktum och Bjørnsen
stängdes av.
De som fuskar hittar ofta ett motiv
till varför just de har moralisk rätt
att tänja på reglerna, och Bjørnsen
kanske tyckte att det var rätt att
kompensera för att han inte kunde
se. Jörgen håller inte med.
Jörgen känner sig fram på brädet han har med till alla turneringar.
– Att ha ett handikapp är inte att
En annan gång vägrade en svensk elitspelare att
vara förfördelad. Jag har inte heller
samma hjärna som Magnus Carlsen, det blir ändå fortsätta partiet när han höll på att förlora. Han
aldrig rättvist.
påstod att det var svårt att spela mot en blind
Han berättar om en goalballturnering där lagen motståndare. Protesten gick igenom och partiet
tvingades byta bindel mellan två matcher. Några dömdes remi, men i de tre följande partierna
av de bästa spelarna blev plötsligt fumliga, och det mot samma spelare vann Jörgen förkrossande.
kom fram att de såg mycket mer än de uppgett. I Motståndaren rusade ut ur spellokalen utan att
schack har han inte upplevt något regelrätt fusk, skaka hand, som om det dåliga samvetet hunnit
däremot flera spelare som utnyttjat att han varit ikapp honom.
blind.
– De flesta seende schackspelare är otroligt
I Hallsbergs internationella juniorturnering vänliga, men en elitspelare hotade med att de
låg en motståndare illa till när partiet gick in i kunde tvinga mig att lägga av genom att vägra
tidsnöd. Då slutade han sonika att säga dragen, spela mot mig.
något han enligt regelboken måste göra. Domaren
Den värsta episoden kommer dock från
stod på hans sida eftersom arrangören ville ta väl en turnering för blinda, 1995 års EM utanför
hand om de spelare som bjudits in från utlandet, Pamplona i Spanien. En dag hade domaren tagit
och Jörgen fick fråga publiken för att ta reda på dit några vänner för att titta på svensken som alltid
vilket drag som spelats.
var lika lugn hur lite tid han än fick. Men i just det
– En åskådare försökte förklara för sin dotter partiet slutade den ryske motståndaren säga sina
vad som hände. Det lät ganska roligt när han sa: drag, och Jörgen blev förbannad och smällde så
Det är synd om han som är seende.
hårt på klockan att en knopp trillade av. Domaren
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skruvade fast den och partiet fortsatte.
– Ditt jävla fascistsvin, ropade Jörgen. Jag ska
slakta dig ändå.
Åskådarna applåderade som om det var
tjurfäktning.

’’

Ditt jävla fascistsvin. Jag
ska slakta dig ändå.

JOBBET OCH FAMILJEN kommer först. Han har
sökt jobb i både Odense och Stockholm, men
än så länge reser han till Sundsvall varannan
vecka. För tillfället forskar han om de tidiga ver
sionerna av skapelseberättelsen. Samtida texter,
som senare plockades bort ur bibeln, menar att
mannen och kvinnan skapades samtidigt som två
androgyna varelser. Att mannen skapades först är
en patriarkal tolkning som kommit långt senare.
I Lund är det fokus på barnen, med dans och
simskola för Axel. Sin nya klubb har han inte
besökt sedan flytten, men lite schack blir det. I
slutet på mars reste han till SM för synskadade i
Västerhaninge. Själv vann han alla sina partier –
utan att må illa och utan huvudvärk. Det ebbade
ut i puberteten, men sedan dess tycker han inte
heller att koncentrationen nått samma nivå.
Mer än över sin egen seger gladdes han över att
det gick bra för ungdomarna.
– Idag har sjukvården blivit så bra att den kan

rädda synen på allt fler. De som ändå blir blinda
har därför ofta andra handikapp som gör det
svårare för dem att spela schack.
Men han tror att schack kan göra stor nytta. Den
visualiseringsförmåga som övas upp kompenserar
för de brister i visualisering som ett synhandikapp
ofta utgör.
En vardagskväll i mitten av april kommer han
till LASK:s klubblokal Schackhuset tillsammans
med Axel. Jörgen har berättat att han mest spelar
för pappas skull, men det märks inte. De spelar
som ett lag och utmanar en annan medlem.
– Varför har pjäserna inga ploppar? frågar Axel.
Det har vi hemma.
Det är normen för honom och Jörgen packar
upp sitt bräde. De svarta pjäserna har små metall
piggar och rutorna är upphöjda. Axel sitter vid
det större brädet, utför dragen och trycker på
klockan. Det verkar också som att de bestämmer
dragen tillsammans.
– Ett bra exempel på skendemokrati, säger
Jörgen.
För det är han som har sista ordet när de inte
är överens. Samarbetet fungerar bra och efter en
liten kombination blir det matt.
På kvällen firar de med hämtpizza och en flaska
vin – efter tre långa nätter med arbete har Jörgen
en ledig natt innan han tar taxi för att hämta en av
tvillingarna. Brädet har packats ned. n

3 kombinationer
 Milenko Cabarkapa

n Jörgen Magnusson
 Seville Once 1990

 Jörgen Magnusson

n Evgeny Spinu
 OS, La Pineda 2004

 Lösningar på s.64

 Kamil Kasymov

n Jörgen Magnusson
 OS, La Pineda 2004
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¢ stormästaren

Harry Schüssler porträtterades i TfS 2015/4. Då ställde han sig kritisk till hur dagens
svenska elitspelare tränar. Nu delar han med sig av sina tre käpphästar och visar
exempel både från i år och från 1970-talet.

Mina råd till Anders Larsson

jag ge Anders?
Vad är det egentligen som
behövs för att bli stormästare?
Det kan vara intressant att veta
för både den som drömmer om
stor
mästartiteln och den som
bara vill bli starkare.
Jag har följande tre teser:
VILKA RÅD KAN

1. Taktik är viktigast
2. Träningen ska vara rolig
3. Träningen bör bygga på
aktivt tänkande
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TAKTIK ÄR VIKTIGAST

Det stora flertalet partier avgörs
genom taktiska fel och finesser.
Ett typiskt exempel är följande.
Foto: Lars OA Hedlund

kvar av en
öppen turnering i Sitges, strax
söder om Barcelona, när jag
en sommardag 2016 talar med
Anders Larsson, Kungstornet.
Han är min vän sedan många
år och nu har han chansen att,
vid en gynnsam lottning, ta en
stormästarinteckning.
Även om han skulle klara en
sådan i Sitges behövs ett par
till. Och han behöver trots allt
bli ännu bättre för att få både
fler inteckningar och ett högre
rankingtal, vilket också krävs
för titeln.

DET ÄR TVÅ RONDER

o Veselin Topalov
n Peter Svidler
þ Sinquefield Cup 2016


  
    
 
   
    
  
   
    

Vit har en något bättre bonde
struktur, men det bör inte räcka
särskilt långt efter 25...¦b3 eller
rentav 25...¤xa5. Men världs
stjärnan Svidler räknade fel.
25...¦b4? 26.£c3!
Springaren på c6 är hotad.
Om svart retirerar med hästen
faller svarts torn. Alltså finns
bara en möjlighet.
26...¤xd4 27.£xb4+ ¤e2+

’’

GM Harry Schüssler

Född: 24 juni 1957
Klubb: Eksjö SK
Yrke: Jurist
Bor: Uppsala
Förebilder: Ulf Andersson och
Lars Karlsson har båda ett inspirerande förhållningssätt till schack
Bästa schackbok: Jonathan
Speelman: Endgame Preparation
Kuriosa: Något år innan ovanstående bok kom ut låg jag på
golvet i en omöblerad London
lägenhet och analyserade slut
spel med Speelman. Vill gärna
tro att jag inspirerade till boken.
Meriter: Svensk mästare 1976
& 1978. GM 1988.

Målet med taktikträning är i första
hand att samla taktiska bilder. Ren
varianträkning är också viktigt, om än
inte lika betydelsefullt.

Svart klarar sig efter 28.¢h2
¤xc1 29.£b8+ Kh7 30.£b1+
¤d3, på grund av finessen
31.¤e1 £e5+, som angriper
vits springare. Vits kung ska
därför inte gå till h2 i diagram
ställningen.
Inte heller 28.¢f1 duger:
28...¤xc1 29.£b8+ ¢h7 30.£b1+
bemöts med 30...£d3+! och
dambyte.
Topalov hittade ett starkare
drag.
28.¢h1!
Svart är förlorad och Svidler
gav upp. En nyckelvariant är
28...¤xc1 29.£b8+ ¢h7 (eller
29...¢f7 30.£xc7+) 30.£b1+
¤d3 31.¤e1 med springarvinst.
alltså efter
ett taktiskt misstag, något som
är oerhört vanligt även på hög
nivå. Hur undviker man sådant?
Självklart går det att träna
taktik, och det är den i särklass
mest poänggivande träningen
man kan ägna sig åt.

SVIDLER FÖRLORADE

MÅLET MED taktikträning är i
första hand att samla taktiska
”bilder”. Genom att ha ett stort
erfarenhetslager med sådana
bilder kan man själv, snabbt,
hitta sådana kombinationer
vid brädet. Bildbanken bygger
man upp genom att träna
mängder av kombinationer. Ren
varianträkning är också viktigt,
om än inte lika betydelsefullt.

När jag var i
åttaårsåldern sträck
läste jag Kurt Richters
böcker, bland annat
Schackkavalkad I & II
och Schachkombina
tionen.
Därmed fick jag en
”bildbank”, som jag
har haft stor nytta av.
Richter var förtjust i
udda kombinationer,
men också i ställ
ningar som rymde
fällor. Här är ett par
exempel på hur jag
har lyckats utnyttja
den kunskapen.

Foto: Lars OA Hedlund


   
    
  
   
    
  
  
    


I varje nummer av TfS skriver en
svensk stormästare om ett valfritt
tema och delar med sig av minst
ett träningstips.

Anders Larsson (Kungstornet) tog en IM-norm i
Barcelona 2014. Två år senare återvände han
till Spanien och hade goda chanser på en ny
norm.

o Istvan Bilek
n Harry Schüssler
þ Helsingfors 1978
1.c4 b6 2.d4 e6 3.¤f3 ¥b7 4.g3
¥xf3 5.exf3 d5 6.¤c3 dxc4
7.¥xc4 c6 8.d5!


 
  
  
   
   
   
   
  


I detta finalparti från en
turnering i Helsingfors har
vit skaffat sig ett klart övertag
i form av löparpar och en
exponerad svart kung.
Vits bondeframstöt veder
lägger svarts öppningsidé och
är taktiskt berättigad; om svart
ger sig in i varianten 8...cxd5
9.¤xd5 exd5 9.£xd5 £xd5
10.¥xd5 är han helt förlorad.
Tornet på a8 går inte att rädda.
Svart har därför stora problem

i diagramställningen, men jag
såg en möjlighet att gillra en
taktisk remifälla. Jag spelade
snabbt följande drag.
8...exd5 9.¤xd5 ¤e7
Nu bibehåller exempelvis
10.¤xe7 fördel, men den
ungerske stormästaren svalde
betet och valde en frestande
fortsättning.
10.¤f6+?! gxf6 11.¥xf7+ ¢xf7
12.£xd8 ¤d5!


   
  
  
   
    
   
   
  


Poängen. Vits dam är fångad
och det hotar 13...¥b4+. Vi
enades om remi, vilket, genom
dragupprepning, blir slut
resultatet efter exempelvis
13.0‑0 ¥g7 14.£d6 ¥f8 15.£d8
¥g7 osv.
TfS #3
2016
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o Harry Schüssler
n Yrjö Rantanen
þ Rilton Cup 1977/78


   
 
  
   
   
  
 
   

Svart har just dragit 23...¦e8e7. Det är uppenbart att planen
är 24...¦fe8. Jag upptäckte en
taktisk möjlighet som bygger på
att svart inte kan schacka på e1
med tornet i en nyckelvariant.
Därför:
24.¢f2!? ¦fe8?
Att fullfölja dubbleringen var
ett logiskt och förväntat misstag.
25.¦d7!


   

  
   
   
  
 
    


Nu är svart förlorad:
a) 25...¦xd7 26.¦xe8 matt
b) 25...£xd7 26.£xd7 ¦xe1
(inte med schack!) 27.£xf7
c) 25...¤e5 26.¦xe5!
I stället fortsatte svart i enlig
het med min planerade huvud
variant.
25...¤h6 26.£xg7+! ¢xg7
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27.¦xb7

Björn Borg må ha vunnit Wimbledon
genom att i sin ungdom ägna en stor del av
sin fritid åt att slå bollen mot en garagevägg.


   
 
  
   
    
  
 
    

Svart är hjälplös eftersom tornet
på e7 är sidofängslat.
27...¦xb7 28.¦xe8 c4 29.¦e6 ¤g8
30.¦xa6 ¦c7 31.¥d4 Uppgivet.
Vit har ju två bönder mer samt
fördelen av att ha löpare mot
springare.
jag inte funnit
kombinationsidén med sido
fängslingen utan de två nedan
stående ställningarna, båda
hämtade från Alexander Kotovs
bok Lehrbuch det Schachtaktik,
utgiven 1972. (Vilka spelarna
var framgår inte av boken.)
KANSKE HADE

þ Kotov 1


    
   
 
   
    
  
   
    

Vits dam är illa ute, men vit
slingrar sig ur greppet.
1.¦xe6 ¦xe6 2.b6+! ¢xb6
Om svarts kung backar följer
3.¦h8+.
3.¦h6! Uppgivet.

Svarts torn är sidofängslat,
precis som Rantanens torn på
e7 var.
þ Kotov 2


   
  
   
  
   
   
  
    

Svart hotar matt genom
1...£xh2+ osv, men vit kan
parera hotet.
1.¤xf3! exf3
Nu är e-linjen öppen för vits
torn på e1.
2.£g7+! Uppgivet.
Efter 2...¦xg7 3.¦e8+ ¦g8
4.¦xg8+ ¢xg8 5.gxh4 har vit
flera merbönder.
Ett annat exempel på hur ett
rikt bildbibliotek med taktiska
möjligheter kan underlätta
spelet är följande nyckelparti
från SM i Uppsala.
o Hans Tikkanen
n Erik Blomqvist
þ Sverigemästarklassen 2016


    
    
    
    
   
   
    
    


Det finns nog flera vinstvägar,
men den blivande mästaren
Erik Blomqvist fann en lång
variant, som han beräknade
korrekt.
42...¦xh3
43.¦xh3
¤xh3
44.¢e3 ¢d6 45.f4 ¢c5 46.f5
¤g5 47.f6 ¢b4 48.¢e2 ¢xa4
49.¢d1 ¢b3 50.¢c1 a4 51.¢b1
a3 52.¢a1


    
    
    
    
    
   
    
    


52...¤f3! 53.f7 ¤d4 54.f8£
¤c2+ 55.¢b1 a2+ 56.¢c1
a1£+ 57.¢d2 £e1+ 58.¢d3
£e3 matt.
DEN AVSLUTANDE vändningen
med ny dam följt av £a1-e1-e3
matt har förekommit ett otal
gånger tidigare. Genom att ha
den i sitt ställningsbibliotek
kunde Blomqvist snabbare
och säkrare räkna fram den
dödande varianten.

Mina två nästa käpphästar
handlar båda om hur träningen
ska bedrivas.

2

TRÄNINGEN SKA VARA ROLIG

Inom många andra idrotter är
det självklart att träningen görs
lustfylld. Björn Borg må ha
vunnit Wimbledon fem gånger
genom att i sin ungdom ägna
en stor del av sin fritid åt att
slå bollen mot en garagevägg,
men ingen seriös tränare skulle
rekommendera den metoden.

I stället varieras inom
tennisen och i andra
bollsporter övningar med
boll på en mängd olika
sätt, och kombineras med
andra moment.
Och Sarah Sjöström la
inte grunden för sitt OSguld genom att simma
fram och tillbaka i samma
tempo flera timmar varje
dag. Att variera träningen
och att ha kul är särskilt
viktigt när det är hjärnan
som övas eftersom denna
bör vara fullt påkopplad
för att lärandet ska bli Harry Schüssler på 1980-talet.
effektivt. Undvik alltså
monoton träning. Träna
gärna ihop med andra. Gör förtjust i exempelvis Englundövningar som bygger på att lösa gambit så är det inget fel
ett visst antal kombinationer på att förkovra sig ytterligare,
viss tid, spela taktiska ställningar bli expert och därmed öka
mot någon, analysera, och, sin förståelse för variantens
nyanser och samtidigt upptäcka
givetvis, spela blixt.
schackets ”innersta hemlighet”.
DET ÄR EN dödssynd att analysera
sina förlustpartier. Det är trist
TRÄNINGEN BÖR BYGGA PÅ
på gränsen till deprimerande
EGET AKTIVT TÄNKANDE
och därmed inte effektivt,
såvida man inte är en Björn Detta råd hänger samman med
Borg. De flesta är medvetna det förra. Effektivt lärande
om sina svagheter ändå (om kräver en hög aktivitetsgrad.
det är målet med lidandet) utan Det är därför blixt är en effektiv
att behöva plåga sig med sina träningsform. Under några få
misslyckanden. I annat fall är minuter brottas spelarna med
det lätt att ta reda på sina brister ett otal problem. Om vi utgår
genom den omvända frågan: ifrån att ett parti i klassiskt
Vad är jag bra på? Det som inte format tar 25 gånger mer tid än
nämns i ens svar är akilleshälar.
ett blixtparti är det passande att
fråga sig om man hinner tänka
Man ska träna sådant man är ut 25 gånger mer i långpartiet.
bra på. Om man är omåttligt Så är knappast fallet. När vi

Foto: Calle Erlandsson

exempel på en
lyckosam fälla var mitt möte
med Yrjö Rantanen.

YTTERLIGARE ETT

3

’’

Det är en dödssynd att analysera sina
förlustpartier. Det är trist på gränsen till
deprimerande och därmed inte effektivt,
såvida man inte är en Björn Borg.
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spelar blixt är vi på helspänn,
vilket är optimalt från en
träningssynpunkt.
man bör vara
återhållsam med är att läsa
böcker som förklarar principer
och ger generella råd. Ofta
upplever läsaren paradoxalt nog
en bok som mer lärorik om den
handlar om sådant som läsaren
redan känner till.
Vi söker bekräftelse, och när
vi har fått den tror vi att vi har
lärt oss något. En hyllad men
överskattad bok är Bronsteins
bok om kandidatturneringen
i Zürich 1953. I den radas
självklarheter upp. Min poäng
är dock att även om vissa läsare
får nya perspektiv genom att
läsa den boken så är risken
stor att inlärningen blir passiv.
Hjärnan går på en låg växel och
behållningen blir därefter.
Dessutom avgörs sällan
partier genom positionell ut
spelning. Minns ni hur det var
att spela mot en schackdator
för några år sedan? De kunde
föga om strategi och var lätta att
trycka tillbaka. Men så fick de
en chans att slå till taktiskt. Och
det avgjorde.
Ett sådant nederlag kan
kännas orättvist, och kanske
kände
Botvinnik
likadant
när han gång på gång blev
överrumplad av den taktiskt
briljante Michail Tal.
NÅGOT

SOM

är det
mindre viktigt att spela strate
giskt bra än att hålla koll på
pjäserna och alltså vara taktiskt
alert.
Var aktiv vid träningen – öva
hellre kombinationer än att
försöka läsa dig till ökad förståelse.

’’

Jag har åkt flera Vasalopp med Anders och
när jag nått Mora har han väntat snällt vid
målet som en trogen, om än något slokörad,
hund.

i Sitges var över
pratade jag med Anders Larsson
igen. I stället för att försöka
säkra en inteckning i IM-titeln
hade han satsat på att segra i
turneringen och spelade hårt på
att vinna i den näst sista ronden.
Remi var inte aktuellt, berättade
han.
Jag förundras över hans
härliga segervilja och undrar var
den kommer ifrån. Jag har åkt
flera Vasalopp med Anders och
när jag nått Mora har han väntat
snällt vid målet som en trogen,
om än något slokörad, hund.
Själv har han brutit tävlingen
innan hälften av skidloppet var
avklarat eftersom han ”kände
sig lite trött”.
Men när det handlar om
schack är han uppenbarligen en
riktig terrier.

NÄR TÄVLINGEN

FÖRLORADE
Anders
Larsson båda de avslutande
partierna i Sitges. Men trots
att han missat att ta en titel
inteckning är han glad och
optimistisk efter sista ronden.
Han har nämligen läst en mitt
spels
bok av Iossif Dorfman,
TYVÄRR
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Vi säljer på:
-Uppsala Möte/Novemberslaget
-Malmö Open
Några nya intressanta böcker:
-Attacking Chess for Club Players
-Playing 1.e4 - Caro-Kann,
1...e5 & Minor Lines
-The Agile London System
Vi har fått in massor med begagnat,
inklusive ett parti DGT XL
digitalklockor. Vi har även efter
följaren DGT 3000.

Alexander Kotovs klassiker (1972).

vilket har lyft hans spel. Nu
är han full av optimism inför
framtida tävlingar.
Har han rätt när det gäller
bokens inverkan? Kanske. Det
ställer i så fall mina teser på
ända. Men nog är det så att han
har haft psykologisk nytta av
Dorfmanboken. Nu tror Anders
att han begriper, vilket gör att
han agerar mer självsäkert vid
brädet.
Eller ligger det mer än så i hans
förmodan? Kanske behöver han
inte fler råd av mig. n

Klubbar och skolor får 10% rabatt
hos oss.

HARRYS TRÄNINGSTIPS
 Taktik är viktigast – och målet är att samla taktiska bilder
 Träningen ska vara rolig – det är en dödssynd att analysera förlustpartier
 Träningen bör bygga på aktivt tänkande – blixt är effektivt

shop.schackhandeln.se
www.schackhandeln.se
070-433 76 26, Erik Geijer
Ringv 9 C, Stockholm
Lö 10-16, må 15-19
I Stockholms Schacksalonger.

KÖPES!

Schacktidskrifter
före 1960 och äldre
schacklitteratur på
alla språk.
Schackspelaren
#1–12/1932, #1 &
5/ 1933.
Schackkorrespondenten (SvJF)
#1/1955, #2/1956,
#3/1957, #1-4/1961

Öppen för alla som går i svensk skola och är 20 år eller yngre.
Startavgift 200 kr och anmälan via www.schack.se/skolsm senast
23 september. Därefter är startavgiften 300 kr. Välkomna!
per.sundelius@gmail.com / 070-528 13 56 (Per Sundelius)

Norsk Sjakkblad
#4 1959, #2/3 & 4/5
1968 och #5/1969.

Tidskrift
för Schack

Arbejderskak
#1-2 och #4/1931
samt #2 1932.
Talvblađiđ
(Færøerne) alla nr.

SAMMANFATTNINGSVIS

20

Nytt från Schackhandeln

Suomen Shakki
#1, 2, 5 & 6/1926,
#1-6/1927, #1, 2, 5
& 6/1928, #5 &
6/1932, #1/1939.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel. 0733 264 033
callerland@gmail.com

Antikvarisk
Antikvarisk
schacklitteratur
schacklitteratur
Lunds Schackakademi främjar
unga talangers träning och
tävling.

Lunds Schackakademi främjar unga
Bokauktioner på internet
talangers träning
och
tävling.
startar fyra
gånger
per år,
normalt

i

februari,

juni,

september och november.
Bokauktioner
på internet startar fyra
året finns bokmarknad
gånger perHela
nästatillgång
1 november.
ochår,
försäljning
fasta priser.

Hela året finns bokmarknad och
försäljning till fasta priser.
www.chesslund.com

www.chesslund.com

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

deltog en stormästare i
Mästarklassen - Elit. Ralf Åkesson, Västerås SK,
var knapp favorit och när det bara återstod ett
tornslutspel hade han avgörandet i egna händer.

Foto: Lilli Bartoi

Är det aktuellt att arrangera någon annan större
tävling?
– Nja, större finns kanske inte att gapa efter?
Vi i Uppsala har nog fullt upp med att fånga upp
det lokala intresset och arrangera många små
turneringar för små och stora, på bredden och
på djupet. Speciellt kommande höst är det fullt
upp med mycket aktivitet i USSS nya klubblokal
(Uppsala Schackcentrum) som lägligt öppnade i
våras.
FÖR FÖRSTA GÅNGEN

o Ralf Åkesson
n Harald Lögdahl
þ Mästar-Elit, Uppsala 2016

Schack-SM i Uppsala – i vimlet
Arrangören satsade stort på sidoarrangemang med simultan, Chock-SM, fotboll,
kompositionstävling, Blixt-SM, problemlösning och biovisning. Det fanns dessutom
fler saker som gjorde att deltagarna kunde känna att de fick något extra: utöver ett
traditionellt kommentatorsrum med Stellan Brynell TV-sände Upsala Nya Tidning
live från en studio på konserthusets femte våning.
TEXT AXEL SMITH FOTO LARS OA HEDLUND

J

ust sidoarrangemangen är viktiga för att SM
ska kännas attraktivt mitt under semestern,
menar Armas Jäppinen, funktionär och pappa
till två av deltagarna.
– Vi försökte flytta ut SM med flaggor och stor
schacket på torget, och fick plats i lokal media
även utöver TV-sändningarna.
Programledare var Jasmine Rosell, som inte
spelar schack och tog ner frågorna till en nivå som
passade allmänheten. Totalt hade sändningarna
10 000 tittare om dagen.
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En av de största utmaningarna var det stora
deltagarantalet, berättar Jäppinen.
– Men alla tog sig an det som de fick på sin lott
så gott de kunde. Uppsala kommun ställde upp
och finansierade ett gäng proffsiga och schack
intresserade 15-åriga sommarjobbare till hjälp
före, under och efter SM. Det var viktigt.
– Vi hade kul och njöt mellan varven, kanske
mest i början av ronderna och på kvällarna.
– Roligast var glädjen runt omkring med en massa
aktivitet och trevlig schackstämning i konserthuset.


    
    
    
 
   
   
    
    

Vit är bonde över, men svarts
h-bonde är den som kommit
längst.
61.e4+!
Genom att slå på d5 med
bonde får Åkesson två för
bundna fribönder. 61.¦xd5+
¢g4 leder till remi.
61...¢f4 62.exd5 h3 63.¦a8 h2
64.¦h8 ¢g3 65.c4 ¦b1 66.¢d4?
Kungen hör hemma på
e-linjen för att skärma av svarts
kung.
Efter 66.c5! h1£ 67.¦xh1
¦xh1 68.c6 hotar vit 69.c7. På
68...¦c1 kommer 69.¢e4! och
svarts kung är avskärmad.

Marcus Söderlund (Uppsala Skolschacksällskap)
varvade blixtsnabba drag med att läsa Harry Potter.
Det gick bra fram till slutspelet, då klubbkamraten
Zakarias Koren drog nytta av ett oförsiktigt drag.


    
    
   
   
  
    
    
    

Analysdiagram

Det finns inget försvar mot a5a6-a7-a8£ – så fort svarts torn
flyttar kommer c6-c7.
66.¦xh2 ¢xh2 67.c5 tran
s
ponerar till 66.c5.
66...h1£ 67.¦xh1 ¦xh1 68.d6
¢f4 69.¢d5 ¢f5 70.c5 ¦d1+
71.¢c6 ¢e6


    
    
  
    
   
    
    
   


72.¢c7
Eller 72.a5 ¦a1 73.d7 ¦d1
med remi.

72...¢d5 73.d7
73.c6 ¦c1 och c-bonden går
förlorad.
73...¢xc5 74.d8£ ¦xd8 75.¢xd8
¢b4 76.¢c7 ¢xa4
½–½
Med remin blev det i stället
Rauan Sagit som kvalificerade
sig till Sverigemästarklassen, på
hemmaplan i Stockholm 2017.
korades det
bästa partiet i Sverige
mästar
klassen. Jonny Hector tog hem
priset två gånger och menar
att lite feldrag då och då är det
bästa receptet för att öka dramat
och underhållningen.
Hector belönades med två
dammsugare.
– En av dem blev såld under
resan, säger han. Kanske lämpar
jag mig bättre som damm
sugsförsäljare än som schackproffs. n
EFTER VARJE ROND

Läs mer om SM på
Ungdomssidorna, sida 34-36
TfS #3
2016
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SVERIGEMÄSTAREN
För tio år sedan vann Johan Hellsten sex raka partier vid SM i Göteborg. Nu har
bedriften upprepats.
Efter tre inledande remier sopade Erik Blomqvist brädet med motståndarna i
Sverigemästarklassen. Segermarginalen blev två poäng och får Erik att se ljust på
framtiden som professionell schackspelare.
TEXT AXEL SMITH FOTO LARS OA HEDLUND

Grattis, Erik! Hur överraskad är du
När jag ser 2600-spelare tänker jag
över resultatet?
– Ganska. Det är klart man kan inte
inte att de har överlägsen förståelse.
räkna med 7½/9. Men jag kände på
förhand att jag hade chansen, så klart, i och med behöver det för ett långparti.
att jag slutat tvåa och trea de två senaste åren.
Nyheter i Sverigemästarklassen var TV–sändning
Hur såg uppladdningen ut?
och klädkod.
– Jag har vandrat i Dolomiterna i nordöstra
– Det behövs för att popularisera schacket och
Italien, utan någon schackträning. Men det är hitta ny publik. Det är sådant man får ta, det var
klart att man förbereder öppningarna lite grann.
inget besvär för spelarna.
Du inledde med tre remier.
Förändrar titeln något för framtiden?
– Nej, det är väl mer att det inspirerar, att man
– Det kändes ganska normalt. Det var två svart
känner att man har kapacitet. Jag kör på som nu
partier, varav ett mot Nils [Grandelius].
Det sägs att du har hög högstanivå, men att du och hoppas att resultaten ska bli ännu bättre.
– Jag vill nå 2600 i elo. Tycker att jag har
också kan göra stora blunders. Håller du med
kapacitet, men resultaten måste belysa det också.
om den bilden?
– Normalt är jag ganska ojämn. Mina resultat Det är ganska långt dit, men när jag ser många
varierar en del, men i SM gjorde jag inga grova 2600-spelare tänker jag inte att de har någon
överlägsen förståelse. Det känns möjligt.
misstag.
– Det är svårt. Det gäller att undvika svackorna
– I Manhems schackvecka [en månad senare]
fick jag upp många bra ställningar, men där gjorde som jag hamnar i – jag känner väl att jag tappar
jag också bortsättningar. Missade många taktiska geisten när det går sämre.
möjligheter. Men det är svårt att sätta fingret på Det har gått tre år sedan du blev stormästare
vad skillnaden är, varför de avgörande momenten och började spela på heltid. Har du någonsin
ångrat det?
går sämre.
– Nej. Nu när jag blivit svensk mästare känner
Kanske att du lägger mindre tid än andra på att
dubbelkolla varianter? Det gör att du har bra jag ändå att det varit värt det. Och jag trivs.
tidsanvändning, men också mindre marginaler.
– Inkomsterna är inte så stora, men inte ut
Om du inte är i form kostar det poäng.
gifterna heller. Jag tränar en junior, det räcker.
– Kanske. Börjar jag spela för solitt tappar jag Du har precis flyttat hemifrån. Ditt kommen
kanske min högstanivå.
terade parti skickades kl 04.26. Hur ser dagarna ut?
Efter de tre remierna vann du sex raka partier.
– Normalt blir det någon fysisk träning, löp
Fanns det något nyckelparti?
tränar lite grann. Annars är det väl att man sitter
– Mot Hans Tikkanen tog jag en bonde i med datorn. Jag har inget fast träningsprogram,
öppningen och fick en farlig ställning som jag utan det är mer lustbaserat.
inte kände till. Men jag spelade bra och lyckades
– Räknar man med sändningar från internationella
komma ut ur det [se nästa sida].
– I TfS för ett år sedan skrev
jag om glupska bonderov, men
SM-gruppen 2016		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑
jag har lugnat ned mig sedan
1. Erik Blomqvist
SK Rockaden	-	 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7½
dess. Mot Hans var det rätt att
2.
Nils
Grandelius
Eksjö SK
½	-	 ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 1 5½
ta bonden.
3.
Jonathan
Westerberg
Team
Viking
½ ½	-	 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 5
Var du nervös när du kände
4.
Axel
Smith		
Lunds
ASK
0 ½ 0	-	 1 ½ ½ ½ 1 1 5
att det höll på att gå vägen?
5.
Jonny
Hector
Limhamns
SK
½ 0 ½ 0	-	 0 1 1 1 ½ 4½
– Jag vet inte om jag var
6. Daniel Semcesen
Lunds ASK
0 0 ½ ½ 1	-	 ½ ½ ½ 1 4½
nervös. Jag spelade och fokus
7.
Hans
Tikkanen
Lunds
ASK
0 ½ 1 ½ 0 ½	-	 1 0 1 4½
erade på partierna.
8.
Tiger
Hillarp
Malmö
AS
0 1 ½ ½ 0 ½ 0	-	 1 1 4½
– I Uppsala åt jag både
9.
Pia
Cramling
Team
Viking
0 ½ ½ 0 0 ½ 1 0	-	 ½ 3
frukost och lunch. Det är
1
0.
Tom
Rydström
Växjö
SK
0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½	-	 1
inte alla som gör det, men jag
TfS #3
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turneringar blir det kanske fyra timmar om dagen.
Tränar du med andra i Stockholm?
– Jag träffar Jonathan Westerberg ibland.
– När jag började spela var Rockaden en väldigt
bra klubb att komma till som junior, det är stor
ungdomsverksamhet och många spelare i samma
ålder. Men nu tränar jag mestadels själv och det
funkar bra.

o Hans Tikkanen
n Erik Blomqvist
þ Sverigemästarklassen 2016
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6
I förra årets SM spelade jag
2...d6 mot Tikkanen, men vits
tredje drag var detsamma.
3.¥b5 e6 4.0–0 ¤ge7 5.c3
Tikkanen har haft denna
ställning tidigare och spelade då
5.¦e1.
5...a6 6.¥a4 b5 7.¥c2 ¥b7
8.¦e1 ¦c8


 

 
   
   
   
 
  


Mina kunskaper om varianten
var rätt ytliga och partidraget
syftar till att motverka vits d4.
Den ställning som uppkommer
i partiet är rätt så farlig för svart.
9.a4
Poängen med Tc8 visar sig
efter 9.d4 cxd4 10.cxd4 ¤b4
11.¥b3 ¦xc1! 12.£xc1 ¤d3 med
lika spel. Avbytesmanövern ger
svart mer utrymme för de kvar
varande pjäserna.
9...b4 10.d4 bxc3
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Nils Grandelius skaffade sig en tränare för att ta
nästa steg. Har du funderat på det?
– Det vore säkert bra, men det är inget jag tänkt på.
– Nils tränar jag bara med i samband med olika
landslagsläger och på vissa turneringar. De senaste
två åren har vi exempelvis rest till Gibraltar. Och nu
är det dags för OS i Baku. Det ska bli spännande, jag
hoppas att vi får möta några bra lag. n

Vid det här laget insåg jag
mer eller mindre vad som skulle
komma som svarsdrag, men det
var för sent att förhindra.
11.d5!
Det kritiska draget. Det
är spelat ett antal gånger
tidigare, men jag kände inte
till ställningen. Det kändes
inte helt komfortabelt att ha
hamnat i en skarp variant som
Hans uppenbart hade bättre
koll på. Svart har problem med
utvecklingen och är kvar med
kungen i centrum.
11.bxc3?! tillåter samma av
veckling
smanöver som innan:
11...cxd4 12.cxd4 ¤b4 13.¥b3
¦xc1 14.£xc1 ¤d3.
11...cxb2
Det verkade bäst att åtmin-
stone få en bonde som kompen
sation för vits utvecklings
försprång. Sämre är 11...¤b4
12.bxc3! ¤xc2 13.£xc2 och vit
står bättre.
12.¥xb2 ¤b4
Svart kan glädjas åt att
springaren står utmärkt och
dessutom är svår att fördriva.
Nästa drag var mycket över
raskande och vid första anblick
svårbegripligt, men det spelades
snabbt och var uppenbart något

Hans var bekant med.


 

  
   
  
   
  
  


13.¥c3!?
Det är såklart ett datorförslag.
Hans förklarade efter partiet
att en poäng är att om svart
slår på c2 så kan ¥c3-a5 bli ett
irriterande stick i ett senare läge.
Jag blev trots allt en aning
lättad av att se draget då det
inte slog mig som särskilt
imponerande.
Under partiet räknade jag lite
på 13.¤bd2!? exd5? 14.exd5
¥xd5 med planen att ställa
löparen på e6, men vit har det
starka 15.¤e4! med kraftigt
intiativ. Bättre vore 13...c4 med
oklart spel.
Efter 13.¤a3 kan kanske svart
komma undan med att slå på
d5. 13...exd5 14.exd5 ¥xd5 och
nyckeldraget är återigen ...¥d5‑e6
och sedan krångla sig loss.

Vid bästa spel leder det som så
ofta till en jämn ställning.

Femte våningen på Konserthuset i Uppsala

Är man intresserad av ställ
ningen bör man undersöka
konsekvenserna av det kryptiska
datordraget 13.a5!?.
13...¤g6
Det såg naturligt ut att för
söka fullborda utvecklingen och
rockera.
14.¤a3
Fördelen med textdraget jäm
fört med ¤bd2 är att det bi
behåller möjligheten d5-d6.
Dessutom garderas löparen på c2,
vilket i vissa lägen frigör damen.
Intressant är det positionella
14.g3 som begränsar svarts
springare. Planen bör sedan
vara att slå bonden på g7 om
svart spelar …¥e7.
14...¥e7


 

 
   
  
  
  
  


15.£d2?!
Det bästa draget verkar vara
att slå på g7, men det leder till
stora komplikationer och kräver
noggrann beräkning. Vid bästa
spel leder det som så ofta till
en jämn ställning. En möjlig
variant: 15.¥xg7 ¦g8 16.¥c3!?
exd5 17.exd5 ¥xd5 18.¥xb4
¥xf3 19.£xf3 cxb4 20.¥b3
¦g7 21.¤c4 ¤h4 22.£e4 ¦xc4
23.£xc4 ¤xg2 24.¦xe7+ £xe7
25.¢h1 £e5 26.¦g1.
Efter partiet diskuterade vi
15.d6 ¥f6 16.e5 som kändes
kritiskt. Det ger en till synes
oklar ställning där vit har tagit
en del terräng med bönderna.
Men faktum är att svart fått ut
pjäserna och inte begränsas
så mycket av dessa bönder.
Med tanke på merbonden vore
svarts ställning att föredra.
Exempelvis 16...¥g5 17.¥e4
¥xe4 18.¦xe4 0–0 19.¥xb4 cxb4
20.¦xb4 f6!
15...exd5?
Under partiet trodde jag att
det här var ett starkt och viktigt
drag, men det ger vit en del

intressanta möjligheter.
Bättre var 15...0–0 då jag antog
att vits idé var 16.d6 ¥f6 17.e5.
Med damen på d2 är g5-fältet
inte längre tillängligt för löparen
och det såg inte harmoniskt ut
att ställa löparen på h4. Datorn
visar dock att det inte är något
att oroa sig för. 17...¤xc2! (ett
viktigt mellandrag) 18.¤xc2
¥h4 och svart har en bonde mer
samtidigt som löparen på b7 är
väldigt stark. 19.¥a5 besvaras
lugnt med 19...£e8.
16.¥xg7
Tvunget för att röra runt i
grytan. Efter 16.exd5 0–0 har
svart klar fördel med kungen i
säkerhet och bonde mer.
16...¦g8 17.exd5?
Nu följer några forcerade drag
varefter ställningen för
enklas
något och mynnar ut i en bra
ställning för svart. Med tanke på
Hans tids
förbrukning var han
inte heller så entusiastisk över
denna fortsättning.
Den kritiska fortsättningen
var 17.£h6. Båda spelarna
räknade på en variant som
TfS #3
2016
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ger svart ett klart fördelaktigt
slutspel: 17...¤xc2 18.¤xc2
dxe4 19.£xh7 .¦xg7 20.£xg7
¥f6 21.£g8+ ¢e7 22.£xd8+
¢xd8 23.¦ab1 ¥c6 24.¤d2 ¥c3!
Svart vinner tillbaka kvaliten
och blir bonde över.
Vit har istället ett par möjlig
heter som håller balansen.
Bland annat kan 19.¤e3 leda
till en fantastisk remi: 19...¦xg7
20.£xg7 ¥f6 21.£g8+ ¢e7
22.¤f5+ ¢e6 23.¤g7+ ¢e7
24.¤f5 med dragupprepning.
17...¦xg7 18.d6 ¥xf3


 
 
  
    
   
   
  
    


19.£c3!
Undviker pjäsförlust och
håller liv i partiet. En snygg
detalj visar sig efter 19.¥xg6
¦xg6 20.¦xe7+ £xe7! 21.dxe7
¦xg2+ 22.¢f1 ¦xh2! och svart
vinner.
Men den är inte fullt relevant,
för även 20...¢f8 vinner.
19...¢f8 20.dxe7+ ¤xe7 21.£xf3
När krutröken skingrats visar
det sig att svart har lyckats
behålla sin merbonde. Ett annat
problem för vit är att springaren
på a3 är offside.
21...¤ec6!
Tar sikte mot d4-fältet.
22.£h3
Ett försök att störa genom att
gå efter h-bonden. Efter viss
betänketid hittade jag en vacker
Läs mer om Erik i
Lång rockad på sida 65
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idé.
22...¤d4!
Efter det passiva 22...¢g8?!
23.¥f5! vore vit definitivt med i
matchen.
23.¥xh7


  
 
   
    
   
   
   
    


23...£h4!
Tvingar fram dambyte och
avvecklar till ett väldigt lovande
slutspel.
24.£xh4
24.£xd7?? bemöts med
24...¦d8 följt av schack på f3.
24...¤f3+ 25.¢f1 ¤xh4 26.¥e4
d5
Hit är det mer eller mindre
forcerat efter 23.£h4. Vit kan
inte hålla materiell jämvikt utan
att ödelägga sin bondestruktur.
Dåligt är 27.¥f3 ¤xf3 28.gxf3
¦c6, eftersom h-bonden faller
och springaren på a3 inte är
med i spelet.
27.¦ac1!?
Ett fantastiskt drag som kom
som en överraskning, men det
löser inte alla problem.
Ett bättre försök är 27.g3 dxe4
28.gxh4, men efter 28...¦g4! står
svart klart bättre.
27...¦c6
Inte 27...dxe4? 28.¦xe4 med
dubbelhot mot b4 och h4. Parti
draget återaktiverar hotet att slå
på e4.
28.¤b1 f5
29.¥f3 är fortfarande dåligt.
Vit har inget bättre än att offra
löparen.


    
    
  
  
  
    
   
  

29.¥xd5 ¤xd5 30.¦e5 ¤f4
31.¦c4 ¤fxg2
Med pjäs mer är ställningen
naturligtvis totalt vunnen. Jag
spelade långtifrån optimalt,
men det räckte ändå till att sy
ihop det hela.
32.¤d2 ¢f7?
Enklare är 32...¦e7.
33.¦cxc5 ¦xc5 34.¦xc5 ¤f4
35.¤f3! ¤e6 36.¦a5 ¤xf3
37.¦xf5+ ¢e7 38.¦xf3


    
    
  
    
   
   
    
   


Med bara en bonde kvar har
remichanserna ökat betydligt.
38...¦g4 39.¦a3 a5 40.¢e2 ¦h4
41.h3 ¤f4+ 42.¢d2 ¦xh3
Med viss tvekan bedömde jag
att det gick att byta torn. Efter
tornbytet är det mycket riktigt
vinst för svart, även om det är
med nöd och näppe.
43.¦xh3 ¤xh3 44.¢e3 ¢d6
45.f4 ¢c5 46.f5 ¤g5 47.f6 ¢b4
48.¢e2 ¢xa4 49.¢d1 ¢b3
50.¢c1 a4 51.¢b1 a3 52.¢a1
¤f3! 53.f7 ¤d4 54.f8£ ¤c2+
55.¢b1 a2+ 56.¢c1 a1£+
57.¢d2 £e1+ 58.¢d3 £e3 matt
En skön seger!

Tungviktskamp i London
För 18 år sedan vann Daniel Wakeham och undertecknad Skollags-SM i schack med
Malmö Borgarskola. Den 18 juni i år var Daniel framme vid ett försök mot en ny titel,
den här gången europamästartiteln i schackboxning.
TEXT JOEL EKLUND FOTO LONDON CHESS BOXING

S

chackboxning? Många läsare skulle
säkert säga att schack är svårt nog utan
ovidkommande distraktioner i form
av slag mot huvud och överkropp.
Men för den som har förmågan, och kanske
framför allt modet, att föra kampen med både
hjärna och nävar är det en svindlande hybridsport
som sätter den mänskliga förmågan på något av
sitt yttersta test.
Det bevingade uttrycket mens sana in corpore
sano, en sund själ i en sund kropp, har mycket

’’

lite med schackboxning att göra. Alla som har
sysslat med schack på någon avancerad nivå
vet att vårt spel knappast främjar själslig ro
eller balans. Boxningen å sin sida är ifrågasatt
från medicinskt håll. Likväl sätter den latinska
sentensen fingret på sambandet mellan fysisk
form och mental förmåga, en koppling som idag
är väletablerad bland schackets elitspelare, men
som schackboxningen tar till en helt ny nivå.
Det finns många olika tankesporter och många
olika kampsporter, men åtminstone i västvärlden

Överlag är det viktigt att schackets image fräschas upp. Schack
boxning är ett sätt för schack att nå ut till "vanliga" människor.
- Daniel Wakeham
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utgör schack och boxning sinnebilden för att i
envig man mot man pröva sina krafter intellektuellt
respektive fysiskt. Att kombinera dem kan ses som
en modern manifestation av renässansmänniskan,
universal
geniet som behärskar alla mänskliga
fakulteter.
Bortsett från eventuella idéhistoriska släktskap
är schackboxning en samtida konstruktion. Det
lär ha uppfunnits som ett performanceuttryck av
en holländsk konstnär, i sin tur inspirerad av ett
futuristiskt seriealbum av en fransk serietecknare
med jugoslaviska rötter. Under de senaste tio
åren har företeelsen snabbt utvecklats till en
etablerad sport med utövare från alltfler länder
och en talrik och återkommande publik som
följer sporten. Ett annat uttryck för sportens
mognadsgrad, skulle man kanske med lätt ironi
kunna säga, är det faktum att det har uppstått
rivaliserande organisationer med olika titlar och
mästarbälten, precis som det är inom boxningen
och var i schackvärlden. London och Berlin är
schackboxningens två främsta centra. I London,
där Daniel sedan flera år är huvudsakligen bosatt,
arrangeras regelbundet galor med flera hundra
betalande åskådare.
REGLERNA ÄR enkla. Man påbörjar ett schackparti

"Storleksskillnaden avgjorde", sa Wakeham efteråt.
"Det var 13 kg skillnad mellan oss och det var en
otroligt tuff match med blod överallt."

och systematisk boxningsträning hos en tränare i
London, Hazel Gale.
Som Daniels schackliga vapenbroder sedan
mer än två decennier fick jag äran att hålla i de
schackliga förberedelserna. Tyngdpunkten under
framförallt det sista halvåret lades på mängd
träning av kombinationer och taktiska övningar.
Vi lade även en del fokus på det speciella formatet
med tolvminutersparti med avbrott. Daniel har
inte spelat speciellt mycket snabbschack sedan
juniortiden och därför fick vi in några snabb
schackstävlingar i programmet. Samtidigt pratade
vi mycket om vikten av att hålla tempo i spelet
för att sätta press på motståndaren på brädet och
att speciellt i början av schackronderna inte falla
för frestelsen att använda upp för mycket tid som
återhämtning från boxningen och på så sätt hamna
efter på klockan. Närmare inpå match gick vi in på
motståndarspecifika öppningsförberedelser.

med tolv minuters betänketid. Efter fyra minuters
spel avbryts partiet, kombattanterna drar på sig
boxningshandskarna och går en boxningsrond
med proffsboxningsregler (tre minuter, tunna
handskar, inga huvudskydd). Därefter återupptas
schackpartiet under fyra minuter.
Maximalt är det elva ronder, varav sex
schack och fem boxning. Man vinner
på knock out eller schack matt.
Sporten har haft en svensk utövare.
Konrad Rikardson gick några matcher
för sju-åtta år sedan. Han var kuriöst
nog också med i laget som vann Skol
lags-SM, på den tiden med efternamnet
Andrzejczyk. Både jag och Daniel var
vid några tillfällen då med lite grand i
de schackliga förberedelserna.
Daniel har tränat en del kampsport
genom åren och efter att ha blivit
kvitt efterhängsna skadeproblem
närmade han sig schackboxningen.
De senaste två åren har han, med en
Boxningscoachen Hazel Gale följer händelserna i ringen medan Joel
titelmatch i sikte, underkastat sig hård Eklund har blicken fäst på schackställningen på storbildsskärmen.
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med artistnamnet The Phoenix men det är på sin plats här att påpeka att en sådan
är en 38-årig italienare från Neapel. Han är en viktskillnad är väldigt mycket i boxning, större än
mycket erfaren tungviktsboxare med många man normalt ser inom den renodlade boxningen
matcher bakom sig både i boxning och MMA och som är uppdelad på fler viktklasser med mindre
en god schackspelare med elo kring 2000. Den intervall. Daniel skulle komma att få erfara den
här kombinationen gör honom till en formidabel hårda vägen vad den skillnaden innebär mot en
schackboxare, utan tvekan en av de största inom erfaren motståndare.
sporten. Han har försvarat sitt europamästarbälte
vid fyra tillfällen.
ROND 1
Tungviktsklassen går från 90 kilo och uppåt.
Daniel väger kring 90 kilo och kunde välja klass. DANIEL FÖRLORADE lott
dragningen och fick
Normalt skulle man kanske välja att gå ner i klass svart. Leveque öppnade med 1.e4 och Daniel
för att få motståndare med färre kilon, men Daniel svarade med 1...c6, Caro-Kann. Leveque valde
valde att gå för en titelmatch i den prestigefyllda tvåspringarvarianten, Bobby Fischers specialitet,
tungviktsklassen eftersom han på förhand kände och partiet utvecklades i en riktning som vi tittat
att han hade en realistisk chans att vinna mot lite grand på i förväg. I det lilla partimaterial vi
Leveque, i första hand på schacket.
hade att tillgå hade vi noterat att Leveque inte
Team
Wakeham
slog tillbaka på f3
bestod, förutom mig
med damen i det
själv och den engelska
femte dragen, som
boxn ingst ränaren,
brukligt är, utan
av Daniels bror som
med
g-bonden.
ansvarade för diet
Daniel
kunde
och allmänfysik samt
tack vare för
ytterligare en gammal
beredelserna be
vän till Daniel från
möta detta udda
Malmö med boxnings
spelsätt
med
bakgrund. Vi sammannågra snabba drag
s trålade dagen innan i
utan att tappa
London. Uppladdvärdefull betänke
n
 ingen var harmonisk, Rond 3. Daniel Wakeham (till höger), med uppsvullnande
tid. Sam
tidigt var
stämningen avspänd. vänsteröga, begrundar Sergio Leveques damutfall till h5.
ställningens natur
Timmarna innan match ökade anspänningen så pass lugn och oteoretisk att vi inte fick någon
och Daniel gick in i sig själv. Vi anlände till arenan, riktig utdelning på vår prepp annat än att Daniel
York Hall i Bethnal Green i östra London, klassisk slapp komma efter på klockan, vilket jag i och för
boxnings
mark, i god tid innan galan började. sig var nöjd med. Ronden förflöt med normal
På plats kunde vi känna på stämningen, värma utveckling från båda sidor i en sluten ställning.
upp och tillsammans med den stora publiken
följa tre matcher i lägre viktklasser som stod på
ROND 2
programmet innan kvällens huvudnummer, titel
matchen i tungvikt.
BOXNINGEN BLEV en obehaglig överraskning. Vi
hade räknat med att den tunge och hårtslående,
INVÄGNINGEN VISADE som väntat på en klar
men inte speciellt konditionsstarke, Leveque
övervikt för den väldige Leveque som för dagen skulle försöka öppna så kraftfullt som möjligt,
vägde in på 105 kilo mot Daniels 92. En differens men från sidan såg det ut som att Daniel ändå blev
på 13 kilo var ungefär vad vi hade förväntat oss, överväldigad av italienarens våldsamma satsning.
SERGIO LEVEQUE

Publiken var nu helt i extas och skanderade ”Dan, Dan,
Dan…!” och jublade vid varje träff som Daniel fick in.
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Hårdheten i slagen gjorde att Daniel inte hittade in
riktigt i matchen och inte kom in i sin egen rytm.
Istället blev han bitvis utsatt för mycket tunga
slagserier från Leveque där han fick ägna sig åt att
enbart försöka skydda huvudet. De få gånger han
lyckades gå till motattack stannade det vid enstaka
slag snarare än serier. När han kom in i ringhörnan
efter ronden var han rejält blåslagen med kraftigt
blodvite och vad värre var, sin syn reducerad på
grund av ett uppsvullnande vänsteröga. Under
resten av matchen var Daniel hämmad av att inte
kunna se sin motståndare ordentligt, framförallt
Leveques svingar med högern.

ROND 3
som åskådare med schacklig
bakgrund av hur boxningens kaotiska brutalitet
direkt fortplantade sig till brädet. Jag kom att
tänka på Kasparovs boktitel How Life Imitates
Chess. Här var det istället schacket som imiterade
boxningen (livet). Café
spelsartade utfall med
springaren till f5 och damen till h5 från Leveque
var som sluggeraktiga högerkrokar från ronden
innan. Partiet ändrade karaktär och förföll från en
lugn och välspelad öppning till en fullständig röra
helt utan positionella konturer. Daniel kröp ihop i
guard och fick något drag senare in en bondegaffel
g7-g6 mitt i en taktisk sekvens där misstag byttes
ungefär som slag växlats minuter tidigare. Daniel,
tydligt märkt av den överväldigande upplevelsen i
den föregående boxningsronden, drog det kortare
strået. Efter förbiseenden från båda parter föll
Daniels ställning ihop. När ronden var slut var
han kvalitet under med kungen lämnad kvar i
centrum och inte mycket till motspelschanser
även om ställningen fortfarande var rörig. Med
tanke på hur boxningen sett ut såg det i detta läge
mycket mörkt ut.
JAG FASCINERADES

ROND 4
LEVEQUE FORTSATTE att föra matchen, men man
kunde notera en viss avmattning. Italienaren slog
hårt och träffade regelbundet men gick också allt
oftare i clinch och använde sin tyngd till att hänga
på Daniel. Italienarens sämre kondition vägdes på
så vis upp av att tyngden i hans omfamningar sög
musten ur Daniel.
Fotarbetet fungerade inte som vi hade hoppats,
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Till en början
censurerades
bilderna av
arrangören.
"Näsan är paj för
evigt", berättar
Wakeham. "Ett
brutet revben
och lite annat
som inte är bra."

men han kunde i alla fall oftare än i rond 2 glida
undan och slå tillbaka. Publiken vaknade till liv
och tog Daniels parti, i första hand för att han som
nederlagstippad underdog tog mycket stryk men
bjöd oväntat bra motstånd mot den 13 kilo tyngre
mästaren och kanske också för att man ogillade
italienarens stil att använda sin tyngd till att hänga
på Daniel.

ROND 5
SPELET FÖRSÄMRADES ytterligare. Daniel lyckades
i början av ronden i alla fall hålla ihop ställningen
så pass att kungen fick lite tillfällig respit och i ett
läge dök hans stora chans upp. Leveque lämnade
ett hotat torn ogarderat. Arenan höll andan, men
Daniel reagerade instinktivt på Leveques drag
istället för att slå tornet.
Det var ett utslag av vad vi schackspelare känner
igen som ömsesidig schackblindhet, ett hot som
är så trivialt att man i sina egna tankar liksom
redan har gått vidare från det, ett förbiseende från
motståndaren som är så osannolikt att man inte
ser det. Även om sådant i undantagsfall kan före
komma även i konventionellt schack så var det i
det här fallet naturligtvis en direkt konsekvens av
att båda spelarna var groggy.

ROND 6
som i rond 4. Leveques
slag var tunga och träffade ibland hårt, men
Daniel stod upp. Publiken var nu helt i extas och
skanderade ”Dan, Dan, Dan…!” och jublade vid
varje träff Daniel fick in. Leveque hade stött på
hårdare motstånd än någonsin tidigare, både på
brädet och i ringen, men Daniel hade inte kraft att
fullfölja sammanhängande slagserier och på så vis
hota Leveque, utan italienaren bibehöll övertaget.
BOXNINGEN FORTSATTE

SCHACKBOXNING ÄR en sport
som måste upplevas live. Att
analysera eller kommentera
schackpartiet isolerat är helt
meningslöst. Allt handlar om att
kunna hantera de extrema förut
sättningarna, att sätta sig ner vid
brädet med adrenalinet rusande
och smällarna från boxningen
fortfarande ringande i öronen
och spela schack med så litet
tapp i spelstyrka som möjligt.
Leveque var i kraft av sin tyngd
och erfarenhet klart starkare i
ringen, men han vann inte på
detta. Daniel hade om det hade
Wakeham får in en träff, men kunde inte följa upp slagen i längre serier.
behövts kunnat stå två ronder
boxning
till.
Leveque
vann på att han lyckades
ROND 7
konvertera sitt övertag i boxningen till att göra
LEVEQUE FÖRDE partiet mot seger på krokiga
färre grova fel i schacket. Den stora lärdomen från
och ytterst oprecisa vägar. Han var mycket trött matchen handlar om erfarenheten av hur starkt
och klart märkt av boxningen. I ett läge med boxningen påverkar schackspelet.
hopplöst materiellt underläge och kungen på väg
att bli matt i mitten av brädet valde Daniel att ge ALLA SCHACKSPELARE vet hur ont en förlust kan
upp. Det är möjligt att han hade kunnat förhala göra men inte många har upplevt något som
partiet tillräckligt för att få en rond boxning till, Daniel. En långsiktig satsning över två år med
något som säkerligen hade uppskattats av den stenhård boxningsträning tog slut med en bitter
vid det här laget extatiska publiken, men det var förlust där de schackliga misstagen som alltid
helt uppenbart att han inte skulle kunna vinna i svider i efterhand men i det här fallet ytterligare
boxningen och därför ett förnuftigt beslut.
förstärks av sviterna av den fysiska mangling
Efter matchen närmast överfölls vi som stod i tre ronder boxning mot en betydligt tyngre och
Daniels ringhörna av den upphetsade publiken erfarnare boxare innebär.
som i ordalag som knappast låter sig återges
Om det blir någon fortsatt satsning är inte klart,
hyllade Daniels insats. Publikens kärlek var men om det blir det kommer det att handla om
Daniels men mästarbältet stannade hos Leveque, att bygga upp hjärnans förmåga att fungera på ett
som också han tillsammans med sitt italienska sätt lite närmare sitt normaltillstånd under de här
team senare när vi lämnade arenan kom fram och extrema förutsättningarna. n
framförde sina hedersbetygelser.

Vad som överraskade mig var hur
min schackförmåga försvann på
grund av boxningen. Hjärnan gick
in i något primalt-överlevnadsfighter-tillstånd. Jag uppskattar min
spelstyrka under partiet till runt
1400. Hjärnan slutade fungera!?
Daniel Wakeham efter matchen

FAKTA
Organisation
Match		
		
Regerande mästare
Utmanare		
Resultat		

London Chess Boxing
Titelmatch i tungvikt 90+ kg i
London, 18 juni 2016
Sergio Leveque, Italien
Daniel Wakeham, Limhamns SK
Wakeham gav upp partiet i rond 7
TfS #3
2016
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Fyra svenska mästare i Uppsala
Vid SM korades nya svenska mästare i ungdomsklasserna. Dessutom blev Akash Mitra
från arrangörsklubben Schackfyranmästare bland 126 deltagare.
TEXT MARTIN JOGSTAD FOTO LARS OA HEDLUND

KNATTE-SM: HUGO WERNBERG
Knatte-SM spelades över 12 ronder och inför den sista ronden hade
Wasa SK:s Hugo Wernberg en halv poängs ledning. När det gällde
som mest avslutade Wernberg med ännu en vinst.
Med 10 poäng blev det en poäng ner till tvåan, Axel Falkenvall,
Trojanska Hästen.
Varför lyckades just du vinna?
– Jag har spelat många tävlingar, blir inte nervös och orkar spela
många matcher.
Vad tycker du är roligast med schack?
– Att spela blixtpartier och träffa schackkompisar.
Om du fick välja en spelare i världen som du skulle möta, vem
hade det då varit?
– Jag väljer inte Magnus Carlsen, eftersom jag redan spelat mot
honom i Magnus Carlsen-appen. Sam Sevian skulle vara kul att
möta.

Akash Mitra

Hur har du förberett dig inför SM?
– Jag har tränat lite extra och spelat fler partier på internet. Annars
har jag bara haft ett skönt sommarlov.
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o Hampus Sörensen
n Gabriel Nguyen
þ Minior-SM, rond 7


  
    
 
 
  
    
   
   

En spännande ställning där vit
håller på att bryta igenom på
damflygeln. Gabriel tar chansen
när den kommer.
22...b5!

Plötsligt är vit tvungen att
släppa pjäsen på e4.
23.¤xb5 ¥xe4 24.¤xc7 ¥d3
24...¥xg2 25.¤xa8 ¥xd5 är
också starkt.
25.£b3 ¥xf1 26.¦xf1


  
    
  
 
    
   
   
   


26...£d3 27.£xd3 ¤xd3 28.¦d1
En bra förenkling. Svart är

torn upp men saker och ting är
inte så enkelt.
28...axb4 29.axb4 dxc5 30.¤xa8
¦xa8 31.bxc5 ¤xc5


  
    
    
  
    
    
   
   


Svart är pjäs upp efter komplika
tionerna och borde vinna. Vit
lyckades dock byta av tillräckligt
många pjäser för att hålla remi.

KADETT-SM: SANTIAGO GRUESO CORDOBA
I Kadett-SM behövdes inte någon särskiljning. Inför sista ronden var
guldet klart då västeråsaren Santiago Grueso Cordoba endast släppt
en remi. Han kunde då kosta på sig en förlust mot klubbkompisen
Alfons Emmoth. Silvret gick också till Västerås genom Ludvig
Carlsson medan SSK Hammarös Daniel Johnson knep bronset.

MINIOR-SM: GABRIEL NGUYEN
I Minior-SM var Gabriel Nguyen, Linköpings ASS och Hampus
Sörensen, SK Rockaden, favoriter, tätt följda av Gustav Törngren,
Örgryte SK. Detta stämde bra och det var spännande inför den sista
ronden.
Partierna Törngren-Nguyen och Sörensen-Ytterberg var direkt
avgörande om vem som skulle ta guldet. När båda slutade remi
hamnade Nguyen och Sörensen på 7 poäng .
Sörensen hade oväntat förlorat i andra ronden och fick därför
något sämre särskiljning. Därmed kunde Gabriel Nguyen titulera
sig svensk mästare.

Hur håller du skärpan uppe under hela turneringen?
– Jag äter en bra frukost och går runt en hel del under partierna
för att bli pigg. Ibland har jag blivit trött men det var mest på
dubbelronderna.
Vad siktar du på framöver?
– Just nu siktar jag på att nå 2000 i ranking för det skulle vara kul.
Annars vill jag bara bli bättre på schack.

Hugo Wernberg

Gabriel Nguyen

Foto: Lars OA Hedlund

¤ ungdomssidorna

Martin Jogstad är ungdoms
redaktör i TfS och vann
Junior-SM i Uppsala 2016

Var bodde ni och vad tyckte du om Uppsala?
– Vi bodde på Akademiska Hotellet som ligger någonstans i
centrum och det var mycket fint där. Jag hann inte titta så jättemycket
på Uppsala men det jag såg tyckte jag såg positivt ut. Jag gillade staden så pass mycket att jag funderar
på om jag ska bo där någon gång i framtiden!
När kände du att det kunde gå hela vägen?
– Jag kände att det kunde gå hela vägen till guldet redan efter de första tre ronderna eftersom jag mötte
mycket starka spelare och lyckades vinna tre på raken. Men nyckelpartiet var nog partiet mot Daniel
Johnson eftersom det gav mig mycket självförtroende.
Ditt bästa träningsknep?
– Mitt bästa träningsknep är att lära sig hur man spelar öppningar både som vit och svart. Till exempel
att läsa en bok om hur man vinner över Draken med vit ifall du vill spela Draken som svart. Det har
hjälpt mig att förstå vad motståndaren har för idéer och hur denne tänker.
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1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.¥e2 a6
4.0–0 d6 5.d4 cxd4 6.¤xd4
¤f6 7.¤c3 £c7 8.¥e3 ¥e7 9.f4
¤bd7
Ett intressant läge. Santiago
väljer en aggressiv uppställning.
10.g4!
g4-g5 hänger i luften och
svart måste reagera.


 

  
    
  
    
 
 


10...b5?
Fel plan, det finns inte tid att
söka motspel på damflygeln. Nu

följer en rad starka drag från vit.
10...h6 brukar svart normalt
försvara sig med i liknande
ställningar. Efter 11.g5 hxg5
12.fxg5 d5! är vits kung lite illa
ute med tanke på matthotet.
11.g5! ¤g8 12.f5!
Nästa bonde skjuts fram.



 
  
  
   
    
 
 


12...e5
12...exf5 13.¤xf5 ¥f8 14.¥xb5!
är ett tematiskt offer. Datorn
ger en vacker variant: 14...axb5
15.¤xb5 £c6 16.¤fxd6+ ¥xd6
17.¤xd6+ ¢e7 18.¦xf7+ ¢d8
19.¦xg7 ¢c7 20.¥f4 och svart
är brutalt uppbunden.
13.¤d5!

JUNIOR-SM: MARTIN JOGSTAD
I Junior-SM lockade platsen till SM-gruppen ett starkare startfält
än tidigare år. Alla visste att det skulle bli en tuff kamp och under
nio dagar varvades bra spel med grova bortsättningar, oväntade för
luster och uppgivna remiställningar.
För att vara med i toppen krävdes det att man hade flytet på sin
sida och att formen satt där den skulle. Detta stämde bra in på mig,
och efter 7 ronder ledde jag med 5½ poäng. En halva bak jagade
14-årige(!) Jung Min Seo och vårt möte i näst sista ronden blev
avgörande.
Jag lyckades vinna, en skön känsla då jag ifjol hade avgörandet i
egna händer men förlorade mot Joakim Mörling som sedan även
vann särspelet.
Växjös Mattis Olofsson-Dolk avslutade med en snygg vinst mot
Seo och tog hem silvret före Felix Tuomainen, SK Rockaden. Se
kombinationerna på sida 63.
Ett nyckelparti för min del var vinsten över just Mattis. Han kom
något fel ur en sidovariant i Grünfeld, men i ett kritiskt läge blev jag
tvungen att hitta rätt. Efter ett par exakta drag (se diagrammet till
höger) fick svart en obehaglig ställning och fördelen växte snabbt.
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Nästa pjäs anländer till attacken.
13...£b7 14.f6!
Fortsätter på samma spår. När
man attackerar ska man sällan
backa med pjäserna!
14...gxf6 15.¤f5
En optimal ruta för hästen.
Vit hotar 16.¤dxe7 ¤xe7
17.¤xd6+ med damvinst.
15...¥f8 16.¥h5 fxg5
Segast är 16...¤c5, men efter
17.¥xc5 dxc5 18.£g4 är det
svårt att föreslå drag.
17.¥xf7+!
1-0




   
 
   
    
  
 


Om löparen slås vinner vit
damen med en avdragare.
o Martin Jogstad
n Mattis Olofsson-Dolk


  

  
    
  
   
  
 

12.d5! ¥xf3
12...¤e7 13.£b3 och vits spel
på damflygeln kommer snabbt.
13.dxc6!
Ett starkt mellandrag. Efter
13.gxf3?! ¤d4 står svart bra.
13...¥xe2 14.£xe2 bxc6 15.¦d1!
Svart är svag på damflygeln,
där svartfältaren inte hjälper till.

IM-normer till Rydström och Kenneskog
Den förre ungdomsredaktören rekommenderade att spela flitigt, särskilt under
sommaren då det brukar finnas tid över. Detta var något som två svenska ungdomar
tog fasta på.
sommaren ställde
Rydström och Kenneskog upp i
varsin IM-grupp i Växjös Visma
Chess. Där lyckades Tom bäst
och efter en vinst i sista ronden
säkrade han sin första IMnorm.
När Rydströms nästa ut
maning var spel i Sverige
mästarklassen valde Kenneskog
en annan rutt, Miguel Najdorfs
minnesturnering i Warszawa.
Theodor hittade formen och
med 5/9 var även hans första
I BÖRJAN AV

IM-norm ett faktum.
Kenneskog berättar att det
varit nära tidigare, men att
han inte riktigt haft skärpan i
de avgörande lägena. Därför
var det skönt när hans polska
motståndare sträckte fram
handen i sista partiet.
Framöver hoppas Kenneskog
att mer tid ska kunna läggas på
schacket för i nuläget jobbar
han väldigt mycket. Om det
blir inom några dagar, månader
eller år vet han inte.

Foto: Lars OA Hedlund

o Santiago G. Cordoba
n Daniel Johnson
þ Kadett-SM, rond 5

För Kenneskog blev Visma Chess
en fin uppvärmning.

KADETTALLSVENSKAN. Årets final i kadettallsvenskan gick i Lund och redan i första ronden blev
det ett finalstämplat möte. SK Rockaden besegrade Västerås SK med 3½-2½ och sedan vann lagen
fyra matcher var. Västerås tog 22 partipoäng mot Rockadens 19, men det spelade ingen roll då det var
matchpoäng som räknades. En seger för lagschacket.
Rockaden tog alltså guld, Västerås silver och bronsmedaljen gick till SM-arrangören Uppsala SSS.

Junior-VM i Indien
I augusti avgjordes JVM i indiska Bhubaneswar. Martin
Lokander och Tom Rydström rapporterade om fuktigt
väder, ovanliga trafikregler och tuffa motståndare.

del blev det en
trög start med tre förluster,
men sedan höjdes tempot rejält.
Han avslutade med 5/6, vilket
resulterade i en 37:e plats. För
Toms del blev det en bättre start,
men efter en snöplig förlust i
sista ronden hamnade han på
femtio procent.

FÖR LOKANDERS

VANN GJORDE Jeffery Xiong från
USA. Han är endast 16 år, men
visade var skåpet skulle stå
och med en rond kvar var det
redan klart att han skulle bli den
yngste
juniorvärldsmästaren
någonsin.
Till höger visar amerikanen
prov på sin taktiska förmåga.

o Jeffery Xiong
n Christoph Menezes


  
    
  
   
  
    
    
    

Tornet på c8 står olyckligt om
kungen tvingas till e6. 36.¤xe6!
¦xe6 37.¦xe6+ ¤xe6 38.¦xe6+
¢xe6 39.¥f5+ ¢d6 40.¥xc8
och med en bonde upp vann vit
enkelt.
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Vart tog de vägen?
Emil Hermansson flyttade hem till Norrbotten
Han flyttade 140 mil söderut för att komma närmare turneringarna i Europa. Det blev
tolv år som professionell spelare innan han flyttade hem och startade schackskola. Nu
har en av Sveriges teoristarkaste spelare lämnat schacket för nya projekt.
TEXT & FOTO AXEL SMITH ILLUSTRATION AYDIN RAMEZANI

I

köket i Emil Hermanssons lägenhet i
Boden hänger en klocka med musik
instrument. Vid elva spelar saxofonen,
en timme senare fiolen, därefter
klarinetten och flygeln. Klockan är en gåva från
Kulturskolan i Eslöv, dit Emil flyttade år 1999 för
att komma närmare tävlingarna i Europa.
Men batterierna är urplockade. Det blev för
mycket ljud.
– Det är så skönt att det är tyst här i Boden,
säger han. I Stockholm hör man alltid bilarna.
spelade Emil för SK Rockaden
och i vardagsrummet ser man fler spår från
schackkarriären. Medaljer från Lag–SM-titlarna.
Diplomet han fick när han blev IM år 2000. Men
något bräde finns inte.
När Emil flyttade till Boden för sex år sedan
blomstrade schacket upp, men nu har han gått
vidare och ägnar all sin tid åt ett valutaprojekt.
UNDER MÅNGA ÅR

i Kiruna och jobbade som alla
andra i gruvan under sommarloven. Det är det

EMIL VÄXTE UPP
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enda vanliga jobb han haft. När han fyllde 20
flyttade han till Luleå för att studera och efter två år
blev det ytterligare fem i Umeå. Filosofi, svenska,
litteratur, matte. Studierna kändes hela tiden som
något han var tvungen att ha i bakfickan om inte
schackspelandet skulle gå som han hoppades. När
han träffade Evgenia Pavlovskaia och gifte sig med
henne flyttade han till Eslöv och köpte en lägenhet

för 5 000 kronor.
– Evgenija var vad som behövdes för att jag
skulle våga ta steget.
Samma år satte karriären fart på allvar. Han
steg som en raket på elolistan, uppfyllde de sista
kraven för IM–titeln och tog en stormästarnorm
vid Europacupen i Neum. I den tävlingen kändes
det som att han räknade dubbelt så fort som
tidigare.
Efter Europacupen hade han en lång väntan
på flygplatsen i Split och tog fram ett ryskt
fickschack och papper fullklottrade med analyser
i Sveshnikov. Vassilij Ivanchuk blev nyfiken och
kom fram till brädet.
– Han hittade direkt ett damoffer som vederla
hela varianten. Jag var mycket imponerad.
Ivanchuk gillade fickschacket och Emil skickade
ett med posten. Personkemin stämde och de
inledde ett långvarigt samarbete där Emil var med
som sekundant vid flera turneringar, bland annat
i Linares. Han kände att han hade något att bidra
med.
– Men Ivanchuk såg våra analyser som tänkbara
möjligheter, vid brädet kunde han ibland tänka
vidare och spela något annat.
efter ett par år, men i
Eslöv kunde han skapa den schackmiljö han ville.
Ivanchuk var på besök vid ett tillfälle och det

ÄKTENSKAPET TOG SLUT

blev sporadisk träning med Johan Hellsten, Tiger
Hillarp och Stellan Brynell.
Undervisningen på Kulturskolan var ett sätt att
försörja sig, men Emil hade också ett par privat
elever som han tog på större allvar. Nils Grandelius
och Mads Andersen är idag båda stormästare efter
att ha gjort stora framsteg under tiden med Emil.
Själv var han kanske för försiktig. Hans styrkor
var öppningsfasen, koncentrationen och mål
medvetenheten, men det ledde inte till några
uppseendeväckande resultat. När andra satsade på
GM–skalper räknade Emil hur många gånger han
tagit poäng mot stormästare. Över 150 gånger.
Det blev en tredjeplats i SM 2005, men inte
några fler stormästarnormer. I IM-turneringar var
han däremot kliniskt effektiv, och han är nöjd med
sina resultat, med många turneringssegrar både i
Sverige och utomlands.
2009 träffade han Jane, en kvinna från Uganda,
och kände att det var dags att flytta hem och
bilda familj. Under de tolv år som gått hade hans
föräldrar gått i pension och flyttat till pappans
barndomsstad, Boden. Det var också dit flyttlasset
gick.
– HÄR SPELADES BODEN ELO, säger Emil när vi
passerar en butikslokal på huvudgatan i Boden.
På skyltfönstret står det Inre kraft, ett företag
inom hemtjänsten som med 500 anställda är en

EMIL HERMANSSON
Klubb
Född
Familj
Meriter

SS Luleå
19 juli 1971
En son på 3½ år
Internationell Mästare 2000
Stormästarnorm i Europacupen 2000
Svensk lagmästare med SK Rockaden 2001,
2004, 2005, 2008, 2009 och 2014
Bronsmedalj i SM 2005
SM-titel i Shogi 2007
Gör idag Driver valutaprojektet Global ecommunity

När det är läggdags för Erik tittar han ut genom fönstret och påpekar att det fortfarande är ljust. På sommaren går
solen bara ner några timmar per dygn. På andra sidan Bodenträsket finns en camping med myriarder husvagnar
och husbilar. Tillströmningen av norrmän har blivit så stor att campingen fått utökas tre gånger på kort tid.
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’’

skämt ut sig för hela Boden.

– Det var som att odla i en öken, säger Emil,
grundförutsättningarna var så dåliga. Men lokalen
på Inre kraft som vi fick använda var utmärkt,
med kaffemaskin, bra belysning och stora ytor.
Schacket fick mycket uppmärksamhet i media
och snart tränade 20 knattar två gånger i veckan.
Därutöver arrangerades Schackfyran på åtta
skolor.
Enda problemet var bristen på turneringsutbud.
Det är långt till grannstäderna och för att
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Boden Elo erbjöd man spelare
från hela landet gratis uppehälle. Mellan elo
turneringarna på helgerna kunde man spela
matcher mot Emil och ha träning med honom.
Flera spelare stannade under ett par veckor,
bland annat Josef Ask, som delade segern i
Mästarklassen i Uppsala. Han trivdes så bra att
han funderade på att flytta till Boden.
– Problemet var att han hade 24 timmars fritid
när han var här, och jag hade endast 15 timmars
dagistid i veckan. Så det blev inte så mycket schack
som han hade velat.

Foto: Erik Näckholm

av de större arbetsgivarna
i Boden.
Historiskt har Boden
klarat sig på fyra grund
pelare: posten, järnvägen,
militären och sjukhuset.
Men posten går på knäna,
järn
vägen till Haparanda
och Finland har lagts ner,
militären har bantats från
12 till 4 regementen och
sjukhuset har flyttat halv
vägs till Luleå. Framtids
utsikterna i Boden såg så
dystra ut att man sprängde
två bostadshus som stod
tomma.
Men det blev inte så illa
I april 2014 arrangerades Emanuel Bergs turnering som en del av Boden Elo.
som det såg ut. Boden har "Emanuel förgyllde turneringen, bjöd på sig själv både socialt och genom
klarat sig tack vare norska lärorika analyser", skrev Susanna Berg på Schacksnack.se.
turister och ett stort
välfungerade
flykting
mottagande, där de nyanlända snabbt kan få egna juniorerna skulle få spela drog de igång Boden
bostäder och en meningsfull sysselsättning.
Elo.
– Idén var att juniorerna skulle få se hur en
NÅGRA DAGAR EFTER att Emil flyttat tillbaka blev
turnering gick till, lära sig att tänka länge, förstå
han bjuden på lunch av Lennart Eman, grundaren de oskrivna reglerna. Vi hade barnturneringar de
av Inre kraft. Lennart hade storslagna planer om flesta helger och de bästa fick gå vidare till Boden
att göra Boden till Norrlands schackmecka och Elo.
fick med sig Emil på planerna. De startade klubben
Varje helg med minst fyra intresserade spelare
Smarta Boden och drog igång undervisning för arrangerades turneringen. För det mesta gick det
juniorer.
bra, men det blev också några missöden.
– Efter första dagen sa en junior att det var det
roligaste han varit med om. Andra dagen förlorade
Han förlorade efter åtta
han efter åtta drag och då tyckte han att han skämt
ut sig för hela Boden. Han kom inte tillbaka.
drag och tyckte att han

NÅGRA VECKOR EFTER att sonen Erik föddes 2013
hade Jane drabbats av amningspsykos. Hon var
inlagd på sjukhus i flera veckor, men blev aldrig
helt frisk och hittades drunknad i Bodträsket.
– Det kom som en stor chock att hon dog. Vår
kärlek var väldigt stark.
Som ensamstående gick tidsekvationen inte
ihop och Emil avgick som ordförande i Smarta
Boden. När den nya styrelsen valde en helt annan
inriktning på klubben drog han sig tillbaka helt.
Han såg två års arbete raseras, men det var med
kluvna känslor.
– Det var faktiskt ganska skönt att slippa hålla på
med det där, i princip obetalt på heltid. Schacket
var dött när jag flyttade hit, sedan fick det liv ett
tag.
Under åren med Boden Elo bodde totalt ett 20–
tal långväga gäster i Inre krafts lokaler, bland annat
från Eslöv, Finland och Norge. Det arrangerades
över 50 eloturneringar, 10 matcher (varav en över
24 partier) och 5 öppna turneringar.
Smarta Boden finns kvar, nu i föräldraregi, och
har fortfarande en omfångsrik juniorverksamhet.
EMIL ÄR EN PERSON som gör något fullt ut när han
väl börjar. Som när han blev intresserad av shogi och
under ett år tränade så hårt att han vann SM–finalen

’’

Han hade 24 timmars fritid,
och jag endast 15 timmars
dagistid i veckan.

med 3–0, för att därefter endast spela på nätet. Eller
när han sommaren 2015 fick upp ögonen för
bitcoin och andra liknande valutaprojekt.
Idag blir det en del blixt på nätet, men större
delen av sin energi lägger han på Global
ecommunity, ett valutaprojekt som kombinerar
medborgarlön med idén om en global valuta utan
onödig bankadministration. Gruppen har 215 000
medlemmar på Facebook, varav 270 har betalt de
1 000 kr som krävs som startkapital. Medlemmar
kan handla av varandra med TrueCoin och sedan
starten i januari har värdet fördubblats.
Just nu jobbar sex utvecklare i Ghana på heltid
med att färdigställa en plattform för valutan, och
planen är att den ska sjösättas vid årsskiftet.
– Jag tror att valutan kan bli världsomspännande.
Så vad tror Emil om framtiden?
– Det är goda odds att det blir någon enstaka
Boden Elo. Det var många som hörde av sig när
det försvann. Men valutaprojektet är prioritet
ett, även om jag kommer att ha kvar kärleken för
schacket. n

I SAMBAND MED

Att Karl-Bertil Jonsson varje julafton plockar undan en tändstickstavla med Bodens fästning från postsäcken
för att ge till någon välbehövande är antingen ett subtilt skämt, eller beror på dålig research. Någon storstilad
fästning finns nämligen inte, utan den är insprängd i ett berg. Här är Emil tillsammans med sonen Erik efter ett
dopp i Luleälven, ett par hundra meter från fästningen.
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Blod och svett i
Rostock
I slutet av juli arrangerade Schachsportclub Rostock 07 e.V. en internationell öppen
turnering. Jag var extra glad att få vara med, för trots att familjen tillbringat de senaste
somrarna i Rostock har jag alltid missat denna tävling. Schack på semestern är ju lagom
populärt och kanske har min fru medvetet lagt semestrarna på "fel" datum? Jag får tacka
hyresvärdinnan i Warnemünde för timingen då vår lägenhet var fullbokad övriga veckor.
Tävlingen var välarrangerad och trevlig. Mitt mål var att spela stabilt men inte fegt.
Klubbkamraten Berndt Söderborgs inspirerande inställning inför sitt remiparti mot Michail
Tal (1962) hjälpte mig på traven: "Hur skulle Tal kunna göra ett drag som jag inte sett?"
Denna inställning hade jag med mig in i partiet mot GM Stern.

Michael Wiander, Stockholms SS

1.¤f3 ¤f6 2.d3 d5 3.¤bd2 g6
Kungsindiskt angrepp. Stern
spelar vanligtvis e6-struktur,
men efter en stunds betänketid
drog han 3...g6.
4.e4 ¥g7 5.g3 dxe4 6.dxe4
Slaget på e4 med planen
...¥c8-a6 för att förhindra
rockad är endast ett imaginärt
hot. Löparen behövs på b7 för att
neutralisera h1–a8 diagonalen.
6...b6 7.¥g2 ¥b7 8.0–0 ¤fd7
9.¦e1 0–0


  

   
    
   
   
 
   

10.h4!?
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IM Marcin Szelag och Michael Wiander.

Detta drag känns logiskt då
springaren på f6 lämnat kungs
flygeln. Planen är h4-h5, ¤g5
följt av £g4.
10...¤c6 11.h5 ¤c5 12.hxg6
12…fxg6 är nog mer av ”my
cup of tea”, men Sterns plan
verkar vara att byta ner till
slutspel och då är det ju bättre
att slå in mot centrum.
12...hxg6 13.¤g5 ¤d4 14.¤f1
¤de6
Ska vi byta grejor med
varann?!

Foto: Egon Raitza

o Michael Wiander
n René Stern
þ Rostock 2016


  
  
 
    
   
    
 
  

15.£g4!?
Nej tack!! Textdraget innebär
ett bondeoffer på b2 med hopp

om fin kompensation genom pjäs
aktivitet och långsiktig attack.
15...¤xg5 16.¥xg5 ¥xb2
17.¦ad1 £e8 18.£h4?!
Jag är inget fan av långa
datoranalyser. Man blir alltid
så ledsen när datorn avfärdar
ens vackra planer med ett iskallt
hånflin. I de flesta partier jag
spelar ligger jag under med 0,40,5 enligt datorn, men jag är
beredd att ta den kalkylerade
risken om jag kan skapa obalans
och lite psykologisk krigföring
som skapar stress och press på
motståndarens klocka.
Enligt datorn är 18.£h4
ett feldrag. Själv tyckte jag att
framtvingandet av f6 med för
svagad kungsställning och
avskuren svartfältslöpare var
nog kompensation, men kanske
är det just därför jag inte är stor
mästare...
18...f6 19.¥e3 £f7?
Ett förlustdrag, ”a horrible
blunder” enligt Stern. Efter
19…¥c3 är det tveksamt om vit
har tillräcklig kompensation,
men i min värld kändes det som
det i alla fall.
20.¥xc5 bxc5 21.¦b1 £xa2
22.£h6 ¦f7


  
  
   
    
   
    
 
  


23.£d2!!
Med fem minuter kvar på
klockan känns det coolt att hitta
ett sånt drag. Det uppenbara
23.£xg6+ är säkert bra, men jag
ville utnyttja min motståndares

’’

Jag är inget fan av långa datoranalyser. Man
blir alltid så ledsen när datorn avfärdar ens
vackra planer med ett iskallt hånflin.

klumpiga pjäsplaceringar till
max. Stern blev nu knallröd i
ansiktet och förbrukade nästan
all sin tid.
23...¥c6 24.c3 ¦b8 25.¤e3
Korseldsbindning!! Tidsnöd!
Svett! Blod! Detta är schack!!
25...¦b6


   
  
  
    
   
    
  
   


26.¥f1!!
Dödsstöten. Nu tänkte Stern
sju minuter tills sekunderna
började ticka ner och han insåg
att enda möjligheten var att
offra damen.
26...¥xe4
27.¥c4
£xb1
28.¦xb1 ¥xb1 29.¥xf7+ ¢xf7
30.¤c4 ¥xc3 31.£xc3


    
  
   
    
   
    
    
   


Detta är ju vinst för vit, men
slutkörd efter denna hårdkörare
tappar jag konceptet och går
bort mig.
31...¦b4 32.¤d2 ¥f5 33.£xc5
¦b2 34.£d5+ ¢g7 35.£d4 ¦c2

36.¢g2 c5 37.£e3 ¢f7 38.¤b3
¥e6 39.¤xc5 ¥d5+ 40.¢h3
¦c4 41.f3 a5 42.¤d3 g5


    
   
   
  
   
 
    
    


43.¤e1??
Det börjar kurra rejält i magen
efter fyra timmars spel och jag
inser att jag måste hinna käka
innan nästa rond (dubbelrond).
43.f4 vinner enkelt.
43...g4+ 44.fxg4 ¥e6 45.¢g2
Jag bjuder remi och kollar
på klockan. Familjen väntar på
lunch. Ett ganska oväntat resultat
med en oväntad avslutning.

SLUTSTÄLLNING
1. Dr Marcin Szelag
2. Michael Wiander
3. Tristan Niermann
4. René Stern
5. Stellan Brynell

6½/7
5½/7
5½/7
5½/7
5/7

I sista ronden mötte jag IM
Szelag som krossat allt motstånd
och min ryska fru hörde mig
säga "bödel" första gången. Men
Szelag gick in i min remiprepp
och blodspillan uteblev. Att få
spela schack vid Tyska Rivieran
var inspirerande, men efter
denna "urladdning" stupade jag
på sofflocket i två dagar. n
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LARS GRAHN
Illustration: Lena Jönsson

C

athy hade fått min indiska kaftan
och dessutom hade jag lovat
henne att ställa upp och plocka
undan efter lunchgästerna i
matsalen på hennes pensionat. Jag
var själv en av gästerna, men min magra reskassa
räckte inte till full betalning och det ledde till en
snabb förhandlingslösning som båda parter var
nöjda med. Jag fick ett enkelt rum högst upp med
snedtak och utan fönster. Det fanns en säng och
ett skrivbord med stol.
Det var sommaren 1969 och jag skulle spela med
i Northern Open i den lilla engelska kuststaden
Whitby. Turneringsledaren dr Akeroyd hade gett
mig en felaktig prisuppgift för tio dagar med halv
pension på Cathys pensionat. Min reskassa var
anpassad efter uppgiften i hans brev, det fanns inte
någon marginal för överraskningar.
Dr Akeroyd hälsade mig välkommen till spel
lokalen och jag var finkänslig nog att inte på
peka hans felaktiga prisuppgift. ”Jag hoppas att
pensionatet är till mister Grahns belåtenhet.”
Jag log och förklarade att det överträffade mina
förväntningar med tanke på priset.
I första ronden skulle jag ha svart mot W. A.
Linton från Sunderland. Det uppstod ett läge där jag
kände på mig att det måste finnas ett genombrott.
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Linton hade skenoffrat en pjäs på c5 och stod i
begrepp att ta tillbaka den. I min drömvärld låg
diagonalen a8–h1 öppen för min löpare. Jag tog
god tid på mig att finna nyckeln. I ett läge när
tiden höll på att rinna ut fann jag den underbara
lösningen.
Linton rörde om i sin kaffekopp och när jag
hade utfört mitt damdrag satt han förstenad några
sekunder med skeden i hand innan han kom sig
för att fatta pennan och skriva ner mitt genidrag i
protokollet. Jag var på väg att skapa ett mästerverk.
26...£e6!! 27.dxe6
Det hade varit bättre att förhindra ...£e4+
med 27.¥c2, men efter 27...¦xh1 28.¦xh1 ¦xh1
29.¢xh1 £a6 30.¥xc5 b6 31.¥a3 £xc4 32.¥b3
£e4+ följt av ...¥b5 har svart en aktivare ställning
med två bondeöar mot vits tre, och vit dras med
en isolerad d-bonde.
27.¦xh7 faller på 27...£e4+ 28.£f3 ¦xh7
29.¥xc5 ¦h2+.
27...¥c6+ 28.£f3 ¥xf3+ 29.¢xf3 ¤xb3 30.¦xh7
¤xa1 31.¦xh8+ ¥xh8 32.uppg.


  
   
  
   
   
   
   
    


När Linton hade gett upp och höll på att signera
protokollet kastade en entusiastisk åskådare in ett
shilling-mynt på brädet för att visa sin uppskattning.

D

et är inte någon hemlighet att den
polske stormästaren Sobra Nikotinskij i
Christer Niklassons roman ”Den tomma
spelplatsen” (Symposion, 1989) är baserad på
en polsk IM, den egocentriske Jacek Bednarski
(1939–2008). Karaktärsdragen stämmer överens,
det är i stort sett bara spelstyrkan som skiljer.
Sobras favorituttryck ”Wissenschaftlich aber
schlecht” (vetenskapligt men dåligt) tror jag mig

’’

Föreställningen var över och
Jacek höll en av sina monologer om tillståndet i världen.

ha hört flera gånger från Jaceks mun, men nu
långt senare är det svårt att skilja verklighet från
fiktion.
En episod från Malmö Open 1975 är dock
oförglömlig, och den säger något om Bednarskis
personlighet. Jag var turneringsledare, Jacek var
en av deltagarna och han bodde hemma hos mig i
min rymliga fyrarummare på Smedjegatan 1. Jacek
mötte Lars Karlsson, som jag inte kände vid den
tiden. Det uppstod ett slutspel med olikfärgade
löpare som var stenremi. Jag betraktade spektaklet
och efter några minuter var det uppenbart att
Jacek tänkte vinna på tid. Då fattade jag beslutet
att bryta partiet – jag tyckte att det som pågick
stred mot spelets idé – och förklarade att det var
remi.

Foto: Hans Svedbark

När fakta möter fiktion

D

enna berättelse är baserad på vad som
tilldrog sig i min första turnering
utomlands. ”Baserad på” – två ord som
tillåter författare och filmregissörer att åtminstone
tillfälligt kränga av sig verklighetens bojor.
Berättelsen från Whitby är fakta fram till det
som skedde i diagramställningen. Med 26...£e6!!
börjar fiktionen.
I partiet följde i själva verket 26...¦xh1 27.¦xh1
¦xh1 28.¥xc5 £d8 29.¢xh1 och jag hade inte
kompensation för bonden. Jag gav upp åtta drag
senare.
Det finns flera exempel på skönlitteratur där
schackspelet är med i intrigen och där fakta möter
fiktion. Det känns tryggt när en schackspelare har
skrivit en roman med schackmotiv, för då vet man
att dragen är rimliga och att de som utför dragen
beter sig på ett trovärdigt sätt vid brädet.

Jacek Bednarski i Malmö Open 1976.

Jacek blev mycket upprörd, det var otroligt för
honom att någon som han betraktade som sin vän
kunde behandla honom på det sättet. Han hade en
reservnyckel till min lägenhet och jag anade vad
som väntade mig när jag röjt upp i Rådhushallen
och begav mig hem.
Jag hann inte ta av mig skorna förrän en ilsken
Jacek var över mig med sina utgjutelser. Han skulle
minsann skicka en protest till Fide. Med tanke på
att min engelska var bättre än hans krävde Jacek
att jag hjälpte honom med det språkliga. Han
dikterade och jag skrev och det var en skarpt
formulerad protest riktad mot mig själv! Redan
då uppskattade jag absurd teater och det roade
mig faktiskt att spela en roll i hans drama.
När Jacek hade undertecknat protesten
beordrade han fram ett frankerat kuvert och
det blev min uppgift att ta reda på adressen till
Fide-sekretariatet. Han ville försäkra sig om att
skrivelsen verkligen skickades i väg, så det blev en
gemensam kvällspromenad till närmaste brevlåda.
Hemma igen fick jag se till att laga kvällsmat till
oss båda. Föreställningen var över, vi åt och Jacek
höll en av sina monologer om tillståndet i världen.
Löparslutspelet var en avslutad historia och Fide
hörde naturligtvis inte av sig. Nästa år kom Jacek
tillbaka och vann Malmö Open. Allt var förlåtet.
När jag läser ”Den tomma spelplatsen” ser jag
scenerna framför mig och i min fantasi förvandlas
Sobra till Jacek. Niklassons erfarenhet av och
kunskap om livet som schackspelare avspeglas
i romanen. Som schackspelare känner jag igen
problemen och dramatiken på brädet. Den stora
gåtan – vem har tipsat VM-utmanaren Sobra om
det urstarka 17...f5 i den variant i Jugoslaviskt som
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förekommer i VM-matchen – får en överraskande
lösning.
Det jag saknar i Niklassons roman är konflikter
romangestalterna emellan. Det görs en poäng av
att det råder full harmoni i Sobralägret, och när
Sobra utmanar världsmästaren Mister Jones hyser
de båda stor respekt för varandra. Det är fjärran
från kontroverserna mellan exempelvis Viktor
Kortchnoi och Anatolij Karpov.

V

id läsningen av Sven-Olof Lorentzens
roman ”Schackklubben Tanke och Vilja”
(Bonniers, 1982) förstår man att för
fattaren är en driven schackspelare. Vi kan följa
samhällsutvecklingen i Sverige på 1950- och
1960-talet genom schackklubben Tanke och Vilja i
Ålamo, en fiktiv småländsk bruksort. Vi lär känna
klubbens medlemmar som samlas på Gustavs
konditori på tisdagskvällarna. Tanke och Vilja har
framgångar i seriespelet, kvalificerar sig nästan
till högsta divisionen i allsvenskan, men efter
framgångsrika år drabbas klubben av problem
skapade av verkligheten utanför spellokalen. Det
slutar med att klubben läggs ner.
I Lorentzens roman länkas ett parti mellan
last
bil
schauffören Vernersson och en bister
sovjetisk tulltjänsteman snart in i Botvinnik–
Spiel
mann, Moskva 1935. Vernersson har vit
och det blir en variant som han känner igen
från en teorigenomgång på Gustavs konditori.
Tull
tjänstemannen ger upp ett drag tidigare
än Spielmann och Vernersson tillåts lämna
tullstationen och köra över gränsen till Finland.

H

östen 1996 hade jag en intressant brev
växling med författaren Sven Fagerberg
(1918–2006). Det började med att han
hade frågor kring ett då pågående tidningsparti i
Sydsvenska Dagbladet mellan Johan Hellsten och
Chess Genius, ett schackprogram som Fagerberg
själv lekte med. Hans schackintresse visade sig
i ”Bronshästarna” (Wahl
ström & Widstrand,
1974) där han ägnar en essä åt Emanuel Lasker.
När Ulf Andersson tilldelades konstnärslön 1975
var Fagerberg en av dem som skrev under ett
brev som medföljde den ansökan som Bo Teddy
Ladberg skickade till Kulturrådet.
Fagerbergs schackintresse är följaktligen väl
dokumenterat och så här i efterhand kan jag
ångra att jag inte stillade min nyfikenhet och
frågade varifrån han hade hämtat det parti som
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med schacknotation.” Den som ändå läser parti
kommentarerna får bland annat denna träffsäkra
reflektion: ”Parallellerna mellan schackspelet
och livet är smärtsamt påtagliga. De intressanta
möjligheterna blir sällan verklighet.”

I

”Bernard Foys tredje rockad” (Norstedts,
1986) sätter Lars Gustafsson, uppenbarligen
en schacklig dilettant, ett slags rekord: sex fel
om rockaden i en mening:

Michail Botvinnik, partileverantör till skönlitteraturen.

finns med i sin helhet med partikommentarer i
”Svärdfäktarna” (Wahlström & Widstrand, 1966).
Jag tror inte att det är påhittat. Månne det är
hämtat från TfS?
o Skepparn
n Berättarjaget
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.b4 ¥xb4 5.c3
¥a5 6.d4 d6 7.£b3 £d7 8.dxe5 ¥b6 9.0‑0 ¤a5
10.£b4 ¤xc4 11.£xc4 dxe5 12.¤xe5 £e6 13.¥f4
£f6 14.¥g3 ¤e7 15.¢h1 ¥e6 16.£e2 0-0-0 17.a4
a6 18.¤a3 ¤g6 19.¤ac4 ¥xc4 20.¤xc4 ¥c5
21.a5 h5 22.e5 £f5 23.h3 £d3 24.¦fe1 £xe2
25.¦xe2 ¦d3 26.e6 f6 27.¦c1 ¦hd8 28.f3 h4
29.¥e1 ¦d1 30.¦xd1 ¦xd1 31.¢h2 ¢d8 32.g3
¢e7 33.f4 ¦d5 34.¦b2 b5 35.axb6 cxb6 36.¤xb6
¦d1 37.¥f2 hxg3+ 38.¢xg3 ¥d6 39.¢g4 ¤xf4
40.¤c8+ ¢xe6 41.¦b6 f5+ 42.¢f3 ¦d3+ 43.¥e3
¦xe3+ 44.¢xe3 ¤d5+ 45.¢d3 ¤xb6 46.¤xb6 g5
”Han stretade emot elva drag till, men med
löparen som drabant behärskade min kung
brädet.”
I kommentarerna beskrivs stämningslägen, det
finns inte många konkreta varianter. Naturligtvis
ligt
vis finns det många
läsare av skönlitteratur
som inte spelar schack
och i kommentaren efter
3.¥c4 finns ett råd från
berättar
jaget: ”Ett gott
råd dock till den som
inte bryr sig om schack
eller
amatörpartier.
Hoppa över raderna

”Den sista regeländring (1) som ägde rum var,
enligt några schackhistorikers uppfattning (2),
just rockaden, denna märkliga operation som
tillåter tornet att inta en av huvudpjäsernas (3)
platser (4) i ett lämpligt ögonblick i slutspelet
(5) och därmed skapar helt nya utgångspunkter
för den fortsatta avvecklingen (6) av slutspelet.”

1. Rockaden infördes redan på 1600-talet. En
passant-slaget godkändes så sent som 1880.
2. Ingen schackhistoriker hyser denna enfaldiga
”uppfattning”.
3. Föråldrat och obrukligt begrepp.
4. Vid rockad flyttar tornet till ett tomt fält.
5. Rockaden utförs nio gånger av tio i öpp
ningen, praktiskt taget aldrig i slutspelet.
6. Ett mittspel kan avvecklas till ett slutspel. Ett
slutspel kan däremot aldrig avvecklas, än mindre
fortsätta att avvecklas. Nonsens igen.

O

m någon skriver en roman med schack
motiv kan han eller hon förväntas ha
kunskap om ämnet som sträcker sig
längre än pjäsernas gång. I Kristian Fredéns roman
”Offret” (Bonniers, 2005) avslöjas att författaren
har dåliga kunskaper om grundläggande schack
terminologi.
Schackgeniet Lev Gasparjan är baserad på
Garri Kasparov. Liksom Sobra Nikotinskij blir
Lev Gasparjan utmanare i en VM-match, men
till skillnad från Sobra har Lev ett sekundantteam
där det inte råder någon harmoni. Det blir till
slut ett drama på liv och död. Någon offras.
ENGELSK TERM			

Ingemar Johansson recenserade boken i TfS med
slutklämmen: ”Fredén har skrivit en stilsäker och
intelligent studie över en människotyp som bara
blir allt vanligare i vår tid: den känslomässigt
snöpta mediestjärnan. Att han lyckats genomföra
ett sådant projekt, och därtill förlägga det till
och trovärdigt skildra en så apart miljö som
schackvärlden, är en prestation.”
För mig som inbiten schackspelare fungerar
Fredéns bristande schackkunskaper ändå som
en störningssändare. Han tycks ha utgått från
engelskspråkig schacklitteratur och knåpat ihop
egna översättningar. I tabellen längst ner på sidan
finns några exempel.
När det talas om ”Aljechins variant av
Budapest
gambit i kungsindiskt försvarssystem”
eller ”Boleslavskij-linjen av Steinitz' variation i
klassiskt franskt” känner jag lätt yrsel. Det finns
många exempel av det slaget.
Det klassiska parti som Paul Morphy spelade
mot greve Isouard de Vauvenargue och hertigen av
Braunschweig under en operaföreställning i Paris
1858 är korrekt återgivet – det förvandlas till ett
parti i en ungdomsturnering – men när författaren
återger det första VM-partiet Kortchnoi–Karpov
från Merano 1981 (okommenterat) utan att
pådyvla det någon annan går det snett redan
i första draget: 1.c4 e5 2.Sc3 d5 3.d4 Le7 och så
vidare. Varför ställde Karpov bonden i slag i
andra draget och varför ratade Kortchnoi den?
Klåpardragen avlöser varandra tills det inte längre
är möjligt att utföra de drag som anges. Upphovet
till denna parodi: Karpov spelade 1...e6, inte 1...e5.
I detta VM-parti fick vi Tartakowervarianten
i Damgambit, men i Fredéns värld är 1.c4 i alla
lägen lika med Engelskt och om denna öppning
har författaren detta att säga: ”Engelsk öppning är
en komplicerad, vass historia som strävar efter att
bryta sönder centrum från flankerna.” Jaha. När
vipparmen på schackuret förväxlas med kläppen
är jag inte längre förvånad. Det framstår som
obegripligt att författaren/förlaget inte har anlitat
en schackspelare bland korrekturläsarna.

FREDÉNS ÖVERSÄTTNING		

KORREKT ÖVERSÄTTNING

Queen's Gambit Declined 		
nekad damgambit			
avböjd Damgambit
The Advance Variation			
avancemangsvarianten		
framskjutningsvarianten
sealed move			förslutningsdrag			förseglingsdrag
dark-squared bishop 			
svartgående biskop		
svartfältslöpare
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1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d4
exd4 6.cxd4 ¥b4+ 7.¤c3 d5? 8.exd5 ¤xd5 9.0-0
¥e6 10.¥g5 ¥e7 11.¥xd5 ¥xd5 12.¤xd5 £xd5
13.¥xe7 ¤xe7 14.¦e1 f6 15.£e2 £d7 16.¦ac1 c6?
Alla dessa drag klarades av på en minut och fem
sekunder. Jag har kontrollerat med ett stoppur.
Svart kunde ha räddat partiet med 16...¢f7!.

ut i köket och hämta en påtår.
Max tror knappt sina ögon när han fixerar
bonden på d5. Han lägger ner pipan på bordet och
sjunker ihop. Han hulkar. Sedan lyckas han med
stor möda resa sig. Åskådarna tittar oförstående
på varandra. Max får svår andnöd och ser ut
att dö. Det gör han inte. Han lättar i stället på
kravatten och börja kvida som en illa tilltygad
hund. Detta melodramatiska tillstånd pågår i
ungefär en minut.
Max slår sig åter ner vid brädet, förtvivlad
över det bedrägeri som han har utsatts för. Han
placerar hakan på bordsskivan, som en ledsen
dalmatiner, och utför resten av sina drag med
knyckiga rörelser och med tårar i ögonen. Det
förkrossade underbarnet fortsätter till det bittra
slutet, tills han är schack matt. Sista delen i partiet
är undanstökad på en minut och sju sekunder.
Inklusive det mellanliggande sammanbrottet
har vi ett VM-parti på lite drygt tre minuter. Och
så finns det folk som påstår att schack kräver ett
oändligt tålamod.
Scenen när Max visar all sin förtvivlan efter
17.d5! har kortats ner vid klippbordet. Jag har
säkert bevis. Det saknas nämligen ett antal drag
i filmen. När Max slår sig ner igen har vi nästa
diagramställning. Här får ni dragen som saknas:
17...cxd5 18.¤d4 ¢f7 19.¤e6
Det hotar 20.¦c7 £d6 21.¤g5+ fxg5 22.¦xe7+
med avgörande angrepp.
19...¦hc8 20.£g4 g6 21.¤g5+ ¢e8 22.¦xe7+!!

Det var här som filmens Staunton hade lovat
att inte spela 17.d5, som evakuerar d4-fältet för
springaren. Påståendet att allt annat leder till att
svart vinner i 14 drag är nonsens. 17.d5 är utmärkt
men det finns andra drag som slår vakt om vits fördel.
17.d5!
I filmen utför Staunton detta drag mycket
långsamt. Bonden skruvas ett kvarts varv på vägen
fram. Medan den tar sig från d4 till d5 hinner man

Välkommen tillbaka till La partie d’échecs.
22...¢f8
Vit vinner även efter 22...£xe7 23.¦xc8+ ¦xc8
24.£xc8+ eller 22...¢xe7 23.£b4+ och nu:
a) 23...¢d8 24.£f8+ £e8 25.¤xf7+ med matt.
b) 23...£d6 24.£xb7+ £d7 25.¦e1+ ¢d8 26.¤f7+.
c) 23...¢e8 24.¦e1+ ¢d8 25.¤e6+ £xe6
26.¦xe6 ¦c1+ 27.¦e1 och så vidare.
23.¦f7+ ¢g8 24.¦g7+ ¢h8 25.¦xh7+

Foto: Lars Grahn

et värsta haveriet såvitt jag vet bland skön
litteratur och spelfilm med schacktema är
den franska filmen ”La partie d'échecs”
(svensk titel: ”En kung i schack”), som handlar
om schackunderbarnet Max. Manus
författaren
Joslane Morand har uppenbarligen tagit intryck
av Vladimir Nabokovs roman ”Han som spelade
schack med livet”, men när Nabokov skildrade en
schackmästares väg mot katastrofen hade han till
skillnad från Morand djupa kunskaper i schack
och i det mänskliga psyket.
Howard Staunton betraktas allmänt som
världens starkaste spelare under 1840-talet. I filmen
dyker engelsmannen upp på ett slott i Frankrike
ovetande om att slottsfrun, en parant markisinna,
har förberett en match om världsmästerskapet
mellan honom och underbarnet Max. Innan
Staunton blev schackmästare var han skådespelare,
så valet av honom är kanske inte långsökt. Men i
filmen framställs han som en klåpare vid brädet.
Det arrangeras en match över tre partier och
sättet på vilket den genomförs saknar verklighets
förankring. Man kan bara skratta åt detta pekoral.
Partierna genomförs i ett tempo som skulle få
varje blixtspelande amatör att tappa hakan. Det
går undan och pjäser välts till höger och vänster.
De får ligga kvar. Lagd pjäs ligger. Ingen bryr sig.
Hej och hå. En schack besvaras med rockad. Det
var regelvidrigt redan på 1800-talet. Med tanke på
att den riktige Staunton låg bakom de regler som
Fide antog 1929, finns det anledning att höja på
ögonbrynen. Och när den unge mannen förklarar
schack matt i tre drag håller Staunton på att
svimma av pur förvåning.
I filmen förklarar Staunton att han är beredd
att lägga sig i det andra matchpartiet. Av någon
anledning går Max med på detta. Världs
mästartiteln struntar Max i, men det var något
med att han hett åtrådde det pris som stod på
spel, nämligen markisinnans dotter. Som i sin tur
åtrådde Staunton. Är sammanhangen oklara? Det
är de också i filmen.
Inte nog med att den godhjärtade Max går
med på falskspelet, dessutom föreslår han en
dragföljd som skulle leda fram till en ställning i
vilken vit (Staunton) ges chansen till en briljant
avslutning. Den vackra kombinationen inleds
med bondedraget d4-d5. Tanken är alltså att
Staunton ska undvika just det draget.
”Men det finns ju ingen anledning att flytta

I matchen mellan Karpov och Kortchnoi i Merano 1981
förekom inte någon bondebortsättning i andra draget.

bonden”, kommenterar en oförstående Staunton.
”Blir den stående förlorar ni 14 drag senare”,
upplyser Max.
Staunton efter att ha tänkt på saken ett par
sekunder: ”Javisst!”
När man spelar igenom partiet framstår replik
växlingen som fullkomligt barock.
o Staunton
n Max


  
 
  
    
    
   
 
   



 

   
   
   
    
  
    


Och hur kan jag då veta vilka drag som saknas
mellan diagrammen? Det gick upp för mig att
den franska manusförfattaren valt att återge ett av
historiens vackraste partier, det mellan Wilhelm
Steinitz och Curt von Bardeleben i Hastings 1895.
I det här läget lämnade von Bardeleben spel
lokalen. Det finns olika versioner av hur han gav
upp. Enligt en källa lät han tiden gå ut, och enligt
en annan gav han upp genom ett ombud. Klart är
att arrangören hade fult sjå med att få honom att
fullfölja turneringen. Den tyske mästaren kände
sig förödmjukad av utspelningen. Vad som kunde
ha hänt i det klassiska partiet visade Staunton och
Max vänligt nog.
25...¢g8
Eller 25...£xh7 26.¦xc8+ ¦xc8 27.£xc8+ och
vit blir pjäs över.
26.¦g7+ ¢h8
Staunton hann kasta en pilsk blick på markis
innans dotter. Det är lika illa om kungen går åt
andra hållet: 26...¢f8 27.¤h7+ ¢xg7 28.£xd7+.
27.£h4+ ¢xg7 28.£h7+ ¢f8 29.£h8+ ¢e7
30.£g7+ ¢e8 31.£g8+ ¢e7 32.£f7+ ¢d8
33.£f8+ £e8 34.¤f7+ ¢d7 35.£d6 matt
tredje och sista partiet: i ett
av
görande skede lutar sig Max tillbaka, pillar
en kråka ur höger näsborre, tittar på den och
skrockar förtjust. Sedan går allt som på räls i en
infernalisk hastighet. Max stöter ner en bonde
på golvet och tvingas ner på alla fyra för att leta
rätt på den under bordet. Motståndaren tvingar
honom sedan att flytta just den bonden. Rörd pjäs
är förd pjäs. Det visar sig att Max medvetet stött
ner bonden och att han vinner partiet med hjälp
av bondedraget. VM-kombattanternas slughet är
inte av denna världen.
Nabokovs romanfigur Luzjin tar livet av sig
genom att kravla ut genom ett fönster. Det är ett
starkt slut. Max hoppar ut från en klippavsats
i ett vackert alplandskap. Det hade inte gjort
någon större skillnad om han i fallet hade gjort en
dubbel skruv och ett par volter i pik, och att ett
gäng poängdomare därefter klagat på ett klumpigt
nedslag. Det hade varit ett konsekvent slut på en
bedrövlig film.
När partier från levande livet behandlas av
författare och filmregissörer kan fakta och fiktion
befrukta varandra, men det kan också få en att
efterlysa preventivmedel. n
EN SCEN FRÅN DET
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Uppsala Young Champions
28 oktober-2 november 2016

Uppsala SSS bjuder in till tredje upplagan av
Uppsala Young Champions – en stark internationell juniorturnering där svenska spelare ges
möjlighet att möta utländskt motstånd.
Tävlingen spelas i år på nya Uppsala Schackcentrum mitt i Uppsala, och vi räknar som vanligt
med att det ska bli en tävling med hög kvalitet,
Spelplats
Uppsala Schackcentrum, Sysslomansgatan 8.
Spelform
Schweizer. 90 minuter + 30 sekunder/drag. Soﬁaregler för remianbud. Livesändning är självklart
och tävlingen är ELO-registrerad.
Ålder/ratingkrav
Födda 1996 eller senare.
Minst ELO 1900 den 1 oktober krävs för deltagande.

Musiker av vitt skilda slag lånar fjädrar från schacket: amerikanska bluesartister och Strömstads
Carl Axell. Musikförlaget Chess fick för övrigt sitt namn efter bröderna Leonard och Philip Chess. De
hette från början Leonard och Fiszel Czyz, men bytte namn efter att ha flyttat från Polen till Chicago.

Avgift
Startavgift 500 kronor, inbetalas på pg 1613539-4.
Spelschema
Rond 1:
Rond 2:
Rond 3:
Rond 4:
Rond 5:
Rond 6:
Rond 7:
Rond 8:
Rond 9:

28/10 klockan 16-20
29/10 klockan 9-13
29/10 klockan 15-19
30/10 klockan 15-19
31/10 klockan 9-13
31/10 klockan 15-19
1/11 klockan 15-19
2/11 klockan 9-13
2/11 klockan 15-19

Huvudpriser
1. €500 2. €400 3. €300 4. €200 5. €100
Anmälan/mer information
Anmälan senast den 10 oktober till info@usss.se
eller till Carl Fredrik Johansson (070-7334160).

Välkommen till Uppsala!

Säg det med toner –
eller med schacknotation
TEXT LASSE LINUSSON

N

är jag började läsa Tidskrift för
Schack på tidigt 70-tal snurrade
ofta någon platta med John Lee
Hooker eller någon annan bluesartist
från musikförlaget Chess på skivtallriken.
Schack och musik – bättre kunde man inte ha det.
Skivetiketten Chess hade dock inte så mycket med
schack att göra, bortsett från uppenbar grafisk
inspiration till omslag och etiketter. Men Bob
Dylan sjöng om ”only a pawn in their game” och
jag började så smått notera syftningar på schack i
olika sångtexter.
Då visste jag inte att det skrivits ordlösa
valser, marscher och scherzos med schackmotiv
i hundratals år. Operor, baletter, jazzstycken,

poplåtar.
Jag visste inte heller att kompositörer som Pro
kofiev, Beethoven, Chopin och Rimski-Korsakov
hade något gemensamt med Art Blakey, Dizzy
Gillespie, Ray Charles och Ringo Starr.
De spelade alla schack.

YOUR MOVE

Något år senare väcktes intresset för det som ibland
kallas ”symfonisk rock”, ibland i anglosaxiskt
språkbruk ”progressive”, ett begrepp som i Sverige
genom den radikala och anti-kommersiella
musikrörelsen fick en helt annan innebörd. Flera
av genrens namnkunniga band inspirerades av
schack. Jag gillade ”Yes” och lyssnade mycket på
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deras The Yes album där I´ve seen all good people
inleds med (schack)-sången Your move.
Yes, liksom Genesis, inspirerades av Lewis
Carrolls berättelser om Alice i underlandet där
de vita och röda schackdrottningarna är centrala
karaktärer. Lite senare gjorde ett band från Japan,
Shinsekai, ett helt album på sagorna: Alice through
the looking-glass.
I Sverige fanns Isuldurs bane med schackspelaren
Mats Johansson som en av bandmedlemmarna.
Deras album Mind, volym 1, är ytterligare ett
exempel på den nära förbindelsen mellan schack
och symfonisk rock.
I maj 1986 hade musikalen Chess premiär i
London, med musik av Benny Andersson &
Björn Ulvaeus och sångtexter av Tim Rice. Den
blev som bekant en succé – i alla fall på vår
sida Atlanten – och flera av sångerna blev hits
på billboardlistorna. Det dröjde fram till 2002
innan musikalen hade svensk premiär, på Cirkus
i Stockholm. Den hade då omarbetats, eftersom
den storpolitiska bakgrunden, det kalla kriget,
hunnit tappa sin aktualitet.
Tommy Körberg var med redan i Londonuppsättningen och gjorde åter rollen som ryssen
Anatolij Sergijevskij. Jag såg föreställningen till
sammans med schackspelarkompisar från Upp
sala Allmänna Schacksällskap. I samma bänk
rad satt en tjej som dansade balett, så det var
med lite olika ögon och infallsvinklar vi tog del
av föreställningen och diskuterade framförandet.
Handlingen var inspirerad av både Kortchnois
”avhopp” till väst och Fischer-Spasskij-matchen.
Musikstyckena, särskilt Anthem, kom att användas
i samband med turneringar, propagandaevene
mang, radio- och tv-program och många andra
schacks ammanhang.
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Da MYSTERY

160 sidor med bara schackvisor!

CHESS AND HARMONY

Rader av musiker och sångare har underhållit
vid banketter i samband med schackturneringar.
Arvid Sundin – en av Dubbelpianisterna, Jan
Eyron, Staffan Scheja, Mark Taimanov, Vasilij
Smyslov, operasångaren Mikael Samuelsson –
ledamot av schackakademien – är några exempel.
Vid Peter Hlawatsch många och mångskiftande
arrangemang inom ramen för Scandinavian Chess
Tournament spelade musik en viktig roll. Till
Österskärturneringen 1995 skrev Rune Sundby
en låt, Chess and Harmony, som spelades inför
varje rondstart. I andra upplagor av SCT var
det lussetåg, showgrupper och danslektioner
för schackspelarna. Deltagarna själva sjöng
visor på alla upptänkliga språk vid banketterna.
Öppningsceremonier med flaggor och national
sånger som på en olympiad var dessutom legio.

Filmaren Jonathan Stokes lade märke till att den algebraiska
schacknotationen närmast perfekt matchar vårt notsystem,
särskilt i dess nordeuropeiska variant.

Hip-hop artister och rappare producerar mycket
ny musik med schackmotiv. Där återfinns WuTang Clan med Da mystery of chess boxin´. Jay Z,
Tupac Shakur och Public Enemy är andra som
använt schack i sin lyrik.
I USA förenas hip-hop, schack och martial arts
sedan drygt tio år i The hip-hop chess federation.
Organisationen arbetar med utbildning och
aktiviteter för barn och ungdomar i tuffa
storstadsmiljöer. HHCF menar att rap i högre
grad än till exempel rock och jazz syftar till att
göra lyssnaren smartare. Den generaliseringen
är väl inte invändningsfri, men organisationen
hävdar i princip samma sak om schacket.
Den amerikanska satsningen får en svensk
uppföljare. I Uppsala planeras schackaktiviteter
på en hip-hop-festival i stadsdelen Gottsunda,
med schackspelaren och hip-hop entusiasten Erik
Malmstig som initiativtagare.

SKAKSANGE

I Danmark gav Aage Hau 1968 ut en bok på 160
sidor med - schacksånger. J G Schultz kända Vi
äro tankens folk på melodin ”Vårt fosterland” är
med. Den skrevs till Stockholms Schacksällskaps
ettårsjubileum. 1897 kom en hyllningssång till
samma klubbs ”höge beskyddare” Oscar II med
inledningsstrofen ”O Du vår kung! Med tankens
djup du Dina segrar vunnit”. August Strindberg
hade nog invänt mot den karaktäristiken av
monarken. Men ett försonande drag i pekoralet är
att det utmynnar i en freds-hyllning.
Förbrödring ville också A Fehr och H Susold se.
Schackets fosterland är det Persien eller Indus strand?
Amerika där man den store Morphy fann?
Ack nej, o nej
Schackets land tillhör både dig och mig
(fritt översatt från tyska)
Just det. Gens uma sumus.

Sångboken innehåller också några visor där
poeten lyft blicken från brädet och har ett lite all
varligare syfte. Signaturen ”Aerboedigst” drev i
Berlingske Tidende 1937 med flerfaldige danmarksmästaren Erik Andersens antisemitism. Diktens
huvudperson far runt i landet för att leta upp
fastrar och onklar:
Jag ska spille skak en aften, med Danmarks
mester Andersen. Och derfor maa jag altsaa
fare, i Danmark runt fra Praest till Praest och
faa ved hjaelp av kirkeböger en gyldig arier
attest.

ODÖDLIGA TONER?

Talangen för schack jämförs inte sällan med den för
musik. Om det nu finns starka beröringspunkter,
borde det inte gå att förena konstarterna? Jodå,
det har på ett mycket konkret sätt skapats musik
av schack. Filmaren Jonathan Stokes lade märke
till att den algebraiska schacknotationen närmast
perfekt matchar vårt notsystem, särskilt i dess
nordeuropeiska variant. A till h, raderna som
åtta oktaver. Och det fanns ju redan gott om
kompositörer som lagt in den lilla musikaliska
blinkningen till mästaren: b-a-c-h i sina stycken.
2011 ”komponerade”, eller kanske man ska säga
”transponerade” Stokes tre partier.
I mina öron låter det … sådär. n
Lyssna på Anderssens odödliga, Morphys
operaparti och Fischers vinst mot Spasskij i
det sjätte VM-partiet från Reykjavik.
jonathanwstokes.com/2011/02/14/chess-music
Stokes har också översatt Beethovens Ode to Joy
(noterna i marginalen) till ett schackparti.
1.e3 e6 2.f3 g6 3.g3 f6 4.e4 d6 5.c3 c6 6.d3 e5
7.¢e2 d5 8.d4 exd4 9.exd5 f5 10.g4 g5 11.f4
¢e7 12.£xd4 cxd6 13.£c5 £d6 14.£e3 ¢d7
15.c4 dxc4
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www.flickr.com/photos/zoonabar
Chris Brown

MALMÖ OPEN

16-18 december, Rådhushallen
Priser
		
Anmälan
		
		
		
		
		
Logiförslag
		

12 000, 6 000, 4 000, 2 000, 1 000 kr
Ratingpriser à 1 200 kr / 12 deltagare
www.schack.se/svenskt-grand-prix
Startavgiften (450 kr) sätts in på Malmö Schackförbunds
plusgiro 43 23 99 – 4 (ange namn), senast 12/12.
Vid efteranmälan tillkommer 50 kr. IGM och IM fri start.
OBS! Om ni betalat startavgiften 12/12 behövs ingen personlig
anmälan kl. 19.00, ni kan då komma direkt till rondstart kl. 20.00.
Hotel Mortensen, Baltzarsgatan 45, 040-6655700. Enkel 750 kr,
dubbel 900 kr. Begränsat antal, uppge kod Malmö Open.

MSF OPEN
Priser
		
Anmälan
		

2 000, 1 500, 1 000, 600, 600 kr
Ratingpriser à 600 kr / 10 deltagare
Som ovan. Startavgift 300 kr.
Öppen för nordiska spelare med ranking < 1600.

Spelschema					Övrig information
Pers. anm. Fre 17.00-19.00
Rond 1		
20.00-22.00 		
Rond 1-4: 55 min + 5 sek/drag
Rond 2 Lör 09.00-11.00		
Rond 5-7: 110 min + 10 sek/drag
Rond 3
11.30-13.30
Rond 4 		
15.00-17.00		
Sveriges tuffaste schacklördag - tio timmar!
Rond 5
18.00-22.00			
Rond 6 Sön 09.00-13.00
I Malmö Open eloregistreras rond 5-7,
Rond 7		
14.30-18.30		
i MSF Open samtliga ronder.
Prisutdelning 19.00
Kontakt		
Malmö Schackförbund, 040-15 03 88 / msf@telia.com
			 www.malmoschack.se/malmoopen

AVBROTT

56 Samtal
57 GP-serien
58 Skolschack
60 Strövtåg
62 Förbundsnytt
62 Mragel
63 Kombinationer
64 Lösningar
65 Lång rockad
66 Försegling

I VM i schack användes avbrott för sista gången
1996. I go finns de kvar, men efter att AlphaGo
besegrat Lee Se-dol och visat att datorn
konkurrerar på högsta nivå lär avbrottens tid
vara räknad även där.
I TfS spelar vi vidare, men först efter en
andhämtningspaus i mitten av tidskriften.
Under AVBROTT samlas spalter som
återkommer i varje nummer.

’’

Vid ett parti skiljer sig
inte blindschack så mycket
från vanligt schack.
För TIMUR GAREYEV är det viktigaste
att skapa en upplevelse.

56



  
   
   
    
   
  
   

Vit drar

63

SCHACKMA GANDHI har
laddats ned 20 000
gånger.

58

PETER HOLMGREN

60

skriver om vinnaren
i Sveriges första
nationella turnering.

TfS FÖRSEGLAR genom
att förlora som en sten.

ERIK BLOMQVIST föredrar den korta rockaden, men har inga
planer på att spela Ryskt.

66
65

¦ samtal

Svenskt Grand Prix
för både bredd och elit

I december ska Timur Gareyev försöka slå världsrekordet i blindsimultanschack.
Matchen i Prag är över 47 bräden och beräknas ta 20 timmar. Som uppladdning reser
Gareyev världen runt och ger mindre simultaner. Stockholm var ett av stoppen.

lHur tror du att du hade klarat
dig mot dem i blindschack?
Inte mycket bättre än annars.
Spelar man bara ett parti skiljer
det sig inte så mycket från vanligt
schack. Det är samma egenskaper
som krävs.
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lVad är ditt mål?
Just nu reser jag runt och gör upp
visningar. Stockholm, Amsterdam,
Prag, Storbritannien, tillbaka till
USA, sedan Europa igen. Men
målet är nytt världs
rekord med
47 bräden i Prag i december. Det
kommer att bli tufft.
Sex månader innan började
jag förbereda mig för att finslipa
detaljerna i det system som gör att
jag inte blandar ihop partierna. Jag
spelar bland annat svart och vit i
vartannat parti.
Normalt gör jag ett feldrag per
simultan.

Västerås Open
Scandic Ariadne Masters, Stockholm
Malmö Open
Elite Open, Växjö
Påskturneringen, Norrköping
Kvibergspelen, Göteborg
www.schack.se/svenskt-grand-prix
Deltalift Open, Halmstad

F

lVad är svårast?
Det brukar vara de första dragen,
innan partierna ser olika ut. Slutet
lär också bli tufft, eftersom jag är
trött efter 20 timmars spel.
lNär det tidiga 1800-talets
bäste spelare, La Bourdonnais,
dog slog en läkare fast att det
berodde på en överansträngning
orsakad av en blindsimultan.
Är det myt eller sanning? Jag
jobbar med en neuroforskare som
mäter hjärnaktiviteten medan jag
spelar och under de kommande
åren kommer förhoppningsvis
undersökningarna att visa hur
kroppen och hjärnan påverkas.
lHur många bräden är möjligt?
Min slutgiltiga vision är 64 bräden.

lera läsare gick bet på en av ställningarna i GP i GP,
kombinationstävlingen som löpte parallellt med förra Grand
Prix-säsongen. I diagramställningen nedan ser svart ut att
vinna med 27...¤h4 eftersom 28.gxh4 bemöts med 28...£h2 matt.
Men vit kan försvara sig med 28.f4! och en oklar ställning.
Aryan Tari avgjorde i stället med 27...¥xg3! 28.¤xg3 ¤f4 och nu
går matthotet endast att gardera genom att ge tillbaka springaren.
Efter 29.f3 £xg3+ 30.¢h1 ¦f5 är det ändå matt på gång.
läsare som inte använde datorns hjälp för att lösa
uppgifterna!
Den enda med alla rätt var Sebastian Mauritsson, som därmed
belönas med Boris Gelfands Dynamic Decision Making in Chess.

HEDER ÅT ALLA

Lösningar från GP i GP
2016/2 hittas på sida 64

 Johan-S Christiansen

n Aryan Tari
 Cellavision Chess Cup


  
   
   
   
  
  
   
   

Svart drar

CELLAVISION CHESS CUP
8 UTLÄNDSKA och 6 svenska stormästare satt vid
brädena när årets GP-serie drog igång i Lund.
– De kommer på rekommendation från andra
som spelade ifjol, säger Sven-Ingvar Sundin,
ordförande i arrangörsklubben. Och de får gratis
logi på hotellet där turneringen spelas, eller
hemma hos våra medlemmar.
– Personligen tror jag och Calle [Erlandsson] att
många GM:s lockar deltagare. Det är ju ganska stor
chans att få möta en GM. I årets turnering var det
endast 10 partier GM mot GM och 92 partier mot
andra. Vi tror att möjligheten att få möta starkt
motstånd är bra för utvecklingen av svenskt schack.
– Men det är inte bra när utländska GM:s
möts inbördes i Elitserien. Calle har en idé att
hemmalag får bara ha utländska spelare på bord
1,4,5,8 och bortalag på bord 2,3,6,7.

Foto: Lars OA Hedlund

lFör några år sedan närmade
du dig världseliten i schack.
Relativt sett var jag kanske som
bäst när jag blev stormästare vid
16 års ålder. Därefter fokuserade
jag på utbildning och uppnådde
min dröm om att flytta från
Uzbekistan till USA.
När jag var 23 år gammal blev
jag inspirerad igen, delvis tack vare
universitetslagets coach. Då nådde
jag 2680 i elo.
Nu är mina kollegor förvånade
över att jag inte spelar mer, men
fokus för min del är helt klart
blindsimultaner.

lVad är tjusningen med blind
simultaner?
Ska du konkurrera i schack över
en längre tid måste du jobba med
teori och öppningsanalyser, och
det vill jag inte göra just nu. Så jag
spelar bara ett par turneringar per
år. Kanske blir Rilton Cup en av
dem.
I blindsimultanerna försöker
jag skapa en show och inte bara
en schackupplevelse. Jag cyklar
exempelvis på en motionscykel.
Inte att schack inte är intressant
nog, men blindsimultanerna kan
nå fler människor, de som normalt
går på teater eller sport.
Det är också enklare att hitta
sponsorer, men en show är också
viktig för motspelarna. I större
simul
taner kan det gå en halv
timme mellan varje drag på ett
bräde och det är lång väntetid.

Foto: Lars OA Hedlund

lVad gör du i Sverige?
Jag har en vän som reser runt i
hela världen och Stockholm är
hans favoritstad. Många av mina
vänner har svenska förfäder, och
Lindsborg i Kansas, där min mor
bor och driver Karpov Chess
School, grundades av svenskar
och kallas för ”Little Sweden”. De
svenska traditionerna finns kvar
och jag åker faktiskt dit på mid
sommar
festivalen för att ge en
simultan.
Och Stockholm har varit ännu
bättre än jag kunde drömma om!

23-25 september
4-6 november
16-18 december
10-12 februari
14-17 april
5-7 maj
25-27 maj

Sergej Volkov vann på 7/8 och Hans Tikkanen delade
andraplatsen med tre utländska stormästare.

Cellavision Chess Cup visade
att med rätt planering kan en
schackturnering få dig att vilja
hoppa ur sängen varje morgon
och använda hjärncellerna
som aldrig förut.
Alina l'Ami på chessbase.com
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¤ skolschack

De senaste åren har Sveriges
Schackförbunds satsat allt
mer på skolschack.

Stora Hammar skola vann Schackfyran

Essingeskolan till semifinal i Yes2Chess
Essingeskolan från Stockholm, som är årets svenska vinnare av Yes2Chess, åkte i början
av juli till London för att spela världsfinalen.
TEXT KENT VÄNMAN FOTO MARIA HELLE

Foto: Lars OA Hedlund

E

fter att en viktig sponsor
hoppat av var bara Sverige
och Storbritannien på
plats i London. Övriga matcher
avgjordes över internet.
Essingeskolan vann enkelt i sin
kvartsfinal mot ett av de brittiska
lagen. I semifinalen blev dock det
portugisiska laget över
mäktigt.
Liksom ifjol fick portugiserna
möta ett lag från USA i finalen,
denna gång Mission San Jose
Elementary. Återigen vann nordamerik
anerna, även om det
denna gång hängde på sär
skiljningsbestämmelserna.
Förutom schacktävlingen stod
bland annat sightseeing, museioch musikalbesök på prog
rammet. Lagledaren Maria Helle
låter hälsa att barnen redan ser
fram emot att börja sexan och
spela Sì2Chess. n

2014-15 följde TfS Stora Hammar skola under Schackfyran. Klassen slutade sexa. Redan då såg läraren Ulf
Sandberg fram emot årets final: "Nästa år har vi en riktigt bra årgång. Treorna kan redan väldigt mycket".
Han fick rätt och i år fick eleverna lyfta guldkungen.
– Detta är hela skolans vinst, säger Ulf. Nu ska vi starta en schackklubb i Höllviken så vi kan följa upp detta.

Schackma Gandhi har blivit digital
För sex år sedan gav riksinstruktör Jesper Hall ut Schackma
Gandhi får en idé och uppföljaren Schackma Gandhi och
gudabråket. Nu finns böckerna som appar.
Från vänster Marcus Berg, Isa Kullberg Thorn, Elvira Edin, Gabriella
Geisler Kågström och Julia Helle.

Fakta
 Yes2Chess är en internettävling med fem
spelare i laget för femteklassare. Det vinnande
laget i den svenska tävlingen vinner en resa till
London. Anmälan senast 15/10. yes2chess.se
 Sì2Chess är en internettävling med fem spelare
i laget för sjätteklassare. Det vinnande laget i den
svenska tävlingen vinner en resa till Sicilien.
Anmälan senast 15/11. si2chess.se
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Priset i Si2Chess är en resa till Sicilien.

TEXT AXEL SMITH ILLUSTRATION PETER JÖNSSON

G

enom en saga lär Schackma Gandhi ut schackets historia,
reglerna och pjäsernas värde. Den första boken var en del
av de paket som nystartade skolklubbar får och har sålts och
delats ut i 1 500 exemplar.
Apparna släpptes i december 2015 och maj 2016 och genomslaget
har blivit stort, med över 20 000 nedladdningar.
– Appen fick en bra recension på den bästa sidan på nätet för barn-appar, säger utvecklaren Björn
Nilsson. Det är den enskilt största anledningen till att vi lyckats nå ut till så många. Och inte endast till
barn. En mamma berättade att hon själv lärde sig spela när hon och hennes barn spelade igenom appen,
en famlijeapp helt enkelt!
Utöver boken i text och ljud finns ett antal övningar efter varje kapitel. På slutet testas användaren
med Maharadjans test.
– Till en början fanns ingen uppläsning och då kändes det lite segt, säger Björn. Men efter det att vi
spelat in flera texter nere i Jesper Halls studio fick appen det trevliga ”flyt” som den har nu.
– Kombinationen av att den är gratis och att böckerna är de officiella läroböckerna för tävlingen
Schackfyran gör den nästintill oumbärlig för den unge schackspelaren. n
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¦ schackhistoriska

strövtåg

peterho@telia.com

I varje nummer av TfS ger sig Peter Holmgren ut på schackhistoriska strövtåg.

I SHS # 11 frågade min föregångare

llustration: Aydin Ramezani

Peter Holmgren är schack-

historiker och har skrivit
2 kg jubileumsbok för
Stockholms Schackförbund.

JOHN ALEXIS ANDREAS
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ålder tog John
studenten i Umeå. Han flyttade
därefter till Stockholm för att
studera till lantmätare och
gick med i Stockholms schack
sällskap. Bröderna Ludvig och
Gustaf Collijn lade märke till
hans spelstyrka och bjöd in
honom att delta i turneringen
1900 tillsammans med landets
mästarklasspelare.
Grenholm tillbringade som
maren hemma i Skellefteå men
med resor och uppehälle betalt
samt ett starthonorar på 300
kronor kunde han inte tacka nej
till ett extra besök i huvudstaden.
Där överträffade han allas
för
väntningar och vann före
Göte
borgs toppspelare Rikard
Täckholm och Joel Fridlizius
med Stockholms starke man
Fritz Englund i det slagna fältet.
Som brukligt vid tiden hölls
samtidigt en problemtävling
där Grenholms bidrag fick ett
hedersomnämnande.
VID TJUGO ÅRS

J Grenholm (tillägg #11)

Grenholm
föddes i Jörn, en tätort 65 km
nordväst om Skellefteå, 17 juli
1878 som det andra barnet i en
syskonskara på elva och avled
27 februari 1952 i Klippan.
Hans far, kronofogdebiträdet
Johan Olof Grenholm (18521916), var en central person
i Skellefteås tidiga schackliv.
1889 bildade han Skellefteå
schackförening som senare
ombildades till nuvarande
Skellefteå schackklubb.
I Grenholms hem samlades
ofta traktens schackspelare,
bland annat gode vännen Ludvig
Svenonius (1853-1926). När Johan
Olof någon gång måste lämna
hemmet för ett tjänste
ärende
fick unge John chansen att testa
sina kunskaper mot den kände
öppningsteoretikern.

Sonjas testamente donerade
Grenholm år 1999 25 000 kronor till Stockholms
schacksällskap. En tjugofemtedel används årligen
till John Grenholms minnespris som skall tillfalla
årets bästa spelare, definierat som den som tar
mest poäng sammanlagt i höstturneringen, klubb
mästerskapet och i Sällskapets lag i Allsvenskan
och distriktsmästerskapet.
GENOM SIN DOTTER

SHS # 52

Calle Erlandsson om någon
visste mer om vinnaren av
den första svenska nationella
turneringen, J Grenholm. Täv
lingen spelades i Stockholm i
juni 1900 och kan betraktas som
det första Sverigemästerskapet,
om än inofficiellt.
Mer visste Sixten Lind
berg
redan 1972. Delar av nedan
stående är hämtat ur hans
artikel i Norra Väster
bottens
schackförbunds programhäfte till
SM i Skellefteå.

1910 flyttade han till Kristianstad där han var
med vid bildandet av Kristianstads schackklubb
1914. Efter en sexårig sejour i Linköping fick
Grenholm tjänsten som distriktslantmätare i
Klippan 1921, från vilken han avgick med pension.

John A Grenholm


 
   
  
   
  
    
   
   


Vit drar. Matt i tre drag.
J Fridlizius
1:a pris, problemtävlingen 1900

1903 BÖRJADE John Grenholm

sin lantmätarkarriär i Dalarna.
1905 vann han en turnering i
Linköping men fortsatte att spela
för Stockholms schacksällskap
vars klubbmästerskap han
vann 1907 före Anton Olson
och Viktor Dahlberg. Denna
turnering vanns egentligen av
tysken Paul Saladin Leonhardt
som dock deltog utom tävlan.
Han sågs även högt upp i
klubbens laguppställningar i
matcher mot Göteborgs och
Uppsalas schacksällskap.

Lösning: 1.¢h4! hotar 2.¤g6+ hxg6 3.£d5 matt.
a) 1…¤c7 2.£d6+! ¢xd6 3.¤e4 matt.
b) 1...¦xf6 2.£d5+! exd5 3.¤f5 matt.
c) 1...£d4 2.¤d7+ ¢e4 3.£xd4 matt
eller 2...¢d6 3.¥e5 matt.
d) 1...¦xe8 2.¤h5+ ¢e4 3.£xf4 matt
e) 1…f3 & 1…c3 2. 2.¤h5+ och matt i nästa.

SHS # 53

Nobelpristagare
INTRESSET FÖR schack och dess inverkan på andra
kulturyttringar som konst, musik och litteratur
kan ibland gå mycket långt. För ett antal år sedan
fick jag överta en klippsamling om schack. Utöver
notiser och spalter om schack hade samlaren även
klistrat in artiklar där ord som schack och rockad
användes i deras överförda betydelse i texter som
inte hade något som helst med spelet att göra.
När det gäller litteratur med schackanknytning
krävs det betydligt mer än så. I förra numret av TfS
beskrevs hur en av John Steinbecks romanfigurer
inte kunde förstå att det inte går att fuska i schack.
Det fick Lasse Linusson, min kollega i arbetet
med SSF:s jubileumsbok, att höra av sig.

Peter,
Du undrade stillsamt i dina strövtåg i TfS 2/2016 om någon läsare
känner till verk med schackanknytning av Steinbeck eller andra
nobelpristagare. Den sista bisatsen leder långt, kan jag säga! Tomas
Tranströmer skrev följande haiku i Den stora Gåtan (2004):
Döden lutar sig
över mig, ett schackproblem
och har lösningen
Andra poeter som hämtat motiv från schackets värld är Verner von Heidenstam med
Endymion (1889), där det spelas schack i ”orienten”, och så förstås T S Eliot i den litterära
milstolpen The Waste Land (1922), på svenska Det öde landet. Elias Canettis romanfigur
Fischerle drömmer i Förbländningen (1935) om att bli världsmästare i schack (men det
slutar illa).
Derek Walcott, Isaac Singer, Herman Hesse, Gabriel Garcia Márquez, Josef Brodsky
och den betydligt tidigare pristagaren Henryk Sienkiewicz, alla skriver de om schack –
och flera var själva utövare. Nadine Gordiner och Patrick Modiano snuddar också vid
schackspel.
Man kan med all säkerhet hitta många, många fler exempel bara bland Nobel
pristagarna, för att inte tala om alla andra goda författare! Det understryker schackets
historiska betydelse som en faktiskt ganska central kulturyttring.
Sist men inte minst. William Faulkner, pristagare 1949, skrev Knight´s Gambit där han
ska ha fått inspiration till karaktären Gavin Stevens från Paul Morphys liv. Den finns på
svenska i Springarspel och fem andra kriminalberättelser (1984) i översättning av Birger
Hultstrand.						
LASSE LINUSSON
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¥ förbundsnytt

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

n Inom kort skickar vi ut information inför den allsvenska säsongen till alla lagledare. Det är därför viktigt
att klubbar som byter lagledare ändrar detta i det digitala medlemssystemet senast den 1 oktober.
n Allsvenska resultat rapporteras som vanligt av hemmalaget i medlemssystemet. Matchlistan behöver
inte skickas in till kansliet, men ska sparas hos klubben.
n Den 1 september gick vi över helt till Elorating, och några LASK-tal behöver inte längre rapporteras i
medlemssystemet. Mer information om övergången till Elo finns på schack.se.

TECKNARE ULF BILLQVIST MANUS AXEL SMITH & ULF BILLQVIST

¤ kombinationer
 Tiger Hillarp

n Tom Rydström

 Andreas Landgren
n Deniz Arman

Nordens största weekendtävling – 23-25 september
Anmälan www.schack.se/svenskt-grand-prix
			 Startavgiften på 600 kr sätts in på Västerås SK:s bankgiro 684-9966
			 (ange namn), senast 19/9. 100 kr extra i avgift vid betalning på plats.
Priser		 Förstapris: 12 000 kr. Ratingpriser à 800 kr + 600 kr / 12 deltagare.
			 Priser à 600 kr till bästa dam, veteran, junior, kadett och minior.
Logi			
			
Kontakt		
			

Elite Stadshotellet (tel. 021-10 28 00), Best Western Hotel Esplanade 		
(tel. 021-10 12 00). Uppge koden SCHACK för rabatt.
André Nilsson, 0735-53 55 53 / andre.nilsson@vasterasschack.se
www.schack.se/pdf/vasteras_open_2016.pdf

LILLA VÄSTERÅS OPEN
Anmälan Öppen för spelare med elo under 1600.
Priser		 Förstapris 4 000. Ratingpriser à 800 kr + 600 kr / 12 deltagare.

n Isak Storme

 Tom Rydström

n Hans Tikkanen


        
      
       
         
          
       
       
          

1. Vit drar (1p)

VÄSTERÅS OPEN

 Mattis Olofsson-Dolk

Martin Lokander har valt ut
SM-kombinationer.
Lösningar på nästa sida.

2. Svart drar – matt i 4 drag (1p)

 Deniz Arman
n Eric Thörn

3. Svart drar (2p)

 Jonathan Westerberg
n Daniel Semcesen



     
    
     

     
 
       
  
        
  
    
   
 
   
     
    


4. Svart drar (2p)

 Jung Min Seo

n Gabriel Svorono

5. Svart drar (3p)

 Mattis Olofsson-Dolk
n Jung Min Seo

6. Svart drar (3p)

 Eric Thörn

n Rauan Sagit



   
  
    
   
      
  
      
 
       
  
    
  
     
    
      
   


7. Vit drar (4p)

8. Vit drar (4p)

9. Vit drar (4p)
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1. 28.¤f6+! – en avdragare som vinner damen eller springaren.
2. Vit hotar matt, men svart hinner först: 28...¦h6+ 29.¢g1 ¦h1+! 30.¢xh1 £h3+ 31.¢g1 £g2 matt.
3. 26...£xf2+! 27.¢xf2 ¤g4+ 28.¢e2 ¤xe5 och med två merbönder vann svart.
4. 28...¦xf3! och vit gav upp, med tanke på 29.¢xf3 £d5+ 30.¢f4 £f5 matt.
5. Svart drar nytta av att vit ligger efter i utvecklingen: 13...d3!! 14.cxd3 ¤d4! Vit matt efter
15.¤xd4 £xh2+ 16.¢f1 £h1 matt. Arman kämpade på med 15.£e4 ¤xf3+ 16.gxf3 £xh2+
17.¢f1 ¥c5 18.¢e2 £xf2+ 19.¢d1, men ställningen var hopplös.
6. Med e3-e4 försökte Westerberg rycka åt sig initiativet. Det hade dock ett problem: 28...¤xe4!
Efter 29.fxe4 £xd4+ 30.£xd4 ¥xd4+ 31.¢g2 ¥xc3 har svart vunnit två bönder.
Westerberg spelade 29.¤xe4 29...fxe4 30.fxe4 £xd4+ 31.£xd4 ¥xd4+ 32.¢g2 och lyckades
hålla remi trots minusbonden. Hade Semcesen behållit damerna på brädet hade det blivit svårare.
7.Vit ligger under med kvalitet och både damen och löparen är hotad. Nästa drag ändrar dock allt:
28.¥xf7+!! ¦xf7 (På 28...£xf7 kan vit spela 29.£xc3.) 29.¦d8+ ¦f8 (Efter 29...¢h7 30.£h5+ £h6
31.£xf7+ förlorar svart hela huset.) 30.¦xf8+ £xf8 31.£xc3 och vit har ett vunnet slutspel.
8. 24.£xg6+!! fxg6 25.f7+ ¢h7 26.fxe8£ med matt i ett par drag.
Jung Min valde 24...¢h8 25.£xf7 ¥e6 och vit fick briljera med ytterligare ett damoffer: 26.£xe8!!
¦xe8 27.f7+ ¢h7 28.fxe8£ ¥xd5 29.¦f7+! ¢g6 30.¦f6+ ¢h7 31.£g6+ ¢h8 32.¦xf8 matt.
9. Svart står trångt och 37.e4! stör koordinationen. Efter 37...dxe4 38.fxe4 ¤xe4 39.¥xc8 vann vit.
Bättre är 38...e5, men efter 39.¥b2 exd4 40.¥xd4+ ¢g6 41.e5 förlorar svart ändå en av springarna.
Antal poäng (samvetsbedömning)
0
Skriv om schack i stället för att spela.
1-3
Eller komponera ett musikstycke.
4–9
Formbesked inför höstturneringen!
10-15 Utmärkt! Lös fler innan nästa TfS.
16-23 Börjat tjuvträna för nästa års SM?
24
Du har sett problemen tidigare.

1. 27...¦xe1+! 28.¦xe1 ¤f3+ 29.¢f1
¤xh2+ 30.¢e2 £f3+ och svart
plockar upp springaren på b5. Även
30.¢g1 ¤f3+ 31.¢f1 ¤xe1 32.¦xe1
är hopplöst, med schack på h1 i nästa
drag.

2. Svarts springare är överlägsna vits löpare. Det
finns flera vinstvägar, men ingen lika enkel som
37...¤xg2 38.¦xg2 £xg2+ 39.¦xg2 ¦xg2 40.£xg2
¦xg2 41.¢xg2. Svart vinner en bonde, antingen på
e5 eller h2, och vits löpare är paralyserad. 41...¢h7
42.¢f2 ¢g6 43.¢e2 ¢f5 44.¥c3 (44.¢d3 ¢g5
45.¢e2 ¢h4 46.¢f2 d4 är hopplöst - svart hotar att
återvända med kungen till e5 och är också beredd
att kliva ner till h3.) 44...d4 45.¥b2 ¢xe5 46.¢d3
¢d5 47.h4 b6 48.cxb6 axb6 49.a4 c5 50.a5 c4+
51.¢c2 bxa5 52.bxa5 ¢c5 och vit gav upp.

2. 37.¦xf6! med poängen 37...¢xf6
38.¤xd5+.

3. 23.¥c1! Arnelind gav upp, för efter 23...¤xa1
24.¥xb2 har springaren ingen väg ut.

JÖRGEN MAGNUSSON

3.26...£d8! med dubbelhot mot d1 och
h4. Efter 27.¦xd7 följer 27…£h4
matt.
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GP i GP från TfS 2016/2
1. 36.¦a7+ ¢h8 (36...¢f8 blir matt: 37.¥h6+ ¢e8
38.¤d6+ ¢d8 39.¥g5 matt eller 38.¤f6+ ¢d8
39.¦d7 matt.) 37.¥xf4! exf4 38.¤f6 och matt på h7.
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I TfS #4 hämtas kombinationerna från läsarnas partier.
Skicka ditt bidrag senast 15 oktober till
lokander96@gmail.com

£ lång

rockad

ERIK BLOMQVIST
SVERIGEMÄSTARE 2016

l Någon favorit bland mat, musik eller böcker?
På sistone har jag följt en del tv-serier. Stranger
Things som finns hos Netflix är riktigt bra.
l Vad äter du vid brädet?
Allt som oftast ingenting. Vanligtvis nöjer jag mig
med vatten eller eventuellt en kopp kaffe. Blir det
ett långt parti kanske en frukt eller smörgås.
l Hur rankingfixerad är du?
Rankingen kan påverka uttagningar, inbjudningar
och så vidare. På så sätt är det självklart något man
tänker en del på. Däremot har jag sällan stenkoll
på hur varje resultat i enskilda partier påverkar
rankingen.
l Din inställning till tidsnöd?
Efter att ha satt bort otaliga partier i tidsnöden så
är det helt klart något jag försöker undvika. Men
ibland hamnar man där ändå.

Foto: Lars OA Hedlund

¤ kombinationslösningar

Huvudvarianten anges
i fetstil. Ställningarna
på föregående sida.

l Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Man ska aldrig säga aldrig, men Ryskt försvar
verkar lite trist att spela med svart.
l Vad vill du lära dig?
En ordentlig tennisserve.

l Är du skrockfull?
Nej.

l Har du någon dold talang?
Tyvärr inte.

l Har du mer tur än otur vid brädet?
I vissa partier kan det kännas som att man har flyt
eller oflyt. I längden är det nog tyvärr så krasst att
man får de resultat man förtjänar.

l Vilka svagheter har du?
Bristande disciplin och en förmåga att skjuta upp
saker och ting.

l Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Det beror på vad som skett tidigare i partiet, vilken
sida som hade övertaget innan den blev oklar.
l Vilken är din värsta förlust?
Det finns så många att det inte går att välja. Men
det tycks alltid komma nya partier.
l Vad borde göras för svenskt schack?
Svår fråga, det är förstås positivt med de satsningar
som redan finns med Schackfyran och annat för
att introducera schacket på skolorna.

l Vad uppskattar du?
Resor och att se nya platser.
l Skulle du vilja leva på att spela schack?
Ja, så gott det nu går.
l Vad är ditt bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Jag har inte upplevt det problemet. Har man
tillgång till en dator kan man säkert sysselsätta sig
på något sätt.
l Lång eller kort rockad?
Kort.
TfS #3
2016
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¢ försegling
DET FINNS SCHACKUTTRYCK som inte är lätta att

förstå för oinvigda. Dragupprepning, snabbremi,
rockad. Och som Lars Grahn, Peter Holmgren
och Lasse Linusson visar i detta nummer lånar
gärna litteraturen bilder och metaforer från schacket.
Det finns också en jargong som inte innehåller
facktermer. Jag har alltid trott att "förlora som en
sten" var ett normalt uttryck, men så försökte jag
översätta det till engelska i arbetet med en bok.
Då upptäckte jag att det uteslutande användes i
schacksammanhang.
Sjunka som en sten kan man också göra när
man förlorat - i resultattabellen. Men man ska
undvika det om man seglar ute på öppet vatten.
Guernsey har en flygrädd spelare som är
tvungen att börja med en båtresa om han ska
spela en utlandsturnering. Vid OS i Tromsø fick
han ställas över i sista ronden för att hinna köra
hem genom hela Sverige innan semestern tog
slut.

’’

Redaktören gör sista draget.
Har du synpunkter eller önske
mål? Tveka inte att maila till
axel.smith@schack.se
JAG TACKADE NEJ till att vara

Guernseys coach vid OS i
Baku. Det var omöjligt att resa ifrån familjen
under två veckor. Sedan ringde förbundskapten
Stellan Brynell och då var det inte någon tvekan.
Visst är det en smula artificiellt att räkna ihop
fyra separata partier till ett lagresultat. I andra
individuella sporter, som golf, anstränger man sig
åtminstone med varianter som bästboll, där det
verkligen är en laginsats.
Men många kan vittna om att lagschack är
speciellt. Allsvenskan håller kvar spelare som
annars skulle lämnat schackvärlden. Och det går
bättre för de länder och klubbar som tycker att
lagschack är något speciellt. Armenien och Kina
är två exempel på lag som genomgående gör
bättre resultat än vad professor Elo förutspått.
Så hur ser det ut för Sverige? Varken bu eller
bä. Men när detta nummer når läsarna har OS
avslutats och det går att dra nya slutsatser.

Jag gillar schack och jag tror att jag
kommer att spela lika mycket som
mamma när jag blir vuxen.

I TfS 2009/3 intervjuades Anna Cramling, som med sju år
var yngst av alla deltagare i SM. Medan detta TfS-nummer
ligger på tryckeriet debuterar hon i OS och slår sin mammas
rekord som Sveriges yngste deltagare med ett år.
I nästa TfS skriver Pia om OS ur familjens synvinkel.

27

Så många har blivit tillfrågade om att
skriva nästa damschackspalt. Efter
uteblivet intresse läggs spalten ner.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i december

’’

Bägge var med i Ungdoms-VM, bägge behövde
toppbetyg, bägge valde bort schacket.
TfS träffar två damschackspelare som lämnade brädet för läkaryrket. Vad
hade kunnat få dem att stanna kvar?
Dessutom: Är schack verkligen hälsosamt?
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Välj faktura eller kreditkort i Klarna Checkout.
Vår styrka är gedigen produktkompetens och hög servicenivå. I Schackbutiken arbetar Nina Blazekovic och
IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka en välsorterad butik där du hittar Nordens största lager av schackartiklar!
Vi har en ny hypermodern webshop som är mobilanpassad. Prova den gärna!
Hemsida: www.schackbutiken.se
Öppet mån–fre 10.00–18.00, Kålltorpsgatan 18A, 416 52, Göteborg

e-post: schackbutiken@tele2.se
Tel: 031-24 47 14

DGT 3000 av DGT Projects 2014, 875 kr
DGT 3000 är nog världens bästa digitalschackklocka just nu. Under SM i Uppsala
tidigare i somras provade man drygt 20 DGT 3000 i SM-gruppen och andra klasser.
Resultatet var över förväntan. Programmeringen är perfekt för såväl spelare som
domare. Inga tveksamheter, skön och tydlig display, mjuka tryckknappar samt
klockren förbindelse med sensorbrädet och med internet! En uppskattad detalj är
att klockan visar sekunder från drag ett! Om man jämför med DGT 2010 så är den
något mer utvecklad samt att man kan koppla den till DGTs olika sensorbräden vilka
i sin tur kan kopplas till dator så att man kan ha livesändningar.
Publiken hemma följer ställningen samt betänketiden. En ﬁness med DGT 3000 är att
ifall du har ett sensorbräde och spelar mot datorn (t.ex Komodo 10) så visar DGT 3000
datorns drag på displayen. Du behöver alltså inte längre titta på skärmen när du spelar mot datorn. Bäst av allt: 5 års garanti!

The Accelerated London with 2.Bf4

DVD av Nigel Davies, 2016, pris 280 kr, tid 4 timmar och 20 minuter Pris 280kr
Efter att Gristjuk introducerade 2.Lf4 på allvar i världstoppen har både Kramnik och
Carlsen hängt på. På bara några månader har något som tidigare ansetts lite oseriöst blivit
rumsrent. Alla vill spela det! Den populäre stormästaren och schacktränaren Nigel Davies
benar ut begreppen på sedvanligt lugnt och tryggt manér. Han tar upp alla svarts olika
försvar mot systemet. Mitt under lektionen stannar han upp och ger tittaren en fråga. Man
får fundera en stund och gissa drag. Oerhört effektivt jämfört med att bara titta. Man får
en chans att själv förstå de kritiska ögonblicken.

The Agile London System

av GM Romero och FM Prado Rodriguez, 2016, 335 sidor, pris 270kr
Vill man hellre ha en bok om London med 2.Lf4 så släpptes The Agile London System
i slutet av juli! Stormästare GM Romero som blev 2a i JEM 1985 och vann spanska
mästerskapen 1987 har varit ﬂitig spelare av London, Tromposvky och liknande system. Här
går han tillsammans med Prado Rodriguez igenom alla tänkbara system mot accelererad
London. Systemet är gansak lätt att lära sig, sunt och faktiskt ganska giftigt. Det ﬁnns såväl
taktiska som positionella fällor som svart enkelt kan trilla i. I denna bok går de igenom hur
man knäcker öppningar som: Grünfeld, Kungsindiskt, Damindiskt, Benoni, (och stackars
alla de som vill spela Benkogambit...), Holländskt, Slaviskt mﬂ.

Playing 1.e4: Caro-Kann, 1...e5 & Minor Lines
av GM Shaw, 2016, 632 sidor, 270 kr (Hård pärm, 320kr)

Vill du bygga upp en e4-repertoar med Skotskt som huvudvapen? I så fall kan den nya miniserien Playing
1.e4 vara något för dig. Detta är volym ett (av två) i en gediget försök att ge vitspelare en repertoar
som ska kunna pressa vem som helst. Författarens ambition är att den föreslagna repertoaren ska
tillfredsställa även stormästarnas krav på hårdhet och variation. Om man jämför med Khalifmans och
S:t Petersburgskolans repertoarböcker “A White Opening Repertoire according to Anand” så är den
på 15 volymer, och det var ju tio år sedan. Idag skulle det kanske bli 20-25 volymer. Shaw och hans
arbetslag nöjer sig med två volymer. Det blir mer hanterligt. Priset man betalar är att man kanske
inte utmanar i alla områden utan försöker vara lite smart och ändå uppnå i princip samma resultat.

Erbjudande! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev! Som ny prenumerant får du
10% på ett köp. Våra nyhetsbrev innehåller rabatter och erbjudanden.
Gå in på www.schackbutiken.se för mer information.
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Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

Den nya
öppningsappen
Hur lär du dig nya öppningar, hur tränar du in dem? var hämtar du nya idéer till din repertoar?
var sparar du dina varianter och hur håller du din repertoar uppdaterad? Och, kanske den viktigaste frågan, hur internaliserar du de nya varainterna och idéerna så att du kan komma ihåg
dem när du spelar?
Men hur tränar du nu dina öppningar så
att du faktiskt kommer ihåg dem när det
är dags? Det är enkelt – spela mot appen!
I Drill-läget, svarar applikationen på dina
drag samtidigt som du utför dem i databasen. Ifall du gör ett misstag eller om du
avviker från dina egna analyser kommer
appen snabbt informera dig om var du gått
vilse. Det är som att träna glosor. Du kollar
upp din repertoar och sedan provar du
igen. Detta är det rätta sättet att försäkra
dig om att du verkligen kan alla varainter
ordentligt, från drag ett! Du kan repetera/
träna på bussen/spårvagnen/tunnelbanan
med din mobiltelefon på väg till partiet.

Fler träningsresurser med ett
ChessBase Account:
- Taktikträning: Utmanande taktikövningar skräddarsydda för din
spelstyrka
- videor: 100 träningsfilmer, shower
och mer
- Fritz online: Enkel schackglädje med
den enda schackmotorn som finns
tillgänglig för webläsare.
- Live Database: Den snabbaste onlinedatabasen i världen, nu med
åtta miljoner partier
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prova idag:
https://account.chessbase.com

UM

Låt din nyfikenhet vägleda dig, fördjupa
dig i varianterna med enkla musklick och
värdera de olika fortsättningarna. Om
du hittar något som du skulle vilja spela,
klicka bara på stjärnsymbolen och vips; den
nya varianten har lagts till din repertoar.
Så enkelt är det! Drag för drag, variant för
variant, du kan sätta ihop solida huvudvarianter eller låta din repertoar expandera
dynamiskt genom att ständigt inkludera
nya idéer. När du förbereder dig inför din
motståndare kan du lätt integrera din förberedelse i dina redan existerande varianter, och med din växande repertoar sparad
i ditt ChessBase Account har du tillgång
till allt dygnet runt/året runt.
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Prova idag! Öppna din webläsare och
logga in på ditt konto på
http://openings.chessbase.com
Samtidigt som du matar in drag i din favoritvariant på brädet, har du full tillgång till
hela kraften i ChessBase LiveBook. Denna
fulltäckande och ständigt uppdaterade öppningsbok är baserad på mer än sju miljoner

partier och visas i form av ett öppningsträd.
Där får du komplett statistisk information
precis där du behöver den. Oavsett om du
är en erfaren öppningsräv eller föredrar
att spela intuitivt i öppningen, kommer du
finna relativt okända varianter som trots
detta har förvånansvärt hög vinstprocent.

CH E

Detta är viktiga frågor som den aktive
spelaren ställer sig. ”Öppningsappen”
(”openings”) ingår och är en integrerad del
i ChessBase Account. Det är ett nytt kraftfullt verktyg som inte bara gör ditt schackliv lättare, men det kommer även berika
och fördjupa din förståelse och kunskap
om spelet. Vad är det i öppningsappen som
kommer göra det enklare för dig? Nu kan
du spara dina öppningar direkt i appen – i
ditt personliga moln. Detta ger dig tillgång
till din repertoar överallt från olika plattformar/datorer (PC, Mac, läsplattor och/
eller mobiltelefoner). Du kan uppdatera
repertoaren när du vill, träna på den när
du får tid över – allt detta utan att installera ett endaste program. Allt du behöver
är tillgång till internet.
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