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När: 4-9 Augusti 2019
Var: Värmdövallen
Day Camp: Födda 2008-2012. Ej övernattning.
Pris: 1495 kr inklusive lunch och mellanmål
Syskonrabatt 250 kr/barn
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Sports Camp: Födda 2004-2007. Övernattning.
Pris: 2995 kr inklusive frukost, lunch, mellanmål, middag
Syskonrabatt 500 kr/barn
Vad gör vi på lägret: tränar schack,
badar, grillar, spelar simultan, träffar stjärnor
och prövar på andra idrotter
Sista anmälningsdatum: 31 Maj
Arrangör: Sports Heart i samarbete med
Sveriges Schackförbund och Sportdraget

Anmälan: www.sportsheart.se

Frågor: emilia_horn@hotmail.com
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NÄRINGSLIVET MÖTER FÖRORTEN
Skapar möten som för samhället framåt!

Antal inskickade svar till
julpristävlingen. Lotten
drog Ingemar Wincent, SK
Rockaden Umeå, som vinnare
av ett presentkort. Nedan följer
hans lösning på det problem
som beredde mest problem.

Göteborg 3 maj
Stockholm 29 maj
Linköping i vår
Näringslivet Möter Förorten motverkar segregation
genom att skapa härliga möten mellan näringslivsprofiler
och ungdomar från förorten med schack som den
brobyggande aktiviteten.












Ett viktigt mål är att ungdomarna skall få åtminstone en
god kontakt som kan hjälpa dem genom att fungera som
mentor, bollplank och inspiratör.
Huvudeventet är en parschacksturnering där varje
ungdom från förorten bildar ett lag med en
näringslivsprofil.
Följ oss online!

Nu söker vi näringslivsrepresentanter som vill vara med och
spela! kontakta oss på info@naringslivetmoterfororten.se

www.naringslivetmoterfororten.se
https://twitter.com/NringsMFororten
https://www.instagram.com/naringslivetmoterfororten
https://goo.gl/CmdCWc | #naringslivetmoterfororten
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”Svarts senaste drag måste ha
varit antingen ...g-g eller ett
kungs- eller torndrag. (Inte
...g-g, då den vita kungen
skulle ha stått i schack.)
Beroende på vilket finns två
lösningar.
a) Om svarts senaste drag
var ett torn- eller kungsdrag är
rockad ogiltigt. På 1.¢e har
svart därför inget försvar mot
hotet 2.¦d matt.
b) Om svarts senaste drag å
andra sidan var ...g-g sätter
vit matt i två drag genom att slå
en passant med 1.hxg6. Enda
sättet att rädda sig från 2.¦d
matt är att spela 1...0-0, men
då följer i stället 2.h7 matt.”
Se lösningen till det
andra problemet på

Under denna vinjett skriver vi
både om större nyheter och sådant som hänt i förbigående.

”Att briljera i schack har länge setts
som ett tecken på mer generell
intelligens. Det är enligt min uppfattning ett felaktigt antagande,
hur trevligt det än låter. ”
Garri Kasparov har sin åsikt klar.

REGNBÅGSGRÖN. Det gäller att passa på innan det är
för sent – TfS huvudfärg 2019 är regnbågsgrön. Varje minut
skövlas motsvarande 35 fotbollsplaner regnskog och idag
finns hälften kvar av det som fanns för hundra år sedan.
Schackspelare kan ha rent samvete – de mörka fälten i Schackbutikens stauntonbräden är visserligen mahognyfärgade (ett
regnskogsträd), men det trä som används är i själva verket
Entandrophragma cylindricum. I stället är betesmark och
odling för nötkreatur den största orsaken till avverkningen.
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Antal ordförande under
Kent Vänmans fjorton
år som kanslichef på
Sveriges Schackförbund.
Nu går han i pension. ”En i mina
ögon på tok för lång tid för den
här typen av tjänster”, tycker Kent.
”Nya kvastar sopar bäst.”

GULDBRYTNING. Samuel Asaka från Australien var Rilton

Cups mest långväga deltagare. I rond två fick han syn på en
bonde som hängde, men allt är inte guld som glimmar. (Inte ens
för någon från det land som bryter näst mest guld i världen.)











 Trygve Dahl
n

Efter dambyte står svart
klart bättre, då e5-bonden
är svag. I stället ville Asaka
omedelbart håva in.
31...¦xh3? 32.¥xf5†!
Svart har satt bonden i
vrångstrupen. Nu ryker
tornet på h3 och det finns
inget bättre än att sträcka
fram näven.

Samuel Asaka
EN PASSANT
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Snabbschack à la carte!
Startfältet i snabbschacksturneringen på krogen Bistro Stella i malmöitiska Limhamn
i december bestod av idel Sverigeelit. För svenska förhållanden kändes turneringen
banbrytande. Spelarna prisade konceptet och till och med krasst självkritiske arrangören
Bengt Kvisth var nöjd:
– Succé. Jag tycker jag kan använda det ordet – det var många som uttryckte det så,
sa han efteråt.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM FOTO LARS OA HEDLUND

U

pplägget för turneringen var genomtänkt, med sinne för detaljer: en bra
spellokal, en trevlig krogmiljö, ett starkt
startfält, kort betänketid, en väl tilltagen prissumma, livesändning, kommentator (IM Björn
Ahlander), en fulltalig publik och – som glasyr
på tårtan – en VM-föreläsning av turneringssegraren Nils Grandelius.
Arrangören Bengt Kvisth kunde pusta ut med
en riktig ”turneringsframgång” i sitt schackliga
CV.
Vad är du särskilt nöjd med, Bengt?
– Startfältet framför allt. Att det blev så hög
nivå. Vi fick hit dem vi ville ha, de bästa helt
enkelt. Dessutom med både lokal och regional
anknytning.
Vad tycker du är svårast när man arrangerar en
turnering som denna?
– Att hitta sponsorer och dra in pengar. Det var
ett tungt jobb. Jag var nära att ge upp flera gånger.
När påbörjade du det konkreta jobbet med
turneringen?
– I början av september. Det innebar att vi hade
bara tre månader på oss. Å andra sidan hade jag
redan funderat på det här i flera år. Men det var
inte förrän krögaren Jonatan Tops på restaurang
Bistro Stella själv hörde av sig som det tog fart.
Du har sagt att det ja du tidigt fick från Nils
Grandelius var avgörande?
– Ja, jag ville inte göra turneringen om inte Nils
var med. Han var absolut nyckelpersonen.
Han säger själv att han gärna kommer tillbaka
om det blir en uppföljare?
– Jag vet det, vi har regelbunden kontakt.
Blir det en fortsättning?
– Det finns inga planer nu på att fortsätta. Som
jag ser det var tävlingen en engångsgrej.
– Men jag utesluter ingenting, även om
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Bengt Kvisth är stabil klubbspelare i Limhamns SK.

alla partier blir intressanta och med bra kvalitet.
Hur känner du inför att gå in i en turnering i
Sverige där du är uppenbar favorit. Blir pressen
extra hård?
– Lite mer press är det nog. Men det här var
ändå relativt avslappnat.
– Å andra sidan är det alltid roligast att spela
mot så starkt motstånd som möjligt. I första hand
utomlands då.
Hur förberedde du dig?
– Jag spelade ett par snabbschackspartier mot
en kompis. Men inga öppningsförberedelser, eller
så. Jag känner ju motståndet i Sverige väldigt väl.
– Dessutom känns öppningarna inte så viktiga
i snabbschack.
Vad menar du är avgörande i den spelformen?
– Att man är skärpt och inte gör några grova
bortsättningar. Och att man håller ett lagom
högt tempo, varken spelar för snabbt eller för
långsamt.
Vilket parti är du mest nöjd med?
– Mot Tiger Hillarp. Jag tror jag spelade ganska
bra där. Jag fick en god ställning som vit som jag
förvaltade relativt smärtfritt.

 Nils Grandelius
sannolikheten är liten att det blir likadant.
– Däremot har jag tankar på att göra något i en
annan form och på något annat ställe. Men det är
för tidigt att vara konkret om det.
Vad kände du på kvällen efter turneringen när
allting var i hamn?
– Då hade vi lite efterfest hemma hos mig och
var lite uppspelta allihop. Vi spelade schack till
klockan fyra på morgonen. Gästlistan får förbli
hemlig, men det var väldigt trevligt.
Nils Grandelius höll en föreläsning om sitt
arbete som sekundant åt världsmästaren
Magnus Carlsen. Hur togs det emot?
– Det var en del av konceptet, fullsatt och
väldigt spännande!

N

ils Grandelius uttryckte sig efteråt
mycket positivt om turneringen – inte
bara för att det var han som vann!
Han säger:
– Väldigt bra upplägg och trevligt ställe att
spela på. Riktigt kul var det. De schackliga
förutsättningarna var mycket bra.
– Jag gillar formatet med en stark Bergergrupp,

n Tiger Hillarp
þ Stella Bistro


 
   
  
 
  
   
  
   

34.h4
Vit har en positionellt överlägsen ställning. Svart
står passivt och trångt. Efter att jag har stabiliserat
i centrum och på damflygeln gör jag h2-h4 för
att öppna upp en extra front och bryta igenom
på h-linjen. Det är en klassisk princip och det är
viktigt att följa sådana i snabbschack.
34...¦a7 35.hxg5 hxg5 36.£h2† ¢g8 37.£h6 ¦f8
38.¢g2
Det rullar in på h-linjen.
38...¥d8 39.¦h1 ¥xd5 40.exd5 ¤e7 41.d6 1-0
Flyttar han springaren får jag göra ¥d5† med matt.

’’

Bortser jag från mig själv
personligen så föredrar jag
snabbschack som spelform!

Det slutade alltså med 5/7 och en klar seger.
Har du ett psykologiskt övertag i den här typen
av turnering mot svensk/danskt motstånd?
– Jag tror framför allt mitt övertag är schackligt. Jag tror inte de är rädda för mig på något
annat sätt.
Hur passar snabbschack dig? Är det den
spelform du gillar bäst?
– Jag föredrar att spela långpartier. Men som
arrangemang har snabbschack stora fördelar.
Det blir lite mer tillgängligt och spännande för
publiken.
– Så om jag bortser från mig själv personligen
så föredrar jag snabbschack som spelform! n

Stella Bistro

1 2 3 4 5 6 7 8 ∑

1. GM Nils Grandelius

- 1 1

½

1

½ ½ ½

5

2. GM Tiger Hillarp

0 - 0 1

½

1 1

½

4

3. GM Jonny Hector

0 1 - 1 0 0 1

½

3½

4. GM Sune Berg Hansen

½

0 0 - 1

5. GM Daniel Semcesen

0

½

6. GM Hans Tikkanen

½

0 1

½

0 -

½ ½

3

7. IM Jonathan Westerberg ½ 0 0

½

1

-

3

8. GM Stellan Brynell

0 0

½ ½

1 3½

1 0 - 1 0 1 3½

½ ½ ½

½

½ ½

½

- 2½
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om alla toppspelare har David Navara en
lång lista med meriter med allt från medaljer
i ungdomsmästerskap till segrar i öppna
turneringar. Men vi hoppar direkt till år 2019, då
han som 33-årigt schackproffs lever ett enkelt liv
i södra Prag: läser schacktidskrifter, följer livesändningar och schacksajter, analyserar öppningar
och förbereder sig för nästa helgs ligaspel.
När jag tar kontakt med honom utgår han
från att det handlar om en förfrågan om ligaspel,
och tackar vänligen nej. Då hans flickvän jobbar
måndag-fredag vill han behålla några få obokade
helger. ”Jag ber om ursäkt om du ville fråga något
annat”, lägger han till. ”Det är en vanlig fråga.”
För närvarande deltar han i tjeckiska, tyska,
slovakiska, kroatiska, grekiska och polska ligan,
har spelat några få gånger i kinesiska, ryska och
brittiska, är registrerad för österrikiska och har
tackat nej till den turkiska, ungerska, rumänska
och portugisiska.
INFÖR INTERVJUN har han två önskemål. Dels att

Foto: Lennart Ootes

Världens ödmjukaste
superstormästare
Den tjeckiske stormästaren David Navara är rankad på 16:e plats i världen, men tycker
inte att han tillhör världseliten: ”Jag har vanligtvis dåliga resultat mot de allra bästa.”
Sedan han slog igenom för tio år sedan har han behållit sina signum: ödmjukheten
och artigheten. Båda visar sig gång på gång under vår intervju i Prag.
TEXT AXEL SMITH
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DAVID NAVARA

jag inte tar några bilder – det är en snöig januariförmiddag och då han behöver gå genom skogen
för att komma till intervjun vill han inte ta på sig
kostym och slips.
Och dels att han får gå hem igen innan det blir
mörkt. I övrigt är han tillmötesgående och innan
vi ses har han redan hunnit skicka ett tjugotal mejl
för att vägleda mig kring hans partier och för att
berätta om lustiga saker som händer i hans liv.
Jag har försökt göra rummet på vandrarhemmet
acceptabelt för en intervju: bäddat, köpt vindruvor
och äpplen, olika sorters wienerbröd och te, dragit
fram fåtöljer. Han märker det knappt. Så fort han
fått bekräftat vem han pratar med är han igång och
visar partier och varianter och berättar anekdoter.
Jag slinker emellan med en fråga om Tjeckien är
ett bra land för att leva på schack.
– Ja, svarar han. Man kan vinna prispengar i
Tyskland och leva länge på dem i Tjeckien.
Ett tag hade Navara en manager, men han har
avslutat samarbetet. Det fungerade bra, men det
blev för mycket bokningar och evenemang.
– Han skulle kunna ordna betydligt mer pengar
än jag ber om, men jag är inte intresserad. Han
skulle förmodligen kunna hitta en sponsor, men
jag vill inte ha någon. Han skulle också kunna
hitta mer attraktiva turneringar än de ligor jag
spelar i, men jag har många vänner där.

Var han för ambitiös?
– Nej, det är jag som har för få ambitioner.
Navara vill i grund och botten bara spela
schack. Idag har han en elev, men han är
redan stormästare och deras träning består
huvudsakligen av att spela snabbschack och
analysera partier.
NAVARA ÄR EN aggressiv och taktisk spelare som

undviker remier. 2015 korades ett av hans partier
till årets främsta.

 David Navara

n Radoslaw Wojtaszek
þ Biel 2015
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3
a6 6.¥e3 e5 7.¤b3 ¥e6 8.h3 ¥e7 9.g4 d5 10.exd5
¤xd5 11.¥g2 ¤xe3 12.£xd8† ¥xd8 13.fxe3 ¥h4†
14.¢f1 ¤c6 15.¤c5 ¥c4† 16.¢g1 0–0–0 17.b3 ¥g5
18.¦e1 ¥h4 19.¦b1 ¥g5 20.¢f2 ¥h4† 21.¢f3 e4†


   
 
  
    
 
 
 
  


DAVID NAVARA
Född
27 mars 1985
Hemort Uppvuxen och bosatt i Prag
Familj
Föräldrar, flickvän
Författare Min värld av schack (2015) och
Min schackvärld (2017), båda på tjeckiska.
Schack Rankad 16:e i världen, men förmodligen världens bäste lagspelare.
Svaghet Det visuella minnet, blandar ihop ansikten.
Siffror, ord och varianter är enklare.
Bär alltid Magväskan, med id-kort, busskort,
EU-kort, pennor, glasögon, visitkort.
”Det är enklare att alltid ha med sig allt än
att plocka ur något och kanske glömma
att lägga tillbaka det.”

DAVID NAVARA
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22.¢f4
När Navara hade analyserat varianten tidigare
hade han ratat detta drag, men på morgonen före
partiet bestämde han sig för att ge det en chans.
22...g5† 23.¢f5 ¦he8 24.¦hd1 ¦e5† 25.¢f6 ¦g8
26.bxc4 ¦g6† 27.¢xf7 ¦e7† 28.¢f8 ¦f6† 29.¢g8
¦g6†












30.¢h8!
Historiens kungsmarsch? Under förberedelserna
skämtade Navara om att han skulle bli anklagad
för en uppgjord remi om det blev dragupprepning,
eller för att använda datorhjälp om han fortsatte
och vann.
30...¦f6 31.¦f1 ¥f2 32.¦xf2 ¦xf2 33.¦f1 ¦xg2?
33...¦e8† 34.¢xh7 ¦xg2 och ställningen är fortfarande i balans.
34.¦f8† ¢c7 35.¤d5† ¢d6 36.¤xe7 ¢xc5
37.¦f5† ¢xc4 38.¤xc6 bxc6 39.¦xg5 ¦g3 40.h4
h6 41.¦g6 ¦xe3 42.¢g7 ¦g3 43.¢xh6 e3 44.¢g5
¢d5 45.¢f4 ¦h3 46.h5 c5 47.¦g5† ¢d4 48.¦e5
1–0
ATT BLI SCHACKPROFFS är sällan ett aktivt val, så
inte heller för Navara. Som barn ville han bli
schackproffs, men var inte säker på om han var
tillräckligt talangfull.
– Men jag var inte bra på något annat, och jag
gillade ändå schack så mycket.
Han har haft ett par schackkriser. Den första
kom i 15-årsåldern, då han ofta vaknade på
nätterna med huvudvärk, men utan att läkarna
hittade vad som var fel. Det kändes som för stor
press att spela schack. Inte att han var rädd för att

’’

10

förlora, utan att han var tvungen att sitta ner och
vara tyst så länge. Det passar inte honom, säger
han.
Den andra dåliga perioden kom efter att
han tog sin masterexamen i logik vid Prags
universitet. Han tyckte att det var svårt och valde
att inte fortsätta.
– Hade jag varit i närheten av att vara lika bra
på något annat som på schack hade jag nog blivit
forskare, som mina föräldrar.
– När jag slutade studera fick jag mycket
fritid, men jag kunde inte använda den. De
dagliga rutinerna försvann, jag tappade den
sociala kontakten och spelade alldeles för många
turneringar. De tog tid att vänja sig vid den nya
vardagen.
Ibland känner han fortfarande att tillvaron som
schackspelare inte är tillräckligt samhällsnyttig.
Men, invänder jag, han har gett ett stort antal
simultaner och kommenterat över 500 partier
för olika tidskrifter. Det har glatt många schackspelare. I slutet av artikeln följer ett partislut han
kommenterat för TfS.

så artig när han tackade nej till ett remianbud från
Ulf Andersson: No thanks, I want to play.
– Men så oartig skulle jag aldrig ha varit. Jag sa: I
would like to play. Det är en viktig detalj.
Han förvånas ibland över motståndarna när han
hälsar på dem på deras språk inför partiet, medan de
bara skakar hand utan att säga något.
– Det är inte så trevligt, men det är inte deras fel,
det är deras föräldrars.
Ibland känner han sig osäker på om motståndaren bjudit remi, men han vill inte fråga – det skulle
kännas fel eftersom han ändå kommer att tacka nej.
Det har därför hänt att han tackat nej utan att ha fått
ett anbud.
Han bjuder inte heller själv. Att göra det när han
står sämre skulle kännas oartigt, står han bättre vill
han vinna och lika ställningar uppskattar han att
spela.
– Jag saknar aldrig motivation att spela. Jag vet inte
om det är min svaghet eller styrka. Svaghet att inte
sätta upp något mål, men en styrka att kunna hänge
mig åt partiet och spelar dugligt när det väl börjar.

VINDRUVORNA förblir orörda och Navara tackar nej

David Navara är förmodligen världens bäste lagspelare. Det säger han själv, ödmjukheten till trots.
Spelstilen är en av orsakerna – han möter ofta
lägre rankade motståndare och då lönar det sig att
tacka nej till remier och alltid vilja spela vidare. För
några år sedan vann han tio raka partier på bord 1 i
Bundesliga.
Men det finns också fler orsaker. Hans känner sig
mer ansvarig och vill ogärna förlora, men samtidigt
blir pressen mindre eftersom allt inte hänger på hans
parti. Dessutom gör det sociala att han trivs mellan
partierna. Vid vanliga turneringar känner han sig
ofta ensam, han vaknar så tidigt att han får äta
frukost själv.
Navara byter sällan klubb – utanför Tjeckien har
det bara hänt två gånger. Men i Tjeckien har han
representerat en hel drös med klubbar. Det var hans
tränare som bestämde, och ibland förhandlade
klubbarna med varandra utan att höra med honom.
Men han var nöjd ändå.

till restauranglunch. Han har med sig egen mat
och bjuder på äpplen från sin trädgård.
– Ekologiska, även om grannarna eldar och
röken blåser in i vår trädgård.
Han gillar Prag och är hemkär. När blixtoch snabbschacks-VM var planerat över julen
stannade han hemma. Den saudiarabiska inblandningen gjorde det till ett lättare beslut.
Men han är försiktig med att uttala sig om
något som kan missförstås. Då och då ber han
mig att pausa diktafonen.

DET LIGGER NÅGOT i att han har dåliga resultat mot
de allra bästa motståndarna. I Grand Prix-serien
har han sällan placerat sig i toppen. Kanske beror
det på hans kompromisslösa stil och stora vilja att
vinna. Han tackar nej till remianbud både för att
han vill vinna och för att han älskar att spela. Den
tyska tidskriften Schach skrev en gång att han var

Jag saknar aldrig motivation att spela. Jag vet inte om det är en
svaghet eller styrka. Svaghet att inte sätta upp något mål, men en
styrka att kunna hänge mig när partiet väl är igång.

DAVID NAVARA

VÄRLDENS BÄSTE LAGSPELARE

PJÄSERNA ÅKER DÅ och då i golvet när han flyttar dem
på plastduken på det smala bordet. När de ska ställas
tillbaka efter att han visat en variant ber han ofta om
hjälp.
– Jag har aldrig varit bra på det, men det har ändå

 Alexander Moisejenko
n David Navara
Þ World Cup 2011



















NÄR NAVARA ska flytta löparen på e7 råkar

han röra sin kung. ”Du måste flytta
kungen!” säger Moisejenko omedelbart.
Domaren friar. Rörd-är-förd gäller bara
då man avsiktligt vidrör en pjäs.
Partiet går vidare, och efter ett långt
slutspel med dam mot torn är Moisejenko matt i fyra drag. Då bjuder Navara
remi. För det får han ett Fair Play-pris av
landshövdingen i Chanty-Mansjisk. ”Att
det finns människor som dem visar att
världen inte är hopplös”, säger kommentatorn. Många menar dock att det inte
fanns någon anledning att bjuda remi.

DAVID NAVARA: ”Jag kände inte till reglerna

och gillar inte sådana situationer. Okej,
jag rörde den inte avsiktligt, men jag ville
att matchen skulle avgöras på brädet och
nu fick vi ytterligare ett par intressanta
partier. Något Fair Play-pris hade jag inte
förväntat mig.
Det händer då och då att jag tappar
pjäser. Min mobil har jag tappat minst
femtio gånger, därför har jag en gammal
som inte går sönder så lätt.”

NAVARA VANN i särspelet och fick ett ange-

nämt problem. Han hade inte räknat
med att gå så långt, och hade fått slut på
”anständiga kläder”. Hur andra ser ut bryr
han sig inte om, men själv vill han vara
propert klädd – i schacksammanhang.
– Till vardags är jag en blygsam person
utan stora ambitioner.
DAVID NAVARA
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 Robin Swinkels
n David Navara
þ Europacupen Novi Sad 2016
& Kommentarer: D. Navara


    
   
  
  
   
   
    
    

Vit har just spelat h4 för att försöka få till remischackar på g6
innan svarts c-bonde promoverar.
34...£b1† 35.¢e2 £c2† 36.¢e1
36.¢f3 c3!? kräver exakt beräknande: 37.£xe6 £e4†! 38.£xe4
fxe4† 39.¢e2 ¢g6 40.g4! h5
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DAVID NAVARA

 Simon Williams
n David Navara
þ Reykjavik 2013
& Kommentarer: D. Navara

DAVID EN GOLIAT
insats i Lag-EM fick
David Navara pryda omslaget på TfS
2001/10. Fyra år senare försvarade
han bord 1 för Tjeckien i Lag-EM i
Göteborg. Under Sverigebesöket la
han märke till att alla pratade bra
engelska, till och med kassörskorna
och städarna. Det har inte blivit något
återbesök – Rilton Cup har inte passat
i schemat de gånger han blivit inbjuden.
Han gillar den svenska attityden till demokrati, men känner
att han inte vet så mycket mer om det svenska samhället.
– Så jag kan inte uttala mig om den svenska välfärdsstaten.
För övrigt är inte heller min åsikt om välfärdsstaten i helhet
särskilt klar.

EFTER EN STARK

Foto: Böjrn Ansner

gått hyfsat för mig.
När det blir fel ber han om
ursäkt för att ha slösat med
min ”dyrbara tid” och fortsätter
sedan med nästa variant.
Jag frågar vad han har för
ambitioner för framtiden. Inte
så mycket, säger han. Mer än
att göra bra resultat i nästa parti
och nästa turnering. Schackets
framtid ser däremot dyster ut,
tror han. Alpha Zero och bättre
teknologi kommer att göra det
för lätt för fuskarna.
Han har till och med funderat på om hans datorliknande
spelstil (som mot Wojtaszek)
kan göra honom misstänkt för
fusk, speciellt som han är uppe
och går mycket.
Men han tycker att han kan
visa i efteranalyserna att han
ändå ”förstår schack, även om
det inte alltid är så bra”. n

FOTNOT: På kvällen kommer ytterligare ett mejl. Navara ber om ursäkt
ifall grannarna klagat på att han varit så högljudd. Han vill också
korrigera sitt uttalande om att Tjeckien är ett bra land för schackspelare eftersom tyska prispengar räcker längre. Det gäller huvudsakligen 90-talet, skriver han. Nu har Tjeckien många turneringar och
Nový Bor Chess Club är en av de bättre klubbarna i Europa.

41.¢d1 hxg4 42.¢c2 ¢h5
43.¢xc3 ¢xh4 44.¢b4 ¢h3!
45.¢c5 ¢g2 46.¢xd5 ¢xf2
med vinst. Jag la en del tid på att
räkna igenom denna variant.


    
   
  
  
   
    
   
    


36...c3!
Svart kan inte både gardera
bonden på e6 och avancera med
c-bonden.
37.£xe6 £d2† 38.¢f1 £d3†
39.¢g1 c2 40.£c8


   
   
    
  
    
   
   
    

40...£c4!
Jag hade planerat 40...£d1†?
41.¢g2 c1£ 42.£xf5† ¢g8 men
vit har remischackar: 43.£xd5†!
¢h8 44.£a8†! och schack på e4.
41.£xf5† ¢g8 42.£e6† ¢f8
42...¢h8! 43.£e8† ¢h7 var en
snabbare vinstväg.
43.£d6† ¢e8 44.£b8†
44.£e6† ¢d8 och kungen
gömmer sig på damflygeln.
44...¢f7 0-1
Kungen gömmer sig på h7.


  
    
  
  
    
  
  
   

Partiet spelades i Reykjavik
Open. Jag hade tappat poäng
och behövde avsluta med en
vinst för att få en okej placering.
26...£c6
Erbjuder dambyte för att
komma åt bonden på a2. Efter
26...£c7?! 27.£xc7 ¤xc7 avlägsnar sig springaren från
drömfältet c3.
27.£xc6?
Ett strategiskt misstag – han
anade antagligen inte faran.
Damen ska retirera till d2 eller
d1 och min springare kan ännu
inte hoppa in på c3 på grund av
gaffeln på e7. Damen garderar
dessutom bonden på a2.
27...¤xc6!
Denna springare gör sitt första
och sista drag i partiet.


  
    
 
  
    
  
   
   


28.¥xb5?
Vit kunde endast rädda a2bonden genom 28.¤f4 ¤c3!

29.¤xc3 bxc3 30.¤e2! ¤b4
31.¤c1, men han bytte naturligtvis av damerna med andra
avsikter än att få en klart sämre
ställning.
28...¤c3!
28...¤a5?! följt av slag på b3 är
också dåligt för vit, men han kan
kämpa efter 29.¢f1! Följande
varianter kommer från datorn:
29...¤xb3 30.¥c4 ¤a5 31.¥xd5
¥xd5 32.¤e7† ¢f7 33.¤xd5
exd5 34.¢e2 b3


    
   
    
   
    
   
  
   

Analysdiagram

35.¤xa3 (35.¤c3 ¤c6! 36.axb3
¤b4 med vinst.) 35...¤c4!
(35...bxa2 36.¤c2 ¤b3? 37.¢d3
a1£? 38.¤xa1 ¤xa1 39.¢c3
och vit vinner.) 36.axb3 ¤xa3
och det är inte helt klart än.
29.¥xc6
Jag var lyckligt omedveten om
29.d5! Efter 29...exd5? 30.¥xc6
¤xa2 31.¥xd5†! måste svart
nöja sig med remi: 31...¢h7!
(Inte 31...¥xd5?? 32.¤e7†.)
32.¤f8†! ¢h8 33.¤g6†.
I stället vinner det exakta
29.d5! ¤a5!! för svart.
29...¤xa2!


  
    
 
    
    
   
   
   


Poängen med dambytet.
30.¥d7
Nu såg jag 30.d5 som vederläggs
av 30...¤c3, då svarts a-bonde
är för snabb. Lika illa är 30.¥xa8
¤c3 31.¤d2 a2 och bonden på
b3 hindrar springaren från att
stoppa-bonden.
30...¢f7!
30...¥d5?! 31.e4! är onödigt
komplicerat. Efter 31...¥xb3??
32.¤d2 vinner vit, så svart ska
spela 31...¢f7! 32.exd5 exd5


    
  
   
   
    
   
   
   

Analysdiagram

Och ...¤c3 avgör. Svarts vinst
är för vacker för att hittas, men
också för vacker för att utelämnas!
31.¤f4 ¤c1 32.¥xe6† ¢e7
0–1


   
    
   
    
    
   
    
   


Vit gav upp med tanke på
33.¤xa3 bxa3 34.b4 g5 och han
skulle ironiskt nog förlora båda
pjäserna.
FOTNOT 2: Några timmar och

en voltad bil senare inser jag
att Navara hade rätt. Det var
inte smart att gå vilse i skogen i
mörkret.
DAVID NAVARA
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STORMÄSTAREN
Jonny Hector nämns ofta som den mest kreativa svenska stormästaren. Han räds inte
udda och hemmasnickrade öppningar, han är iskall när han offrar material och kan
trolla fram mattangrepp även i slutspelet. Nu skriver han om sitt förhållningssätt till de
tre stadierna i ett schackparti.

Schackpartiets anatomi

Öppningen
det galna laboratoriet

Ö

ppningen är den del av
partiet som ligger närmst
vetenskapen. Här går det att
studera i det oändliga, att
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söka sanningar. Ibland leder
öppningsanalyserna hela vägen
till ett slutspel. Man kan också
skapa oordning från drag ett.
 Jonny Hector
n Luis Hoyos Millan
þ Linares 1987
1.¤c3
Vad är det här? Ja, ibland kallas
öppningen för Sleipner efter
Odens åttabenta häst och andra
gånger har draget fått namn
efter holländaren van Geet.
Precis som spegeldraget 1.¤f3
så är 1.¤c3 mycket flexibelt och
öppningsvalet absolut ännu inte
bestämt. När jag spelade det var
oftast e4 på gång strax efter, men
det går också att kombinera
¤c3 med andra drag. Idén är
att förvirra motståndaren och
kanske få ut honom på okänd
mark.

Öppning

Mittspel

Slutspel

Snabbschack

Långparti

Korrschack

Storstad

Landsbygd

Livesändning

Hängmatta

Studsmatta

Plaskmatta

Prepp

Improvisation

Snabbremi

Positionellt

Taktiskt

Psykologiskt

STORMÄSTAREN

Foto: Calle Erlandsson

FÖR MIG ÄR schack ett roligt och
spännande spel. Ett spel med
fantasi. I mina unga schack-år
var det mitt mål att i varje parti
jag spelade så skulle där vara
en ställning som förtjänade
ett diagram. Ett överraskande
beslut, en konstig ställning eller
bara ett vackert drag. Något som
var speciellt för just det partiet.
I artikeln här har jag huggit upp
schackpartiet efter klassiska
snitt – öppning, mittspel och
slutspel- och hoppas att mina
exempel ska ge läsaren nöje.

GM Jonny Hector
Född: 13 februari 1964
Bor: Helsingør
Klubb: Limhamns SK
Förebilder: Spelare med
egna idéer, till exempel
Jobava, Morozevich och Bent
Larsen.
Bästa schackbok: Håller
med Ferdinand Hellers och
säger Chess for Tigers av
Simon Webb.
Träningstips: Spela så
mycket som möjligt.
Stormästare: 1991.
Kuriosa: Bor i Helsingør
sedan mitten av 90-talet.
Har en dotter som heter
Sofia. När det talas om att
Sofiareglen [inga remianbud]
används tror jag ofta att det
innebär att vi måste äta alla
grönsakerna innan vi får
någon dessert.

1...¤f6
Ja, varför inte. På 1....e5 brukade
jag spela 2.e4 med Wienerparti,
Fyrspringarspel eller kanske
en Hamppe-Allgaier-gambit.
Inte de allra bästa varianterna,
men om motståndaren aldrig
spelade annat än Drakvarianten
i Sicilianskt så tog kulan som
regel. Andra gånger kom 1...f5
och efter 2.d4 var det holländskt.
På 1...d5 stod valet mellan 2.e4
och 2.d4, en udda Skandinavisk
variant eller Veresovs öppning.
2.e4
Den här ställningen brukade jag
få mot Aljechins öppning.
2...d6
Kanske på väg mot Pirc.
3.d4 c5
Eller är det Sicilianskt?
4.dxc5 £a5
Ett typiskt motangrepp, men
ställningen är inte typisk.
5.cxd6 ¤xe4












6.£d5! ¤c5 7.¥b5†
Så där, sju drag och ett dussin
öppningar senare 1–0.
Antingen står springaren på
c5 i slag, eller så följer 7...¤cd7
8.¥xd7† och svarts dam hänger
löst ute på a5. Min motståndare
såg ut att ha fått en granatchock

’’

och om någon frågat honom
vilken öppning det blivit så
hade han nog inte kunnat svara.

Mittspelet
kampen

M

ed öppningsspelet ledigt
avklarat kan vi gå vidare
till mittspelet.
Jag har aldrig lyckats finna
mitt absoluta favoritparti, men
jag tänker visa ett parti som
brukar komma med bland de
nominerade i omröstningen.
Det innehåller flera av förutsättningarna som jag vill ha
med. Det är mot starkt motstånd, Peng hade drygt  elopoäng mer än jag. Det var som
OS-parti en viktig tävling. Det
var kamp, hård kamp och det
spelades med mod. Och till sist
det som var viktigast för min
del, det var originellt med udda
problem och speciella lösningar.
 Xiaomin Peng
n Jonny Hector
þ OS Istanbul 2000
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥a4 ¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 ¥b7
Spanskt och Archangelskvarianten. Här finns det många
spännande svängar, men sedan
många år tillbaka har 7.d3 blivit
standard och det sätter stopp
för många av svarts briljanta
och en del knappt så briljanta
angreppsidéer.
7.d3 ¥c5 8.a4 d6 9.¤c3 b4
10.¤e2 0–0 11.¤g3











11...¥c8
J’adoube på löparen. Efter d3
har den inte så mycket att göra
på sin diagonal längre, så den
återvänder för att medverka i
partiet antingen på g4 eller för
att sätta sig i opposition mot vits
löpare på b3.
12.¥g5 ¤a5 13.¥d5 c6 14.¥a2
h6 15.¥h4 ¥g4!
15...g5 16.¤xg5 är alltför farligt,
men nu är hotet g5 mer reellt
och det tvingar vit att agera
innan han är helt optimalt uppställd.
16.¤f5 ¥xf5 17.exf5












17...b3!
Ett intressant och tematiskt drag.
Svart skadar vits bondestruktur
och får en fin b-linje för ett
torn och detta till priset av en
bonde. Det är en rimlig affär
för båda parter. Det ökar också

I ruinerna är en bondestruktur som är en styggelse för ögat. Men
det spännande med schack är att allting inte alltid är vad det ser
ut att vara.
STORMÄSTAREN
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Stänger porten och tvingar vit
att krypa ihop i passivt försvar
för att bemöta matthotet ...¢h3.
41.£e1 ¦e5 42.£f1 ¦d2
43.¦g8† ¦g5 44.¦e8 ¦e5
45.¦g8†

obalansen i partiet.
18.¥xb3 ¤xb3 19.cxb3 ¦b8
20.¤d2 ¥d4 21.¦c1 c5 22.¤e4
d5 23.¥xf6 gxf6 24.¤d2












Svart har ett vackert bondecentrum, men det ska snart
genomgå en förvandling.
24...£d6 25.¦c2 ¢h7 26.£h5
£d7 27.¦fc1 ¦g8 28.¤f3 ¦xb3
29.¤xd4 exd4 30.¦xc5












Slutet för mitt vackra centrum.
I ruinerna är en bondestruktur
som är en styggelse för ögat.
Men det spännande med schack
är att allting inte alltid är vad
det ser ut att vara. Jag kan inte
finna någon ruta på brädet
där en svart häst eller löpare
hade passat in, men de har
redan försvunnit. Nu gäller det
torn och damer och de trivs
på linjer och rader. Extra bra
trivs mina torn i ruinerna, de
arbetar bra både vågrätt och
lodrätt. Vits torn står också fint,
men båda tornen gör samma
arbete. När jag låter datorn
göra en verklighetskontroll av
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Alla uppskattar inte Jonny Hectors spelstil.

ställningen så bedömer den
det som en liten fördel för vit.
Men ställningen är originell, det
gäller att kunna se och förstå
plus och minus med positionen
på brädet.
30...¦g5 31.£e2 £xf5 32.¦c7
¦g7 33.¦c8 ¦xd3
Med två raka bondevinster har
svart både kvitterat och gått upp
i ledningen. Nu nalkas dock
stormen i form av vits angrepp
mot min kung.
34.£e8 £g4!
Med dubbla matthot mot g2
och d1. Särskilt hotet mot d1
är viktigt för även om det inte
blir matt så är det troligt att
det går att byta bort ett tornpar
där och på så vis reducera vits
angreppskraft.












35.£h8†
Där går startskottet! Den
kommande delen av partiet påminner om videospel från 80–
talet. Hjälten, min kung, löper
mellan parallella väggar, med
portar som öppnas och stängs,
medan mörkrets makter jagar
efter honom.
35...¢g6 36.g3 ¢h5
Förhindrar vit att spela ¦c8-g8.
Mina d-bönder ser kanske inte
mycket ut för världen, men de
skyddar för sidovinden och
den främre av dem hyser stora
drömmar.
37.¦d8 ¦g5 38.£f8 £f3












Öppnar vägen för kungen, som
är på väg till h3 för att sätta matt.
39.£xf7† ¢g4 40.£e6† ¦f5

Efter en dragupprepning för
att höra hur min motståndare
bedömde ställningen tog jag
ett djupt andetag och jakten går
vidare.
45...¢f5 46.£h3† ¢e4 47.¦g4†
¢d3 48.¦f4 ¦d1† 49.¦xd1†
£xd1† 50.¢g2
50.£f1† duger inte för i
tornslutspelet står alla svarts
pjäser rätt: 50...£xf1† 51.¢xf1
¢c4 följt av ...¦e4, ...d4-d3 och
vid behov ...¢d4. Tornslutspel
är ett av få slutspel där man kan
glädjas åt sina dubbelbönder.
50...h5
Ännu en port stängs, denna
gång för att svart ska kunna spela
...¢e2 utan att bemötas av £g4†.












51.£c8
Här fanns ett alternativt drag
som också kunde lett fram
till en konstnärlig avslutning:
51.£h4 ¢e2 52.h3 £f1† 53.¢h2
¢d1! 54.¦xd4† ¢c2 55.£f4
¦e2 56.£f5† ¢c1 57.£f4† ¢b1
58.¦d2 ¦e1 59.£f5† ¢a1











Analysdiagram

En av kungarna blir matt.

51...¢e2 52.£xa6† d3 53.h4
¦e4 54.¦xf6 £xa4
För att tvinga vit att släppa loss
d-bonden.
55.£xa4 ¦xa4 56.¦f5 d2
0–1

Slutspelet
finessen

N

u kan vi ta itu med partiets
sista fas, slutspelet.
God slutspelsteknik kan ge
många fina poäng, men det
är slutspelsstudierna som ger
den extra kryddan. Det är inte
ovanligt att se studier som är
inspirerade av partiställningar,
där det bara ska putsas lite för att
få en vacker idé att fungera fullt
ut. Mer sällsynt att idén redan är
på plats under partiet. Av mina
egna alster så är min favorit
följande partislut mot Jacob

Carstensen som blev spelat
sommaren 2003 i Copenhagen
Open.
 Jonny Hector

n Jacob Carstensen

þ Copenhagen Open 2003











Redan i elfte draget blev det
offrat pjäs, men nu när vi satt
där med resterna luktade det
remi lång väg. Om svart kan få
bort hela kungsflygeln, även till
priset av sitt torn, så håller han
remi med kung och kantbonde
mot torn. På liknande sätt håller
vit remi även om a-bonden
kostar honom tornet.
Men innan fredsförhandlingarna skall jag se om det går
att pressa blod ur en sten.
52.¢f5 ¢a2 53.g5 a3 54.¢f6
¢a1 55.f5 ¦d7 56.¦b5
Det här draget för inte vit
närmare vinsten, poängen är
att det inte för svart närmare
remin.
56.g6 fxg6 gör det för
lätt och 56.¢g7 ¦d5 leder
ingenstans. Vill man vinna så ge
motståndaren chansen att göra
fel!
Nu och i de kommande dragen kan svart spela ...a3-a2 för
att sätta sin egen kung patt. Det
borde han kanske gjort, men

Efter en dragupprepning för att höra hur min motståndare bedömde
ställningen tog jag ett djupt andetag och jakten går vidare.
STORMÄSTAREN
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patt har en nära släkting som
heter dragtvång och efter fem
timmars spel är definitiva beslut
svåra att ta.
56...¦c7 57.¢g7 ¦d7 58.¢g8
¦a7 59.f6 ¦d7


   
  
    
   
    
    
    
    


60.¦b8!
Vit har gjort alla drag han
kan önska och ställningen är
fortfarande remi. Men nu har
vi kommit så långt att svart
ska börja spela rätt drag. Vits
enda chans att komma vidare
är att spela g6 följt av f7. Den
första, inte uppenbara, detaljen
är att om svart offrar sitt torn
på bonden på f7, så vinner vit.
Däremot om han kan offra
tornet på f8 så blir det remi.
Demonstration! 60.g6 fxg6
61.f7 och:


   
  
   
   
    
    
    
    

Analysdiagram

a) 61...¦xf7 62.¢xf7 g5
63.¢e6 g4 64.¢d5 g3 65.¢c4 g2
66.¦g5 a2 67.¦xg2 ¢b1 68.¢b3
a1£ 69.¦g1 matt
b) 61...¦d8†! 62.f8£ ¦xf8†
63.¢xf8 g5 64.¢e7 g4 65.¢d6
g3 och vits kung hinner inte
fram.
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Den lömska idén med 60.¦b8
är alltså att ta bort den åttonde
raden för svart för att tvinga
fram torn slår f7. Finess, men
svart är vaken och agerar.
60...¦d5! 61.g6 fxg6 62.f7 ¦f5
63.¦b5!?
Jag fiskar desperat efter ett
feldrag.


   
   
   
  
    
    
    
    


63...¦xb5
Och det kommer. Ställningen
fortfarande remi, men att spela
tornet längs med f-linjen var
enklare.
64.f8£ a2?
Utan g6-bonden hade den
eleganta
lösningen
varit
64...¦b8 följt av 65...a2. Med
g-bonden kvar på brädet gick
det fortfarande att hålla remi
med 64...¢a2, 64...¢b2 eller
64...¦b3.
Nu är vi istället framme vid
studien, den stora finalen.


   
    
   
   
    
    
   
    

65.£f1† ¦b1 66.£f6† ¦b2
67.£d4!
Perfekt. Till och med att
g-bondens förvandlingsfält på
g1 täcks från d4.
67...g5 68.¢h8
Jag tror det är rätt drag. Min
motståndare visar också känsla
för det eleganta som låter mig
fullborda.
68...g4 69.¢g8 g3 70.¢h8 g2
71.¢g8 g1£† 72.£xg1† ¦b1
73.£d4† ¦b2 74.¢h8 ¢b1
75.£d1 matt

Bengt Kvisth är stabil klubbspelare i Limhamns SK.

Det var ett schackpartis olika
delar. Spelat med fantasi, kamp
och billiga fällor.
har jag inte
mycket att komma med som
inte redan varit nämnt av mina
GM-kollegor i den här serien.
Mitt tips blir helt enkelt att spela
så mycket som möjligt, tävlingssituationen är svår att efterlikna
vid träning, och att fascineras av
schackspelet. Det bjuder på så
mycket. n

SOM TRÄNINGSTIPS

God jaktlycka för Tiger i Rilton
Med åtta poäng på nio partier vann den israeliske stormästaren Tamir Nabaty årets
Riltonturnering med en hel poängs marginal.
Tvåa och bäste svensk blev GM Tiger Hillarp Persson. Han förlorade mot slutsegraren
men släppte i övrigt bara två halvpoäng i jakten på en prisplats. Förklaringen: marginellt
bättre självförtroende.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM FOTO LARS OA HEDLUND
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H

ur var turneringen för din del, Tiger?
– Jag tycker att jag spelade bättre
än på länge. Någon förklaring har
jag egentligen inte. En del handlar om självförtroende från höstens spel.
Förklara!
– Jag är marginellt mer beroende av självförtroende än många andra spelare. Min spelstil
bygger mycket på intuition och då måste jag lita
på mej själv.
– När jag gör det blir jag snabbare när det
gäller att ta beslut vilket innebär att jag får mer
tid att hantera sådant som händer senare i partiet.
– Omvänt, om jag är i dålig form börjar jag
ifrågasätta min intuition. Jag räknar på saker som
jag inte behöver räkna på.
Något exempel från turneringen?
– Ja, i det parti jag förlorade – det mot Nabaty
– gav han mej chansen i två lägen att offra
kvalitet på c6. I det första av dem tänkte jag nog
en halvtimme för att få det att fungera.
– Min intuition sa mej tidigt att det inte dög,
men jag ville ändå så gärna få det att fungera. Det
var önsketänkande i allra högsta grad.
– Det fick jag äta upp senare i partiet. Jag var
arg på mej själv för att jag spelat som en idiot, så
jag skärpte mej efter det. Men det var för sent att
få tillbaka den förlorade halvtimmen.
Hur förbereder du dig för en turnering som
Rilton?
– Jag spelar go!
Vad har det för bäring på schacket?
– Jag kan ju rätt mycket om schack vid min
ålder. Så för mej handlar det om att räkna bra och
vara alert i avgörande lägen. Och att orka.
– Genom att lösa go-övningar får jag den
precision jag behöver och som jag annars lätt
saknar.
Var placerar du den här turneringen på din
lista av Riltonframgångar?

Tamir Nabaty. Vinsten i Rilton lyfte honom till
förstaplatsen på den israeliska rankinglistan, före
legendaren och världsstjärnan Boris Gelfand.

– Jag spelade mycket bättre schack när jag
delade förstaplatsen med Jon Ludvig Hammer
för några år sedan. Och jag har spelat bra i Rilton
flera gånger. Kanske allra bäst förra året. Men det
är klart jag är nöjd.
Vad ska du jobba med schackligt framöver?
– Jag ska försöka få ordning på min vitrepertoar. Under hela min karriär har jag varit en av
de sämsta vitspelarna på min elonivå, medan jag
vinner drösar med partier med svart.
Några nyckelpartier i turneringen?
– I rond två spelade Jung Min Seo den tidiga
öppningen väldigt snabbt. Nackdelen med det är
att man får motståndaren att ana en prepp. Så jag
spelade något jag aldrig gjort tidigare och som
jag måste erkänna att jag inte kan teorin bakom.
Det kunde inte han heller så det blev en öppen
affär. Vi har spelat många partier och jag har bra
resultat mot honom och har aldrig förlorat. Han
är ju supertalangfull men kanske inte riktigt där
än. Men det kommer, jag hoppas verkligen det.

EN INCIDENT under Riltonblixten lyfte in Rilton på den politiska
världskartan. Det var när iraniern Aryan Gholami vägrade spela mot
israelen Ariel Ehrenberg med motiveringen att han var rädd för att råka
illa ut när han kom hem från turneringen. Nu blev han i stället offentligt
hyllad vid hemkomsten. Israel har inte kommenterat händelsen.
På Twitter bekräftar Fides vicepresident Nigel Short att man vid
internationella turneringar riggat spelschemat för att undvika spel mellan
deltagare från Iran och Israel. Han menar att ” det är fel att göra så”.
Aryan Gholami hyllades.
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– Även i rond fyra ryckte min motståndare,
tyske GM Schmidek, in de första tolv dragen. I det
läget förstod jag att jag gått in i en prepp till. Ända
fram till drag sjutton är det ett Karjakin-parti,
visade det sej. Jag är ganska ny i Caro-Kann, med
ytterst blandade resultat. Folk frågar varför jag inte
slutar med det, men måste hitta på nya saker, man
måste utvecklas. Då får man lida tills det vänder.
Det är så det är med schack. Så där hade jag tur
som överlevde och till och med vann. Toktur!
– Mitt bästa parti var nog mot Maxim Lagarde
i rond åtta. Han tänkte överraskande mycket
i öppningen. Det var nog först vid brädet
han förstod att jag var beredd att gå in i långa
forcerade teoretiska varianter där svart lider lite.
Så han försökte vara listig och undvika mina
preppar, men sen spelade han inte särskilt bra.
12.a4 är inexakt och sen får svart bra spel.

 Maxim Lagarde
n Tiger Hillarp
& Kommentarer: Axel Smith
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 a6 5.¥d3 ¥c5
6.¤b3 ¥e7 7.£g4 g6 8.¤c3 d6 9.£e2 ¤d7 10.0-0
£c7 11.¢h1




 
    
   
  

  


11...h5!?
Att slänga fram h-bonden rekommenderas flitigt
i Johan Hellstens bok Play the Sicilian Kan. En
anledning är att tornet garderar h6-fältet, så att
inte 11...¤gf6 kan bemötas med 12.¥h6.
Svart kan också försöka vänta ut löparen på c1,
men även efter 11...b6 12.a4 ¥b7 13.¥e3 ¤gf6 är
14.¥h6 störande.
Som vi ska se fyller Tigers h-bonde fler uppgifter.
12.a4 b6 13.f4 ¤gf6 14.¥d2 ¥b7 15.¦ae1 h4
Vit har fått slut på standarddrag och tycker inte
att varken e4-e5 eller f4-f5 fungerar som önskat. I
stället följer en serie planlösa drag.

16.¢g1 h3 17.g3 ¢f8 18.¤d4 £c5 19.¥e3 £h5
20.¤f3 ¤g4 21.¥d2


   
 
 
   
 
 
  
   


Kungen har gått fram och tillbaka till hörnet,
springaren har varit på d4 och vänt två gånger och
löparen har flyttat tre gånger för att hamna på d2.
Än så länge är det ingen katastrof – som vit har
man ibland marginal att syssla med sådant.
21...¤c5 22.¤g5 ¢g7 23.¤d1?!
Offrar bonden på a4 - något oklart varför.
23...f6
Det var inget fel på 23...¤xa4.
24.¥c3 e5 25.¤f3?!
25.¥c4!? tar kontroll över e6 och håller tillbaka
bondeframstöten ...d6-d5. Vit har viss kompensation för bonden efter 25...¤xa4 26.¤e6†
och för pjäsen efter 25...fxg5 26.fxe5. Kanske inte
korrekt, men ett sätt att bryta den dåliga trenden.
25...¤xa4
Och Tiger vann. Slutställningen förtjänar ett
diagram.
26.¥b4 ¤c5 27.¤c3 ¦he8 28.f5 d5 29.¥a3
dxe4 30.¤xe4 ¤xe4 31.¥xe4 ¥xe4 32.£xe4
gxf5 33.£b7 £f7 34.¥xe7 £xe7 35.£xb6 ¦ab8
36.£xa6 £c5† 37.¢h1 ¦xb2 38.¦d1 ¦xc2
39.¦d7† ¦e7 40.£b7 ¦xd7 41.£xd7† ¢h6
42.£d8 £c8 43.£d6 £a8
0–1


   
    
    
   
   
  
   
  


Det blir matt – h-bondens triumf är fullbordad. n
RILTON CUP
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”Schack i skolan” handlar det om att
utveckla barns kognitiva och sociala
förmågor via schacket.
– Schack är fantastiskt som en brygga mellan
olika grupper, säger Jesper Hall. Tjejer och killar
kan spela på lika villkor, barn med funktionsvariation kan vara med, ålder är en bisak.
– Och inte minst – barn som ännu inte
behärskar det svenska språket kan med schacket
som medel få hjälp att komma in i gemenskapen.
– Det har vi tidigare visat i Schack4an!
I NYA PROJEKTET ”Världsspråket schack” är det nu
upp till nya bevis för schackets möjligheter som
social möjliggörare. Målgruppen är nyanlända
i åldrarna 12-25 år, en grupp som exploderade
i storlek i Sverige under den kaotiska flyktinghösten 2015.
– När arvsfonden gick ut specifikt med att man
sökte projekt för integration att satsa pengar i
sydde vi ihop det upplägg som nu blir ”Världsspråket schack”.
Projektet är tvåårigt, med en start i fyra
”testområden”:

1
2
3
4

I Lund sker en genomlysning av hur man
kan arbeta med schack på kommunnivå.
I Halmstad sker samarbete med språkintroduktionen på en gymnasieskola.
I Göteborg blir schackspelande pensionärer
ledare på en invandrartät skola.
I Västervik arbetar två relativt nyanlända
flyktingar från Syrien med schack för
nyanlända barn från hemlandet.

JESPER HALL ser potential till en helt ny ledar-

Med schacket som samhällsbyggare
Projektet ”Världsspråket schack” är ett nytt steg i den utveckling där schack används
som ett pedagogiskt och socialt redskap, snarare än för tävling och talangutveckling.
Sedan tidigare finns Schack4an och skolschackets klubbar – nu riktar sig Sveriges
Schackförbund till en helt ny målgrupp.
– Den grundläggande idén är att använda schacket för att uppnå andra saker än det
rent schackliga, säger projektledaren och riksinstruktören Jesper Hall.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM
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kategori.
– Nyanlända eller invandrare som, till och med
på sitt eget språk, kan brygga över via schacket.
Via de fyra olika debutuppläggen tänker projektledningen, efter utvärdering, ta fram arbetsmodeller
som kan användas på andra håll i landet.
Under andra året, som snart börjar – projektet
inleddes i mars förra året – ingår sex traditionella
klubbar i upplägget - på sikt ännu fler, enligt
Jesper Hall.
– Nu söker vi aktivt dessa klubbar och det går

bra att höra av sig till mig. Vi vill naturligtvis
hemskt gärna koppla upp projektet mot de traditionella klubbarnas verksamhet. Där finns kunskapen och där finns rekryteringsbehovet.
– Dessutom finns det pengar i projektet för att
ge lite ersättning till dem som vill jobba på klubbnivå.
Den pågående genomgången av den kommunala potentialen i Lund har gett en parallell
slutsats:
– Det bästa vi kan satsa på i starten är Schack4an. Att få med nyanlända där. Vi erbjuder nu
skolorna i Lund extra träning och extra involvering kring de nyanlända.
– Det gäller att de nya garanterat kommer med
i sina klasser. Och då får vi med många, eftersom
konceptet är så etablerat.
En betonad aspekt är att även ”svenska” barn
och ungdomar är välkomna att vara med i
”Världsspråket schack”.
– Annars blir det ju ingen integrering. Det
handlar ju om möten över språkliga och andra
gränser. Det är en viktig poäng.
Vad gör ni med nyanlända ungdomar som fyllt
arton eller gått ut gymnasiet?
– Drömmen är ju att ha en ledarutbildning för
den gruppen på gymnasiet, så att de kan stanna i
schacket den vägen och ta hand om de yngre.
Projektet ”Världsspråket schack” har också fått
känna på hur politiska svängningar i omvärlden
påverkar möjligheterna. Förutsättningarna har i
grunden förändrats sedan projektet startades.
Över den äldre delen av målgruppen svävar
– sedan skruvarna drogs åt i flyktingpolitiken –
mörka moln. Situationen är, enligt Jesper Hall,
direkt förfärande.
– Efter stoppet är de så många av de här ungdomarna som har tappat livsgnistan. Vi ser det
ute på skolorna. Det är alldeles fruktansvärt.
– Många har fått nej på sin asylansökan eller
skrivits upp i ålder. Att begära att någon ska fokusera på schack i den situationen känns inte rimligt.
– Vi får helt enkelt göra det bästa av situationen
och se var det landar.
Hur skulle du möta en framgång för projektet?
– Det finns två sidor där. Dels att uppfylla vad
vi sagt i projektansökan till Allmänna arvsfonden. Men också – och det är min dröm – att hitta
en kultur där vi får nya ledare till schacket.
– Där ligger det verkliga lyftet, paradigmskiftet!
VÄRLDSSPRÅKET SCHACK
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MARTIN GÖRANSSON, SOM tillsammans med Jesper Hall

och schackförbundets kanslichef Niklas Sidmar sitter i en
styrgrupp för projektet, har jobbat länge med förbundets
sponsorverksamhet.
Att väcka arvsfondens intresse för ”Världsspråket
schack” har varit ett av uppdragen.
– Vi såg ett stort behov när det kom väldigt många
ungdomar till Sverige. Vår tanke var att engagera dem i
schacket och skapa en meningsfull fritid, säger han.
– Men kanske ännu viktigare är att hjälpa till med en
kontaktyta mot det svenska samhället. Huvudpoängen är
att det rör sig om det integrationsprojekt.
– Det är också därför arvsfonden har gått in med pengar.
Martin Göransson håller med om att den snabba
förändring som, av politiska och andra skäl, vänder upp
och ner på livsläget för många ensamkommande utgör ett
problem.
– När vi sökte pengar från Allmänna arvsfonden fanns
den här målgruppen på olika typer av boenden. Nu har
de flesta slussats ut och det har kommit politiska beslut
att många först inte skulle få stanna och nu kanske ska få
stanna utifrån gymnasielagen.
– Det har skapat en väldig osäkerhet, sådana frågor har stört
projektet och gjort det betydligt svårare för oss – men också
för alla andra som jobbar med den här typen av projekt.
Men han ser också en uppsida av de snabba
förändringarnas gungfly.
– Man kan vända på det och säga att vår roll nu kanske
blir ännu viktigare om vi kan få schacket att bidra till att
ge de här ungdomarna en mening i deras liv här och nu.
Även om det är svårt.
Och rent schackligt?
– Vi hoppas att en del av dem ska upptäcka
schackets värld och att vi ur klubbperspektiv kan få fler
medlemmar.
– Klubbarna har ju stor frihet att hitta på egna saker
där schack och målgrupp är involverade. n
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 Projektet Världsspråket Schack – nya
mötesplatser och nya gemenskaper –
handlar om att hjälpa nyanlända i åldrarna
12-25 år att skaffa sig en meningsfull fritid
och komma in i det svenska samhället.
 Metoden är att via schacket hjälpa
deltagarna att utveckla sin kognitiva förmåga och samtidigt skaffa sig ett socialt
nätverk som är utanför deras nuvarande.
 Detta ska ske i samarbete med klubbar,
boenden, skolor och kommuner.
 Målet år ett är att för ca 250 aktiva
deltagare, tillsammans med målgruppen,
utveckla ett koncept som innefattar:
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efterrankingtal.
rankingtal.
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Övrigtid:
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fikaootrevliga
trevligaaktiviteter.
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dealdrig
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godmat!
mat!
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Lägretavslutas
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meden
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1. Lära sig att spela schack.
2. Nya sociala sammanhang.
3. Utveckla sitt schackintresse.

Plats:
Plats:Örgryte
ÖrgryteSchackklubb,
Schackklubb,
Kärralundsskolan,
Kärralundsskolan,Birkagatan
Birkagatan61
61
Boende:
Hotel
Örgryte
Boende: Hotel Örgryte031-707
031-70789
8900
00
Närmast:
Lisebergs
Camping
031-840
Närmast: Lisebergs Camping 031-840200
200
Ett
Etttiotal
tiotalsängplatser,
sängplatser,privat
privatboende.
boende.
200
200kr
krper
perperson
personoch
ochnatt
nattiidubbelrum
dubbelrumeller
eller
250
kr
per
natt
i
eget
rum,
kontakta
250 kr per natt i eget rum, kontaktaoss.
oss.

 Målet år två är att nå ut till minst 800
aktiva deltagare på minst 10 olika orter.

 När projektet är genomfört ska
erfarenheten spridas till landets övriga
klubbar och information skickas ut till 500
boenden och liknande verksamheter.
 En schacktävling på nätet kommer
också att genomföras för målgruppen.
 En schacklåda med översatt material ska
utvecklas och säljas till självkostnadspris.
 Sveriges Schackförbund har sammanlagt fått 1,64 miljoner kronor över en
tvåårsperiod från Allmänna arvsfonden
för att genomföra projektet “Världsspråket
schack”.

Antal
Antallägerdeltagare:
lägerdeltagare:max
max40
40st.
st.Pris
Prisper
perperson
person1000
1000kr.
kr.
Lunch
och
fika
varje
dag
ingår.
Lunch och fika varje dag ingår.
Betala
Betalasenast
senast20
20juni
junitill
tillÖrgryte
ÖrgryteSKs
SKsPlusGiro:
PlusGiro:43
4356
5657-2.
57-2.
Eller
Swischa
till
0707-15
85
05
(Ari
Ziegler)
Eller Swischa till 0707-15 85 05 (Ari Ziegler)

Dagläger
DaglägerTider:
Tider:
Torsdag
Torsdag14-20
14-20
Fredag
Fredag10-16
10-16
Lördag
Lördag10-16
10-16
Söndag
Söndag10-16
10-16

Anmälan
Anmälaneller
ellerfrågor
frågortill
tilltränarna:
tränarna:
nina_blazekovic@hotmail.com,073-698
nina_blazekovic@hotmail.com,073-69810
1095
95
eller
ellerIM
IMari.ziegler@gmail.com,
ari.ziegler@gmail.com,0707-15
0707-1585
8505
05
Instruktörer:
Instruktörer:
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VILL DU och din schackklubb göra en samhällsinsats?

KONTAKTA OSS!

VILL DU och din schackklubb pröva att använda schack
som en integrationsmetod?

Jesper Hall, 070-111 00 18
jesper.hall@schack.se

NU SÖKER Sveriges Schackförbund schackklubbar som
vill vara med under det andra året av projektet.

Martin Göransson
marin.goransson@prosent.se

VÄRLDSSPRÅKET SCHACK

Liseberg,
Liseberg,Liseberg,
Liseberg,Liseberg!
Liseberg!

IM
IMAri
AriZiegler
Ziegler
Nina
NinaZiegler
Ziegler
(f.d
(f.dBlazekovic)
Blazekovic)
vid
vid30
30deltagare,
deltagare,
varav
varav10
10över
över2100,
2100,
även
en
GM!
även en GM!

IM
IMAri
AriZiegler
Zieglerhar
harundervisat
undervisat
i ischack
sedan
1982.
schack sedan 1982.

¤ ungdomssidorna

Martin Jogstad är ungdomsredaktör i TfS och deltog i
Sverigemästarklassen 2017

Flick-SM: Nytt år – nya mästare
Intresset var stort för årets Flick-SM i Helsingborg som med  deltagare blev den största
upplagan av tävlingen sedan . De svenska mästarna Kajsa, Margo, Alva och Lavinia
berättar om tävlingen – som storsatsade på livesändning med uppemot  direktsända
partier.
TEXT MARTIN JOGSTAD FOTO LARS OA HEDLUND

KLASS A
Den äldsta klassen blev jämn. Kajsa Nilsson åkte på en förlust i rond
två men kämpade sig tillbaka och släppte sedan bara en remi, vilket
räckte till guld. Lina Cao-Zhang och Stina Johansson tog övriga
pallplatser efter varsin avslutande vinst.
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Linnea Lauridsen
Kajsa Nilsson
Flick-SM, rond 5
Kommentarer: Jogstad

1.c4 e5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 d5
4.cxd5 ¤xd5 5.¤c3 ¤b6 6.d3
¤c6 7.¤f3 ¥e7 8.0–0 0–0 9.b3
¥e6 10.¤e4 f5
Kajsa: ”Detta drag ledde till ett
taktiskt och aggressivt mittspel.
Det blev ett roligt parti att spela.”
11.¤ed2 ¥f6 12.¥b2 ¤d5 13.¤c4
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Ställningen är jämn. Svart har
ockuperat centrum, men vit sätter tryck och hotar bland annat

16...e3!?
Ett lurigt drag som bryter upp
vits bondestruktur. Vit får dock
chans att utjämna.
16...¥f5 med idén 17.¤xe4

¥xe4 18.¥xe4 ¤c3 19.£d2 ¦ad8
20.¥d3 ¤b4 ger svart kompensation för bonden.
Kajsa: ”16...e3 var lite slarvigt,
men Linnea fick en svårspelad
ställning där hon gick fel.”
17.¥xd5?
Missar en finess. Nödvändigt
var 17.¤xe3 ¤xe3 18.fxe3 £e5
och svart har bekvämt spel för
den offrade bonden.
17...exf2†!
Mellanschack! Efter några
naturliga drag och en tjusig
springarmanöver är vit tvungen

att sträcka fram handen.
18.¢g2 ¥xd5† 19.¤f3 ¦ad8
20.¤cd2 £h6 21.£c2 ¤d4!
22.£d1 ¤f5!
0-1


   
  
    
  
    
  
 
  


KLASS B

Grattis Kajsa! Tankar om din insats?
– Jag tycker inte jag gjorde en övertygande turnering och det såg
tufft ut efter den tidiga förlusten. Lyckades ta mig samman och var
rätt kall, vilket resulterade i några snygga vinster.
Vad gör du förutom schack?
– Håller på med innebandy och scouter. Sedan tar skolan och
kompisar upp en del tid också!
Hur ska man få fler tjejer att spela schack?
Klass A (7 ronder)
1. Kajsa Nilsson Nolereds SK 5½
– Jag tycker man ska fortsätta med den rekryteringen man
2. Lina Cao-Zhang SK Rockaden 5
gör eftersom det i låga åldrar är rätt stor andel tjejer. Fokus bör
3. Stina Johansson En Pa ssant 5
istället ligga på att jobba med att få tjejer att stanna genom att
uppmärksamma kommentarer och dåligt beteende och få fram människor som engagerar sig i hur
tjejer upplever schackmiljöer på tävlingar och träningar. Viktigt är också att öka gemenskapen över
klubbgränserna!
Vad gör du förutom schack?
– Håller jag på med innebandy och scouter. Sedan tar skolan och kompisar upp en del tid också!


  
  
  
  
   
 
 
  



  
  
  
   
  
   
 
  


en bonde på e5. Hur ska Nilsson
reagera?
13...e4
Smart. Draget går ur pressen
och ställer ett antal obehagliga
frågor till vit.
14.¥xf6
14.¤fe5 Hade varit bättre med
fortsatt jämnt spel.
14...£xf6
Svart har nu bra kontroll över de
svarta fälten.
15.dxe4 fxe4 16.¤fd2

Efter sex raka vinster hade Margo Zarytovskaya säkrat guldet, och
en ytterligare vinst gav en marginal på 1½ poäng till tvåan Tess
Lindén. En stark avslutning gav Julia Östensson brons.
Grattis Margo! Vad tyckte du om Flick-SM?
– Allt var bra! Arrangemanget flöt på och alla var trevliga mot
varandra, även om man möttes vid brädet.
Vad gör du förutom schack?
– Jag läser ganska mycket, klassisk engelsk och rysk litteratur är
intressant! Jag brukar också spela dataspel på fritiden.
Tankar om hur man ska få fler tjejer att spela schack?
– För mig är det viktigt att alltid ha motivationen uppe. Jag vill att det
ska finnas mer tävlingar som Flick-NM, gärna på den internationella
scenen. Men alla är olika, alla motiveras på olika sätt. Jag spelar schack
för att jag tycker att det är roligt att spela, det är mitt svar!


n
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Nathalie Westin
Margo Zarytovskaya
Flick-SM, rond 4
Kommentarer: Jogstad

1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6
4.e4 ¤d7 5.f3 e5 6.d5 ¤e7
7.¥g5 0–0 8.£d2 a6 9.¥d3
£e8 10.¤ge2 ¤c5 11.¥c2 b6
12.0-0-0 ¥d7 13.g4
Vit planerar en farlig attack med
h4-h5. Men om ställningen på
damflygeln öppnas befinner sig
vits kung mitt i skottlossningen.
Vad ska Margo spela?


 
 
  
   
 
   
 
  

13...b5! 14.cxb5 axb5 15.¦dg1
För långsamt, men det var svårt
att hitta rätt. 15.h4 håller inte:
15...b4! 16.¤b1 ¦xa2. Onaturligt
men nödvändigt var 15.b4!

Klass B (7 ronder)
1. M Zarytovskaya Västerås SK 7
2. Tess Lindén
Örebro SS 5
3. Julia Östensson Uppsala SSS 5

¤a6 16.a3 och ställningen hålls
intakt. Efter 16...c5! 17.dxc6
¥e6 är det oklart. Bonden på d6
är tabu.
15...b4!
Nu aktiveras Margos pjäser
längs de öppna linjerna och vits
kung var snart mattad.
16.¤b1 ¦xa2 17.£xb4 f6
18.¥e3 £a8 19.¥xc5 ¦b8
20.£c3 ¦bxb2 21.¤a3 ¥a4
22.¥d3 ¥h6† 23.f4 exf4 24.¥e3
fxe3 25.£xf6 £b8 26.¥b1
¦xb1† 27.¤xb1 ¦c2† 28.¢d1
£xb1† 29.¤c1 £xc1 matt
UNGDOMSSIDORNA
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KLASS C

KLASS D

I C-klassen byggde även Alva Ling Tran staket på de sex första
ronderna, men hon svettades ända in i mål av Linnea JohanssonÖhman. En avslutande remi räckte dock för att säkra guldet en
poäng före Johansson-Öhman. Trea kom Zulfiya Mirabdulla.

Den yngsta klassen spelades med kortare betänketid (15 min + 10
sek/drag) över tio ronder. När krutröken lagt sig var det Lavinia Valcu
som stod överst på pallen med nio vinster och en remi i bagaget. Lana
Ghaderi var den som lyckades remisera vinnaren men släppte några
poäng på vägen och slutade tvåa. Elin Larsson vann brons efter en
stark avslutning.

Grattis Alva! Berätta om din tävling.
Klass C (7 ronder)
– Jag var väldigt taggad och lite nervös inför tävlingen men 1. Alva Ling Tran Trojanska Hästen 20p
samtidigt väl förberedd. Det var kul att få träffa alla deltagare.
2. Johansson-Öhman Järfälla SS 19p
Anordnades det något annat under turneringen utöver schacket? 3. Z. Mirabdulla SS 4 Springare 18p
– Ja, på lördagen blev det en tur till Prison Island där man i lag
skulle klara av utmaningar i olika rum. Det var superkul att samarbeta med sina motståndare vid brädet
och ett suveränt sätt att lära känna nya vänner!
Vad gör du på fritiden förutom schack?
– Jag går på Kulturama där jag dansar, spelar teater, musik och sjunger. Jag spelar även tennis och gillar
att vara med mina kompisar och min lillebror, Sixten.
Hur borde man göra för att få fler tjejer att spela schack?
– Jag vet inte riktigt men själv tycker jag att det är kul med alla tävlingar. Anordnas det samtidigt en
social aktivitet utöver schacket träffar man alltid många nya vänner!
 Linnea Johansson-Öhman
n Alva Ling Tran
þ Flick-SM, rond 5
& Kommentarer: Jogstad
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 e6 4.cxd5
exd5 5.¤f3 ¤f6 6.¥f4 ¥f5
7.e3 ¥e7 8.¥e2 ¤bd7 9.h3
£b6 10.£b3 ¤e4 11.0–0 0–0
12.£xb6 axb6 13.¤xe4 ¥xe4
14.a3


  

   
   
   
  
  
   


Som svart i finalmötet har
Alva spelat upp en slavisk typställning med en dubbelbonde
på b6. Bonden bör dock inte
underskattas då den ofta ger
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aktivt spel. Detta visade Alva
prov på!
14...b5!
Ett viktigt drag, förhindrar a4
och ger rum för en springarmanöver till c4.
15.¤d2 ¥f5 16.¥g4 ¥xg4
17.hxg4 ¤b6! 18.¦ac1 ¦fe8
19.¦fe1 ¥d8 20.¦c2 ¤c4
21.¤xc4 bxc4!


 
 
   
   
  
    
  
    


Nu finns det chans att pressa ner
mot b2 eller spela för ...b5-b4.
22.¥d6 ¥e7 23.¥g3 ¦a6 24.e4
¥d8 25.e5 ¥b6 26.¦d1 ¥c7
27.f4 b5 28.¥e1 ¥a5 29.¥xa5
¦xa5 30.f5


  
  
   
 
  
    
  
   

Vad ska svart spela?
30...b4!
Öppnar upp ställningen. Eftersom vit har marscherat fram
med sina bönder blir det lätt för
tornen att käka upp bönderna
på fjärde och femte raden.
31.axb4 ¦a4 32.b3?
Förmodligen spelat med tanken
att slå på c6. 32.g5 ¦xb4 33.¦a1
hade satt upp bättre motstånd.
32...cxb3 33.¦b2
33.¦xc6? fungerar inte: 33...b2
34.¦c2 ¦a1! och svart vinner.
33...¦xb4 34.¦d3 ¦eb8
Alva rodde lätt hem slutspelet.
0-1 (81 drag)

Klass D (10 ronder)
1. Lavinia Valcu Solna SS
29
2. Lana Ghaderi SS Manhem 26
3. Elin Larsson Linköpings ASS 25

Grattis Lavinia, berätta om din turnering!
– Det var kul att spela! Var väldigt nervös, speciellt eftersom jag
kände att jag hade goda chanser att komma bra. Jätteroligt med livebräden, det var första gången för mig.
Vad gör du förutom att spela schack?
– Jag spelar ringette. Det är en ganska ovanlig sport i Sverige, men det är jättekul!
Det roligaste med Flick-SM?
– Finns många saker, det är speciellt att spela Sverigemästerskap. Gillar att det är en längre turnering i tre
dagar så man hinner lära känna andra tjejer som spelar schack. Det var roligt att resa bort och delta i olika
kvällsaktiviteter!
Tankar om vad man borde göra för att få fler tjejer att spela schack?
– Har faktiskt inte tänkt så mycket på det men jag tycker det är bra som det är nu med ”Bästa tjej-priser”
och tjejtävlingar. Man kan nog inte göra allt för mycket, men det är bra att kunna ha duktiga unga schacktjejer
som förebilder!


n
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Elin Larsson
Lavinia Vatcu
Flick-SM, rond 7
Kommentarer: Jogstad

1.e4 c6 2.¤f3 d5 3.e5 ¥g4 4.h3
¥h5 5.¤c3 e6 6.g4 ¥g6 7.d3 h6
8.¥f4 ¥b4 9.£d2 c5 10.a3 ¥a5
11.0–0–0?


 
  
  
   
   
 
   
 


Ett försök att rädda pjäsen.
12...cxb4 13.axb4
13.¤e4 Behåller pjäsen, men
efter 13...bxa3 14.c3 dxc3 är
svart tre bönder upp.
13...¥xb4
Vit är helt orörlig och förlorar
snart en pjäs. Lavinia hade dock
siktet inställt på matt.
14.¥g2 ¥xc3 15.£e2 ¤e7

Onödigt, men avgörandet kommer i nästa drag istället.
16.¦df1 £a5! 17.¥d2 £a1 matt

Lavinia Valcu för pucken
i ringette, en hockeyliknande sport som kräver
mer hjärna än muskler.
Något för andra
schackspelare?

Vit missade ett viktigt drag. Kan
du spela lika bra som Lavinia?
11...d4!
Utnyttjar bindningen som den
starka löparen på a5 utför.
12.b4
UNGDOMSSIDORNA
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Pasta i stället för fiskpinnar
Milton Pantzar och Isak Storme är inne på sitt andra år på Norsk Toppidrettsgymnas,
där de har tio timmars schackträning i veckan med Simen Agdestein samtidigt som
resten av klassen spelar fotboll. De delar en studentlägenhet i förorten Bærum, tio
minuters promenad från skolan.
TEXT AXEL SMITH FOTO LARS OA HEDLUND

Hur ser en vanlig måltid ut?
– Mycket pasta, säger
Isak. Förra året åt vi mycket
fiskpinnar, men det har vi
tröttnat på.
– Olika sorters pasta, säger
Milton.
– Nej, samma.
– Men vi har tacos på
fredagar.
– Vi överlever.
Hur ser norrmän på
svenskar?
– Samma som vi ser
Intervju på Lidingö.
på dem, säger Isak.
Halvinkompetenta.
Är Magnus Carlsen på NTG ibland?
– Det sägs det, säger Isak. Och det går rykten
om att han ibland spelar blixttävlingar. Men det är
inget vi kan bekräfta.
– Vi har sett honom på teve, säger Milton. Och
på nyhetssidor. Det märks att schack är större i
Norge.
Har schacket gått som ni förväntat er?
– Man börjar undra efter sådana här partier,
säger Isak. (Intervjun görs fem minuter efter att
han förlorat ett parti i Superettan.)
– Jag hoppas att jag har blivit bättre, säger

30

PANTZAR & STORME

Schack-SM 2019!

Milton. Jag hade högre elo när jag började, men
jag tror att jag var överrankad då.
Hur går det med norskan?
– Man lägger in några ord då och då, säger
Milton. Skolböckerna är på norska, men det
brukar vara okej att skriva på svenska.
Men ni får betyg i norska?
– Det går vi inte in på, säger Isak.
– Nej, då gör vi inte det, säger Milton.
Schackbetyget är bättre?
– Simen sätter det han känner för. Det ska nog
mycket till för att man inte ska få det högsta. n

Stiga Sports Arena, Eskilstuna 5-14 juli

ISAK & MILTON OM ...
Petter Northug eller Charlotte Kalla?
Brunost?
Norska varianten i spanskt?
Lärt på NTG?

Välkommen till
Välkommen
till
Schack-SM 2019!

”Man håller ju på Sverige.”
”Vi har inte prövat.”
”Simen kallar den Norska självmordsvarianten. Otestad!”
”Ta bönder. Undvika röriga ställningar.”

ULF BILLQVIST & AXEL SMITH

MRAGEL
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Ored Karlin

schackmästaren som offrade allt
På 90-talet fick Lars Grahn upp ögonen för ett levnadsöde utan dess like. Framgångar
vid schackbrädet, kärlek och framåtanda smolkas av ekonomiska problem, konflikter
och bedrägeri. Efter omfattande research berättar han historien om schackspelaren
som gav sig ut på en Europaturné utan slutdatum.
TEXT LARS GRAHN

G

eorg Karlin skrev under sitt och
hustrun Gurlis gemensamma testamente på Lunds lasarett den 10
maj 1939. Det var på dödsbädden.
Handlingen bevittnades av en sjuksköterskeelev
och en advokat. Tre dagar senare kompletterades
testamentet för att reglera ekonomiska mellanhavanden med Kulturen, det kulturhistoriska
museet i Lund som Georg Karlin hade grundat
1892. Det var bråda dagar med namnteckningar
på olika dokument inför hans förväntade frånfälle.
Det berättas att när han fyllde 80 år ett par
veckor tidigare orkade han, från sjukbädden med
svår gulsot och cancer, inte underteckna tackkorten för uppvaktningen. Men han fick fram sin
sista vilja. Georg Karlin dog den 15 maj 1939.
Enligt testamentet skulle kvarlåtenskapen fördelas mellan Gurli och deras söner Göran och
Torkel. Den tredje sonen, Ored, skulle inte få
något. Han hade redan tagit ut sin andel på sina
schackresor Europa runt på 1930-talet.
Ored Karlin blev medlem i Lunds Schackklubb
1920, femton år gammal. Han utmanade de
gamla stötarna på brädet och vid sidan om. Han
gjorde snabba framsteg. Junioren höll föredrag
och gav simultaner i klubblokalen.
Så småningom bytte han upp sig till Lunds
Allmänna Schackklubb men begärde snart
utträde. Bättre förekomma än förekommas, han
var nämligen på väg att uteslutas efter att ha ställt
till med bråk på en klubbfest. Nästa anhalt blev
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Malmö Schacksällskap. Inför en match mellan
dessa båda klubbar den 30 januari 1926 uppstod
ett problem. Orsaken framgår i Lunds Allmänna
Schackklubbs årsberättelse 1925–1926. Karlins
uppträdande ansågs inte vara ”klubben värdigt”.
Det ställdes villkor att Karlin inte skulle tillåtas

spela med i Malmölaget, och när det kravet inte
uppfylldes ”förföll frågan om matchen”.
Den 14 september 1926 skickade Sveriges
Schackförbund ett skarpt formulerat brev till
Karlin där han anklagades för att ha smitit
från hotellräkningar efter kongressturneringar
i Norrköping 1924 och Karlstad 1926. Det
handlade också om en obetald krognota från
Stadsträdgårdens restaurang i Karlstad. Man
krävde en ursäkt från Karlin inom en vecka
som skulle publiceras i TfS. Annars skulle han
diskvalificeras.
I svaret förklarade Karlin i svavelosande ordalag att han minsann hade gjort rätt för sig och
att det fanns naturliga förklaringar till att det
onekligen uppstått komplikationer. Om förbundet tänkte gå vidare med sina anklagelser så
skulle han för sin del offentliggöra ”försök till
övervåld och misshandel” som han utsatts för av
”en Hr Håkansson”, vilket han hade polisanmält
i Karlstad. Han beskrev förbundets skrivelse
som ”enastående i den svenska schackhistoriens
annaler”. Den 21-årige sonen till Georg Karlin
var förorättad: ”Min ställning och mitt anseende
fordrar att dessa lömskheter ej bliva opåtalade.”
Det låg ett förtäckt mothot i brevets sista stycke:
”För den infama beskyllning för bedrägeri, som
ligger däri och arrangerats från visst håll mot
mig samt föranlett Sveriges Schackförbund till
denna skrivelse, ber jag förbindligast få tacka.
Låt nu arrangörerna av detta träda i förgrunden.
Väl mött inför ett forum, där edsvurna män sitta
som rättvisans handhavare.”
Under namnteckningen angavs titeln ”Medarbetare i Sydsvenska Dagbladet”, vilket det
fanns ringa täckning för. Hans adress angavs
vara S.D.S. Redaktion, Lund. Till brevet bifogade
Karlin 5 öre i svarsporto. Den gången blev det
ingen diskvalifikation.
Snart var det dags igen. Den 26 september
samma år arrangerades en stadsmatch på Frimurarehotellet i Malmö som utvecklades till en
ojämn historia. Malmö förlorade mot Köpenhamn med 14–61. Det föranledde signaturen
Akiba att skriva en insändare som publicerades i

’’

Skånska Dagbladet dagen därpå. Den väckte harm.
Det var tydligen inte någon hemlighet att det var
Ored Karlin som hade skrivit insändaren. Georg
Karlin var en rasande motståndare till arbetarrörelsen och sonen gick i hans fotspår. Det var
Malmö arbetares schackklubb han var ute efter.
Nordens största schackevenemang, enligt en
Malmötidning, gick på söndagen av stapeln
å Frimurarehotellet i Malmö, varvid Malmö
Schackförbund eller rättare dess arbetar
klubb, som bildar stommen i detta, led ett
förkrossande nederlag med 14 poäng mot
danskarnas 61. Det är ganska motbjudande
att behöva orda om denna nedsabling och
om denna match, vars löjeväckande skimmer
kommer att spridas över Svea rike och
kanske även utanför dess gränser. […] För
att det ädla schackspelet ej alldeles skall
släpas i smutsen av en del klåpare, vilkas
högsta önskan är att figurera i pressen med
sina fotografier, framförda av hr S. Krenzisky,
medan deras intresse för själva spelet är
ganska minimalt, måste man därför höja
ett varnande finger. Det behövs att en och
annan gång hålla räfst och rättarting med
den sortens schackspelare och säga dem sin
oförfalskade mening. Schacklivet och schack
intresset i Skåne vilar på helt andra grunder
än den för få år sedan bildade arbetare
klubben i Malmö, som styr och terroriserar
stadens förbund. Det är därför märkligt, att
en borgerlig tidning öppnar sina spalter för
försöken att införa fackföreningsmetoder i
en ideell och ädel sport som schackspelet.
Tidningen är dock ej så insatt i schack att den
kan avslöja denna humbug och bluff i varje
tum. Man bör skilja schack från politik, och
därför verkar det enbart som en parodi när en
handfull spelare från Malmö schackförbund
(arb. Schackklubb) äro nog förmätna och
högfärdiga att utmana Köpenhamns förenade
schackklubbar under sken av en stadsmatch
i schack. En kraftig näsbränna blev också
resultatet. Malmö arbetares schackklubb

Det är ganska motbjudande att behöva orda om denna nedsabling och om
denna match, vars löjeväckande skimmer kommer att spridas över Svea
rike och kanske även utanför dess gränser.
ORED KARLIN
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får väl inom den närmaste
tiden vila på sina ”erövrade
lagrar”, ty det kommer säkert
att dröja, innan danskarna
mottaga ännu en sådan
inbjudan till match, vilken
har arbetareklubben till
arrangör och ledare. Hr
Krenziskys reklammakeri i
sin schackspalt gillas dess
bättre ej av kvalificerade
schackspelare i Malmö,
lika litet av dem i det övriga
Skåne. Därför har också
Ored Karlin mot Bengt Ekenberg, Landslagsklassen vid SM i Malmö .
flertalet av de starkaste
schackspelarna vägrat sin
medverkan i denna skandalmatch, som
denna ur alla synpunkter betydelsefulla
blivit till en av de mest löjliga inom svenskt
turnering var tusen kronor, ett belopp
schackliv.
som givetvis avsevärt överstiger vad en
organisation på blott 3 500 medlemmar
förmår åstadkomma! […]
INSÄNDAREN FICK Malmö Schackförbund att
Schackfirmamentet undergår för när
reagera med ett rött kort. Ur protokollet från
varande
högst väsentliga och synnerligen
styrelsemötet den 7 november 1926: ”På grund av
intressanta
förändringar. Stjärnor som
Ored Karlins uppförande i förbundets tävlingar
tidigare
hört
till första eller andra storleken
samt hans lögnaktiga insändare i Skånska Dagha
helt
plötsligt
fått sitt sken fördunklat,
bladet av den 27 september 1926 beslöt förbundet
medan
små
bleksiktiga
ljuspunkter som
diskvalificera honom för en tid av ett år.”
schackastronomerna
förut
tagit för månar till
Oönskad i Lund och Malmö blev Karlin medhörande
större
planeter,
plötsligt
förstorats i
lem i Stockholm Södra SS. Efter att ha brutit
rent
otrolig
grad.
Sålunda
har
i
södra
Sverige
turneringar utan godtagbart skäl blev han
iakttagits
en
himlakropp
som
på
kort
tid
diskvalificerad även där. Ett år senare förlängde
svällt ut till mångdubbelt sin naturliga storlek.
Stockholms Schackförbund diskvalificeringen.
Fenomenet återfinns i stjärnbilden Hunden
Porten till Sveriges Schackförbund öppnades
och framträder tydligast mellan kl. 18–24.
däremot när Georg Karlin knackade på för
Orsakerna till förändringen har ännu inte med
sonens räkning: Ored Karlin kom med i det
säkerhet utrönts, men man gissar på inre
svenska laget till OS i Haag 1928. TfS förklarade
eruptioner av hastigt övergående art, vilket
uttagningen: ”Som reserv var Herr O. Karlin
på folkspråket och i mycket fri översättning är
villig att till största delen på egen bekostnad
uttytt – uppblåsthet som snart botas.
medresa, ett anbud som styrelsen ansåg sig med

tacksamhet böra antaga.”
Karl Berndtsson ansåg att den platsen borde ha
varit vikt för honom och det meddelade han i sin
tidskrift Schackvärlden. Uttagningen av Karlin
kommenterades i syrliga ordalag i nummer 8/1928:
Genom donation från en lika mystisk
som generös herre sattes Sveriges
Schackförbund istånd att deltaga i
Världsschackförbundets lagtävlingar i Haag.
Summan som möjliggjorde deltagandet i
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(Anm: 1 000 kr motsvarar drygt 28 000 kr i
dagens penningvärde.)

Nödvändiga vykort till mamma

Vid kongresstävlingarna i Helsingborg 1928
kvalificerade sig Karlin till Mästarklassens segrargrupp. Poängen i förgruppen och finalgruppen
adderades. Gideon Ståhlberg segrade på 5½
poäng, en halv poäng före Ored Karlin och Gösta
Stoltz. Vid Nordenmästerskapet i Oslo några
veckor senare segrade Karl Berndtsson med

Stoltz på andraplatsen. Både Karlin och Berndtsson hade utmärkt sig med goda placeringar inför
OS i Haag. Där gjorde för övrigt Karlin ett godkänt resultat. Sverige slutade på trettonde plats
– sjutton lag deltog.
Två veckor efter OS i Haag inleddes Nordiska
Schackförbundets kongressturneringar i Oslo
där både Karlin och Berndtsson deltog i Mästarklassen. Berndtsson kom på första plats närmast
före Gösta Stoltz och Gideon Ståhlberg. Karlin
hamnade utanför prislistan och han krossades
i partiet mot Berndtsson. Av någon anledning
förvandlades ändå Berndtssons inställning
till den sydsvenska himlakroppen markant de
följande åren.
Ored Karlin turnerade Europa runt 1933–1939
och han skickade korta rapporter till Schackvärlden, inte till TfS. Han skickade vykort till
sin mor Gurli, mer sällan till sin far Georg.
I vykorten till Gurli kunde det handla om
resplaner, simultanföreställningar, framskjutna
placeringar, presenter från borgmästare, vilken
uppskattning den utländska pressen visade
honom – och att han behövde mer pengar.
Gurli drev en konsthandel vid Bantorget i
Lund och när Ored inte spelade schack försåg
han butiken med smycken och konstverk från
sina resor. När han stannade ett tag på någon ort
annonserade han ibland i en lokal tidning efter
tänkbara objekt till sin mor. I telefonkatalogen
hade han titeln konst- och antikvitetshandlare.
Europaturnén inleddes i Spanien.
Alicante i mars 1933
Kära Mamma!
Tusen tack för pengarna, som jag fick i
förrgår eftersända från Palma. Men sänd
aldrig svenska pengar ty jag kunde ej i någon
bank här få mera än 85 pesetas för de 50
kronorna och det är ju synd att förlora över 8
kronor bara på omväxling. I dag är här varmt
och soligt. Jag skall sända moster Elsa några
artiklar om Palma men jag vet ej hennes
adress. Jag reser i dag till Valencia. Kanske
kan jag förtjäna något på schack där. Kan
snart reda mig med spanskan. Hade jag bara
haft en uppsättning kläder m.m. skulle jag
säkert så småningom kunna få en plats här.
Kära hälsningar till Er alla från Ored
Poste Restante Valencia

Ett av många vykort – detta från Barcelona.

Han tillbringade flera veckor i Valencia. Det blev
ett par simultaner, en del fria partier och han vann
en match mot José Maria Espinosa med 4–2. Han
träffade en svensk journalist som beskrev honom
som en ”romantisk matematiker”. Det blev en
artikel som publicerades under vinjetten ”Liten
intervju” i Dagens Nyheter. Karlin berättade om
schacklivet i Spanien och vad som väntade längre
fram när han skulle åka vidare till Tyskland:
”I Tyskland blir det något ofarligare än förr,
eftersom inte judarna få vara med längre. Men å
andra sidan har Hitler redan hunnit organisera
schacksektioner à la Sovjet.” Tongångarna var
vardagsmat i DN och andra större dagstidningar
vid den tiden, några månader efter nazisternas
maktövertagande i Tyskland.
Antisemitismen fick han med sig hemifrån.
När Georg Karlin gjort en studieresa till Polen
1925 redogjorde han vid hemkomsten för sina
intryck i ett föredrag. Han citeras i Lunds Dagblad den 25 augusti 1925: ”Ett svårartat inslag äro
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med Alfonso Cadenas en poäng
efter Vincente Almirall.
Efter turneringen utmanade
Karlin turneringsvinnaren
Almirall på en match och man
lyckades sala ihop 100 pesetas
till prispotten. I samma lokal
arrangerades även en match
mellan två spelare som hamnade
längre ner i turneringstabellen,
José Sanz och Martin de Ortueta.
De fick ihop 125 pesetas till sin
duell.
Det var två vänskapsmatcher
som senare skulle skapa svallvågor i schackvärlden. Spekula arrangerade Malmö AS en jubileumsturnering för att fira  år. Inge Johansson
tioner om vad som egentligen
och Ored Karlin sitter och analyserar med turneringsvinnaren Simon Krenzisky,
hände i två av matchpartierna
Johan Nilsson och Bror Engholm som närmaste åskådare.
pågår fortfarande bland schackde 7 miljoner judar, vilka aldrig låta assimilera
historiker. Det är framför allt sista partiet i
sig. De äro asiater och tillhöra ej den europeiska
matchen mellan Sanz och Ortueta som har lyfts
kulturformen. […] Detta främmande asiatiska
fram i strålkastarljuset.
element är den stora olyckan i det polska
statslivet, som gör det svårt att nå någon stadga.”
 Martin de Ortueta
n José Sanz
Alcoy den 8 maj 1933
þ Vänskapsparti Madrid
Kära lilla Mamma!
Här ett bättre foto! Det har varit 3 underbara
dagar här. Härlig mat, ett trevligt rum, och jag har
blivit omhuldad och hedrad som om jag vore minst
republikens president. Tack vare Mammas hjälp!!
Hj. hälsningar Ored

Valencia den 16 maj 1933
Kära Mamma!
Jag hoppas att detta kortet når mamma i tid.
Jag blev nämligen inbjuden till den internationella
schackturneringen i Madrid. Allt fritt under en
hel vecka. 1:a pris 500 pesetas! Jag måste resa
härifrån senast fredag 18/5. Men jag har nu inga
pengar till resan. Kan mamma telegrafera ned?
Hjärtliga hälsningar Ored
DET BAR I VÄG till turneringen på Casino Militar i

Madrid den 21–28 maj. De sju ronderna startade klockan nio på kvällen eftersom flera av
deltagarna arbetade på dagarna. En del partier
avslutades inte förrän i gryningen. Förstapriset
var mycket riktigt 500 pesetas med ytterligare två
priser på 300 och 200. Karlin delade andraplatsen

40

ORED KARLIN

1.e4 e6 2.d3 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 ¥b4
6.¥d2 0-0 7.¤f3 f6 8.d4 c5 9.¤b5 fxe5 10.dxe5
¦xf4 11.c3 ¦e4† 12.¥e2 ¥a5 13.0-0 ¤xe5
14.¤xe5 ¦xe5 15.¥f4 ¦f5 16.¥d3 ¦f6 17.£c2 h6
18.¥e5 ¤d7 19.¥xf6 ¤xf6 20.¦xf6 £xf6 21.¦f1
£e7 22.¥h7† ¢h8 23.£g6 ¥d7 24.¦f7 £g5
25.£xg5 hxg5 26.¦xd7 ¢xh7 27.¦xb7 ¥b6 28.c4
dxc4 29.¤c3 ¦d8 30.h3 ¦d2 31.¤a4


    
  
   
    
  
   
  
    


31...¦xb2!! 32.¤xb2 c3 33.¦xb6 c4!! 34.¦b4 a5!!
35.¤xc4 c2 36.uppg.

Slutforceringen har kommenterats av bland
andra Capablanca: ”Slutfasen, det vill säga drag
31 till 34 är en vacker miniatyr. Synd att resten
av partiet inte passar ett sådant utmärkt slut.”
Kombinationen har betecknats som en av de
vackraste i schackhistorien och har genom åren
publicerats på ett otal ställen. Det har framförts
misstankar om att partiet var regisserat från
början till slut, men det finns inte något belägg
för det.
Efter föreställningen i Madrid påstods att
en nästan identisk ställning hade uppkommit
i ett parti Tylkowski–Wojciechowski, Poznan
1931. Den enda skiljaktigheten var böndernas
placering på kungsflygeln, men även där
fullföljdes den utsökta kombinationen. Ingen
samtida källa publicerade det polska partiet,
vilket i viss mån gör att man kan ifrågasätta det
partiets autenticitet.
Det hela tog ännu en vändning när det framkom ett tredje parti med samma motiv. Då
handlade det om det sista matchpartiet mellan
Almirall och Karlin, som alltså utkämpades
samtidigt med Ortueta–Sanz på Casino Militar.
I Rudolf Pitschaks schackkrönika i Tagesbote
(Brünn/Brno) den 14 april 1934 figurerar Karlin
i samma mästerverk. Där anges Almirall–
Karlin, Madrid 1933. Böndernas placering
på kungsflygeln skiljer sig från de två andra
partierna, men damflygeln och kombinationens
genomförande sitter som en smäck. Till skillnad från de andra partierna, som hade olika
förlopp fram till ¦xb2, finns det inga drag fram
till Karlins slag på b2. Inget av hans fem matchpartier mot Almirall finns på pränt.
Karlin och Pitschak deltog i en turnering i
Brünn, i Tjeckoslovakien, i maj 1934. En välvillig
teori är att Karlin berättade för Pitschak om Sanz
fantastiska kombination, att han råkade placera
några av de för kombinationen oviktiga bönderna
på kungsflygeln fel, att Pitschak missförstod det
hela och trodde att det var Karlins verk. Det som
talar för det är att Karlin aldrig tipsade svenska
tidningar eller schacktidskrifter om att han skulle
vara direkt inblandad i konstverket. Det som
talar emot Karlin är att han på 1950-talet blev
polisanmäld för konstförfalskningar.

Fem års Europaturné

Mammas lille ängel drog vidare på sin spanska
turné. Den 11 juni lämnade han Madrid för
Zaragoza och en minimatch mot Spanienettan
Rey Ardid, som på grund av sitt arbete hade
tvingats tacka nej till turneringen i Madrid.
Zaragoza den 12 juni 1933
Kära mamma!
Jag stannade kvar i Zaragoza några dar
och jag väntar på svar ifrån schackklubben i
Barcelona fast jag tror inte att det blir något
ty säsongen är i det närmaste slut. Spelar i
dag simultan mot 25 stycken här. 40 pesetas!
Hoppas att alla smyckena har kommit väl
fram ty jag tog risken och skickade dem
rekommenderade härifrån. Jag har fått en
sådan reklam i hela spanska pressen och
ännu står det dagligen långa artiklar om mig.
Här är mycket dyrt. 12 pesetas utom dricks
betalar jag om dagen. Hoppas att Torkel
klarat sig. Vill mamma leta reda på mitt parti
med Stoltz! Vill mamma även se efter om
det finns några andra partier i chiffonjén eller
urklipp! Jag skriver så snart jag fått svar från
Barcelona.
Hj. hälsningar
mammas egen Ored

Dagen innan hade han förlorat första matchpartiet mot Ardid. Inget att skriva hem till
mamma om. Dagen efter vann han andra partiet
och vid ställningen 1–1 bröts matchen på grund
av den olidliga spanska värmeböljan.
Barcelona den 7 juli 1933
Kära lilla Mamma!
Fick först i dag brevet som avsändes
[oläsligt datum]. Men på svenska konsulatet
här voro dom mycket vänliga och jag fick
låna pengar så att jag klarade mig. Jag
var uppe i dag och betalade min skuld och
fick ett nytt pass ty det andra var alldeles
förstört. Att jag ej fick brevet förr berodde
på att de skrivit in mitt förnamn i stället för
efternamnet. Var snäll och skicka mitt parti
med Stoltz från Hälsingborgskongressen.
Det var ju roligt att mamma sålt så bra! De
3 smyckena som jag har här kan mamma
säkert få 175: kr för. Jag har mycket litet
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pengar kvar ty jag har betalt alla mina
skulder och passet kostade 20 pesetas.
Spelar i dag simultan men får ej mer än 25
pesetas. Hoppas att pappa är kry igen!
Hjärtliga hälsningar Ored

Fem dagar senare började OS i Folkestone. I DNintervjun några månader tidigare och i spansk
press förklarade Karlin att han hoppades komma
med i det svenska laget, men det blev inget med
det. Haag 1928 blev hans enda OS.
Efter Spanien reste Karlin vidare till Italien.
Han kom på andra plats i Milano efter Andor
Lilienthal, då en av Ungerns främsta spelare. Det
knöts vänskapsband och Karlin trodde att porten
skulle öppnas till en stor turnering i Budapest.
Schackvärlden nummer 12/1933: ”Karlin har fått
inbjudan att deltaga i en turnering i Budapest,
där han bland andra får möta Maroczy, Canal,
Lilienthal med flera.”
Sista turneringen 1933 för Karlins del blev
i Trieste. Det är inte omöjligt att han hade fått
ett extra stort bidrag från mamma, för enligt
Schackvärlden talar vi här om Karlinturneringen.
Att få en turnering uppkallad efter sig måste ha
imponerat på föräldrarna hemma i Lund. Det blev
en förstaplats för Karlin mot modest motstånd.

Matchvinster mot Najdorf och Böök

När Karlin reste till Budapest i mars 1934 var
det i tron eller med förhoppningen att få en plats
i Geza Maroczys jubileumsturnering med start
den 7 april. Några dagar efter den turneringen
skulle det arrangeras en ännu starkare turnering i
Budapest, där bland andra Gideon Ståhlberg var
inbjuden. Det var en av de starkaste turneringarna i världen det året och en plats där kunde
Karlin nog bara drömma om.
I slutet av mars förstod Karlin att det inte fanns
plats för honom i någon av turneringarna. Det
måste ha varit en stor besvikelse och följden
kunde man läsa om i dagstidningen Neues
Wiener Journal den 11 april 1934:
Budapest, 10 april
Den 29årige svenske journalisten Ored
Karlin, som har bott några veckor på ett
hotell i Budapest, är sedan den 1 april
spårlöst försvunnen. Hotellchefen har
anmält saken till polisen, och det pågår en
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omfattande utredning. Hittills har man inte
kommit den försvunne på spåren.

Karlin lämnade skyndsamt Ungern och hotellräkningen. Han styrde kosan mot Tjeckoslovakien. Karlin kunde spela jämnt med spelare
som Gideon Ståhlberg, Gösta Stoltz och Erik
Lundin på hemmaplan, men till skillnad från
dem fick han aldrig chansen att vara med i de
riktigt stora turneringarna.
Pardubice den 15 april 1934
Kära lilla Mamma!
Tusen tack för brevet och de 100: schilling
som jag fick till Brünn. Jag har förtjänat en
del den sista tiden och nu är jag i en liten
stad inte så långt från Prag. Jag spelar
simultan i dag och därför får jag 150 kronen.
I morgon reser jag till Prag och antagligen
blir det en turnering där. Kanske stannar jag
i ännu en stad på vägen, Kolin, och försöker
tjäna en hacka där också men sänd brev till
Prag! Till slut de hjärtligaste hälsningar till Er
alla från mammas egen Ored
Boleslav den 26 april 1934
Kära lilla Mamma!
Var i går i Nymburk och förtjänade 100:
kronen. Reser i dag till Münchengrätz och
hoppas att det blir något där också! Sänd
därför inga pengar förrän jag skriver eller
telegraferar.
Hj. hälsningar från mammas egen Ored
Gablonz den 18 maj 1934
Kära lilla Mamma!
Är nu här till i morgon. En vacker tysk
tjeckisk stad med underbara omgivningar.
Det går trögt att ordna någonting ty
schacksäsongen är i det närmaste slut.
Härifrån far jag antagligen till Aussig, Teplitz,
Bodenbach, Karlsbad, Marienbad. Returnera
ingen post! Skulle det komma något brev
från Ryssland så öppna det så att jag får
reda på resultatet. Väntar även brev från
schackklubben i Köpenhamn! Funderar på
de baltiska staterna ty där är mycket livligt
schackliv och tämligen billigt. Häls. Ored

Efter Tjeckoslovakien blev det turneringar och

matcher i Lettland, Finland
och Polen. Han vann matcher
mot Moishe Najdorf med
2½–1½ och Eero Böök med
2–0. (När Najdorf slog sig ner
i Argentina fem år senare tog
han förnamnet Miguel.)
Paris den 8 april 1937
Kära lilla Mamma!
Hjärtligt tack för de 150:
kronorna i går. Har varit
ute och köpt ljuvliga saker.
Nåja, mamma får ju se dem
när mamma kommer. Skall
i dag gå och ordna rum till
mamma. Och så går jag ner Ored Karlin mot dansken Christian ”Plovjernet” Poulsen i Nordenmästerskapet .
till tåget kl. 12 om mamma
kommer då. Välkommen.
Hj. hälsningar till Er alla från Ored

I samband med världsutställningen i Paris, som
invigdes den 25 maj och pågick i sex månader,
arrangerades en turnering där Nicolas Rossolimo
vann med stockholmaren Fritz Kaijser på andra
plats. Karlin hamnade utanför prislistan.
I december 1937 deltog Karlin i en liten
turnering i Hamburg. Där träffade han Luise
Mai som föll för hans charm. Nio månader
senare föddes deras son Raimund. När jag
träffade Raimund för ett år sedan berättade
han bland annat: ”Min mor skulle bevisa att jag
inte hade judiskt blod i ådrorna. Då skrev hon
till min far. Hon begärde inget annat än att få
dokumentation för att jag skulle slippa att hamna
i koncentrationsläger.” Ored ordnade dokument
som intygade att det inte fanns judiskt påbrå
hos honom i tre generationer tillbaka. Luise och
Raimund återsågs först efter andra världskriget.

Hot om avstängning

Efter sitt kringflackande liv på kontinenten återvände Karlin till Lund 1939 och flyttade in i ett
rum högst upp på Bytarebacken 19 vid Bantorget.
Gurlis antikvitets- och konsthandel låg på gatuplanet i samma hörnhus.
Karlin deltog i en turnering i Lunds Allmänna
Schackklubbs regi med löfte om att representera
klubben i Skåneserien. Han föll dock för Bror
Engholms locktoner och ställde upp för Malmö

Schacksällskap i säsongens första match i Skåneserien. Engholm var ordförande i MSS och
Skånes Schackförbund och en god vän till Karlin.
Lundaklubbens sekreterare Bengt Ekenberg
härsknade till. Han kontaktade Sveriges Schackförbund och frågade om Karlin verkligen var
betalande medlem i Malmö SS.
I en brevväxling mellan Ekenberg och förbundssekreteraren Eric Carlén i mars 1939 var
inställningen till Karlin tydlig. Carlén förklarade
att det inte hade betalats in någon medlemsavgift
för Karlin till Sveriges Schackförbund, ”Personen
i fråga synes […] icke böra vare sig medgivas
medlemskap i svenska schackklubbar eller tillåtas
deltaga i schacktävlingar inom Sverige.”
Ekenberg var ändå inte ute efter att få Karlin
avstängd: ”Jag vill tvärtom uttryckligen föreslå att
saken får bero, så att Karlin får en sista chans att
komma på rätt bog i förhållandet till de svenska
schackspelarna.” Det fick bero och Karlin tilläts
fullfölja turneringen i Lund. En månad senare
rapporterade Ekenberg till Carlén: ”Vad Karlin
beträffar är jag glad att kunna meddela att han,
sedan jag sist skrev, skött sina matcher, turneringar
m.m. mycket väl och att han även i övrigt uppfört
sig utmärkt. Det är nog gott hopp om att hans
tidigare bedrifter kan förklaras genom ungdomligt
oförstånd, och att han nu har blivit mera pålitlig.”
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NÄR DEN BRUNA pesten bredde ut sig i mellersta

Europa i slutet av trettiotalet lämnade Rudolf
Spielmann som så många andra av Wiens judar
sin hemstad. Han befann sig i Holland när
Österrike anslöts till Tyskland 1938 och kunde
inte återvända till Wien med sitt ogiltiga pass.
Han tog sig till Prag dit hans bror Leopold hade
flytt från Berlin. Från Prag skickade Rudolf i
december 1938 ett förtvivlat brev till Sveriges
Schackförbunds ordförande Ludvig Collijn där
han vädjade om hjälp att få en fristad i Sverige.
När den tyska armén marscherade in i Prag
i mars 1939 lyckades Rudolf Spielmann i sista
stund fly till Sverige. Hans bror och två systrar
deporterades till koncentrationsläger.
Ludvig Collijn kom med första hjälpen när
Spielmann anlände till Sverige. Den utarmade
flyktingen hankade sig fram som medarbetare i
TfS, gav simultanföreställningar och ställde upp
i mindre turneringar. Han ville dra vidare till
England eller USA, men det förblev en dröm.
Spielmann saknade medel till den resan och
 Rudolf Spielmann
n Ored Karlin
þ Järnvägshotellet, Lund
1.e4 e5 2.f4 ¥c5 3.¤f3
Fällan 3.fxe5 £h4† är välkänd.
3...d6 4.c3 ¥b6 5.d4 ¤f6 6.fxe5
dxe5 7.¤xe5 c5
Tanken med 5...¤f6 var nog att
slå på e4, men här såg Karlin
spöken på e-linjen. 7...¤xe4
tycks ändå vara det rätta, till
exempel 8.£e2 £h4† 9.g3 ¤xg3
10.hxg3 £xh1 11.¤g6† ¥e6
12.¤xh8 ¤c6 13.¤xf7 ¢xf7
med ömsesidiga chanser.
8.¥b5† ¤bd7 9.¥g5 h6?
10.¥xf6 gxf6
Planen efter ...h7-h6 kan ha
varit att spela 10...£xf6, men
det faller på 11.¤xd7 ¥xd7
(11...£h4† 12.g3 £xe4† 13.¢d2
£g2† 14.¢c1 ¥xd7 15.¥xd7†
¢xd7 16.dxc5†) 12.¥xd7†
¢xd7 13.dxc5†. Spielmann har
vunnit öppningen.
11.£h5 £e7
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började skriva en självbiografi för att bättra på
ekonomin. Men manuskriptet försvann spårlöst.
När Ludvig Collijn dog den 4 oktober 1939
flämtade lågan hos Rudolf Spielmann.
Då Ored Karlin lämnade återbud till landslagsklassen 1939 på grund av sin fars bortgång och
begravning fick Spielmann rycka in utom tävlan
om SM-titeln. På delad andraplats efter Gideon
Ståhlberg fick han ingen del av de ”stadgeenliga
penningpriserna”, men han tilldelades ett extra
pris.
Några månader senare möttes Karlin och
Spielmann i en turnering arrangerad av Lunds
Allmänna Schackklubb på Järnvägshotellets
restaurang i Lund. I övrigt deltog fem lokala
spelare. I första ronden plockade Spielmann
fram en av sin ungdoms omhuldade gambitar,
den som senare gav honom epitetet ”Den siste
riddaren av Kungsgambiten”, myntat av Savielly
Tartakower. Det var en sliten gammal man
som ville tillfredsställa publiken med ännu en
saltomortal i schackmanegen.

Han kan ju inte gärna slå springaren.
12.¤xd7
Det är en avveckling som
underlättar svarts försvar.
Efter det bättre 12.dxc5 £xe5
13.£xe5† fxe5 14.cxb6 axb6 är
svart bonde under med en svag
bondestruktur.
12...¥xd7
Inte 12...£xe4† 13.¢d1.
13.¥xd7† ¢xd7 14.¤d2 cxd4
15.£b5† ¢c7 16.£c4† ¢b8
17.cxd4


   
  
    
    
  
    
  
   


Vit har fått sin merbonde och
det ser ut som om tornet har

fastnat på a8. Allt hade varit
lugna gatan för Spielmann om
han fått rockera i lugn och ro.
Där stöter han på problem.
17...¦d8 18.d5 f5 19.£b3 ¦c8
En anhållan om att få rockera
långt avslås.
20.£g3† ¥c7 21.£h3 fxe4
22.0-0
Lösningen på ett av problemen.
Det giriga 22.£xh6 faller på
22...e3 23.¤b3 £b4†.
22...£c5†
23.¢h1
£xd5
24.¤b3 a5!
Karlin är på väg att lösa sitt
största problem: tornet kommer
ut via a6.
25.¦ad1
Att
spela
25.£xh6
och
därigenom öppna h-linjen
skulle vara ödesdigert, till
exempel 25...a4 26.¤d2 ¦a6
27.£e3 ¦h8 28.g3 ¦g6 29.¦g1
¦xh2†! 30.¢xh2 £h5† 31.¢g2
¦xg3† 32.£xg3 ¥xg3 33.¢xg3
£g5† 34.¢h3 £xd2.
25...£e5 26.¦xf7 ¦a6


   
  
   
    
   
  
  
  

27.¦f5
I sin glans dagar hade Spielmann – han betraktades som en av världens tio främsta i slutet av
1920-talet – nog iscensatt den spektakulära räddningsaktion som fanns till hands: 27.£xc8†! ¢xc8
28.¦f8† ¥d8 29.¦dxd8† ¢c7 30.¦c8† ¢b6 31.¤d2
och vit har det motspel som krävs, till exempel
31...¢b5 32.¤c4 £d4 33.¤a3† ¢b6 34.¤c4† med
remischackar.
27...£xb2 28.¤c5 ¦d6 29.¦df1 £d4 30.£b3 b6
Bättre är 30...¥b6 31.¤a4 e3.
31.£b5 ¥d8! 32.¤a6† ¢a8
Inte 32...¢b7?? 33.¦f7† ¥c7 34.¦c1 £d5 35.¤xc7
och vit vinner.
33.¦f7 £c4 34.£e5 £xf7 35.uppg.
SPIELMANN VANN övriga fyra partier och delade
förstaplatsen med Bengt Ekenberg, med Karlin
på tredje plats en halv poäng efter. Med stöd av
målarmästare Alfred Nilsson arrangerades i all
hast ännu en turnering uppkallad efter Spielmann med start fyra dagar senare. Det var en
dubbelrondig turnering med fyra deltagare på
Hotell Centric beläget på Stadt Hamburgergatan i
centrala Malmö.
Bror Engholm var en av de fyra och bland
åskådarna under en av ronderna fanns hans
bridgepartner Bertil Fridell i sällskap med
sin lillasyster Anna-Brita. Karlin hade ett
rum på hotellet och efter en av ronderna
bjöd han in Engholm, Bertil och Anna-Brita.
När bridgespelarna lämnade rummet framåt
småtimmarna stannade Anna-Brita kvar. Jag
samtalade med henne för tio år sedan, och hon
berättade att hon blev förförd av Ored: ”Jag var
ung och dum. Han var charmig, lite nonchalant,
världsvan.”
Nio månader senare föddes sonen Björn.

Vänskapsmatch Malmö AS mot BUE Hamburg . MAS bord
– till höger. Nerifrån på bilden: Inge Johansson, Ored Karlin
och Simon Krenzisky. Inge spelade mot Carl Ahues på bord .

Under graviditeten ingick Ored och Anna-Brita
ett slags tvångsäktenskap i S:t Petri kyrka den
29 maj 1940 för att sonen skulle slippa stämpeln
”oäkta barn”. Det var få gäster på bröllopet, men
Oreds mor Gurli och hans bror Torkel var där.
”Torkel kände läkarna på mentalsjukhuset S:t
Lars, så han skrevs ut på kvällarna.”
Under vår pratstund förklarade den då nittioettåriga Anna-Brita: ”Vi hade aldrig något
familjeliv och han bidrog inte till försörjningen.”
Anna-Brita var liksom Bertil Fridell och Bror
Engholm anställd på polishuset, där hon arbetade
med kryptering av meddelanden. Inför risken
att Malmö skulle bombas av Nazityskland evakuerades Björn till Tjörnarp i mellersta Skåne där
han togs om hand av sin mormor. Ored engagerade sig inte i saken, och han berättade aldrig för
Anna-Brita att han hade en son i Tyskland. Skilsmässan registrerades efter tre och ett halvt års
formellt äktenskap och de träffades aldrig mer.
Efter första ronden i Malmö spelades andra
ronden först fem dagar senare. Dessemellan
hade Spielmann förbundit sig att ge en simultanföreställning i Strängnäs. Förutom de två Spielmannturneringarna blev det fyra simultaner i
Lund och Malmö. Han tackade nog aldrig nej till
ORED KARLIN
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ett schackengagemang.
Efter vinsten mot Spielmann i Lund hade
Karlin förberett sig grundligt för deras returmöte
i Malmö på lördagskvällen den 2 december. Det
skulle bli Göringgambit. Spielmann kunde tänkas
välja samma variant som han framgångsrikt hade
spelat med de svarta pjäserna mot Jacques Mieses
i Karlsbad 1907 och mot Georg Marco i Göteborg
1920. Karlin skulle göra tomma tankepauser fram
till sitt fjortonde drag för att inte avslöja att han
hade en nyhet på gång. När täckelset väl fallit
skulle dragen komma som pistongslag och han
skulle belönas för sin analysmöda. Så var det tänkt.
Allt gick helt enligt planerna i tolv drag, men
när Spielmann sedan förväntades göra samma
drag som mot Mieses och Marco – varpå Karlin
skulle komma med sin nyhet – så försjönk han i
tankar.
Simon Krenzisky i Sydsvenska Dagbladet:
Vilken turneringsspelare har kommit mera
förberedd till ett viktigt parti än Ored Karlin
gjorde, då han i går skulle möta stormästaren
Rudolf Spielmann i turneringens näst sista
rond! Karlin, som hade vit, hade preparerat
en Göringgambit enkom för Spielmanns
räkning och kände sig nöjd med tillvaron vid
schackbrädet, där stormästaren verkligen
gick med på varianten. […]
Ored Karlin hade nu underkastat ställ
ningen grundliga analyser och funnit en
utmärkt parad, ett löpardrag, på Spielmanns
trettonde drag, och var beredd att skörda
frukterna av sitt mödosamma arbete. Han
hade likväl missräknat sig på en faktor i det
han ej tagit i betraktande – stormästarens
glömska. Spielmann erinrade sig inte bonde
framstöten i trettonde draget, varmed han
vunnit de två föregående partierna utan
funderade en halv timme och fann den rätta
vederläggningen, som åter medförde partiets
vinst för honom.
Då han efter partiets slut fick reda på hela
förspelet komplimenterade han Karlin för
att han bättre än Spielmann själv höll reda
på dennes partier. Stormästaren underströk
dock vådan av alltför stor hemflit i schack.
Det är bättre att fördjupa sig i ställningen
vid brädet under spelets gång. – Mitt
schackomdöme måtte ha mognat betydligt,
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eftersom jag förkastade mitt förut använda
trettonde drag, som är direkt dåligt, tillade
han.

På de sex ronderna i Malmö tappade Spielmann
bara en halva. Marginalen till Karlin och Engholm på delad andraplats var hela 3 poäng.
Rudolf Spielmann kom tillbaka till Lund för en
turnering i oktober 1941. Det var en nedbruten
man. Karlin spelade remi mot Spielmann och
vann övriga tre partier, vilket gav honom förstapriset. Oskar Norberg besegrade Spielmann och
kom tvåa med Spielmann på tredje plats.
I TfS nummer 8/1942 meddelades det att
Rudolf Spielmann avlidit på Åsö sjukhus i Stockholm den 21 augusti 1942.

Äntligen uppmärksamhet

När Wasa Schackklubb fyllde 25 år ingick en
match mellan Gösta Stoltz och Ored Karlin i
jubileumsfirandet. Utgången kunde tyckas rätt
given: några månader tidigare hade Stoltz vunnit
en stor turnering i München närmast före världsmästaren Alexander Aljechin.
Matchen genomfördes på Schacksalongerna
i Stockholm vid årsskiftet 1941/1942. De åtta
partierna lockade nära 1 100 betalande åskådare.
Aftonbladet var medsponsor och därigenom fick
evenemanget mycket publicitet. Spelarna turades
om att kommentera matchpartierna i tidningen.
Karlin fick den uppmärksamhet som han så länge
eftertraktat.
Stockholms Schackförbunds dåvarande ordförande Folke Rogard var överledare för matchen
och delade ut presenter. TfS nummer 1–2/1942:
”Sedan de båda spelarna av överledaren förärats var sin låda importerade cigaretter att
stimulera tankeverksamheten med tog första
partiet sin början.” Stoltz vann i arton drag, ett
anslag som gav en vink om vad som väntade.
Stoltz tredje vinst kom i sjätte matchpartiet och
jurymedlemmarna Rudolf Spielmann och Stig
Lundholm beslöt att det skulle belönas med
skönhetspriset på 100 kronor. Av det beloppet
fick förloraren Karlin 25 kronor. Stoltz vann
matchen med 6–2.
Under krigsåren arrangerades färre internationella turneringar. Karlin deltog i nationella
mästerskap och lokala seriematcher. Han hjälpte
sin mor Gurli i konsthandeln men var måttligt

engagerad i verksamheten. Det berättas att han
vid ett tillfälle satt och spelade blixt med Knut
Arnstam, då en av Skånes bästa spelare, när en
kund kom in i butiken och såg sig omkring. När
kunden pockade på uppmärksamhet utbrast
Karlin irriterat: ”Ser ni inte att jag är upptagen!”
Blixtduellen fortsatte och kunden försvann.

Familjen återförenas

Två år efter krigsslutet återknöts kontakten med
Luise Mai. Deras möte i Hamburg vintern 1937
var mer än en tillfällig förbindelse. Det var ett
förhållande som hade överlevt krigsåren. Ored
skrev brev till Luise den 12 och 13 maj 1947. Han
uttryckte förhoppningen att de saker som han
skickat till deras son Raimund hade kommit fram
till Hamburg och han undrade om hon hade
fått Goetheboken han skickade. Han skrev om
andra världskrigets fasor och Tysklands framtid.
Och om nya insikter: ”Jag vet att du alltid var
lite skeptisk, medan jag var förblindad av mina
drömmar. […] Världen har kanske aldrig tidigare
upplevt så mycket ondska som under kriget. Alla
gränser för det onda överskreds. Och vad ska
en drömmare tänka om det – aldrig mer något
sådant! Man kan inte riktigt förstå vad som
 Ored Karlin
n Bent Larsen
þ Esbjerg 1953
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.b3 ¥g7
4.¥b2 0-0 5.¤bd2 c5 6.e3 cxd4
7.exd4 ¤c6 8.¥d3 d6 9.0-0 ¤b4
10.¥e2 ¥f5 11.¤e1 ¦c8 12.c4 e5
13.a3 ¤c6 14.d5 ¤b8 15.¤b1
¤e8
De symmetriskt placerade
springarna har gjort bleka
framträdanden.
16.¤c3 ¥d7 17.¤d3 f5 18.£d2
g5!? 19.¢h1 £e7 20.¦ae1 ¥f6
21.¥d1 £g7 22.f3 ¤c7
Bondestormen har kommit av
sig och Larsen gör ett försök att
aktivera sitt passiva springarpar.
Karlin tar chansen att sätta i
gång motspelet på damflygeln.

hände i koncentrationslägren. Det var så grymt
att det förefaller nästan overkligt.”
Han ville veta vad som hänt med favoritställena
i Hamburg, och han lovade att skicka lite kaffe
nästa gång. Det var fortfarande ransoneringstider. ”Jag har inte mycket nytt att berätta om mig
själv. Jag är skild och min fru är omgift. Jag har
varit förlovad en tid men det lär inte bli mer med
det. Jag lever i min egen värld och så får det vara
tills vidare.” Luise hade då berättat att hon hade
sällskap med en man och att de tänkte gifta sig.
Gurli dog den 24 november 1950. Två av de
tre sönerna, Ored och Göran, delade på arvet.
Torkel hade fått sin arvslott i förskott. Det var
ett tillskott för Ored som snart skulle sina. Hans
ekonomiska situation var på väg in i ett moras.
På jakt efter partimaterial fann jag till min
förvåning två intressanta partier mot Bent Larsen
som utkämpades vid en tid då jag – med tanke
på Karlins livssituation – trodde att han omöjligt
skulle kunna mäta sig med en spelare som ett
par år senare slog igenom med dunder och
brak vid Moskva-OS 1956. Det är de enda två
partierna dem emellan. Det första spelades vid
Nordenmästerskapet i Esbjerg den 7 augusti 1953.

23.c5 ¤ca6


  
 
   
  
    
 
   
 


24.b4
Det slår vakt om vits fördel.
På 24.cxd6 fruktade Karlin
säkert 24...e4 25.fxe4 ¥xc3 och
svart vinner pjäs. Det krävs
väl datorkraft för att räkna ut
att vit har bra kompensation
för pjäsen efter 26.¥xc3 £xc3
27.£xg5† ¢h8 28.¥e2.

24...dxc5 25.b5 c4 26.¤xe5!?
Med ett kvalitetsoffer i sikte.
Ett djärvt beslut. Alternativet är
26.bxa6 cxd3 27.axb7.
26...¤c7?
Larsen ratade det oklara
26...¥xe5 27.¦xe5 £xe5 28.bxa6.
Med partidraget hamnar han ur
askan i elden.
27.d6!
Fältet d5 evakueras med tempo
för springaren eller damen.
27...¤xb5
Efter 27...¤e6 28.¤d5 kan
svart inte värja sig mot vits
springarpar. Larsens pjäsoffer är
bästa räddningschansen.
28.¤xb5 ¥xb5 29.£d5† ¢h8
30.£xb5 c3
Svarts enda hopp är att c-bonden
kan uträtta underverk.
ORED KARLIN

47

31.d7?
Det fanns ingen anledning att
skänka bort den bonden.
31...¦c7 32.¥a1 ¤xd7 33.¤xd7?!
Han borde ha utnyttjat chansen
att genomföra utbrytningen
33.¥xc3.
33...£xd7 34.¥a4 £xb5 35.¥xb5
¢g7 36.¦d1 a6 37.¥d3 f4 38.¥c2
¦e8 39.¦fe1 ¦xe1† 40.¦xe1 ¥d4
41.¦d1 ¥f6 42.¢g1
Det blir kungens uppgift att låsa
upp för den stackars löparen.
Även om Larsen har släppts in
i partiet har Karlin en möjlighet
att pressa fram något.
42...¢f8 43.¢f2 h5 44.¦d5 ¢f7
45.¢e2 ¦e7† 46.¢d1 ¦c7?
Tornet gjorde mer nytta på
e-linjen.


    
  
   
  
    
   
  
   


47.a4?
Vinsten var där med 47.¥b3!
följt av ¢d1-c2. Man anar att
Karlin var i tidsnöd och såg
spöken efter 47...c2†, men då
finns 48.¢c1! varefter slag på a1
kan besvaras med en avgörande

avdragsschack.
47...¢e6 48.¦d3 ¢e7 49.¢c1
b5 50.h4
Ett försök att skapa en svaghet
för svart även på kungsflygeln
– med risken att det får en
bumerangeffekt.
50...gxh4 51.¦d5 ¦c8 52.¦xh5
¦g8 53.axb5 axb5 54.¦xb5 ¦xg2
Bumerangeffekten. Om någon
har fördel i ställningen så är det
inte vit, men Larsen var säkert
mycket lättad över att ha räddat
partiet.
55.¦b7† remi
Friðrik Ólafsson blev Nordenmästare. Larsen kom på femte
plats, Karlin på åttonde.
Följande partiställning
uppkom på bord 1 i en match
mellan Skåne och Köpenhamn.
 Ored Karlin
n Bent Larsen
þ Köpenhamn 9 maj 1954


 
    
    
 
  
    
    
    


med Raimund för ett år sedan berättade han att
när hans föräldrar träffades 1937 var hans mor
arton år och oerfaren. Ored var trettiotvå år. De
höll kontakten med undantag för några krigsår
då Luise och Raimund lämnade Hamburg för en
något säkrare tillvaro i Österrike. Efter krigsslutet
återvände de till Hamburg där hon blev delägare
i ett konditori. Ett äktenskap i Tyskland slutade
i skilsmässa och drömmen om att återförenas
med ungdomskärleken Ored fanns kvar. Luise
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Svart hade haft stora problem
efter 41.¢h3. Efter 41...¦dd2
42.¢h4 triumferar vits kung.
41...¦d6 är möjligen bästa försöket. Där slank Larsen undan
än en gång.

35.£xd5†

ORED VAR LUISES första stora kärlek. I mitt samtal
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Vit får tillskrivas goda vinstchanser efter 35.¦xd8† £xd8
36.£e5, till exempel 36...¦c4
37.¦xc4
dxc4
38.£e6†
¢h8 39.£xc4. Alternativet
36...¦xa4?? kan avskrivas på
grund av 37.£e6† ¢h7 38.¦c8.
35...¦xd5 36.¦xe8† ¢f7 37.¦b8
¦xa4 38.¦b7† ¢g8 39.¦cc7
Efter 39.¦xb6 ordnar svart remi
enklast genom att besätta andra
raden.
39...¦d1†?!
Andra raden var åter det säkra
receptet.
40.¢g2 ¦a2†? remi
Här är 40...¢h7 enda chansen –
om man räknar bort det lyckade
remianbudet som ett alternativ.

gjorde slag i saken; hon beslöt sig för att emigrera
till Sverige och gifta sig med Ored. Konditoriet
såldes och hon delade pengarna med sin kompanjon, en konditor.
Luise och Raimund kom till Sverige 1954. Ored
tog emot men hade inte mycket att erbjuda. Hans
ekonomi var körd i botten. De kunde inte gärna
bo i hans påvra ungkarlsrum på Bytarebacken 19.
Luise hade lyckligtvis ett startkapital med sig till
det nya landet och det kom genast till användning. Hon och Raimund tog in på Grand Hotell

och bodde där i ungefär en månad innan de fann
en lägenhet i Malmö.
Ored och Luise gifte sig borgerligt i Malmö
rådhus den 23 december 1954. Vid det laget var
det mer av formella skäl än av kärlek. Raimund
var sexton år och skulle inte längre vara ett
”oäkta” barn. Malmös borgmästare Thomas
Munck af Rosenschöld, en gammal vän till Georg
Karlin, var vigselförrättare.
De flyttade aldrig samman, inte heller i det
äktenskapet blev det något familjeliv. Raimund
fick anställning på Kafé Residens i Malmö och
utbildade sig till konditor.

Syltburk under sängen

Karlin gjorde sin sista SM-start i Södertälje 1955.
Vinnarna av tre förgrupper i landslagsklassen
kvalificerade sig till en SM-final. Karlin kom
sjua i förgrupp 1. När han det året fyllde femtio
den 23 augusti uppvaktade Lunds SK med en
penninggåva – säkert mycket välkommen – och
en blombukett. På kvällen hade Malmö AS
engagerat honom som simultangivare på sin lokal
i Malmö nya arbetareförening. Det blev ytterligare ett penningbidrag.
I en kyrkbok från 1956 finns noterat att Ored
Karlin saknar fast adress. År 1958 överfördes han
till Boken över obefintliga med anteckningen:
”Enligt socialbyrån för han ett kringflackande
liv, bor på hotell, efterspanad av polisen, betalar
hyran varje månad för sitt rum på Bytarebacken
19, men vistas aldrig där.” I Boken över obefintliga är han skriven i Varberg 1959. Varken
Raimund eller någon av de vänner som jag talat
med vet vad han gjorde där. Efter Södertälje
1955 dök Karlin sällan upp i spellokalerna, men
överraskande nog framträdde han i Paris 1959.
Det blev hans sista internationella turnering. I
hans ögon var Paris säkert inte sig likt. Alberic
O’Kelly segrade på maximala 6 poäng. Karlin
hamnade längst ner i tabellen på delad sjätteplats
med 2 poäng.
Ored Karlin sålde de få värdesaker han
hade kvar. Av sin far Georg hade han fått en
promenadkäpp av rotting med mässingshandtag
i form av en fågel vars näbb biter över näsan på
en gubbmask. Den uppges ha tillhört Ludvig
Holberg och är avbildad på hans staty framför
Det Kongelige teater i Köpenhamn. Den köpte

Kulturen 1954 för 100 kronor. Han fick 200
kronor för en samling brev mellan Georg Karlin
och hans första hustru, Anna Forsell. Året därpå
köpte Kulturen en skulptur kallad ”Konsten och
Kritiken”, och för den fick Ored 50 kronor.
En samling brev, fotografier och anteckningar
från konstnären Bengt Nordenberg sålde Ored
Karlin till veterinären Torsten Hallenborg i
Halmstad för 500 kronor. Man skrev ett köpekontrakt den 20 maj 1954. Det visade sig att dessa
föremål tillhörde Kulturen, som fick tillbaka
dem två år senare till en kostnad av 500 kronor.
Och då är vi tillbaka till varför Ored var efterlyst
av polisen. Det fanns fler försyndelser som han
ställdes till svars för.
År 1962 var Ored åter skriven i Lund efter den
gåtfulla vistelsen i Varberg. Skilsmässan från
Luise registrerades den 12 augusti 1963.
Då och då spelade han med i seriematcher för
Lunds SK. Karl-Erik Olson berättade att Ored
bodde i sitt torftiga rum på fjärde våningen och
att det var svårt för honom att ta sig hela vägen
upp eftersom han led av svår astma. Han fick
vila vid varje trappavsats. När Karl-Erik hämtade
honom för någon seriematch fick han ibland
hjälpa till att raka och klä på honom. Ored
hade inget skafferi på rummet, men det stod en
syltburk under sängen. Toaletten fanns utanför
i korridoren. Två klocksimultaner på Lunds
Schackklubb hösten 1967 inbringade 50 kronor.
Den sydsvenska himlakroppen var i nedan.
Ored Karlin dog den 28 oktober 1968. Begravningen var ett av få tillfällen när sönerna
Raimund och Björn träffades. Skånes Schackförbunds ordförande Gösta Kroon höll ett
tal i Uppståndelsens kapell. Det var ett fåtal
begravningsgäster, fjärran från Georg Karlins
begravning i Lunds domkyrka där kungahusets
representant och Lunds borgerlighet satt uppradade. Schackpjäsen Ored, som aldrig promoverades till kung över de sextiofyra fälten, lades
ner i familjegraven på Östra kyrkogården i Lund
under enkelt ceremoniel. Ur ekonomisk tablå för
Lunds Schackklubb verksamhetsåret 1968–1969
under kostnader: ”Krans O. Karlin 65:-”
I Kulturens förråd finns två ting bevarade från
Ored Karlins kvarlåtenskap: en sliten resväska i
imiterat läder utan innehåll och en tom cigarrask. n
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AVBROTT

’’

Min fru tycker att det är
slöseri med pengar – men
jag tänker kanske samma
sak om hennes hästar.
HENRIK MØLVIG är danskt schacks

största sponsor.
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Foto: Cathy Rogers

”Time to say goodbye.”
Vladimir Kramnik har
lagt pjäserna i lådan och
avbrutit sin schackkarriär,
men fortsätter med
blixt och simultaner. Här
lämnar han spellokalen i
Dortmund 2009.
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EFTERLYSNING! Fotografier från läsarna –
skicka bilder till axel.smith@schack.se senast
den 22 april, som är Jordens dag och den dag då
påskturneringen i Norrköping avgörs.

Under denna vinjett publiceras ett
läsarbidrag. Skicka ditt parti med
kommentarer till axel.smith@schack.se

PARTIET

D

et händer då och
då att spelare och
problemister möts
vid schackbrädet. De
behöver bara en idé att tala om.
I partier dyker idéer upp och
försvinner, men problemisten
kan fånga upp dem och göra
något bestående av ett fragment.
Det händer också att spelarna
minns ett fragment därför att det
påminner om ett problem. Carl
Fredrik Johansson slog nyligen
rekord genom att under ett parti
påminna sig en artikel jag skrev
för tjugo år sedan!
TEXT LARS FALK
I artikeln fanns följande slutfas
på en studie.












A. Kuznetsov & O. Pervakov
3:e pris, Tjavtjavadze mem 1989

Svart väver ett mattnät kring
kungen samtidigt som han
försöker fånga in springaren.
Läget verkar hopplöst men vit
har en fantastisk räddning.
1.¥a1!! ¥d3† 2.¢b2
Vit blir patt efter 2...¥e4 3.¤f5
¥xf5, men svart spelar på matt.
2…c5! 3.¤f3! c4 4.¤g5† ¢d5
5.¤e4! ¢d4 6.¤c3! ¤xc3 7.¢c1
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PARTIET











Vit erövrar
räddar remi.

springaren

och

Artikel gav upphov till den
snabbaste reaktion jag någonsin
fått. Löpare i hörnet trycktes
i Schacknytt nr 1/1999 som
delades ut vid alla bräden som
reklam under Rilton Cup 199899. Jonny Hector hade tydligen
hunnit ögna igenom artikeln för
när jag steg in i Mälarsalen kom
han fram och visade sin ställning.
 Mats Andersson

n Jonny Hector

þ Rilton Cup 1998-99











Just här kom Jonny fram och
pekade på löparen på h1. Den är
en lysande illustration till min
artikel om löpare i hörnet, men
ännu anade ingen hur vackert
exemplet skulle bli.
21.bxc6 gxf4 22.cxb7† ¢b8

23.¦xf4 ¥xf4!
Vit hade hoppats att få offra
damen
efter
23...¤xf4?
24.£xc7† ¢xc7 25.¥xf4†
24.¥xf4† ¤xf4 25.¦e1 ¤h3†!
26.¢g2
Löparen är inlåst bakom
kungen precis som i studien.
Jonny berättade efter partiet att
han måste kämpa mot sina egna
ambitioner. Han övervägde faktiskt den tematiska varianten
26...¢xb7??
27.¦b1†
¢a8
28.¢f1†, som visar löparen i
hörnet i all dess glans. Lyckligtvis fann han en ännu vackrare
mattsättning på andra sidan
brädet.
26…£f6!! 27.¦f1 ¤d5!












28.¦xf6 ¤e3 matt!
Åskådarna tog upp en spontan
applåd för denna rena matt.
Alla fält kring kungen är
garderade eller blockerade av
en enda pjäs och en av dem
är löparen i hörnet. Senare
påpekade några problemister
att vit kunde ha försökt locka
bort det svarta tornet från sin
uppgift. Då uppstår nämligen en
modellmatt som inte bara är ren
utan samtliga svarta pjäser utom
kungen och bönderna deltar i
mattsättningen: 28.£c8† ¦xc8!

29.bxc8=£† ¢xc8! 30.¦xf6 ¤e3
matt.
Jag hade inte väntat mig att få se
löparen i hörnet igen, men tjugo
år senare visade Carl Fredrik
Johansson vad som hänt i ett
parti mot Sverigemästaren 2016
Erik Blomqvist.
 Carl Fredrik Johansson
n Erik Blomqvist
þ Elitserien rond 3 2017-18











Ställningen bjuder på ömsesidiga chanser, men svart hoppas att löparparet på sikt ska
kunna stötta merbonden i
centrum. Vit avancerade därför
genast på kungsflygeln, en plan
som svart bemötte resolut.
22.f4 £f5! 23.£xf5 gxf5
Svarts bondeställning är försvagad, men löparen är instängd
på e5 och Carl Fredrik letade
länge efter rätt försvar.
24.¦fe1!
Nu hotar löparen att gå till b8.
Svart kan skenbart stänga in
löparen på a7, men då följer
24.¦fe1! f6 25.¥b8 ¥d8? 26.¥d6!
Erik fann en lika elegant parad.
24…¦a8!
Tornet återvänder till sin
utgångspunkt för att gardera
bonden. Nu vore 25.¥b8 ¦e8!
ett slag i luften och löparen
har fortfarande ingenstans att
ta vägen. Carl Fredrik fann en
briljant lösning på problemet.











25.¥h8!!
Löparen i hörnet! Den svarta
löparen tvingas välja plats innan
tornet kommer till försvar. Det
räcker för att rädda löparen som
befinner sig i yttersta fara. Erik
prövade en dragupprepning
innan han gick vidare.
25...¦ae8 26.¥e5! ¦a8! 27.¥h8!
¥d8
Om svart garderar löparen kan
vit lösa alla problem genom att
fängsla pjäserna på e-linjen:
27...¥f8 29.¦xe8 ¦xe8 30.¥e5
eller 27...¦fe8 28.¦d3! ¢h8
29.¦e3!. En problemist njuter
särskilt av den tematiska
varianten 27...¦fe8 28.¦d3! ¥h4
29.¦ed1! (Inte 29.¦xe8 ¦xe8
30.¦h3 ¦e1 matt.) 29...¢xh8
30.¦h3. Löparen i hörnet hade
alltså en positiv funktion.
Svart tvingas släppa ut den vita
löparen.
28.¥e5! ¦e8 29.¦e3 f6 30.¦g3†
¢f7 31.¥d6 ¥a6 32.¢f2?
Vit slappnar av just när faran är
över. Efter 32.¦h3 ¢g7 33.¦g3†
har svart knappast något bättre
än remi. Kungen bör gå mot
centrum i slutspelet, men det
finns undantag. Här hjälper
faktiskt kungen svart att öppna
väg för löparparet. När Erik
vann SM i Uppsala 2016 kunde
jag följa hans spel på plats. Gång
på gång hände det att han fick
upp lovande ställningar som
verkade svåra att utnyttja. Varje
gång visade det sig att det fanns

en finess i slutet av varianten
som vi i analysrummet förbisett
men som förde Erik vidare. Så
skedde också här.
32...¦e6 33.¥a3 ¥c7 34.¦e3
¦xe3 35.¢xe3
Vit har räddat bonden, men
kungen har kommit ännu
närmare centrum.
35...¦h8 36.¦h1 c5!












Nu öppnas alla slussar! Det
är inte rådligt att slå på c5, för
löparparet dominerar brädet
efter 37.dxc5 d4† 38.¢xd4
¥xf4. Det enda sättet att bromsa
genombrottet är 37.¦d1, för
om svart slår på h2 kan kungen
försvara bönderna från f3. Vit
slog med springaren men det
ledde rätt i fördärvet.
37.¤xd5? cxd4†!
Bonden kan inte slås för
pjäsförlust efter 38.¢xd4 ¦d8
39.Td1 ¥b7 40.¢c4 b5† 41.¢c5
¥d6† 42.¢xb5 ¥xa3. Vit
försöker byta löparen men svart
tycks ha parader på allt.
38.¢d2 ¥b8 39.¦e1 ¥c4
40.¦e7† ¢g6 41.¤c7 ¦xh2
42.b3 ¦xg2† 43.¢e1 ¥f7
44.¤b5 d3 45.¥d6 ¥d5 46.¦e3
¥xd6 47.¤xd6 d2† 48.¢d1 ¦f2
49.Uppg
Vackert spel från båda håll, men
höjdpunkten var givetvis tornet
och löparen som gick in och ut
ur hörnet. n
Artikeln har tidigare
publicerats i Springaren
PARTIET
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Schack i det våta

E

en artikel i Svenska Dagbladet från 1970 fick mig
att tänka på sommarens
sol, bad och schackspel.
Illustration: Aydin Ramezani
Bilden visar Bengt Hörberg, svensk
PETER HOLMGREN
mästare 1954, ta sig an Alf Eriksson
är schackhistoriker
samtidigt som han trampar vatten i
med 100-årsböcker
Eriksdalsbadets hoppbassäng. Eriksson
som specialitet.
tillhörde SL Hammarbys schackklubb
som tillsammans med Simfrämjandet ordnat en simoch schackgala med avsikten att få schackspelarna
att inse vikten av motion. Efter avlagt simprov fick de
godkända spela simultan på torra land mot Hörberg.
Budapests förnämliga badhus utgör en vanligare
miljö när schackspelande personer avbildas i en
uppvärmd bassäng. Det är få dagar på året som
Emanuel Lasker
svenska badvatten bjuder på en jämförbar upplevelse men när det sker väcker det ofta uppmärksamhet. Omslaget till TfS 1960/10 visar när nyngen världsmästare kan visa upp
bakade mästaren Ove Kinnmark vinterbadar tillsamsamma mångsidighet som Emanuel
mans med Saltholmsgängets ledare Nils Winberg.
Lasker. Under perioder av mindre
För oss som idag uppnått vuxen ålder var simintensivt schackspelande visade han
kunskap en obligatorisk färdighet som skulle uppframfötterna i både matematik och filosofi för
visas innan gymnastikbetyget skrevs ut. Idag är
att inte tala om hans böcker om andra spel och
läget sämre när det gäller ungdomarnas vattenvana
kampens natur. Inte underligt att han fortfarande
så kanske ett event med Svenska Simförbundet
hyllas i sitt hemland där sällskapet Lasker Gesellskulle kunna ge schacket uppmärksamhet i dagsschaft bevarar hans andliga och kulturella arv. För
pressen när nu en VM-match inte räcker till för det.
ett par år sedan utgav de ett gigantiskt bokverk på
tyska om sin hjälte omfattande drygt 1 000 sidor.
När nu ytterligare källmaterial kommit fram har
man bestämt sig för att ge ut en andra upplaga,
denna gång uppdelad i tre lite mer behändiga
delar på engelska. Flera av världens ledande
schackhistoriker har bidraget med avsnitt om
sina respektive expertområden liksom specialister
inom matematik och filosofi.
En biografi kan skrivas på flera sätt. Emanuel
Lasker, Biographie eines Schackweltmeisters
(Jacques Hannmak, 1952) går igenom Laskers liv
kronologiskt. Den innehåller för övrigt ett för-

ord av Laskers vän Albert Einstein. En engelsk
översättning (Chess Colossus, The Life of a Chess
Master) finns i ett par upplagor. Läsaren får följa
mästarens spännande liv varvat med kommenterade partier.
Är läsaren däremot ute efter en fördjupad bild
av varje tänkbar aspekt på denne allkonstnär får
han sitt lystmäte i den nya boken. Dess huvudredaktörer är Richard Forster, Michael Negele
och stormästaren Raj Tischbierek. En ”biografisk
kompass” hjälper läsaren att hitta rätt på tidsaxeln men den slutar redan 1901, förmodligen för
att slutföras i kommande band, vilket gör att de
historiska avsnitten
hänger lite i luften.
Del  handlar om
Laskers liv i England
och USA, skrivna
av de välkända
schackhistorikerna
Tony Gillam och
John Hibert. En
långtgående släkt-
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Expressen 28 februari 1968.
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STRÖVTÅG

Emanuel Lasker, Volume I
Struggle and Victories,
World Chess Champion
for 27 Years
Redaktörer: Richard
Forster, Michael Negele, Raj
Tischbierek
Exzelsior Verlag 2018

’’

forskning reder ur Laskers ursprung ända tillbaka
till 1700-talet och ger svar på frågan hur pass nära
släkting han var med schackspelaren Edward
Lasker. De rent schackliga delarna består dels av
en djupdykning i Laskers rivalitet med Tarrasch
och deras VM-match 1908, dels en resa genom
hans framgångsrika år som världsmästare baserad
på partiexempel. En mindre känd sida av hans
schackskapande är komponerandet av studier
och problem. Även om produktionen var mycket
begränsad är den allt annat än ointressant.
Ett mer svårgreppat avsnitt går igenom hans
matematiska forskning. Visste ni att det finns ett
Lasker-Noether-teorem? Här krävs lite mer än
gymnasiematte för att hänga med. Behöver jag
säga att källhänvisningar och index är mycket
utförliga? Boken, som ges ut av Exzelsior Verlag
är av hög kvalitet både till inbindning och
design med en uppsjö av snygga foton och andra
illustrationer, många aldrig tidigare publicerade. n

Om du hittar ett bra
drag – leta efter ett
bättre.

Ett visdomsord som ofta
tillskrivs Emanuel Lasker, men
citatet kan dateras tillbaka till
1820, långt innan han var född.

TJEJSCHACKLÄGER!
£ 17–20 juni kl 10.00-16.00
£ Stockholms Schacksalonger
£ I avgiften på 1 000 kr ingår fika,

lunch, bad och studiematerial.
£ Tränare: Nina Ziegler
nina.blazekovic@hotmail.com
073-698 10 95

Foto: Bundesarkiv

SCHACKHISTORISKA STRÖVTÅG

ANNONS

Det populära tjejschacklägret arrangeras
för nionde året i rad
med undervisning,
bad, mat och sociala
aktiviteter. Lägret avslutas med en
snabbschacksturnering. Välkomna!
STRÖVTÅG
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FÖRBUNDSNYTT
n Nominera till SSF:s Ungdomsledarstipendium 2019

HENRIK MØLVIG är danskt schacks största sponsor. Hans IT-bolag XtraCon är
huvudsponsor för XtraCon Chess Open (f.d. Politiken Cup), XtraCon Skakligaen och Team
XtraCon Køge. Vad är hans drivkraft?

 Du har fått visdomsord även
från din mamma.
På slutet sa hon till mig: ”Dödsbäddskläder har inte fickor”. Innebörden är att pengar inte har
betydelse när du är död, så använd dem och lev ett kul liv.
 Hur började resan med
XtraCon?
Företaget grundades , då jag
blev avskedad vid telekomkrisen.
Jag tänkte att om jag kan få det
att fungera nu under krisen,
så kommer det alltid fungera.
Och det fungerade. Vi erbjuder
IT-infrastruktur-support
och
hosting-service till  företag.
 Hur gick det till när du
började sponsra schack?
Jag fick det danska schackförbundet som kund, och bestämde
för att skicka tillbaka förtjänsten
till schacket. Nu har det blivit
mycket mer än så.
 Vad vill du ha tillbaka? Upplevelser, tacksamma organisa-
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Sveriges Schackförbund välkomnar nomineringar till förbundets ungdomsledarstipendium, som går till
förtjänta ungdomsledare för goda ledarinsatser. Stipendiet är på   kronor och delas ut i samband
med Skol-SM. Nomineringar med motivering ska ha inkommit till kansliet@schack.se eller Sveriges
Schackförbund, Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping, senast 31 maj 2019.
Ungdomsmästerskap

törer och spelare – eller bara
att se danskt schack utvecklas?
Förhoppningsvis allt det, och
kanske en ny kund då och då.

n Nedanstående är ett urval av de mästerskap som finns tillgängliga, se www.fide.com för fler. SSF skickar

inte spelare till alla dessa turneringar. Icke uttagna spelare har möjlighet att åka på egen bekostnad
under förutsättning att man klarar SSF:s elogränser (öppen klass/flickklass): U20 (2400/2100), U18
(2300/2000), U16 (2150/1850), U14 (2000/1700), U12 (1800/1550), U10 (1600/1400), U8 (1400/1200).

 Är det tillräckligt för att
Skatteverket ska godkänna avdragen?
Du kan dra av nästan allt, så
länge som du kan förklara varför.
Det har varit några rättegångar
i Danmark där orsakerna till
avdragen i bästa fall var tveksamma. Alla har förlorats av
skattemyndigheten.
 Är schacksponsring kommersiellt försvarbart?
Jodå. Jag har danska schackförbundet som kund, och får
positiv feedback av sponsringen,
också från kunder utanför
schackvärlden.
 Køge har lagt elitlaget som
en separat organisation.
Vi ville skilja ekonomin från
klubben så att de inte blandas
ihop. Och vi ville ha full transparens.
 Vad skulle du ge för råd till
en klubb som letar sponsorer?
De borde ha entusiastiska funktionärer. Att skapa turneringar
eller stödja ett lag kräver mycket
ideellt arbete. Det är heller inte
fel om klubben får uppmärksamhet i lokalmedia och stöd från
kommunen.





Foto: XtraCon Open

 Din pappa lärde dig att göra
affärer. Berätta.
När jag var sex år sa han till
mig att socker skulle beskattas
i Danmark, så det kunde vara
en bra idé att köpa nu och sälja
senare. Jag använde upp alla mina
besparingar, och sålde senare
sockret till honom med förtjänst.
Tidig och enkel inlärning.

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

 Vad tycker dina kolleger och
din familj om sponsringen?
Kollegerna bryr sig inte, det är
mina pengar. Men min fru tycker
att det är slöseri med pengar –
men jag tänker kanske samma sak
om hennes hästar. Vi respekterar
att det är varandras hobbies.
 Du har också fått en del
kommentarer om att det är fel
att Køge blir bäst i Danmark
genom att hyra in spelare.
Det är en av orsakerna till att jag
skulle kunna sluta sponsra. Jag
gillar inte det och förstår inte
kritiken, men jag får också en hel
del stöd.
 Ambitioner för framtiden?
Vinna danska mästerskapen de
följande tre åren. Och nå topp
- i Europacupen – om det är
möjligt.

14-26/10 Junior-VM i New Delhi, Indien max 20 år
1/10-13/10 Ungdoms-VM i Nagpur, Indien 14-18 år
3/11-16/11 Ungdoms-VM i Weifang, Kina 8-12 år
1-12/8 Ungdoms-EM i Bratislava, Slovakien 8-18 år

fri kost & logi för en pojke & en flicka i:
U20
U14, U16 & U18
U8, 10 & U12
U8, U10, U12, U14, U16 & U18

För samtliga ”gratisplatser” tillkommer diverse avgifter, kostnaden blir cirka   kr + resa.
Anmälan om intresse sänds till hakan.winfridsson@schack.se senast /.

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

Svenskt Grand Prix
SLUTSPURT!

19–22 april Påskturneringen, Norrköping
10–12 maj
Kvibergsspelen, Göteborg
30 maj–1 juni Deltalift Open, Tylösand

www.schack.se/svenskt-grand-prix

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.
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

VILKET BRÖDRAPAR!

Svenskt Grand Prix 1. Jung Min Seo, 29½
Lilla Grand Prix
1. Jung Hyun Seo, 27½

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

Lunds Schackakademi
främjar unga
Bokauktioner på internet
startar fyra
gånger
per år,
talangers träning
och
tävling.
normalt i februari, juni,
september och november.

Bokauktioner på internet fyra gånger
Hela året finns bokmarknad
per år.
och försäljning till fasta priser.
www.chesslund.com
Hela året finns
bokmarknad och
försäljning till fasta priser.

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
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Sveriges Schackförbunds
Korrschackkommitté
www.schack.se/SSKK

KORRSCHACK

SSKK:s ordförande drömmer om OS-framgångar medan dess lagkapten filosoferar
över samspelet mellan vänskapsspel och landslagsuppdrag. Och så ett partislut från
vår första VM-silvermedaljör.

S

nön ligger djup på marken utanför
när jag skriver dessa rader. Ibland är
man glad över att schack och speciellt
korrschack är en inomhussport, i rejäl kontrast till den heta sommaren.
Flera lagtävlingar är på gång. Kvalet i
Lag-EM är nästan slutspelat och där har vi
fortfarande chans att nå final om de återstående resultaten går vår väg. Samtidigt är
OS-final 20 är så gott som avslutad:
1. Ryssland

39½

(+7)

2. Tyskland

38½

(+6)

+ ett parti

3. Spanien

38½

(+6)

+ ett parti

4. Vitryssland 37½

(+3)

5. USA

37

(+2)

6. Slovenien

36

(+1)

+ ett parti

7. Österrike

36

(+1)

+ ett parti

I
Per Söderberg
är hedersmedlem i ICCF,
började med
korr 1978 och
har varit vid
draget sedan
dess

8. Sverige
35½ (-1)
(... totalt 13 sexmannalag)

Vi är – litet tillspetsat – världens åttonde
starkaste ICCF-medlemsförbund! Det
tycker jag att vi ska vara stolta över – efter
oss finns stora korrschacknationer som
Nederländerna och Frankrike. Vinnarna
kommer att uppnå 39½/72, alltså sju fler
vinster än förluster eller sammantaget 54
vinstprocent. I princip ett plus per bord –
det är vad som behövs för att vinna guld!
Det känns som om att vinna OS skulle
vara fullt möjligt även för oss med en helhjärtad insats! Men då kvalet till OS 21
inte gick bra får vi helt enkelt ta nya tag
och satsa på finalspel i OS 22. SSKK hade
dessförinnan tre raka OS-finaler så kapaciteten finns onekligen.
SSKK vill dra igång SM 2019. Alla intresserade – hör av sig till kansliet. Meriterade
närschackspelare kan tilldelas wild card!
PER SÖDERBERG
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snitt startar vi 4-5 nya lagmatcher à
30 bord per år. 84 bord mot Finland
2017 och 80 bord mot Övriga
Världen 2018 visar dock att potential
tycks finnas för viss upptrappning.
Jag kallar det gärna vänskapslandskamper. Matcherna ingår inte i något
mästerskap, men är ändå landskamper
med allt vad det medför av seriöst spel
och lagkänsla. Förhoppningsvis är
det just mixen av vänskap/spelglädje
och landskamp/seriositet som är förklaringen till dess popularitet – och det
faktum att matcherna är öppna för alla.
Som stolt lagkapten kan jag meddela att
det går mot slutseger mot Finland!
Följande parti är första vinsten i
historiens första VM-final i korrschack.

 Harald Malmgren

n Antonio Cuadrado
þ VM-final 1950

Sture Olsson
har varit
Sveriges
lagkapten i
28 år och 133
matcher











18...Sb5?? 19.£xh6!! 1-0
Det är matt i ett drag! Efter vinsten
fortsatte Malmgren mot VM-silver.
Men även utan analysmotor borde
svart ha anat vad som var å färde. Efter
18...¥xf6 19.exf6 £xf6! 20.¤h7 £d6
21.¤xf8 ¦xf8 har vit vunnit kvalitet,
men svart står i varje fall inte sämre.
STURE OLSSON

KOMBINATIONER
 Nagpal Vardaan
n Mikhail Kobalia

 Kaido Külaots

n Benjamin Dauth

Hans Tikkanen har valt ut
nio Riltonkombinationer.
Lösningar på nästa sida.

 Deep Sengupta

n Theodor Kenneskog











1. Svart drar (1p)

 Krishna Teja
n Teja Vidic

2. Vit drar (1p)

 Maksim Schekachikhin
n Li Tian Yeoh

3. Vit drar (1p)

 Martin Percivaldi

n Carlos Alvarez Serrano





















4. Vit drar (1p)

 Stephanie Wagner
n Michaela Sandu

5. Svart drar (2p)

 Johannes Haug
n Yasin Sari

6. Vit drar (2p)

 Klavs Stabulnieks
n Chen Zou





















7. Vit drar (2p)

8. Vit drar (2p)

9. Svart drar (4p)
KOMBINATIONER
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KOMBINATIONSLÖSNINGAR

Huvudvarianten anges i
fetstil. Ställningarna på
föregående sida.

1. 23...¦d1†! 24.¦xd1 24.¢f2 £xc5 25.¦xc5 ¦d2† med pjäsvinst. 24...£xc5 Svart har vunnit dam
för torn, med vinstställning.
2. 24.¤xd6†! Snabbaste vinsten, svart måste ge upp damen för att undvika direkt matt. 24...cxd6
Lika illa är 24...¦xd6 25.£e8† ¦d8 26.¦xd8 matt eller 24...¢b8 25.£xd8 matt. 25.¦ac1† £c6
26.¦xc6† Vit kommer dam över.

LÅNG ROCKAD

ERIK HEDMAN
SK Rockaden

4. 25.¤xb6†! ¢c7 25...axb6 26.£xb8† ¢xb8 27.¦xd7 ¥xd7 28.a7† och vit vinner. 26.£c6† Matt är
på gång.
5. 33...¦xh2†! 33...£b5 är också starkt (full poäng). 34.¢xh2 £e2† 35.¦f2 ¤xf2 Angreppet avgör,
till exempel som i partiet: 36.¦e3 £f1 37.¦e8† ¢h7 38.¦e1 £h3† 39.¢g1 hxg3 0–1 Det blir
matt.
6. Vit hittade inte vinstplanen, och partiet slutade remi efter 29.¦c7 och ytterligare drag. Rätt drag
är 29.¦a1!, då vit behöver köra bort damen från gardering av e8. 29...£d4 30.¦a8† 30.¦c8† blir
ungefär samma. 30...¢h7 31.¦xh8† ¢xh8 32.¦c8† ¢h7 33.£xf7 ¦e1† 34.¢h2 Vits angrepp
avgör.
7. 29.¦1f5!! Vinner g5-fältet. 29...£d4† 29...¥xf5 30.£g5†! ¢h8 31.exf5 och svart har bara en
schack, utan att kunna gardera sig mot matten. 30.¢h1 £e3 31.¦g6† Snabbaste vinsten, men
inte den enda. 31...¢xg6 32.£f6† 1-0 Om svart inte hade gett upp hade hon blivit matt i två
drag.
8. 39.¤f6†! ¢f7 Efter 39...gxf6 40.£xg6† ¥g7 vinner exempelvis 41.gxf6 med mattangrepp.
40.¤d7 £b4 41.¤e5† 1–0 Springaren är dirigenten i ett vinnande angrepp.
9. 36...¤e4†! 37.¥xe4 ¦xd1† 38.¢c3 38.¢c2 fxe4 och svart har vunnit pjäs, men efter 39.¦f7
måste han hitta mothotet 39...¦de1! Springaren har inget bra fält: a) 40.¤c3 ¦hf1 och löparen
kan inte slås då vits kung saknar fält efter 41.¦xd7 ¦f2†; b) 40.¤f4 40...¦ef1 och svart behåller
merpjäsen. 38...fxe4 39.¦f7 39.¦fxg4 är objektivt bäst, men svart bör stå på vinst med kvalitet
mer. 39...¦d3†! 0–1 Efter tornbytet kan springaren landa på e5 och försvara sin kamrat på d7.

 Hur känns det att bli IM?
Väldigt bra! Känslan av en nystart efter uppnått
mål har toppat spellusten senaste tiden.
 Du har varit en flitig tränare. Vad är ditt bästa
råd till spelare som jagar titeln?
Välj turneringar med omsorg. Jag har haft lättare
att kämpa om IM-normer i starka och slutna
turneringar. När det kommer till ”lekandet med
pjäserna” är det som med fysisk träning: Det är
den som blir av som ger resultat. Den som blir av
är oftast den som jag tycker är rolig. Det spelar
nog egentligen mindre roll exakt vad vi ”leker”
med, även om variation dock vinner i längden.
Ett mer specifikt träningstips gav Hikaru
Nakamura på sin inspirerande Master Class i årets
upplaga av Gibraltar (tillgänglig på twitch). Gå
igenom bra spelares partier och försök gissa deras
drag. Stäng av analysmotorn! Använd den bara
i nödfall för att öka din förståelse EFTER att du
bildat dig en egen uppfattning.
 Favoriter bland mat och musik?
Spanskt, tapas! Indiskt, Tikka masala panir! Och
vad gäller musik Viva la Vida och annat lugnt.
 Vad äter du vid brädet?
Vatten.

Antal poäng (samvetsbedömning)

TIKKANENS TAKTISKA TIPS

0–2
3–7
8–11

Schackar är lättast att beräkna,
för då måste motståndaren försvara sig. Har du ett lovande
angrepp kan du räkna på de
forcerade schackarna innan du
tar ut kandidatdrag.

Njae ... satsa på en civil karriär.
Medelgod – inte illa!
Ger du dig ut på en årslång Europaturné
behöver du understöd från familjen.
12–15 Din vardag som schackproffs: nudlar &
gårdagens baguetter. (Det är värt det!)
16
Vad gör du i Sverige?
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KOMBINATIONER

Foto: Lars OA Hedlund

3. 32.¤xf5†! exf5 33.£xf7† ¢h6 Vit har vunnit en andra bonde med och har fortsatt angrepp. Han
kan dessutom vinna ytterligare material: 34.¤c4 ¥xd4† 35.¢h1 1–0 Svart gav upp.

 Din inställning till tidsnöd?
Onödigt.
 Hur rankingfixerad är du?
Precis lagom! Eller en 2:a på en 10-gradig skala.
 Har du mer tur eller otur vid brädet?
Mer och mer tur, hoppas jag. De säger ju att bra
spelare har mer tur... Som vän av vetenskap finner
jag boken ”Tur eller otur” av brittiske psykologiprofessorn Richard Wiseman intressant. Där hävdar
han att tur beror på attityd och tajming, så det är
kanske inte någon slump att bra spelare har tur.

 Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Den blir roligare att spela om jag väljer halvbra, eller?
 Vilken är din värsta förlust?
Faibizovic–Hedman, Pardubice 2003. Jag missade
matt och betalade med utebliven normchans och en
sömnlös natt. Bästa trösten: Det kommer fler partier.
 Vad borde göras för svenskt schack?
Återställ antalet ronder i SM och Elitserien till
13 respektive 11, och spela Elitserien över 3-4
helger. Tyvärr är det en ekonomisk utmaning, så
slutsvaret blir väl att förbättra ekonomin?
 Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Birds 1.f4.
 Vad vill du lära dig?
Att skjuta upp ångest och oro på obestämd tid.
 Har du någon dold talang?
Vet inte. De är förmodligen dolda av en anledning.
 Vilka svagheter har du?
För mycket känslomänniska. I mitt fall vore det
kanske också bra med en stor dos respektlöshet,
åtminstone rent schackligt.
 Vad uppskattar du?
Flow, positiv energi och perspektiv.
 Skulle du vilja leva på att spela schack?
Nej. Däremot skulle det vara skönt att vara
ekonomiskt oberoende så att jag kan spela när och
var jag vill!
 Lång eller kort rockad?
Kort.
LÅNG ROCKAD
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Redaktören ajournerar.
Synpunkter eller önskemål?
Hör av dig: axel.smith@schack.se

FÖRSEGLING
NÄR ANDREJ FILATOV valdes till president

i Fide i höstas blev han blott den sjunde
sedan förbundet grundades 1924. Många
har suttit i två eller tre decennier. Detsamma gäller flera av SSF:s ordförande.
Förbundskaptenen i schack byts däremot numera ut lika ofta som modevarianterna i världseliten. Vi är inne på den
fjärde under de senaste sex åren. Kanske
är det den svåraste rollen i svenskt schack.
Kraven utifrån är att utveckla talanger,
ge spelarna goda villkor och bra spelförhållanden, motivera damspelarna till att
ta ledigt från sina jobb utan ersättning
och inspirera proffsen till att träna inför
ett mästerskap utan prispengar – och
skapa god laganda över en flygresa. Samtidigt ska han hushålla med pengarna,
motivera sina beslut offentligt – och
naturligtvis nå goda resultat.

’’

DET ÄR ETT omöjligt uppdrag, Än värre
blir det när den gyllene medelvägen
skapar missnöje. En uttagen spelare
kan tycka att det är en tjänst att ställa
upp (även om man får ersättning), de
petade hade inte velat något hellre än att spela och
sponsorerna vill ha valuta för pengarna de inte satsat.
Anders Wengholm la själv in ett sexsiffrigt belopp, men
det räddade honom inte från massiv kritik. Efter två år
valde han att lämna sitt uppdrag.
Svenskt schack är för litet för att ha råd med ovänner,
vilket för övrigt är en anledning till att TfS valt bort två
reportage som hade setts som viktiga i en annan värld.
Förbundskaptenen kan däremot inte undvika tuffa
beslut. Det är en viktig roll och vi välkomnar nästa
förbundskapten och önskar ett varmt lycka till. Det är
ett modigt beslut att ställa upp och vi hoppas att det
blir långvarigt. Fast först måste hen förstås samla de
bästa damerna, de starkaste herrarna och de största
talangerna till Lag-EM i höst...

”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 Nathalie Ziegler 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! Stockholmsbutiken kommer ej ha fasta
öppettider under våren. Dock enklare betjäning vid distriktstävlingar! Läs mer på vår hemsida.
Hemsida/webshop: www.schackbutiken.se
Öppet mån–fre 11.00–17.00, Kärralundsgatan 12E, 416 56, Göteborg

e-post: info@schackbutiken.com
Tel: 031-24 47 14

Game Changer: AlphaZero’s Groundbreaking Chess Strategies
and the Promise of AI, 2019, 416 sidor av GM Sadler, 240kr
Ifall du ger en klubbspelare runt 2000 ett okommenterat parti mellan
Carlsen och Caruana och ber vederbörande hålla i en klubbkväll kommer
alla förmodligen få en trevlig kväll ifall vederbörande har lagt ner sin själ i
förberedelsearbetet. Men det kan hända att Carlsen och Caruana hade lett
i mjugg ifall de hade fått se videon efteråt! På samma sätt kan det vara
med oss människor som försöker förstå partier mellan Alpha Zero (3700?) och
Stockfish (3550). Vi har helt enkelt väldigt lite aning om vad som ligger bakom
besluten. Vi kan göra efterhandskonstruktioner vilka beskriver en liten skärva
av sanningen. Trots detta vill jag påstå att studier av AZs partier kan få oss
att tänka mer nyanserat kring sådant där vi tidigare känt oss ganska säkra.
Låt mig ge ett exempel.
“Betyg 10/10
Ari Ziegler”

Man tycker alltid att vi borde klara oss
bättre men så går man runt och tittar
på alla de andra lagen och så ser man
att de också är ganska bra.
Dåvarande förbundskaptenen Stellan Brynell i en
intervju efter OS i Baku 2016, där det inte gick så
värst bra i öppen klass.

Inget att rapportera.
Från och med detta nummer korrekturläses TfS digitalt – hör av er om ni hittar
något fel.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna innan SM

’’

Projekt Putin, precis som gamla Projekt Hitler, är frukterna av en konspiration från en härskande elit. Fasciststyre var aldrig ett resultat av folkets fria vilja. Det var
alltid en konspiration från den härskande eliten.

Garri Kasparov la av för fjorton år sedan. Hur har det gått med hans politiska
ambitioner? Arvid Svenske tar oss igenom Davids kamp mot Goliat.
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FÖRSEGLING

En normal schacklärare
eller vilken bok som helst
om
Karlsbadsstrukturen
skulle nog påstå att vit står marginellt bättre här. Svarts enda
hopp är ett angrepp på kungsflygeln, men det är lätt för vit att
försvara sig mot. Vit å andra sidan kan tillfoga svart permanent
skada på damflygeln med b4-b5xc6 och svagheten på c6 kommer
bli en evig huvudvärk för svart. Det räcker förmodligen inte till
vinst, därtill krävs minst ett feldrag för svart. Alpha Zero spelade
18...h5! och inledde sakta men säkert ett angrepp på kungsflygeln
med en “bortommänsklig” elegans. AZ (snygga initialer förresten)
påminner oss om att den viktigaste principen i schack alltjämt är
kungens säkerhet! Partiet i sig är mycket sevärt, men med Sadlers kommentarer även mycket underhållande och
instruktivt. Partiet visar tydligt att vi inte är färdiga med Karlsbadsturkturen än och det finns många lager kunskap
kvar att tränga igenom. På samma vis är det med alla partier i boken. Vi har en möjlighet att i bästa fall expandera
vår kunskap och i sämsta (åtmionstone) uppfyllas av en känsla av vi tränger djupare in i schackets mysterier! Årets
bok har kanske redan givits ut? Utan tvekan ett måste för alla som är intresserade av schack från den högre skolan.

Europe Chess Master, 2018, 1500 i Elo, 460 kr
En prisvärd schackdator med 64 nivåer vilka kan ändras under pågående
spel. Den har ett öppningsbibliotek på 7000 drag, samt 100 övningsuppgifter
inprogrammerade. Du kan ställa upp ställningar. En display visar dig rätt. Den går
på 3 battierier (medföljer), men du kan även köpa en adapter (210kr till). Rutorna
är 18mm stora och kungen är 31 mm hög. Lite pilligt, men man kan trycka med
fingrarna på de känsliga fälten om man vill. Man kan välja svenska som språk
för enklare kommandon på menyn och hjälpfunktioner. Man kan även spela Dam,
Reversi samt 5 andra spel på datorn.

POSTTIDNING

B

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping

NYTT: CHESSBASE 15
NYTT: CHESSBASE 15
3 Monate Online-Zugang

INKLUSIVE PREMIUM ACCOUNT

3 Monate Online-Zugang
zur Chessbase Welt

INKLUSIVE PREMIUM ACCOUNT

3 Monate Online-Zugang
zur Chessbase Welt

C

Win
do
. Re ws XP
co
GeF mmen
orce
ded:
ectX 8 grap
ows compa hics
Vi
tib
edia sta or W le
Pl
indo
do ayer
w
ed:ws ViS S B A S 9. Re s XP
gher H E sta, E G com
GeF
m
, 10
hics
orce ended:
OM 0%
ble drive. DirectX 8 grap
hi
co
30 JA
HRE mpatiblecs
C
H
AC
ws XP H W I S S E N
ed: S S B A S
end
omm
E
HE
G
hics
ce8 grap
978- patible
Ecom
3-86
30
681382- JAHRE
3 CH

1155
1155
INKLUSIVE PREMIUM ACCOUNT

I ST M AT T

l.
web in a

WISSEN
IST
WMATT
I SS E N

CHESSBA
SE 15
CHESSBASE15
CHESSBA
SE 15
CHESSBASE15

WISSEN
IST
WMATT
I SS E N

BASE
S
S
E
H
C
CHE
SSEBSSBASE
CCHH
ESSASE
BAS
E
3 Monate Online-Zugang
zur Chessbase Welt

E 15

I ST M AT T

W IS
IS T S E N
MA
TT

bas
e
ryo that ha
ne
N
ateu uses s
W
r
the next d IS S E
TT
N
or.
al su game oIS
ch cc an T M A
TT
. essesd s st d
eas
worl atabory
n to d. Eve ase th
the ryone at ha
e w r.
amat us s
doo
ho
EN
es
ISSlove eur ne
Wond
sTT
pMA
r ur
the xt d
er
p
aw
so
sory
T
nsevetennm nal su game anoor.
cces
o
s st d
gra c. re.
ory
dedt has
e tha
uses
ee
wofhin t door.
-dep
r itnex
me sim
th
ila
and
e
gam
posi r paw
ur
ratidss
onsry n
atabtisto
ng
cce
chan s, up
ases etc.
dro ges graded
es
tp
n datped
ab
hnsw) ith se.ase o
raes
cc
llel. vera f in-d
s to
epth
l
sisthetree
web your
wn
d
riat that
c.
ions in ach atabas
an
es
ng
edle po are dro ges
nnin sition pped
al
g in h wit .
ein-d
h
gamept
p
es o arallel. severa
l
n th
a
ew
es
bas
eb in
ata
a
nges
ped.
l
th severa

zur Chessbase
INKLUSIVE PREMIUM
Welt
ACCOUNT

TRÄNA SOM CARLSEN, CARUANA & CO!

M

B

H

S

C

H

M

B

H

S

AC

A SE GM
SB

H WISSEN

H

S

BH

E

. Pre
isemp
82-3

ISBN

fehRE
30
lung
ny JAH

CHACH WIS
oS m

69,90

N
SE

unve

978-

3-86

€69,9

382-

3

rb. Pre

isemp
82-3

-86681-3

mpfehlung

681-

0

fehlun

g €6

9,90

€69,90

SNABBARE,
EFFEKTIVARE
OCH ENKLARE
ATT ANVÄNDA.
ANVÄND
TRÄNA SOM
CARLSEN,
CARUANA
& CO!
DIG AV ALLA FÖRDELAR MED DET NYA CHESSBASE 15-PROGRAMSNABBARE,
OCH ENKLARE
ATT
ANVÄNDA.
ANVÄND
MET!
DET NYAEFFEKTIVARE
PAKETET KOMBINERAR
CB15
MED
DE NYA DATABADIG AV ALLA FÖRDELAR MED DET NYA CHESSBASE 15-PROGRAMSERNA BIG / MEGA DATABASE 2019. TRÄNA SOM DE BÄSTA SPELARMET! DET NYA PAKETET KOMBINERAR CB15 MED DE NYA DATABANA I VÄRLDEN: DET KAN DU GÖRA REDAN NU!
SERNA BIG / MEGA DATABASE 2019. TRÄNA SOM DE BÄSTA SPELARNYTT
I CHESSBASE
15: DU GÖRA REDAN NU!
NA I VÄRLDEN:
DET KAN
• “Instant Analysis”: Ifall du har ett oanalyserat parti kan CB15 analysera det åt dig på
NYTT
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ögonblick.
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• Sökfunktionen har förstärkts på flera sätt. Speciellt vad gäller planer och mönster.
minskad popularitet. Programmet kan även ta fram typiska återkommande slutspel!
Du får exaktare och mer relevanta resultat direkt.
• Sökfunktionen har förstärkts på flera sätt. Speciellt vad gäller planer och mönster.
• Partianalyser med taktiska motiv
Du får exaktare och mer relevanta resultat direkt.
• Ökad verklighetskänsla vid användande av 3D-visning av brädet, tack vare den nya
• Partianalyser med taktiska motiv
Raytracingteknologin (strålföljning).
• Ökad verklighetskänsla vid användande av 3D-visning av brädet, tack vare den nya
Raytracingteknologin (strålföljning).
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ChessBase GmbH · News: en.chessbase.com · CB Shop: shop.chessbase.com
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