Grandelius tog EM-silver Ferdinand Hellers hade lätt för Ivantjuk
Daniel Semcesen – en reflektor vid brädet Århundradets parti
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LEDARE
Det är mycket att glädjas över i svenskt schack just nu, både framgångar vid brädet
och långsiktiga satsningar på jämställdhet och ett smartare Sverige.

G

rattis Schacksverige som fick
äran att spela World Cup. Det
känns oerhört smickrande att få
vara med och fajtas i dessa sammanhang.
Grattis Nils Grandelius till det fantastiska silvret i EM.
Grattis Lunds ASK – svenska lagmästare
efter en avgörande match mot Wasa SK i
sista ronden.
Intresset att följa schack online är stort.
Under sammandraget i Elitserien och
Superettan hade schack.se 57 000 sidvisningar med 6 000 besökare. 25 % var
kvinnor – glädjande då antalet registrerade
kvinnliga spelare över 25 år är under 3 %.
Ingemar Falk med sitt team av reportrar
har med sitt innehåll lockat både nya och
gamla läsare. Samtidigt arbetar förbundet
med att ta fram en ny digital plattform,
anpassad för framtida behov.
Förbundets kanslichef Kent Vänman
slutar i höst och arbetet med att tillsätta
en ny är i full gång. Under den relativt
korta tid som jag lärt känna Kent och ta
del av det dagliga arbetet inser jag att det
kommer att bli en utmaning att ersätta
honom.

Tidskrift för Schack, årgång 124

K

Ted Gemzell
är ordförande
i Sveriges
Schackförbund
och kommer till
SM i Eskilstuna
i sommar

Redaktör: Axel Smith, axel.smith@schack.se
Osignerade texter är skrivna av redaktören.
Redaktion: Anders Sandström (reporter),
Martin Jogstad (ungdomsredaktör), Ulf Billqvist
(illustrationer), Lars OA Hedlund (foto), Peter
Holmgren (historik) & Ellinor Frisk (korrektur)
Ansvarig utgivare: Anders Kvarby
Samtliga resor klimatkompenseras genom VI-skogen.
Medverkande: Ted Gemzell, Sture Olsson, Bengt
Samzelius, Arvid Svenske, Per Söderberg & Hans
Tikkanen
Bilder: Krister Berg, Britta Bjerfalk, Holger Blauhut,
Jan Borsheim, Leo Crevatin, Calle Erlandsson, David
Llada (omslag), Kindredzen Lucky, Denis Mironov &
Selma Smith
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LEDARE

ärleken till schack genomsyrar
Kents drivkraft och han jobbar
med ett stort hjärta för förbundet och dess kärnverksamhet för att
ge fler möjlighet att få uppleva denna.
Vid chefsbytet flyttar förbundet
kansliet från Norrköping norrut. Vi har
ännu inte klart med ny adress, men det
hamnar troligtvis i Stockholmsområdet
eller i Uppsala som visat stort intresse
att utveckla svenskt schack med kansli,
schackgymnasium och schackets hus!
Vi har en spännande tid framför oss och
kan stolt presentera en ny partner: advokatbyrån Cederquist har tecknat ett treårigt
sponsorsavtal för Schack i skolan som
möjliggör att vi i större omfattning kan
fortsätta arbetet för ett smartare Sverige.
Förbundet har även startat ett långsiktigt projekt för dam- och tjejschack.
Med tanke på att alla spelar schack på
lika villkor har vi möjlighet att sätta
jämställdhet högst upp på agendan.
Jag uppmanar alla att agera om något
opassande sker.
Tack till Schackakademien för bidrag
till detta såväl som till World Cup.

Prenumeration:  kronor. Plusgiro: -
Utland:  EUR, Danmark:  DKK, Norge:  NOK
BIC: NDEASESS, IBAN: SE
Annonser: helsida   kr, halv   kr, kvarts  kr
Svenska schackannonsörer:  % rabatt.
Manusstopp nr 3: 1 augusti. TfS kommer 4 ggr per år.
Sveriges Schackförbund: Kabelvägen ,  
Norrköping, -  , kansliet@schack.se
Tryck: Petro Ofseta, Estland
Copyright texts & illustrations © TfS. All rights
reserved. No part may be reproduced in any form
without permission in writing from TfS.
www.schack.se/tfs

Århundradets parti
Den 31 mars 2019 spelades en improviserad landskamp i schack på servicehuset
Jägaren i Strömstad. Carl Mattsson, Strömstad, mötte Anna Blauhut, Fredrikstad.
TEXT BENGT SAMZELIUS FOTO HOLGER BLAUHUT

KOMBATTANTERNA
ANNA BLAUHUT tävlar för både sin
svenska klubb, Tanums Schacksällskap (TSS) och sin norska klubb Fredriksstad
Schakselskap (FSS). Hon har vunnit en rad
tävlingar i Sverige och i Norge och blev 2018 års
kretsmästare i sin klass i Östfold. Dagen innan
hon mötte Carl deltog hon i Follosjakken BGP
i Ski, sydost om Oslo och kom på första plats i
klassen Miniputt för juniorer födda 2008-09.

CARL MATTSSON började med schack i
tjugoårsåldern då han hade en speceributik
på Hisingen. När affären var tom på kunder satt han
med en jämnårig kamrat i ett bakre rum och spelade
schack. Hans storhetstid som schackspelare inföll
åtskilliga år senare då han arbetade som arbetsledare
och verkmästare på Götaverken och spelade på förstabordet i Götaverkens Schackklubb. Numera spelar han
för sällskaps skull och för att hålla hjärnan igång.

ANNA BLAUHUT vann den historiska matchen, men vad gör den historisk? Det är inte ovanligt att en

junior triumferar över en senior eller att en kvinnlig spelare slår en manlig motståndare. Numera är det
inte ens ovanligt att en norsk spelare slår en svensk. VÄND för att få reda på svaret!
ÅRHUNDRADETS PARTI
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trots hemmamatch inte var särskilt gynnsamma
för Carl Mattsson. Matchinbjudan framfördes
tio minuter innan spelstart och han hade ingen
aning om sin motståndares spelstyrka. Dessutom
var Carl en smula ur gängorna eftersom hans
fasta vanor blivit rubbade av övergången till
sommartid. En timmas förlorad sömn betyder
mycket i Carls ålder och det gick nog ut över
skärpan i hans spel. Möjligen fanns där en aning
av underskattning också? Hon ser inte farlig ut,
Anna Blauhut.
Anna var kanske inte heller i bästa slag. Hon
visste ingenting om matchen förrän hon kom
hem från körsången i kyrkan samma dag och var
ganska trött efter turneringen i Ski på lördagen.
Hon hade aldrig hört talas om Carl Mattsson och
visste bara att hon skulle åka till Strömstad för att
spela ett parti schack med en pensionär.

ANNA BLAUHUT vann partiet. Carl Mattsson krävde

revansch. Anna vann igen. Ett tredje parti slutade
lika illa för Carls del, men han bar nederlaget med
jämnmod och berömde sin unga motståndare.
– Du är för svår för mig, du kommer att gå
långt, konstaterade Carl och menade att han fått
för litet träning de senaste åren.
Det finns ingen anledning att särskilt uppmärksamma någondera spelarinsatsen för dess kvalitet.
Både Carl och Anna har spelat bättre partier.
Ändå är matchen mellan Anna och Carl
på sitt sätt unik. Det torde nämligen höra till
undantagen också i schack att skillnaden i ålder
mellan spelarna överstiger etthundraett år! Anna
är född år 2009 och fyller tio i sommar. Carl är
född år 1908 och har nyss fyllt etthundraelva och
det är en högst aktningsvärd ålder, även för en
hobbit, som J R R Tolkien konstaterar i Sagan om
ringen. Av dessa år har schack varit en viktig del
under de senaste nittio eller så.
När Götaverkens verksamhet upphörde blev
Carl nordbohusläning. Han värvades som
verkmästare till ett byggnadsföretag i Skee.
– Jag hann bygga rätt många både småhus och
radhus i Strömstad under de åren. Men det blev
inte lika mycket schack som på Götaverken.

’’

EN PASSANT

Nordens äldste man kom snabbt över förlusten.
UNDER MATCHEN rådde tystnad i Carls kök – all

uppmärksamhet riktades mot brädet och världen
i övrigt upphörde att existera eller tog i varje fall
paus. Vi var bara tre åskådare, men den infann sig
ändå, denna schackets sense of wonder.
Efter matchen pratades det schack och schackminnen. Carl och Anna upptäckte att de har en
gemensam favorit i Pia Cramling. Carl vill minnas
att han spelat simultan mot Pia en gång i tiden och
fått remi.
– Vi var åtta stycken och inkasserade två
remier och sex förluster.
Annas pappa, Holger, spelade simultan mot Pia
i Fredrikstad för bara någon vecka sedan. Anna
spelade inte men fick i alla fall träffa sin idol.

ETT AV CARLS trevligare schackminnen är från en
match i Stockholm då Götaverken mötte Atlas
Copco.
– Jag spelade vid förstabordet och partiet tog
sammanlagt över elva timmar. Vi fick avbryta och
försegla och fortsätta nästa dag. Jag vann till slut.
Det var då jag fick de här, säger Carl och visar
upp ett par vackra ljusstakar från prissamlingen.
Annars är merparten av priserna i Carls vitrinskåp från olika skyttetävlingar. Fälttävlan var en
favoritgren och där tillhörde han Sverigeeliten.
Ett och annat golfpris har också smugit sig in i
samlingen eftersom Carl hyllar maximen att golf
är lika bra för kroppen som schack för själen.
Innan kombattanterna skildes åt utbyttes artigheter och Carl önskade Anna lycka till och hoppades få möta henne igen. Man kan nog gissa att de
tre partierna trots utgången kommer att stanna kvar
i angenämt minne hos både Carl och Anna. De har
ju ändå skapat en sorts schackhistoria. n

Ingenting går upp emot schack när det gäller att stimulera minnet
och tankeverksamheten. När jag inte har någon att spela mot löser jag
schackproblem i tidningen.
Carl Mattsson, 111 år
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Vägen till VM-titeln har blivit
kortare för alla titelspelare. Här
är kvalificeringsstegen:
l chess.com Titled Tuesday
10 ronder blixt i juni
l Fide Grand Swiss Tournament
10 ronder, Isle of Man i oktober
l Kandidatturneringen
14 ronder i början på nästa år
l VM-match
12 ronder – i allo 2 000 bra drag
TfS föreslog en öppen kvalturnnering till Titled Tuesday för
att ge alla teoretisk chans att bli
världsmästare. Idén godtogs,
men i sista stund dök ”tekniska
problem” upp.
BOKSTAVSPROBLEM

En springare ska hoppa runt
och nå alla fält utan att hoppa
på något fält mer än en gång
– och samtidigt skapa följande
citat: ”Chess is a war over the
board. The object is to crush the
opponent’s mind. – Fischer”.
 bokstäver har försvunnit.
Vad skulle det stå i de tomma
fälten? Ledtråd: Tänk schackhistoria och Fischer.
HENRIC BERGENWALL

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

”Trots att jag var vid draget tyckte jag
att jag kunde kosta på mig ett remianbud. Och Kozul kunde inte kosta
på sig att avböja det. Saken var klar. ”
Hellers ledde med tre bönder när han säkrade JEM-titeln 1985.

MÄN FÖR JÄMSTÄLLDHET. Som ett led i sin satsning

för jämställdhet gör Sveriges Schackförbund ett upprop för
nolltolerans mot negativa könsdiskriminerande handlingar och
kommentarer. ”Det ska vara en självklarhet att se situationer
och miljöer ur alla köns perspektiv”, säger ordförande
Ted Gemzell. Ta del av uppropet och skriv under:

ELITSERIEN. Wasa SK hade det starkaste laget på pappret

och matchade sina stjärnspelare Bassem Amin och Alexei
Shirov flitigt med sju respektive sex partier. De tog massvis med
poäng, men saknades i förlustmatchen mot Stockholms SS i
mars. Serien levde därmed in i sista ronden, så det inte bara blev
en ren finalmatch mot Lunds ASK, utan också ett rent finalparti.
LASK:s lagledare Drazen Dragicevic behövde hålla remi mot
Teodor Moreau för att säkra match- och seriesegern och gjorde
det efter 101 drag i Elitseriesäsongens längsta parti. Det var
LASK:s tionde guld och det första sedan 2011.
Bästa poängplockare i Elitserien blev Jonathan Westerberg,
Stockholms SS, som med 7/9 tog en GM-norm. I superettan
tog Tom Rydström 8/9 och ledde sitt Växjö till Elitserien,
tillsammans med Burgsviks Alva SK.
I seriesystemet tog fyra spelare full pott (7/7):
l Gabriel Dehlin, Visby SK
l David Douhan, Pyramidens SK
l Carl Hammarlund, SK Mumien
l Stig Andersson, Hisings-Alliansen Götaverken/Lundby


 
 
   
  
   
    

 

 Said Outgajjouft

n Johan Henriksson

MINIATYR
De två snabbaste vinsterna
i Superettan signerades
Johan Henriksson, Kungstornet. Hur avgjorde han i
diagramställningen?

LÖSNING: 9...¥xc2!
Vit gav upp med tanke
på 10.¦xc2 ¤d3 matt.

DET SKALL GENAST sägas att omständigheterna

EN PASSANT
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Silversuccén –
det största på 78 år!

turneringen i Malmö i början
av maj. Det ska bli kul!
Hur har du firat silvret?
– Vi blev väl omhändertagna
i Skopje. Sen var det skönt att
komma hem. Även om det bara
blir nån vecka nu. n

Nils Grandelius magnifika EM-silver i Skopje är
den största framgången för svenskt herrschack
sedan Gösta Stoltz blev Europamästare i München
1941.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM

EUROPAMÄSTERSKAPET 2019

Vladislav Artemijev

G

Nils Grandelius
Kasper Piorun

 Nils Grandelius

n Vincent Keymer
þ EM, rond 4
& Kommentarer: N.Grandelius

DET ÄR EN GLAD Nils Grandelius som ringer upp från bostaden

i ett vårligt Köpenhamn för att berätta om sin turnering.
– Jag spelade ganska säkert, utom i ett parti. Och jag vann
flera partier som kunde slutat remi. En del av mina motståndare hade nog en lite sämre dag än vanligt. Gledura uppenbarligen, men också Erdos.
– När sånt händer flera gånger i samma turnering börjar
man ju fundera på anledningen. Kanske handlar det om en
ökad respekt för min högre rating.
Hur var dina förberedelser?
– Jag hade en dags paus efter Lag-VM. Så jag hann tvätta
och packa. Det var det hela.
Hur lätt var det att släppa Lag-VM, som inte kan ha varit
någon trevlig upplevelse för dej?
– Ganska lätt. Det kändes snarast som en fördel att få en ny
turnering direkt efter. Det hade varit värre att gå hemma en
månad och ha det trist.
– Dessutom gjorde jag en del förberedelser under Lag-VM
som jag hade nytta av.
Vad hade du för förhoppningar innan EM startade?
– Inga speciella mål alls. Jag var redan kvalificerad för
World Cup, så det gav mej fria händer att spela på och se hur
det gick.
Var vinner du partierna? Öppning, mittspel, slutspel?
– Ganska ofta tidigt i mittspelet, eller till och med i själva
öppningen. I rond sju mot Predke, till exempel, hade jag ett
djupt pjäsoffer i en ovanlig variant.
– När man möter motståndare som är lite sämre är det
mycket större chans att man får in sina förberedelser. De
riktigt starka spelarna är inte lika naiva. De känner på sig
när något är på gång.
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EM-SILVER

Foto: David Llada

randelius resultat på 8½/11 – sju vinster, tre remier och
en förlust – innebar delad förstaplats, en eloprestation
på 2782 och en prissumma på 150 000 kronor.
Guldet gick, efter särskiljning via starkaste motstånd,
till den unge ryssen Vladislav Artemijev – högst rankad i
startfältet – medan polske Kacper Piorun tog brons.

Gick du in i någon prepp också?
– Nästan hela mitt förlustparti
mot Azarov var en prepp där jag
hade missat hans starka idé i mina
analyser. Men jag spelar ganska
riskabelt schack med de skarpaste
varianterna. Då ökar risken att
någon gång komma förlorad ur
öppningen.
Vad har arbetet med Magnus
Carlsen betytt för din utveckling?
– Ganska mycket. Att sitta med
de spelarna gör att man blir sugen
på att arbeta hårdare med schack.
Det är intensivt, men också oerhört
inspirerande. Att behålla den
känslan i sitt eget schack när man
kommer hem är vad som räknas.
Hur går du vidare efter detta?
– Ett par turneringar till och
sedan en lång paus för att träna. Jag
har spelat oerhört mycket hittills i
år. Jag måste analysera alla partierna
och komma upp med nya idéer i
mina öppningsförberedelser. Allt
sånt sackar efter när man spelar
mycket.
Vilken är nästa tävling i Sverige?
– Jag kommer till TePe/Sigeman-

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6
7.f4 £b6 8.a3
Jag ville spela något ovanligt
som det var mindre chans att
han kände till. Det visade sig
vara en riktig bedömning.
8...¤bd7 9.¥h4 ¥e7 10.¥f2
£c7 11.g4 ¤c5 12.¥g2


 
 
  
    
  
    
  
  


12...h6
Här får jag betalt för mitt öppningsval. Svart kastar omotiverat bort ett viktigt tempo och
försvagar dessutom sin ställning.
Han måste spela 12...d5 innan
vit hinner få kontrollen.
13.£e2 g5 14.e5 dxe5 15.fxe5
¤fd7 16.¥g3 ¤f8


 
  
  
    
   
    
 
   

17.¤f5!
Svart ligger långt efter i
utvecklingen. Men om han
väl lyckas utveckla sig har han
lite bättre struktur. Vit bör
alltså göra något snabbt och
dynamiskt. Ett klassiskt offer i
sicilianskt!
17...exf5 18.¤d5 £d8 19.0-0-0
¥e6


  
  
  
  
   
    
 
  


20.¤f6†
Jag vill inte ta hans dam. Han
får flera pjäser i utbyte och
mitt angrepp tappar en del fart.
Nu är alla vita pjäser aktiva
och kungen har långsiktigt
ingenstans att gömma sig. Det
är initiativ som gäller.
20...¥xf6
21.exf6
¤b3†
22.cxb3 £c8† 23.¢b1 f4
24.¥f2 ¤d7 25.h4 ¦g8 26.hxg5
hxg5 27.¦d6 ¢f8


 
 
  
    
   
   
  
  


28.¦xe6!
Det är forcerad matt.
28...fxe6 29.£xe6
1–0
Exempelvis 29...£e8 30.£d6†
¢f7 31.¦h7† ¢g6 32.£d3†
¢xf6 33.£f5 matt.

EM-SILVER
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VÄLKOMNA TILL SM I ESKILSTUNA 5-14 JULI
– den stolta fristaden –
Anmälan & kontakt
Via www.schack.se, betalning senast
10 juni. Fullständig inbjudan på hemsidan.

Sverigemästarklassen
Vem kliver fram i SM-grossisten Hans
Tikkanens frånvaro?
Bengt Kvisth är stabil klubbspelare i Limhamns SK.

Sveriges Schackförbunds kansli
tel, 011-107420, schacksm@schack.se

Schack-SM

Hillarp

Blomqvist Cramling Küçüksari

Sveriges Schackförbunds kongress 2019 hålls söndagen den 7 juli klockan 10.00 på
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. Kongressen är öppen för alla.

SM-LÄGER för ungdomar
l Tjejläger i Stockholm

17-20 juni
Nina Ziegler (f.d. Blazekovic)
l Tjejläger Stenungsund
24-26 juni
Kajsa Nilsson, Ylva Sixt & Johanna Nabbing
l Sommarläger i Göteborg
27-30 juni
IM Ari Ziegler & Nina Ziegler
l Lomma nära Malmö/Lund
29 juni-2 juli
IM Björn Ahlander
l Sportsheart, Värmdö, Sthlm
4-9 augusti
WFM Emilia Horn
http://schack.se/wp/wp-content/uploads/2019/03/sommarlager_2019.pdf

VÅGA!

Sverige debuterade i Lag-VM
Inbjudan kom en vecka innan start. Elitkommittén fick ett dygn för att skaka fram
pengar, spelarna några timmar för att lämna besked. På plats i Astana i Kazakstan
sattes målsättningen upp: våga spela som om det hade varit vilka motståndare som
helst och inte – som på bilden – världsstjärnor från Ryssland.
TEXT AXEL SMITH FOTO DAVID LLADA

LAG-VM
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et är gamla Fides fel!”
Presschefen Yannick
Pelletier förklarade
varför Lag-VM schemalades
först en månad i förväg. Det
gjorde att flera lag kom utan
sina bästa spelare och när
Polen lämnade återbud i ett
sent skede gick frågan vidare
till de bäst placerade lagen i
OS. När fem tackat nej fick
elfteplacerade Sverige chansen.
”En sådan här turnering
borde planeras en månad i
förväg”, sa Pelletier och menar
att den korta förberedelsetiden
ursäktar en del arrangörsmissar, bland annat en ickefungerade hemsida. Han
beklagade sig också över bristen
på respons när han mailat och
ringt svensk dagspress.

FÖR SPELARNA märktes emel-

lertid inga brister. Det kryllade
av volontärer och servicenivån
var hög. Den första dagen var
det otänkbart att få gå de 300
meterna från spellokalen till
hotellet utan ledsagare, i matsalen hann personalen erbjuda
kaffe och juice ett antal gånger
redan innan man börjat äta,
och hotellrummen städades
trots skylten om att inte störa.
DET SVENSKA LAGET bestod av

Nils Grandelius, Erik Blomqvist,
Axel Smith och Linus Johansson
med Hans Tikkanen som spelande kapten. För mig började
det på sämst tänkbara vis.

 Surya Ganguly
n Axel Smith
þ Indien-Sverige

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥a4 ¤f6 5.d3
Det kan tyckas väl tidigt, men
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LAG-VM

19.¥b3?!
Exakt är 19.¤h4 £h7 20.¦h1
¥xd5 21.£f3! och 22.¤f5 är ett
farligt hot. Vit står klart bättre.
19...£h5 20.¢e2

Arrangemanget var av högsta klass och för att ytterligare ge ett
seriöst intryck påminde man om klädkoden inför varje rond.
Svenskarna klarade sig utan anmärkning, efter att ha fått dispens
för mörka jeans. Från vänster Nils Grandelius, Axel Smith, Linus
Johansson och Erik Blomqvist.
Andra fick tillsägelser, men alla var inte lika inför lagen. Alexander
Grisjtjuk spelade glatt i t-shirt och jeans.

härifrån spelade jag utan teorikunskap. Ganguly hade spelat
5.0-0 i 69 partier av 69.
5...b5 6.¥b3 ¥c5
Detta kändes logiskt när vit inte
kan göra d2-d4 i ett drag.
7.¤c3 0–0?!
Oförsiktigt, som partiet visar.
8.¤d5 h6
För att stoppa ¥c1-g5 innan jag
stänger ut löparen med ...d7-d6.
9.c3 d6 10.¤xf6† £xf6 11.¥d5
¥d7


  
  
  
  
   
  
  
  


12.¦g1!
Jaså, rockerade inte vit i drag fem?
Idén introducerades , efter
att jag blev stormästare och
slutade ladda ner partier vecka

efter vecka. Både Erik och Nils
påpekade att detta i princip är
vad vit hoppas på efter 5.d3.
Till en början tyckte jag att
det såg förlorat ut, men sedan
hittade jag en fortsättning som
minimerar skadan.
12...h5!
Förhindrar g2-g4-g5 följt av
¥xg5 och damen har inget förnuftigt fält.
13.h3 ¦ae8 14.g4 hxg4 15.hxg4
¤e7 16.¥g5 £g6 17.¥xe7 ¦xe7
18.g5


   
  
  
  
   
  
   
   


18...¥e6
Tidigare är 18...£h5 spelat, men
efter 19.¢d2! följt av 20.¦h1
rullar vits angrepp på.


   
   
  
  
   
 
  
   


20...¥xb3?
Jag såg idén som följer i partiet,
men var tvungen att göra ett
drag för att inte få slut på tid och
hoppades att en räddning skulle
dyka upp.
20...¥g4
21.¦xg4
£xg4
22.£h1 är hopplöst för svart.
Det kändes galet att låta
damen komma till b3 med
tempo efter 20...f5! 21.¥xe6†
¦xe6 22.£b3 £e8, men det
finns ingen klar vinst och svart
leker med idéer som 23...fxe4
24.dxe4 ¦xf3 25.¢xg3 £f8†.
21.£xb3 £g6 22.¦h1 ¦e6
Vits poäng är 22...£e6 23.¦h2
£xb3 24.¦ah1! £xb2† 25.¤d2.

   
   
   
   
   
   
  
   

Analysdiagram
Jag har föga glädje av min extradam när vit sätter matt. 25...f5
26.g6 ger bara ett drags respit.
Under tiden Ganguly tänkte
hade jag insett att det inte fanns
någon räddning som dök upp,

och avslutade partiet med ett
halvdussin hopplösa drag.
23.¦ag1 ¦fe8 24.¢e1 f6
25.¤h4 £f7 26.g6 £d7 27.¤f5
c6 28.£d1 £a7 29.¦h8† ¢xh8
30.£h5† ¢g8 31.£h7† ¢f8
32.£h8 matt
Vår målsättning var att våga,
men efter den inledande förlusten mot Indien med 3½-½
tillkom en ny: att överleva i 20
drag. Den höjdes senare till att
spela ett helt ordentligt parti.
Motståndet var nämligen tufft
– när Norge deltog för två år
sedan fick en av spelarna resa
hem utan poäng.
Vi kom dock snart in i det
och fick med oss två minnesvärda matchsegrar.

SAMMA DAG som Lag-VM

inleddes erkände den
kazakiske skidskytten
Aleksej Poltrani doping.
Han tog senare tillbaka
erkännandet: ”Jag tänkte
nog använda förbjudna
substanser, men ångrade
mig.”
I Lag-VM var det
dopingtester, men också
metalldetektorer och
slumpmässiga genomsökningar av spelarna.
– Man blir lite paranoid,
sa Erik Blomqvist när han
blivit utvald. Tänk om
någon placerat något i ens
kläder.

Sverige–Azerbajdzjan 3-1

Azerbajdzjan är bra i medgång,
men tappar snabbt intresset
vid motgång. De hade inlett
svagt och vår optimism stärktes
ytterligare när två av deras
spelare sågs dricka öl vid halv
tre-tiden natten innan partiet.
Erik Blomqvist fick spela Nils
favoritvariant, där ”vit vinner
om han hela tiden gör det näst
bästa draget.” Erik gjorde, för
säkerhets skull, oftast det allra
bästa draget och vann damen
efter 27 drag. Därefter fick han
fortsätta spela vit resten av turneringen.
Samtidigt fick Linus Johansson in en kontring mot Etalj
Safarli.

 Eltaj Safarli

n Linus Johansson
þ Azerbajdzjan-Sverige
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6
4.e5 ¤fd7 5.¥d3 c5 6.c3 ¤c6
7.¤e2 cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6

SLUTSTÄLLNING Mp Pp

1.Ryssland

16 23½

2.England

13

21

3.Kina

12

12

4.Indien

11

22

5.USA

11 20½

6.Iran

8

18

7.Azerbajdzjan 8

16½

8 Kazakstan

4

14½

9.Sverige

4

10½

10.Egypten

3

12½

LAG-VM
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¤xf6 10.0–0 ¥d6 11.¤f3 £c7
12.¤c3 a6 13.¦e1 0–0 14.h3


 
  
 
   
    
 
  
   


En normal franskställning.
Svart brukar utveckla sig med
14...¥d7, men Linus vågar ta i
mot sin högrankade motståndare.
14...h6!? 15.a3 g5
Svart planerar att ställa damen
på g7 med framtidsutsikter längs
g-linjen, en plan Emanuel Berg
rekommenderar i sin fransktrilogi – dock inte i just denna
ställning. Det krävs energiskt
spel från vits sida för att utnyttja
de svagheter som uppstått, och
det lyckas inte Safarli med.
16.¥c2 £g7 17.¤e5 ¥xe5
18.dxe5 ¤d7 19.b3?!
19.h4 var bättre.
19...¤dxe5 20.¥b2 d4 21.¤e4


 
   
 
    
   
  
  
   


De närmsta sju dragen förbättrar
Linus metodiskt pjäs efter pjäs.
21...¤g6 22.¤d6 e5 23.¥e4
£f6 24.¤xc8 ¦axc8 25.£d2
¤f4 26.¦ac1 ¦cd8 27.a4 £d6
28.¦c4
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28...d3!?
Linus resonerade att om han
ska komma vidare behövs detta
drag. Alltså: våga!
29.f3 ¦fe8 30.¢h2 £d7
31.¦ec1 ¤e2 32.¦xc6?
Förhastat – Safarli missade svarts
kontring. Efter 32.¦d1 ¤f4 är det
inget fel på vits ställning.
32...bxc6 33.¦xc6


  
   
  
    
  

  
    


33...£a7!
Där satt den. För att gardera
g1–fältet behöver vit släppa
blockaden av d-bonden.
4.£d1 £e3 35.¦g6† ¢f7
36.¦xh6 d2 37.¦h7† ¢g8
38.¥c2 £f4† 39.¢h1 ¤g3†
40.¢g1 £e3† 41.¢h2 £e1
0–1
42...£xd1 följt av 43...¤f1† och
44...¤e3 vinner en pjäs.
EFTER ATT HANS förlorat behövde
Nils Grandelius remi mot
Arkadij Naiditsch för att säkra
matchsegern. Naiditsch är kanske den störste optimisten i
världseliten, en attityd som gjort
att han besegrat Anand och

Nils förväntade sig 29...£a5 och
trodde att partiet skulle sluta
med dragupprepning: 30.¤h6†
¢h8 31.¤xf7† ¢g8 32.¤h6†.
Naiditsch var som vanligt redo
att ta stora risker för att spela
vidare.
30.¤xg7 ¦c8 31.¤f5 c3 32.£c1
¢h8 33.£g5 £e5 34.¦e3 b4
35.¦g3

The Palace of Peace and Reconciliations är värd för årliga konferenser för ökad förståelse
mellan världsreligionerna.
Energin koncentreras till mitten
av pyramiden, sägs det, och
här kan man lämna en önskan.
Linus Johansson struntade i
världsfreden och önskade seger
mot USA. Det uppfylldes inte.

Kramnik två gånger vardera,
men som också gör att han förlorar relativt ofta.

 Nils Grandelius

n Arkadij Naiditsch
þ Azerbajdzjan-Sverige


  
  
    
  
   
   
   
    

Svart har en fin bondemajoritet,
men som kompensation har vit
tre pjäser som angriper och är
redo för ¦e1–e3-g3. Jag trodde
på Nils, men det berodde nog
mest på att jag blivit matt mot
honom ett stort antal gånger i
liknande ställningar.
29...c4


   
  
    
   
   
   
   
    


35...¥c5?
Svart hade behövt offra
löparen för att köpa sig ett
tempo: 35...¥g7! 36.£xg7†
£xg7 37.¦xg7 ¤c2 38.¥xc3
bxc3 39.¦xf7 och det blir remi
efter att vit gett springaren för
c-bonden.
36.¤h6 ¥xf2† 37.¢xf2 £d4†?
37...£xg5! 38.¦xg5 ¦f8 ger vit
en merbonde i slutspelet efter
39.¦c5 och dubbelslag på c3.
38.¢f3 £d1† 39.¢f4 £d2†
40.¢f3 £d1† 41.¢f2 £d4†


   
  
    
    
   
   
   
    


Vid det här laget var övriga
partier klara och som åskådare
var jag rädd att kapten Hans
skulle be Nils säkra match-

segern genom att fullfölja dragupprepningen. Men Nils satt
rutinerat kvar vid brädet för
att inte kunna få någon sådan
order.
42.£e3 £xe3† 43.¢xe3 ¦f8
44.¢d4! f6
Nils poäng är 44...¤c2† 45.¢e5
¤xa1 46.¢f6 c2 47.¦g8†! ¦xg8
48.¤xf7 matt. En häst räcker!

   
  
    
    
   
   
  
    

Analysdiagram
45.¢d5 1-0
Efter 45.¢d5 ¤c2 46.¢e6 ¤xa1
47.¢e7 c2 48.¢xf8 c1£ har vit
två drag som mattar.
Azerbajdzjan är det bästa laget
Sverige slagit i modern tid –
med andra ord sedan Nils debuterade i landslaget.

Stäppens Dubai

Astana är världens senast
byggda huvudstad. För drygt
tjugo år sedan ansåg den
kazakiske presidenten att det
var en säkerhetsrisk att landets
huvudstad låg vid den kinesiska
gränsen. Sagt och gjort – man
började bygga en ny stad mitt i
världens största stäpp – tidigare
obefolkad så när som på ett
sovjetiskt fångläger för ”hustrur
till fosterlandets fiender”.
Det märks att Astana är en
stad som planerats från grunden.
De breda gatorna går i rutnät
och det är gott om plats, både
mellan byggnaderna och inne på
hotellet.
”Det är vår historia som

nomader som gör att vi behöver
mycket plats”, sa vår guide, men
utan att förklara varför alla bor i
skyskrapor. Under de två veckor
vi var där såg vi inte många hus
av svensk storlek.
Idag kallas Astana för stäppens
Dubai och det finns byggnadskomplex uppkallade efter förebilden i Mellanöstern.

Sverige – Egypten 2½-1½

När jag blev uttagen hade jag
inte tränat seriöst sedan förra
sommaren och inte flugit på
tre år. Jag trodde inte att jag
skulle åka så långt igen, men
när samtalet kom tog det inte
många sekunder att tacka ja.
Att vi skulle flytta mitt under
turneringen underlättade – det
slapp jag gärna...
De drygt trettio timmar jag
hann träna innan avresa blev
mestadels Woodpecker Method,
och öppningarna fick lösas efterhand.

 Adham Fawzy

n Axel Smith
þ Sverige-Egypten
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6
4.¥xc6 dxc6 5.0–0
Inför matchen mot Egypten
hade jag sökt upp vad deras
ukrainske kapten spelade och
fått en misstanke om avbytesspanskt. Då plockade jag fram
en idé från 2008. Datoranalyser
från den tiden är inte mycket
värt idag, men för ett parti
duger allt så länge motståndet
inte är av högsta nivå. (Läs: inte
mot Anands sekundant, som
mot Indien.)
5...¥e7 6.¤c3
Efter 6.¤xe5 £d4 vinner svart
tillbaka bonden, men får lägga
några tempon med damen. Det
LAG-VM
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Kazakstan har haft
samma president sedan
landet grundades vid
Sovjetunionens sammanbrott 1991. Han har döpt
otaliga byggnader efter
sig själv och gjort sin
födelsedag till nationell
helgdag. I The Baiterek
Tower kan man lägga sin
hand i ett guldavtryck
och på vis få skaka hand
med honom.

är den kritiska fortsättningen. I
partiet får svart en bekvämare
pjäsuppställning
än
efter
huvuddragen 5...f6 och 5...£f6.
6...¥f6 7.h3?! ¤e7 8.¤e2 c5
9.d3 ¤c6
Springarens drömfält är e6,
där den håller koll på både f4
och d4. Efter 9...¤g6!? gör den
mindre nytta än på c6, men har
enklare att fortsätta mot e6.
10.c3


 
 
  
    
   
 
 
  


10...0–0?!
Precis som mot Ganguly
rockerar jag för tidigt. Alpha
Zero hade gått på angrepp med
10...g5 eller 10...h5. Det var för
övrigt möjligt redan i drag sju.
11.¥e3 b6 12.£c2 ¦e8 13.¦ad1
£e7 14.¦fe1 ¥b7
Om vit avstår från d3-d4
är löparen bättre på c8-h3diagonalen, men jag ville få med
tornet i spel.
Mer om Lag-VM:
 Samtal (sida 46)
 Kombinationer (sida 55)
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15.¤g3 g6 16.¤h2 ¦ad8 17.¥h6
¥g5 18.¥xg5 £xg5 19.¤g4


  
 
 
    
  
  
 
   


19...¦d6
Två trix svart ska undvika är
19...f5?? 20.exf5 gxf5 21.¤xf5
med gaffel på h6 och 19...¦d7?!
20.£c1! £xc1?? 21.¤f6† och vit
vinner kvalitet.
20.¤e3 ¤d8!
Jag såg inget sätt att bestraffa
den temporärt passiva springarplaceringen.
21.a3 ¤e6 22.b4 ¦ed8 23.¢h2
23.¦d2 gör det möjligt att
gardera upp d-bonden med
båda tornen.
23...¤f4 24.bxc5 bxc5 25.¤c4


   
 
  
    
  
  
  
   

25...¦xd3?!

25...¤xd3 26.¦e2 ¤b4? ser ut
att vinna en kvalitet, men efter
27.£c1! £xc1 28.¦xc1 är det vit
som vinner kvalitet.
Det lugna 25...¦6d7! övervägde jag inte. Om vit garderar
bonden med 26.¦e3 avgör
26...h5.
26.¦xd3 ¦xd3 27.£b3 h5!?
27...¥c6 28.£b8† £d8 29.£xd8†
¦xd8 30.¤xe5 ¥a4 ger vit bättre
struktur, men svart aktivare
pjäser. Jag går för kungen.
28.£xb7 h4


   
  
  
    
  
  
   
    


29.¤e3?
29.£c8† ¢g7 30.£g4 räddar
kungen, men vits struktur är
horribel efter 30...£xg4 31.hxg4
hxg3† 32.fxg3 ¤e6.
Ingen av oss såg det bästa försvaret: 29.£a8† ¢g7 30.¤f5†!
gxf5 31.exf5. Vit vinner
e-bonden och är med i matchen.
29...hxg3†
30.fxg3
¤xh3
31.£c8† ¢g7
Slår vit på h3 får svart ett damslutspel med merbonde. Den säkra
kungen gör att det bör vinna.
32.¤g4 ¤f4
32...£h5 33.gxh3 33...¦d2†
mattar, men jag ville inte tillåta 33.£g8†. Slutspelet är dock
vunnet – liksom partifortsättningen.
33.¤e3
33.gxf4 £h4† vinner tornet.
33...¤e2 34.¦xe2 £h5† 35.£h3
£xe2 36.¤g4 ¦d6 37.£h6†
¢g8 38.£g5


   
   
  
    
  
    
  
    

38...£xe4?
Ett praktiskt beslut att ge tillbaka kvaliteten för att få ett
vunnet damslutspel, men nog
borde jag kunna se att vit bara
har en konstruktiv schack efter
38...¦d2.
39.¤f6† ¦xf6 40.£xf6
I det här läget spelade Fawzy
två drag utan att skriva för att
ge mig mindre tid att tänka
på det fyrtionde draget. Jag
stannade klockan och tillkallade
domaren, men ingen av dem
som kom var särskilt duktiga på
engelska. Deras bästa gissning
var att jag krävde remi. Det blev
ingen extraminut.
40...£e3
40...£e2!? garderar a-bonden
och ger inte vit något motspel.
41.£xa6
Spontant ville jag sätta fart på
e-bonden utan att lägga tid på
att slå på c3, men damen måste
ändå flytta och c3 är ett bra fält
som täcker den enda diagonal
där vit kan schacka.
41...£xc3 42.a4 ¢g7 43.£a8 c4
44.a5 £a1 45.a6 c3 46.£c6


    
   
 
    
    
    
   
    


46...£b2?
Trots att jag använde mina
sista minuter hittade jag inte
46...£c1! 47.a7 c2 och svart får
damen med schack: 48.a8£
£h6† 49.¢g1 c1£† 50.£xc1
£xc1†. Det ger en extra bonde
jämfört med partiet.
47.a7 c2 48.£xc7 c1£ 49.£xc1
£xc1 50.a8£
Jag bedömde denna ställning
som vinnande, men det
stämmer förmodligen inte.
50...£h6†
51.¢g1
£e3†
52.¢h2 £h6† 53.¢g1 £e3†
54.¢h2 £d4 55.£e8?
55.£b8 e4 56.£f4 är ett bättre
försvar.
55...e4 56.£e7 e3 57.£e8


   
   
   
    
    
    
   
    


57...£d2?
57...£c5 vinner. Svart följer
upp med 58...£h5† 59.¢g1
£d1† 60.¢h2 e2 och vit hinner
inte få till några remischackar
förrän bonden promoverat.
58.g4 stoppar schacken på h4,
men ger svart möjlighet till
58...£c7† 59.¢h3 £c3 60.¢h2
£d2 61.£e5† ¢h7 62.£e7
£f2 och damen garderar h4.
(Annars hade vit haft 63.£h4†
¢g7 64.£d4† med remi.)
58.£e5† ¢h7 59.£e7 ¢g8
60.£e8† ¢g7 61.£e5† ¢f8
Jag brukar säga att det aldrig är
remischackar i liknande slutspel.
Det är det inte heller, men det
betyder inte att bonden går i dam.
62.£b8† ¢e7 63.£e5† ¢d7

64.£b5† ¢d6 65.£b8† ¢c5
66.£c7† ¢d4 67.£d8†?


    
   
   
    
    
    
   
    


Vit borde slagit på f7. Normalt
håller man bara remi mot tornoch springarbönder, men här
begränsar g-bönderna svarts
kung. Då den inte kan gå längre
än till f-linjen (f1/f2) kan man se
e-bonden som en springarbonde.
Alltså: remi. Men inte med svarts
f-bonde kvar på brädet.
67...¢c4
68.£c8†
¢b3
69.£b7† ¢c2 70.£c6† £c3
71.£a4† ¢c1 72.£f4


    
   
   
    
    
    
   
    


72...f5!
Bonden tar viktiga fält, som vi
ska se senare i partiet.
73.£f1† ¢d2 74.£f4 ¢e1
75.£f3 £h8† 76.¢g1 £d4
77.¢h2 £e4
0–1
Erik Blomqvist höll tungan rätt
i mun i ett annat damslutspel,
och efter 144 drag skrevs matchsegern till 2½-1½. Mest utmattad: kapten Tikkanen.
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1...e1£? 2.£c4† och vits dam
håller sig till triangeln f4-c1–c4
med en välkänd remi.
Svart har dock ett sätt att
vinna. Lösning sist på sidan.

Demokratisk laguttagning
Med två matchvinster blev det
en behaglig fridag. De guider
som visade staden hade en sak
gemensamt: de berättade hur hög
varje byggnad var i meter, och
hur det stod sig i förhållande till
resten av världen. Vi fick veta att
de har världens längsta ministerbyggnad, världens femte största
flagga och vi fick se masterpiece efter masterpiece. Turen
avslutades med ett besök på det
havsakvarium som är det i världen
som ligger längst från havet.
Några problem med föro-

reningar har man inte – staden
är ännu av den storlek att de
arktiska vindarna blåser ut alla
avgaser på stäppen. Där är livet
annorlunda – i nationalsporten
kokpar tävlar två lag om att rida
in i mål med ett getkadaver.
kapten var det
sagt att vi skulle ha en demokratisk laguttagning vid lagmötet på kvällen. Den började
med att Hans frågade om någon
ville vila. Efter en stunds tystnad
sa någon att han fick bestämma,
och oftast ställde han över
sig själv enligt principen att
kaptenen alltid lämnar ett
sjunkande skepp först.
Kanske en orättvis jämförelse,
för med två matchsegrar
undvek vi sistaplatsen. Och hur
gick det med målsättningen att
våga? Vi spelade ut partierna
och kapten Hans fick noll
remianbud att ta ställning till.
Mot Kina valde vi en strategi
som kan verka märklig: Erik
spelade en galen ställning mot
det taktiska underbarnet Wei
Yi, undertecknad försvarade
ett svårt slutspel mot teknikern
Bu Xianghi, Nils Grandelius
letade efter vinstchanser med
svart mot världselvan Yu Yanghi

UTAN EN SEPARAT

och Linus Johansson bjöd upp
till kamp mot kämpen Ni Hua.
Det gav nästan oavgjort mot de
regerande olympiska mästarna.
Eriks parti var för övrigt en
förberedelse från början till slut
av sekundant Martin Lokander.
Det låter kanske inte så modigt,
men det var överraskande att
Wei Yi inte spelade vidare.
TROTS DE TVÅ skrällarna ska
man inte sticka under stol med
att vi var nära att bli nollade i
flera matcher. Det går att hitta
ursäkter, som att ryssarna åkte
på gemensamt träningsläger och
hade tre sekundanter på plats,
eller att vi hade stora problem
att sova under större delen av de
två veckorna. Boven i dramat var
inte jetlag, eller ovanan vid alla
efterrätter på middagen, utan
temperaturen på rummet. Vad
man än ställde in airconditionen
på gick den inte under 24 grader.
Själv testade jag en natt att sova
med fönstret öppet och vaknade
efter fem timmar av att det var 3
grader.
Som kapten var Hans tvungen
att stiga upp för att lämna in
laguppställningen på papper
kl 09.00, vilket dessutom gav
en extra stress när han försökte
somna. Känns inte helt modernt.
Men det är dåliga ursäkter,
och vi behöver inte heller några
ursäkter. Vi är glada över att ha
varit med och att ha fått svart
på vitt vad som skiljer mot
nästa nivå. Själv är jag för första
gången på tre år inspirerad av
att lära mig något nytt. n

80...e1¤! 81.£c4†
£e2 82.£f4† ¤f3†! 83.£xf3†
£xf3 84.gxf3 g5! Svart
behåller båda bönderna och
då avgör den aktiva kungen.
LÖSNING:

Nils Grandelius spelade remi mot Rinat Jumbajev.
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STORMÄSTAREN
När Malmöfödde Daniel Semcesen blev Sverigemästare i Borlänge 2014 kom det som
en överraskning för de flesta. Favorit var han knappast, men han spelade bäst bland
många jämbördiga i ett tajt race om titeln.
Idag har han trappat ner på schacket, flyttat till Uppsala, blivit sambo och jobbar
som barnskötare. Här berättar han om sitt liv på de 64 rutorna och bjuder på en nästan
schackfilosofisk analys av ett typiskt ”Semcesenparti”. INTERVJU ANDERS SANDSTRÖM

En reflektor vid brädet
Hur gammal är du när du
börjar?
– Jag tror jag var sex. mamma
Verona lärde mej. Sen fick jag ett
flygblad i tvåan i skolan. Så jag
började spela i klubb – det blev
Malmö AS.
Du har en typisk ”malmöitisk”
bakgrund?
– Ja, mamma föddes i Serbien
av Bosniska föräldrar med
bakgrund i Ukraina. Min pappa
är från Thailand.
Vad har det här betytt?
– Ganska mycket, inte för
schacket, men för hur jag blivit
som person. Jag har mött väldigt
många olika kulturer, hört flera
olika språk. Men hemma var det
svenska, det enda gemensamma
språket.
Vad minns du från plugget?

– Jag tyckte inte om att läsa.
Men jag gjorde det och det gick
bra.
När insåg du att du hade talang
för schack, att det var din grej?
– Ganska tidigt, tror jag. Jag
höll på med lite fotboll och
sen musik. Men jag la av efter
blockflöjt. Det var inget för mej.
Schacket var det, tydligt.
Vad var det du hittade där?
– Jag märkte att det var något
jag var bra på. Det var helt
enkelt känslan av att tävla och
vinna. Det gick bra redan i min
andra tävling och jag var snabbt
med på prispallen.
– Det sporrade mej!
Hur tränade du?
– Jag spelade. Det var min
träning. Jag kan inte minnas att
jag läste schackböcker, det kom
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jag såg i
slutet av mitt parti var om jag satte
in damen i fel läge:

    
    
   
   
    
    
  
   

Analysdiagram

DET ENDA OROSMOMENTET

GM Daniel Semcesen
Född: 17 augusti 1986
Bor: Lägenhet i Uppsala
Klubb: Helsingborgs ASK
Favoritspelare: Karpov,
Petrosian, Smyslov, Capablanca, Carlsen.
Bästa schackbok: Lars Bo
Hansens ”Foundations of
Chess Strategy”
Träningstips: Spela så
mycket som möjligt.
Sverigemästare: 2014.
Dricker: Vatten.
Träningstips: Jag slutade
träna och plötsligt lossnade
det....
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långt senare. Spelet blev min skola, min träning.
Det var mycket snabbschack och blixt men också
så många långpartier som möjligt.
Har det påverkat din spelstil?
– Mest i hur jag hanterat mitt schack. Jag tränade
mycket en period men det hände väldigt lite. Sen
slutade jag träna och plötsligt lossnade det.
Du har berättat att du analyserade dina
svagheter under den perioden. Vad hittade du?
– Som alla som arbetar med sitt schack gick jag
igenom en resa. I början var jag nog duktig på
strategi medan det taktiska bara var något som
kom och förstörde.
Hade du någon förebild?
– Alla de schackspelare som Lars-Bo Hansen
kallar för ”reflektorer”. Jag tänker kanske främst
på Karpov.
Vad är spelstil för dej?
– Jag skulle säga att det är någon sorts algoritm,
om man jämför med en dator. Att du tittar på
en ställning och du ser vilka planer som finns
utifrån din förförståelse av liknande ställning, din
erfarenhet.
– Det leder till att folk tar olika beslut i samma
ställning. I öppningsteorin har man mer analyser
bakom när man kommer med nya idéer, men
i mittspelet där de teoretiska dragen inte är så
viktigt är man friare att välja mellan olika fortsättningar.
Och i så fall, vad dominerar din egen spelstil?
– Någon har beskrivit det som att jag ”gör
ingenting” – att jag väntar på att motståndaren ska
göra misstag. Där känner jag igen mej. Så ser det
ut när reflektorerna spelar.
Hur då?
– Man försöker sakta förbättra sin ställning,
man väntar på en chans till ett större positionellt
övertag.
Hur har du valt din öppningsrepertoar?
– Jag vet inte om jag har gjort så mycket val.
Som junior provade jag ganska mycket och insåg
så småningom att vissa saker fungerade bättre
eller var lättare att spela.
Vad har det inneburit konkret för repertoaren?
– Att spela system som jag kan ganska bra och
som är baserade på positionella principer. Spanskt

’’

som svart. Och som vit 1.d4 och sedan får man se
vad som händer.
Blir du nervös vid brädet?
– Det varierar. Ibland inte alls, ibland väldigt
mycket. Det kan förändras under partiets
gång. Om du vet att du står bra, men också att
ställningen är komplicerad och rörig, så känns det
som det finns mer att förlora än att vinna.
– Sånt kan göra mej nervös!
Leder det till att du fegar ur och bjuder remi?
– Intressant fråga. Jag skulle säga att jag bjuder
oftast inte remi – men jag har för lätt att acceptera
ett remianbud.
– Vinnarskallen var starkare när jag var yngre.
Idag är jag mer nöjd med två remier än med en
vinst och en förlust. Att undvika att förlora har
blivit ganska viktigt.
Varför?
– En förlust påverkar ens humör och ens
självbild. Det finns de vars hela tillvaro påverkas
oerhört. Jag tycker inte jag är sådan, men min
sambo håller inte med. Ha, ha.
– Så jag är troligen inte objektiv där!
Din syn på tidsnöd?
– Jag har alltid försökt spela ganska fort för
att ha gott om tid i kritiska lägen. Om du bara
bränner tid drag efter drag så kommer du förr
eller senare att hamna i ett läge där du missar bra
fortsättningar som är svåra att hitta. Bara för att
du har så dålig klocka.
Du har trappat ner på ditt spelande nu. Hur har
ditt liv som professionell schackspelare sett ut?
– Resandet har varit ett nästan dagligt inslag.
Jag har spelat massor av turneringar utomlands i
strävan att få möta allt bättre motstånd. Det har
inneburit uppåt 150 partier om året. Träningen
har bestått av partiförberedelser och efteranalys.
Hur mycket har du analyserat dina egna partier?
– Alldeles för lite. Jag brukade lägga in mina
partier i Chessbase och ha en dator på samtidigt
där jag la inte lite varianter som jag tänkt på under
partiet.
– Det är en väldigt slapp attityd, det är egentligen
inte att jobba seriöst med partierna.
Vad gjorde du när du var hemma?
– Schack är ju väldigt roligt. Men det blev ett

Att lära mej gå på lina gav mej en chans att vara nybörjare igen.
Jag slapp sitta i min egen lilla bubbla, där jag kunde ganska mycket.
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jobb för mej. Och när jobbet är gjort så vill du
vara ledig. Så jag sysslade inte så mycket med
schack när jag var hemma.
Vad gjorde du på fritiden?
– Jag gick på gymmet. Och jag lärde mej gå
på lina och blev faktiskt ganska duktig. Vissa
uppfattade det som en nyckel till min schackliga
framgång.
Vad gav det här lindansandet?
– En chans att vara nybörjare på nytt. Jag slapp
sitta i min egen lilla bubbla, där jag kunde ganska
mycket. Det kanske finns intressantare steg i
lärandeprocessen – till exempel som nybörjare.
– Och det fick mej att må bra att tillbringa tid
i naturen, med andra sociala kontakter och en
utmaning där man inte tävlar mot andra utan mot
sej själv. Öka tiden på linan, öka sträckan, sätta
olika mål som är mer eller mindre relevanta.
– Poängen är att du gör det för din egen skull.
Schackligt sett blev jag lugnare i huvudet av att
göra det här. Gå på lina var nästan som meditation.
Berätta om ditt SM i Borlänge 2014?
– Jag minns mest det som hände i slutet. Det
visade sig att alla kunde slå alla och det gjorde
dom också. Plötsligt hade jag lite tur i ett par
partier, bland annat mot Nils där jag var illa ute.
– Några ronder från slutet kände jag att jag
kunde ta hem titeln. Schackligt sett spelade jag
inte så bra – men det gjorde ingen annan heller.
Det var ett getingbo just det året.
– Jag gjorde mindre antal misstag i viktiga lägen.
Det blev avgörande!
Hur ser ditt schack ut idag?
– Jag spelar lite seriespel för Helsingborg.
Annars ingenting. Jag trappade ner när jag flyttade
till Uppsala.
Hur ser ditt liv ut där?
– Jag vikarierar som barnskötare på en förskola.
Både roligt och slitsamt. Annars spelar jag ett
samlarkortspel som heter ”Magic the Gathering”.
Och så är jag rätt mycket med min sambo.
– Livet har blivit bättre på flera sätt. Som schackspelare gör man det man tycker om och det är värt
mycket. Men det är svårt att försörja sej om man
inte når riktigt hög nivå.
– Nu jobbar jag och får en lönecheck varje
månad och behöver inte prestera på samma sätt.
Det är rätt skönt. Jag har haft lite tränaruppdrag
tidigare, men det fick en naturlig avveckling när
jag flyttade till Uppsala. Vi får se hur det blir.

Glada miner vid Manhems GM-turnering 2013.

Vad tycker du är det svåra med schack?
– Att ta beslut. Man ser ofta i efteranalysen hur
komplext schack är. Under partiet reducerar man
den komplexiteten genom att bara räkna ett par
varianter. Men det finns nästan alltid utrymme för
förbättringar.
Ditt tips till unga spelare som vill utvecklas?
– Spela så mycket så möjligt i så starka turneringar som möjligt. Analysera med starka motståndare och lyssna på hur de tänker. Och hjälp
varandra i träningen hemma – träning med andra
har betytt mycket för mej.
Hur ser du på din egen framtid?
– Jag kommer kanske att spela lite schack.
När man spelar hela tiden reflekterar man inte
över varför, man fortsätter sin rutin utan kritisk
granskning.
– Jag kände på slutet att det var jobbigt att spela
ett parti – nervositeten, anspänningen i kroppen.
Det tar tid innan den försvinner. Jag började
undra varför jag fortsatte att utsätta mej för det.
– Vad jag ska göra ”i stället” håller jag på att
fundera över nu. Det är ett spännande läge. n
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 Daniel Semcesen

n Martyn Kravtsiv
þ Czech Open 2011

Partiet visar hur jag spelar. Jag
vill ha en klar strategisk plan, förbättra ställningen successivt och
ta mina chanser när de kommer.
1.c4
Jag ville undvika hans normala
varianter mot d4 och komma in
i damgambit en annan väg. Det
fanns vissa betänkligheter när
det gällde dragföljden.
1...e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¤f6 4.cxd5
exd5 5.¥g5 c6 6.£c2 ¥e7 7.e3
Båda måste börja välja plan.
Svart kan rockera eller vänta
med kungen. Vit ska också välja
sida för rockaden.
7...¤bd7 8.¥d3 0–0 9.¤ge2
¦e8 10.0–0 ¤f8 11.f3



 
   
   
    
  

   


Partiets första nyckelmoment.
Svart har redan gjort 5...c6 och
slösar nu ett tempo på att flytta
c-bonden ett steg till. Under
partiet tyckte jag det kändes
väl tidigt att flytta c-bonden i
drag fem, och att det nu kändes
provokativt och kanske inte helt
korrekt att flytta den igen.
11...c5
11...¤h5 var nog bättre.
12.¦ad1 cxd4
Att spela 12...c4 i stället kändes
fel, men det är inte så enkelt.
Det är lätt att ha principer
men konkret schack är något
annat. 13.¥f5 ¥xf5 14.£xf5 g6
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15.£c2 ¤e6 16.¥xf6 ¥xf6 17.e4
dxe4 18.fxe4 ¢g7 ger en oklar
ställning. Att tillåta 12...c4 var
alltså onödigt.
13.¤xd4 ¤h5 14.¥xe7 ¦xe7
Ställningen är jämn även om
vit står lite bättre. Vi får snart
se en transformation av bondestrukturen. Det ska visa sig
att det finns klara och tydliga
strategiska idéer – vit vill pressa
på en svart centrumbonde.
15.£f2 ¤f6 16.¥c2 £b6 17.¦d2
¥e6 18.¥b3 ¦ae8 19.¦fd1 h6


  
  
   
   
    
  
  
   


20.h3
Jag ville spela 20.¤xe6 men
har svårt att få det att fungera.
20...fxe6 21.e4 £xf2† 22.¦xf2
dxe4 23.¤xe4 ¤xe4 24.fxe4 fxe4
ger inte mycket, det är svårt för
vit att komma vidare.
20...¤8d7 21.¥a4 ¦c8 22.¤xe6
fxe6


  
  
   
   
   
  
  
   


Jag lyckas transformera bondestrukturen till min fördel och
genomföra ett par nyckelavbyten som leder till en ställning
där jag har mer terräng och en

svaghet att pressa mot.
23.¥xd7 ¦xd7 24.e4 £xf2†
25.¢xf2


  
  
   
   
   
  
  
   


Svart drog på sig en besvärande
bindning när han gjorde
20...¤d7. Det var svagheten jag
väntat på och nu syns den tydligt.
Vit har lyckats byta pjäser,
etablera kontroll i centrum och
göra svarts pjäser passiva. Han
tar också kontroll över den enda
öppna linjen. Svart har svårt att
hitta en plan och att byta pjäser
löser inte hans problem.
25...¦cd8
Torndraget var inte nödvändig.
I stället var 25...g5 ett bra profylaktiskt drag.
26.e5 ¤e8 27.¤b5 ¢f7 28.¦c1
a6 29.¤d4 ¦c7 30.¦xc7† ¤xc7
31.¦c2


    
  
  
   
    
  
 
    


Svart är ett tempo efter och
hamnar i ett läge där det blir
svårare att stå stilla och göra
ingenting. Ställningen är väldigt
bekväm för vit. Nu gäller det
att hitta en andra svaghet, mest
logiskt på kungsflygeln.

31...¤e8 32.h4 ¢e7 33.h5
Vit förstärker sakta sin ställning
utan att skapa konflikter. Jag
kan se en tydlig strategisk plan
i att gå fram med min majoritet,
vilket passar mej bra.
33...¢d7 34.¢e3 ¦b8 35.g4
¤c7 36.a4 ¦e8 37.f4 ¤a8 38.b3
¤b6 39.¦g2 ¤c8
Svart kämpar förtvivlat för att
hitta ett fält för springaren,
men det går inget vidare. För vit
gäller det att inte ha för bråttom
utan spela metodiskt.
40.g5


  
  
  
  
   
   
   
    


40...¤e7
Efter 40...hxg5 41.¦xg5 ¦e7 42.f5
exf5 43.¢f4 blir svart upprullad.
Datorn visar att ställningen är
vunnen för vit, vilket förvånar
mej. Som jag ser det står vit
klart bättre, men det känns som
om mycket i analysvarianterna
hänger på ett enskilt drag.
Känslan var att det fanns en hel
del kamp kvar och jag hade inte
full koll på hur allting skulle sluta.
41.gxh6 gxh6 42.¦g7 ¦g8
43.¦h7 ¦g3† 44.¢e2 ¦g2†
45.¢f3 ¦d2


    
 
  
  
   
  
    
    


46.¢e3
Jag missade att jag kunde spela
46.f5, som känns som en enkel
vinst. Efter det här jobbade jag
hårt en period för att skärpa min
taktiska förmåga. Strategiskt
spelar jag ganska bra i detta parti.
46...¦d1 47.f5 exf5 48.¤xf5
¦e1† 49.¢d4 ¦e4† 50.¢c5
¦xe5 51.¤xe7 ¦xe7 52.¦xh6


    
  
   
  
   
   
    
    


Jag har lite tur i ställningen. De
positionella faktorerna är fortfarande kvar på min sida, trots
missen i drag 46. Svart är passiv
jag har ett aktivt torn och potentiellt en avlägsen fribonde.
52...¦e5 53.¦d6† ¢c7 54.¦xd5
¦e3 55.b4 b6† 56.¢d4 ¦h3
57.¦g5 ¦h4† 58.¢d5


    
    
   
  
   
    
    
    


58...¢d7
Jag var orolig för 58...b5 och
började bli nervös. Men vinstvarianten är: 59.a5 ¢b7 60.¢e6
¦xb4 61.¢f6 ¦h4 62.¢g7 b4
63.h6 b3 64.¦g1 ¢c6 65.h7 ¢b5
66.¦b1. Om jag verkligen hade
klarat av att hitta den vid brädet
är jag osäker på. Det är inte med

särskilt stor marginal vit vinner.

    
   
   
   
    
   
    
   

Analysdiagram
66...¦g4† 67.¢f6 ¦h4 68.¦xb3†
¢xa5 69.¢g6 ¢a4 70.¦b6 a5
71.¢g7 ¦xh7† 72.¢xh7 ¢a3
73.¢g6 a4 74.¢f5 ¢a2 75.¢e4
a3 76.¢d3 ¢a1 77.¢c3 a2
78.¦h6 ¢b1 79.¦h1 matt.
Efter partidraget är vinstvägen
betydligt enklare.
59.b5 axb5 60.axb5 ¦h1 61.¦g7†
¢e8 62.¢e6 ¢f8 63.¦g5 ¦e1†
64.¢d7 ¦e7† 65.¢c6 ¦e6†
66.¢c7 ¦h6 67.¦g6 ¦xh5


    
    
   
  
    
    
    
    


68.¢xb6 ¢e7 69.¢c6 ¦h2
70.¢b7 ¢d7 71.b6 ¦a2 72.¦g1
¢d8 73.¦d1† ¢e7 74.¢c7
¦c2† 75.¢b8 ¦a2 76.b7 ¦a3
77.¦d4
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Adrian satsar – med Shirov vid sin sida
När Adrian Söderström berättar om schack använder han ord som fascinerande och
fantastiskt.
En uppfattning han delar med kompisen och världsstjärnan Alexei Shirov.
Hans ”vanliga” kompisar har inte riktigt samma syn på saken.
– Dom ger mej en tom blick och en öppen mun. Dom tycker inte det är så coolt med
schack, säger Adrian med ett skratt.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM FOTO PRIVAT
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Foto: Lars OA Hedlund

H

an har hunnit fylla tolv år och redan lämnat en lång rad
motståndare efter sig, sittande med samma minspel som
polarna.
Meritlistan här intill förklarar saken. Svensk mästare, nordisk
mästare, landslagsman.
Allt talar sitt tydliga språk.
Ratingens snabbt stigande kurva bekräftar utvecklingen. Den
kortsiktiga målbilden på 2 200 i elo är inom räckhåll.
– Det är svårt att veta själv vad jag blir bättre på. Mest beror
alltihop nog på att jag är intresserad, säger han anspråkslöst.
Utifrån sett handlar det om en väl grundad råtalang, odlad
genom hårt men lustfyllt arbete med pjäser, bräde och laptop.
Och inifrån sett. Vad är det du gillar med schack?
– Det är så otroligt fascinerande med så fantastiskt många
möjligheter och teman som man kan lära sig att kombinera.
– Och man kan bli duktig men man kan aldrig behärska det
helt. Jag gillar det!
Framgångssagan började när mamma Kristina lärde sin
femåring hur pjäserna gick efter att ha tyckt sig läsa av goda
förutsättningar.

Adrian Söderström

Född: 8 februari 2007
Bor: Sundsvall
Klubb: Fagerviks SK
Familj: Mamma och pappa
Äter: Pizza
Dricker: Pepsi
Gillar: Spela keyboard
Ogillar: Nordsjöförsvaret
Favoritspelare: Alexei Shirov
Meriter: Guld i Minior-SM 2017.
Guld i Skol-SM 2018.
Nordisk skolmästare 2019.
Om tio år: ”Landslaget är väl
ett vettigt mål. JEM-titel om jag
arbetar hårt.”

– Jag trodde det skulle passa honom väldigt
bra. Han är snabbtänkt, bra på att räkna och han
var tidigt duktig på att fokusera intensivt, säger
Kristina Söderström.
– Jag tyckte att det borde passa bra för schack.
Själv har hon spelat lite schack i skolan men
varken hon eller pappa Jan Borsheim är några
egentliga schackspelare i egna ögon.
Och Adrian hade sysslat med en hel del annat
på fritiden innan schackspelandet fick grepp om
honom.
– Han höll på mycket med fotboll och har tävlat i
löpning. Vi ville ha en motvikt - att han skulle göra
något för huvudet också, säger mamma Kristina.
Det fick bli schack, först hemma och sedan på
Lördagsschacket i Sundsvall där familjen har sin
bas.
Men de många aktiva sportintressena höll
schackligt sett på att sluta rent olyckligt. Karriären
var nära att ta slut innan den börjat.
– Strax innan Adrian fyllde nio ville han sluta
med schack. Han tyckte inte han lärde sig så
mycket mer och såg ingen framtid där.
Så vad hände?
– Han fick träffa två spelare från Fagerviks SK
och de såg att han kunde lite schack. Så de frågade
om han ville komma till klubben och spela.
– Det var då det hände. När han insåg att man
kunde tävla i schack vaknade vinnarskallen.
En sådan har han nämligen, Adrian. Hårt fastskruvad sedan tidiga år.
– Han gillar inte att förlora, han har kastat
många pjäser omkring sig när han var liten och
spelade fia med knuff, berättar mamma med ett
skratt.
– Nu har han ju fått lära sig hantera det, men
som de flesta schackspelare är han en dålig förlorare.
Det har gått väldigt bra väldigt snabbt. Vilken är
er förklaring som föräldrar?
– Han är målmedveten, vill bli bättre, gör nånting varje dag. Och han har skaffat sig tävlingsvana
när vi har åkt runt mycket på turneringar. Han är
väldigt van vid den situationen.
Hela familjen är så sett engagerad i att klura ihop
livspusslet – med skola och jobb och schackresor.

SM i Uppsala 2016 – första riktiga tävlingen.

Som för många föräldrar sträcker sig engagemanget ända in i tävlingslokalen.
– Det är nervöst att titta på när Adrian spelar,
även om man inte förstår vad som händer på
brädet.
– Man lär sig ju läsa av på hans kroppsspråk hur
det går, även om han har blivit lite bättre på att
dölja det.
– Men vi ser ju det!
Adrian själv har sina första schacksteg i färskt
minne.
– Jag lärde mej ju hur pjäserna gick när jag var
fem år. Men jag tävlade inte förrän jag var nio.
– Min första riktiga turnering var SM i Uppsala.
Det finns en historia om en bilbarnstol?
– Jo, det var när jag började på klubben och inte

Han gillar inte att förlora, han har kastat många pjäser omkring
sig när han var liten och spelade fia med knuff.
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 Adrian Söderström

n Pål Røyset
þ Norska mästerskapen 2018
& Kommentarer: A.Söderström
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.¤c3 ¥e7 5.¥f4 0–0 6.e3 c6?!
Troligt spelbart, men huvudvarianten går 6...c5 7.dxc5
¥xc5 8.£c2 ¤c6 9.a3 £a5 med
många toppartier.
7.c5 b6 8.b4 a5 9.a3


 
  
  
   
    
   
   
 


Hemma i trädgården med världsstjärnan och kompisen Alexei Shirov.

nådde upp så jag kunde se hela brädet. Då fick jag
sitta i en sådan, faktiskt. En bilbarnstol alltså!
Du slutade med fotbollen?
– Ja, där kunde man inte tävla när man var
under tolv och då tyckte jag inte det var så roligt.
Riktigt tråkigt, faktiskt. Jag är ju tävlingsmänniska.
– Men jag spelar lite biljard för skojs skull. Och
så cyklar jag om somrarna.
Hur tränar du schack idag?
– Jag tränar med pappa och med CM Gunnar
Hjort. Vi går igenom partier och vi kan få för
oss att titta på en öppning då och då. Eller nåt
intressant slutspel.
– Det blir mest vad vi känner för, faktiskt.
Hur vill du beskriva din spelstil?
– Jag försöker spela i den stil som krävs på
brädet. Lite som Magnus Carlsen. Det är svårt.
Men jag försöker bara spela så bra jag kan. Mer
kan ingen göra.
Inte ens Alexei Shirov?
– Nej, inte ens han!
Berätta om Shirov, ni känner ju varandra!
– Ja, vi träffades på Cellavision GP i Lund. Jag
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Foto: Jan Borsheim

gick och frågade om jag kunde få en autograf, och
sedan började vi prata.
Några månader senare var hela familjen på Kos i
Grekland där Adrian skulle spela i amatör-VM.
Kontakten med besökande legenden Shirov
återupptogs och när det var dags för hemresa
tackade han ja till att hälsa på Adrian i Sundsvall
vid tillfälle.
Chansen kom vid en simultaneförställning förra
året.
– Vi har blivit lite kompisar och han var hemma
hos mej. Vi spelade blixt och så. Du får inte fråga
hur det gick. Men han är trevlig och jag tror jag
lärde mej mycket.
– Han visade mej öppningar och en del andra
roliga saker. Han är riktigt bra!
– Och han trodde på mej, för framtiden och så!
Vad tänker du själv om den - framtiden?
– Jo, jag vill gärna kunna leva på schack. Det
vore kul. Väldigt svårt förstås. Men roligt, nu när
jag tänker på det.
– Men mest vill jag ha kul på vägen också! n

9...¤a6?
9...¥a6! byter bort den passiva
löparen. Det spelade Erik Dingertz mot mig i Cellavision 2018.
10.¥d3!
Svart hotar inte att slå på b4 två
gånger då tornet hänger på a8.
10...¥b7 11.¦b1 axb4 12.axb4
b5?
Svart kan inte låsa ställningen
på damflygeln om han ska ha
några möjligheter i partiet.
13.h3
Behåller löparen på f4.
13...g6 14.0–0 ¦e8 15.¤e5 ¤d7
16.¤g4 ¥f6??
Missar mitt nästa drag.


 


  
   
  
   
 


Adrian och Erik Blomqvist.

17.¤xb5! cxb5 18.¥xb5 ¥c8
19.c6 ¥g7 20.cxd7 ¥xd7
Försöker förenkla fördelen.
21.¥xd7 £xd7 22.b5 ¤b8
23.£b3 f6 24.¦fc1 e5 25.¥h6
e4 26.¦c5 ¦d8 27.¦bc1


  
  
   
  
  
  
   
    


 Adrian Söderström
n Napoleon Rivas
þ Sundsvalls KM 2019


 
  
  
   
   
  
   
   

Vit drar och vinner.
Lösning efter tankepausen.

Väldigt enkelt spel för vit – svart
har inget försvar.
27...£e6 28.¦c7 ¤d7 29.¦1c6
£f5 30.¥xg7 ¢xg7 31.¦xf6!
£g5 32.¦d6 £e7 33.£xd5
1–0
Jag anser detta som ett av mina
bästa partier eftersom vit har så
enkelt spel och kan krossa svart
utan att göra något speciellt,
förutom offret på b5.
 Läs mer om Adrian på s.30
i Ungdomssidorna.

37.¦c8!
Svarts dam måste bevaka h7, så
löparen på a8 går förlorad.
37...e5 38.¦xa8! e4 39.£xe4!!
Inte enda sättet att vinna, men
vackert. Poängen är 39...¦xe4
40.¦xd8+ med matt. Svart har
inget försvar, och gav upp efter
ytterligare fem drag.
STJÄRNSKOTTET

27

¤ ungdomssidorna

Martin Jogstad är ungdomsredaktör i TfS och var med och
vann Lag-SM för seniorer 2019

4) Imitera en spelstil
Genom att efterlikna en annan
spelare utvecklas du utanför
din ”comfort-zone.

Variera din träning!

1) Lös en studie


    
    
    
    
   
    
  
   

Vit drar och vinner
2) Gör en blindövning
Hitta vits vinst efter att ha spelat
igenom följande drag i huvudet:
1.d4 d6 2.c3 ¤f6 3.¥g5 ¥g4
4.d5 e6
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3) En klassisk kombination


n

þ

Aaron Nimzowitsch
Siegberg Tarrasch
St Petersburg 1914


   
  
  
    
    
   
 
   


19...¥xh2†!
Ett drag alla starka schackspelare
känner till. 19...¥xg2 20.¢xg2
£g5† är också bra nog.
20.¢xh2 £h4† 21.¢g1 ¥xg2!
Det klassiska dubbla löparoffret.
22.¢xg2 £g4† 23.¢h2 ¦d5!
Det blir matt.
I partiet kämpade Nimzowitsch
vidare med 22.f3, men hans
kung var alldeles för svag
och Tarrasch vann snart. Se
resterande drag på nästa sida.

Illustration: Ulf Billqvist

sedan fick jag rådet att variera min
träning. Jag hade kört fast i gamla mönster och
hade inte längre någon motivation att sätta mig
med schacket där hemma. Genom att prova på
saker som jag inte tidigare fokuserat på fick jag
successivt tillbaka min träningslust. Det kunde
ske genom enkla studier, uppgifter att lösa blint
eller genomgångar av klassiska partier. Att göra
nya saker blev helt enkelt mitt sätt att hitta tillbaka
till glädjen i schacket.
Om du någon gång saknar intresset för schacket
rekommenderar jag dig att testa detsamma. Sätt
igång direkt med övningarna nedan!
FÖR ETT TAG

Vit drar. Fyra drag är spelade
och vi har redan en ställning
som inte spelats på hög nivå.
Vad hade modellspelarna gjort?

FÖRSLAG PÅ MODELLSPELARE

Foto: Calle Erlandsson

med disciplinen på olika sätt. Det
vore optimalt att alltid ha schackträningar att gå
till eller en kompis som man tränar med. Men när
detta inte finns måste man ibland träna ensam.
Upplägget på hemmaträningen kan såklart
variera, det finns inget rätt eller fel och många
hävdar att det räcker långt att fokusera på det man
tycker är roligt. Frågan är bara vad man borde göra
när ingenting av träningen längre känns rolig!
VI KÄMPAR ALLA

Variation. En soluppgång är
aldrig lik en annan.

Foto: Lars OA Hedlund

Att träna schack är inte så enkelt som det låter, särskilt inte
på egen hand. Ofta startar det bra med att du läser en bok,
analyserar ett av dina partier eller försöker lära dig en ny
öppning. Snart börjar det dock klia i fingrarna, varianterna
i boken skummas igenom, partiet får datorn bedöma åt
dig och öppningen som borde sitta ordentligt behöver inte
längre tittas på utan du intalar dig själv att det löser sig
bara du bankar in några blixtpartier på nätet. Efter ett par
groteska bortsättningar slutar kvällen i ett raseriutbrott och
med ett grötigt huvud undrar du vad du egentligen lärt dig
under de senaste timmarna. Känner du igen dig?

 Titta på partier av en spelare
med annorlunda spelstil.
 När du ser en ställning –
fråga dig vad modellspelaren
hade gjort.
 Låt en schackvän göra
samma sak och spela
träningspartier där ni spelar
som respektive spelare.



 
   
    
   
    
 
 


Alpha Zero
– Spelar gärna på kungsangrepp
– Avancerar ofta med kantbönderna
– Bryr sig inte så mycket om material
– Föredrar låst centrum
Ulf Andersson
– Säkrar bra utposter för pjäserna
– Håller nere motståndarens centrumbönder
– Spelar gärna slutspel
– Förbättrar sin sämsta pjäs
Lars Karlsson
– Offrar gärna kvalitet
– Ovanliga springarplaceringar – ofta på kanten
– Låter motståndaren ta terräng
– Behåller en dynamisk bondestruktur
OBS! Skisserna på modellspelarna är schabloner, liksom
tankarna kring hur de hade
spelat.
Alpha Zero: 5.¤c3 ¤f6 6.b3
följt av 7.¥b2 och 8.0–0–0.
Ulf Andersson: 5.c4 ¤f6
6.¤c3 med en Marozy-Binduppställning som gör det svårt
för svart att hitta på något
aktivt. Vit rockerar kort.
Lars Karlsson: 5.¥d3 ¤f6
6.¤e2 för att behålla flexibiliteten med c- och f-bonden.

Låt oss till sist se hur världsmästaren behandlade en
liknande ställning.
 Magnus Carlsen
n Radoslaw Wojtaszek
þ Gashimov Memorial 2018
1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.d4 cxd4
4.£xd4 ¤c6 5.£d2 ¤f6 6.b3
e6 7.¥b2 a6 8.0–0–0 b5 9.f3 h5
10.¤h3!
Springaren går till g5, ett fält som
försvagades av svarts senaste
drag. Vit vann efter 31 drag.

LÖSNING STUDIEN
1.¦f2†? ¢g1 2.¦xh2 ¢xh2
3.¢d3 ¢g3 4.¢c4 ¢f4
5.¢b5 ¢e5 6.¢xb6 ¢d6
7.¢xa5 ¢c7 leder till remi
då den svarta kungen hinner
in i hörnet. I stället har vit en
oväntad lösning.
1.¦h1!
Svart får inte promovera
bonden, vilket gör att kungen
stängs in i hörnet. Nu gäller
det bara att man räknat rätt.
1...¢xh1 2.¢f2!
2.¢f1? gör att svart får dam
med schack.
2...b5 3.axb5 a4 4.b6 a3 5.b7
a2 6.b8£ a1£ 7.£b7 matt
LÖSNING BLINDSCHACK
1.d4 d6 2.c3 ¤f6 3.¥g5 ¥g4
4.d5 e6
Vit kan vinna pjäs.
5.¥xf6!
Dragordningen är viktig.
Svart klarar sig efter 5.£a4†?
£d7.
5...£xf6 6.£a4†! ¤d7 7.£xg4
NIMZOWITSCH-TARRASCH
22...¦fe8!
Tar kontroll över e-linjen.
23.¤e4 £h1† 24.¢f2 ¥xf1
25.d5
Löparen kan inte slås,
då 25.¦xf1? bemöts med
25...£h2†.
25...f5 26.£c3 £g2† 27.¢e3
¦xe4† 28.fxe4 f4† 29.¢xf4
¦f8† 30.¢e5 £h2† 31.¢e6
¦e8† 32.¢d7 ¥b5 matt
Det blev ingen touchdown
för den vita kungen. Partiet
fick andra skönhetspris i
turneringen.

UNGDOMSSIDORNA
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Skol-NM: Guld till Söderström

 Adrian Söderström
n Luitjen Akselsson Apol
þ Skol-NM, Bogarnes
& Kommentarer: M.Jogstad

I början av februari spelades Skol-NM i isländska
Bogarnes. Tävlingen bjöd på friska brisar och jättestora
protokoll och när slutresultatet stod färdigt hade två
svenska medaljer inkasserats.
TOTALT DELTOG tio svenska spelare i fem ålderklasser.

Bäst lyckades Adrian Söderström från Fagervik i
D-gruppen. Efter en mäktig uppvisning med fem
inledande vinster hade han säkrat segern inför
sista partiet. Den 12-årige supertalangen som
tidigare imponerat med starka resultat i Sverige
såväl som Norge stod för många fina partier,
inte minst i rond fem då han visade prov på sina
offensiva kvaliteér. Se partiet på nästa sida.

Snabbschack-SM

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7
4.e4 d6 5.¥e2 0–0 6.¥e3 e5
7.d5 a5 8.£d2 ¤a6 9.f3 ¤c5
10.g4 h5 11.¤h3 hxg4 12.¤f2
¤h5 13.fxg4 ¤f4 14.0–0–0 ¥f6
15.¥f3 a4 16.¤e2 a3 17.b4 ¤a4
18.¦dg1 c6 19.g5 ¥xg5

I B-GRUPPEN skördades en bronspeng genom
stockholmaren Hampus Sörensen efter en solid
turnering utan förlust. Från rond 2-5 remiserades
toppkonkurrenterna innan han i sista partiet
gnetade fram en vinst i ett tornslutspel och
säkrade tredjeplatsen. I B-gruppen deltog även
Ludvig Carlsson, som låg i delad ledning inför
den avslutande ronden men halkade ner till femte
plats efter en olycklig förlust.


 
  
  
   
 
   
  
   


Leo Crevatin vittnade om
storleken på de färöiska
protokollen i Skol-NM.
Till vänster ett normalt
svenskt protokoll.

Söderström har ställt upp sina
pjäser för spel på kungsflygeln
men det är ännu inte klart hur
han ska få igång en attack.
20.h4!
Ett bondeoffer som aktiverar
tornet på h1 och ställer ett antal
obehagliga frågor till svart!
20...¥xh4?
Bonden är förgiftad.
a) 20...¥f6 21.h5! ger goda
attackmöjligheter längs g- och

det spelats snabbschacks-SM för
miniorer (födda 2002-06) och knattar (födda 2009
eller senare). Totalt deltog exakt 100 barn och
precis som i Flick-SM senast stod arrangörerna
för utmärkt livesändning. Tävlingen spelades med
betänketiden 12 minuter + 2 sekunder per drag.
I ÖREBRO HAR

Miniorklassen fick se Oscar Morell
(Lunds ASK) överst på pallen. Han
hade säkrat SM-titeln inför den
avslutande ronden.
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 Hugo Wernberg
n Axel Falkevall
þ Snabb-SM, Örebro

Den äldsta klassen i Snabbschacks-SM vanns av
Hugo Wernberg (Wasa SK) som tilldelades segern
på kvalitetspoäng före tvåan Adrian Söderström.
Faktum är att de båda aldrig möttes utan
kämpade bredvid varandra ända in i mål.
I sista ronden tog Wernberg en fallseger:

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¥d3 ¤f6 4.e5
¤fd7 5.¤e2 c5 6.c3 ¤c6 7.0–0
£b6 8.¥c2 ¥e7 9.a3 0–0 10.f4
cxd4 11.cxd4 ¤xd4?
Spelat med idén att följa upp
med ...¥c5. När vit garderar
med ¥e3 hänger det på b2,
varpå det inte finns något bra
sätt att skydda både a1 och d4.
Har svart ostraffat vunnit en

h-linjen.
b) Nödvändigt var 20...¤xe2†!
och efter 21.¥xe2 ¥xe3 22.£xe3
£b6 23.£xb6 (23.£h6 £xf2
24.¦xg6† leder till remi.)
23...¤xb6 24.h5 väntar en
spännande kamp med chanser
åt båda håll.
21.¦xh4?!
Ytterliggare ett spännande
offer, men svart ges nu chanser
att försvara sig. 21.¤xf4! exf4
22.¥d4 är faktiskt vinst direkt,
då svart inte kan göra något åt
sin svaga kung. £d2xf4 kommer
i nästa drag.
21...£xh4
21...¤xe2† 22.£xe2 £xh4
23.¦h1 £f6 leder också till
oklart spel. Vits spel längs
h-linjen tar några drag och svart
kommer försöka öppna upp
centrum under tiden.
22.¤xf4 exf4 23.¥d4


 
  
  
   
 
   
   
    

viktig centrumbonde?
12.¤xd4 ¥c5 13.¥e3 £xb2


 

   
   
    
    
  
 


Vit hotar nu ¦h1–h8 och
svart lyckades inte hitta rätt ur
pressen.
23...f6?
Ett desperat försök, men Söderström straffade snabbt sin
färöiske motståndare.
23...c5! är enda draget.
Löparen på d4 är för stark och
måste bort. 24.bxc5 dxc5 25.¥e5
f6 leder till otroligt skarpa
varianter, men svart verkar klara
sig. Poängen är att löparen och
tornet står i slag efter 26.¦xg6†
¢h7.
24.¦xg6† ¢f7 25.¥xf6! £h2


  
  
  
   
 
   
   
    


26.¦g7†!
En fin taktisk sekvens som sätter
spiken i kistan.
26...¢e8
26...¢xf6 27.£d4 matt
27.¦e7† ¢d8 28.¦h7† ¦xf6
29.¦xh2
1–0
 Läs mer om Adrian i
Stjärnskottet på sida 24.

14.£d3!!
Oops, nu hotar vit matt på
h7 och när svart garderar kan
springaren bara flytta och vit är
pjäs över. Svart gav upp.
1–0

Vit drar – hitta vinsten.
UNGDOMSSIDORNA
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I december 2017 spelades en match mellan
Stockfish, världens då starkaste schackmotor, och det nya programmet Alpha
Zero, som bygger på artificiell intelligens.
Efter att ha tränat genom att spela mot sig
själv i 24 timmar vann den matchen i ren
utklassningsstil. I boken Game Changer
tar författarna Mathew Sadler och Natasha
Reagan med läsaren på en resa bakom
kulisserna i AI-världen. Huvudsyftet är
dock att beskriva Alpha Zeros spelstil och
vad människan kan lära sig av maskinen.
 Alpha Zero

n Stockfish
þ London 2017


  
 
  
   
   
   
 
  


K

Exempel på typiskt Alpha Zero-spel

l Offra en eller flera bönder på ena flygeln för att
skapa tid till ett kungsangrepp på den andra.
Den pjäs som tar bönderna har svårare att
hinna tillbaka och försvara.
ALPHA ZERO

RECENSENTEN
WIM Ellinor Frisk
är Sveriges tredje
högst rankade
damspelare och
vill lära sig angripa
som Alpha Zero

New in Chess (2018)
Mathew Sadler &
Natasha Reagan

Innan du läser vidare: Titta på ställningarna
nedan och bestäm vad du själv skulle spelat.


  

 
 
   
  
   
  
    
    
   
   
 
 
  
   



apitlen är indelade efter teman som författarna har hittat vid genomspelning
av över 1000 partier mellan Alpha Zero
och Stockfish. Det är pedagogiskt och gör boken
trivsam och lättläst. Partierna är inte späckade
med varianter utan fokuserar mer på att förklara
olika planer med ord. Datorpartier varvas också
med historiska och moderna partier mellan
människor som spelat på liknande sätt som Alpha
Zero. Ett trevligt grepp som gör texten jordnära.
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Stockfish krattar vägen för Alpha Zero

l Byta av motståndarens aktiva pjäser så att denne
till slut bara har passiva pjäser kvar.
l Avancera med tornbönderna, helst för att skapa
svagheter kring motståndarens kung – i första
hand när centrum är låst eller under kontroll.
l Undvika att flytta torn till öppna linjer där de kan
bli avbytta. Tornen ska sparas för att attackera
kungen!
l Manövern ¢g1-h2 följt av ¦h1 och tillbaka med
kungen till g1. Spelas när h-linjen öppnats mot
motståndarens kung.
Vid läsning infinner sig nästan en slags schacklig
hybris. Alpha Zero spelar inte lika ”mystiskt” som
andra program; planerna känns mer förståeliga,
mer mänskliga. Det ser så lätt ut när den spelar.

Visst skulle väl jag också kunna...
Efter lite kritiskt tänkande känner jag dock att
åtminstone de två första karaktärsdragen skulle
vara svåra för mig att imitera. Spelstyrkan spelar
förstås in, men jag tror också det handlar om att det
har att göra med tid. Att se att ett par offrade bönder
på damflygeln ska ge tillräckligt med tempon för
ett framgångsrikt angrepp på kungsflygeln är helt
enkelt svårt. Om angreppet rinner ut i sanden är
partiet sannolikt förlorat. Liknande gäller avbyten
av aktiva pjäser – hur kan jag vara säker på att inte
motståndarens passiva pjäser snart blir aktiva?

D

essvärre kommenteras det ofta för lite
vad Stockfish kunde gjort bättre. Någon
liknade det vid partier mellan de gamla
mästarna då ena sidan kunde genomföra en
positionell plan från början till slut och spela ut
motståndaren. Sådana partier kan vara pedagogiska
för att förstå en viss plan, men att tro att man ska
kunna imitera den fullt ut är naivt. Idag förstår elit-

ALPHA ZERO – STOCKFISH
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6
4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥b4† 6.¥d2
¥e7 7.¤c3 c6 8.¥f4 d5
Vi har nått diagram 1.
9.cxd5
Sadler skriver att han blev
överraskad över detta drag och
menar att man i stället gärna
behåller dynamiken så att inte
svart vet hur vit vill ställa upp
sig. Om svart tar tillbaka med
c-bonden nu kan till exempel
...¤c6 spelas. Att vänta med
c4xd5 tills svart spelat ...¤bd7
är mer flexibelt. Alpha Zero
har dock siktet inställt på
kungsangrepp med hjälp av
h-bonden (och ev. g-bonden).
Ett gammalt devis säger att ett
flankangrepp bäst besvaras
med en motstöt i centrum.
Men om centrum är låst är
denna motstöt svår att få till.
9...¤xd5 10.¤xd5 cxd5 11.0-0–0
Vi har nått diagram 2.

spelarna när de håller på att bli utspelade och gör då
allt de kan för att skapa motspel. I partierna mellan
Alpha Zero och Stockfish får den förstnämnde ofta
fullfölja sin plan och det ser ut som att Stockfish
blir överkörd. Ett exempel är partiet nedan. Ibland
nämns inte alls hur Stockfish kunde förbättrat,
vilket ger sken av att Alpha Zeros planer är närmast
ostoppbara.
I boken återfinns endast två av Alpha Zeros
förlustpartier. Författarna menar ofta att Alpha
Zero överpressade i en remiaktig ställning. Men en
dator kan väl inte överpressa? Den spelar bara de
drag den tror är bäst.

B

oken är underhållande, lättläst och ger
en bra bild över hur AlphaZero vill, och
i det här fallet lyckas, spela schack. Om
man själv vill prova på att spela som den (hen?) bör
man dock granska partierna mer kritiskt. Det ska
bli spännande att se om Alpha Zeros spelstil ger
avtryck i världseliten – och för Stockfish! n

12.h4
Detta överraskade Sadler. Han
förväntade sig spel på damflygeln eftersom vit precis
öppnat c-linjen, och då båda
löparna pekar ditåt. Vi kommer dock se att Alpha Zero
inte alls är intresserad av att
ställa tornen på c-linjen, de
riskerar ju att bytas av! I stället
ska de siktas in mot kungen.
12...¤c6 13.£d3 £d7 14.¤g5
Tvingar fram en svaghet.
14...g6 15.¤f3
Också typiskt Alpha Zero. När
en pjäs utfört sitt uppdrag (i
detta fall skapade springaren
en svaghet i svarts kungsställning) omplaceras den direkt.
15...¦fc8
Det är svårt att kritisera ett
drag som sätter tornet på
öppen linje. Men räkna antalet
vita respektive svarta pjäser på
kungsflygeln...
16.h5 £e8
16...¤b4 tror jag att en män-

niska hade kunnat spela. När
det är uppenbart att vit kommer försöka få till något på
kungsflygeln vill man inte
stå och titta på. Sadler ger
varianten 17.£b3 ¤c2 18.¦ac1
och skriver att springaren
måste retirera.
Jag föreslår 17...a5. Efter
18.hxg6 hxg6 19.¤e5 £e8
20.a3 a4 har vits attack åtminstone tillfälligt kommit av sig.
Jämfört med partiet har svart
kommit längre på damflygeln,
även om det inte är klart vad
det ger.
17.£e3 gxh5
Vi har nått diagram 3.
18.¢h2 ¥f8 19.¦h1 £e7
20.¢g1 f6 21.¤e1 ¦e8
Tornet går bort från c-linjen.
En människa hade nog försökt
få motspel på något sätt och
inte bara ”lalla omkring”.
Alpha Zero vann efter 105
drag, kortare än genomsnittet
i matchen!
ALPHA ZERO
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Recension: 300 Most Important Chess Positions

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

Inför avslutningen i Laholm är det fortfarande öppet i både
Stora och Lilla Grand Prix. Men redan nu går det att planera
för höstsäsongen. OBS! Ytterligare en tävling kan tillkomma.

3-5 aug
2-4 nov
14-16 dec

Cellavision Chess Cup, Lund
Hasselbacken Chess Open, Stockholm
Malmö Open

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

www.schack.se/svenskt-grand-prix

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

Foto: Lars OA Hedlund
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homas Engvist är en flitig författare med
fina böcker om Leonid Stein, Richard
Réti, Tigran Petrosian med mera bakom
sig. Frågan är om han inte nu skrivit sin hittills
bästa bok.
Redan i det relativt långa och välskrivna förordet
inser läsaren att detta är ett bokprojekt som
Thomas brinner för och jobbat med under lång tid
och där han använt sig av en träningsmetod som
han i rudimentär form kom i kontakt med redan
under juniortiden i SK-33 Enköping och därefter
successivt utvecklat.
Läsaren får sig till livs sammanlagt 300
instruktiva ställningar, från öppning, mittspel och
slutspel. Under deviserna ”less is more” och ”the
less you know, the less you´ll forget” har Thomas
valt ut ett begränsat antal partiexempel där läsaren
inbjuds att hitta rätt fortsättning. Tanken är att
läsaren ska studera fem positioner på djupet varje
vecka (och dessutom repetera några av förra
veckans övningar) men inte mer. Det handlar om
övningar i positionsspel, inte taktik. Bland avsnitten
finns ”Development of the pieces”, ”Exchange of
material”, ”Manoeuvring”, ”Pawn-play and the
centre”, “Play on the wings”, “Psychological and
pragmatic moves” (mycket kort avsnitt) samt det
stora avsnittet ”150 most important positions in the
ending”.
Det finns inget avsnitt om profylaktiskt tänkande,
men det förekommer ett flertal ställningar där
profylax är en viktig del av lösningen. Författaren
har lagt sig vinn om att vara så tydlig och instruktiv

RECENSENTEN
Johan Sigeman
är advokat, var
förbundskapten
2006-08 och
chefsdomare vid
Lag-EM 2005

Batsford Chess (2018)
Thomas Engqvist (302 sidor)

som möjligt i lösningarna, som anges direkt under
varje diagram. Att Thomas Engqvist har djupa
och breda kunskaper både om schack och schackhistoria är uppenbart.

Träningsmetod

Som förhållandevis medelmåttig klubbspelare
borde jag kanske avhålla mig från bedömning av
hur effektiva olika träningsmetoder är. Jag vågar
dock säga att jag tror att den aktuella är en utmärkt
väg till förbättring för alla spelare, oavsett styrka.
Boken är tänkt för spelare som ligger mellan 1000
och 3000 i rating (och här kan vi ju alla känna oss
inkluderade)! I detta breda anslag ligger förstår en
risk för att nivån läggs antingen för högt eller lågt,
beroende på hur avancerad läsaren är. Jag tycker
att Thomas klarar detta balansstycke bra, men en
idé kunde vara att framtida upplagor
kunde delas upp på två eller fler
 Eduardas Rozentalis
 Jan Timman
volymer, anpassade för olika nivåer.
n Thomas Engqvist
n Luc Winants
Att läsa en schackbok från pärm
þ SCT 2009
þ World Cup 1988
  till pärm, följa livesändningar på
      nätet eller spela igenom partier på
      skärmen har förstås sitt värde men
       risken är stor att man inte anstränger
        sig och dessutom snabbt glömmer
man sett. Genom att tvinga sig
        vad
att lösa uppgifter, att repetera och
         komma tillbaka till övningarna
     gång på gång, kan man befästa och
       fördjupa kunskaperna. Lustigt nog är
  ju detta samma devis som Axel Smith

Exempel från boken. Vit drar i båda.

34

MRAGEL

300 POSITIONS

35

och Hans Tikkanen tillämpar i sin utmärkta ”The
Woodpecker Method” häromåret. (Den har jag för
övrigt med stort nöje och ungefär lika stor möda
gått igenom och löst alla övningarna i, men jag får
erkänna att min energi inte har räckt till att starta om
från början igen, som hackspettsmetoden egentligen
påfordrar).

Mycket slutspel

Slutspelen fyller alltså hälften av boken och öppningen och mittspelet får samsas om den andra
hälften. Skälet till denna fördelning är att författaren
anser att slutspelskunskaper är centrala och att
man dessutom lär sig mycket om samspelet mellan
pjäserna i just slutspelet. Fokus på slutspel är säkert
klokt, men jag undrar om det hade varit nödvändigt
att ta med hela tre olika metoder att sätta matt med
löpare och springare mot ensam kung. (Jag tycker
personligen att det är tillräckligt svårt ändå….).
Bland alla illustrativa och matnyttiga exempel
finns också lite mer udda övningar, som några
positioner med ensam springare mot tre förbundna

ROZENTALIS – ENGQVIST
I must confess that I had completely overlooked
the ingenious and seemingly impossible move:
51.d5!!
Next day somebody told that Kasparov had
played something similar where Black could take
on d5 with three pieces.
51...exd5
51...£xd5 52.¦b8† leads to mate in three moves
and 51...cxd5 is answered by the winning 52.¦d6!
but not 52.¦b8†? ¦c8 53.¦xc8† £xc8 54.£e7 d4
55.£d6 d3 56.c6 d2 57.c7 £xc7!. Objectively
speaking, 51...¦c8 was the best, but to play a
position where White has a protected passed
pawn on d6 is of course futile in the long run.
Black can hardly move and has three weaknesses
apart from his passive major pieces: the c6-pawn
must be taken care of, the d6-pawn kept under
surveillance and especially the f7-pawn must be
protected if Black wants to manoeuvre his king
to h6.
52.¦b8†!
52.e6 £e8 53.exf7† ¦xf7 54.£xg6† ¢h8
55.£xh5† ¢g7 56.¢h2!.
52...¦c8 53.e6
Another strong break...
53...fxe6 54.£xg6† ¢h8
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fribönder, något som de flesta nog aldrig behöver
stöta på i verkliga livet. Men på det hela taget får
läsaren en effektiv snabbkurs i de mest frekvent
förekommande slutspelen.
Språkligt är boken alldeles utmärkt. Möjligen är
författaren lite för förtjust i ”clever”, men det är förstås
bara en detalj som inte förändrar helhetsintrycket.
Det förändras inte heller av att den saknar partiförteckning, även det hade kunnat vara på sin plats.
Boken innehåller partiställningar ända fram
till 2018, vilket gör att den känns uppdaterad och
modern. Låt oss ta en titt på ett par exempel:

En liten klassiker

Avslutningsvis vill jag gratulera Thomas till en i mitt
tycke alldeles förträfflig bok. Den har till och med
förutsättningar att bli en liten klassiker, inte bara för
alla spelare som vill fördjupa sina kunskaper om
positionsspel utan också för tränare på alla nivåer
som vill ha ett effektivt material att använda. Jag
rekommenderar den varmt till alla er som ligger
mellan 1000-3000 i rating. n
54...¢f8 55.¦b3 ¢e7 56.¦f3 (56.¦b7 ¦c7
57.£g7† ¢d8 58.£f8† £e8 59.¦b8† is mate in
twelve.) 56...¢d8 57.¦f7.
55.£xh5† ¢g7 56.¦b4 ¦f8 [If 56...d4 57.£e5†]
57.¦g4† ¢f6 58.¦f4† ¢e7 59.£h7† ¢e8 1-0
What is fascinating with the game “impossible
breakthrough” is that it’s very unusual. But it
has happened twice to me and against the same
player!

TIMMAN – WINANTS
White is ahead in development and so, according
to Morphy’s principles, it is important to open
the position and seize the moment. Black has
helped White in doing so by exchanging on d5.
After the strong 11.0–0–0! White’s threat is to
invade on d5 with the knight. The routine move
11.cxd5? is a mistake, since after 11...¥f5 Black
has caught up in development by having four
developed pieces against White’s four. Besides
this Black has the initiative, since there are some
unpleasant threats White must defend against.
11...¥xc3 12.¤xc3 ¤xc3 13.£xc3! £xc3†
14.bxc3 dxc4 15.¥xc4
All Black’s active pieces have been exchanged and
the d6-pawn is doomed. White won after only
nine more moves.

DELTALIFT OPEN

final i GP-serien 30 maj - 1 juni
Unna dig en schackweekend vid havet!
Spellokal: Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Logi: www.tylosand.se, 035-30 500. Uppge ”Deltalift” för rabatt.
Fler alternativ hittas på deltaliftopen.com.
Startavgift:  kr, extra avgift vid anmälan på plats.
Harplinge Mini Open: Öppen för spelare som har under 1600 i Elo.
Kontakt: Magnus Filipsson, 0706-43 26 36, mom.filipsson@telia.com

Nästa GP-säsong startar 2-4 augusti i Lund

»Cellavision visade att en
turnering kan få dig att vilja
hoppa ur sängen varje morgon
och använda hjärncellerna
som aldrig förr.«
WGM Alina L'Ami, Chessbase
Simultan med Alexei Shirov
fredag kl 12.
endast 100 kr!
25 platser – först till kvarn.

Varmt välkomna!

Svenskt Grand Prix
2018 års turnering
l 240 spelare
l 17 stormästare
l Vinnare: Shirov
Ratingpriser i grupper
om 8 spelare!
Skrällpriser varje rond.
Reducerad startavgift till 25/7.

www.lask.se/gp

ÖPPNA SM I KORRSCHACK 2019
I april startar vårt sjätte Öppna SM med förgrupper om sju spelare. Segrarna går vidare till final eller semifinaler beroende på totala antalet deltagare och den slutliga segraren får en friplats i ordinarie korr-SM.
Startavgift 60 kr/grupp för SSKK-medlemmar, 100 kr/grupp för övriga. Anmälan senast 15 september.
Mer information på www.schack.se/SSKK
300 POSITIONS
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Ferdinand Hellers
& schackets oskrivna lagar

Den som hamnat i en konkursmässig ställning på
schackbrädet får klara sig själv. För den som drabbas i
verkliga livet är advokat Hellers ett bra alternativ.
– Man får rätt mycket action som konkursförvaltare.
Det är lite som att spela ett schackparti, fast utan
motståndare, säger Ferdinand Hellers till TfS.
TEXT ANDERS SANDSTRÖM

Bengt Kvisth är stabil klubbspelare i Limhamns SK.

D
Ferdinand Hellers

Ålder: Fyllde 50 i januari
Familj: Hustru och fyra barn
Bor: Villa, Lidingö
Klubb: Wasa SK
Yrke: Advokat
Fritid: Finns ingen
Schackbok: Mikhail Tals
självbiografi och Chess for
Tigers av Simon Wells. ”Båda
är väldigt underhållande”.
Tackar: Conny Holst. ”Han
har lärt mej allt”.
Säger: ”Ivantjuk hade jag
väldigt lätt för.”
Framtiden: ”Veteran-VM vore
en utmaning”.
BÄSTA RESULTAT
l Svensk juniormästare 1981
l Europamästare för juniorer
1985
l Tre vinster i Sigemanturneringen (obesegrad)
l Vinst mot Ulf Andersson
(3½–2½) 1993
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et är nästan trettiofem år sedan
han blev Europamästare för
juniorer, femton år gammal och
totalt otippad.
– Jag fyllde sexton någon
månad senare och hade inte
en tanke på att jag skulle
ha en chans att vinna. Det
förespeglade mej inte, varken
vid starten eller under
turneringens förlopp.
Så vad hände?
– Jag vann naturligtvis
några partier. Men framför allt
lyckades jag undvika förluster.
Det flöt på helt enkelt.
– I sista ronden gick min
spanske huvudkonkurrent
Romero plötsligt på öronen
mot sin israeliske motståndare.
Då tog jag remi och vann titeln
med en halvpoäng.
Turneringsrapporten i Tidskrift för Schack från våren
1984 talar sitt tydliga språk.
Den osar av hetluft och är
nervkittlande att läsa även så
här långt efteråt – trots att man
vet hur det slutar.
– Det var ett drama, men
jag har inget minne av att det
var nervöst, jag bara spelade
på – en rond i taget, erinrar sig
Ferdinand.
HAN BERÄTTAR PÅ telefon från

villan på Lidingö där han bor
och lever idag, med hustru Dace
och fyra barn i åldrarna åtta till
sexton år.
Den faderliga glädjen över att
minstingen Tomas börjat med
schack i Wasa SK är tydlig.
– Jag vet inte om efternamnet
förpliktigar. Jag hoppas inte det,
säger han lite försiktigt.
– Men det är roligt att han är
intresserad. Det viktiga på sikt
är att det inte får inkräkta på
skolan.

Hur delaktig är du?
– Jag är ingen bra pedagog, jag
har för höga krav. Så jag försöker
vara intresserad men hålla mej
borta från själva träningen.
Och på tävlingarna?
– Jag vill inte stå och titta på,
då blir jag bara nervös. Hugo
Wernbergs pappa Erik – som
också är advokat – var ohyggligt
nervös och frågade mej hur det
gick i partierna.
– Att titta på och förstå är ju
ännu värre. Jag tänkte att det var
bäst att jag håller mej undan!
När jag frågar om han aldrig
blir sugen på att spela själv
igen kommer det en ärlig själs
bekännelse:
– Schack är alltid en frestelse.
Det är bara att erkänna, det gör
jag gärna.
Kvällen före vårt samtal har
han haft en liten tillställning
hemma i Lidingövillan. Gästernas sammansättning gjorde
schack till ett naturligt ämne för
aftonen.
– Vi höll ett försenat 65-årsfirande för Tom Wedberg, som är
en av mina äldsta vänner. Åt en
bit mat och tittade på lite schack.
– Det är alltid spännande. Man
blir ständigt frestad att börja
igen. Men det är svårt med tid. Vi
får se till hösten.
Vad gjorde ni konkret?
– Vi visade partier på Toms
demobräde. Känslan för spelet
verkar finnas kvar, glädjande nog.
Det taktiska är jag mer osäker på,
där har en del gått förlorat.
– Jag spelade visserligen två
partier (för Wasa SK) förra året
och det gick ju bra. Men annars
jag har ju inte spelat aktivt på
tjugo år. Det är klart att det
märks.
– Men det var en mycket
trevlig kväll, onekligen.
HELLERS
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JUST VM FÖR JUNIORER i Adelaide -88 blev en

av Ferdinand Hellers besvikelser i hans starka
karriär. En idag nästan mytologisk förlust mot
Boris Gelfand i sista ronden grusade förhoppningarna om en världsmästartitel.
– Jag var tvungen att vinna som svart för att bli
juniorvärldsmästare och jag förlorade.
Det har sagts att din sekundant Tom Wedberg
hade schabblat med preppen?
– Det ska jag inte skylla Tom för. I min
historieskrivning ska han inte ta på sig någon
skuld för det. Det var mitt eget fel. Jag var
tvungen att ta väldiga risker för att försöka vinna.
– Det gick inte!
Nu blev i stället fransmannen Joël Lautier
världsmästare efter ett tajt race.
Det finns en historia kring prisutdelningen.
Ferdinand berättar med återhållet skratt – efter
trettio år har den värsta besvikelsen lagt sig.
– Hade vi fått samma poäng så hade han blivit
mästare på särskiljning för att han vunnit fler
partier än jag. Men det innebar ju samtidigt att
han hade förlorat fler, eftersom vi fick samma
poäng.
– Jag var rätt bitter vid prisutdelningen och
hade dessutom hunnit blir rejält berusad. Så jag
sa tydligen högt och tydligt: ”Fler förluster”!
– Men jag minns Lautier som en väldigt sympatisk kille. Så det är inte så att jag missunnar
honom att bli världsmästare.
– Jag var väl bara lite sur just då!

’’
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Foto: Krister Berg

Och så berättar han att ett av de partier som
kom upp på demobrädet var hans vinst mot
superstjärnan Ivantjuk i junior-VM 1988 – se
slutet av artikeln.
– Just Ivantjuk hade jag väldigt lätt för. Jag
har två eller tre vinster mot honom. Jag vet inte
varför. Han är ju annars en fantastisk spelare,
säger Ferdinand enkelt.
Det är inte många spelare i världen, i nutid eller
historiskt, som med någon som helst trovärdighet
kan säga så om det ukrainska världsesset. ”Ha lätt
för Ivantjuk” – ha!
Svensk juniormästare 1981 – 12 år gammal.
Bild från TfS 6/1981

Med schackförståelsen intakt - här med Yasser Seirawan vid Sigemanturneringen..

Europamästare för juniorer 1985 – 15 år gammal.
Omslagsbild från TfS 2/1985.
FERDINAND HELLERS schackliga karriär började i

lågstadieåldern på Djupedalsskolan i Limhamn.
Tränaren hette Conny Holst, den malmöitiske
ledarlegendar som Ferdinand säger att han har
”att tacka för allt”.
– Jag gick dit med min mamma. Conny var
där. På den vägen är det. Det blev kul direkt, jag
kan inte säga varför idag.
– Om jag begrep att jag hade talang vet jag inte,
men omgivningen fick snabbt den uppfattningen.
Jag spelade Skol-SM redan 1978 i Umeå.

Jag tror det på nybörjarnivå är en bra idé att inte försöka förstå
för mycket. Man har inte den grundläggande kunskapen ännu.

– Det var en väldigt lång tågresa för en nioåring!
Du blev svensk juniormästare som tolvåring –
den yngste någonsin. Hur kunde du bli så stark
så tidigt?
– Schack var ju det enda jag gjorde förutom
skolan. Och så tittade jag en hel del på TV också.
Det var nog tur att det inte fanns så många
kanaler att välja på.
– Och jag tillbringade väldigt mycket tid i Sven
Klerstams schackboksaffär i Malmö. Jag är än
idag väldigt tacksam mot honom. Och den låg
bara en halv kilometer hemifrån.
Conny Holst varnade dina motståndare för dej
inför JSM!
– Jaså, det visste jag inte. Men han fick ju rätt.
Conny är fantastisk. Tänk på alla stormästare
som kommit från Skåne. Han är ju bakom de
flesta av oss i min generation.
Hur såg ditt schackspelande ut i vardagen?
– Jag tränade väldigt hårt, öppningar kanske
framför allt. Men också en hel del slutspel.
– En träningsmetod vara att bara spela igenom
partier – snabbt. Jag vill poängtera att jag inte
försökte förstå partierna, tänka på varför man
gjorde de olika dragen. Det var bara ett sätt att
lära sig strukturer.

Foto: Lars OA Hedlund

– Jag tror det på nybörjarnivå är en bra idé att
inte försöka förstå för mycket. Man har inte den
grundläggande kunskapen ännu. Jag tycker fortfarande det är väldigt skojigt att titta på partier så.
– Är det tillräckligt starka spelare så ställer
dom pjäserna på bra fält även om dom gör fel
ibland.
Att Hellers kanske inte är helt uppdaterad
på de senaste träningsmetoderna ute i stora
schackvärlden visar följande lilla historia:
– Jag läste en för mej helt otrolig grej i TfS för
ett tag sedan. Det stod att någon varit och spelat i
Gibraltar och Nakamura hade hållit föredrag om
träningsmetoder.
– Han tyckte att man borde titta på stormästarpartier och försöka gissa dragen – utan att ha
datorn påslagen.
– Jag bara tänkte: ”Snälla nån”! Jag är så pass
gammal så jag har aldrig tränat framför en dator
och aldrig använt en analysmotor.
– Uppenbarligen har träningen helt förändrats
sedan min tid. Men för mej lät det väldigt skojigt
på en absurd nivå.
Hur känner du inför det?
– Jag tror ändå man ska vara lite försiktig med
datoranvändning. Det finns kanske en risk att
HELLERS

41

den hämmar ens egen kreativitet.
Vad kunde du själv ha gjort annorlunda i ditt
schackliga arbete?
– Jag jobbade väldigt hårt med
spelöppningsrepertoaren och det blev oerhört
framgångsrikt. Kanske framför allt i Sverige.
– Men jag kanske gjorde ett misstag. Jag borde
ha prövat på lite olika öppningar för att bredda
mitt spel, framför allt med svart.
– Det är en tanke jag har haft, men det är lätt
att vara efterklok.

blir lite trist. De är så tekniskt oerhört duktiga.
– Som 1.e4-spelare är det ju svårt idag efter att
Kramnik introducerat Berlinerförsvaret som han
gjorde. Det är ett jätteproblem. Det där slutspelet
skulle jag inte våga spela som vit.
– När jag var som mest aktiv trodde man att
det där slutspelet var jättebra för vit, men det är
det ju inte alls. Det är väldigt svårspelat.
– Nu får man spela d3 i stället och då kan
man lika gärna spela 3.¥c4. Det kan väl vara
spännande men det kan också blir rätt trist.
Vad tycker du om svenskt elitschack idag?
TROTS ATT Ferdinand Hellers inte var långt från
– Jag känner inte den nuvarande svenska eliten
världseliten blev det ingen fortsatt schacksatsning.
särskilt väl. Men jag kan säkert ha synpunkter på
– Det var inget medvetet beslut att nu slutar jag
enskilda spelare. Grandelius är uppenbarligen
här och nu. Det var en process. Jag tog beslutet
väldigt stark.
att börja studera. Sett i backspegeln var det ett
Vad skulle du kunna bidra med?
beslut att lägga av med schack. Att både plugga
– Om det uppskattas kan jag gärna sätta mej
och spela på en professionell nivå gick helt enkelt
ner med en spelare och bara prata om vad jag har
inte.
för synpunkter. Det gör jag gärna.
Så du klev in på
– Som äldre står man
Juridicum i Lund
utanför och har ett lite
hösten - 91. Ett nytt liv
annat perspektiv. Det vore
Det här livet pågår
för GM Hellers. På gott
dessutom kul att lära känna
konstant från fem på
och ont?
de nya. Så kan jag göra
morgonen till nio på
– Det är klart att det
någon nytta, så ställer jag
fanns en sorg i att släppa
gärna upp i mån av tid.
kvällen – sex dagar i
taget om schacket. Men
Under vilka
veckan. Det finns inte
jag kände på mej att
förutsättningar skulle det
en ledig stund, jag
det skulle bli svårt att
kunna bli verklighet?
tar bara en paus på
försörja sej på schack.
– Det skulle röra sig om
Det var nog så enkelt.
ett samtal under en dag, där
söndagar.
Hur bra hade du
jag kanske har fått några
kunnat bli med fortsatt
partier innan att spela
full satsning?
igenom. Någon formell roll som tränare har jag
– Jag vet inte. Jag tror inte jag hade kunna bli
ingen tid för.
bland de tio bästa i världen. Det är oerhört tufft.
Det fanns planer på en match mellan dej och
Jag är inte säker på att talangen riktigt hade räckt
Grandelius. Dina chanser?
till för det.
– Jag vet inte. Han blir ju bara bättre och bättre
– Men det är kanske något jag säger idag för
och det blir ju i varje fall inte jag. Så det blir nog
att jag inte vill tänka på det. Det blev så, bara.
inte så lätt. Men det är kanske värt att fundera på
Dina tankar om dagens världselit?
en sådan match igen.
– Under många år tittade jag inte på schack
Du fyllde femtio år i januari och är därmed
alls. Nu har jag börjat litegrann. Jag följde
schacklig veteran. Hur vore det att återigen
VM-matchen och har tittat på en del moderna
satsa på en VM-titel?
turneringar.
– Ha, ha – jo, jag kanske borde prova. Jag
– Carlsen är ju fantastiskt bra. Det går inte att
utesluter det i varje fall inte. Det vore ju faktiskt
diskutera. I dagens världselit känner jag bara min
en utmaning.
gamle vän Anand, så jag får väl hålla på honom.
– Dessutom ska ju de där veteranturneringarna
– Men ibland är de så fantastiskt starka att det
vara socialt väldigt trivsamma. Så vi får väl se.

’’
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Vad gör du på fritiden idag?
– Jag har inga fritidsintressen. Det låter
dramatiskt, men så ser min livssituation ut.
– Det här livet pågår konstant från fem på
morgonen till nio på kvällen – sex dagar i veckan.
Det finns inte en ledig stund, jag tar bara en paus på
söndagar.
– Hustru och fyra barn – det räcker till. Och
full karriär på advokatfirma.
– Som delägare är man egen företagare och
man har inte bara ansvar för att tjäna pengar
själv. Man får också hålla en rätt hög omsättning
för ansvaret att täcka gemensamma kostnader.
Ser du några paralleller mellan schacket och
din juridiska karriär?
– Det finns vissa likheter. Nu är jag ju inte
inriktad på processrätt. Det är ju annars mer som
ett spel. Men det kan vara en väldig action som
konkursförvaltare.
– Kommer du ut på ett bolag som har en
verksamhet som har gått i konkurs ska du ta
hand om anställda och driva verksamheten
vidare så att någon utomstående kan komma in
och köpa det.
– Det där är verkligen full fart. Det är som
ett schackparti, även om man inte har någon
motståndare.
Och annars?
– Man kommer inte undan hårt arbete.
Man tycker att man kan så mycket när man
går ut juristlinjen, men egentligen kan man ju
ingenting. Man har bara en massa teorier och en
känsla för det hela.

 Ferdinand Hellers

n Vassily Ivantjuk
þ Junior-VM 1988
& Kommentarer: A.Smith
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6
Klassiskt sicilianskt. Till skillnad
från i Najdorf (5...a6) kan svart
bemöta flera av vits uppställningar mer aktivt. Å andra sidan
står springaren mer harmoniskt
på d7, där den varken blockerar
c-linjen för tornet eller b7-e4diagonalen för löparen.
6.¥g5 e6 7.£d2 a6 8.0–0–0 h6

– Sedan måste man börja jobba med det
praktiska yrkeslivet. Det är som i alla yrken –
även schackspelarens!
Hur länge tänker du hålla på med juridiken?
– Förmodligen fram till pensionsåldern. Jag
har ju inte direkt något karriärbyte i sikte.
När jag påminner om kollegan Leif Silberskys
uttalande om att han tänker ”gå ner till heltid när
han fyller nittio” skrattar Ferdinand Hellers gott:
– Inget ont om Silbersky. Men advokater har en
tendens att hålla på för länge. Man får ju se till att
sluta innan man gör mer skada än nytta för sina
klienter.
Till sist, vad är det för hemligheter som starka
spelare besitter, men som de lägre rankade inte
har förstått fullt ut. Kort sagt, kan man tala om
”schackets oskrivna lagar”?
– I juridiken finns det ju en grundläggande
kontext under de konkreta skrivningarna i lagtexten. Så varför inte – det kan säkert finnas i
schacket också.
Alltså?
– Det viktiga är ju att få ut pjäserna på bra
rutor snabbt. Och att kämpa om centrum.
Det är vad schack går ut på, och det får aldrig
underskattas.
– Det är lätt att den underliggande sanningen
går förlorad i alla varianter och detaljer. Men
man får inte hålla på och krångla till det, man
måste få till en naturlig utveckling.
– Att hålla det i minnet när man spelar skulle
jag se som en oskriven lag! n


 
  
 
    
   
    
 
 

9.¥e3
9.¥h4 ¤xe4! är svarts poäng löparen på h4 är ogarderad.
9...¥e7 10.f4
10.f3 följt av g2-g4 och h2-h4 är
ett jämbördigt alternativ.

10...¤xd4
Efter 10...0–0 11.¥e2 ligger g2g4 i luften – bonden på h6 är en
försvagning. I partiet vill svart
skapa motspel innan han rockerar.
11.£xd4
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Hotar slag på c3.
17.¤d5 ¥xd5 18.exd5 ¦c5
19.¥d2
Tidigare under året fick Hellers
upp samma ställning, fast
med skillnaden att svart spelat
det andra tornet till c5. (Efter
14...¦c8 15.¤d5 ¥xd5 16.exd4
exf4 17.¤d5 ¥xd5 18.exd5 ¦c5
19.¥d2.) Det partiet blev inte
långt:

 Ferdinand Hellers

n Michael Wilder
þ Næstved 1988

   
  
   
   
    
   

 

19...£d8 20.¦f5 ¦e8 21.¦df1
Svart kommer inte loss. En
möjlig vit plan är 22.£f3 följt av
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23.¥d3 och 24.g4.
21...¤d7?
Påhittigt men dåligt.
22.¦xf7 ¤e5 23.£f5 £c8
23...¤xf7 bemöts med 24.£xf7†
¢h8 25.¥xh6! gxh6 26.¥d3 och
ogarderbar matt.
24.£h5 ¦xc2

 
  
   
  
    
    

  

25.¥xh6!
25.¦xg7† vinner också.
25...g6 26.¦g7† 1–0
Efter 26...¢h8 27.¦xg6 ¤xg6
28.¥f8† ¢g8 29.£xg6† blir det
matt.
Åter till huvudpartiet – Ivantjuk
bjöd på bättre motstånd:


  
  
   
   
    
   

 


19...£c7 20.¦f5
Garderar bonden och förbereder
samtidigt torndubblering.
20...¦c8
20...g6 försvagar kungen allt
för mycket. En av flera lovande
fortsättningar är 21.¥xh6!? då
21...gxf5? faller på 22.£g3† följt
av matt på g7.
21.c3 £a5 22.¥e3 g6
Ger en kvalitet för att undkomma det värsta angreppet.
22...¦5c7 23.¥d4 hotar dubbel-

slag på f6 och svart har inget
vettigt försvar.
23.¥xc5 ¦xc5 24.¦ff1 ¦xd5
25.£f3


   
  
  
   
    
   
 
 


46 Samtal
47 Partiet
48 Korrschack
49 Korrpärlor
50 Strövtåg
55 Kombinationer
56 Lösningar
57 Lång rockad
58 Försegling

Olikfärgade löpare brukar
gynna den som offrat kvalitet,
men löparen på e7 är passiv och
tornen trivs bra längs de öppna
linjerna i centrum. Det ser ut
som en vinstställning.
25...¦e5 26.¥c4 b5 27.¥b3 £b6
28.¦d4 ¢g7 29.g4 a5 30.a3 g5


    
   
    
   
   
  
    
  


31.h3 £c5 32.h4! gxh4 33.¦f4
31.h4 gxh4 32.¦f4 hade tillåtit
32...d5! och springaren på f6 är
garderad. Med damen på c5 är
det försvaret inte längre möjligt.
33...¦e3 34.£f2 £e5 35.¦f5
¦e2 36.£xh4 £e4† 37.¢a1
£xg4 38.£xg4† ¤xg4 39.¦g1
Eller 39.¦xf7† följt av 40.¥d1
och 41.¥xg4 med pjäsvinst.
39...h5
39...¢g6 räddar h-bonden, men
resultatet blir detsamma.
40.¦xh5 ¢g6 41.¦xb5 f5
42.¥d1
1–0

AVBROTT
387

Så många gånger per dag tar en
genomsnittlig person i åldern 1524 år avbrott från verkligheten för
att titta på sin mobil. För äldre är
samma siffra 264.
Med mobilförbudet ger schackpartier ett välbehövligt avbrott från
alla avbrott.

’’

Tals angrepp var inte
alltid så sunda. Han ville
ha kul och skapa vackra
partier.

BASKARAN ADHIBAN vill ändå spela som

sin sin förebild.
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”Hur får jag snabbast
tornet till f1?”
Hemmaspelaren Rinat
Jumbajev betraktar de
uppradade pjäserna
på f-linjen vid Lag-VM i
Kazakstan.

Foto: David Llada

11...£a5
11...0–0 spelades i HellersCurt Hansen i New York ett år
tidigare.
12.¥e2 e5 13.£d3 ¥e6 14.¢b1
14.f5 ¥xa2 15.¥d2 hotar 16.¤d5
£a4 17.¤b6 med vinst, men
svart klarar sig efter bland annat
15...b5 då damen är garderad
efter 16.¤d5 £a4 17.¤b6 ¥c4!.
14...exf4 15.¥xf4 0–0 16.¦hf1
¦fc8

TÄVLING! Fånga atmosfären
vid SM i Eskilstuna med din
kamera. Ett utvalt bidrag belönas
med en helårsprenumeration
på TfS att ge bort till en (snart)
schackintresserad vän.

SAMTAL

PARTIET

Indiern ADHIBAN BASKARAN fick en guldmedalj för sin insats på förstabordet i Lag-VM.
Han är omtalad för sin hyperaggressiva spelstil – men hur gör han egentligen för att hitta alla
spektakulära offer?

l Är det Anands förtjänst?
Absolut. Han har gjort schack så
populärt att vi alla kan ha jobb
och sponsorer. Jag får lön från
Indian Oil, och det enda jag
behöver göra är att ha deras logo
när jag spelar och spela för dem
i en turnering per år.
l Och de som inte är tillräckligt bra för oljebolagen blir
anställda i tågbolaget.
Exakt. Du har alltid den reservplanen.
l Var det inte kallt för er att
komma till Kazakstan?
Jag har en rutin att ta kalla
duschar, så min kropp är van.
Och resten av laget kom från
Aeroflot Open, så de hade också
anpassat sig.
l Ni missade precis medalj,
men du vann guld på bord 1.
I de första tre ronderna ville alla
slå mig, och då vann jag. Men
sedan spelade mina motståndare
säkert och då fick jag inte fler
chanser. [6 remier /red]
l Finns det en indisk spelstil?
Kanske. Sultan Khan var vår
första storspelare och han
spelade mycket kreativt schack
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helt utan öppningar. Många har
tagit efter det, även om det inte
går att vara utan öppningar idag.
Men det handlar mycket
om vilken som är din första
schackbok. Jag läste Attack with
Mikhail Tal, medan min vän
Vidit Gujrathi läste Capablanca’s
best games. Idag är vi varandras
motsatser vid brädet.
l Du spelar ofta på angrepp.
Jag letar alltid efter kreativa lösningar och gillar alla oklara ställningar. Och mattar gärna mina
motståndare!
För att angripa måste man först
ha en intuition att det fungerar,
därefter räkna och till sist ha
modet att gå för det. Då är det
viktigt att inte vara rädd för att
förlora. En förlust är inte hela
världen, då lär man sig något man
inte hade lärt sig om man vunnit.
l Klarar du alltid av att behålla
den attityden?
En gång hade jag varit obesegrad
under en längre tid och började
spela mer försiktigt för att inte
förlora, men då trivdes jag inte
alls med mig själv.
l Så hur angriper man?
Ibland får man göra det utan uppoffring, men generellt måste man
bry sig mindre om bondestruktur
och material. Men innan man
angriper måste grunden vara där
– pjäserna ska stå på bra fält.

 David Olsson
n Jörgen Persson
þ Klubbmästerskap Ronneby
& Kommentarer: A.Smith

Foto: David Llada

l Det går bra för indiskt schack.
Ja! Det finns så många unga
talanger, frågan är bara hur lång tid
de behöver för att nå världseliten.

E

en vardagskväll i
Ronneby för tretton
år sedan smällde det
till rejält. Två torn
strök med innan vit tvingades
kapitulera inför ogarderbar matt.

l Har du någon förebild?
Jag gillar att titta på klassiska
partier, men det känns som
att Tals angrepp inte alltid var
så sunda. Han ville ha kul och
skapa vackra partier. Alexander
Aljechins sätt att angripa är förmodligen det bästa. Det fanns en
positionell grund och han var ute
efter att döda.
l Spelar du positionellt ibland?
När jag höll på att lära mig det
blev jag så lat att jag inte räknade
alls utan bara tittade efter
positionella manövrar. Så jag var
tvungen att återvända till min
ursprungliga spelstil. Men visst,
att hitta rätt balans är nyckeln.
l Vilket är ditt bästa parti?
Jag svarar som Bent Larsen: nästa
parti!

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.¥c4 ¤f6
4.¤f3
4.e5 hade varit starkt om svart
tvingats flytta springaren, men
4...d5! leder till problem för vit.
4...¥c5
4...¤xe4 har inte många spelare
vågat sig på. Efter 5.£xd4 ¤f6
6.¤c3 beror vits kompensation
på vem man frågar.
4...¤c6 leder till en teoriställning i Skotsk gambit.
5.0–0
5.e5 d5 är nu något bättre för vit,
då bonden på g7 är ogarderad.
Efter 6.exf6 dxc4 7.£e2† ¥e6
8.fxg7 ¦g8 9.¥g5 måste vit
försöka skapa något innan svart
hunnit rockera långt. Oklart!
5...h6?!
Svart borde hindrat e4-e5 med
5...d6.
6.¦e1
Det var verkligen dags. Efter 6.e5!
d5 7.exf6 får vit en bättre version
av tidigare varianter. I stället bör
svart retirera med springaren,
med en missnöjd uppsyn.
6...d6 7.h3 ¤c6 8.c3 dxc3
9.¤xc3 ¥e6?!
Åker på ett dubbelhot. 9...0–0 är
sunt och bra.
10.¥xe6 fxe6

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


  
   
  
    
   
  
  
   



   
  
   
    
   
 
    
    


11.a3?!
Bättre var 11.£b3 med hot mot
b7 och e6. Senare i partiet vinner
vit b7-bonden, men då har svart
hunnit fullborda utvecklingen.
11...a5 12.¥f4 e5 13.¥g3 0–0
14.£b3† ¢h7 15.£xb7 £d7
16.£b3 ¤h5!

Vit kan inte förhindra ...£xh3†
följt av ...£g2 matt.
18.¤xd4 ¥xd4 19.£c2 ¦f7
20.¦ad1
Ett sätt att undvika det bombnedslag som följer var 20.f3
¦af8 21.¦f1 med en passiv men
ännu ej förlorad ställning.
20...¦af8
Svart har nu fått med samtliga
pjäser i angreppet.
21.f3
21.¦f1 ¤xg3 ger inget hopp då
bonden på f2 faller.
21...¤xg3 22.¢xg3


   
  
   
   
   
 
   
    


Vit har fått tillbaka sin offrade
bonde, men svart har placerat
alla pjäser utmärkt:
a) Det ena tornet tittar mot f3
b) Löparen pressar mot f2
c) Efter ett kvalitetsoffer på f3
kan damen hugga in på h3
d) Den ena springaren är redo
att slå på g3
e) Den andra kan hoppa in på
d4.
Goda råd är mycket dyra för vit.
17.¢h2 ¤d4
Det fanns en svårfunnen vinst:
17...¦xf3 18.gxf3 ¥xf2!! 19.¥xf2
¤f4.

Analysdiagram


    
 
    
    
   
  
  
   


22...¦xf3†!! 23.gxf3 ¦xf3†
24.¢xf3 £xh3† 25.¢e2 £e3†
26.¢f1 £f3†
0–1
Det är matt i nästa drag. n

PARTIET
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Sveriges Schackförbunds
Korrschackkommitté
www.schack.se/SSKK

KORRSCHACK

SSKK:s ordförande och lagledare ger oss bilder av lagkaptenernas perspektiv från
sidlinjen – som inhoppare såväl som engagerad åskådare.

K

orrpartier tar ofta lång tid och
oförutsedda händelser, som sjukdom och jobb, kan leda till att man
inte kan fullfölja. Vid ett godkänt utträde
i en individuell tävling kan man få sina
partier avdömda för att det inte ska påverka
slutresultatet. I lagmatcher finns i stället
möjligheten att byta ut spelaren oavsett om
skälen för utträde är godkända eller inte.
I detta parti skedde ett sånt utbyte i
drag 54, då vitspelaren inte längre kunde
kombinera korrschacket med sina arbetsuppgifter.

 Per Söderberg

I

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

n Fransisco Caraphina
þ Sverige-Kap Verde


    
  
    
   
   
    
   
    

Vit har en merbonde och två fribönder,
men utan tornen hade det varit klar remi.
72.b6!
Föreslås inte av datorprogrammen,
förmodligen för att de inte kan ”se” att
b-bonden är så mycket farligare att f7bonden kan offras.
72...¦b7 73.¦e6 ¢xf7 74.¦c6+ ¢g7
Eller 74...¢e8 75.¥a6 ¦b8 76.b7 ¢d7
77.¦c8 ¥d6 78.¥b5+ ¢e6 79.¥c6 ¢f5
80.¢c4 g4 81.¢b5 g3 82.¢b6 ¢g4 83.¢a7
och vit vinner.
75.¥a6 ¦b8 76.¥c8! g4 77.b7 g3 78.¦c4 1-0
Det kändes bra som lagkapten att kunna gå
in och rädda poängen åt laget!
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Sture Olsson
har varit
Sveriges
lagkapten i
28 år och 133
matcher

en lagledares uppdrag ingår inte att
följa partierna i detalj, men ibland får
man korn på spektakulära ställningar.
Svensk-argentinaren Hector Kunzmann
är, vid sidan av vetenskapliga meriter
inom statskunskap och rollen som aktiv
demokratikämpe, IM och pålitlig lagmedlem i vänskapslandskamperna. Mot
USA fångades mitt intresse av följande
skarpa duell, och då inte bara av svartspelarens malplacerade efternamn.

 Hector Kunzmann
n David White
þ Sverige-USA


  
 
   
   
  
  
  
   

Ansamlingen av passiva svarta pjäser på
damflygeln ger vit tillfälle för direktaktion på den motsatta fronten.
17.f6! ¥xf6 18.¦xf6! gxf6 19.¥f2 ¦e8
Att försvara f6 är på sikt ogörligt.
20.¦f1 ¦e6 21.£g3+ ¢f8 22.¤d1!
Springaren stiger in i handlingen.
22...d6 23.¤e3 ¦e8 24.£f3 ¦e6 25.¤f5 c5
Det hotade 26.¥c5! – en öppnad d-linje
hade snabbt knäckt svarts försvar – men
nu uppkommer en härlig lucka på d5.
26.¤e3 ¢e8 27.Sd5 £b7 28.¥h4 ¢d7
29.£d1!
Tittar mot d6-bonden.
29...a5 30.¦xf6 Txf6 31.¤xf6+ ¢e7
32.¤xh7+ ¢d7 33.¤f6+ ¢e7 34.¤d5+
¢e8 35.¥e7! 1-0

KORRSCHACKSPÄRLOR
Sverige är inte en av korrschackvärldens stora nationer sett till antal utövare.
Men vad avser sportsliga framgångar har vi mycket att vara stolta över: två
individuella VM-silver (Harald Malmgren & Stefan Winge), två förstaplaceringar på världsrankingen (Ulf Andersson i modern tid & Eric Arnlind efter
retroaktiv beräkning) och guld i lag-EM VIII (2012-14).
URVAL STURE OLSSON

DAGENS PÄRLFISKE må mot
ovanstående bakgrund tillåtas
en något nostalgisk touche. När
allt kommer omkring skimrar
ju alla äkta pärlor lika vackert,
oavsett ålder och ursprung!
Ulf Andersson är med rätta
berömd för sina strategiska
mästerverk, det har till och
med givits ut böcker på detta
tema. Men det hindrar förstås
inte honom från att slå till
snabbt och obönhörligt när
tillfälle bjuds. Hans allra första
korrparti slutade med fallseger
mot en blivande världsmästare.

 Ulf Andersson
n Ivar Bern
þ 1995-96

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 b5
4.¥g2 ¥b7 5.0–0 c5 6.¥g5 ¤a6


  

  
   
    
   

 

7.¤a3!?

Mot Seirawan i Reykjavik 1991
valde Ulf i stället 7.¤bd2 ¥e7
8.c3 0–0 9.¤e5.
7...¤c7 8.c4 b4 9.¤c2 a5


  

   
    
   
   

  


10.e4!
Linjeöppningar och initiativ
– bra kompensation i snabbschack, men i korr, mot en
världsspelare? Modigt eller väl
kalkylerat? Eller både och? I
bägge fallen ett beundransvärt
beslut!
10...¥xe4 11.¦e1 ¥xc2 12.£xc2
cxd4?! 13.¤xd4


  
 
   
    
   
    
 
    


13...¦a6
Här straffas 13...¦b8 med
14.¤c6! dxc6 15.¥xc6+ ¢e7
16.¦ad1 £c8 17.£d2 och hoten
mot d6 och d7 är ogarderbara.
14.¦ad1 h6 15.¥xf6 £xf6
16.£a4! ¥c5


   
  
  
    
  
    
  
   


17.¤xe6!! ¥xf2+
I själva verket inget annat
än en ofarlig hämndschack!
Alternativet 17...£xf2+ 18.¢h1
£xe1+ 19.¦xe1 ¦xe6 20.¦d1
leder också till en utsiktslös
ställning för svart.
18.¢h1 ¦xe6 19.£xd7+ ¢f8
20.¦xe6 £xe6 21.£xc7 g6
22.¦f1
1–0
Kanske får alla bondedrag
bära skulden för varför svart
aldrig kom till rockad. 9...¥e7
och 12...¦a6 är två förslag på
förbättringar, men i båda fallen
med vitt initiativ. n
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artikel i Expressen lyckades han reda ut
var han skulle spela och kunde sedan
inkvarteras tillsammans med övriga
spelare i KFUM:s vandrarhem på
Södermalm. Till och med stormästaren
och Karpovs sekundant Semen Furman
nöjde sig med detta relativt enkla
boende i dubbelrum med toalett i
Illustration: Aydin Ramezani
korridoren, men ungerske stormästaren
PETER HOLMGREN
Istvan Bilek vände i dörren och fann
är schackhistoriker
ett bättre boende till sig och sin adept
med 100-årsböcker
Adorjan.
som specialitet.

ilka tider!! Sommaren
är här och portarna slås
snart upp till det gamla
byhäktet från Bellmans
tid med adress Hornsgatan 82B. Här
ska världens bästa juniorer, bland dem
Ulf Andersson, göra upp om VMtiteln under uppsikt av journalister,
stormästare och vanliga schackentusiaster.
Sveriges Schackförbunds Ungdomskommitté tog
ett djärvt initiativ när man föreslog Fide att förlägga
det tionde juniorvärldsmästerskapet till Sverige.
Ansökan accepterades under hösten 1968 och
förberedelserna kunde börja. Lämpligt nog hade
Stockholms Schackförbund fått nya lokaler som
kunde iordningställas lagom till tävlingarnas början
10 augusti 1969 vilka gav tävlingen en fin inramning
även om publikutrymmet var något begränsat.
Mottagandet av tävlingsdeltagarna, de flesta
respektive nations juniormästare, gick för det
mesta utan problem. Funktionärerna fördelades
så vitt möjligt med hänsyn till språkkunskaper när
de mötte upp på Arlanda. Juan Bellón såg dock
inte röken av någon mottagningskommitté utan
fick själv ta sig in till Stockholm. Med hjälp av en

Ulf Andersson, Aleksander Sznapik, Georgios
Makropoulos, Július Fridjónsson, Victor Silva
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En annan favoriter som hade det tufft var ANDRÁS
ADORJAN. Han förlorade redan i första ronden.
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Han tyckte att första spelveckan
var fantastiskt rolig och intressant. Andra veckan ok. Tredje
och fjärde veckan längtade han
bara hem till familjen.

ånga blivande storspelare gjorde internationell debut. Vinnaren ANATOLIJ
KARPOV kräver ingen närmare presentation men att han vann var verkligen inte självklart.
De 38 deltagarna delades in i sex så jämnstarka
grupper som möjligt efter ett möte där spelarna
själva deltog. I grupp 2 var det endast med ett nödrop att Karpov lyckades avancera till A-finalen efter
att först ha undsluppit med blotta förskräckelsen
mot schweizaren WERNER HUG. Han fick plötsligt
chansen att vinna dam mot torn men när han såg
Karpovs pokerface trodde han inte sina egna ögon
och lät möjligheten passera. I JVM två år senare tillät
Hug inga liknande fadäser när han tog hem titeln.
Karpovs avbrott mot EUGENIO TORRE med två bönder
under kunde endast ett hårt nattligt analysarbete
tillsammans med Furman rädda till remi.

Adorjans ansikte blev rött som en räka efter
11...¥g4?? 12.¥xf7+! Kanske tog han för lätt på
uppgiften eftersom Colombias okände representant
OSCAR CASTRO gav ett osäkert intryck. När han hade
gjort sitt drag sneglade han förskrämt omkring sig
men tycktes sedan plötsligt komma att tänka på
något och tryckte på klockan.
Castro var nog turneringens största överraskning
även om han hamnade sist i A-finalen. Han levde
länge i Europa och deltog som IM i interzonturneringen i Biel 1976 där han slog Petrosian i ett
uppmärksammat parti. Castro hade en tuff uppväxt
i staden Medellin där han även slutade sina dagar
efter ett överfall på gatan.
Topptippade KENNETH ROGOFF besegrades av Ulf i
dennes kanske förnämsta prestation och hamnade
därmed i B-finalen. Innan Rogoff gav upp schacket
till förmån för en mycket framstående karriär som
ekonomiprofessor blev han stormästare 1978.
En spelare som matchat toppspelare redan före
JVM var tunisiern SLIM BOUAZIZ. Han deltog i

interzonturneringen i Sousse 1967 som vanns av
Bent Larsen efter att Bobby Fischer åkt hem när
halva tävlingen återstod trots en klar ledning. Andra
som senare blev stormästare är Torre, Lothar Vogt
från Östtyskland och bulgaren Evgenij Ermenkov.
AUREL URZICA från Rumänien belönades med ett
specialpris för sitt parti mot jugoslaven BORIVOJE
VUJACIC och imponerade genomgående med en
delad andraplats. Han blev så småningom IM men
om han fick med sig några skivor av Rolling Stones
hem från Stockholm vet vi inte.
Regerande juniorvärldsmästaren JULIO KAPLAN
från Puerto Rico gjorde ett tappert försök att
försvara sin titel som han vunnit i Israel två år
tidigare före kända namn som Raymond Keene,
Jan Timman och Robert Hübner. Kaplan gjorde
sig senare bemärkt som en skicklig utvecklare av
schackprogram. Mest framgång hade programmet
Socrates II som på en ordinär PC lyckades besegra
dedicerade schackdatorer.
JENS KRISTIANSEN från Danmark var dansk
juniormästare men ansåg ändå att Steen Fedder
var landets starkaste junior. Dessutom en genial
person som flera gånger försökt få Jens att begripa
Einsteins teorier. Nu fick han inte ledigt från skolan
vilket gav Jens chansen i Stockholm. Han delade
rum med JÚLIÚS FRIDJÓNSSON från Island, som han
inte hört om sedan dess. Jens beskriver sig själv

John Moles, Julio Kaplan, Anatolij Karpov, Arthur
Howard Williams, Noel Gregory Craske

Slim Bouaziz, Jan Krotki, John Moles, Oscar Castro,
Carlos Felix Sumiacher

Werner Hug, Eugenio Torre, Lubomir Neckar, Klaus
Payrhuber, Dan Uddenfeldt

M

 Oscar Castro
n

András Adorjan
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som en finnig gymnasieelev som mest intresserade
sig för tjejer i kort-kort, rockmusik, Vietnamkriget
och naturligtvis schack. En beskrivning som säkert
passade in på flera av de övriga spelarna.
Turneringens ”Benjamin” var Greklands GEORGIOS
MAKROPOULOS med sina 15 år. I slutet av 70-talet var
han fortfarande en vild, långhårig, glad och ganska
odisciplinerad grabb. Vid öppningsceremonin
för Olympiaden i Thessaloniki 1984 dök han upp
kortklippt i en stilig kostym. När Kristiansen
glatt hälsade med en ordentlig klapp på axeln
sa Georgios: ”Jens, understand – I grew up!”
Makropoulos utvecklades som schackspelare och
blev IM men är mer känd som Kirsan Iljumsjinovs
högra hand inom Fide. En märklig kombination
var det att se den jugoslaviske stormästaren Petar
Trifunovic sekundera en spelare från militärjuntans
Grekland. Makropoulos har senare berättat om
detta påtvungna samarbete.
Nya Zeelands representant EWEN MCGOWAN GREEN
trivdes i Stockholm och stannade flera år, under
vilka han spelade för Vällingby. Han reste även runt
i Europa och kom då förbi Köpenhamn och dess
då aktiva, men inte särskilt sunda, blixtschackmiljö
i rökiga barer. Där kunde han lägga grunden för
sin schackkarriär boende hos Jens Enevoldsen,
något som även gäller stormästarna Bent Larsen
och Walter Browne. Han kamperade också hemma
hos Kristiansen vilket dock blev lite för mycket i
längden för Jens föräldrar. Green är sedan länge
tillbaka bland Kiwierna, men Jens har fortfarande
några av hans schackböcker som finns att avhämta
på Bornholm.
LEIF ØGAARD från Norge hade med sig inte bara en
men två sekundanter. Knut Bøckman och Erling
Kristiansen tog halva distansen var. Efter seger för

Øgaard i Oslomesterskapet före flera elitspelare
var norrmännen optimistiska inför JVM. Det
såg länge lovande ut men en förlust mot jumbon
Makropoulos resulterade i en plats i B-finalen.
Det Øgaard inte visste var att gruppvinnaren
Joaquin Diaz från Cuba fuskat med sin ålder. Hans
födelseår uppgavs till 1950 men var egentligen
1948 vilket inte motsvarade regeln om att fylla 21
tidigast 1 september 1969. Det får dock anses vara
preskriberat, särskilt som Diaz gick bort 2015.
Øgaard tog lite revansch två år senare i Aten, där han
blev nia i A-finalen. En heltidssatsning på schack
räckte till en IM-titel 1974 och två GM-normer 198182. Därefter tog familj och arbete över men 2007
hände det! Med nya regler kunde Leif genom ett
starkt resultat i norska lagserien ta sin tredje norm.
Det följande decenniet möttes Øgaard och Jens
Kristiansen flera gånger med en klar övervikt för
norrmannen. Men från 1978 gick det trettio år tills
de åter möttes över brädet – då Kristiansen i stor stil
tog sin första seger!
Som värdnation fick Sverige ställa upp med två
spelare. En uttagningsturnering för den andra
platsen vanns av Axel Ornstein men när han
prioriterade studier i Tyskland gick den i stället
till DAN UDDENFELDT. Dan hade dock lite svårt att
hålla tankarna på brädet eftersom han strax före
turneringen mött sin fru som aldrig, vare sig förr
eller senare, varit så mycket schackåskådare. Dan
avancerade till en plats i landslaget men insåg under
olympiaden i Skopje 1972 att familjen var viktigare.
Han tyckte att första spelveckan var fantastiskt
rolig och intressant. Andra veckan ok. Tredje och
fjärde veckan längtade han bara hem till familjen.
Den civila karriären ägnades till en början åt
försäljning av yrkeskläder för att senare övergå till

Kenneth Rogoff, Leif Øgaard, Juan Bellón, Aurel
Urzica, Raymond Weber

Ewen McGowan Green, Hendrik Ligterink, Richard
Meulders, Evgenij Ermenkov, Roderick McKay
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försäkringsbranschen. Uddenfeldt har dock aldrig
släppt schacket helt utan ¨motionsspelat¨ i klubblaget. I lag-VM för seniorer på Kreta 2017 återsåg
han sin franske motståndare från C-finalen JEANLUC SERET.
JUAN BELLÓN kom till JVM som nybliven spansk

juniormästare. Han hamnade i C-finalen men
fick i alla fall glädjen att få introducera den gambit
(.c e .¤c3 ¤f6 .¤f e .¤g b) som nu
bär hans namn. När han kom hem till Spanien tog
han hem spanska mästerskapet. Den avgörande
stormästarnormen tog Bellón i Torremolinos 1978
där han bland andra slog Ulf Andersson.
ULF ANDERSSON ja, han slutade på en hedersam
femte plats, samma som Lennart Asplund två år
tidigare. När särspelet om SM avgjordes i november
hade han utvecklats ytterligare och fann inte längre
någon jämbördig motståndare i Sverige varför den
internationella karriären tog överhanden.

Bo Teddy Ladberg i Veckojournalen.

istorien om JVM  kan inte skrivas
utan några ord om Stockholms Schackförbunds dåvarande ordförande Bo
Teddy Ladberg. Han är mest känd som journalist
och programledare i radio och TV men gjorde
mycket för schackets utveckling. 1967 skulle Ladberg leda TV:s 10 000-kronorsfråga för andra
året, men ansvaret för Sveriges Schackförbunds
jubileumskongress kom emellan.
Stockholmarna hade tvekat länge innan man
åtog sig JVM. Den dåliga ekonomin skulle inte
klara en förlust, men läget blev bättre efter sega
förhandlingar med staden. ”Det är inte som i småstäder, där ett SM är ett stort evenemang”, sade Bo
Teddy i en tidningsintervju. Härmed inledde han
sin framgångsrika kampanj för större bidrag till

schacket. Under devisen ”Schack är kultur” var han
några år senare en viktig kraft för att Ulf Andersson
skulle beviljas ”konstnärslön”.
Hur fick man ekonomin att gå ihop för JVM?
En viktig ingrediens var ett anslag på 20 000:- från
Stockholms stadsfullmäktige. Det var visserligen
inte specifikt för JVM men gjorde att Stockholms
Schackförbund kunde bjuda på lokalen. Dessutom
fick Ungdomskommittén ett bidrag på 5 000:- från
Carl-Bertel Nathorsts allmännyttiga stiftelse. I
övrigt förlitades det på ideella insatser.
Det var strålande tider för schacket i Stockholm.
JVM lockade även världsmästaren Boris Spasskij
och Danmarks stolthet Bent Larsen till staden.
De spelade både ett parti snabbschack i Dagens
Nyheters regi med stora pjäser på Stadsgården vid
Slussen och ett långparti som senare visades i TV.
Som vanligt användes mjuka tofflor för att undvika

András Adorján, Jean Luc Seret, Thomas Ristoja,
Joaquin Diaz, Jens Kristiansen

Khosrow Sheik Harandi, Jürgen Juhnke, Borivoje
Vujacic

H
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Hornsgatan.

repor i Storstockholms Lokaltrafiks jättespel, och
efter detta parti döptes dessa till Spasskijtofflorna.
Jens Kristiansen minns sitt första möte med sin
legendariske landsman. ”Efteråt smög jag mig fram
och presenterade mig för Bent som Danmarks
stolta representant. Vi hade just spelat B-finalens
första rond, och jag hade vunnit över Craske från
Australien. Bent: ”Ja, jag har sett partiet, det ger vi
inte så mycket för, honom känner jag inte till. Men
om du vinner B-finalen, kommer du på rankinglistan!” Bang! Tänk att han också tänkte lite på att
följa med i lilla jags prestationer. Dessvärre kunde
jag inte leva upp till hans krav, men det försökte jag
i alla fall senare, så gott jag kunde.”
Alltför blygsamt utelämnar Jens det faktum att
han blev seniorvärldsmästare 2012 och därmed även
stormästare.

E

xpressen tog över värdskapet för
Spasskij när det var dags för en bejublad
simultanuppvisning i Kungsträdgården
den 20 augusti. De 25 motståndarna var en blandning av ”gamla schackrävar, farliga ’för-nöjesskull-spelare’, ivriga juniorer och glada blåbär”,
som tidningen uttryckte det. Bo Teddy Ladberg
kommenterade händelserna på brädena och intervjuade Spasskijs offer efter hand som de var klara.
Lustigkurren Manolito (spelad av Henry Darrow)
från den populära TV-serien High Chaparral var
samtidigt på turné i Sverige. Innan han for iväg till
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Furuvik för nästa show lyckades Ladberg ordna
ett blixtparti mellan honom och Spasskij uppe på
scenen. Det visade sig stämma att Manolito kunde
spela schack, vilket han vid flera tillfällen påstått,
men remin mot världsmästaren får nog tillskrivas
världsmästarens goda humör. Även i simultanmatchen var Spasskij frikostig med remier, vilket
slutresultatet +15 =10 –0 visar.
Som slutkläm på tävlandet arrangerade Vällingby
SS snabbschacksturneringen Vällingby-viktorian
söndagen 31 augusti. Den första upplagan kunde
dra nytta av alla närvarande internationella gäster.
Efter tolv ronder stod Semen Furman som segrare
med 10½ poäng, vilket gav 600 kronor i prispengar.
Hans enda förlust kom mot Ulf Andersson, som
slutade fyra. Den nyblivne juniorvärldsmästaren
Karpov såg med sin andraplats till att ryssarna
försvarade äran väl. Odelad trea blev Erik Lundin,
65 år gammal enligt kyrkoboken men allt annat än
mossig vid schackbrädet.
Marcel Stein besökte ofta turneringen och
eftersom han behärskade ryska kom han i samspråk
med Furman. Med hjälp av lite västvaluta lyckades
han locka honom till Täby för en simultan. Efter
slutfört parti fick Täbyspelarna chansen att utmana
Karpov i blixt med nio minuter mot en. Arne
Johansson minns fortfarande hur den nykorade
juniorvärldsmästaren lugnt manövrerade ut
motståndare efter motståndare. Ett av offren var
blivande stormästaren Tom Wedberg.

F

ör den som vill se hur juniorerna spelade
finns alla partier tillgängliga i Chessbase.
Jens Kristiansen, som nyligen spelat
igenom partierna, är lite skakad av hur låg nivån är
med dagens mått mätt – som Castros 12.¥xf7+!
För hjälp med hågkomster riktas ett tack till
Juan Bellón, Ulf Andersson, Dan Uddenfeldt,
Leif Øgaard, Tom Wedberg, Arne Johansson och
Peter Stein. Samtliga illustrationer: Britta Bjerfalk,
turneringsbulletinen. Ett extra stort tack till Jens
Kristiansen för ett bidrag som i sin helhet mycket
väl hade kunnat ersätta min artikel. Han får avsluta
med följande hyllning till schacket:
”Alla de fina människor från så många olika
länder som jag lärt känna via schacket! Vill
påstå att vi i schacket är en liten fredsrörelse.
Inte så stor än så länge, men vi är många!” n

KOMBINATIONER
 Kateryna Lagno

n Eesha Karavade

 Lei Tingjie

n Sabina-F Foisor

Hans Tikkanen har valt ut
nio kombinationer från Lag-VM.
Lösningar på nästa sida.

 Tania Sachdev

n Eman Elansary


         
        
         
          
         
         
        
           

1. Vit drar (1p)

 Rochelle Wu
n Olga Girya

2. Vit drar (2p)

 Alireza Firouzja
n Ni Hua

3. Svart drar (2p)

 Swaminathan Soumya
n Anita Gara



     
  
    
  
   
  
     
  
       
  
       
   
       
   
      
  


4. Vit drar (2p)

 Ehab Tasneem
n Yixin Ding

5. Vit drar (2p)

 Katerina Nemcova

n Dinara Saduakassova

6. Svart drar (2p)

 Lei Tingjie

n Bibisara Assaubayeva



    
  
  
 
   
   
       
  
      
  
      
   
  
  
        
   


7. Svart drar (2p)

8. Vit drar (3p)

9. Vit drar (3p)
KOMBINATIONER
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1. 39.¦xh6†!! Svart gav upp utan att tillåta matten efter 39...gxh6 40.£f6† ¢h7 41.£xf7† ¢h8
42.¤g6 matt
2. 37.¤f5!! Vit hotar 38.¤e7†. 37...gxf5 37...h6 38.¦e8! med matt på g7. 38.£g5† ¢h8 39.£xd2
Vit har vunnit kvalitet och partiet.
3. Svart missade en oväntad chans att vända en dålig ställning till vinst: 30...f5! Kungen är fast i ett
mattnät. Ett logiskt slut vore 31.¢h4 ¦d3! 32.¦2c3 ¦h8† 33.¢g5 ¦dd8 34.¦xc5 ¦dg8 matt
I partiet vann vit ett 20–tal drag senare genom gradvis utspelning efter 30...fxe5?.
4. Vit är illa ute med minusbonde och farliga svarta fribönder, men 40.e4! fixar remischackar efter
40...£xe4 41.£d8† ¢a7 42.£b6†
5. 30.£xe6†! ¦xe6 31.¦d8† ¢f7 32.¥c5! Matthotet på f8 är svårförsvarat. 32...¦e7 32...¦e8 33.g6†
vinner tornet. 33.g6†! 33.¥xe7 ¢xe7 ger svart goda förhoppningar att hålla remi då bonden på
g5 faller. 33...hxg6 34.hxg6† ¢e6 35.¥xe7 Slutspelet är vunnet, även om en del jobb återstår.
6. 27...¤xe3 28.¦xe3 ¥xd4 Bindningen är avgörande och härifrån finns många bra fortsättningar.
Partiet gick: 29.£e2 £c5 30.¦e1 ¥xe3† 31.£xe3 £xe3† 32.¦xe3 ¦c1† 33.¢g2 d4 34.¥a2† ¢h8
35.¦xe4 ¦c2 36.¢g3 ¦xd2 37.¦e7 ¦g2† 38.¢h4 ¥c8 0–1
7. 31...e5! Springaren faller. Mothotet 32.¥c3 bemöts med ett mothot 32...¦b1 följt av ett mothot
33.¦xc2 som bemöts med ett slutligt mothot! 33...¦xc5 34.¦xa2 ¦xc3† 0-1 Efter slagväxlingen
leder svart med kvalitet och två bönder.
31...¦xd4 32.¢xd4 e5†! bör också vinna.
8. 34.¤d8! £e8 35.£d4! Svart får problem med de tunga pjäserna och f7-bonden, vilket ger
problem för kungen. Det räcker att ha sett hit. 35...¦d6 35...¤h7 kan bland annat bemötas med
36.¤xf7 ¦xf7 37.¦d8 med damvinst. 36.¤xf7 ¤xd7 37.¤xd6 cxd6 38.cxd7 £xd7 39.¦xd6 1–0
9. 18.£xf5! Damen hade ingenstans att ta vägen, så beslutet att offra den var nog inte så svårt.
18...¤fe4 18...gxf5 19.gxf6 £d8 20.fxg7 ger tre pjäser och en fribonde på g7 för damen, med klar
vinstställning. 19.£xe4! 19.£f3 ¤xc3 20.¥xc5! ¤xe2† 21.£xe2 £xc5 är bara lite bättre för vit.
19...¤xe4 20.¤dxe4 Vits tre pjäser är överlägsna den svarta damen.

Utrymme för potential.
Det kan finnas plats i ett av
Egyptens lag.
10–16 Bravo! Två guldstjärnor.
17-19 Denna gång särskiljer vi inte på
full och nästan full poäng – man
behöver inte se allt.

PETER BERGSTRÖM
nytillträdd förbundskapten

l Vad skiljer förbundskaptensuppdraget från
att vara lagledare för Västerås?
Spelarna i landslaget är bättre på schack (men, med
vissa undantag, sämre på chock), och förhoppningsvis även lite mer seriösa. Att representera
Sverige smäller rimligen lite högre än lagspel med
Västerås, som är minst lika mycket en social grej.
l Hur ska du få inaktiva damspelare att återvända till brädet?
Med min naturliga charm? Gäller även inaktiva
herrar. Jag diskriminerar ingen. Skämt åsido så
förutsätter jag att inaktiva spelare är inaktiva av en
anledning. Förmodligen har de annat i sitt liv som
är viktigare än schack, och det vore underligt om
de ändrar sig för att förbundskaptenen ringer. Med
det sagt så är urvalet av spelare minst sagt begränsat
på damsidan med Elitkommitténs kriterier för
aktivitet, så något bör kanske göras, men jag har
inget bra svar tre dagar in på nya uppdraget.
l Favoriter bland film och musik?
Räknar ner till premiären av Game of Thrones,
säsong 8. Vad gäller musik introducerar tonåringen
hemma nya förmågor inom svensk hiphop, medan
jag kontrar med gamla klassiker. Film är mest
tecknat med minstingen. Kung Fu Panda!
l Din inställning till tidsnöd?
Bör undvikas.

Antal poäng (samvetsbedömning)
0–3
4–9

LÅNG ROCKAD

TIKKANENS TAKTISKA TIPS
Rekommendationen i
föregående TfS var att börja
med att räkna på schackar, då
motståndaren måste försvara
sig. Direkta matthot (#2,3)
och damhot (#4,6,8) är också
ganska forcerade.

l Är du skrockfull?
Nej. Men om jag förlorar så ryker pennjäveln av
princip.
l Vilken är din värsta förlust?
Sista ronden i europacupen med Sollentuna för länge
sen. Jag drabbades av komplett schackblindhet och
gav upp när jag hade matt i tre och en vinst skulle
ge IM-norm. True story. Jag har svårt att se att jag
kommer att bräcka den.
l Vad borde göras för svenskt schack?
Komplex fråga som behöver mer utrymme än
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KOMBINATIONER

Foto: Lars OA Hedlund

KOMBINATIONSLÖSNINGAR

Huvudvarianten anges i
fetstil. Ställningarna på
föregående sida.

ett par meningar. Mycket drivs av eldsjälar som
lägger ner massor av egen tid och resurser. Bördan
kan och bör delas av fler. Så du som läser det här,
lägg en tiondel av tiden du spenderar på sociala
medier till att hjälpa din schackklubb i stället. Jag
lovar att de allra flesta vill ha avlastning.
l Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Spelarna i Västerås har fått tydliga direktiv att spelar
man Grob (1.g4) så blir man petad på obestämd
tid. För att vara konsekvent får jag avstå själv också.
Ingen större uppoffring.
l Har du någon dold talang?
I min ålder är talang ett minne blott. En gång i tiden,
långt innan jag blev riktig FM, blev jag utsedd till FM
(football master) av schackkompisarna. Kanske för
att konkurrensen inte direkt var mördande. Om jag
får några försök kan jag nog jonglera ett par hundra
fortfarande.
l Vilka svagheter har du?
Jag är verkligen inte en morgonmänniska. Och
jag blir grinig när blodsockret sjunker för mycket.
Min fru har osviklig tajming när det gäller att få
mig att ta en mat- eller fikapaus. Behöver någon i
landslaget som axlar den rollen på mästerskapen.
l Vad uppskattar du?
Oj, det kanske man borde stanna upp och
reflektera över oftare. En frisk och glad familj. Ett
vunnet slutspel. En sträckt vrist i bortre burgaveln.
l Lång eller kort rockad?
Har betydligt bättre resultat med lång rockad.
LÅNG ROCKAD

57

FÖRSEGLING

Anders Sandström ajournerar.
Synpunkter eller önskemål?
Hör av dig: axel.smith@schack.se

Hellre träskalle än skärmhjärna
ATT SITTA VID datorn och hetsa skallen till
schackliga stordåd kan vara på gränsen till
en bortsättning. Ny forskning antyder att
människan inte är gjord för ”skärmhjärna”.
Visserligen ger datorträningen snabbare
belöning för stunden än att arbeta med
bräde och pjäser. Men den praktiska
hanteringen av träbitarna ger sannolikt en
bättre inlärning. Förklaringen kan vara en
nära koppling i hjärnan mellan platsminne
och långtidsminne, som gör att det senare
får rumsliga komihågnycklar av själva
pjäsflyttandet.
Ändå föredrar många schackspelare
sådant som ger hastig valuta i draget –
laptopschack och datoranalys – framför
sextiofyra rutor i rummet.
I sin nya bok ”Skärmhjärnan” beskriver
psykiatrikern Anders Hansen hur
människan har kvar sin gamla ”jägar- och
samlarhjärna” – och bara blir stressad och
orolig av för mycket av det digitala.

’’

ANDERS HANSEN menar också att datorlivet

riskerar att ta tid från det som skyddar
oss mot psykisk ohälsa - sömn, fysisk
aktivitet, riktiga sociala kontakter.
Att computergurus som Steve Jobs och ”schackspelaren” Bill Gates minimerade skärmtiden för sina
egna ungar ger också en tydlig indikation.
En schacklig slutsats kan vara:
Det är lätt att det blir för många timmar av skadliga
digitala dragplåster, mellan plugget, jobbet, Facebook
och – varför inte – Fritz. Så fram med bräde och
klossar och börja flytta runt grejorna i verkligheten i
stället för i cyberspace.
Hellre förbli träskalle än att försöka utveckla
skärmhjärna.
Eller välj åtminstone en rimlig mix av båda – en
plats i skallen där Staunton möter Chessbase.
Så kan man sitta under sitt variantträd och utan
stress lukta på schackets alla blommor.
Och sedan slå till – på tävlingsbrädet!
Schack är trots allt en mental
kampsport och inte en rymdstation.

JVM slutfördes utan missljud. Tillsammans
med sina sekundanter, bland vilka man
hittade många kända mästare och stormästare, och den svenska funktionärsstaben
kom de 38 VM-juniorerna snart att bilda en
stor och vänskaplig familj.
TfS / hyllade JVM i Stockholm.

NÄSTA NUMMER av TfS når läsarna i augusti

Fides president heter
Arkadij Dvorkovitj och
inget annat.

’’

Vi har pratat om att flytta ut någon del på torget. Inget
är klart, men vi vill göra det lite mer publikt. Om
spelarna är på arenan och bara går hem till sitt hotell
kan SM pågå utan att Eskilstunaborna märker något.

Hur gick det med de höga ambitionerna för SM i Eskilstuna?
Dessutom: Svenskdelegation i Karlsruhe. Långväga gäst i Vart tog de vägen?
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Svenska Schackbutiken AB
”Hos oss blir schack enkelt”

Behöver du schackböcker, schackprogram eller schackspel? Vi har allt en schackspelare behöver!
Finns varan hemma skickas den samma dag. Välj faktura eller kreditkort i Klarna Checkout.
Vår styrka är gedigen produktkompetens och hög servicenivå. I Schackbutiken arbetar 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 har vi tyvärr stängt.
Hemsida/webshop: www.schackbutiken.se
e-post: info@schackbutiken.com
Öppet mån–fre 11.00–17.00, Kärralundsgatan 12E, 416 56, Göteborg
Tel: 031-24 47 14

Nu har vi många lyxiga schackspel i lager!
T.ex Old English Dream för 3400kr
Vackra pjäser (de svarta) av högsta rosenträkvalitet. De har en ovanligt mörk
färg nästan svart, snidningen är delikat och de är dubbelviktade för perfekt
balans. Pjäsmodellen Old English är en av de velegantaste stauntonmodellerna
på marknaden. Designen är klassisk “vintage” dvs gammaldags Staunton där
hantverkaren tagit inspiration från den Victorianska eran som blivit legendarisk.
De vita pjäserna är gjorda av buxbom.
Lite om brädet. De ljusa fälten är av lönn. De svarta är ovanligt nog av
ebenholts. Endast de finaste bitarna har valts ut till detta bräde. Detta har
sedan slipats och lackats till perfektion för en fantastisk lyster.
För mer info, ser vår hemsida och sök på “old english”. Ett annat populärt set
som är tillbaks i lager är replikan på Fischer-Spasskymodellen från 1972!

The 100 Endgames You Must Know WORKBOOK, 2019, 288s, 240 kr
En av de mest sålda slutspelsböckerna alla kategorier i Sverige
är 100 Endgames you must know. En av anledningarna är att
den rekommenderas av flera av våra svenska stormästare vilka
extraknäckar som schacklärare. Schackspelare i olika åldrar och
spelstyrkor har läst boken, men ibland räcker det inte bara läsa
en teoretisk manual för att bli bra på slutspel. Det kan behövas
lite jobb också. Med denna arbetsbok hoppas de la Villa att
materialet i huvudboken ska kunna befästas riktigt bra. Genom att
analysera sina elevers misstag samt titta på stormästarkollegornas
återkommande misstag i slutspelen har han genom många år
samlat ihop ett material som många kommer ha glädje av. Han
presenterar superpedagogiska övningar i alla typer av slutspel
med lysande förklaringar i svarsdelen och läsaren får en riktigt bra
push in i slutspelet.
Grandmaster Matthew Sadler, former British Champion:
“Buy it and read it! De la Villa does a truly wonderful job of
explaining useful endgames in a calm and measured manner that
is clear enough for any strength of player to understand while still
being interesting for stronger players. If you’ve never read an
endgame book before, this is the one you should start with.”
Grundboken kostar 230 kr. Om du hänvisar till denna artikel senast
den 31 maj så kan de köpa bägge för 400 kr + porto.

POSTTIDNING

B

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19
602 10 Norrköping
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SNABBARE,
EFFEKTIVARE
OCH ENKLARE
ATT &
ANVÄNDA.
ANVÄND
TRÄNA SOM
CARLSEN,
CARUANA
CO!
DIG AV ALLA FÖRDELAR MED DET NYA CHESSBASE 15-PROGRAMSNABBARE, EFFEKTIVARE OCH ENKLARE ATT ANVÄNDA. ANVÄND
MET! DET NYA 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
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• Ökad verklighetskänsla vid användande av 3D-visning av brädet, tack vare den nya
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