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SCHACK-KRYSSET

De viktiga förebilderna

V

id Fides kongress i Batumi för
ett par år sedan gjorde schack
förbunden i Norden gemensam
sak och signalerade att vi önskade fler
kvinnor på alla positioner. Det var en
tydlig signal i den mansdominerade
schackvärlden och vårt inspel fick stor
uppmärksamhet. Man lyssnar på oss i de
nordiska länderna.
Självklart måste vi ha samma naturliga
ambition inom svenskt schack. Kvinnor på
alla positioner. Det är viktigt med förebilder
och att lyfta fram alla de som vill ta den
rollen. När jag nu lyfter fram några namn
inser jag att jag också kan missa någon. Det
är inte min avsikt utan alla, ingen nämnd
och ingen glömd, gör viktiga insatser.
Här kommer ändå några exempel:
Pia Fransson med stort engagemang
i förbundsstyrelsen, Cajsa Lindberg,
ordförande i Smålands Schackförbund,
Halla Sigurðardóttir som titeldomare,
Susanna Berg Laachiri med sin upp
skattade schackblogg, Emilia Horn som
kunnig ungdomsledare, Anna Cramling
med 135 000 följare på Twitch, otroligt,
och nästan 50 000 följare på Instagram,
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Mikael
von
Bargen

SCHACKKRYSSET

LEDARE
Eva Johansson, som varit engagerad i
klubb och distrikt så länge att jag inte
vågar nämna det och vår världsstjärna Pia
Cramling som aldrig glömmer sina rötter
och brinner för tjejschack. Det är bara att
fylla på listan med förebilder nationellt, på
distriktsnivå och ute i klubbarna. Ni gör
alla stora insatser.
Om du är kvinna och vill engagera
dig finns det mycket ogjort. En möjlig
het är att anmäla dig till några av våra
kommittéer inom Sveriges Schackför
bund, i någon av kansliets projektgrupper
där olika kompetenser verkligen behövs,
kanske till distriktsstyrelsen eller som
ledare i din klubb.
Min ambition är att vi naturligt ska se
kvinnor som spelare på alla nivåer, men
också som domare och gärna som tävlings
arrangörer. När detta publiceras har vi haft
vår första domarkurs online för kvinnor.
Vi behöver fler förtroendevalda kvinnor
och vi kanske skall utöka valberedningen.
Drömmen vore att på sikt få se den första
kvinnliga förbundsordföranden, men det
får gärna dröja något år till – jag tycker det
är så roligt att leda svenskt schack!

Prenumeration: 350 kronor. Plusgiro: 65227
Utland: 35 EUR, Danmark: 250 DKK, Norge: 325 NOK
BIC: NDEASESS, IBAN: SE4195000099604200065227
Annonser: Helsida 4500 kr (inkl 2 månader på schack.se),
halv 2 500 kr (inkl 1 mån på schack.se), kvarts 1500 kr.
Sista sidan 6 000 kr.
Svenska schackannonsörer ges förmånliga rabatter.
Kontakt: kansliet@schack.se, 01110 66 74
Manusstopp nr 2: 1 april. TfS kommer 4 ggr per år.
Sveriges Schackförbund: tfn 011-10 74 20,
c/o UNT, Box 36, 751 03 Uppsala.
Besöksadress: Danmarksgatan 30.
Copyright texts & illustrations © TfS. All rights
reserved. No part may be reproduced in any form
without permission in writing from TfS.
Tryck: Sunprint, Estland
schack.se/tfs
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Så många fler procent remier blev
det om det fanns fler luftburna
partiklar i luften i spellokalen. De
holländska forskare som hämtat
data från 17 000 seriepartier drog
slutsatsen att sämre luftkvalitet
leder till mindre risktagande.
För några år sedan var en svensk
stormästare aktuell för en reklam
kampanj om bättre luft i undervis
ningsmiljö, men det hela rann ut i
sanden.
Förhoppningsvis spreds inte
sanden med vinden.

1 250 000
Så många tittare var samtidigt
inloggade på schacksändning i
Indonesien – ungefär tio gånger
mer än det förra publikrekordet.
Upprinnelsen var en amatör
spelare som misstänkt fort gick
upp i rejting på chess.com och vars
partier till stor del följde analys
motorernas förslag. Efter att ha
blivit avstängd kämpade hans son
för upprättelse och fick ett stort
antal supportrar.
Till sist bjöds den anklagade in
till en livestreamad match om tre
partier mot IM Irene Sukandar.
Efter att ha förlorat med 3–0
uppskattades hans spelstyrka till
1127 av chess.com:s algoritmer.
Han lämnade ändå inte studion
lottlös. Arvodet för att ställa upp
var 59 000 kr, med det dubbla till
vinnaren.
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EN PASSANT

TfS har nått en imponerande ålder,
vilket Awani Kumar från Lucknow i
Indien firar med en springarvandring
på ett 13 x 8 fält stort bräde.

mer

5=7-2

+
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"Magnus, en av de bästa någonsin,
verkar tycka att det är kul att
agera som en klåpare. Budskapet
kan vara: online är bara trams,
det spelar ingen roll."

Ivan Sokolov var inte nådig i sin kritik efter att Magnus
Carlsen och Hikaru Nakamura spelat följande remi i
Magnus Invitational i mars: 1.e4 e5 2.¢e2 ¢e7 3.¢e1
¢e8 4.¢e2 ¢e7 5.¢e1 ¢e8 6.¢e2 ¢e7
Öppningen Bongcloud förklarades i TfS 2020/3: "Bong
är slang för vattenpipa och namnet på öppningen
kommer från de mindre hälsosamma rökmoln som
måste ligga täta för att någon ska få för sig att spela en
sådan öppning." Notera att det inte var dragupprepning
efter fem drag, då spelarna förlorat rockadrätten och
ställningen därför inte ses som identisk.

Grigorij Levenfish (1889–1961) om ett parti där Emanuel
Lasker bjudit remi i en sämre ställning. Lasker höll med
om att han inte hade rätt att bjuda, och ursäktade sig med
att han inte sett alla faror i sin ställning.

GENTLEMANNASPORT

För hundra år sedan var schack en sysselsättning med
stränga etikettregler. Det hände att spelare i världseliten
som bjöd remi i en sämre ställning bad om ursäkt efter
partiet.
I takt med stigande prispengar har många av etikett
reglerna försvunnit. Det anses inte längre fult att avvakta om
motståndaren glömt att trycka på klockan. Nätschacket har
dessutom gett domare och fuskövervakning en allt större roll.
Kanske hade det funnits en annan väg att gå. Efter nästan
femtio års historia spelas Ultimate Frisbee fortfarande
utan domare. Inträffar en oschyssthet samlas spelarna
och diskuterar lämplig åtgärd. Ur den första paragrafen i
regelverket: "Det förutsätts att varje spelare tar ansvar med
spirit of the game och fair play som ledstjärna. Utgångspunkten
är att ingen spelare avsiktligt bryter mot reglerna."
Bestraffningar och domare skulle urholka spelarnas eget
ansvar, resonerar man. Med detaljerade regler blir allt som
inte är förbjudet tillåtet.
I schack spelas
klubbturneringar
ibland utan domare.
Det fungerar så
gott som alltid
problemfritt. Varför
skulle man inte kunna
testa på högre nivå?

Läs

Foto: Frank Hoppe

5,8

"Alla trick vid sidan av brädet är inte
värdigt en äkta idrottsman. Att
bjuda remi i en sämre ställning
är ett sådant knep. Schack är det
ädlaste spelet, och spelarna bör ha en
gentlemannamässig relation med varandra.
Majoriteten av de stora mästarna från förr
och idag har följt och fortsätter att följa denna
regel.

Wikimedia Commons

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

Korr-OS 22, grupp 4, bord 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klaus Rogetzer
- ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4½
Valentin Dimitrov Iotov ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4½
Laurent Tinture
½½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4½
Krishnan Sasikirian
½½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4½
Gino Franco Figlo
½½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ ½ 4½
Dan Olofsson
½½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ ½ 4½
CJ Reyes Maldonado ½½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ ½ 4½
John A Barlow
½½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ ½ 4½
Ingus Mende
½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ - ½ 4½
Iurii Koshmak
½½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ - 4½

En vacker eller tragisk sluttabell? I korrschack på hög nivå
är det inte enkelt att vinna. Partierna varade i genomsnitt
35 drag, med de kortaste strax över 20 drag. Med Sonny
Collins tre vinster på bord 3 ligger Sverige bra till för att
avancera till finalen.
I brist på kombinationer fastnade redaktionen för ordet
remi. Det ursprungliga stavningen remis (dåtidsform av
det franska verbet remettre – ställa tillbaka) ska enligt en
ordbok ha ändrats till remi år 1839, men i TfS var remis den
vanligast förekommande stavningen fram till mitten av
1930talet. Någon som vet eller har en teori om varför s:et
försvann? Hör av er!

Med fem vinster och två förluster
vann Jan Nepomnjasjtjij kandidat
turneringen och kvalificerade sig
till höstens VMmatch i Dubai mot
Magnus Carlsen. TfS skriver inte
mer än så, men noterar att flera
skribenter lämnade efter deadline
med motiveringen att de hade fullt
upp med att följa partierna.

MUSIKHJÄLPEN

  kr landade det vinnande
budet på för ett parti och samtal
med Pia Cramling, som också var
med live i Musikhjälpens studio.
– Det var jättekul och samtidigt
lite pirrigt, säger hon. Jag tycker
alltid att det är lite läskigt när
det är live, men samtidigt fint att
schack kunde stötta Musikhjälpen
på olika sätt.
Insamlingen gick till grund
läggande sjukvård i fattiga länder.
Och träffen, som fick hållas
digitalt, blev en julklapp till en
entusiast som började spela i sam
band med teveprogrammet Snille
drag för 25 år sedan, men som
aldrig besökt en klubb.
Pia Cramling var en av del
tagarna i Snilledrag och pratade
gärna gamla minnen innan snabb
schackspartiet startade. Och det
blev jämnt.
– Vi hade ett lika slutspel, där
jag till sist kunde pressa mot hans
bönder och bryta igenom. Efteråt
analyserade vi och tittade på lite
roliga taktiska öppningsidéer. Vi
höll på i över tre timmar, så jag
blev nästan rädd att det blev för
mycket schack. Men han verkade
nöjd – kanske besöker han till sist
en klubb.
Nu vet ni alltså vad som väntar
om ni vinner budgivningen vid
nästa Musikhjälpen.
EN PASSANT
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Mikroskopisk fördel
Han har ett krävande jobb som överläkare i patologi i Lund och jobbar
även mycket med forskning och undervisning på universitetet.
Han har en familj som innehåller hustru och sex barn, och han har fyllt
femtioåtta år.
Ändå gav sig Mats Ehinger för fyra år sedan med passion och
vinnarskalle in i schacket som tävlingsspelare.
– Om jag är rädd för att bli betraktad som nörd? Äh, alla har ju en
skruv lös och det här är en rätt mild skruv, säger han.
TEXT & FOTO ANDERS SANDSTRÖM
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MIKROSKOPISK FÖRDEL

ans läkarspecialitet är hematologi,
och han leder det laboratorium vid
Universitetssjukhuset i Lund som
diagnostiserar blod och lymfkörtelsjukdomar.
Uppgiften är ofta att se om inkomna patient
prover visar på cancer eller inte.
En rätt dyster verksamhet – eller?
– Det är mest behandlingsbara sjukdomar. Vi
sysslar bara med levande patienter. Är man sjuk
kan man behöva hjälp att bli botad.
Och?
– Det är ju kul att kunna hjälpa till. Det här
jobbet är absolut på den ljusa sidan, även om
oddsen naturligtvis är lite sämre ibland.
I arbetsvardagen ingår också jobb på
universitetet med forskningsprojekt och
undervisning av doktorander.
Han kommer från en akademisk miljö.
Båda föräldrarna var läkare, hustru Anna är
också patolog liksom äldste sonen. Hustrun är
katalanska och han säger sig klara av det språket
”på svärmorsnivå”.
Däremot finns det enligt vad han vet inga
schackspelare i släkten.
Så vad säger familj och omgivning och att du
kastar dig ut i schackets virvlar i mogen ålder?
– De tycker nog som sagt att jag har en skruv
lös, men det har väl alla.
– Och jag tycker ju att schack är jäkligt kul. Det
skänker mig mycket glädje när alla andra bitar i
livet är på plats.
Tidigare innehöll fritiden både fotboll och
racketsporter, och han har tävlat i squash.
Motionerar gör han fortfarande – "fuskar en
del i padel" bland annat – men annars medger
han att stillasittandet har tilltagit med schackets
inträde.
– Jag har dragit ner en del på den fysiska
rörligheten till förmån för den mentala, men
det är ju ingen nackdel att man håller igång sin
intellektuella spänst.
Så hur kom det sig att du började tävlingsspela
på allvar 2016?
– Jag har alltid gillat schack och spelade med
kompisar som barn, men de tröttnade på mig.

’’

– Och jag var på klubb en gång då, fick däng
och tyckte det var jättetråkigt.
– Men pappa köpte en bok av Capablanca för
längesen och jag minns att jag tyckte det var
mysigt att bläddra i den.
En del blixtspel på nätet har det blivit genom
åren, liksom en mycket tillfällig mellanlandning i
LASK med en kompis för tjugo år sedan.
– Det blev inte mer än så. Det kom flera ungar
på en gång och jobbet krävde sitt, så det fanns
inte tid.
När han bytte en del av sitt yrkesfokus – från
sjukhuset till universitetet – för sex år sedan fick
schacket bättre plats i en livsfas i förändring
– Ungarna var också större. Plötsligt fanns det
faktiskt tid, säger han med ett leende.
Sagt och gjort – Mats Ehinger blev vid femtio
fyra års ålder tävlingsspelare, rankades på låga
1400 i elo och startade den nya ”karriären”.
Idag närmar sig elotalet 1700.
– Ambitionsnivån är måttlig, men jag vill ju bli
bättre hela tiden. Nånstans.
– Det är ju det som är kul. Jag har alltid gillat
att tävla, det är tävlingsmomentet som jag vill åt.
Är väl en vinnarskalle, helt enkelt.
Han citerar stormästaren Stellan Brynell, som
ska ha sagt att ”schack är inte kul, det är bara kul
att vinna".
– Det ligger mycket i det, men det är inte hela
sanningen. Det fascinerande med schacket för
mig är alla dess möjligheter.
– Spelet är ju outtömligt med idéer och möjligheter
till förståelse. Så det är kombon som attraherar.
Hur mycket tid lägger du på schack?
– En timme om dagen, kanske. Snabbschack
och blixt på Internet. Partier på LASK och i All
skånskan. Men tränar – nej, egentligen inte.
Hur skulle du beskriva din spelstil?
– Jag spelar nog ganska aggressivt men är dålig
på att räkna långt. Men jag inte positionellt lagd
utan ser kombinationer på två drag och ibland tre.
– Jag försöker undvika rent taktiska ställningar.
Är lite bättre på att förstå hur man ska ställa upp
sig. Jag märker mot lite starkare spelare att jag
ofta kommer helt okej ut.

Vid långschack får jag alltid högre puls när jag gör de första
dragen. Det känns helt enkelt skitspännande. Men det är en positiv
pulsökning – rädslan för att misslyckas i schack finns nästan inte.
MIKROSKOPISK FÖRDEL
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o Mats Ehinger

n Hampus Bensryd
þ Lund Open 2018


   
  
    

   
   
   
   

Vits löpare är kung på brädet, och det kommande
bondeoffret dömer svarts löpare till passivitet.
38.g6! hxg6 39.£g5† ¢d7 40.h6 ¥g8
I partiet vann vit ett långt slutspel med svarts löpare
inmurad på h7. Mer effektivt hade varit att ge sig på
kungen med 41.c4 dxc4 42.¦d1† ¢c8 43.¦bd2.
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VART TOG DE VÄGEN?

Raketkarriär utan motstycke
Foto: Sven-Ingvar Sundin

Det låter lite motsägelsefullt?
– Jaså? Jag tycker att jag förstår någorlunda
hur man ska lägga upp partiet, men jag undviker
det övertaktiska, även om jag gillar att spela på
kungsangrepp.
– Och det händer att jag offrar utan särskild
framgång. Blev det begripligare så?
Beklagar du att du började spela tävlingsschack
så sent i livet? Det finns ju uppenbarligen en del
talang sparad?
– Nej, tvärtom. På min nivå är det ju inte omöj
ligt att man kan bli lite bättre. Utmaningen att
utvecklas blir mer realistisk.
– Har man nått högt som ung är det väl nästan
omöjligt att komma tillbaka. Man är ju snabbare i
skallen när man är yngre.
Om vi ska tala om omgivningens reaktioner. Vad
har du uppfattat av bilden av schackspelare?
– Lite nördstämpel går nog inte att komma
ifrån. Men den eventuella kuffaktorn får man
stå ut med. Jag tycker det är bra att vi har många
olika personligheter, en del kanske lite udda.
– Schacket ska vara stolt över att alla är väl
komna och kan ge en fristad åt alla och envar.
Vilka känslor har du när du sätter dig vid brädet?
– Vid långschack får jag alltid högre puls när
jag gör de första dragen. Det känns helt enkelt
skitspännande. Men det är en positiv pulsökning
– rädslan för att misslyckas i schack finns nästan

”Schacket är en krydda i livet, när de basala
värdena är på plats. Jag har ju så förbannat kul när
jag spelar”, säger Mats Ehinger.

inte. Jag har bara så kul.
Hur viktigt är resultatet?
– Jag gillar inte att förlora. Men det innebär inte
att jag är en dålig förlorare. Jag kan glädjas med
ungdomar som vinner mot mig.
– Men det är klart att det är skitkul att tvåla till
dom yngre också. Det finns ingen artighet, alla
vet att det är tävling.
Kan dina kollegor på jobbet märka vid morgonkaﬀet om du har vunnit kvällen före?
– Ja, jag kan vara på väldigt gott humör om jag
har vunnit. Det blir lite ljusare, lite roligare.
– Men för att det ska vara riktigt roligt så måste
de basala värdena vara i ordning. Man kan spela
schack, men det kan inte ersätta livet.
Så vad är det schackliga målet för framtiden?
– Moroten är kanske att gå upp i elo – till synes
helt meningslöst, men det ger någon sorts till
fredsställelse.
Och självkänsla?
– Nja. Min självkänsla sitter i det grund
läggande i livet. Familjen, som jag är jättestolt
över. Jobbet, naturligtvis.
– Min självbild i schack landar i verkligheten.
Det är klart att Shirov, som jag mötte i simultan
på LASK, tycker att jag är en liten skit, även om
han var väldigt trevlig.
Du säger att du är en god förlorare. Hur då?
– Jag blir på gott humör när jag märker att
duktiga spelare får anstränga sig ordentligt. Att de
vinner till slut – oftast – förtar inte känslan. n

Den 1:a januari 1963 tillhörde Kjell Krantz klass II. Han
var mitt uppe i sin värnplikt och spelade en del med en
lumparvän, också en habil klass IIspelare. Partierna
var jämna. Sedan hände något märkligt. Den 11:e juli
samma år hade Krantz kvalificerat sig till Sverige
mästargruppen.
57 år senare berättar lumparvännen BO SÖDERBERG
(Örebro) om en fortfarande oöverträffad prestation, och
har dessutom dedicerat en hjälpmatt till Kjell Krantz.


    
    
    
    
    
   
   
   

Hjälpmatt i 3 drag
Svart drar. Spelarna hjälps åt
att sätta svart matt i tre drag.
Två lösningar! (facit sida 17)

"Fotot måste vara taget
hösten 1962 då vi spelade
på luckan. Kjell Krantz och
jag gjorde båda lumpen på
regemente I 11 i Växjö. Vi
tillhörde olika kompanier och
bodde i olika kaserner men
kom ändå på att vi hade samma
intresse. Vi spelade en hel
del, och ingen av oss har
något annat minne av detta än
att vi var ganska jämna.
För min del deltog jag i
några SM och blev som bäst
tvåa i klass 2 ett par
gånger. Förblev således rätt
medioker spelare.
För Kjell gick det annorlunda. Intresse är en
förklaring, såklart, men
också att han snabbt greppade
vikten av att spela strategiskt sunt, utan att snegla
mot de taktiska möjligheter
som nästan alltid straﬀar sig
mot bättre motstånd.
Och han hade talang för
att spela sunt. Rejält med
talang."
VART TOG DE VÄGEN?
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Avancemanget

U

nder värn
plikten i Växjö,
som varade
en bit in på
1963, spelade
Kjell Krantz för Växjö Schack
klubb. Men mycket schack
blev det inte. Ändå hade han
ambitionen att vinna de tur
neringar han ställde upp i.
– Jag tyckte helt enkelt
inte att spelarna verkade så
imponerande, säger han idag.

1

LANDSKRONA
NYÅR 1962-63

Någon permission för att spela
schack gick inte att förvänta
sig, så det gällde att utnyttja
de ledigheter som erbjöds.
Över jul och nyår 1962-63
vann Krantz en sanktionerad
turnering i Landskrona och
avancerade till klass 1.

2

EKSJÖ
PÅSK 1963

Krantz hade muckat och bodde
i Malmö. Han studerade i Lund,
men tillbringade än mer tid på
Café Athen i Lund, som höll
öppet från åtta på morgonen
till tolv på kvällen. Runt de två
schackborden var det alltid
tjockt med folk.
Under påsken firade Eksjö
SK 50 år genom att arrangera
två sanktionerade turneringar
– förlagan till de klassiska
Eksjöturneringarna som upp
stod tio år senare. Krantz reste
dit med en studiekamrat. Båda
vann sina grupper och Krantz
var nu Mästarklasspelare.

12
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					TEXT AXEL SMITH

3

KARLSKRONA
JULI 1963

Inför näst sista ronden i Mästar
klassen i SM ledde John Ljung
dahl en halva före Krantz.
– Inför SM var jag säker på
att Ljungdahl skulle vinna,
säger Krantz. Men när jag hade
chansen i sista ronden spelade
jag självfallet för att vinna. Vi
hade spelat mycket och jag
visste ungefär hur han ställde
upp sig. Han behövde bara remi
för att gå upp i SM-gruppen
och var lite skärrad.
o John Ljungdahl
n Kjell Krantz
þ SM Karlskrona 1963
1.c4 f5 2.¤c3 ¤f6 3.d4 e6 4.g3
¥e7 5.¥g2 0–0 6.¤h3!?
En fördel med springaren på h3
är att vitfältslöparen har fri sikt,
en nackdel att svart får enklare
att spela ...e6-e5.
6...d6 7.b3 £e8 8.¤f4
Förfelat. Rockad först!
8...c6



  

   
  
   
 
  


9.e4?
Nödvändigt var 9.d5 följt av
¤e6 eller ¤d3 (utan att d4bonden hänger).
9.¤d3 stoppar däremot inte
9...e5 då 10.dxe5 dxe5 11.¤xe5?
¥b4 hotar båda springarna.

9...e5! 10.dxe5?
Att öppna ställningen ger svarts
initiativ extra bränsle.
10...dxe5 11.¤d3 fxe4 12.¤xe4
¤xe4 13.¥xe4



  
  
    
  
  
   
  


Svarts damflygel är ännu inte
utvecklad, men om fem drag är
scenförändringen total.
13...¥h3!
Mot ...¤d7-f6 finns inget försvar.
14.f3
Kungen kan inte fly till dam
flygeln: 14.£e2 ¤d7 15.¥b2 ¤f6
16.0–0–0 ¤xe4 17.£xe4 ¥g5†
18.¢c2 ¥f5 och bindningen
kommer att kosta vit material.
14...¤d7 15.¢f2 ¤f6 16.¦e1
£h5 17.£e2 ¦ad8


   
  
 
  
  

  
    


Krantz fullbordar utvecklingen
och har alla pjäser med i
angreppet. Det var också
möjligt att avgöra på samma vis
som i nästa drag.
18.¥b2 ¤xe4† 19.£xe4 ¥f5 0–1
"Min stadigaste stamkund", skrev
Krantz senare om sin motstån
dare i schackspalten i Arbetet.

Bent Larsen på rygg

B

o Söderberg var
förundrad. "Tänk
att Kjell satt och
harvade med mig
för bara några
månader sedan", tänkte han.
"Overkligt!"
Kjell Krantz kände sig å sin
sida inte alls redo för SM-grup
pen, och nykomlingar faller
ofta tillbaka när de blir kart
lagda.
Han hade emellertid ett år på
sig. Fram tills vinsten i Mästar
klassen hade han uppskattat
den aggressiva spelstilen hos

KG Dahl, som hade blivit
juniormästare 1960 och var
senare ofta tränare på junior
lägren.
– Han var mycket ute efter
angrepp, säger Krantz idag.
Jag tyckte hans partier var
väldigt trevliga, men jag märkte
ju att det inte gick så bra för
honom på högre nivå. Så jag
började själv spela simpelt utan
att angripa, och då gick det
toppenbra.
En annan förebild var Bobby
Fischer, som slagit igenom.
Att ta efter hans spelstil var
emellertid inte det enk
laste, men framgångarna
blev fler. Inför en turnering i
Oskarshamn hade Kjell bokat
rum på ett logement, men när
han kom dit var porten låst.
Natten tillbringades på en
parksoffa, med erfarenhet från
lumpen var det inget problem.
Han vann turneringen.
I OKTOBER 1963 mötte Krantz

Kjell Krantz
Född: 3 augusti 1942
Bor: Höör, Skåne
Familj: Hustrun Eva
Yrke: Betkampanjarbetare,
schackskribent, schackspelare
Klubb: Lunds ASK
Meriter: 8 lag-SM-guld, medalj
i Korr-EM, 4:a SM
Förebild: Rolf Martens. "Han
lärde mig spela med bönderna.
Hade blivit stormästare om han
försökt."
Kuriosa: Ett 50-tal korrpartier i
Evansgambit utan förlust.

Bent Larsen i en student
match. Efter vinst i det första
partiet var Larsen, som blev
stormästare sju år tidigare, hur
trevlig som helst. Nästa dag var
det returmöte med omvända
färger.
o Kjell Krantz

n Bent Larsen

þ Univ Köpenhamn-Lund

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4
Larsen sa en gång att öppet
sicilianskt var en billig fälla
som på sikt ger svart två starka
centrumbönder.
3...cxd4 4.¤xd4 ¤c6
Normalt hotar svart e-bonden

med 4...¤f6.
5.¤c3
Larsens dragföljd tillåter 5.c4
med Maroczy-Bind, något
Krantz inte är intresserad av.
5...e6 6.¥e3
Ibland väntar svart med ...¤f6
för att undvika g4-g5 med hot.
Men 6.g4 kan ändå spelas för
den som är på det humöret.
6...¥d7
Larsen lyckas inte ge löpardraget
någon mening. Förmodligen var
han mest ute efter att förvirra
sin okände motståndare.
7.¥d3
Vit går för kort rockad, men
hårdare är att placera kungen på
andra flygeln. Talar inget mot
lång rockad är det ofta rätt val
för vit i Sicilianskt.
7...¤ge7 8.0–0 a6 9.f4 ¤xd4
10.¥xd4 b5


  
 
  
   
   
   
 
  


11.a3
11.f5! försöker skapa ett fält
på d5 till springaren. Vill svart
behålla två dynamiska centrum
bönder behöver han ta tillbaka
...fxe6, men det är knappast
aktuellt här på grund av £d1–
f3-f7 matt. Efter 11...¤c6
12.fxe6! ¥xe6 13.¥e2 har svart
svårt att fullborda utvecklingen.
11...¤c6 12.¥e3
Svarts vitfältslöpare hade hellre
stått på b7.
VART TOG DE VÄGEN?
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Larsen försöker provocera fram
15.g3 som blockerar tornlyftet
via tredje raden. Nej tack.
15.¦d1 g6 16.£h6 ¥f6 17.e5!?
Krantz gav detta drag ett utrops
tecken. Partifortsättningen är
emellertid till svarts fördel.
17...dxe5 18.¥e4 ¦c8 19.¥xc6
¦xc6 20.fxe5 ¥xe5 21.¤e4


   
 

   
   
    
 
  


21...f6?
Krantz pekar korrekt ut detta
drag som dåligt. 21...¥g7
22.£f4 e5 23.£f2 och vit är på
väg till c5 med löparen eller
springaren, men efter 23...f5
24.¥c5 ¦f7 håller svart ihop det,
och då räknas merbonden.
22.¦d3?!
Det var bråttom: 22.¥c5.
22...£e7
22...£c7! går inte in i ¥e3-c5.
23.b4
I stället för att försvara sig

14
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passivt offrar Larsen kvalitet.
23...¦xc2 24.¥c5 ¦xc5 25.¤xc5


   
 
 
   
    
   
   
   


25...¥c8?
Efter 25...¥c6 26.¤xa6 ¥d5 kan
svarts f-bonde värma upp. Vit
får se upp.
26.¦fd1
Larsen hade antagligen missat
hotet ¦d3-d7.
26...£g7 27.£xg7† ¢xg7
28.¦d8 ¥c7 29.¦1d7†
1–0
– Larsen var skärrad, minns
Kjell Krantz. Han sa inte ett
ord och rusade snabbt ut ur
lokalen. Hans lagkamrater satt
och gapskrattade.

SM 1964
EFTER ETT ÅR med mycket blixt
på Café Athen, även om Kjell
Krantz egentligen inte tyckte att
korta partier gav så mycket, var
det dags för eldprovet: debuten
i Sverigemästargruppen.
Erik Lundin blev svensk
mästare, för sista gången. I
Erik Lundin spelar upp sina
schackminnen 1924-1979
visar han främst sitt parti mot
Krantz, hans enda förlusti SM.
Kommentararna är hämtade
från TfS och signerade av ingen
mindre än Gideon Ståhlberg.

o Kjell Krantz

n Erik Lundin

þ SM 1964
$ Gideon Ståhlberg

1.c4 c6 2.d4 d5 3.¤f3 ¤f6
4.¤c3 e6
En invit till Lundins special
variant i Meranerförsvaret, som
den unge lundensaren avböjer.
5.¥g5
5.e3 ¤bd7 6.¥d3 dxc4 7.¥xc4
b5 8.¥d3 b4 är Lundins variant.
5...¤bd7 6.e3
Krantz försmår den nu så
populära förenklingsvarianten
6.cxd5 och tillåter det klassiska
Cambridge-Springs-försvaret,
som efter ett par decen
niers
vanrykte rehabiliterades av
Aljechin i VM-matchen mot
Capa
blanca 1927 och sedan
trotsat alla vederläggningsför
sök.
6...£a5 7.cxd5
Den moderna formen av
varianten, som anses chans
rikare än de äldre fort
sätt
ningarna 7.¤d2 och 7.¥xf6
7...¤xd5 8.£d2 ¤7b6
[AS: 8...¥b4 är huvuddrag idag.]


 
 
  
  
    
  
  
  


9.¦c1
Så spelade jag i ett kort vinst
parti mot Rellstab 1935
(matchen Sverige-Tyskland i
Zoppot, där vi segrade med
17–15). Draget har inte veder
lagts, men jag fann senare den

Foto: Curt Ylving

12...¥e7 13.£h5 0–0 14.¦ae1
Det primitiva 14.¦f3 är inte
dåligt. Svart hinner inte med
...g7-g6 följt av ...¥f8-g7.
14...¥h4

LASK:s segrande lag i Allsvenskan 1977, fr.v. Per-Inge Helmertz, Ulf Korman, Torsten Lundgren, Roland
Thapper, Anders Wirgren, Leif Fredriksson, Kjell Krantz, Magnus Wahlbom & Lars Grahn.

chansrikare
fortsättningen
9.¥d3! ¤xc3 10.bxc3 ¤d5
11.0–0 £xc3 12.£e2 med goda
angreppsmöjligheter för den
offrade bonden.
[AS: Denna konklusion gäller
även sex decennier senare.]
9...¤xc3 10.bxc3 ¤d5 11.¥d3
¤xc3 12.0–0 ¥b4 13.a3 £xa3
14.¦a1 £b3


 
 
 
    
    
 
   
   


Den kritiska ställningen.
15.¦fc1?
Ett vinnande feldrag! Vits bästa
drag är nu 15.¤e5! som efter
15...£d5 16.£b2 a5 17.¥c4 £e4
18.¥d3 £d5 kan leda till remi
genom dragupprepning. Såväl
vit som svart har naturligtvis
även andra möjligheter.
[AS: Det finns ett problem med

varianten ovan. 18.f3! £f5 19.h4
hotar att fånga damen, och
efter 19...h6 20.e4 £h7 21.¥d2
faller springaren – tack vare
bindningen längs a-linjen.
Svart bör därför spela
15...¤e4 16.£e2 ¤xg5 17.¦fb1
£d5 18.¦xb4 0–0 och vit måste
bevisa att den bättre löparen
kompenserar för två bönder.]
15...¤a2 16.£xa2 £xd3 17.d5!


 
 
 
   
    
  
  
    


17...exd5?
En mer glupsk än frisk aptit,
som kostar det svarta majestätet
livet, ty den vita d-bonden var
förgiftad. Efter 17...0–0 hade
svart behållit en stark merbonde
och haft stora vinstchanser.
18.£b2 f6 19.£xb4 fxg5
[AS: Mellandraget 19...£e4!

håller e-linjen stängd. Efter
20.£c3 fxg5 21.£xg7 ¦f8
22.¤e5 sitter svart i en tvångs
tröja, men överlever då vit
har svårt att öppna linjer för
tornen.]


 
  
  
   
    
  
   
    


20.e4!
Detta formidabla drag hade
Lundin underskattat!
20...d4 21.¦a5! b5 22.£d6 ¥d7
23.¤e5
1–0
– När jag spelade 21.¦a5 blev
Erik Lundin skärrad, berättar
Kjell Krantz idag. Den förlusten
satt nog i – de följande åren hade
jag lätt för honom och tog 3½/4.
Men han var en gentleman och
tog alltid förlusterna bra.
VART TOG DE VÄGEN?
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Korrspelare & skribent
I SM 1964 slutade Krantz 7:a
bland 16 spelare. De följande
åren spenderade han mycket
tid vid blixtborden på Café
Athen. Flera av landets starkaste
spelare läste i Lund och många
gick över till Lunds ASK, som
vann åtta lagSMtitlar mellan
1965 och 1978. Krantz minns:
– Där var folk från tidigt på
morgonen till sena kvällningen,
och många drack tappert redan
från morgonen.
För att inte missköta studierna
i juridik kände Krantz att han
behövde hålla viss distans. Han
bosatte sig i Malmö, men nära
tågstationen, så att han skulle
kunna ta sig till Athen varje dag.
Studierna blev dock mindre
och mindre viktiga i förhållande
till schacket. Han gick mest dit
när han inte hade något annat för
sig. Inför en tentamen somnade
han i sin fåtölj med studieboken
i knäet, och vaknade först när
det var för sent.
"Jag skiter i alltihop", tänkte
han. "Hade ändå aldrig kunnat
döma en människa. Hur hade
det känts om man dömer fel?"
FÖR ATT KUNNA spela titelkvali
ficerande turneringar krävdes
inbjudningar
via
Sveriges
Schackförbund, men de var inte
på alerten. Krantz hade heller
inga sådana ambitioner.
– Jag hade inga pengar, så jag
hade inte kunnat resa. Levde på
ingenting.
Ett tag försökte han leva på
schacket, och när klubben bytte
lokal till Palais LASK i ett torn i
grannhuset blev han traktör och
instruktör: svarade i telefon, tog
hand om nya spelare, städade,
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ordnade med cafeteria. En
gång ombads han sälja ett stort
parti "konstiga cigaretter", och
då kunde han lägga på någon
krona i förtjänst.
Men det var snarare att
han levde med schacket än
av schacket. Han var ofta
barskrapad och några gånger
fick han ringa hem till för
äldrarna i Ljungby.
Till sist följde han med en
klubbkamrat till ett sockerbruk
i norra Skåne, där betkam
panjen pågick från september
till jul. Det var tungt skiftarbete
men en säker inkomst.
utlandsturnering,
i England, och han var också
kapten och andrabordsspelare
i det svenska laget i studentOS
i Tjeckien 1967. Som schacklig
höjdpunkt ser han Europacupen
1976, där LASK besegrade
israeliska TSU Haif i kvartsfinalen
och i semifinalen fick möta
sovjetiska Burevestnik, med idel
stormästare. Kjell Krantz spelade
remi mot Taimanov, men laget
vägde allt för lätt och förlorade
efter två matcher med 2½9½.
Närmast att vinna SM var han
på hemmaplan i Lund 1974.
Efter åtta ronder delade han
ledningen och mötte den unge
Konstanty Kaiszauri. Det blev
ett långt parti med flera avbrott.
– Jag missade det ena efter det
andra, och när jag förlorat gick
musten helt ur mig.
Han tog inte många poäng
under den andra veckan.
– Den förlusten förföljde mig
länge. Det var nästan som en
ödestro, att andra makter inte
ville att jag skulle vinna.

DET BLEV EN

I MITTEN PÅ 70talet hade flera
av
schackvännerna
slutat,
andra flyttat från Lund. Krantz
motivation försvann gradvis
och ett 15tal år efter det
magiska halvåret 1963 la han av.
I stället blev det korrschack.
Facit: en IMtitel, och en tätstrid
i EM där han hade vunnit om
han rott hem det sista partiet.
– Han hade ofta 5060 partier
igång, minns en vän från den
tiden. Hade han ransonerat
lite hade han säkert blivit stor
mästare.
Krantz ångrar inte att han
spelade så mycket.
– Det var säkert dumt, men
jag hade feeling.
KJELL KRANTZ BLEV en flitig
schackskribent. Först som
redaktör i korrschacksbulle
tinen, därefter i Tidskrift för
Schack. Det ledde till posten
som schackkrönikör i dagstid
ningen Arbetet.
– Andra krönikörer skrev
bara om storfräsarna, säger
han. Jag försökte skriva om
de vanliga spelarna. Satt rätt
mycket på biblioteket och letade
partier och upptäckte att det
fanns många ställningar som
var väl värda att publicera.
Krantz
använde
aldrig
datorer, han var "allergisk mot
dem", och det gav analyserna
en personlig prägel. När Arbetet
gick i konkurs år 2000 hade
datorernas intåg också släckt
tjusningen med korrschack för
honom.
NÅGON EXAMEN blev det inte,
men studierna förde ändå något
gott med sig. När Kjell Krantz

Brädet, som alltid står framme i radhuset i Höör, köpte Kjell Krantz till sin hustru Eva när en kringresande
polack besökte Lund på 70-talet. Utan att behöva tänka efter spelar han upp de kritiska varianterna i
Kamchatka, en av öppningarna Rolf Martens uppfann.

läste latin bestod gruppen endast av en dryg handfull studenter.
För varje termin försvann någon och vid fjärde terminen återstod
bara han och läraren. De gifte sig, flyttade sedermera från Lund
och lever ett lugnt liv tillsammans.
– När vi såg att huset i Höör hade en skog precis runt knuten
fastnade vi direkt. I Lund fanns inga skogar.
Vår intervju görs klockan 14, tidigare än så är Kjell Krantz inte
säker på att han gått upp. 30 års betkampanjer med skiftarbete
har för alltid förstört hans dygnsrytm.
Schackspelet står alltid framme, men han har bara kontakt
med en enda vän från schackvärlden, Bo Söderberg. Men det
händer att han tar fram och spelar igenom sina gamla partier.
När vi pratas vid har han precis sett på en vinst mot Gunnar
Dahlin, där han spelade en utdömd variant som var på gränsen
till förlorad – bara för att testa sin motståndare.
– Sedan nöp jag till! Vill du se partiet?
Det är ingen tvekan om att schacket fortfarande skänker glädje. n

LÖSNING
hjälpmatt dedicerad
till Kjell Krantz
a) 1.¢e5 ¢c3 2.¥d5 ¦f6
3.¥ge4 ¥d4 med idealmatt.
b) 1.¢g6 ¥e3 2.¥g4 ¦f6†
3.¢h5 ¦h6 med modellmatt.
(Sannolikheten att matten upp
kommer efter enbart slump
mässiga drag är 1 på 13 572 517.)
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Tänka snabbt & långsamt
För att prestera på hög nivå i schack krävs både intuition och analysförmåga, två olika former av tänkande som kompletterar varandra.
Ny spansk forskning visar att starka spelare är bättre på att integrera de två
processerna.
TEXT THOMAS WEDÉRUS

K

18

ognitionspsykologer har tidigare
konstaterat att människors mentala
prestation och beslutsfattande är
beroende av två olika sorters tänkande.
Ett långsamt tänkande som är medvetet och
analytiskt och ett snabbt tänkande som sker mer
intuitivt och omedvetet. Angel Blanch, professor
i psykologi vid universitetet i Lleida, Spanien, och
forskare i ämnet, berättar:
– Det snabba, intuitiva, tänkandet är en nästan
automatisk process medan det långsamma
tänkandet handlar om komplexa beräkningar
som kräver en högre mental koncentration. Båda
systemen används samtidigt i människans analyser
och beslutsfattande.

igenkänning
avgörande för att
veta vilket drag
man ska börja
räkna på. I blixt
finns det däremot
lite utrymme för
långsamt tänkande.
– I blixtpartier
är mitt tänkande
helt klart mer
intuitivt, snabbt
och kortsiktigt, berättar Hans Tikkanen, psykolog
och femfaldig svensk schackmästare. Det är färre
nyanser som tas hänsyn till.

VILKEN AV DE två sorterna som har mest inverkan
på schackprestationen har länge varit föremål
för debatt inom forskningsvärlden. Mönster
igenkänning, som hör till det snabba tänkandet, har
visat sig vara en viktig faktor. Starka spelare hittar
snabbare mönster i en ställning än svagare spelare
och kan därmed fatta snabbare beslut. Detta syns
till exempel i att starka spelare påverkas mindre av
kortare betänketider och är mer pricksäkra i vilka
drag de överväger. Men å andra sidan är det lång
samma tänkandet avgörande i partier med mer
betänketid. Därmed finns det skäl att tro att båda
tankeprocesserna är viktiga för prestationen och att
de inte fungerar fristående från varandra.
Betänketiden kan dock till stor del avgöra vilken
tankeprocess som dominerar. I långpartier används
båda formerna av tänkande. Det krävs medveten
mental ansträngning för att analysera en ställning
och räkna på följderna av ett potentiellt drag,
liksom att välja strategi och formulera vad man
försöker uppnå. Samtidigt är en intuitiv mönster

TILLSAMMANS MED TVÅ av sina kollegor har Angel

TÄNKA SNABBT & LÅNGSAMT

Blanch i en ny forskningsstudie, publicerad i
tidskriften Psychology of Sport & Exercise, under
sökt hur det långsamma och det snabba tänkandet
hänger ihop hos spelare på olika nivåer. I studien
analyserades data från drygt 32 000 spelare med
hjälp av elolistor från Fide. Spelarna delades in i
tre nivåer baserat på deras titlar: spelare utan titel,
medelstarka spelare med CM eller FMtitel, och
spelare med IM eller GMtitel. Deras förändringar
i elo och blixtelo under elva månader användes
sedan som mått på hur deras snabba respektive
långsamma tänkande utvecklades över tid.
Efter statistiska analyser av sin data kunde
forskarna konstatera att spelarna på den högsta
nivån hade en mer robust och samvarierande
utvecklingskurva i blixt och långpartier än de
andra spelarna. Detta tolkade forskarna som att
starka spelare är bättre på att integrera det snabba
med det långsamma tänkandet och bättre på att
ställa om sitt tänkande efter den tidskontroll som

Illustration: Ulf Billqvist

används. Betänketiden spelar därmed mindre
roll för deras prestation. När det gällde spelare
på de andra nivåerna var förändringen i elo mer
ojämn mellan blixt och standard, vilket tyder på
att deras långsamma och snabba tänkande inte är
lika integrerade. Resultaten går ihop med tidigare
forskning som visar att spelare på IM och GM
nivå dels har effektivare strategier för tidshantering,
vilket är särskilt viktigt i blixt. Men också att deras
långtidsminne för schackmönster är bättre och att
de är snabbare på att återge ställningar ur minnet.
Angel Blanch och hans kollegor poängterar dock
att eftersom deras studie bara är baserad på spelares
utveckling i elo så går det inte att dra definitiva
slutsatser. Ytterligare forskning, till exempel i form
av experiment, skulle behövas för att ta reda på
mer exakt hur de olika tankeprocesserna används i
schacksammanhang
.
HUR GÖR MAN DÅ för att för att förbättra sitt lång
samma och snabba tänkande i schack? Mönster
igenkänning och självförtroende är viktigt för att
förbättra sin prestation i snabbschack enligt Hans
Tikkanen. Erfarenhet och antalet spelade partier
är också viktiga faktorer eftersom schack har en

relativt lång inlärningskurva, vilket även syns i
studiens resultat. De starka spelarna var i snitt äldre
än de andra två grupperna och hade därmed i regel
mer erfarenhet.
Enligt Angel Blanch är det också viktigt att se till
att lära av sina misstag och att öva på sin förmåga
att skanna av ställningar. Ett sätt är genom att lösa
schackproblem, både med och utan tidspress. Men
som med så mycket annat så verkar det bara vara
hård möda som lönar sig.
– Båda formerna av tänkande kräver mycket
träning, både genom att spela och att studera
partier, säger Angel Blanch.
– Eftersom det snabba och långsamma tänkandet
sker samtidigt så tror jag att det kan vara gynnsamt
att spela snabbschack även för att förbättra sin
prestation i långsamma partier och vice versa. n

REDAKTIONENS KOMMENTAR
Den spanska studien har flera möjliga felkällor. Få
rankade blixtpartier gör blixtelot otillförlitligt. Att
starkare spelares blixtelo följer deras utvecklings
kurva bättre kan bero på att de spelar fler partier.
Att intuitivt tänkande används mer i blixt får ändå
anses som en nobrainer.
TÄNKA SNABBT & LÅNGSAMT
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Recension: Street Smart Chess
”Street Smart” kan grovt översättas med: Att besitta erfarenhet och kunskap som
är nödvändig för att bemöta faror och problem i en tuff storstad. Det handlar om
praktisk kunskap snarare än akademisk vetskap.
RECENSENT RALF ÅKESSON

A

xel Smith är på senaste tid den aktivaste
av Sveriges schackboksförfattare. Detta
är hans fjärde bok efter den hyllade
debuten Pump Up Your Rating, som
följdes av e3 Poison och The Woodpecker Method
(tillsammans med Hans Tikkanen).
För en schackspelare handlar boken helt enkelt
om hur man maximerar antalet poäng i tur
neringar. Många spelare, inklusive undertecknad,
tycker väl att de ofta förlorar poäng i onödan. Att
lösa detta stora problem, helt och hållet och en
gång för alla, är säkerligen omöjligt. Denna bok
ger ändå många goda tips på vägen.
ETT ANTAL STARKA stormästare är inbjudna för att,
i varsitt kapitel, diskutera speciella ämnen, svara
på frågor och bidra med kommenterade partier.
Detta är ett ovanligt grepp som blir extra intressant,
eftersom spelarna är ganska olika sinsemellan.
Supertaktikern Baskaran Adhiban, vår egen
slutspelsvirtuos Ulf Andersson och den store spel
öppningsanalytikern Peter Heine Nielsen har alla
värdefulla insikter inom sina specialområden.
Samma sak gäller gästerna David Navara, Laurent
Fressinet, Bu Xiangzhi, Aryan Tari – och världs
mästaren Magnus Carlsen.
Temana handlar om att spela på vinst eller remi,
mot starka eller svaga motståndare, att vinna
remiställningar, öppningsförberedelser eller hur
man undviker sådana, samt att behålla en positiv
mental attityd under partiet. Central är förmågan
att kunna anpassa sig, till motståndaren, tur
neringssituationen, schackklockan och även
turneringens prisstruktur.

heter ”Water into Wine” och
handlar om att vinna långa partier, ett ämne som
han tveklöst behärskar bättre än någon annan.
(Ett tänkvärt yttrande: ”Om man har 2 % chans att
vinna en ”död” remiställning så är det värt att offra
två timmar på saken!”)
Ulfs kapitel handlar om ”Att spela för två

CARLSENS KAPITEL
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resultat”, det vill säga att spela på vinst utan att
ta några risker, att ständigt ha remin i bakfickan.
Ulfs speciella vokabulär kommenteras. Vi får
exempelvis lära oss att favorituttrycket ”störning”
blir ”disturbance” på engelska.
Bu berättar om hur han eliminerade Magnus
från World Cup 2017. I matchens andra parti fick
han demonstrera ett av bokens teman, nämligen
hur man håller remi mot en starkare spelare.
Axel skriver om hur de olika råden påverkat
honom, och han har med många illustrerande
partier, både egna och andras.
En lustig sak att läsa är världsmästarens tanke
”Betrakta alla dina motståndare som idioter innan
de bevisat motsatsen”. Detta känns som en direkt
motsägelse till Navaras: ”Underskatta inte svagare
motståndare”.
Läsarna får ta del av många instruktiva slutspel,
inte minst med olikfärgade löpare.
BOKENS RÅD OCH slutsatser känns lite spretiga, en
del är självklarheter medan annat är ganska avan
cerat. Några av bokens pedagogiska idéer kanske
inte direkt tilltalar mig men det är tveklöst en
smaksak. ”Street Smart Chess” är nog i första hand
riktad mot relativt starka spelare men även läsare
på lägre nivå bör ha god behållning av boken.
Till slut
vill jag säga
att boken
känns som en
mycket värde
full inspira
tionskälla
för schack
spelare – och
det är något
som verkligen
behövs i dessa
coronatider! n

Recension: Bobby
Fischer – en biograﬁ
Den pensionerade läkaren Magnus Carlsson (!) har skrivit ﬂera böcker om intressanta och spännande personer och händelser, senast ”Alzheimer – psykiatern som
blev odödlig” (2017). Nu har turen kommit till schack. RECENSENT JOHAN SIGEMAN

F

örfattaren säger sig inte ha någon
tidigare koppling till vare sig schack
eller Bobby Fischer men bestämde sig
trots detta att skriva den första svenska
biografin om denne schackets kanske största profil
genom alla tider. Carlsson har gjort en omfattande
research och till och med rest till Island för att tala
med personer som på olika sätt kom i kontakt
med Fischer. Det är svårt att inte imponeras av
författarens energi.
Det finns som alla vet mängder av böcker om
Fischer, senast John Donaldsons ambitiösa och
genomarbetade Bobby Fischer and his world. Det
är mot den bakgrunden svårt att tillföra något nytt,
men det verkar inte heller ha varit författarens
ambition.
”Bobby Fischer – en biografi” innehåller inga
partier, inga diagram eller turneringstabeller. I
stället finns en kronologiskt upplagd berättelse
om Bobbys liv, från barndomen och fram till
hans död på Island 2008. Boken innehåller en
rad fotografier, varav en hel del är kända och en
del mer okända. Mot slutet av boken finns korta
kapitel om ”Viktiga kvinnor”, ”Antisemitism” och
”Psykiskt hälsotillstånd”.
DESSVÄRRE INNEHÅLLER boken en mängd slarv och
språkfel och en del ganska irriterande konstig
heter. Till exempel kallar författaren mittspelet
för ”mellanspelet”. Ryssarna kunde ibland ägna
sig åt att ”spela medveten remi”. US Chess
Federation kallas genomgående för ”Amerikanska
Schacksällskapet”. För en ickeschackspelare
kanske detta spelar mindre roll men i mina öron
låter det mindre bra.
Det finns även en del faktafel. Vassilij Smyslov
får exempelvis heta Valerij Smyslov. Det anges att
Bent Larsen ”vann två av sina matcher mot Spassk”
i matchen Sovjet mot Övriga Världen, men i andra

ronden hoppade Stein in som Spasskijs ersättare
och förlorade. I Mar del Plata 1960 fick Bobby
bland annat möta Taimanov, och författaren påstår
att denne främst hade spelat i Sovjetunionen och
inte i internationella turneringar. Taimanov hade
redan 1952 deltagit i interzonturneringen.
Det finns fler fel av detta slag. Men det ska också
framhållas att boken innehåller många intressanta
uppgifter om olika skeenden i Bobbys liv som i
vart fall jag inte har sett tidigare. Synd därför att
helhetsintrycket dras ned av korrekturfelen.
Om boken får genomgå en ordentlig
korrekturläsning och viss omarbetning med
faktagranskning tror jag att den kunde vara en
lämplig present till en ickeschackspelande god
vän eller släkting. n

Magnus Carlsson

BOBBY
FISCHER
– en biografi

Magnus Carlsson
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Recension: The Chess Saga
of Fridrik Ólafsson
Under cirka 25 år, från mitten av 1950-talet och framåt, tillhörde islänningen
Fridrik Ólafsson (född 1935) de allra bästa spelarna i världen. Nu kan vi ta del av
hans schacksaga.
RECENSENT ROLF LEKANDER

får vi i tio kapitel följa
Ólafssons fantastiska karriär från lovande junior
på 40-talet till Reykjavík Open 2013, då han ännu
kunde överraska även den starkaste motståndare.
En kul berättelse i boken är om Ólafssons och
hans sekundant Ingi R Johannssons ankomst
med båt till nyårsturneringen i Hastings i juletid
1955. Denna helg var alla rum i stan fullbokade,
och första natten fick de genom den hjälpsamme
polisen tillbringa i en ledig cell!
Som vit använde Ólafsson öppningsdrag
som d4, e4 eller ¤f3, med en viss förkärlek för
Engelskt. Som svart försvarade han sig gärna med
Sicilianskt eller Pirc mot e4, och med Kungsindiskt
eller Nimzoindiskt mot d4. Genom sin aggressiva
spelstil där han inte ryggade för komplikationer
vann han förvånansvärt många snabba fallsegrar.

I KRONOLOGISK ORDNING
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Se bara på följande fantastiska godbit mot
Mikhail Tal i Las Palmas 1975, som genom de
vackra smygande damdragen på slutet (22...£f4!
och 25...£g5!) gav Ólafsson ett välförtjänt skön
hetspris.

 Michail Tal

n Fridrik Ólafsson
þ Las Palmas 1975
1.e4 d6 2.d4 g6 3.¥c4 ¤f6 4.£e2 ¤c6 5.¤f3
¥g4 6.c3 e5 7.¥b5 exd4 8.cxd4 ¤d7 9.¥e3 ¥g7
10.¥xc6 bxc6 11.¤bd2 0–0 12.¦c1 c5 13.dxc5
¥xb2 14.¦c2 ¥g7 15.0–0 ¦e8 16.¦d1 ¤xc5
17.¥xc5 dxc5 18.¦xc5 £d6 19.¦dc1 ¥h6 20.¦xc7
¦ad8 21.¦1c2 ¥xd2 22.£xd2 £f4! 23.¦e7 ¦f8
24.£a5 ¦d1 25.¤e1


   
  
   
    
  
    
 
   


25...£g5!
0–1
ÓLAFSSONS STORA framgångar kom att betyda
oerhört mycket för intresset och utvecklingen av
schacket på Island, liksom för anordnandet av
olika elittävlingar. Vem känner väl inte till den
historiska VM-matchen i Reykjavík det smått
magiska året 1972 mellan Spasskij och Fischer, där
Ólafsson till stor del var inblandad. Han var också
president i Fide åren 1978–82. Ólafsson kom även
2008 att hedras med ett isländskt schackfrimärke.

Illustration: Helena Bergendahl, Bonnier

O

lafssons friska angreppsstil, energi,
fighting spirit och optimism vid
brädet gjorde att han i sin glans
dagar besegrade många av världens
ledande spelare, såsom Tal, Petrosian, Fischer,
Karpov med flera. Speciellt mot jämnårige Bent
Larsen hade han många spännande duster.
Nu har mångsidige och erfarne schackentusiasten
Øystein Brekke på Norsk Sjakkforlag i samarbete
med Ólafsson utgivit en mycket intressant bok på
288 sidor. Här berättas med stor faktakännedom
om Ólafssons långa schackkarriär med närmare
120 välkommenterade partier, där grunden består
av 50 alster från Ólafssons egen partisamling
på isländska från 1976 (Vid schackbrädet i ett
kvartssekel). Ólafsson bjuder generöst på sina egna
tankar och idéer kring tävlingar, motståndare och
partivarianter från denna gyllene tid, långt innan
datoranalyser ens var påtänkta. Till stor hjälp och
bearbetning av materialet har vännen Gunnar
Finnlaugsson bistått.

Nämnas bör att Ólafsson i många år priori
terade familjen och sin civila gärning som jurist
före schacket, och själv räknade han sig som halv
professionell spelare en stor del av sin karriär.
Ett stort plus med den lättlästa och trivsamma
boken är alla dessa svartvita fina gamla bilder
(mer än 100), som tillsammans med tidsenlig
text och resultatlistor ger en skön nostalgitripp
och fantastisk tidsresa bakåt, i synnerhet för oss
lite äldre schackälskare. Dessutom förhöjs bokens
värde ytterligare av en del moderna kommentarer
och stormästaranalyser.
Ett flertal register gör det lätt att manövrera
mellan epoker, partier, spelarnamn, öppningar
och bilder.
Kan det bli annat än succé med detta innehåll? n

BARNBOK MED SCHACK

I december släppte Bonnier Carlsen en
barnbok med schacktema. Berättelsens
sensmoral är att man inte ska kalla andra
barn taskiga saker. Ett av barnen blir ledset,
men förlåter till sist sin kamrat. Det är
schack på framsidan och genom hela boken,
men illustrationerna lever sitt eget liv. Som
till vänster där fyra vita pjäser trängt ihop
sig på tre fält på kungsflygeln.

Information om Schack-SM 2021

l Sverigemästarklassen, Mästarklassen-Elit & Junior-SM planeras att spelas i Helsingborg 3–11
juli. Spellokal meddelas senare under våren, liksom specialregler kopplade till pandemin.
l Schackfyranmästaren spelas online lördagen den 3 juli.
l Blixt-SM skjuts upp. Nytt datum är 13–14 november i Helsingborg.
l Övriga SM-klasser är inställda och kommer inte att spelas under 2021. Inbetalda
startavgifter kvarstår till SM 2022 eller återbetalas om så önskas.
Observera att spelare som bokat logi på något av SM-hotellen själva måste avboka den!

Registrera medlemmar för att få TfS!
Det pausade seriespelet har gjort att många klubbmedlemmar inte blivit registrerade av
sina klubbar i år. Vi har ändå skickat TfS till dessa, men ber om att samtliga medlemmar
registreras i god tid inför höstnumren och återupptaget seriespel.
RECENSION
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SCHACKLÄGER
1-6 AUGUSTI 2021
TUMBA, STOCKHOLM

SPORTS CAMP

  !"!#$%&' ()(!"!#*!"!#+!"
&',(%'0(%(&$(('(*'5 ('-

Födda 2006-2009
1-6 augusti
med övernattning
Träning och aktiviteter
varje dag kl. 09-16
Kvällsaktiviteter med
bl.a. bad, grillning och
prova på andra idrotter
Pris 3495 kr

DAY CAMP
Födda 2010-2013
2-6 augusti
på dagtid
Träning och aktiviteter
varje dag kl. 09-15

Syskonrabatt 1000 kr

Pris 1995 kr

TRÄNARE
GM Nils Grandelius
WFM Emilia Horn
med flera erfarna
schacktränare

8#(!(("&(&''*0(%./*#'$($%%!"" (&0#$''&' ($(& *%''%*++##%!" !-

007('($)'()'(7$)('2.(')!"71+))(#2&(3 #Anmälan: www.sportsheart.se

Frågor: emilia.horn@schack.se

4ÿ0883 22ÿ2

01234520
067869 3 

¤ Ungdomssidorna

Isak Storme debuterar i Sverigemästarklassen i sommar och är
ungdomsredaktör i TfS.

Tjejtävlingen
Stockholms schacksällskap, med Pia Cramling som initiativtagare, har lanserat en serie tjej
tävlingar som lockar deltagare från hela Sverige, och även en och annan från utlandet. Av 31 del
tagare i tredje etappen segrade 12åriga Victoria Cymbron, som delar med sig av upplevelsen.
är uppvuxen och bor i ett svensk
talande hem i portugisiska Azorerna (!), och turneringen
markerade hennes debut i svenska schacksammanhang.
Grattis till vinsten! Hur kändes det?
– Det kändes bra att vinna, för att jag är tävlings
människa och för att jag älskar att spela schack. Jag blev
väldigt överraskad för jag kände ingen som var med i
tävlingen.
Det var jämnt inför sista ronden. Hur var känslorna
då?
– Jag blev nervös när jag förstod att det skulle bli det
avgörande spelet, och att min motspelare var jättestark.
Hur kändes det att spela?
– Det var inte min första turnering online, så det är
jag van vid. Men att det var min första svenska tävling
kändes extra spännande. Det är roligt att det finns så
många tjejer som gillar schack! Där jag bor finns det
nästan inga tjejer och många gånger är det bara jag och
min syster som är med och spelar.
Har du någon förebild bland svenska spelare?
– Jag ser Anna Cramlings lives på Twitch och tycker
hon är jättebra! Jag vill också börja göra det.

VICTORIA CYMBRON

l

Konsten att göra ingenting
"Det är bättre att inte ha en plan än att ha en dålig plan", säger Norges förste stormästare Simen
Agdestein. På de följande sidorna kan du också lära dig den konsten.

I

schacklitteraturen heter
det ofta att det är bättre
att ha en dålig plan än att
inte ha någon plan alls. På
Norges Toppidrettsgymnas får
eleverna emellertid lära sig hur
effektivt det är att göra ingenting
i väntan på att motståndaren ska
bli otålig och göra något dumt.
Enligt detta tänkande avgörs
partier snarare genom direkta
blundrar, bristande tålamod
eller andra dumheter än av den
ena spelarens genialitet.
På skolan är följaktligen
"simple chess" ett slags ideal.
Kort sagt handlar det om att
spela enkla, sunda drag och
försöka utnyttja motståndarens
misstag, och inte vara besatt
av att försöka komplicera
spelet för att vinna. Detta spel
sätt tar inspiration från hur
Magnus Carlsen etablerade sig
i världseliten genom att vinna
långa tekniska partier.
Vi går tillbaka till ett parti han
spelade som 16åring 2007.

o Magnus Carlsen

n Ørnulf Stubberud
þ Arctic Chess Challenge 2007

Azorerna ligger mellan fyra världsdelar,
väster om Portugal.
Ørnulf Stubberud (skymd längst in i hörnet)
höll nästan remi mot Magnus Carlsen (stående).
Simen Agdesteins "riste-og-kaste-sjakk" drog
till sist längsta strået. Vad kan vi lära oss av
det?
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Det skiljde 479 elopoäng mellan
16–årige
Magnus
Carlsen
och hans skolkamrat Ørnulf
Stubberud. Alla andra resultat
än 1–0 hade varit att anse som en
jätteskalp. Med detta i åtanke är
det lätt att tro att Carlsen skulle
spela någon skarp öppning för
att minska risken för remi, men
i stället hanterar han partiet på
motsatt sätt.
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.¤f3

Katalanskt, en erkänt solid
öppning där vit ofta spelar på
positionell press, snarare än
direkta kungsangrepp
4...¥b4† 5.¤bd2 0–0 6.¥g2
dxc4 7.£c2 ¤c6 8.£xc4 ¤e4
9.£d3 ¤xd2 10.¥xd2 £e7
11.0–0 ¦d8 12.¥xb4 ¤xb4
13.£c4 ¤d5


 
 
   
   
   
   
 
   


Öppningen är avklarad och vit
står bättre med god centrum
kontroll och bra lätta pjäser.
14.¦ac1 c6 15.¦fd1 ¥d7
16.¤e5 ¥e8 17.¤d3
En liten förbättring av springaren.
17...¤b6 18.£c3 ¤d7 19.£a5
Utan svart motspel tar sig
Carlsen tid att förbättra
ställningen. Det är inte så lätt att
säga var hans pjäser skulle stå
bäst, men det är hur som helst
inte bråttom att få dem dit.
19...£d6 20.e3 f6 21.b4 a6


 
 
 
    
    
   
  
   


22.¤c5
Forcerar ett fördelaktigt öpp
nande av blinjen.
22...¤xc5 23.bxc5 £e7 24.¦b1
¥g6 25.¦b4 ¦d7 26.¦d2 ¦c8
27.h4 ¦cc7 28.£a4


   
 

    
   
    
  
    


28...¥f7
28...e5 kan bemötas med det
djupa 29.£d1! (29.£b3† ¢h8)
29...exd4 30.¦bxd4 och vit tar
över dlinjen.
29.£d1
Vit profylaxar mot e5.
29...g6
29...e5 30.dxe5 fxe5 ger svart en
dålig bonde på e5. 31.¦d6!
30.¦bb2 ¢g7 31.¦bc2
”Vi rister og vi kaster og det er
ingenting som haster”, yttrade
den nyligen bortgångne norske
IM Knut Helmers enligt uppgift
när han spelade det aningen
mindre komplicerade spelet
Fia med knuff. ”Riste og kaste”
refererar till tärningskastande,
men Simen Agdestein har
utvidgat begreppet till att även
gälla schackpjäser. Det är vad
Carlsen håller på med här.
31...¦d8 32.£a1 ¦cd7 33.¥h3
¦d5 34.e4 ¦5d7 35.£c3 ¦c7
36.a3
Den enda idén är förmodligen
att plåga svart.
UNGDOMSSIDORNA
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36...£f8 37.¦d3 £e7 38.¦e2
¦cd7 39.¦ee3 ¦c7 40.f4 £f8
41.¦e1 ¢g8 42.¢h2 ¦e8
43.¦de3 ¦ce7 44.¦1e2


  
 

    
   
   
   
    


44...e5?!
Till slut orkar inte svart vänta
längre, men dessvärre för
stackars Stubberud kollapsar allt
efter detta. Att motståndaren
ska bli otålig som i det här fallet
är huvudpoängen med Simens
”riste- og kaste”-strategi.
45.dxe5 fxe5 46.f5
Vit skiftar sitt fokus till f-linjen,
och det visar sig att svart är för
svarslös mot den enkla idén att
dubbla tornen.
46...¦d8 47.¦f3 ¦d4 48.fxg6
hxg6 49.¦ef2 £e8 50.£e3 ¢g7
51.h5 1–0
Kanske aningen tidigt att ge upp,
men vid det här laget bryter vits
angrepp igenom.
ställningar inne
bär ofta en balansgång mellan att
försvara sig mot motståndarens
hot, samtidigt som man försöker
generera eget spel. När dessa står
DÅLIGA PASSIVA
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i konflikt mot varandra är det ofta
svårt att avgöra vad som är värt
mest, men om man ska tro Simen
Agdestein är passivt försvar
underskattat. Som exempel gick
det snabbt utför när Stubberud
beslutade sig för att spela 44...e5.
Finns det ingenting i ställ
ningen som tyder på att motspel
skulle fungera är det ofta bättre
att fortsätta försvara sig i stället
för att köra en vild chansning
som är lätt att genomskåda.

 Michael Adams

n Magnus Carlsen
þ World Cup 2007


   
    

  
    
 
   
    

Svart står sämre med bonde
under. Intressant nog söker inte
Carlsen något motspel utan gör
i stället bedömningen att passivt
försvar är bästa chansen.
38...¥e7 39.¢g1 ¢f7 40.¢f2 ¢e8
40...c5 var ett kandidatdrag,
men Carlsen var förmodligen
inte förtjust i tanken på att ge vit
en fribonde på d-linjen.
41.£e2


   
    

  
    
  
  
    


41...¢f7
41...£xb3?? är ett exempel på ett
”hoppas på det bästa-drag” som
inte fungerar. 42.¥d6 £f7 43.h4!
och vit kommer att kunna byta
ner till ett vunnet bondeslutspel.
42.c4 bxc4 43.bxc4 ¥h4†
44.¢f1 ¥e7
Härifrån skyfflar Carlsen runt
sina pjäser i ett visst antal drag,
samtidigt som Adams till synes
förbättrar sin ställning.
45.¢e1 ¥b4† 46.¢d1 ¥e7
47.¢d2 ¥b4† 48.¢d3 ¥e7
49.£e3 ¢e8 50.£h6 ¢d7
51.£h8 ¥d8 52.£g7† ¥e7
53.¢c3 ¢e8 54.£h8† ¢d7
55.£b8 ¥d8 56.¢b3 ¥e7
57.£b6 ¢e8 58.£b8† ¢f7
59.¢c3 £d7 60.£h8 £e6
61.h4 ¥f8 62.g3 ¥e7 63.c5
¥f8 64.¢b4 ¥e7 65.h5 gxh5
66.£xh5† ¢f8


   
    
 
  
    
    
    
    


67.£h8†
67.¢a5!! verkar vara en kryptisk
vinstväg. 67...¥d8† 68.¢a6
£c8† 69.¢a7, och kungen står
överraskande säkert på a7.
67...¢f7 68.£h1 ¢e8 69.£f3
¢d7 70.£d3 ¥f8 71.¢c3 ¥e7
72.£b1 ¢e8 73.£b7 ¥d8
74.¢b4 ¥e7 75.£a8† ¢d7
76.£a7† ¢e8 77.£a6 ¢d7
78.£a8?


   
   
 
   
    
    
    
    

78...¥xc5†!
En chans som plötsligt dyker
upp och som inte undgår
17-årige Carlsen.
79.dxc5
79.¢xc5
£d5†
80.¢b6
(80.¢b4?? c5†! och svart
vinner) 80...£b3† 81.¢a7 £a2†
82.¢b8 £g8† 83.¢b7 £b3†
med remi.
79...£xe5
80.£b7†
£c7
81.£xc7† ¢xc7 82.¢c4 ¢d7
83.¢d3 ½–½
Carlsens strategi fungerade
utmärkt, även om datorn hade
synpunkter på vissa drag.
BRA TAKTISK förmåga, koncen
tration och bra tidsanvändning
är viktiga egenskaper för att
lyckas i långa partier. Det är
därför viktigt för en seriös
tävlingsspelare att vara i bra
fysisk form och äta bra i samband
med partier. Det är ingen
tillfällighet att många partier
avgörs sent, när spelarna är
påverkade av trötthet, otålighet
och bristande noggrannhet.
Bland otaliga exempel får två
toppartier demonstrera.

 Rudolf Spielmann
n Oldrich Duras
þ Karlsbad 1907


Ç    
Æ    
Å   
Ä   
Ã   
Â   
Á    
À    
ÈÉÊËÌÍÎÏ
I en klar remiställning beslutar
sig Spielmann för att ”förenkla
sin uppgift”.
1.¦f4?
Nu är 1...¦xf4† 2.¢xf4 remi.
2...¢g5! 0–1
Svart tar oppositionen.

 Alireza Firouzja

n Magnus Carlsen
þ Norway Chess 2020


Ç    
Æ    
Å    
Ä    
Ã   
Â   
Á    
À    
ÈÉÊËÌÍÎÏ
Efter att länge ha befunnit sig
under Carlsens karaktäristiska
småpress kollapsar Firouzja
precis innan han är i mål med
remin.
69.¢c3??
Ett ofattbart drag av en spelare
av Firouzjas styrka. Svart
tar oppositionen direkt och
vinner utan svårigheter. Draget
kan ha varit en konsekvens
av trötthet, tidsnöd eller att
Firouzja slappnade av, eller
en kombination av dessa.

Förmodligen
spelade
det
faktum att Firouzja befann sig
under press under hela partiet
avgörande roll.
69.¢d2
hade
behållit
långdistansopposition och fixat
remi utan större svårigheter.
69...¢c5 0–1
Det ultimata partiet i konsten
att göra ingenting tar temat till
det extrema.

 Ulf Andersson

n Michael Basman
þ Hastings 1975
Olikt vitspelaren bör kanske
svartspelaren
introduceras.
Michael Basman är en välkänd
profil inom brittiskt schack som
är känd och omtyckt för sin
oortodoxa spelstil. I början av
80–talet började han införliva
varianter som 1.g4, 1.e4 a6 och
1.e4 g5 i sin öppningsrepertoar,
men vid tidspunkten för detta
parti spelade han generellt sett
lite mer etablerade varianter.
1.¤f3 b6 2.g3 ¥b7 3.¥g2 e6
4.0–0 d5 5.c4 ¤f6 6.d4 ¥e7
7.¤c3 0–0 8.¤e5 h6 9.¥f4 a6
10.¦c1 ¦a7 11.cxd5 exd5


Ç   
Æ  
Å   
Ä   
Ã    
Â    
Á 
À  
ÈÉÊËÌÍÎÏ

Efter 11 drag ser svarts ställning
ut att vara klart sämre med
torn på a7 och ofullständig
utveckling. Michael Basman
tycktes dock vara nöjd med
sin uppställning, för härifrån
UNGDOMSSIDORNA
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gör han allt han kan för att inte
förändra den.
12.£b3 ¥a8 13.¦fd1 ¢h7
14.h3 ¢g8 15.¢h2 ¢h7 16.g4
¢g8 17.¥g3 ¥b7 18.e3 ¥a8
19.a3


   
  
   
   
    
    
 
  


Andersson har all världens
tid och förbättrar långsamt
sin ställning. Så småningom
kommer han emellertid att
behöva söka konfrontationer
för att bryta igenom, något som
också innebär vissa risker. Med
det sagt står vit fantastiskt.
19...¥b7 20.f4 ¥a8 21.¦d2
£d6 22.f5?!
Släpper kontrollen över g5 och
e5.
22...£d8 23.¥f4 ¥b7 24.¦g1


   
  
   
  
   
  
   
    


24...c6
Nu tycks Basman bestämma sig
för att det är dags att göra något
innan det verkligen blir kris på
kungsflygeln.
25.¥f3 ¤h7 26.¦c1
26.¤a4 b5 27.¤c5
26...¥d6 27.¤a4 ¥c7 28.¢g3
¤f6 29.h4 ¤fd7 30.¤xd7

30

UNGDOMSSIDORNA

¤xd7 31.¦e2 ¦e8


   
  
   
  
   
  
   
    


Ställningen är inte längre lika
klar, då vit har blivit av med sin
starka springare på e5, och vits
bondeexpansion på kungsflygeln
har skapat svagheter snarare än
angreppschanser. Ännu står vit
okej, men ställningen är mer
svårspelad än förut.
32.¢h3 ¥xf4 33.exf4 ¦xe2
34.¥xe2 £e7 35.¥f3 b5 36.¤c5
¥c8 37.£d3 h5! 38.gxh5 £f6
39.¢g3 ¤xc5 40.¦xc5 ¥xf5

41.£c3 ¥d7 42.£d3
43.¦c1 ¦e8 44.£c3 c5!?

ANNONS

¦a8


   
  
   
  
   
  
   
    


45.£xc5
Vits dam hamnar på villovägar
och svart får till ett avgörande
angrepp.
45.dxc5 d4 hade gett oklart spel.
45...£f5
46.£xd5
£h3†
47.¢f2 £h2† 48.¥g2 £xf4†
49.¥f3 ¥g4 50.¦c3 £h2†
51.¥g2 £xh4† 52.¢g1 ¦e1†
53.¥f1 ¥h3
0–1
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hade många svårt att förstå
Karpovs framgångar. Han imponerade inte med
eleganta kombinationer utan spelade snabbt och
effektivt och vann ofta på ren teknik. Resultaten
var imponerande men Karpovs spel saknade den
briljans som många väntar sig av nya stjärnor. Ulf
Andersson imponerade lika mycket med sitt spel,
men det var Karpov som vann turneringarna.
Redan 1968 vann Karpov ett EM för juniorer i
Groningen, men det väckte ingen större uppmärk
samhet. Det var inte så viktigt att satsa på juniorer
på den tiden. Unga spelare förväntades utveckla
sig själva i kamp mot äldre mästare.
Karpov var lite annorlunda. Han växte upp i
Ural men schackspelet gav honom chansen att
delta i olika turneringar. Han var inget underbarn

TILL EN BÖRJAN

Mina möten med
Anatolij Karpov
Efter ett tioårigt uppehåll från starka turneringar var en av
schackvärldens största legendarer klar för TePe Sigeman
Chess Tournament. Den fick skjutas upp och nu hoppas
arrangören få honom till Sverige i höst.
I samband med Karpovs 70-årsdag den 23 maj berättar
LARS FALK om sina möten med den förre världsmästaren.
På bilden spelar han kort med Vladimir Tukmakov (tvåa
från vänster) medan Anatolij Bychovskij (grått hår) och
Jurij Balasjov (böjd) tittar på.
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men utvecklades snabbt och blev känd som en
stark blixtspelare.
Hans genombrott kom i JVM i Stockholm 1969.
Vi svenskar hoppades på Ulf Andersson, men
Karpov vann deras inbördes möte tidigt i finalen.
Partiet står fortfarande först i hans partisamlingar.
Som många världsmästare höll Karpov noga reda
på när han slog sina svåraste motståndare. Han
har ett särskilt gott öga till Ulf som var den första
som besegrade honom som världsmästare.

Spelstil som Capablanca
Karpov jämförs ibland med Capablanca. Det gäller
i så fall den unge Capablanca, som aldrig väjde för
komplikationer men föredrog enkla ställningar,
där hans medfödda förmåga att uppfatta små
nyanser gjorde det möjligt att spela snabbt och
effektivt.
En annan likhet är att Capablanca och Karpov
i sina kommentarer ogärna talar om var motstån
darna hade kunnat spela bättre. De nöjer sig ofta
med att antyda att partiet nog hade slutat likadant
ändå. Det kan se ut som självbelåtenhet men är
snarare en realistisk bedömning om hur det går
till att vinna ett parti.
Capablanca och Karpov var ivriga patrioter och
deras karriärer mådde bara bra av det. Karpov
är son till en ingenjör i försvarsindustrin och
patriotismen kom av sig själv. Han har själv på
pekat att han ärvt sin förmåga till målmedveten
planering från fadern. Modern var hemmafru,
vilket var ovanligt i Sovjet på den tiden, och
ägnade sig helt åt Anatolij och hans äldre syster.
Ändå har Karpov ärvt något väsentligt från sin
mor, nämligen den grundläggande hälsa som en

Gyllene generationen 1951
Rafael Vaganjan
Jan Timman
18/6
Ulf Andersson
Karpov
4/11
6/9
15/10
14/12
Gyula
Sax
27/6
23/5
Eugene Torre
Zoltán Ribli
† 25/1 2014
Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Foto: Wikimedia Commons & Lars OA Hedlund
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chackvärlden har många
födelsedagar att fira under
året. En hel generation
mästare är födda 1951 och
pas
serar nu 70-strecket,
bland
dem
Anatolij
Karpov, Ulf Anders
son
– och alla de spelare som
syns på bild nedan.
Trots denna konkurrens
står Karpov i särklass. Han
var världsmästare i ett decennium och fortsatte att
kämpa om titeln långt efter att han förlorat den.
Han var nära att ta tillbaka den i Sevillla 1987 men
förlorade det avgörande partiet. Det märkligaste
är ändå att han vunnit över 160 turneringar. Det
är en unik prestation som kräver sin förklaring.
Några pusselbitar föll på plats när jag såg Karpov
på nära håll.

Till samma generation hörde även världsspelarna Ljubomir Ljubojević, András Adorjan & Henrique Mecking.
KARPOV
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idrottsman behöver. Han var sjuklig som barn,
men hans mor dog först i år, över hundra år
gammal.
Likheterna mellan Capablanca och Karpov
förklarar också varför de besegrades av en annan
typ av spelare. Aljechin och Kasparov blev rastlösa
kosmopoliter, som måste lämna Ryssland för att
finna nya möjligheter. Det förklarar också varför
VM-matcherna 1927 och 1984 är så lika. Det var
ju samma typ av spelare som satt vid brädet vid
båda tillfällena.
Capablanca och Karpov kan tacka sina mot
ståndare för en del av sin berömmelse. Aljechin
skrev lysande om Capablanca och Kasparov
har kommenterat alla partier mot Karpov och
utnämnde dem till schackspelets höjdpunkt före
datorerna.

Spelstil som Lasker
När Karpov segrade i Stockholm 1969 var det
första gången på fjorton år som en spelare från
Sovjetunionen lyckades vinna JVM. Boris Spasskij
vann 1955, men ryska juniorer inom alla sporter
brukade drabbas av förvirring när de kom till väst
första gången.
Något liknande tycks ha hänt med Karpov.
Under kvalificeringen var han illa ute i ett par
partier, men klarade sig vidare och i finalen gav
han inte konkurrenterna en chans. För första
gången var Furman med som Karpovs tränare.
Han gav Karpov den schackkultur den unge
praktikern behövde och blev en viktig fadersfigur.
Karpov är stolt över att ha försörjt sig själv sedan
han var femton år. Då blev han Master Sporta och
fick ett litet bidrag, men det är ett ensamt liv att
dra från turnering till turnering. Furman erbjöd
en stabil relation, trots att han också hade sina
problem. Furman bodde bredvid en stinkande
köttfabrik, hade nyligen haft cancer och drabbats
av ett intensivt intresse för bridge, men han hade
de kunskaper Karpov behövde för att fördjupa sitt
spel.
Furman blommade själv upp och gjorde flera
Föds i
Zlatoust i
södra Ural

1951
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Får titeln
Mästarkandidat
som 11-åring

1962

bra resultat, men bara när Karpov var med. Det
visar hur viktig den psykologiska faktorn är i
schack. Furman har kallats "världsmästare som
vit", men som svart visste han bara allt för väl hur
illa han stod, även om inte motståndarna gjorde
det.
Sådana problem har aldrig bekymrat Karpov.
Han är en praktisk spelare och de teoretiska kun
skaperna är ett hjälpmedel för att vinna. Målet är
inte att vinna enskilda partier utan turneringarna.
Det låter enkelt men är i själva verket ovanligt.
De flesta av oss spelar för att ha roligt, för att få
kombinera, genomföra en plan eller pröva en ny
idé.
Karpov liknar Lasker som alltid spelade för att
vinna. Lasker utnyttjade sällan sin taktiska över
lägsenhet för att angripa utan för att undvika an
grepp och styra partiet mot sina egna mål, som
ofta var slutspelet.
Karpov utvecklade samma spelsätt på egen
hand. Som ung såg han en tränare demonstrera
invecklade varianter i ett parti. Den unge Karpov
tyckte att det i princip var fel att gå in i sådana för
vecklingar om det inte var nödvändigt.
Det sägs ofta att sådana val bör anpassas till
motståndarens spelstil. Karpov anser tvärtom att
man först ska se in i sig själv och avgöra om man
klarar av uppgiften. Det är Laskers metod. Han
studerade sina motståndare för att se i vilka ställ
ningar han kunde slå dem.

Vårt första möte

Banketten vid studentolympiaden i Graz 1972. Anatolij Karpov stående till höger i bild.

Mitt första möte med Karpov ägde rum vid
studentolympiaden i Graz 1972. Hösten före hade
Karpov delat segern i Aljechins minnesturnering i
Moskva med Leonid Stein och blivit en etablerad
världsstjärna.
Alla var nyfikna på Karpov, men han impo
nerade inte inledningsvis. Han spelade några
bleka remier mot okända motståndare, men med
spelare som Tukmakov, Balasjov och Vaganjan i
laget gick Sovjet ändå lätt till final.
Då vaknade Karpov, i synnerhet när han mötte

tävlingens andra stjärna, Robert Hübner. Karpov
drog åt skruvarna i 60 drag utan att ge Hübner
en chans. Det partiet återfinns också i Karpovs
böcker som ett exempel på hur man vinner mot
svåra motståndare.
Det var uppenbart att Karpov var en tävlings
människa som gav allt i vissa lägen och sedan vilade.
Vi såg honom ibland spela kort med de andra
ryssarna. Karpov har själv berättat att segern var lika
viktig i sådana fall oavsett vilket spel det gällde. Han
letade alltid efter en metod att vinna.

Flyttar till Tula söder
om Moskva – fadern
vapeningenjör

1965

Vinner JVM i
Stockholm,
IM-titel

1969

Några veckor senare gjorde både Karpov och
Hübner lysande insatser vid olympiaden i Skopje
1972. Det var tydligt att någon av dem kunde bli
nästa världsmästare, men vem? Jag trodde på Karpov
efter att ha studerat honom vid slutbanketten i Graz.
Det sovjetiska laget hade som vanligt medfört
egen vodka för att kunna fira segern även om
arrangörerna svek. De hade inte behövt oroa sig.
Det serverades obegränsat med vin och plötsligt
var alla i salen berusade. Det enda undantaget var
Karpov, som tog sin karriär på allvar.

Stormästare

Delar segern i
interzonturneringen
med Kortchnoi

Slår Polugaevskij,
Spasskij & Kortchnoi
i kandidatmatcherna

1970

1973

1974

Utropas till världsmästare
i april sedan Fischer vägrat
acceptera Fides villkor

1975
KARPOV
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JURIJ RAZUVAJEV VAR MED och förberedde Karpov
inför matchen mot Fischer. Han berättade att han
aldrig hade haft en bättre elev men inte heller
någon latare. Karpov sög i sig kunskaperna som
en svamp men vägrade arbeta vidare på egen
hand. Det enda sättet att stimulera honom var
att skapa en tävlingssituation. Precis som Lasker
vände han gärna på brädet och spelade lika bra för
båda sidor.
Det är ingen slump att Karpov byggt upp en stab
som förbereder hans spelöppningar och redigerar
hans böcker. Det finns folk som gör sådant bättre.
Det gäller också hans självbiografi som på ryska
heter Min syster Caîssa. Karpov läste in sina
minnen på band, varpå en måttligt skicklig för
fattare skrivit ut och redigerat dem. Lyckligtvis
hörs ändå Karpovs röst och några märkliga åsikter
som kanske borde ha strukits.
I Graz fick jag också Karpovs autograf. På våren
hade jag gått ut Arméns Tolkskola och prövade
mina kunskaper i ryska genom att be honom om
en namnteckning. Karpov tittade misstänksamt
på mig men skrev slutligen sitt namn på ett vykort.
Tyvärr kastade min mamma bort kortet. Det
var synd för Karpovs namnteckning var barnslig
och kantig. Under EM i Skara 1980 fick jag en
ny autograf i en av hans böcker och noterade att
Karpov hade skaffat sig en elegant namnteckning.
En världsmästare ska ha en snygg autograf, och då
såg han till att skaffa sig det.

Slår Kortchnoi
med 6–5 i VMmatchen i Baguio

1978
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Slår Kortchnoi
med 6–2 i VMmatchen i Merano

1981

Vägen till VM-match
Ett och ett halvt år efter Graz var jag i Moskva och
såg det femte matchpartiet i kandidatkvartsfinalen
mellan Polugajevskij och Karpov. Karpov stod på
förlust, men det tycktes inte bekomma honom.
Han gick lugnt om
kring på scenen, medan
Polugajevskij nervöst strök sig över håret och föll
i djupa tankar.
Jag var tvungen att fortsätta till teatern, men fick
på kvällen höra att Polugajevskij inte bara missat
vinsten utan varit nära att förlora. (I Moskva på
den tiden kunde man fråga folk på bussen om
schack!) Det var uppenbart att skillnaden i nerv
styrka skulle avgöra matchen.
Nästa dag for jag till Centrala Schackklubben för
att se hur det avbrutna partiet gick, men Karpov
och Polugajevskij hade redan tagit remi. De stod
i garderoben och tog på sig vinterrockar och
pälsmössor när jag kom uppför trappan. Karpov
hajade märkbart till när han fick se mig. Där kom
ju den där konstige svensken som hade talat ryska
med honom i Graz!
fin bok om Karpovs tre
matcher i kandidatturneringen. Han konstaterade
att varken Polugajevskij eller Spasskij kunde stå
emot när Karpov höll kampen i gång i parti efter
parti, men mot Spasskij krävdes det att Karpov
höjde sitt spel till nya och oanade höjder. Det
nionde partiet gjorde ett outplånligt intryck på
schackvärlden. Varje enskilt drag ser ut som om
Karpov hade kunnat spela det i snabbschack, men
hela partiet hänger ihop från början till slut.
Finalen mot Kortchnoi fick en annan karaktär.
Spelarna kände varandra och båda var lika kämpa
starka. Kortchnoi har ofta utmålats som Karpovs
dödsfiende, men det var faktiskt han som hjälpte
Karpov att komma till Leningrad och övergå från
matematik till studier i ekonomi, som var lättare
att kombinera med schackspelet. De tränade ofta
ihop, och Karpov lärde sig att hantera Kortchnois
egenheter.

BOTVINNIK SKREV EN

VM-matchen mot Kasparov i
Moskva avbryts efter 48 partier
vid ställningen 5–3 till Karpov

1985

Kasparov vinner
VM-matchen i
Moskva med 13–11

1985

Ett av Karpovs mest överraskande uttalanden
är att han inte förstod vad som drev spelare som
Petrosjan och Spasskij eller ens Tal, som alla varit
honom till sådan nytta. Är Karpov verkligen så
naiv att han inte insåg att de tillhörde en generation
som spelade på andra villkor? Turneringarna var
få och det gällde att vara i form när tillfälle gavs.
Under Stalintiden gav schackspelet en chans att
skapa sig ett tryggt liv långt från krig och slavläger.
Karpov hade lättare att förstå Kortchnoi, som
bara tänkte på schack och resultat. Problemet var
att Kortchnoi också förstod sig på Karpov. I början
på 1970-talet skedde en snabb professionalisering
inom alla sporter. Det blev lättare att resa och
när turneringarna blev fler kunde många leva på
schackspel.
Det gynnade förstås de spelare som var födda
1951 och debuterade internationellt vid den här
tiden, men det fanns också äldre spelare som
tyckte om att spela och ständigt förbereda sig för
nya uppgifter. Kortchnoi och Portisch blommade
upp när de flesta trodde att de skulle trappa ned.
Ett intressant fall är Robert Byrne, som vid fyrtio
års ålder slutade undervisa på universitet och
under några år slog sig in i världseliten.
KORTCHNOI ÖVERRASKANDE många med sitt nya spel.

Han och Karpov kände varandra utan och innan
och det gjorde finalen 1974 oväntat jämn. Karpov
tog ledningen men slappnade av och släppte in
Kortchnoi i matchen. Här visade Karpov prov
på sin kallblodighet och höll lätt remi i de sista
partierna. Jag minns ännu hur han till synes
obekymrad gick omkring, medan Kortchnoi
förgäves försökte komplicera spelet.
Karpov blev världsmästare när Fischer inte ställde
upp i deras VM-match 1975. Tre år senare skulle
han försvara titeln mot Kortchnoi. Samma mönster
som i kandidatfinalen upprepades än en gång, och
matchen slutade med en knapp seger för Karpov.
Det var ett svårt år för Karpov. Furman dog
1978 och följande år dog Karpovs far. Karpov
stod ensam i världen och gifte sig något förhastat

Foto: RC Croes, Anefo

Ett par decennier senare noterade jag att Karpov
hade lättat lite på sin regim. Alla kvartsfinaler i
VM spelades i Bryssel 1991. Karpov mötte Anand
och vann det fjärde partiet efter exakt spel. På
kvällen råkade vi sitta på samma uteservering och
jag kunde konstatera att Karpov tagit några glas
för att fira segern. Det var honom väl unt.
Anand var väl förberedd och kom i fördel i
nästan alla partier men vann bara ett. Karpov kom
bara bättre ut i två partier men vann båda. Det var
ett exempel på hans förmåga att satsa allt i rätt läge
och få maximal utdelning.

Anatolij Karpov i Holland 1979.

med den uttalade avsikten att hans hustru skulle
sitta hemma och vänta på att han kom hem från
sina turneringar och träningsläger. Det gjorde hon
inte utan drog vidare med sonen.

Mina senaste möten med Karpov
Karpov säger i sin självbiografi att han inte är
någon torrboll ("suchar"), men det är han natur
ligtvis. Det är schack och frimärken som gäller.
Det är det pris man får betala för att vinna 160
turneringar. Allt måste anpassas till detta mål.
Senare fann han en ny hustru och har en dotter
med henne.
Karpov påminner om Björn Borg, som slog
igenom vid samma tid. De besegrade sina
konkurrenter genom en kombination av vilje

Kasparov vinner VM- Kasparov behåller titeln Kasparov vinner VMefter VM-matchen i
matchen i London &
matchen i New York &
Sevilla: 12–12
Leningrad: 12½–11½
Lyon: 12½–11½

1986

1987

1990

Fide-världsmästare genom
att besegra Timman 1993,
Kamsky 1996 & Anand 1998

1993
KARPOV
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styrka, talang och en förmåga att uthärda det
ständiga resande som krävs av professionella
idrottsmän numera.
Karpov anser att Kasparov förlängde hans
karriär med flera år genom att tvinga honom att
anpassa sig till de nya kraven på teoretiska för
beredelser. Karpov lyckades aldrig vinna någon
match mot Kasparov, men Kasparov lyckades
inte heller knäcka sin motståndare utan alla fem
matcher blev överraskande jämna.
Felet var att Karpov inte avgjorde den första
matchen 1984, trots att han ledde med både 4–0
och 5–0. Man kan inte ostraffat ge en äregirig
motståndare uppåt 50 lektioner i hur det går till
att spela på världsmästarnivå. Till slut känner
spelarna varandra utan och innan och vet precis
hur de reagerar.
under de tre matcher som
spelades 1985–87. Höjdpunkten var det åttonde
partiet 1986. Karpov hade liksom jag varit och
sett Tommy Körberg i "Chess", men nu gällde det
allvar. Jan Timman kommenterade, men inte ens
han förstod någonting när Kasparov, i stället för att
ta det material som Karpov erbjöd efter ett genialt
genomfört försvar, själv offrade en bonde. Till slut
insåg vi att han spelade på tiden. Med tio minuter
kvar på klockan och nya problem på brädet
måste Karpov välja om han skulle spela på remi
eller vinst. Till slut överskred denne kallblodige
mästare tiden och jag kände något som liknade
sorg över att han var en vanlig människa.
I själva verket kom Karpov snart igen. Han
har en stolt självbild, och den rubbas inte så lätt.
Karpov bygger sin karriär på vissa myter, och
där ingår bland annat att hans karriär lyfte efter
Aljechins minnesturnering 1971. Efter en serie
remier beslöt han att bryta mönstret och segra
eller dö i partiet mot Hort.

JAG VAR PÅ PLATS

I TfS / berättar Lars Falk om sina
möten med Karpovs årskamrat Jan Timman.
Den  juni gratulerar vi Ulf Andersson på
70årsdagen. Han är därmed exakt dubbelt
så gammal som redaktören, som med 35 år
gör sin första veterantävling – i maraton.
Läs om Ulf inför hans 60årsdag i TfS /:
www.schack.se/tfs/tfsarkivet
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o Anatolij Karpov
n Vlastimil Hort
þ Aljechins minnesturnering 1971


  
  
   
  
   
    
  
   


Partiet är berömt som ett exempel på Karpovs
förmåga att låta sina pjäser försvara varandra,
men på den avgörande punkten hajade jag till.
Hort var i tidsnöd och förlorade snabbt:
30.¦d3! £h1† 31.¢c2 £xa1 32.£xh6 ¥e5
33.£g5! 1–0
Han hade emellertid kunnat rädda ställningen
med 30.¦d3 £h7!, med poängen att bemöta
31.¦xd6 med 31...¥g5!.
Karpov nämner inte denna möjlighet i sina kom
mentarer. Jag skrev till "64", där Karpov var redaktör,
men fick inget svar. Chansen kom under turneringen
i Skellefteå 1989. Karpov hade tagit en snabb remi och
jag gick fram med ställningen på mitt fickschack och
frågade om inte Hort hade kunnat rädda sig.
Karpovs reaktion överraskade mig. Han
kastade en blick på brädet och sa att han skulle
ha vunnit ändå genom att skjuta fram bönderna
på damflygeln. Sedan slog han ihop fickschacket
och gick sin väg utan ett ord. Resten av dagen gick
åt till att visa att Karpov hade fel, men jag måste
beundra hans snabba uppfattning och att han utan
att blinka kunde föreslå något helt nytt. Vilken
gåva i praktiskt spel!
Datorn ser genast det aviga damdraget och
anger att svart kanske kan rädda sig. Det minskar
inte värdet av Karpovs prestation, partiet var bara
inte lika helgjutet som han ville tro.
I MITTEN PÅ 1990talet började Karpovs elotal
sjunka, men dessförinnan vann han sin mest
överlägsna seger någonsin i Linares 1994 med en
blandning av tur och enorm skicklighet.
Alltså samma egenskaper som utmärkt hans
spel ända sedan han slog igenom. n

GÄSTKRÖNIKA
Ett underbart gift

I

slutet av 1990talet var min syster en
lovande schackspelare. Hon vann flick
SM och fick tävla i ett internationellt
mästerskap i Frankrike. Det växande
antalet pokaler radades upp i en bokhylla bredvid
hennes gosedjur.
Ibland var jag tvungen att följa med när min
syster spelade turneringar. I en gympasal i Boll
mora satt svettiga pojkar lutade över sina bräden.
Föräldrar och illa klädda gubbar stod tysta runt
borden. Jag fattade inte vad de höll på med och
ville inte veta. Fotboll var en sport, men vad
fan var det här? Det var skönt när man fick åka
därifrån.
Efter ett par år slutade min syster med schack
och började dansa breakdance. Schackbrädet i vår
lägenhet stod orört, bortsett från när jag på gym
nasiet ibland tog fram det för att spela med en
klasskamrat. Vi visste hur pjäserna gick, men inte
mer än så.
gentemot schack fortsatte i unge
fär tjugo år. Men sen, en kväll i april förra året,
frågade en vän om jag ville spela ett parti på nätet.
Ovetande om vad som höll på att ske tryckte jag på
en länk och förlorade det första partiet. Jag vann
det andra och det tredje. Han vann det fjärde. Vi
slutade spela klockan tre på morgonen.
Min kompis tröttnade efter ett par dagar. Men
inte jag. Efter en vecka registrerade jag mig på
Lichess. Jag fick ett användarnamn och en snabbt
sjunkande rejting. Ju sämre jag spelade, desto
mer besatt blev jag av att förstå detta spel som
jag hela livet hade försakat. Min pappa, som själv
hade börjat spela efter pensionen, gav mig några
elementära lektioner. Det var inte helt lätt med
tanke på att det skulle dröja många månader
innan jag förstod att alla pjäser på brädet hängde
ihop med varandra.
En dag i juni, strax efter att min pappa börjat
under visa mig i hyperaccelererad drake, ringde
jag till en vän som en gång i tiden varit profes

LIKGILTIGHETEN

sionell
schack
spelare. När jag
berättade om min
senkomna omvän
delse blev det tyst i
luren.
Sen sa han: ”Det
är ett gift.”

DANIEL STRAND
är idéhistoriker på
Uppsala universitet

FÖR ATT KOMMA från en internationell mästare var
det ett märkligt svar. Det lät föga troligt att man
kunde dö av schack. Men ändå trodde jag mig
förstå vad han menade. När jag mitt i sommaren
åsidosatte allt för att spela schack på datorn kunde
jag känna skam över att ägna mig åt något som
på ett djupare plan verkade så meningslöst. För
visst har litteratur en mening. Och visst är socialt
umgänge meningsfullt. Men att timme efter
timme flytta ett par virtuella träbitar fram och
tillbaka på ett bräde?
Det var inte det enda schacket fick mig att tänka
på. Den som i vuxen ålder upptäcker schack
tvingas obönhörligt att rannsaka sig själv och sina
brister. Jag insåg snabbt att jag är usel på att tänka
visuellt. Jag har svårt att urskilja geometriska
mönster och komma ihåg ställningar. Hur jag än
vädjar till parietalloben, som tydligen styr min
förmåga att kalkylera, kan jag inte föreställa mig
vad som snart kommer att hända om jag flyttar
löparen till d4.
Att bli bra på schack, konstaterar Sam Chapin
i boken All the wrong moves, kräver inte bara en
tidig start, utan också en genetiskt betingad talang.
Eftersom jag uppenbarligen inte har någondera lär
jag få svårt att nå mitt mål: att komma över 1600 i
rejting på Lichess.
Men kanske spelar det ingen roll. För nu har
jag ju, tjugofem år efter den där gympasalen i
Bollmora, insett skönheten, ja, vågar man säga det
sublima, med schack.
Det är klart att schack är ett gift. Ett underbart
gift. n

ETT UNDERBART GIFT
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o Vladimir Akopjan
n Garri Kasparov
þ Ryssland vs världen
Kommentarer: Axel Smith
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 e6
4.0–0 ¤ge7 5.b3 a6 6.¥xc6
¤xc6 7.¥b2
Vit är före i utveckling, svart
har löparparet. En balanserad
obalans.
7...b5 8.c4 bxc4 9.bxc4 ¦b8
10.¥c3 d6 11.¤a3 e5
Stänger diagonalen för vits löpare
och förbereder därmed ...¥e7.
12.¤c2 ¥e7 13.¤e3 0–0 14.d3
£e8 15.¦b1 ¦xb1 16.£xb1
¥d8 17.¤d2



  
  
   
  
   
 
  




   
  
  
   
  
  
   


17...g6?!
Svarts pjäser är inte redo att
öppna kungsflygeln. Härifrån
går det fort utför.
18.¤d5 f5 19.exf5 gxf5 20.f4!
¦f7 21.£e1 ¦g7? 22.¤f3
Med tornet på g7 går inte e5bonden att försvara. Det är slut.

22...£g6 23.g3 ¦f7 24.fxe5 f4
25.exd6 fxg3
1-0
Ett möjligt slut var 25...fxg3
26.£e8+ ¦f8 27.£xf8+ ¢xf8
28.¤e5+ och vit vinner kvalitet.
Gissa vilket parti som nu kal
las för turistfällan?

Kasparov och Akopjan spelade ytterligare ett långparti (remi).
David Smerdon, australiensisk stormästare och ekonom, berättar om en dramatisk simultan mot Kasparov.

’’

År 2000 blev mitt gymnasielag i schack inbjudet till New York för finalen i World Schools Cham
pionship. I slutet av veckan genomförde Kasparov en klocksimultan mot de åtta bästa spelarna. Det
fanns många åskådare och kameror, och Garri dominerade rummet. Han krossade snabbt sex av
motståndarna, och de enda som var kvar var jag och Leif Erlend Johannessen. Jag var bara 15 år och
såg ganska töntig ut i min skoluniform, men Leif, 19, var redan en av de "coola" i schackvärlden med
slickat hår och läderjacka.
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Jag fick in ett trick och lyckades förenkla till ett remiartat
springarslutspel. Men vi spelade utan inkrement och med bara
13 sekunder på klockan rörde jag fel pjäs. Garri, som svävade
över brädet, lyfte snabbt ögonen för att möta mina, och när
jag spelade det enda legala draget med den pjäsen, kom hans
hand flygande för att leverera det avgörande draget. Jag gav
upp samtidigt som kläppen föll. Han skakade min hand i ett
järngrepp och sa: "Du vet, hade du spelat så här hade det varit
remi." Jag mumlade blygt: "Jag vet."
När Garri flyttade över till det sista partiet spelade Leif en
vacker taktik som vann en bonde och gav ett bättre slutspel.
Efter en lång iskall blick på ställningen sträckte Garri fram sin
högra hand och förklarade "Okej, remi." Med sin längd och sitt
buktande var det inte så mycket ett erbjudande som en order.
Rummet blev tyst.
Johannessen vid NM i Bergen 2009.
Till allas förvåning lutade Leif, med Garris håriga hand
centimeter från ansiktet, sig tillbaka och korsade armarna. Ett
mummel gick genom rummet. Sedan viskade Leif knappt märkbart: "Nej." Garris ansikte blev rött och han
grimaserade. Sedan tog han snabbt av sig jackan och armbandsuret och drämde ner dem på bordet. Han
hämtade en stol, vände den bak och fram och slog sig ner med armarna över ryggstödet. Den sovjetiska
legenden och tonårsrebellen duellerade sedan i en spektakulär blixtavslutning, där det var svårt för någon
att se vad som hände. Pjäser flög, klockor smälldes och kamerorna hängde inte med.
Så småningom lyckades Garri lura norrmannen. När han tog emot resignationen tycktes han pausa för
att säga något, men vände sig i stället mot journalisterna med ett strålande leende för att bli intervjuad."
DAVID SMERDON

Foto: Egil Arne, Wikimedia Commons

Kasparov var inte på god fot med Fide vid knockoutvärlds
mästerskapet i Las Vegas 1999. Inför kvartsfinalen sa han
att tre turister fortfarande fanns med i kampen om världs
mästartiteln: Sergei Movsesian, Liviu-Dieter Nisipeanu och
Vladimir Akopjan.
Movsesian undrade retoriskt om Kasparov trodde att
några spelare var där för att gå på Disneyland. Han för
lorade året därpå mot Kasparov, i ett parti som benämndes
The Tourist Trap.
Akopjan, som knappt förlorade finalen mot Khalifman,
svarade också på Kasparovs uttalande:
"I ett av våra tidigare partier hade jag en fullständigt vunnen
ställning, men Kasparov hade tur. Det var en lagmatch, och
jag gav honom en halva för att laget redan hade vunnit. I ett
annat parti var han vit, började omedelbart byta av alla pjäser
och lyckades hålla remi. Med de svarta pjäserna kunde jag inte
undvika det. För mig är Kasparov en turist!"
Tre år senare kunde han ge bästa möjliga svar på tal i en
snabbschacksmatch mellan Ryssland och resten av världen.
Akopjan vid EuroChess Iraklion 2007.

Foto: Andreas Kontokanis, flickr.com/people/8022405@N02

Kasparov: Turistfällan och simultanen

o Garri Kasparov
n Leif Erlend Johannessen
þ Simultan New York 2000


  
 
   
   
   
    
 
   

24... h5!?
Ingen rädder för Kasparov.
Kon
trol
len över e-linjen ger
svart fördel.
25.¥f3 h4 26.¦d3 ¥b8 27.d6?!
Kasparov gillar ej passivt försvar.
27...¥xf3 28.¦xf3 ¦e2 29.£d3
¤g4! 30.gxh4 ¤xf2 31.¦xf2
£g4+ 32.£g3 ¦e1+ 33.¦xe1
¦xe1+ 34.¢g2 £e6 35.£d3
£g4+ 36.£g3 £e6 37.£d3


   
   
 
    
   
   
  
    


Här "beordrade" Kasparov remi,
vilket avslogs.
37...b5! 38.¤d2
Det går inte att rädda d-bonden.
På 38.d7 följer 38...£g4+
39.£g3 £xd7.
38...¥xd6 39.f5 £e7 40.¤f3
¦e3 41.£d5 ¥f4 42.b3 ¦e2
43.£d3 ¦xf2+ 44.¢xf2 a6
45.h5 £f6 46.£e4 ¥d6 47.h4
£b2+ 48.£e2 £c3 49.£e8+
¥f8 50.¤e5!?
Ett bondeoffer för att få motspel
innan svarts c-bonde sätter fart.
50...£c2+ 51.¢e3? £xf5 52.¤d7

£e6+ 53.£xe6 fxe6 54.¤b8


  
    
  
  
    
   
   
    

54...a5?
54...¥d6! 55.¤xa6 ¢f7! och
springaren är förlorad. Efter
partidraget är det remi.
55.¤c6 a4 56.bxa4 bxa4
57.¤d8 ¥e7 58.¤xe6 ¢f7
59.¤g5+ ¢f6 60.¢e4 ¥f8
61.¢d5 ¢f5?! 62.¤e6 ¥e7
63.¤xg7+ ¢g4?
63...¢f6 höll fortfarande remi.
64.h6 ¥f6 65.¢e6 ¥d4 66.¢f7
¢xh4 67.h7
1–0
KASPAROV
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Kasparovs politiska gärning
Under sin schackkarriär spelade Garri Kasparov historiens längsta match: fyra och
en halv månad. Den kamp han för idag är ännu längre och hårdare. I snart 20 år har
Kasparov varit en av den ryske presidenten Vladimir Putins beskaste kritiker. Det har
fått honom misshandlad och hotad till livet – ändå ger han inte upp.
TEXT ARVID SVENSKE

ret är 1989. Kalla kriget är på sin skälvande
sluttamp, och framtiden för den historiskt
speciella kommunistiska statsbildningen
Sovjetunionen blir alltmer oviss. Den
fria världen "leder" den ideologiska
kampen. Läget till trots är propagandan blocken
emellan kanske viktigare än någonsin, och en av dessa
komponenter är tävlingar i idrott och sport. Garri
Kasparov, vid tillfället 26 år, låter sig representera den
sovjetiska stormakten och är medlem i kommunist
partiet, fastän han samtidigt formeras till en av de
rakaste och tuffaste kritikerna i landet.
1987 sade Michail Gorbatjov att han likt Alexander
Dubček i Tjeckoslovakien ville företräda en
"socialism med mänskligt ansikte", varpå Kasparov
svarade att Frankensteins monster också hade
ett mänskligt ansikte. Han och Karpov donerade
prispengarna år 1986 till offren i Tjernobyl, trots att
det var en olycka som officiellt tystades ner så gott
det gick i Sovjet.
KASPAROV UTMÄRKTE sig redan som sjuåring då en

grannpojke tog med honom till Ungpionjärsrörelsens
schackgrupp i Baku (Azerbajdzjans huvudstad).
Som nioåring gick han till final i stadens mästerskap
i blixtschack, fyra år senare vann han två raka
sovjetiska juniormästerskap i Tbilisi i Georgien,
och som 15-åring kvalificerade han sig till
Sovjetmästerskapet. Han inledde med en placering
mitt i fältet, delade tredjeplatsen året därpå och vann
1981, sjutton år ung, det 49:e Sovjetmästerskapet i
Frunze (numera Bisjkek i Kirgizistan). Då var han
redan regerande juniorvärldsmästare i Dortmund
i Västtyskland 1980, och hade erhållit titeln stor
mästare.
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Kindredzen Lucky, flickr.com/photos/ministryofphotography

Å

Garri Kasparov
Född: 13 april 1963
Familj: En dotter med första frun, en
son med den andra och en av varje
med den tredje. Bor i New York.
Schack: Världsmästare 1985–2000,
högst rankad tills han la av 2005.
Politik: Bokförfattare, före detta
presidentkandidat och grundare av
kampanjen Putin måste avgå.
Aktuell: I december 2020 fick han
utmärkelsen Warrior for Truth.
Siffror: Kasparov betonar ofta sitt
lyckotal 13 med långsökta slutsatser.
Kanske tänker han också på att det är
32 år sedan Berlinmuren föll och 16 år
sedan han inte lyckades bryta Kramniks
Berlinmur.

Ett tal på no Fronteiras do Pensamento i Porto Alegre 2011.
NÄR KASPAROV gick i schacklig pension 2005

hade han dominerat turneringsscenen i 20 år.
Han hade spelat mer än sina föregångare som
världsmästare och han hade hela tiden bibehållit
sin ungdomliga motivation och vinnarskalle.
Två viktiga händelser under karriären var när
han besegrade superdatorn Deep Blue 1996 (datorn
vann dock returmatchen), och när han 1993 bröt sig
ut ur det internationella schackförbundet, då han
inte uppskattade regelverket.
Just hans frispråkighet var något som inte
försvann bara för att han la pjäserna på hyllan,
snarare tvärtom.

DEN AMERIKANSKE superdatorn Deep Blue fick
till slut se sig besegrad av en människa, men då
hade den amerikanska sidan redan vunnit kalla
kriget, Sovjetunionen upplösts och Kasparov gått
ur kommunistpartiet. Han bytte sedermera med
lemskapet mot den otacksamma rollen som rysk

’’

www.flickr.com/photos/fronteirasweb

dissident.
Nu har han en lika beräknande huvudmot
ståndare som när han mötte Deep Blue: Vladimir
Putin, Rysslands president som enligt Kasparov
behandlar människor som spelpjäser.
När Boris Jeltsin avgick år 2000 hade Kasparov
en motvillig tilltro till Putin, i varje fall en tanke
om att han var den "mindre onda" efter Jeltsins
korrupta och ekonomiskt stillastående Ryssland.
Kanske behövdes några år till för att få en demo
kratiskt utveckling i landet. Västmakterna hade
samma syn, påpekar han.
Ett år senare var han övertygad om att han
tagit fel, och efterhand började han formera ett
politiskt motstånd mot den nye presidenten.
2007 försökte han på ”vanlig” politisk väg
genom att ställa upp som presidentkandidat för
oppositionsalliansen Det andra Ryssland. Den 30
september meddelades hans kandidatur. Den 24
november samma år, greps hans av rysk polis och

Att ge en diktator vad han vill ha stoppar honom inte från att
vilja ha mer. Det övertygar honom bara om att du inte är stark
nog att stoppa honom från att ta det han vill ha.
KASPAROV
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Illustration: Ulf Billqvist

dömdes till fem dagars fängelse, då han demon
strerat i Moskva med sitt parti utan tillstånd. Han
blev aldrig kandidat efter det, men var med och
bildade oppositionens kampanj Putin måste avgå
i mars 2010. Men trots hot, fysisk misshandel
(en gång med ett schackbräde han just signerat)
och hot från självaste chefen för forna KGB, har
Kasparovs politiska röst aldrig tystnat. Tvärtom har
den alltmer hårdnat med åren.
SPECIELLT NÄR det gäller Putin skräder inte

Kasparov orden. 2013 skrev han utan omsvep:
Fascismen har kommit till Ryssland ...
Projekt Putin, precis som gamla Projekt
Hitler, är frukterna av en konspiration från
en härskande elit. Fasciststyre var aldrig ett
resultat av folkets fria vilja. Det var alltid en
konspiration från den härskande eliten.
I sin bok Winter is coming: Why Vladimir
Putin and the Enemies of the Free World Must
Be Stopped från 2015 jämför han Putin med
en maffialedare, en capo di tutti capo (ungefär
”bossarnas boss”). Ryssland är inget annat än en
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diktatur, skriver han, och propagandahändelser
som OS i Sotji 2013 är bara bländverk. Ett land
styrt av oligarker, forna KGB-agenter som bara
ändrat titel, som slår ner på medborgares rättig
heter och fria medier och samtidigt rustar upp
och stöder tvivelaktiga allierade som Syriens
al-Assad och mullornas Iran. Kort och gott är
Putins Ryssland, enligt Kasparov, ”det största och
farligaste hotet mot världen idag”.
Han utvecklar också Hitlerjämförelsen genom
att dra paralleller till annekteringen av Krim, där
han menar att omvärlden borde reagerat starkare.
Att ge en diktator vad han vill ha stoppar
honom inte från att vilja ha mer. Det över
tygar honom bara om att du inte är stark nog
att stoppa honom från att ta det han vill ha.”
De citat som återges i artikeln speglar Garri
Kasparovs åsikter. I Ryssland ses han inte
som en viktig politiker utan snarare som
fientligt inställd till landet.
När prins Charles gjorde samma jämförelse med Hitler svarade Putin att det var fel,
oacceptabelt och inget kungligt beteende.

Kasparov i Moskva 2012.
KASPAROV HAR kritiserat Donald Trump,

men också Kanye West fick en släng av
sleven för att ha spelat i Kazakstan (”han
har underhållit en brutal mördare och hans
följe, gaget är stöldgods från det kazakiska
nationella kassavalvet”).
I nutidspolitiken, några år efter Winter
is coming, är dock frågan om inte någon
form av nattfrost drar allt närmare. De tre
stormakterna Kinas, Rysslands och USA:s
satsningar på kärnvapen och militära upp
rustning, avslutandet av antikärnvapenavtal
med till exempel Iran – allt detta har på nytt
skapat ett schackbräde av världen.
När Kasparov analyserar västmakternas
agerande efter att de vann det kalla kriget
– att de inte agerat mot Putin i tid – tar
Kasparov fram en egen lärdom från schacket:
Vinnaren antar ofta att han vann därför att
han är bäst. Vanligtvis är dock bara vinnaren
den som gjorde det näst sista misstaget. Det
kräver oerhörd disciplin att komma förbi
denna tendens och lära sig av en seger.

Denis Mironov, flickr.com/photos/sanadakojiro

KASPAROV HAR NUMERA ett kroatiskt pass och
ett sommarhus i det adriatiska kustlandet men
är bosatt i New York. Han har inte återvänt till
Ryssland då han ”inte skulle få resa ut ur landet
igen”. Han driver sin motkampanj i exil och i april
2018 bildades Renew Democracy Initiative, en
internationell rörelse där han är ordförande.
I Ryssland är nyhetssidan kasparov.ru block
erad, och dissidenten har en ganska stark kritik
emot sig för sin svartvita världsuppfattning.
Winter is coming är enligt en bokbloggare ”farlig”
om man skulle fullfölja dess idéer. Världen är
delad till Kasparovs utmaningar mot Putin.
Men ändå. Kanske kan Kasparovs analytiska
förmåga, upptränad i schack sen sjuårsåldern,
bli det som utmanar Putins alltmer hårdföra
nationalism. Kanske kan hans schackvana,
exempel och kändisskap bli en kraft att navigera
med i det oberäkneliga storpolitiska spelet, ofta
beskrivet och betraktat som just ett schackspel
à la kalla krigets dagar. Kanske kan han driva
på en utveckling som får Putin att göra det sista
misstaget. n
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uppenbart att det du ser framför
dig på brädet betyder något
helt annat för någon annan.
Utifrån resonemanget skulle vi
lite generellt kunna definiera
ett mönster som ett sorts
förhållande mellan pjäserna.
Detta brukar i sin tur kunna
delas upp i olika motiv. Lite
grovt uttryckt sammanfattas
dessa i:
l Mattmotiv
l Taktiska motiv
l Positionella motiv

MARTINS SCHACKSKOLA
DEL 1

Mönsterigenkänning
För några månader sedan skickade TfS
ut en läsarenkät. Av de inskickade svaren
uppmärksammades många vädjanden efter
konkreta träningstips. Tanken med denna
spalt är att fylla denna uppgift. Här kommer
jag att dela med mig av mina tankar om hur
berikande schackträning kan gå till. Första
temat ut är mönsterigenkänning.
delas in i olika faser. För
den som vill dominera i öppningen kan det vara
en god idé att hålla sig uppdaterad med färsk
teori. För den som vill bli starkare i mittspelet
är det fördelaktigt med ett brett kunnande om
schackliga principer och för den som vill briljera
i slutspelet är teoretisk kännedom om olika
ställningar viktigt. Vad som förenar all typ av
schackträning är dock att det bygger på någon
form av mönsterigenkänning. Så fort du studerar
schack komprimerar din hjärna in ny information
SCHACKTRÄNING BRUKAR
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i fack i hopp om att du vid ett senare tillfälle ska
kunna ta fram samma information igen. Hur
detta ska gå till på ett effektivt sätt behandlas av
hundratals schackböcker. Jag kommer här att ta
itu med några relevanta frågor.
ett mönster i schack? Detta är
både en lätt och en svår fråga. Hur en springare
flyttar är de flesta av oss nog överens om. Samma
sak med hur en plaskmatt ser ut. Men i takt med att
vi förs in i schackets komplexa värld, blir det snart

VAD ÄR EGENTLIGEN

MATT- OCH TAKTISKA motiv är
kanske det enklaste som finns att
träna. Idag erbjuder hemsidor
som chess.com och lichess.org
gratis verktyg för att vässa din
taktiska förmåga. Dessutom
finns det en rad olika böcker
om ämnet. Genom att lösa
uppgifter som "matt i tre" såväl
som "springargafflar" bygger du
hela tiden upp en bättre känsla
för vilka kombinationer som
finns i olika ställningar. Detta är
av yttersta vikt, inte minst med
tanke på hur lätt ett fint parti kan
förstöras av en hopplös blunder.

är svårare
att kategorisera, då de i princip
omfattar vartenda strategiskt
beslut. Detta gör det till ett
väldigt brett ämne att studera,
och till skillnad från taktik, där
du direkt får svar på vad som
är rätt eller fel, förändras din
positionella förståelse efterhand
som du gräver djupare in i
olika ställningar. Vad som är
bra med positionella motiv är
att litteratur finns i mängder.
Som illustration ska vi titta på
ett slutspel som finns med i de
flesta kända slutspelsböcker.

POSITIONELLA MOTIV

o Eric Cohn

n Akiba Rubinstein
þ S:t Petersburg 1909


    
 
   
    
   
   
    
    

Vit har just spelat ¦c1. Är
partiet på väg mot remi?
1...¦xc1!
Nej! Rubinstein visar nu en plan
man måste känna till. Eller för
att citera Boris Gelfand; "Every
welleducated chess player today
understands automatically that
black is winning".
2.¢xc1 ¢f6!
Kungen siktar in sig mot h3.
3.¢d2 ¢g5 4.¢e2 ¢h4 5.¢f1
¢h3 6.¢g1


    
 
   
    
    
  
    
    


Vit hann gardera bonden. Är
problemet löst?
Nej. Faktum är att vit är helt
paralyserad och kommer att
tvingas pendla med kungen
mellan h1 och g1. Under tiden
kan svart bara stöta fram alla
sina bönder på kungsflygeln och
bryta igenom med g4 och senare
g3. I den uppkomna ställningen
med den svarta kungen på g3

är det sedan bara att plocka
resterande bönder.
6...e5 7.¢h1 b5! 8.¢g1 f5
9.¢h1 g5 10.¢g1 h5 11.¢h1
g4! 12.e4 fxe4 13.fxe4 h4
14.¢g1 g3 15.hxg3 hxg3
0-1


    
    
    
   
   
   
    
    

o Evgeny Svesjnikov
n Garri Kasparov
þ Minsk 1979


    
   
 
 
    
   
  
    

Rubinstein visade hur man
ska gå tillväga när motståndarens kung hamnar passivt.
Kan Kasparov uppnå
samma sak?
1...¥c5!
Efter löparbytet är den svarta
kungen på väg till a3!
2.¥xc5
2.¥e1 eller 2.¥e3 hade kämpat
emot bättre men svarts aktiva
kung borde säkra segern.
2...¢xc5 3.¢d3
3.a3 b4 4.a4 ¢d4 5.¢d2 a5 med
dragtvång.
3...¢b4 4.¢c2 ¢a3 5.¢b1
MARTINS SCHACKSKOLA
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Likheterna med Rubinsteins
parti är stora. Nu är det enkelt.
5...a5! 6.¢a1 a4 7.bxa4 ¢xa4
8.¢b1
8.¢b2 b4 9.¢b1 ¢a3 förändrar
ingenting.
8...¢a3 9.¢a1 b4 10.¢b1 b3
Vit gav upp. Kasparovs kung
plockar upp resterande bönder.

Svart plockade snart upp h2
bonden och vann enkelt.
7.¤d4 f4 8.¦a8 ¢xh2 9.¤f5 ¦f6
10.e4 ¤c6 11.¦xa6 ¦g6 12.¢f1
¤e5 13.¦a5 ¤xf3 14.¦xb5 g4
15.¦d5 h5 16.¤g3 h4 17.¤e2
g3 18.fxg3 fxg3 19.b5 ¦f6
20.¦f5 ¦xf5 21.exf5 g2† 22.¢f2
¤d4 23.¤g1 ¤xb5 24.a4 ¤c3
25.¤f3† ¢h1 26.a5 h3
0-1

o Salem Saleh

n Vladimir Kramnik
þ Doha 2014


   
   
  
  
    
   
   
    

Denna ställning är mer
komplicerad, men strukturen
påminner om Rubinsteins
parti. Hur borde Kramnik
orientera sig?
1...¢f6!
Kungen är på väg mot det svaga
h3fältet, och vits kung kan ej
tillåta att svarts torn penetrerar
på dlinjen. Partiet är invecklat
och förtjänar mer kommentarer,
men vi nöjer oss med hur enkel
kungsmanövern ser ut!
2.¦a7 ¢g6 3.¤a2 ¤d8 4.¢e1
¢h5 5.¤c1 ¢h4 6.¤b3 ¢h3
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sett tre exem
pel med samma enkla kungs
manöver. Svårare än så är
det inte. Hade Kramnik både
Kasparovs och Rubinsteins
partier i åtanke när han manöv
rerade kungen till h3? Det tror
jag inte. Men jag tvekar heller
inte på att Kramnik hade sett
de här partierna tidigare och
någonstans
i
bakhuvudet
undermedvetet tagit till sig
kunskap för att sedan spela som
han gjorde. Superstormästare
har extremt goda kunskaper om
gamla mästarpartier och detta
handlar inte enbart om bra
minne.

VI HAR ALLTSÅ

Träna mönster!

En spelare som byggt sina
träningsmetoder efter mönster
igenkänning är den para
guayanske stormästaren Axel
Bachmann Schiavo. Genom att
i Chessbase spela igenom nya
partier på bara några minuter,
menar han att det finns mycket

att vinna förutsatt att du studerar
partierna på rätt sätt. Nyckeln
är att söka efter återkommande
mönster som kommer att
förbättra
din
positionella
förståelse. Om du till exempel
ser att stormästare alltid bryter
med f6 i en viss fransk struktur,
är det ingen dum idé kopiera
detta koncept. Det svåra är
att identifiera olika mönster,
men med uppmärksamhet och
kritiskt tänkande kommer du
långt. Om du inte vill vara lika
extrem som Bachmann Schiavo
är ett enklare alternativ att
köpa en bok med strukturerat
innehåll!
rekommen
derar jag att du försöker iden
tifiera något område som du
känner att du förstår dåligt.
Om du inte vet själv, ta kontakt
med en starkare spelare och
be personen titta på några av
dina partier. När du sedan
identifierat vilket område du
behöver träna mer på är det
bara och införskaffa material
om ämnet och sätta igång med
din mönsterigenkänning! n

SOM TRÄNINGSTIPS

BOKTIPS
l Chess Structures: A
Grandmaster Guide
(Mauricio Flores Rios)
l Winning Chess
Manoeuvres: Strategic
Ideas that Master Never
Fail to Find
(Sarhan Guliev)
l Improve your Chess
pattern recognition
(Arthur van de
Oudeweetering)

KORRSCHACK

Sveriges Schackförbunds
Korrschackkommitté
sskk.schack.se

I dag skall vi ge bevis för att korrschack inte alltid handlar om långsiktigt,
omsorgsfullt och noggrant manövrerande, byggt på tålmodigt analyserande
och subtilt vägande på guldvåg av knappt skönjbara positionella nyanser.

D

et handlar om ett nyligen spelat
landskampsparti som på sätt
och vis tog slut innan det börjat!
Sant är förvisso att korrschack faktiskt
rätt ofta och i hög grad karaktäriseras av
ovannämnda schabloner, och att många
korrspelare stundtals odlar just den
bilden av det egna gebitet. Det hindrar
ändå inte att inslag av taktiska finesser,
liksom av ödesdigert mänskligt fummel,
emellanåt förvandlar ett korrparti till
något som mer liknar ett ”helt vanligt
parti på klubben”!
Den senaste vänskapslandskampen för
SSKK:s del, mot Nederländerna, hade
officiellt startdatum den 31 mars, men
redan två veckor dessförinnan fanns
matchen utlagd på ICCF:s server, vilket
innebar att spelsugna deltagare kunde
starta spelet innan ”klockorna startade”.
Så var fallet bland annat vid bord 12.

o R J H Heijnens

n Lars Göran Nilsson
þ Sverige-Nederländerna 2021

Sture Olsson
Sveriges lag-

1.e4 e5 2. ¤c3 ¤f6 3.g3 ¥c5 4. ¥g2
kapten i 30 år
0–0 5. ¤ge2 c6 6.d4 exd4 7. ¤xd4
och 139 matcher
d5! 8.exd5 ¥g4! 9. £d3 ¦e8†
Vits spelöppningsbehandling de senaste dragen kan
ifrågasättas. Svart har redan tagit över taktpinnen.
10. ¥e3 ¤bd7! 11.b3?
Ett riktigt dåligt drag som omgående bestraffas.
11...¤e5 12.£d2

Se diagramställningen.
 
12...¥b4! 0-1
 
På 13.00 och 13.dxc6 avgör
   
13...£a5! och efter 13.a3 ¥xc3
   
14.£xc3 ¤xd5 15.£d2 ¤xe3
   
16.fxe3 £f6 är svarts fördel
   
påtaglig. Partiet var därmed slut  
spelat redan innan det officiellt    
hade påbörjats!


Hybridschack

’’ I

mpossible games", kallades fjol
årets uppdelade friidrottsgala
mellan Oslo och Kenya. Löparna
kunde i realtid följa sina konkur
renter på en storbildsskärm.
I mars var det schackets tur. I den första
elorankade hybridturneringen samlades
lag från Malmö, Bratislava, Oslo och
Barcelona i respektive lokal. Spelarna
utförde sina drag på DGTbräden och
motståndarens plingade till på en laptop,
allt övervakat av kameror och domare.
Tekniken höll emellertid inte måttet.
– Är hybridschack ett skämt eller non
sens? skrev Viktor Moskalenko efter att ha
tagit hem lagsegern med Barcelona.
Det hindrade inte Fide från att, samtidigt

som detta nummer ligger på
tryckeriet, arrangera World Cup
kval med hybridschack.
Och visst hade det varit bra att
kunna undvika en del resor även
efter pandemin. Redan för ett
decennium sedan trodde man att
En svensk
tiden var mogen för att långväga
stormästares
matcher i Allsvenskan skulle kunna
protokoll vittnar
spelas digitalt. Nu är det snart dags. om att det inte var
Några tekniska detaljer återstår.
lätt att hålla reda
I de första turneringarna kunde
på bräde, skärm
spelarna se vilka åskådare som
och protokoll.
följde partierna. Tänk om
En annan förlorade
på tid när han
baguio_1978_yoghurt_strawberry
inte märkte att
loggat in i en kritisk ställning.
Kortchnoi skulle ha vänt sig i sin grav. motståndaren
flyttat.

KORRSCHACK
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KORRSCHACKPÄRLOR
Snabba ridåfall har av naturliga skäl inte hört till vanligheten i korrschack,
och än mindre i våra tider när enkla ”blunderchecks” med datorn utgör en
del av korrspelarens normala rutiner. Men vi behöver inte backa bandet
särskilt många år för att finna spektakulära och dråpliga partislut, till och
med tämligen högt upp i den rejtingmässiga hierarkin. Nedan följer ett par av
fynden i vårt miniatyrpärlfiske.
URVAL & TEXT STURE OLSSON

VI BRYR OSS inte om pinsamma olycksfall i

arbetet: simpel schackblindhet, fingerfel vid
tangentbordet eller, under äldre tid, skrivfel på
postkortet. Mer givande är det förhoppningsvis
att ta del av spektakulära fall där taktiska finesser,
förledande fällor eller gediget analysarbete lett
fram till överraskande och extremt snabba parti
slut.
Vi presenterar ett delresultat av vårt pärlfiske i
form av några analysuppgifter med uppdraget att
finna det drag som gav partiet ett brådstörtat slut.
Lösningarna återfinns på nästa sida.

o W.A. Clews

n Ellison
þ Storbritannien 1992

schackets främsta utövare. Ulf Andersson gjorde
under några år en raketartad karriär även i
korrschack, medan Viktor Kortchnoi lär ha sagt
att det enda korrparti han spelat för evigt avhållit
honom från en fortsättning! Skilda temperament
avgör om man fångas av korrschackets egen
charm. Blivande superstormästare som
Aljechin och Keres var flitiga korrspelare under
ungdomsåren och har vittnat om korrspelandets
betydelse för deras schackliga utveckling. En av
pärlorna nedan är signerad av Aljechin.

o N Alexandrov

n Alexander Aljechin
þ 1909–10

’’

Dagens metoder att avslöja fusk
vid onlinespel är rättsosäkert,
menar Johan Sigeman, advokat
och tidigare förbundskapten.
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n Mohamed Samraoui
þ VM-semiﬁnal 1991–92



 
   
   
   
   
  
  



  
   
  
    
    
    
   
  


Vit drar
Knappt har partiet börjat förrän
det är slut!

Svart drar
Trots en så försiktig öppning
som Philidor har Aljechin redan
fördel, och nyss tvingat vit till
reträtten 16.¥c1. Nu följde en
partiavgörande manöver.

Vit drar
Svart har just opponerat på
dlinjen med 22...¦ad8, men
blev omgående varse att han
inte analyserat tillräckligt om
sorgsfullt.

KORRPÄRLOR

Efter ett års uppehåll är Sverigemästarklassen tillbaka i sommar. För övriga
grupper blir det fortsatta avbrottsanalyser
fram till sommaren 2022.

Ett ingripande enbart
baserat på algoritmerna
bör kallas ”teknisk
diskvalifikation”.

o Maurizio Tirabassi


 
 
  
  
    
   

 


Lösningar på sida 60.
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AVBROTT

Schack används regelbundet i reklam för att signalera strategi och skarpsynthet. Denna annons skriver i
stället om drömmannen, med budskapet att han skapas av vilken klocka han bär på handleden. Kanske är
det ingen tillfällighet att Norges näst bästa spelare, Aryan Tari, är sponsrad just av en klocktillverkare.

SAMTAL

SKOLSCHACK

Spel på alla tangenter

Alla prestigefulla internettävlingar under pandemin har lett till att fusket uppmärk
sammats som aldrig förr. JOHAN SIGEMAN, advokat, tidigare förbundskapten och
medlem i Fides Ethics and Disciplinary Commission, ser ett rättssäkerhetsproblem.

l Vad tänker du om nätfusk?
Problemen är både väldigt
angelägna att lösa men också
svåra. Onlineschack är här för
att stanna och pandemin har
visat att det är ett bra sätt att
hålla tävlingsschacket igång.
Men det är förstås stor
skillnad på vad som måste göras
i seriösa onlinetävlingar och i
mer lättsamma.
l Spelsajterna låter sina fuskalgoritmer avgöra om någon
fuskat.
Det är ett enkelt och snabbt sätt
att stoppa oönskade beteenden.
Kruxet är förstås att en spelare
helt enkelt kan ha gjort en bra
turnering och att inget fusk har
ägt rum. Hur ska hen kunna
bevisa att hen inte fuskade? Det
tycker jag är ett stort bekymmer.
Man måste tänka på den
stigmatisering av spelare som en
fällande dom innebär. Det kan
bli en fläck som är svår att tvätta
bort. Därför måste det vara ett
rättssäkert förfarande.
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l Vanligtvis blir den enda
påföljden att diskas från den
aktuella turneringen.
En tanke som diskuterats är
att det krävs handfasta bevis
som komplement för att kunna
straffa en spelare disciplinärt
för fusk. Det kan vara en
modell. Men då tycker jag att
ett ingripande som enbart
baseras på algoritmerna ska
kallas ”teknisk diskvalifikation”
eller liknande. Då undviker
man ordet fusk, som man ska
vara försiktig med om det inte
finns stödbevisning.
l Och i viktigare tävlingar som
kvalificeringen till World Cup?
Där anser jag att det måste
finnas en kvalificerad domare
på plats hos alla spelare. En
algoritm kan aldrig helt ersätta
domaren. En stark GM som vill
fuska gör kanske 95 % av dragen
utan hjälp, men kan ha en med
hjälpare som sitter med en
dator och ger tecken då datorn
flaggar för att det är ett kritiskt
läge. Spelaren använder alltså
datorhjälp en eller två gånger
per parti men spelar i övrigt
”mänskligt”. Jag tror inte att en
algoritm kan fånga detta.
l Vad är en rimlig bestraﬀning
för fusk online?
Kan det bevisas på ett betryg
gande och rättssäkert sätt tycker
jag att straffet som utgångspunkt
ska vara hårt, förslagsvis avstäng

Schacket ﬂyttade ut på nätet – och det har öppnat nya möjligheter. På Gotland
håller de ändå kvar greppet om de fysiska pjäserna. De tycker att det blir bäst när
man kan spela på alla tangenter.
TEXT & FOTO LASSE LINUSSON

Foto: Alina L'Ami

l Vad är kommitténs roll?
Fides allmänna utgångspunkt
är att organisationen inte kan
eller vill lägga sig i allt. Lokala
tävlingar eller sådana som inte
har någon anknytning till Fide
faller utanför.
Än så länge har jag inte varit
med om några ärenden om
fusk på nätet, men däremot ett
i närschack.

ning under viss tid. Längden
beror på omständigheterna: hur
gammal spelaren är, på vilken
nivå fusket ägde rum, tidigare
förseelser.
l Kan man tänka sig att spela
utan domare? Första regeln
skulle vara att alla spelare
förväntas följa fair play.
Självklart kan man det. På den
allra högsta nivån har jag svårt
att tänka mig att spelarna skulle
riskera sitt rykte genom att fuska.
Å andra sidan är prispengarna
och budgetarna så stora där att
man har råd med domare!
l Ser du fortfarande schack
som en gentlemannasport?
Jag undrar om det någonsin har
varit det! De flesta spelare jag
har stött på har absolut skött
sig exemplariskt, men som alla
vet finns det undantag. Och har
alltid funnits.

i spelar schack på Högbyskolan,
Hemse, södra Gotland. Vi har hemskt
kul och det går ganska bra. Vi, det är
bortemot 50 elever i årskurs 4 och
5, ett antal engagerade lärare och
undertecknad – som tränar med barnen en gång
i veckan.
Det hela kom i gång tack vare Sveriges schack
förbunds integrationsprojekt. I en utvärdering
av projektet skrev Karolina Östeman, lärare i
svenska som andraspråk och sekreterare i vår
skolschackklubb Schack Matt SK, att schacket
hade gett en klass ny, mer samlad identitet: ”Det
har också lett till att elever som tidigare stått
utanför gruppaktiviteter deltar tillsammans med
de andra när klassen spelar schack”.
När projektet avslutades fortsatte vi med
skolschack och har tävlat i förbundets vanliga
kanaler för åldersgruppen;
Schackfyran och Yes2Chess.

V

NÄR JAG FÖRST kontaktade skol
ledningen och lärarna pratade
jag om alla fördelar med
schack: socialt, intellektuellt,
sportsligt. Att sitta tillsammans
över ett bräde, hälsa på var
andra, önska ett bra parti,
fokusera, planera. Hur alla,
oberoende av ålder, kön, språk,
rörelseförmåga, kan mötas i det
urgamla spelet.
– Schack har stärkt klassen
på så många plan, säger Ylva
Körkander Åslund, lärare i
årskurs 5. Ökad samman

hållning och nya vänner. Det gynnar dessutom
koncentration, tålamod och problemlösning.
Listan kan bli hur lång som helst. Det är otroligt
roligt!
Jag kan också höra mig själv gå på om hur
befriande det kan vara att lämna skärmen på
telefonen, paddan eller datorn för att i stället ägna
sig åt en tankesport, där man flyttar riktiga pjäser
med händerna. Och jag pratade om hur kul vi
skulle ha när vi mötte elever från andra skolor.
ALLT DET DÄR är ju fortfarande sant. Men så kom
pandemin. Att det hände värre saker än att det
sattes krokben för schacksatsningar behöver väl
knappast påpekas, men för oss blev i alla fall
den första effekten att match mot elever från en
skola i Klintehamn fick blåsas av. Vår schack
festival ställdes in, men ersattes av en ändå

Ella Öjefors och Elena Dalström vid brädet. Gideon Fryk, Lucas
Jakobsson, Ewan Todd, Benjamin Österlund och Axel Todd kollar.
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mycket lyckad dag med spel i klassrummet och
schackfilmen Queen of Katwe i en riktig biograf.
Under pandemins andra våg har nu ”elevens val”
på skolans högstadium satts på paus, eftersom
grupperna är blandade.
Så vad gör man? Vi fortsätter att träna och
spela i klassrummet. På bräden, med riktiga
pjäser och ibland också schackklockor. Men – vi
har också etablerat oss på nätet. Övningar från
konceptet Schackma Gandhi var det allra första
som de internetbaserade eleverna ägnade sig åt.
Sen blev det spel i Schackfyran för de som nu är
femteklassare. En träningstävling tillsammans
med Uppland flöt på bra, men när det sen blev
”skarpt läge” krånglade tekniken. Barnen på
Gotland börjar sin skoldag rätt sent och att vi var
sent inloggade kan ha spelat in. Vi tvingades hur
som helst bryta tävlingen den gången.
Men skam den som ger sig. Samma elever
klarade sig fint i Yes2Chess. Vi ställde upp både
med vår riktiga klubb och Kung & Dam SK, så
att alla som ville kunde vara med. Med något
enstaka undantag var också alla med! Bredd
satsning har hela tiden varit vår ledstjärna.
I DEN FÖRSTA Yes2Chessmatchen behandlades

vi omilt, med förluster på alla bräden, men
glädjen blev desto större när båda lagen gick
vidare från kvalet och även klarade den första
utslagsomgången. Den första vinsten, som
Eddie bärgade, Ellas finurliga matt med hjälp av
en springare långt in i fiendeland, Badreddins
säkra spel; det finns mycket kul att minnas. I de
avgörande skedena satt resten av klassen klistrad
framför en storbildsskärm i ett angränsande
rum och följde spelet under livliga utrop och
diskussioner om bästa draget.
Det viktigaste är att eleverna har kul med
schacket, men resultat blir efter hand också en
viktig sporre för att komma vidare.
Inför sportlovet bildade vi, tillsammans med
Visby SK och deras ungdomsgrupp, Gotlands
skolschack på plattformen lichess.org. Michael
Källström från Visby har varit avgörande för att
det fungerat. Över 50 barn, den stora majoriteten
från årskurs 4 och 5 på Högbyskolan, är med

flickorna gjort debut i ”Tjejtävlingen” online och
deltog i FlickSM på nätet.
Schack.se har bra material för barn. Vi har
inte minst haft glädje av de videofilmer som
presenterar Schackfyran och andra ungdoms
tävlingar. Lichess.org är också utmärkt, med
otaliga möjligheter till spel och dessutom roliga
”puzzlestorm” och andra övningar.

Ewan Todd pluggar gamla mästare.

lemmar i gruppen.
Hittills har vi spelat fem turneringar i Gotlands
skolschack, varav två under sportlovet och två
under påsklovet, med plaketter, diplom och
pokaler som priser. Varje tävling har pågått i en
och en halv timme och samlat drygt 20 spelare.
I chatten har eleverna skött sig helt föredömligt,
med många ”gg” och andra artigheter till mot
ståndare.
Som ”lagledare” får man vara beredd att svara
på frågor under turneringens gång – och att
uppmuntra. En erfarenhet är att det blir lite trist
med walk overpartier när spelare som tryckt
”delta” uteblir från turneringen. Det är lätt att
glömma saker under ett pågående lov, men man
får upprepa ett dubbelt budskap många gånger:
”Klart du ska vara med! Men om du ångrar dig,
var snäll och tryck lämna.”
PARALLELLT MED Gotlands skolschack har vi även

i år satsat på Schackfyran. Läraren Carina Uddén
ser framför allt att eleverna får träna på sin
koncentration.
– Schacktystnad är något som uppskattas av
såväl elever som lärare, säger hon med ett leende.
Och alla kan vara med och spela på sin Ipad, med
vem som helst oavsett ålder, kön eller etnicitet.
Schack Matt SK spelade tillsammans med
Sörmland i en gemensam distriktsfinal. Och nu
laddas det för riksfinalen. I femman har ett par av

I de avgörande skedena satt klassen klistrad framför en storbildsskärm och följde spelet under livliga utrop och diskussioner.
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MITT UPPE I mixen av klassrumsschack och
plattformsschack kommer något jag efterlyst: en
trevlig arbetsbok för nybörjare till rimligt pris.
Jag tänker på Schack för skolelever/Chess Tales.
I Högby gick de första exemplaren till elever som
kommit från andra skolor och de som har språk
barriärer att övervinna.
Perfekt. Schack är som piano, det blir som bäst
när man spelar på alla tangenter. n

Benjamin Österlund i årskurs fem är ledamot av
Schack Matt SK:s styrelse.

ANNONS

BOKSLÄPP!
DEN FÖRSTA OMFATTANDE BIOGRAFIN
på svenska över Bobby Fischer är skriven av
Magnus Carlsson, tidigare läkare som efter pen
sioneringen ägnat tiden åt att skriva biografier.
Med omfattande research har endast fantasin satt
gränser för innehållet.
Över nästan 400 sidor får vi följa Fischers
levnad från vaggan i Chicago till graven i Island.
Boken analyserar inte hans partier, däremot hans
väg från underbarn till den uppmärksammade
VMmatchen 1972. Läsarna får därefter följa hans
tragiska liv, då han inte spelade på 20 år, matchen
i Belgrad 1992 med dess konsekvenser, hans
antisemitiska och antiamerikanska uttalanden,
och hans kringflackande liv där han efter
fångenskap i Japan fick en fristad i Island.
Boken är rikligt illustrerad med delvis unika bilder.

250 kr + frakt

Magnus Carlsson

BOBBY
FISCHER
– en biografi

Magnus Carlsson

BESTÄLL VIA FÖRLAGET: vulkanmedia.se/bobbyfischerenbiografi
ELLER VIA FÖRFATTAREN: magnus.c@live.com

SCHACKHISTORISKA STRÖVTÅG
SHS  
SK Rockaden  år

E

n av landets största klubbar har
nyligen fyllt 100 år. Det började
den 8 december 1920 när några
schackintresserade unga män
samlades på ett konditori vid Högalidsgatan på
Södermalm i Stockholm. Mötet ledde vidare
till bildandet av Schackklubben
Rockaden den 19 januari 1921. En av
grundarna hade frågat dåvarande
Sverigemästaren Gustaf Nyholm
om namnet, vilket denne tyckte
var alldeles utmärkt. Resten är som
det så ofta sägs historia, men några
händelser på vägen är värda att
komma ihåg.

Magnus Björk, Michael
Wiedenkeller och Robert
Bator att söka sig till
klubben tidigt i sina
karriärer.
1993 tvingades Rockaden lämna Högdalen
när det lokala föreningsrådet gick i konkurs. Ny
adress blev Hägerstensåsens Medborgarhus, där
man fortfarande har sin verksamhet.
Rockaden har alltid haft en god samman
hållning med stabil ledning, vilket
avspeglas i olika lagsammanhang, där
klubbens framgångar vunnits mer på
jämnhet än enstaka storstjärnor. Fak
tum är att Erik Blomqvist, den första
helt egenutvecklade stormästaren, fick
sin titel så sent som 2013.
SÄSONGEN 1923/24 införde Stockholms

schackförbund en serie för smärre
klubbar och Rockaden tog direkt sin
EFTER EN MÄNGD lokalbyten flyttade
klubben till Maria Hushållsskola
PETER HOLMGREN första lagseger. Det skulle dröja till
slutet av 30talet innan klubben var
på Lundagatan i mitten av 40talet.
är schackhistoriker
med 100-årsböcker
mogen för att slåss om en plats i den
Tillsammans med grann och
som specialitet.
högsta distriktsserien, vilket slutligen
konkurrentklubben Schack 27
uppnåddes 1942.
propagerades för schacket genom
Säsongen 1956/57 tog klubben sitt första
flygblad och trevliga arrangemang. Som en av
mästerskap efter särspel mot Wasa på självaste
klubbarna på Södermalm växte Rockaden fram
till slutet av 50talet, då man var tvungen att flytta Nobeldagen den 10 december. Framgången fick
fler starka spelare som Bengt Hörberg, Sture
till Tantolunden. Det låter inte så dramatiskt för
Nyman och Olof Sterner att söka sig till klubben,
den som är bekant med geografin, men med
som nu blev en av stadens starkaste. Efter några
lemmarna hade uppenbarligen svårt att hitta dit.
år med varierande resultat intog Rockaden till
På Erik Lundins schacksalonger gjorde
sammans med Wasa en dominerande roll under
Rockaden ett nytt försök att dela lokal med andra
70talet och har till dags dato samlat 22 titlar.
klubbar. Som ofta hjälpte det inte. 1961 togs i
Detta gör klubben till stadens näst bästa genom
stället det djärva beslutet att flytta verksamheten
tiderna efter Wasa.
till Högdalen, en ung förort en mil söder om
Genom att vinna en utslagningsmatch
staden. Där byggde Yngve Pettersson, en av
mot sedan länge avsomnade Västermalm
klubbens viktigaste ledare tillsammans med
kvalificerade sig Rockaden för spel i Allsvenskans
Gunnar Larsson, upp en ungdomsverksamhet
högsta grupp 1957. Där etablerade sig klubben
som snart gjorde Rockaden till Stockholms
omedelbart som ett topplag med tre SMguld
största klubb. Framväxten av talanger som Dan
i rad. Dåvarande lagledaren och mångårige
Olofsson, Roland Ekström, Mats Sjöberg och
ordföranden PerOlof Frank hade stor del i
Christer Hartman fick starka spelare som Carl

framgångarna. Den verkliga storhetstiden inträf
fade under 80, 90 och 00talet där särskilt
90talet sticker ut med sju segrar i följd. Viktiga
förstärkningar var nu Lars Karlsson, Thomas
Engqvist, Ulf Andersson och Emil Hermansson,
men även utländska storstjärnor som Vassilij
Ivantjuk dök upp i laguppställningarna när
reglerna så tillät. Utan närmare konkurrens är
Rockaden den mest framgångsrika klubben med
hela 22 svenska lagtitlar av 70 möjliga.
Genom framgångarna i Allsvenskan
möjliggjordes spel i Europacupen. Här var mot
ståndet betydligt hårdare, ofta med en rysk
klubb som ett oöverkomligt hinder för vidare
avancemang. Den mest uppmärksammade
prestationen utfördes i London 1993 med vinst
i en av regionfinalerna, mycket tack vare Lars
Karlssons vinster över Eric Lobron och Viktor
Kortchnoi.

Schacknålar

Illustration: Aydin Ramezani
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Söker dokumentation
av schacknålar från
förbund och klubbar:
bild, format, tillverkare, tillverkningsår.
Även förtjänsttecken
är av intresse.

SOM DE FLESTA klubbar gav Rockaden ut en egen
tidskrift så länge det tryckta ordet var tryckt!
Den påbörjades 1948 i elegant utförande tack
vare medlemmen Åke Lidhström. Ett särskilt
uppmärksammat nummer innehöll en rejäl drapa
av Olof Sterner där han ironiserar över Gideon
Ståhlbergs skriverier om Nordiska mästerskapen
i Helsingfors 1957, som vanns av Sterner före
bland annat Ståhlberg.
Naturligtvis har klubben gästats av många
världsnamn genom åren. Ett av stoppen på Efim
Bogoljubovs turné genom landet 1930 arran
gerades av Rockaden i den dåvarande klubb
lokalen restaurang Göta Horn på Götgatan 1. 1955
klarade sig Paul Keres utan förlust vid en klock
simultan över 12 bord.
Avslutningsvis gratuleras Rockaden och
Lennart Örnmarker, ordföranden sedan 40 år, till
jubileet. n

Svenskt Grand Pri
Prixx
SS Luleå & Ervalla SS tar klivet upp till div I.
32 klubbar fördelat på tre divisioner deltog. Vill
du vara med? Snart börjar nästa säsong!

Tidskrift
för Schack

Skanna gärna en bild
och sänd via e-post.
Meddela gärna även
om din klubb inte
haft någon klubbnål.
Är också tacksam om
du kan skanna din
klubbs logotype och
meddela upphovsman
Meddela också om du
är intresserad av att
sälja nålar eller byta.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund
tel. 0733-264 033
callerland@gmail.com

Antikvarisk

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

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

Bokauktioner
 gånger per år.
Hela på
åretinternet
finns bokmarknad
och försäljning till fasta priser.

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

www.chesslund.com

Vi har alla årgångar.
Inbundna 1906–1994.
Många lösnummer.
KöperSäljer. Hela samlingar
schackböcker. Towerclock på
lager, bruna/gröna, vinge för
sista minuten, 3 års garanti.
Humana priser.
S E Consult, Box 
  Göteborg
Tel. -  
Tala med Stellan Persson
Email: contact@chesshouse.se
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STUDIER
TVÅ KOMPONISTER

Franjo Vrabec (2020 / 2000)

Axel Ornstein väljer ut
studier med två kriterier:
skönhet och lösbarhet.

Martin Minski & Steffen
Slumpstrup Nielsen (2020)

Franjo Vrabec var studieredaktör  
i TfS kring år 2000, men när Alex         
Hildebrand klagade så gick han    
   
över till amerikanska Strategems.




   
Där är han fortfarande redaktör




    
men nu har han återkommit till
Springaren med två studier. Den         
ena är en korrigering från 2000.         
Domare i Springaren 20212022        
blir Martin Minski (Tyskland), ny         
bliven studiestormästare. Han går ofta 
studier tillsammans med dansken
1
2 Vit drar och vinner
Vit drar och vinner
Steffen Slumstrup Nielsen. Här deras
vinst i holländaren Probleemblad
 ¢h3 39.¤g2 ¢h2 40.¤f4 ¢g1
20192020.
     41.¢e2 ¢h1 42.¢f1 ¢h2 43.¢f2
1.h4 ¢h3 2.¢f3 ¤e7      ¢h1 44.¢g3 ¢g1 45.¤e2† ¢f1
1 2...¤d6 blir liknande.     
46.¢f3 ¢e1 47.¤g3 ¢d2 48.¢e4
3.¤xe7 ¢xh4 4.¤xf7
    ¢d1 49.¢d3 ¢e1 50.¢e3 ¢d1
År 2000 hade svart ingen bonde     51.¤e4 ¢e1 52.¤d2 ¢d1 53.¤f3
på f7 och då vann även 4.¤hg6†.      ¢c2 54.¢e2 ¢b2 55.¢d2! ¢b3
4...a5
    (55...¢xa2 56.¢c2 ¢a1 57.¤d4
För att vit ska vinna gäller det      ¢a2 58.¤e2 ¢a1 59.¤c1 a2
att blockera abonden.
 60.¤b3 matt)
5.¤g6† ¢h5 6.¤f4† ¢h4 11...¢e4 12.¢g4 ¢d3 13.¢f5 56.¢d3 ¢a4 57.¢c4 ¢a5 58.¢c5
7.¤g2† ¢h5 8.¢g3!
¢c3 14.¤e3 ¢b3 15.¤ec2 ¢c3 ¢a6 59.¢c6 ¢a5 60.¤d4 ¢a4
Matthot: 8...a4 9.¤f4 matt.
16.¢f4 ¢d3 17.¢f3 ¢d2 18.¢e4 61.¢c5 ¢a5 62.¤b3† ¢a4
8...¢g6 9.¤e5† ¢f5 10.¤c4 a4 ¢e2 19.¤b4 ¢f2 20.¢f4 ¢g2 63.¤bc1 ¢a5 64.¤d3 ¢a6
11.¤a3
21.¤d5 ¢f2 22.¤c3 ¢g2 23.¤c2 65.¢c6 ¢a7 66.¤c5 ¢b8 67.¢d7
Vit behåller springaren på a3 a3 24.¤a2 ¢h3 25.¢g5 ¢g3 ¢a7 68.¢c7 ¢a8 69.¢b6 ¢b8
efter ¤g2–e1–c2. Nästa steg är 26.¤d4 ¢h3 27.¤f5 ¢g2 28.¢f4 70.¤b7 ¢c8 71.¢c6 ¢b8 72.¤d6
att med hjälp av kungen och den ¢f2 29.¤g3 ¢g2 30.¤e4 ¢h2 ¢a7 73.¢b5 ¢b8 74.¢b6 ¢a8
fria springaren tvinga in svarts 31.¢f3 ¢h3 32.¤g3 ¢h4 33.¢f4 75.¢c7 ¢a7 76.¤b4 a2 77.¤b5†
kung i ett hörn. Därefter får ¢h3 34.¤f5 ¢h2 35.¢e3 ¢g2 ¢a8 78.¤d5 a1£ 79.¤b6 matt
svart promovera! Exempelvis:
36.¢e2 ¢h3 37.¢f3 ¢h2 38.¤e3 Kanske inget att smälta till frukost.
1.f7! ¦a1†
1...¦f1 2.¤f4 ¦xf4 3.b8£
med vinst.
2.¢b5! ¦f1 3.g6 c3
Nu är 4.g7 c2 remi, men vit har
ett otroligt drag som stoppar
svarts cbonde.

2
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4.¤g1!!
Studiens pärla.
4...¥xg1
4...¢xg1 5.g7 och gbonden
promoverar med schack.
5.g7 c2 6.f8£ c1£ 7.£h8† ¥h2
8.£xh2†! ¢xh2 9.b8£† ¢h3
10.£h8†
Vit vinner med g8£ och schack.

KOMBINATIONER
o Victoria Cymbron
n Astrid Qi

Axel Smith har valt kombinationer från Flickoch Dam-SM online. Lösningar på nästa sida.

o Ellen Engström

n Irma Sinnemark

o Jelena Andric

n Eva Johansson



   
  
  
  
       
   
       
    
     
   
      
   
   
  
    
   


1. Vit drar

o Victoria Cymbron
n Cajsa Lindberg

2. Svart drar

o Anya Belle Burbach
n Inna Agrest

3. Svart drar

o Sol Andersson

n Eva Johansson



    
    
    
  
    
   
      
   
      
   
      
   
   
  
    
   


4. Svart drar

o Sol Andersson

n Victoria Cymbron

5. Svart drar

o Anya Belle Burbach
n Cajsa Lindberg

6. Svart drar

o Lilly Ågren
n Astrid Qi



     
 
    

   
   
      
    
    
   
      
   
   
 
   
  


7. Svart drar

8. Vit drar

9. Vit drar

KOMBINATIONER
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2

5...¤c3†! hade varit en omvänd rysk fälla. Vit förlorar
damen. (Det finns även andra vinnande avdragare.)
Efter 5...¦g8 6.0–0 vann däremot vit.

3

35...£xd6! Damen på a1 är ogarderas. Svart blir pjäs
upp efter 36.exd6 ¥xa1 (½–½, 78 drag)

4

28...¥xf2! och: a) 29.¥xf2 ¦xf1† och svart vinner.
b) 29.¦xf2 ¦xe1† blir matt.
c) 29.¦e5 ¤d3 och svart vann pjäs.

5

14...¥xf5! vinner bonde, då 15.exf5 15...¦e8 spikar
damen. Partiet gick 15.0–0 (01, 51 drag).

6

17...£xh2†! 18.¢xh2 ¤g4† 19.¢g3 ¤xe3 Svart har
vunnit en viktig bonde (0–1, 59 drag).

7

12...¤xc3! 13.bxc3 ¥a3† I nästa drag följer 14...¥f5
med damvinst. 12...¥xc3 13.bxc3 ¥f5 vinner också,
men här kan vit rädda sig med 13.£xe4!.

8
9

MARTIN LOKANDER
Stockholms SS

l Dina partikommentarer är uppskattade. Vad
kännetecknar bra kommentarer?
Att de fångar läsarens intresse.

Inna Agrest vann Dam-SM i snabbschack
online med 8½/9.

22.¦xh6! Det går också bra att byta på c6 först. 22...¦f6 Att 22...gxh6 23.£xh6 blir matt är kombina
tionens poäng. 23.¦h8†! Effektivt. 23...¢xh8 24.£h3† ¢g8 25.£h7† ¢f8 26.£h8 matt
a) I partiet vann svart efter 7.¥e3? (01, 13 drag).
b) 7.£d5? är dubbelhot, men 7...£e7 garderar båda hoten.
c) 7.¥xf7†?! ¢xf7 8.£d5† ¢f8 9.£xc5† vinner tillbaka bonden vit offrat, men inte mer än så.
d) 7.¤g5! är rätt lösning. 7...¦f8 Efter 7...0–0 duger slag på f7, men 8.£h5 h6 9.¤xf7 är ännu
brutalare. 8.¥xf7† ¦xf7 9.¤xf7 ¢xf7 10.£d5† och vit blir kvalitet över.

Lösningar till korrpärlorna
o W.A. Clews
n Ellison

1.e4 ¤c6 2.d4 d5 3.exd5 £xd5
4.¤c3 £xd4 5.£e2 ¥g4 6.f3
¥h5 7.¥e3 £b4 8.0–0–0 a6
9.¤d5 £a5
Diagramställningen.
Dagens
minsta pärla är kanske ändå den
mest tilltalande.
10.¥b6! 1–0
Matthotet på c7 tvingar svart
att ge damen för två lätta pjäser,
och fortsatt kamp är naturligtvis
hopplöst.

60

LÖSNINGAR

o N Alexandrov

n Alexandr Aljechin

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤d7
4.¥c4 c6 5.¤g5 ¤h6 6.f4 ¥e7
7.0–0 0–0 8.¤f3 exd4 9.¤xd4
d5 10.exd5 ¤b6 11.¥d3 ¥c5
12.c3 £xd5 13.¥e3 ¤g4 14.£f3
¦e8 15.£xd5 ¤xd5 16.¥c1
Diagramställningen.
16…¤b4! 0-1
Vit kan inte samtidigt rädda
löparen på d3 och förhindra
...¤c2. 17.cxb4 ¥xd4† 18.¢h1
¤f2† kostar ju kvalitet och parti.

o Maurizio Tirabassi

n Mohamed Samraoui

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6
4.¥g5 ¥e7 5.e3 c6 6.¤f3 ¤bd7
7.£c2 0–0 8.¦d1 h6 9.¥h4 ¦e8
10.a3 ¤f8 11.¥d3 dxc4 12.¥xc4
¤d5 13.¥g3 £a5 14.0–0 ¤xc3
15.bxc3 c5 16.¤e5 ¤d7 17.f4
¤xe5 18.fxe5 ¥d7 19.d5 exd5
20.¥xd5 ¥e6 21.¥xe6 fxe6
22.£g6 ¦ad8
Diagramställningen.
23.¦d7!! 1–0
Hotet 24.¦f7 går ej att parera!

l Du jobbar extra som analytiker inom företagsrådgivning. Har du nytta av schackkunnandet?
Som junior är det mest att långa nätter framför
Chessbase bytts ut mot långa nätter framför Excel
och Powerpoint. Förhoppningsvis får jag mer
användning för strategiskt tänkande när jag blir
mer senior och får mer ansvar över transaktioner.
l Favorit bland mat, musik, film eller böcker?
Gillar det mesta men är extra svag för sushi. Gillar
musikalfilmer som La La Land, men föredrar
egentligen serier som Breaking Bad. Ska läsa Elton
Johns självbiografi när jag får tid över.
l Vad äter du vid brädet?
Ingenting, möjligen en banan.
l Hur rejtingfixerad är du?
Betydligt mindre än tidigare.
l Är du skrockfull?
Nej, inte speciellt.
l Är en oklar ställning halvbra eller halvdålig?
Är den oklar betyder det att jag inte förstår den.
Och det är alltid dåligt.

Foto: Lars OA Hedlund

15.¥xf7†! Avdragare med damvinst efter 15...¢xf7
16.£xc3 1–0 (22 drag)

Foto: Lars OA Hedlund

1

LÅNG ROCKAD

bättre på att behålla fler av de som kommer från
Schackfyran.
l Har du någon dold talang?
Jag kan nog alla repliker i How I Met Your Mother
utantill.
l Skulle du vilja leva av att spela schack?
Nej.
l Vad vill du lära dig?
Försöker bli bättre på att använda Excel utan mus.

l Har du mer tur än otur vid brädet?
Tur, men jag gör min egen tur.

l Vilken öppning skulle du absolut inte spela?
Kan inte utesluta någon. Speciellt inte innan SM.

l Din inställning till tidsnöd?
Mina motståndare verkar gilla det.

l Vad uppskattar du?
Vänner, familj, vackert väder, musik, god mat, en
fin förberedelse och sömn.

l Vilken är din värsta förlust?
Höll på att säkra min första IMnorm i Pardubice
2011 trots att jag inte ens hade 2050 i elo. För
hastade mig dock i ett bondeslutspel som var tok
remi mot en polsk GM nära 2600. När jag trodde
remin var klar satte jag bort allting.
l Vad borde göras för svenskt schack?
Damschacket behöver mer stöd, men även bli

l Vilka svagheter har du?
Det skulle du allt vilja veta, eller hur? :)
l Bästa tips för en tråkig hotellkväll?
Gå ut och träffa kompisar eller se några avsnitt
Family Guy.
l Lång eller kort rockad?
¢f2 eller ¢f7!
LÅNG ROCKAD
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FÖRSEGLING
173 LÄSARE svarade på enkäten i förra numret av
Tidskrift för Schack. Tack för det! Kombinationer
tillhörde favoriterna tillsammans med artikelserien
Vart tog de vägen?
Svaren har betydelse för innehållet i framtida
nummer, men är inte alltid så lätta att tolka.
"Fylliga turneringsreferat och partianalyser",
efterlyste en läsare. "På tok för mycket partier",
tyckte en annan. Sammanfattningsvis önskas lite
mer schack – men inte på bekostnad av något
annat. "Fler nummer", som några läsare uttryckte
det.
MED FYRA nummer per år är nyhetsvärdet på
artiklarna vanligtvis litet, och i stället får TfS
fokusera på det innehåll som inte finns på nätet.
Redaktionens prioriteringar har därför varit:

’’

Jag var den enda tjejen i
gymnasieskolans schacklag,
och faktiskt en av endast två
kvinnliga spelare i hela staden.
Tills jag blev utsparkad ur
schacklokalen för att vara "för
distraherande".
En amerikansk schackspelerska, eller
snarare före detta schackspelerska, delar
med sig av sina erfarenheter.

I NÄSTA NUMMER

’’

Redaktör Smith ajournerar.
Synpunkter eller önskemål?
Hör av dig: axel.smith@schack.se

l För resultatredovisning hänvisas till schack.se.
l Fokus på svenskt schack i TfS – den som vill läsa
om internationella turneringar hittar andra tid
skrifter eller hemsidor.
l Turneringsreferat kommer huvudsakligen på
schack.se – med undantag för de allra största
evenemangen som SM, OS och Rilton.
l I TfS finns utrymme för längre artiklar som man
sällan har tålamod att läsa på nätet.
FLERA LÄSARE efterfrågade mer schackträning
– Martin Jogstads nya artikelserie kommer
att plocka upp flera av de idéer som kom in.
Ett annat förslag som ledde till en artikel var
SK Rockadens 100årsjubileum. Vissa önskemål
kräver däremot läsarnas medverkan, som att ha
fler scoop. Hör av er med idéer!

l TfS följer gängse transkriberingsregler. Att
Aleksander Aljechin stavades annorlunda var
ett slarvfel, liksom Jostein Westberg.
l Efter .d d .c e6 .¤c a!? .cxd exd
5.¤f rekommenderar Nils Grandelius ...
h!?, medan .¤f bör bemötas med ...dxc.
l I sin annons nämnde Chessbase Fat Fritz
som "den nya listettan", ett uttalande de
strax därefter fick ta tillbaka. Fat Fritz har
fått mycket kritik för att ha använt Stockfish
öppna programkod.

FÖRSEGLING

”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

Exclusive Luxe Edition, 2021, 9800kr
En schackdator som kombinerar traditionellt
utseende med modern elektronik.Du kan spela
med schackappar eller på Lichess.Med Eclusive
Luxe Edition får du en schackdator som blir som
en vacker möbel därhemma.
Med modern handgjord elektronik under
fanéret känner datorn igen alla pjäser var för
sig. Teknologin är snabb och tillförlitlig. De
röda led-lamporna runt varje ruta visar tydligt
motståndarens drag. Om du väljer att spela
på Lichess kan du göra det med Exclusive Luxe
Edition och dragen förmedlas till din dator
och lamporna runt rutorna lyser. Du utför din
motståndres drag och sedan är det din tur! Du
får en autentisk känsla.
Vår 5 första kunder får även en gratis licens för
“Hiarcs Chess Explorer” för PC eller MAc. Läs
mer på www.schackbutiken.se.

Schackbräde och schackpjäser svensk tävlingsmodell 300 kr
Nu åter i lager! Sedan femtiotalet har denna modell dominerat de svenska klubbarna.
Schackbräde i masonitliknande material. Rutorna är 5X5cm stora. Bräde inklusive ram
är 45X45cm. Träpjäser av lönn. Kungen är 84mm hög med en bas på 34mm i diameter.

Världsettan lämnade lokalen skakandes på
huvudet åt sin egen dumhet.

Andra och sista delen av Hoppsan, där Ian Rogers visar
ställningar där en av spelarna gett upp i en ställning
som gått att rädda, eller rent av vinna.
Dessutom: Reportage från SM i Helsingborg.
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Svenska Schackbutiken AB

Letar du efter inspiration till nya öppningar?
Då är NIC-YB något för dig. Varje nummer är fullspäckat av öppningsartiklar
av stormästare. Nu i senaste öppningen skriver t.ex. Gawain Jones om
Hectorgambiten: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Db6 5.Ld3 cxd4 6.0-0!
En för svart mycket obehaglig gambit. Vit vill gärna att svart ska slå på c3 för
då kommer springaren ut med fart! Läs om YB 138 på vår hemsida. Där har vi
även lagt ut ut ett smakprov ur boken! Pris 345kr.

POSTTIDNING

B

Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36
751 03 Uppsala
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INCLUDING PREMIUM ACCOUNT

6 months online-access
to the world of ChessBase
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Neural spelförståelse + slagkraftig motorkraft
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Komodo Dragon 2 besitter en utomordentlig positionsförståelse ifall man kan tala om förståelse
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när det gäller datorer, detta tack vare det neurala
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nätverket. Den besitter så klart en urstark taktisk
N
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slagkraft tack vare den klassiska Alpha-Beta-motorn. Utvecklarna hoppas kunna förbättra proE ACCO
grammet med 200 poäng! Den första versionen av
”Dragon” är redan
på
tredje
plats
på
världsrankingen
(april 2021). Sökfunktionerna har
U
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vässats, tack vare nyttjandet av resultaten som lagrats i de neurala nätverken och därmed optimeras ställningsvärderingarna.
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Programmerarna GM Larry Kaufman och Mark
Lefler har nyligen beslutat sig för att börja om med
beräkningarna när det gäller Komodo 14. Det har
skett ett stort språng från den klassiska Komodon
till den nya ”Dragon“, tack vare den nya AI-programmeringen och utnyttjandet av neurala nätverk.
Dragon 2s nätverk har stärkts av ett oändligt antal
ultrasnabba partier som Komodo-14 har spelat mot
sig själv. Komodo har vid många tillfällen varit den
starkaste motorn för snabba partier.
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”Dragon 2“ – Nya Koncept, nya beräkningar
INCLUDING PREMIUM ACCOUNT
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Spetsprogram och analyspartner
Komodo Dragon 2 levereras med en rad olika motorvarianter. Standardvarianten erbjuder
maximal spelstyrka. De medföljande ger olika spännande möjligheter som att försöka ta
reda på det mest praktiska draget. För korrschack gäller så klart den optimerade versionen.

Komodo Dragon 2

999 SEK

Den senaste upplagan av Fritz 17 ingår.
Även sex månader premium medlemskap på Playchess.com ingår.
ChessBase GmbH · News: en.chessbase.com · CB Shop: shop.chessbase.com
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