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ENDA 
BEDRE 
SJAKK! 

 

Vi har alltid gode sjakk-
produkter til deg selv og 

andre! Kanskje hente  
gleder og fagimpulser fra 

en ny bok, eller en  
klassiker? Et sjakksett til 
glede for både øyne og 

hender? En lærerik DVD? 
Rykende ferske Fritz 15?  
Et bra reisesjakkspill, en 
skikkelig sjakk-klokke,  

eller en sjakkcomputer? 
 

La deg trygt friste i  
Sjakkbutikken.no.  

 

Vi har det største utvalget 
i Norden med 3500  

forskjellige produkter, og 
vi kan gjerne gi deg  

gode råd! Her ser du  
noen av høstens aktuelle 
nyheter, som du kan lese 
mer om i nettbutikken. 

Eller kom innom  
i Drammen! 

Sjakksett i topp-
klasse til god pris: 
 

Klassisk Staunton 
Mahogny de luxe 
55 mm 
En fin utgave av det 
de store spiller med!            
Kr 1270 

Butikk: Hauges gate 84A, 3019 Drammen. Tlf. 32 82 10 64.  
Mandag – fredag kl 10 – 1630, torsdag til kl 1830. Epost: post@sjakkbutikken.no 

Endelig en ny  
og sterk nok 
sjakkcomputer 
(rating ca 2000): 
 

CHESS GENIUS 
Kr 1330 

 
NB: Klubber i NSF og USF har 10% rabatt på sjakkmateriell ved 
alle samlede kjøp minst kr 2000 og får ekstra gode tilbud på 
større kjøp. Og alltid gunstige bokpremiepakker til turneringer! 
Se også tilbud på www.sjakk.no 

Førsteklasses fersk repertoarbok for 
svart mot Spansk: 
Bologan’s Ruy Lopez                Kr 300 

 

Ny og litt revo-
lusjonerende 
treningspart-
ner: Skyhøy 
spillestyrke og 
2 mill. partier 
 

FRITZ 15 
Kr 690 
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Den norske sjakkskolen?
Alle har hørt om den sovjetiske 
sjakkskolen som «patriarken», 
tidligere verdensmester Mikhail 
Botvinnik, gjerne regnes som 
grunnleggeren av, men finnes det en 
norsk sjakkskole? 

Etter de siste måneders suksesser på 
sjakkbrettet er det fristende å stille 
spørsmålet. Både EM for landslag på 
Reykjavik, der Aryan Tari så fortjent 
sikret stormestertittelen og Jon Ludvig 
Hammer brøt inn på topp 50 i verden, 
og VM i lyn- og hurtigsjakk i Berlin, der 
Magnus Carlsen lenge dominerte slik 
vi er vant til å se ham, men til slutt 
måtte «nøye» seg med én av titlene, 
får behørig omtale i bladet. 

Selv om vi i dette nummeret også 
avlegger NTG og Simen Agdestein 
et besøk, er det ikke nødvendigvis 
toppidrettsgymnaset vi tenker på 
med den norske sjakkskolen, men i 
stedet en tilnærming til sjakk der lek 
og moro står i sentrum og drivkraften 
bak all egeninnsats er en genuin 
nysgjerrighet på spillet og et ønske 
om å dykke dypere enn noen andre 
har gjort tidligere. 

Alle de som er nevnt over, er i mer 
eller mindre grad eksponenter for 
dette tankesettet.

Én annen som dykket, til og med 
ganske dypt, var Gunnar Fermann 
(1892-1970). Vi tror ikke mange 
av leserne har hørt om ham, men 
under 2. verdenskrig publiserte 
han en rekke hefter om en mildt 
sagt uvanlig åpningsvariant: 1.d4 
c6 2.c4 b5!?! Han var Norges første 
åpningsteoretiker og sjakkhistoriker 
Øystein Brekke har skrevet en 
fornøyelig skildring av denne litt 

mystiske sjakkelskeren.

Det skulle være mye annet godt 
lesestoff både fra nye og gamle 
bidragsytere. Kanskje finner André 
Bjerkes «Spillet i mitt liv» veien 
under juletreet rundt om i de tusen 
hjem. Silje Bjerkes profilintervju med 
datteren hans, Vilde er god lesning. 

Og hvem var de to nordiske 
juniormesterne som ga 
simultanoppvisning i Oslo 
Kretsfengsel i 1995? I Pål Sønsteruds 
julefortelling kan vi iallfall lese 
hvordan det endte.  

Hvis det skulle bli lenge å 
vente mellom julemiddagen og 
pakkeåpningen, kan vi forresten 
anbefale julenøttene eller 
julekryssordet. Redaksjonen har 
med hell forsøkt seg på de første, 
ikke det siste! 

Eller du kan jo spille lynsjakk på 
nettet mot en bonde fra Australia. 
Pass på å få med deg Kristoffer 
Gresslis utmerkede artikkel om 
cybersjakk først i så fall.

Med ønske om en fredelig jul og et 
godt nytt sjakkår.

Yonne & Leif

Leder
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av Geir Nesheim
generalsekretær NSF

Avtale med Sveriges Schackförbund
Tidlig i november 2015 annonserte SSF, NSF 
og USF at forbundene hadde inngått en ny 
samarbeidsavtale. Den nye avtalen går ut på 
at SkoleSjakken vederlagsfritt kan benytte det 
læremateriellet for sjakk i skolen som SSF har 
utviklet over de siste mer enn 5 år. 

Dette materialet oversettes nå til bokmål og 
nynorsk og består av bl.a. læreleksjoner for ett 
år i to ringpermer, sjakklærer-veiledning rettet 
mot pedagoger/SFO-ledere, oppgaver og 
annet materiale for å trene barna, rettigheter 
til å benytte de «characters» og bøker som 
er utviklet i Sverige, rettigheter til å benytte 
materialet i Schackslottet (videobasert 
undervisningsopplegg for barn) samt software 
utviklet i Sverige for å spille sjakkmatcher 
mellom skoler.

Til gjengjeld vil NSF invitere SSF og svenske 
representanter til en rekke ulike aktiviteter i 
Norge, som seminar med NRK om TV-sendinger, 
landskamper, svensk deltagelse i tittelgivende 
norske turneringer, dommeroppgaver for 
svenske dommere i Norge (og norske i Sverige), 
workshop mellom den norske Toppsjakksjefen og 
hans svenske motsvarighet, felles styreseminar 
NSF/SSF, felles brukerseminar for anvendere av 
sjakkmaterialet og felles seminar for å belyse 
muligheter for offentlig støtte til sjakk.

Et slikt samarbeid med SSF har store 
perspektiver for norsk sjakk. Mens vi har et 
spennende toppsjakknivå og ligger i første rekke 

mht. TV-sendinger og store arrangementer, 
har vi fortsatt mye å videreutvikle på andre 
områder, som f.eks. innen skolesjakken. Da er 
gjensidighetsavtaler et veldig godt virkemiddel.

Her hjemme opplever vi for tiden en kraftig 
medgangsbølge for alt som har med sjakk 
å gjøre. Bakgrunnen er åpenbar: vi har 
verdensmesteren og etter hvert flere andre 
spennende toppsjakkutøvere; folk flest kan 
følge prestasjonene via flotte TV-sendinger; og 
dermed gjenoppdages sjakkens egenverdi av 
de brede lag. Dører åpner seg. Nå må norsk 
sjakk kjenne sin besøkelsestid.

SkoleSjakken er et godt eksempel. En stiftelse 
gir sin hittil største gave til - et sjakkformål! 
Gaven gjør det mulig å mangedoble 
utbredelsen av organisert skolesjakk i Norge. 
Og når prosjektet under sine forberedelser tar 
kontakt med SSF og Dansk Skoleskak (DSS) 
viser det seg at det ikke bare er her hjemme 
dører nå er åpne. Både svensker, dansker og 
andre ser nå til Norge, og ønsker å lære og 
forstå hvordan vi får det hele til. 

Med litt forretningsmessig forhandlingsinnsats 
kan det så komme i stand avtaler og samarbeid 
som ytterligere styrker norsk sjakk, slik avtalen 
med SSF er et godt eksempel på. Dette er en 
positiv spiral.

Det er viktig midt oppe i det hele å erkjenne 
at norsk sjakk på ingen måte er ferdig utviklet. 
Listen over områder som har behov for 
videreutvikling er lang. Og ressurssituasjonen 
– penger er her et stikkord – er foreløpig langt 
fra tilstrekkelig til å realisere de mange behov 
og ønsker som foreligger. 

Derfor må vi være smarte, skape merverdier 
gjennom samarbeid, nå i første omgang med 
Sveriges Schackförbund, men fremover også med 
andre aktører, hjemme og ute. Samtidig må vi 
parallelt arbeide for å sikre stabile og tilstrekkelige 
inntektsnivåer innen sjakken her hjemme. 

Norsk sjakk er fortsatt i trekket, og stillingen 
på brettet er veldig lovende.  

Fornøyde styreledere underskriver den nye avtalen. 
Fra venstre Carsten Beer Jacobsen, USF, Carl Fredrik 

Johansson, SSF, og Bjørn Salvesen, NSF.
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Verdensklasse på Hammer og Tari
Sterke individuelle prestasjoner veide opp for en moderat laginnsats i EM for landslag på Reykjavik. 

Jon Ludvig Hammer klatret opp på topp 50 i verden, mens Aryan Tari sikret stormestertittel.

Toppsjakksjef Jonathan Tisdall hadde 
bevisst satset på en kombinasjon av 
erfaring og ungdommelig pågangsmot da 
han satte sammen de to norske lagene. I 
åpen klasse hadde Norges lag den laveste 
gjennomsnittsalderen i turneringen. Laget var 
likevel rangert såpass høyt som nummer 11 av 
36 lag på forhånd, selvfølgelig mye takket være 
verdensmester Magnus Carlsen. Jon Ludvig 
Hammer på andrebord var faktisk lagets eldste 
spiller. Bak ham fulgte årets norgesmester 
Aryan Tari, fjorårets norgesmester Frode 
Urkedal og kometen Johan Salomon.

I dameklassen var laget anført av rutinerte 
Sheila Sahl, Niina Koskela og Olga Dolzhikova 
som alle spilte på det suksessrike norske OL-
laget i Tromsø i fjor. De to siste spillerne på 
laget var Monika Machlik og Ellisiv Reppen som 
begge har levert sterke prestasjoner den siste 
tiden. Damelaget vårt var forhåndsrangert som 
nummer 23 av 30 lag.

- VI ER HER FOR Å HA DET GØY
Etter resultatene å dømme kan det se ut som 
debutantene var noe preget av nerver iallfall i 
starten av turneringen. Både Johan Salomon 
og Monika Machlik begynte dårlig og følte 
nok at de var skyld i noen tapte lagpoeng. Da 
hjelper det å ha en verdensmester på laget 
som ufarliggjør det hele ved å si at «vi er jo 
her for å ha det gøy». Etter hvert gikk det 
da også bedre og Machlik rettet opp mye av 
turneringen ved å vinne sine tre siste partier.

EM har tradisjonelt ikke vært en turnering som 
sjakkforbundet har prioritert spesielt høyt. Det 
er sjelden at Norge har stilt lag i begge klasser 
og ofte har spillerne betalt for gildet selv. Dette 
er synd for det er få andre slike anledninger til 
å få drillet et landslag ordentlig. Også denne 
gangen var de økonomiske betingelsene 
magre, men heldigvis klarte man å stille 
tilnærmet toppet i begge klasser. På denne 
måten håper vi at turneringen ga verdifull 
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Stemningsbilde fra Norges match mot Hellas i 7. runde. Hammer og Tari vant hvert sitt parti og sikret med det 
lagseier 3-1. Bak Tari og Salomon følger toppsjakksjef Jonathan Tisdall og Magnus Carlsen spent med.

Reykjavik
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trening frem mot OL neste år som har en helt 
annen prestisje enn EM.

TOPP 50
I forkant av turneringen skrev Jon Ludvig 
Hammer på Facebook:

- Det spørs om det ikke blir en tur opp på 
topp 50-lista etter mesterskapet i Reykjavik: 
Akkurat nå er det bare to fattige ratingpoeng 
før et (del)mål nås!

Allerede tidlig i turneringen hadde Hammer 
sikret seg de nødvendige to poengene 
og da han bare fortsatte storspillet var 
spenningsmomentet i stedet om han like 
gjerne ville klyve over den magiske grensen 
på 2700 i samme slengen. Og han kom 
snublende nær. 

Seier mot Tysklands Georg Meier i nest siste 
runde ville ha hevet ratingtallet til akkurat 2700:

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9+-+-+-zp-0
9-vL-+-zp-zp0
9zP-+-zp-+-0
9-zP-+l+-+0
9tr-+-+-zP-0
9-+-+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Selv om ulikefargede løpere generelt øker 
remistendensen, bør de to sammenhengende 
hvite fribøndene på dronningfløyen være nok 
til å avgjøre partiet i hans favør. I tidsnøden 
tråkker Hammer feil. 

35.Lc5? Nå får svart sjansen til å sette opp 
en slags blokade. Vinsttrekket var 35.b5! da 
fribøndene er mobile og klare til å avansere. 
Kanskje overså Hammer at 35…Tb3 (verre er 
35…Ld3? 36.Tc8+! fulgt av a6-a7) strander 
på det sterke 36.f3! da svarts løper ikke har 

noen gode retrettfelter, for eksempel 36…
Ld3 37.a6! eller 36…Ld5 37.Tc5! fulgt av a6 
i neste trekk.

35...Ld3 36.Td1 e4 og hvits oppgave var 
blitt atskillig vanskeligere (½–½, 71 trekk).

Etter denne mentale utladningen fikk Hammer 
forståelse hos sine lagkamerater for å stå over 
siste runde. Han endte dermed ubeseiret på 
5 poeng av 7 og en ratingprestasjon på hele 
2766. Dette fører OSS-spilleren opp i en FIDE-
rating på 2695, noe som i skrivende stund gir 
46. plass i verden.

Én som var raskt ute med støttende ord 
på Facebook, var GM Peter Heine Nielsen. 
Dansken er den eneste i Norden utenom 
Magnus Carlsen som har nådd det magiske 
2700-tallet (juli 2010 stod Nielsen oppført med 
akkurat 2700). Han skrev at 2700 i seg selv 
ikke er viktig, det som teller er å spille som en 
2700-spiller og det har virkelig Hammer gjort 
den siste tiden.

OSS-spilleren ser ut til å ha lagt alen til sin vekst 
som sjakkspiller i løpet av 2015. Trekkene hans 
holder et stabilt meget høyt nivå, noe som er 
karakteristisk for de beste spillerne i verden. 
Den neste turneringen for Hammer er Rilton 
Cup i romjula, vi krysser fingrene for at han når 
en for ham viktig milepæl. 

STORMESTERTITTEL PÅ HISTORISK GRUNN
En annen som vil se tilbake på 2015 som sitt 
definitive gjennombruddsår, er Aryan Tari. 
Det første GM-nappet tok Vålerenga-spilleren 
allerede i 2013, men pussig nok har det blitt 
med denne ene stormesterinntegningen. Dette 
til tross for at ratingtallet hans er bikket 2500 
for lenge siden. 

Nå er det ikke sånn at Taris ambisjoner stopper 
med GM-tittelen, men likevel har det vært en 
bekymring for at alt fokuset på denne tittelen 
har ledet til at spillet hans er blitt mer forknytt 
enn ellers. 

På Reykjavik feide han all tvil til side og 
tok GM-napp med ett poengs margin 
og ratingprestasjon tett oppunder 2700. 
Spesialregler i viktige mesterskap som EM og 

Jon Ludvig Hammer
Georg Meier
EM for landslag, 8. runde
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OL gjør at tittelinntegninger i disse turneringene 
teller dobbelt. Og dermed var saken biff! 

Ekstra morsomt er det at stormestertittelen 
ble sikret i de samme lokalene hvor den 
legendariske VM-matchen mellom Spassky og 
Fischer ble spilt i 1972, nemlig Laugardalshöll, 
en innendørs sportshall i Reykjavik.

Tari må smøre seg med litt tålmodighet før 
tittelen blir formelt tildelt. Antakelig skjer det 
først på neste møte i FIDEs Presidential Board 
i april.

Til Sjakkbloggen sa treneren Evgeny Romanov 
at han tror Aryan vil spille «mye bedre» nå som 
tittelen er på plass.

Vi tar med oss Taris avslutning mot sterke 
Sergey Movsesian fra matchen mot Armenia 
som Norge tapte knepent 2,5 – 1,5 etter 
at Magnus Carlsen måtte gi tapt med de 
hvite brikker mot sin gode venn og erkerival 
Levon Aronian.

XIIIIIIIIY
9-+-+qtrk+0
9+-+-+-vlp0
9-+-zp-+p+0
9+p+Pzp-zPn0
9pzPr+L+QtR0
9zP-+-+P+-0
9-+PvL-+-+0
9+K+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Tari har en fullstendig overlegen stilling 
der samtlige av offiserene hans skuler mot 
svarts utsatte kongestilling. Det følgende 
kvalitetsofferet er ingen vanskelig beslutning 
for hvit:

38.Txh5! gxh5 39.Txh5 Dc8 40.Lxh7+ 
Kf7 41.Dxc8!? En interessant avgjørelse. 
En yngre Aryan ville kanskje ha valgt 41.Dg2 
som holder angrepet mot den svarte kongen 
i gang. Men den modnere utgaven forstår 
at med dronningene på brettet, er det også 
lettere å miste kontrollen. I stedet velger 
han en tryggere fortsettelse som beholder en 
langvarig og klar fordel. Det er som om han sier 
til motstanderen: «Jeg har all verdens tid til å 
realisere fordelen». Ikke ulikt sin lagkamerat 
på 1. bord…

41…Tcxc8 42.Ld3 og Aryan vant partiet 
etter ytterligere 20 trekk.

DAMELAGET
Når det gjelder damelaget, er det likeledes de 
individuelle prestasjonene som må fremheves. 
Niina Koskela ble norsk toppscorer med 5 
poeng av 8 og ratingprestasjon på 2283 etter 
kun ett tap. Også Sheila Sahl gjorde en bra 

Aryan Tari
Sergey Movsesian
EM for landslag, 3. runde
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Norges tolvte stormester, og verdens fjerde yngste 
i øyeblikket.

22. nov

Sjakkbloggen @Sjakkbloggen

Sjakk-sjokk i Reykjavik: Aryan Tari (16) er Norges 
tolvte stormester

23. nov

Nettavisen Sport @NettavisenSport

Magnus Carlsen var bare tre år foran Tari - som 
ble verdens fjerde yngste stormester.

Reykjavik



 

TV 2 Chess International 2015 - 2016 
spilles på Quality Hotel & Resort Fagernes 27.12-03.01, med godt skiføre og gode familietilbud.   

Turneringen spilles over ni runder på åtte dager, med en GM–gruppe og en ELO-gruppe. I tillegg åpne 
kveldsturneringer i lynsjakk og hurtigsjakk.    

For mer informasjon: www.tv2chess2015.blogspot 

 
Arrangører er Hans Olav Lahlum sammen med Hedmark og Oppland Sjakkrets 

turnering på det tøffe 
førstebordet og med 
litt mer stabilitet 
og flyt kunne hun 
ha kjempet om 
WGM-napp. Vi 
har allerede nevnt 
Monika Machliks 
flotte avslutning. 
For fremtidige 
lagmesterskap var 
nok dette en verdifull 
erfaring for Tromsø-
jenta.

RUSSLAND TOK 
«THE DOUBLE»
Russland har de 
seneste årene ofte 
slitt med å innfri 
favor i t t s tempe le t 
i lagmesterskap. 
Denne gangen 
gjorde de alle slike 
spådommer til 
skamme ved å lede 
fra start til mål i begge klasser. I åpen klasse 
fikk de følge på seierspallen av Armenia og 
Ungarn (med Judit Polgar som lagleder denne 
gangen, ikke spiller), mens i dameklassen var 
det Ukraina og Georgia som tok henholdsvis 
sølv og bronse.

De norske lagene endte beskjedent til på 
resultatlista, med 21. plass på laget i åpen 
klasse og 24. plass på damelaget. Plasseringene 
bør gi toppsjakksjef Jonathan Tisdall noe å 
tenke på før OL neste år, men de individuelle 
prestasjonene gir likevel grunn til optimisme. 
Hvis det bare kunne klaffe for alle samtidig…

Foto: Ellisiv Reppen

Sheila Sahl og Niina Koskela forsvarte de norske toppbordene med glans gjennom 
hele turneringen.

Reykjavik
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av Tarjei Joten Svensen
Berlin

Opp- og nedtur
Lange køer, overfylte spillelokaler, tv-dekning i to kanaler og en ny tittel til Magnus Carlsen. 
Velkommen til VM i lyn- og hurtigsjakk.

Det var helt stappfullt i Bolle Meierei og knapt 
mulig å bevege seg. Jeg hadde aldri sett maken 
på en sjakkturnering noen gang. Endelig VM i 
en europeisk storby!

Første dag ble rundt 1000 billetter til ni euro per 
stykk revet bort og folk måtte holdes igjen ved 
inngangen. «Vi må unngå at gulvet kollapser», 
sa Ilya Merenzon lett spøkefullt til meg. 
Russeren med amerikansk aksent er sjef for 
Agon, selskapet som sitter på de kommersielle 
rettighetene til VM. Da jeg etter turneringen 
kritiserte mesterskapet på Sjakkbloggen for 
elendige forhold for presse og tilskuere, svarte 
han på Twitter: «Gjennomgangen din er etter 
mitt syn god og punktene er rettferdige.»

Det spørs om økonomien til selskapet kanskje 
ikke er den beste. Selv etter å ha solgt TV-
rettigheter til NRK og sponsorplass til den 
norske vannprodusenten Isklar samt det 

nordiske bettingselskapet Unibet, klarte de 
ikke å arrangere en tilfredsstillende turnering.

Vi er blitt litt bortskjemte i Sjakk-Norge. 
Magnus Carlsen har vunnet det som er av titler 
og turneringer. Men etter en strålende start på 
2015 med tre seire det første halvåret, har det 
gått mer trått i andre halvdel. To turneringer 
på rad milevis unna førsteplassen førte til at 
mange snakket om en sjakklig krise. 

Men nå var det altså klart for VM i lyn- og 
hurtigsjakk i Berlin. En perfekt anledning til å 
reise kjerringa. 
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Carlsen med Ivanchuk bak. Ukraineren skulle spille en nøkkelrolle for Carlsens turneringer, på godt og vondt.

8. okt

Ellisiv Reppen @EllisivReppen

«Lynsjakk er når @MagnusCarlsen vinner lynraskt» 
(elev 5 år). Gleder meg til #berlinchess2015 

#WorldBlitz #nrksjakk #vgsjakk
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Med unntak av Fabiano Caruana og Hikaru 
Nakamura, var så å si hele verdenseliten 
samlet i det gamle fabrikklokalet Bolle Meierei 
sentralt i Berlin. Som navnet indikerer, var 
dette i gamle dager et meieri, men nå gjort om 
til en konferansesal.

Det begynte bra for Magnus i den tyske 
hovedstaden. Motstanden var kanskje ikke all 
verden, men 4 av 5 poeng på første spilledag 
var uansett mer enn godkjent.

Én av de fem motstanderne som på en god 
dag var kapabel til å ta poeng mot Carlsen, var 
spanjolen Paco Vallejo. Det var han imidlertid 
aldri i nærheten av.

XIIIIIIIIY
9-+l+rmk-+0
9+-+-+pzp-0
9-+-zp-+-zp0
9+-zpP+-+-0
9-zpP+Pzp-+0
9+P+-+PwqP0
9R+-+-+P+0
9wQ-+L+K+-0
xiiiiiiiiy

Stillingen er i en slags balanse. Hvits kontroll 
over a-linjen gjør at svart ikke kan kaste alle 
offiserene i angrep på kongefløyen. I stedet 
finner Magnus en like original som sterk plan: 

34...h5! 35.Ta7 h4! 36.Da5? Helt 
nødvendig var forsvarstrekket 36.Da2 da 
offeret på h3 ikke funker like bra som i partiet 
fordi hvit kan gå imellom med dronningen sin 
på g2.

36…Lxh3! (poenget med h-bondens 
avansement) 37.gxh3 Dxh3+ 38.Ke1 
Dg3+ 39.Kd2 h3 Svarts fribonde i h-linja er 
blitt en maktfaktor. Etter 40.Dc7 Dg6 klarer 
ikke hvit å forhindre at svart får ny dronning, 
for eksempel 41.Dd7 h2 42.Dh3 Dh6!. Hvit ga 
opp noen trekk senere.

I det første partiet på dag to fikk Magnus 
trøbbel. Den unge russeren Daniil Dubov 
utspilte verdensmesteren, men fant ikke den 
korrekte vinstplanen i en kritisk stilling.

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+-+-+pzp-0
9pzp-+p+q+0
9+-+l+-+-0
9P+-zP-+-+0
9+P+n+-+-0
9-vLR+-+PwQ0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Hvit ligger kvalitet over, men det er også det 
eneste positive man kan si om stillingen hans. 
Med 33…Se5! kunne svart ha avgjort partiet 
med en gang. Hvit klarer ikke å forsvare seg 
mot dobbelttrusselen …Dxc2 og …Sf3+. 
Computerne indikerer her en fordel på +8 (!) 
til svart. I partiet valgte russeren det svakere 
33…Sf4 da Magnus kunne holde stillingen 
sånn noenlunde sammen med 34.Tbc1.

11. okt

Anish Giri @anishgiri

Following World Rapid & Blitz. A fun event and 
a reminder that there are more than 10 chess 
players, who can make a good move or two... :)

Men så begynte klatringen. Carlsen vant to 
partier på rad i sjuende og åttende runde, 
mot henholdsvis Radoslaw Wojtaszek og 
Gadir Guseinov og inntok med det for første 
gang tabellteten.

Russeren med det vanskelige navnet, Ian 
«CTRL +C/CTRL +V» Nepomniachtchi, er en 
av Carlsens beste venner i sjakkmiljøet og 
også en av de tøffeste konkurrentene i lyn- og 
hurtigsjakk. De møttes i niende runde i et parti 
som endte i en ganske udramatisk remis. 

Paco Vallejo Pons
Magnus Carlsen
VM i hurtigsjakk, runde 3

Magnus Carlsen
Daniil Dubov
VM i hurtigsjakk, runde 6
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I det siste partiet på dag to var det Teimour 
Radjabovs tur til å smake pisken i et fint 
manøvreringsparti. «På et tidspunkt sluttet 
han å spille», kunne Magnus forklare til den 
norske pressen etter partiet. Dermed var en 
farlig konkurrent ryddet av veien inntil videre. 

Etter to dager, ti runder og hele ni poeng, 
måtte Carlsen likevel finne seg i å dele ledelsen 
med én mann: Den ett år eldre hviterusseren 
Sergey Zhigalko, som han sist tapte for i VM 
under 14 år. 

Denne gangen var det imidlertid ingen tvil om 
hvem som var best.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+pzpk0
9-+-tr-+-zp0
9+-+-+-wq-0
9PzP-+-+-+0
9+-+ptR-+P0
9-+-wQ-+P+0
9+-+-+-mK-0
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Magnus avgjorde toppoppgjøret med det 
resolutte 42...Dxe3+! 43.Dxe3 d2 
44.De4+ g6 0-1

Tolvte runde ble nøkkelpartiet som skulle 
avgjøre hele VM. Uberegnelige Vassily Ivanchuk 
er på sitt beste i den ypperste verdenseliten, 
men på sitt verste helt ugjenkjennelig. Som da 
han tapte på tid fordi han glemte å trykke på 
klokka. Ukraineren har likevel en tendens til å 
skjerpe seg i de viktige partiene og når det står 
mye på spill. 

Mot Magnus tok Ivanchuk raskt initiativet med 
svart. Den eksentriske 46-åringen fant imidlertid 
ikke den beste måten å ta vare på fordelen på. 
Magnus utlignet spillet, og da alle trodde at det 
gikk mot trekkgjentagelse og remis, så fortsatte 
nordmannen å presse i et likt sluttspill. 

Etter noen svake trekk av ukraineren endte 
man opp i et sluttspill der Magnus hadde 
dronning og bonde mot dronning. Teoretisk 
sett var stillingen klar remis, men i praktisk 
spill meget vanskelig å holde. Nordmannen 
vant da også partiet etter hele 76 trekk, et 
virkelig maratonoppgjør.

Med det hadde Carlsen sikret seg en ledelse 
på halvannet poeng ned til åtte mann på 8,5 
poeng, deriblant Nepomniachtchi og Zhigalko.

De tre siste rundene ble en aldri så liten 
transportetappe. En rask remis mot Lenier 
Dominguez i trettende runde ble etterfulgt av 
en 16-trekksremis mot Vladimir Kramnik i nest 
siste runde. Etter dette var det kun teori som 
kunne frata vår mann en ny gullmedalje.

Sergey Zhigalko
Magnus Carlsen
VM i hurtigsjakk, runde 11

SIMEN AGDESTEIN

Simen imponerte stort i hurtigsjakken hvor han ble nummer 57 med 8 poeng etter å ha slått sterke spillere som Ponomariov og Vitiugov. I lynsjakken gikk det litt tråere for en småsyk nordmann, men Simen fikk i alle fall sjansen til å påvirke utfallet av turneringen da han stod til kliss gevinst mot vinneren Grischuk, men ikke tok muligheten til å skaffe seg tre sammenhengende fribønder på sjuenderaden (!) og senere tapte partiet.

Foto: Yerazik Khachatourian

12. okt

Ellen Carlsen @ellenoec

What does the fox say? «Jeg er en rev» - @
MagnusCarlsen , verdensmester i hurtigsjakk 

igjen #vgsjakk
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Da betydde det lite at Magnus var presset i det 
siste partiet mot Shakhriyar Mamedyarov. Etter 
58 trekk endte det uansett i remis og Magnus 
forble ubeseiret gjennom turneringen.

Det var en historisk triumf. Aldri før hadde 
noen klart å forsvare en VM-tittel i lyn- eller 
hurtigsjakk. 

Sekunder etterpå kunne spillerne høre applaus 
fra publikum i kommentatorsalen vegg-i-vegg 
med spillelokalet.  Den suverene mesteren 
brukte noen minutter på å fordøye seieren ved 
å stirre ut i lokalet fra podiet før han tok fatt på 
møtet med norske journalister.

- Jeg tør å ta litt større sjanser enn det 
konkurrentene gjør, konstaterte en fornøyd 
Carlsen. 

- Jeg er litt mer brutal, rett og slett. Det er 
veldig få partier her som jeg har dominert 
fra start til mål, det har handlet om å være 
skarpest når det gjelder. Jeg er veldig fornøyd 
med å ha gått gjennom turneringen uten tap. 
Enhver VM-tittel er gøy å ta med seg, men jeg 
setter denne høyt.

Og fortsatt gjenstod lynsjakken. Hans beste 
disiplin.

12. okt

Magnus Carlsen @MagnusCarlsen

Job half done. Getting ready for my favorite 
event, the World Blitz.

Foto: Yerazik Khachatourian
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LYNSJAKK-KOLLAPS
Det startet meget lovende også i lynsjakken 
med seire over Nikolic, Akopian og Eljanov i de 
tre første rundene. Så var det treningskamerat 
Fressinet sin tur til å bite i gresset før Magnus 
måtte avgi sitt første halvpoeng i femte runde 
mot Tigran Petrosian.

I runden etter satte Carlsen en viktig stopper 
for franskmannen Maxime Vachier-Lagrave, 
som inntil da hadde vunnet alle partiene sine 
og seilet opp som den største utfordreren til 
enda en tittel.

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-+-zpp+p0
9-zp-+-snpvl0
9+-+psN-+-0
9Q+-zP-+-+0
9vLP+-zP-zP-0
9P+q+-zP-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Med 26.Sg4! utnyttet Magnus at f6-springeren 
er overbelastet til å vinne avgjørende materiell. 
Partiet fortsatte 26…Sxg4 (hva ellers?) 
27.Dxe8+ Kg7 28.Tf1! og alle svarts 
trusler var parert. 

Etter remis mot Aronian i sjuende runde, 
kom seire over sterke spillere som Andreikin, 
Vallejo Pons og Socko på løpende bånd. Denne 
formidable rekken var imidlertid ikke nok 
til udelt ledelse. Med unntak av partiet mot 
Carlsen, hadde nemlig Vachier-Lagrave vunnet 
alle sine øvrige partier! Disse to delte ledelsen 
med smått utrolige 9 poeng av 10 mulige, et 
helt poeng før nestemann.

Men så kom det som trolig var turneringens 
vendepunkt for Carlsens del. I det siste partiet 
på dag én tapte han for jevngamle Karjakin i et 
dramatisk parti.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-sN-+pmkp0
9-+-+-+-+0
9+-+p+-+-0
9r+-zPp+l+0
9+-+-zPqzPp0
9-wQ-+-zP-mK0
9+-+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

Samtlige tilskuere og seere på NRK og VG TV 
«så» det avgjørende trekket for svart. Etter 
37…Ta1!! proklamerer computeren matt 
i høyst seks trekk. Både 38.Dxa1 Dxf2+ 
39.Kh1 Lf3+ og 38.Txa1 Dg2# ender i matt, 
og trusselen er simpelthen å slå tårnet på 
g1 med matt i neste. Karjakin tenkte så det 
knaket, sekundene tikket i vei, og til slutt valgte 
russeren det intetsigende 37...Ta5 som ikke 
brakte ham nærmere seieren.

Han var komplett blind for det nevnte taktiske 
temaet og noen annen måte å vinne partiet 
på for svart var slett ikke åpenbar. Etter en 
nervepirrende avslutning var det nesten tilfeldig 
at Karjakin til slutt klarte å fange den hvite 
springeren som ble strandet i fiendtlig territorium. 
Slett ikke overbevisende av den nylige World 
Cup-vinneren, men et desto mer frustrerende 
resultat for Carlsens vedkommende.

Magnus Carlsen
Sergey Karkajin
VM i lynsjakk, runde 11
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 Karjakin skulle bli den som snudde Carlsens hell.

Magnus Carlsen
Maxime Vachier-Lagrave
VM i lynsjakk, runde 6
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Slikt sitter hardt i. Med 10 av 11 ville Magnus 
ha ledet alene ettersom Vachier-Lagrave i 
ellevte runde spilte remis mot Radjabov. Nå lå 
han i stedet og halset et halvpoeng bak teten 
og var tatt igjen av hovedfeltet.

På dag to kom kollapsen. Først tap for Radjabov 
i trettende runde, så mot Grischuk i femtende 
runde. Carlsens reaksjon etter disse to partiene 
gikk verden rundt.

«In the Blitz I played really well the first 
day, but the last round loss against Karjakin 
(resulting in 9 out of 11 after day 1) rocked the 
boat. In three-days events you may win even 
with one poor day, not so in a two-day Blitz. I 
blundered over and over again on the second 
day, and didn´t manage to find my rhythm,» 
skrev Carlsen på sin blogg hos Arctic Securities.

Med to strake seire i syttende og attende runde 
så det likevel ut til at den regjerende lynmesteren 
skulle klare å blande seg inn i medaljekampen 
igjen. Men Ivanchuk ville det annerledes:

XIIIIIIIIY
9-mk-+-+r+0
9+p+-zp-+-0
9pwq-zp-+-+0
9+P+P+-+L0
9R+p+-+-zP0
9+-sNl+-zP-0
9-+-+-+K+0
9tR-+-wQr+-0
xiiiiiiiiy

Svarts siste trekk var Tf8-f1 og det er åpenbart 
at hvit må gi dronningen med 38.Dxf1 Lxf1+ 
39.Txf1 da hvit ligger materiell over, men 
kongestillingen hans er utsatt. Her hadde alle 
tre resultater stadig vært mulige. 

Med best tid på klokka begikk Magnus i stedet 
en sjelden brøler: 38.Dd2?? Dg1+ 0–1 Det 
er matt i neste trekk. Måten Ivanchuk utførte 
dronningtrekket på, fremkalte noen irriterte 
miner hos verdensmesteren.

Med dette var alle håp om en topplassering ute. 
En avsluttende seier mot Evgeny Tomashevsky 
førte til at fasiten ble en skuffende 6. plass.

Alexander Grischuk spurtet inn til førsteplass 
og VM-tittel (sin tredje!), med Maxime 
Vachier-Lagrave og Vladimir Kramnik på 
de neste plassene. Det er kanskje en fattig 
trøst at den nybakte verdensmesteren 
benyttet anledningen til å hylle Carlsen på 
pressekonferansen etterpå. «En av de største 
prestasjonene i historien», sa Grischuk om 
Carlsens «tre-på-rad».

Med «bare» én VM-tittel er det ikke til å hjelpe  
for at man som nordmann sitter igjen med en 
mild følelse av skuffelse. Det sier mye om hvor 
blasert man er blitt.

Carlsen nådde sitt uttalte mål i forkant: Én av 
to. Og for å sitere Kramnik da Anand vant VM-
turneringen i 2007: VM-tittelen er til låns!

 

ARYAN TARI

Den nybakte 
norgesmesteren 
var i Berlin først 
og fremst for å 
lære og kanskje 
spise kirsebær 
med noen av de 
store navnene. Aryan tok meget respektable 6,5 poeng i hurtigsjakken og 8,5 poeng i lynsjakken, i den siste disiplinen møtte han hele 19 stormestere i løpet av de 21 rundene. Oppholdet ga helt sikkert masse verdifull læring for vår unge stjerne.
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Magnus Carlsen
Vassily Ivanchuk
VM i lynsjakk, runde 20

14. okt

Magnus Carlsen @MagnusCarlsen

Can’t win them all (apparently)





Nsb #4/201516

J´adoube!

Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt

TWITTERKaja Marie Snare @kajasnare 10. sep

Til alle sjakkspillere: dette er ein annen Annan 
enn Anand 

- Anthony Annan er aktuell med Tippeliga-
comeback. Han kaller Kofi for onkelen, men hva er 

relasjonen til Vishy? #forvirret

Etter alt oppstyret rundt GM-

tittelen har Torbjørn sett seg nødt 

til å gå undercover.

I feel as if I were a piece in a game of chess, 
when my opponent says of it: That piece can-
not be moved.

- Søren Kierkegaard

” 
Marriage is like a game of chess except the 
board is flowing water, the pieces are made of 
smoke and no move you make will have any 
effect on the outcome.

- Jerry Seinfeld

Pål Hagen  @knotpace 11. okt

#nrksjakk Heter bondeforvandling noe spesielt 
når bonden blir dronning? Drag queen eller 

drama queen? ;o)

- Følger du ikke med på Farmen, Pål? Storbonde 
er mye bedre.

Simen Agdestein røper hemmeligheten bak NTG-elevenes suksesser den siste tiden.

Ole Rolfsrud @bollesamba  12. sept

United med avdekkarsjakk. Klassemål. #2p1 
#nrksjakk #MUNLIV

- Det var på tide at sjakkuttrykk gjør sitt inntog på 
fotballbanen. #Magnuskryssermidtbanen

TWITTER
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Julenøtter
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1. Hvit gjør ti trekk på rad, 
deretter setter svart inn en 
springer slik at hvit er matt.

XIIIIIIIIY
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9+-+-+-+-0
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3. Selvpatt i åtte trekk, dvs. 
hvit trekker først og tvinger 
svart til å sette patt med sitt 

åttende trekk.
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4. På hvilket felt må den 
svarte kongen stå, for at hvit 
kan sette matt i løpet av tre 

trekk?



XIIIIIIIIY
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2. Selvmatt i to trekk, dvs. hvit 
trekker først og tvinger svart 
til å sette matt med sitt andre 

trekk.





Send inn løsninger til norsksjakkblad@
gmail.com innen 1. januar 2016 og vær med i trekningen 
av tre flotte bokpremier. De tre bøkene i premiepotten er 

«Magnus» av Aage Sivertsen, «Spillet i mitt liv» av Andre Bjerke 
og «Magnus Carlsen. Portrett av en verdensmester» av Arne 

Danielsen. Vinneren velger bok først osv.
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Tusen år som sjakkbygd
Sjakkbrett i kommunevåpenet, sjakkbrett-torg, sjakkmuseum, sjakk som obligatorisk skolefag, 
sjakkrestaurant, sjakkbutikk og en tusenårig sjakktradisjon er ikke alle forunt, i hvert fall ikke 
om bygda huser 1157 innbyggere. Men Schachdorf Ströbeck titulerer seg ikke som sjakkbygd 
uten grunn. 

Det meste om Ströbeck virker 
for godt til å være sant. Når 
jeg spør Google Maps hvor 
Ströbeck ligger, får jeg raskt 
presisert at det dreier seg 
om Schachdorf Ströbeck – 

sjakkbygda. Den ligger omtrent midt i Tyskland, 
20 mil fra Berlin, Hamburg og Frankfurt, 
mellom delstatshovedstedene Hannover og 
Magdeburg.

Sjakkbygda har vært selvstendig det meste 
av sitt liv, men ble spist opp av storebror 
Halberstadt i 2010. Det er buss 203 som skal ta 
meg det siste drøye kvarteret fra Halberstadt, 
og allerede før jeg kommer fram, får jeg øye 
på et skilt som viser at Ströbeck titulerer seg 
som Schachdorf. 

Også de første skiltene jeg ser når jeg kliver 
av bussen, vitner om at jeg har kommet rett: 
skole, barnehage og park til venstre, sjakkplass, 
sjakkbutikk og sjakkmuseum til høyre.

Jeg vet hvilken vei jeg skal gå, selv om også 
skolen har et spesielt sjakkinnslag: Den er 
oppkalt etter Emanuel Lasker og alle skolebarn 
må lære seg sjakk i 2.–4. klasse. Her i bygda 
har sjakk vært obligatorisk skolefag siden 
1823. Før lærte de sjakk fra 3.–7. klasse, men 

sekundærskolen ble stengt i 2004 pga. lavt 
elevtall. Når de nå må til Dardesheim fra 5. 
klasse, er sjakk altså «bare» valgfag.

Også Europaparken har sjakklig tilsnitt, selv 
om det ikke virker slik ved første øyekast: 
Ströbeck er nemlig med i en sammenslutning 
av europeiske kulturbygder: Her har 12 bygder 
i 12 europeiske land gått sammen for å 
markere seg kulturelt. Europaparken i Ströbeck 
har samme form som Europa, og i hver 
kulturbygd er det plantet et tre som er typisk 
for området. Den nederlandske kulturbygda er 
kjent i sjakksammenheng: Wijk aan Zee. De 
tok initiativ til prosjektet og ville ha Ströbeck 
med på laget. 

Etter noen hundre meter kommer jeg 
fram til torget som ikke er den sedvanlige 
rådhusplassen, kirkeplassen eller markedet 
som andre steder, men sjakkspillplassen: 
Platz am Schachspiel. Her er sjakktradisjonen 
bokstavelig talt meislet i stein, for hva er 
vel mer naturlig enn at torget har et stort 
sjakkbrett i svart og hvit stein? Når det er fest 
i bygda, spilles det sjakk med levende brikker, 
og de har gjerne tradisjonelle kostymer på seg.

Bindingsverkshusene på torget får meg 
vanligvis til å tenke på tradisjon og alderdom, 
men i Ströbeck falmer bindingsverket i 
glansen av sjakktradisjonen. Ser jeg til høyre, 
får jeg øye på restauranten Schachhaus zum 
Gastspiel. Her inne har det vel pågått mang 
en sjakkdiskusjon. Til venstre ligger byens 
sjakkmuseum.

Museet inneholder en god del sjakklige 
kuriositeter. En kan lese om alt fra sjakk 
i skjønnlitteratur, sjakk mellom fanger, se 
ulike sjakkbrett og sjakkvarianter, sjakkbøker, 
sjakkfrimerker, bilder fra sjakkarrangementer 
i Ströbeck og mye mer. For eksempel holdt 
visst Ströbeck ekstra lenge på de gamle 

av Victor Hansen 
victor@vanhansen.info
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sjakkreglene (fra 
den gangen løperens 
forgjenger bare gikk 
ett skritt på skrå) 
og utviklet sin egen 
variant av det.

En annen Ströbeck-
spesifikk kuriositet 
er fra inflasjonen 
på 20-tallet. Da 
ble det trykket 
penger i vilden 
sky, og pengene 
fra Ströbeck hadde 
sjakkmotiv. Jeg 
hadde ikke hørt om 
sjakkpenger før, men 
på 25-pfennigseddelen er både Guncelin fra 
legenden og bygdas sjakktårn avbildet, og 
50-pfennigseddelen har en litt mer kryptisk 
tegning av en joker som sitter på en ball eller 
jordklode som ser ut til å ha sjakkfelter (se 
bilde til høyre). 

Det gjør også inntrykk når det blir politikk av å 
ivareta og pleie bygdas sjakktradisjoner. Som 
nevnt kan det hevdes at noen ting var «bedre 
før», for eksempel at sjakk nå «bare» er valgfag 
fra og med 5. klasse. Foreningen som kjemper 
for å bevare sjakktradisjonene, stiller til valg og 
har noen representanter i kommunestyret som 
taler sjakktilhengernes sak.

Byens tradisjoner og arrangementer er 
selvsagt også behørig dokumentert på 
museet. En vet lite om hvordan det hele 
startet, men skriftlige kilder fra 1600-tallet 
forteller i hvert fall om sjakkpartier med 
levende brikker. I tillegg fantes det en skikk 
om at brugdommen måtte spille mot bruden 
og bygdas oldermann. Tapte han, måtte han 
betale straffeskatt, så det lønte seg økonomisk 
for Ströbeck å ha en habil sjakkspiller som 
oldermann. Også kjente folk på gjennomreise 
måtte ta et parti sjakk mot oldermannen, den 
prøyssiske kongen Fredrik den store var trolig 
den mest prominente av dem.

Det finnes tre legender om hvordan 
sjakktradisjonen kan ha begynt. En av dem vil 

ha det til at det hele begynte med at fangen 
Guncelin fra år 1011 og utover kjedet seg så 
mye at han skar ut sjakkbrikker og sjakkbrett i 
tre. Han ble senere sjakklærer og sjakkmester, 
og bøndene skal ha vært både lærevillige og 
ivrige. «Og så spilte de sjakk i alle sine dager.» 

Foto: Victor H
ansen

01 
Ströbecks kommunevåpen før Ströbeck ble 
innlemmet i Halberstadt i 2010. Laget av Otto 
Korn for Gemeinde Ströbeck

MER INFORMASJON (PÅ TYSK OG ENGELSK)
Sjakkmuseet i Ströbeck: 

www.schachmuseum-stroebeck.de
Sjakkforeningen i Ströbeck: 

www.schachverein-stroebeck.de
Europeiske kulturbygder: 
www.cultural-village.com
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Cybersjakk
Selv om flere sjakklubber opplever rekordvekst, er verdens største sjakklubber i dag   
nettbaserte. Hva er de beste nettstedene for å spille og trene sjakk? Kristoffer Gressli har sett 
nærmere på hvilke tilbud som eksisterer.

Da Anand for en stund tilbake fikk en journalist 
på besøk som skulle ha et bilde med et 
sjakkbrett, klarte ikke inderen å finne et slikt. 
Internett har revolusjonert sjakkspilling. Bare 
på Chess.com er det nå spilt over 1,3 milliarder 
partier sjakk! Der det før nettets tid var 
cafésjakk og sjakklubber som 
rådde, og der nykommere 
alltid var helt ferske 
spillere, dukker det 
nå opp spillere 
som kan hamle 
opp med habile 
klubbspillere. 
Etter bare å 
ha spilt på 
nettet. Og 
har man 
privattrener, 
trener man 
like gjerne 
over Skype 
som over 
bordet. 

Sjakktrening kan 
man også gjøre 
på flere av de 
store sjakkportalene. Det 
fins nå en enorm mengde 
nettsider hvor man kan spille sjakk, 
en del nettsider hvor man kan lese om sjakk 
og en håndfull gode sider hvor man kan 
trene sjakk. Vi tar her en kikk på de fire mest 
omfangsrike og populære sidene.

Chess.com er den desidert største 
sjakknettsiden i verden, og har vært det i over 
20 år. Men så sent som i februar i fjor dukket 
en seriøs utfordrer opp: Chess24 har på under 
to år blitt den tredje største sjakknettsiden i 
verden. Men mellom de to største betalte 
tjenestene, ligger gratistilbudet lichess.org. 
På fjerdeplass finner vi Chessbase, grunnlagt 

i 1986, programvaremastodonten. Det er disse 
fire sidene vi går igjennom i denne artikkelen. 

For de fleste nettsidene kreves innlogging 
for å få tilgang til de beste funksjonene, 
derfor er alle sidene testet fra en innlogget, 

betalende bruker. 

CHESS.COM
Chess.com har vært 

på nett siden 1994 
og kan skilte med 
over 13 millioner 
r e g i s t r e r t e 
brukere, men 
det var først 
i 2007 siden 
fikk flere av 
funksjonene vi 
kjenner igjen i 
dag. Designet 
på nettsiden 

bærer preg av at 
det er en gammel 

nettside med mye 
informasjon, og det 
er ikke alltid like lett å 

finne fram i mylderet av tilbud. 
Chess.com har forøvrig lansert en 

betaversjon av sitt nye design, og i løpet av 
2016 forventes det nye designet å rulles ut. 

Spille sjakk
I hovedsak kan man her spille på to måter: live, 
altså der og da mot andre spillere, og online 
fjernsjakk med flere dagers betenkningstid per 
trekk. Dessuten kan man også spille sjakk960/
Fischer Random (hvor offiserene kan plasseres 
på 960 forskjellige måter på grunnlinjen – red.
anm.). 

Med forskjellig rating for bullet, lynsjakk 
og standard, kan man more seg både med 

av Kristoffer Gressli

Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt
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1-minuttspartier («bullet») og mer seriøse 
partier med lengre betenkningstid. Alle 
muligheter som pre-moves (gjøre et trekk før 
motstanderen har gjort sitt – helt nødvendig 
i 1-minuttspartier), blindesjakk, variabel 
betenkningstid mv. er tilgjengelig. Det er 
også anledning til å delta i turneringer som 
jevnlig pågår. 

En stor fordel med chess.com er at det er 
lett å følge andre partier som spilles. Man 
ser automatisk det som nettsiden vurderer 
som «topp-partiet», hvor de beste spillerne 
som regel spiller, og her ser man titt og ofte 
stormesterpartier. 

Læringsplattform
Taktikktrener: Denne er bygget opp på nokså 
tradisjonell måte. Oppgavene blir ratet og 
du blir ratet, så får du oppgaver som ligger 
rundt din egen rating. Du kan ikke velge et 
spesielt tema du ønsker å trene på, men i din 
statistikk får du en oversikt over temaer og din 
prosentvise score på dette temaet, så du kan 
selv se hva du er svak på. 

Videoer: Her får man korte klipp på 15-25 
minutter av gangen. Av og til kan man velge 
serier på 2-5 videoer og søke innenfor temaet 
som man ønsker å se mer på. For ganske ferske 
spillere opp til habilt klubbnivå, vil mange av 
videoene være gode og gi 
en brukbar innsikt i temaet 
som tas opp.

Sjakkmentor: Dette er en 
unik funksjon for chess.
com. Det er stort sett IM-
er som har laget kursene 
som fungerer som en 
kombinert treningstime 
og taktikktrener. Du 
får en stilling med 
instruksjoner og skal så 
finne de riktige trekkene, 
og du får en forklaring 
på hvorfor trekket ditt er 
bra eller dårlig. Dette er 
et veldig godt lavterskels 
treningstilbud for spillere 
opp til klasse 2. 

Computertrening: Her kan du velge mellom 
flere stillinger som du kan trene på mot en 
computer: fra enkel trappematt til matt med 
løper og springer, tekniske sluttspill mv. 

Andre tjenester: Chess.com har et vell av 
tilbud, og av de bedre som ikke er nevnt over, 
er artikler av gjesteskribenter som GM Daniel 
Naroditsky, GM Bryan Smith og IM Jeremy 
Silman som alle er dyktige til å formidle sjakk.

Betale for dette?
Det er mulig å registrere seg og spille uten å 
betale, men man får en betydelig bedre tjeneste 
ved å betale. Chess.com har tre forskjellige 
betalingsplaner, og jo mer du betaler jo mer 
tilgang får du. Noen betalte tjenester gir ikke 
full tilgang til for eksempel taktikktreneren, 
mentortreneren eller computertreneren. Alle 
tjenestene er også tilgjengelig på chess.com-
appen som finnes på alle plattformer. 

«Dette er et veldig godt lavterskels treningstilbud for spillere opp til klasse 2.»

Mentorprogrammet for Siciliansk på chess.com.

Cybersjakk
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LICHESS.ORG
Lichess er en side der alt er gratis, 
både spilling og trening. Og selv 
om siden ikke er mer enn fem år 
gammel, har den altså blitt en av de 
mest besøkte sjakksidene i verden. 
Lichess har et moderne og enkelt 
design, men hvis man ikke er godt 
bevandret på nettsider, kan en del 
av funksjonene bli litt bortgjemt. 

Mens chess.com i fjor markerte at 
det var spilt 1 milliard sjakkpartier 
på nettsiden, har Lichess.com nylig 
passert 100 millioner. Det er likevel 
det siste året veksten har vært 
størst. Halvparten av partiene er 
spilt i år. 

Spille sjakk
Den store forsen til Lichess, er spilling. Det 
er et behagelig brukergrensesnitt som også 
kan justeres på mange måter. Lichess tillbyr 
alle former for sjakk som chess.com tilbyr, i 
tillegg har man sjakkvarianter som slåsjakk, 
kongen på haugen og tre sjakker vinner 
hvor tidligere verdensmester Anatolij Karpov 
visstnok briljerte. Alle disse har selvfølgelig en 
egen rating, slik at dårlig spill i «bullet» ikke 
påvirker ratingen i standardsjakk eller Fischer 
Random. På Lichess har man nok den største 
konfigurasjonsmuligheten for brikker, brett, 
lyder og varianter når man skal spille, og siden 
oppleves som den mest behagelige å spille på. 

Læringsplattform
Lichess er hovedsakelig bygget opp rundt det 
å spille sjakk, ikke trene. Alt er gratis og de 
som bidrar på siden, får ikke betalt. Det er 
derfor relativt ymse hva som er tilgjengelig av 
treningsverktøy:

Taktikktrener: Denne er ikke like avansert som 
treneren på chess.com. Det finnes bare tre 
nivåer og selv for en klasse 2-spiller, var de 
vanskeligste oppgavene godt overkommelige. 

Åpningstrener: Her får du en åpningsstilling 
og skal finne ett eller flere gode trekk. Som 
et alternativ til pugging av åpningsvarianter, 
er dette en morsom øvelse som er unik for 

Lichess. Spesielt for ferske spillere som 
opplever at de sliter med åpninger, men 
mangler motivasjon for å pugge varianter, kan 
dette være et fint verktøy. 

Koordinattrener: Her blir du testet på hvor 
feltene på sjakkbrettet er. Den egner seg best 
for ferske spillere. Du får begrenset med tid til 
hver oppgave, og scorer poeng, noe som gjør 
det morsommere å gjennomføre treningen. 

Videoer: Lichess har et ganske stort arkiv med 
gratis videoer. Ulempen er at de ikke har vært 
særlig kritiske til hva som legges ut, slik at 
videoer av spillere med 1700 i rating går hånd 
i hånd med stormestervideoer. 

Partianalyser:  En av de beste funksjonene 
til Lichess, er partianalysen med computer. 
Du kan enkelt importere en PGN-streng fra 
et parti du har spilt og i løpet av kort tid er 
partiet analysert med Stockfish. Her får du en 
graf over partiet og kan derfor lett se bukker 
og taktiske motiver. Du kan også benytte egen 
computerkraft til å få analysen av partiene 
enda raskere. Partiene er enkle å dele med 
andre, faktisk kan man sette opp nøyaktig hvor 
i partiet den som får lenken skal se diagrammet 
fra. Dette er nok en unik funksjon for Lichess 
og kombinert gjør dette Lichess til den desidert 
beste siden for computeranalyser av partier.

Analyseverktøyet på lichess.org.
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Alt er gratis
At alt er gratis, trekker selvfølgelig opp. Hvis 
du skal spille et parti lynsjakk, går det raskt å 
få motstander, når som helst på døgnet. 

I de ulike variantene av sjakk, tar det lengre 
tid. Lichess er først og fremst en god nettside 
å spille på, samt raskt analysere og dele 
partier (hvis du ikke bruker Chessbase). Som 
treningsside gjenstår det ennå en god del 
før den kan matche betalingstilbudene. Alle 
tjenestene er også tilgjengelig på Lichess-
appen som finnes på alle plattformer. 

CHESS24.COM
Chess24 er bare halvannet år gammel, men 
har markert seg som en av de største og 
mest oppdaterte sjakksidene på nettet med 
både nyheter og bred dekning av turneringer. 
Spesielt dekningen av turneringer, hvor man 
kan gjøre egne analyser med computerhjelp 
av partiene som spilles, sette opp hvilke 
partier man ønsker å følge, og samtidig følge 

sendingen på nettsiden, gjør at Chess24 per nå 
er den beste siden for dekning av turneringer. 

De er raskt ute med nyhetssaker fra alle de store 
turneringene, og har ofte gode og utfyllende 
runderapporter med partier kommentert av 
IM-er og GM-er.

Spille sjakk
På Chess24 kan du bare spille den vanlige 
varianten av sjakk, men til gjengjeld kan 
du velge tidskontrollen helt selv. Det er en 
behagelig standardinnstilling på brettene og 
det er lett å finne motstandere stort sett når 
som helst på døgnet. Også her er det greit 
å se på andre partier som spilles, og du får 
også tips om hva som er topp-partiet innenfor 
de tre ratingkategoriene «bullet», lynsjakk og 
standard. Nylig har også Chess24 lansert en 
blindsjakkmodus, tilsvarende den Chess.com 
og Lichess har. 

Læringsplattform
Videoer: Den store satsingen til Chess24 er 
videoer. Både direktesending, spørsmål- og 
svar og undervisningsvideoer. Som betalende 
medlem får man tilgang til alle videoene 
på Chess24. Dette er dyptpløyende videoer 

«Hvis du skal spille et parti lynsjakk, går det 

raskt å få motstander, når som helst på døgnet.»

Johan Salomon ga IM Lawrence Trents video om Trompovsky på chess24.com æren for nedspillingen av Aryan 
Tari i årets NM. 

Cybersjakk



Nsb #4/201524

av meget høy kvalitet. Blant annet har GM 
Peter Svidler en tolv timer lang gjennomgang 
av Grünfeldvarianten, mens GM Robin van 
Kampen har syv timer om Kongeindisk. Det 
finnes i underkant av 50 videoserier på siden, 
men dette er videoer av mye høyere kvalitet enn 
på de andre sidene (med unntak av Chessbase 
sine DVD-er som man kjøper). Johan Salomon 
ga for eksempel IM Lawrence Trents video om 
Trompovsky æren for nedspillingen av Aryan 
Tari i årets NM. 

E-bøker: Disse er skåret over samme lest 
som videoene, med kommenterte partier 
og tematiske stillinger som kan brukes for å 
komplettere videoene. 

Taktikktrener: Dette er også en helt vanlig 
trener på samme nivå som det de andre 
sidene tilbyr. 

Analyserom: Denne minner om Lichess sitt 
analyserom, der man kan importere PGN-filer 
og få tilgang til computeranalyser. Chess24 har 
en stor åpningsdatabase som Lichess ikke har, 
men computeranalysen er betraktelig tregere 
og huskes heller ikke mellom hver gang du 
besøker partiene som du har lagret. 

Computertrening: Også Chess24 har 
computertrening som chess.com. Forskjellen er at 
du selv må sette opp alle stillingene, mens chess.
com altså har en rekke forhåndsprogrammerte 
sluttspill og tekniske øvelser. 

Betale for dette?
Som betalende medlem på Chess24, blir du 
prioritert i computeranalyser av turneringer 
som pågår og får ubegrenset tilgang til 
videoene, e-bøkene og taktikktreneren. Du får 
også muligheten til å spille lynsjakk mot noen 
av stormesterne som bidrar på siden. Det er 
flere sterke spillere her, så jo sterkere du er, 
jo mer utbytte får du nok av denne nettsiden. 

Alle tjenestene utenom e-bøker er også 
tilgjengelig på Chess24-appen som finnes 
på alle plattformer. Dette gjelder også 
turneringspartier som du ønsker å følge. 

CHESSBASE.COM
Chessbase.com er først og fremst siden 
til programvaren og har både nyheter og 
turneringspartier, mens playchess.com er 
deres spillportal. Her er det lett å bruke penger, 
men veldig lite av det som kan gjøres her er 
nettbasert og krever i stedet at du er på din 
egen PC med programvaren installert.

Spille sjakk
Heller ikke på playchess.com har man noen 
alternativer til den ordinære varianten av 
sjakk, men for å spille vanlig sjakk, er det 
enkelt og fint. Det er det samme utseendet 
på brett og brikker som man kjenner fra 
Chessbase. Man har også muligheten til å laste 
ned windowsprogramvare og få noen flere 
funksjoner, men det trenger man i grunn ikke 
hvis man bare skal spille. Én ting som trekker 
ned, er at man i oversikten over spillere ikke 
kan se hvem som har titler. 

Læringsplattform
Partidatabase: På Chessbase.com har man 
tilgang til partidatabasen for søk både på 
spillere, stillinger og åpninger med rundt 
1,5 millioner partier lagt inn. Ved betalt 
medlemskap får man tilgang til hele basen 
med 7 millioner partier. 

Taktikktrener: Som gratismedlem har du ikke 
tilgang til dette, men som betalt medlem får 
du tilgang til flere tusen taktikkoppgaver i 
taktikktreneren, men ikke i nettleseren. De må 
løses i playchess-programmet som installeres 
på din PC. 

Artikler: Det er noen artikler, men mest nyheter 
om turneringer og utgivelser på Chessbase. 
Som betalende medlem får du tilgang til å laste 
ned alle kommenterte partier i artiklene.

Videoer: Chessbase har etter hvert fått en 
betydelig mengde videoer. Som betalende 
medlem får du tilgang til 60-minuttersvideoer 
og alle videoarkiv og liknende. 

«Den store satsingen til Chess24 er videoer. Dette er dyptpløyende videoer av meget høy kvalitet.»
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Betale for dette?
Det finnes vel ingen programvare som kan 
erstatte Chessbase ennå, men på nett er 
det absolutt ikke ledende. Chessbase sin 
portal er den eneste som krever at ekstra 
programvare installeres for å få full tilgang, 
og de har heller ingen enkeltstående app som 
dekker læringsportalen som de andre gjør. En 
annen ulempe er at du ikke kan ha ett felles 
brukernavn og passord til alle Chessbase sine 
tjenester på web (som etter hvert er mange), 
men i stedet har du ett i butikken, ett på 
playchess og ett på videoportalen deres. 

KONKLUSJON
Hvor man velger å spille sjakk, spiller fint liten 
rolle. De fleste vil foretrekke å gjøre alt på ett 
sted, og da har vi tre anbefalinger:

Chess.com er best for klubbspillere opp til 
klasse 2-3, rett og slett på grunn av bredden 
av stoff de tilbyr. Kanskje spesielt på grunn av 

mentorprogrammene som er helt unike, og 
enormt god og enkel læring for klubbspillere.

Chess24 er nok best for de som er på et litt 
høyere nivå eller for de som ønsker å følge 
turneringer nøye. De er uten tvil best på 
turneringsdekning, og videoene deres er av 
en helt annen klasse enn det de andre sidene 
tilbyr. 

Lichess er isolert sett det mest behagelige 
stedet å spille på, og har også flere morsomme 
varianter av sjakk som de andre sidene ikke har. 
Dessuten er det gratis, men læringsportalen 
er ikke like omfattende som det Chess.com 
og Chess24 tilbyr. Hvis du raskt vil analysere 
partier med computer og ikke er all verdens 
computerkyndig, er Lichess det desidert beste 
alternativet. 

Chessbase/Playchess har ikke alt i en app, men 
du må ha flere forskjellige mobilapper for å få 
dekket samme behovet som én av de andre 
appene dekker. Det samme med brukernavn. 
Det er fint å spille her, men lite brukervennlig 
og i grunn ikke verdt hverken tiden eller 
pengene dine.

Databasen til Chessbase består av 7 millioner sjakkpartier, fra Napoleon Bonaparte til Magnus Carlsen!

«Det er fint å spille her, men lite 

brukervennlig og i grunn ikke verdt verken 

tiden eller pengene dine.»
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Magnus Carlsen
Jan Smeets

Wijk aan Zee, 2009

Foto: Mads Støstad, NRK

Magnus’ sjakkskole

Totalsjakk
I fotball har det vært et innarbeidet begrep siden 70-tallet da Johan Cruyff ledet 
Ajax og Nederland til suksess etter suksess. Overført på sjakk handler det om å se hele 
brettet.

Det har vært forsket på hva som skiller 
amatører fra profesjonelle stormestere i 
måten de tenker på under et sjakkparti. Én 
av de tingene man oppdaget, var at det var 
forskjeller i hvordan de to gruppene oppfattet 
og betraktet sjakkbrettet. 

Mens amatørens oppmerksomhet gjerne gikk 
til en avgrenset del av sjakkbrettet, for siden 
å hoppe til en annen avgrenset del, betraktet 
stormesterne brettet mer som en enhet. Fra min 
egen erfaring husker jeg en treningssamling 
med IM Knut Jøran Helmers for mangfoldige 
år siden, hvor han også formante om å «Spille 
over hele brettet!».

Én som til enhver tid har full kontroll over alle 
brettets 64 felter, er verdensmester Magnus 
Carlsen. Vi skal se et eksempel som passende 
nok er fra en turnering i Nederland. 

Dette partiet ble spilt da samarbeidet med 
Kasparov ennå var helt i startfasen og ikke 
kjent for offentligheten. Kasparov uttalte senere 
at «når du ikke vet hva du skal spille med hvit 
mot Smeets, så er det klart at du er i ferd med 
å gå tom for ammunisjon». Ikke lenge etterpå 
tok Magnus den overlegne seieren i Nanjing i 
Kina med en prestasjon på over 3000 i rating og 
samarbeidet ble annonsert med brask og bram. 

I partiet nedenfor vender Magnus stadig 
spillet fra den ene fløyen over på den andre, 
uten å misse en detalj, til nederlenderen blir 
helt svimmel og gir opp i en stadig materielt 
lik stilling.

1.c4 c6 2.e4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 
Panov-angrepet i Caro Kann er slett ikke 

ueffent og var blant annet spesialiteten til en 
ung Judit Polgar.

4...Sf6 5.Sc3 Sxd5 6.Sf3 Sc6 7.Lb5 
e6 8.0–0 Le7 9.d4 0–0 10.Te1 Ld7 
11.Ld3! 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+lvlpzpp0
9-+n+p+-+0
9+-+n+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-sNL+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

Hvit har lykkes med å provosere fram 
Ld7 (svarts løper hører hjemme på b7 i 
disse strukturene) og dermed omdirigeres 
hvitfeltsløperen til sin lovmessige diagonal b1–
h7.

11...Tc8 12.Sxd5 exd5 13.Se5 Lf6 En 
fin variant som illustrerer svarts problemer, er 
13...Sxe5 14.Txe5 Le6 15.Dh5! g6 16.Dh6 
da hvits angrep allerede er avgjørende, f.eks. 
16...Lf6 og nå 17.Th5!!.

14.Lf4 g6 Eller 14...Sxd4 som strander 
på 15.Lxh7+! Kxh7 16.Dxd4 med stor 
posisjonsfordel for hvit.

15.Db3 Sa5 16.Db4 Svart slipper for billig 
unna etter 16.Dxd5 Lc6 17.Dxd8 Tfxd8.

16...Le6 17.Lh6 Lg7? Kanskje tenkte 
svart at han på denne måten kunne bli kvitt en 
farlig fiende, men trekket er en stor strategisk 
feil som etterlater hvit med en «god» mot 
«dårlig» løper og svekker de svarte feltene på 
kongefløyen. Bedre var 17...Te8.

18.Lxg7 Kxg7 
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Magnus’ sjakkskole

XIIIIIIIIY
9-+rwq-tr-+0
9zpp+-+pmkp0
9-+-+l+p+0
9sn-+psN-+-0
9-wQ-zP-+-+0
9+-+L+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

19.h4! «Pick a target!» skriver Jacob Aagaard 
om det å formulere en plan. Med teksttrekket 
ønsker Magnus å mørne svarts kongestilling.

19...Te8 20.h5 f6 I sine kommentarer til 
partiet anbefalte Carlsen i stedet 20...gxh5 
21.Te3 h4 da svart «iallfall har en bonde for 
lidelsene». Men det ville krevd sterke nerver å 
svekke kongestillingen slik.

21.Sf3 b6 
XIIIIIIIIY
9-+rwqr+-+0
9zp-+-+-mkp0
9-zp-+lzpp+0
9sn-+p+-+P0
9-wQ-zP-+-+0
9+-+L+N+-0
9PzP-+-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

22.Lb5 En logisk oppfølger ville være 
22.Sh4, men i stedet vender verdensmesteren 
plutselig blikket mot dronningfløyen igjen. Han 
er ute etter å skape disharmoni i svarts rekker.

22...Te7 23.Te2 Tcc7 24.Tae1 Kf7 
Bindingen i e-linja begynner mildt sagt å bli 
ubehagelig for svart. Igjen viser Magnus at han 
ser hele brettet. 

XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-+0
9zp-tr-trk+p0
9-zp-+lzpp+0
9snL+p+-+P0
9-wQ-zP-+-+0
9+-+-+N+-0
9PzP-+RzPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

25.Dd2! Den avgjørende infiltrasjonen.

25...Df8 På 25...g5 er 26.Sxg5+ fxg5 
27.Dxg5 helt avgjørende.

26.Df4 Lf5 Nå avgjør Magnus med noen 
energiske trekk:

27.g4! Lc8 27...Le4 gikk ikke på grunn av 
28.Sg5+.

28.b4! Sb7 På 28...Sc4 vinner hvit som i 
partiet.

XIIIIIIIIY
9-+l+-wq-+0
9zpntr-trk+p0
9-zp-+-zpp+0
9+L+p+-+P0
9-zP-zP-wQP+0
9+-+-+N+-0
9P+-+RzP-+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

29.Lc6! En lekker avslutning. Løperen er 
immun, for eksempel 29...Txe2 30.Txe2 Txc6 
31.Se5+ fulgt av Sxc6. Når d5 faller med 
sjakk i neste trekk, rakner hele svarts stilling 
som et korthus. 1–0
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Totalfotballens far, Johan Cruyff
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Lykkelig sjakkspiller
Dette var i 1995, antagelig i mars måned. Jeg 
var 28 år og satt på en seksmånedersdom i Oslo 
Kretsfengsel (der Egon Olsen satt i filmene om 
Olsenbanden). En dag fikk vi besøk av to unge 
sjakkspillere.

De ble presentert 
som nordiske 
juniormestere i 
sjakk, den ene i 
lynsjakk, den andre 
i simultansjakk. 
Fengslet lovet ut 
premier til de som 
klarte å slå dem; to 
pakker med tobakk. 
For meg som studerte 
birøkt, tilsvarte 
premien én ukes 
studielønn i fengslet. 
Så jeg meldte meg 
på i håp om å vinne 
litt tobakk. Jeg var 
tross alt den beste sjakkspilleren på avdelingen.

Det startet med simultansjakk, en nordisk 
juniormester mot 25 fengselsfugler. Jeg 
hadde max uflaks, han åpnet brettet mitt med 
dronningbondeåpning, det verste jeg veit, så 
jeg tapte i stor stil.

Men som førstemann ut av simultansjakken, fikk 
jeg mulighet til å spille mot lynsjakkmesteren 
to ganger. Jeg tapte selvsagt første runde i 
lynsjakken også, på poeng, men etter hvert så 
hadde alle tapt mot simultansjakkspilleren, og 
likeså mot lynsjakkspilleren.

Så fikk jeg prøve meg en gang til, og tenkte 
at nå, nå har jeg sjansen. Rett foran meg: 
En syttenåring, 32 sjakkbrikker, en klokke, et 
brett, og fem minutter på hver spiller.

Han startet friskt med kongebondeåpning, 
hurra. Men han var så «satans» god, jeg mistet 
en bonde, en bonde til, og da tenkte jeg at 
dette går den veien høna sparker og vel så det. 
Men det var et lite håp, alltid et håp, og så gikk 
det en liten dj…. i meg.

Så jeg flyttet et helt usannsynlig trekk i forhold 
til spillets gang, bonde fra b7 til b6, dette slo 
knockout på mesteren så han begynte å bruke 
lang tid på trekkene sine.

Tiden gikk, og han spilte 
feil! Plutselig klarte jeg 
å sette ham i en felle 
med springeren min, 
jeg sjakket ham så han 
mistet dronningen sin.

Tiden gikk, dronningen 
er verdt ti poeng, så jeg 
hadde teoretisk sett seieren 
i lomma, og med det to 
tobakkspakker, hurra.

Slik ble det til at jeg 
utmanøvrerte ham ved å 
presse kongen hans opp 
i det høyre hjørnet og til 
slutt kunne utbasunere:

«Sjakk matt!», trykke på klokken, og juble inni 
meg, det gikk, jeg klarte det.

Det skulle være umulig, de hadde besøkt 
fengslet en eller to ganger tidligere, ingen 
hadde noen gang klart å slå dem så det gikk 
et sukk i gjennom alle. Mesteren tok meg i 
hånden og gratulerte meg med seieren.

«Kjempekrise» tenkte fengselsbetjentene som 
hadde stått og sett på sammen med et tyvetalls 
innsatte. Nå må vi dele ut to pakker tobakk.

Det ble sporenstreks møte på direktørens 
kontor, der ble det bestemt at to pakker tobakk 
var for mye, så det ble omgjort til en pakke. 
Torsdag klokka tre da handlevarene kom, 
overrakte fengselsdirektøren personlig én 
pakke rød mix3, tobakk.

Jeg jublet inni meg, var nesten rik, regnskapet 
gikk i pluss og jeg hadde penger på konto.
Neste uke sparte jeg 50 kroner, kjøpte meg litt 
godteri og pålegg samt noen ekstra frimerker.

Har sjelden vært så lykkelig over å spille sjakk.

Illustrasjon: Johann Schweder Grimstvedt

- en julefortelling av Pål Johan Sønsterud
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Tilbake til fremtiden
Filmene der Marty og Doc reiser fram og tilbake i tid, var med på å prege 80-tallet. En studie 
av FIDEs ratingliste for november kan få en til å lure på om det er skjedd en tidsreise også i 
toppsjakken.

I «Tilbake til fremtiden» del 2 reiser Marty 
og Doc 30 år fram i tid, nærmere bestemt til 
21. oktober 2015. Det er forbløffende å se 
hvordan filmskaperne traff bemerkelsesverdig 
godt på mange av sine spådommer om 
framtidssamfunnet, iallfall om man legger 
godviljen til. 

I sjakkens verden var 80-tallet preget av VM-
matchene mellom Karpov og Kasparov. På 
90-tallet vokste imidlertid en ny generasjon 
unge toppspillere fram. 

FIDEs ratingliste for juli 1997 så slik ut:  
   

navn rating land født

1 Kasparov, Garry 2820 RUS 1963

2 Kramnik, Vladimir 2770 RUS 1975

3 Anand, Viswanathan 2765 IND 1969

4 Topalov, Veselin 2745 BUL 1975

22-åringene Kramnik og Topalov jaget en 
aldrende Kasparov sammen med 27 år gamle 
Vishy Anand. Få ville vel ha våget å tippe at 
dersom man spolte 18 år fram i tid – til FIDEs 
ratingliste for november 2015 – så ville de 
tre nevnte fortsatt være nummer to til fire på 
verdensrankingen, nå jagende bak en annen 
suveren verdensener!

FIDEs ratingliste for november 2015:

navn rating land født

1 Carlsen, Magnus 2850 NOR 1963

2 Topalov, Veselin 2803 BUL 1975

3 Anand, Viswanathan 2803 IND 1969

4 Kramnik, Vladimir 2796 RUS 1975

En imponerende stabilitet av tre av sjakkens 
superstjerner som altså alle har bikket 40 år. 

Prøv 1997, Jan!

Så gjenstår det bare for redaksjonen å spå 
hvordan ratinglisten vil se ut i 2033. Her er vårt 
stalltips:

1. Jai Yi Ban Kh
2. Sultan Taktikkaranjan
3. Nickolas Kasparov
4. Magnus Carlsen

Noen bedre?

23. okt

Jan Gustafsson @GMJanGustafsson

A new Star Wars, a rescue mission for Matt 
Damon, Bush running for office. Kramnik Anand 
Topalov chasing the world number 1. Is this 

1999?

1. nov

Nigel Short @nigelshortchess

It is very encouraging to see that 75% of the top 
#chess players are aged 40+ @2700chess :)

Bli med Marty 
og Doc på 

en tidsreise 
i sjakkens 

verden
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Drømmejobben
Den har vært utklekkingsanstalt for så å si hele norgeseliten. Bak roret har sjakk-Norges 
grand old man, Simen Agdestein stått fjellstøtt i et farvann som ikke alltid har vært rolig. Nsb 

har besøkt sjakklinjen på Norges Toppidrettsgymnas.  

Av Leif Erlend Johannessen

Når Nsb kommer på besøk, er det bare dager 
til Simen Agdestein og Aryan Tari reiser til 
Berlin for å delta i VM i lyn- og hurtigsjakk. Så 
naturligvis er det terping av lynsjakkferdigheter 
som gjelder. Aryan har visst en prøve eller 
tentamen eller noe slikt som må gjøres unna 
først, men det meste av fokuset er på Berlin. 
Selv om det i utgangspunktet er en grense på 
2500 i rating for å få lov til å delta, prøvde 
Simen til det siste å få lov til å ha med hele 
klassen. Han spilte trumfkortet i alle slike 
diskusjoner – Magnus Carlsen har vært elev og 
det er en måte for arrangøren å få goodwill hos 
verdensmesteren på. Arrangøren i Berlin sa ja, 
men FIDE satte dessverre foten ned. Dermed 
ble det bare Simen og Aryan som reiste.

«ALT ER MULIG»
- Verdens beste sjakkmiljø! sier gjerne 
Simen Agdestein om det de har på NTG. Han 
forteller at Magnus Carlsen stadig er en av 

gjengen og ingen blir lenger overrasket om 
verdensmesteren plutselig dukker opp i en av 
timene for å inspirere, øse av sin kunnskap 
eller bare for å lage litt bøll. Sjakk skal være 
gøy er mantraet. Den sovjetiske sjakkskolens 
jerndisiplin har ingen gjenklang i disse lokaler.

«Alt er mulig» er et annet av mottoene på NTG. 
Simen var selv rangert som nr. 16 i verden som 
22-åring i 1989, med bare eldre spillere foran 
seg på ratinglisten, og han var ikke i tvil om 
at han kunne bli verdensmester. Den eneste 
han mente kunne bli en hard nøtt å knekke, 
var Kasparov. Denne grensesprengende 
tankegangen har han overført til sine elever. 
Den største suksesshistorien er selvsagt 
Magnus Carlsen som ikke var sen med å 
takke Simen Agdestein og NTG da han ble 
verdensmester i Chennai i 2013.

At Simen, Magnus og nå Jon Ludvig Hammer 
har banet vei, gjør at dagens elever tør å tenke 

Fra venstre: Anton Darnell, Henrik Løbersli, Aryan Tari, Simen Agdestein, Johan Salomon, Lars Oskar Hauge, 
Martin Nilsen og Sebastian Mihajlov

NTG
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stort om egne ambisjoner. I sommer var det 
NTG-elever på første-, annen- og tredjeplass 
i Eliteklassen. Her er ikke stormester en 
endelig målsetning slik det kanskje har vært 
for tidligere generasjoner norske toppspillere. 
Dagens NTG-elever tør å si at de akter å 
etablere seg på topp 100 i verden.

BEGYNNELSEN
Sjakklinjen på NTG ble startet i 1998. 

- Friidrettslinjen forsvant og det var en ledig 
linje på NTG. Min far foreslo for Roger Elstad 
(NTG-grunnlegger) å starte sjakklinjen, 
forteller Simen.

Dette var før Magnus Carlsen og før sjakk 
fikk regelmessig spalteplass på sportssidene i 
avisene og sågar på TV. Det var en tid hvor 
man måtte lese sjakkspalten i smug fordi den 
var plassert blant de mer lyssky aktivitetene 
bakerst i avisen. Å starte sjakklinje på 
bekostning av mer anerkjente idretter, ble 
oppfattet som kontroversielt. 

- «Hva gjør sjakk på et idrettsgymnas?» 
innvendte mange, men ledelsen på skolen 
parerte helt enkelt med å si «Vi betrakter sjakk 
som idrett». 

Det er kanskje riktig å si at da Magnus Carlsen 
4. januar 2014 vant tre priser på Idrettsgallaen 
i Oslo Spektrum, hadde skolens syn fått sitt 
endelige gjennomslag.

- Første skoledag møtte 10 spente sjakkelever 
opp i de ganske labre lokalene på Vøyenenga 
helt vest i Bærum klar for å skrive norsk 
sjakkhistorie, kan vi lese på nettsidene til 
sjakklinjen. Noen år senere flyttet skolen til 
nye lokaler på Bekkestua.

Det er interessant å studere hvem disse 10 
pionerene var. Den overordnede målsetningen 
til sjakklinjen er «Å utvikle gode sjakkspillere 
og ressurspersoner for norsk sjakk». Mange av 
navnene nedenfor har hver på sin måte bidratt 
til å fremme sjakk i Norge både på og utenfor 
brettet, og gjør det fortsatt:

1. klasse:
Silje Bjerke, Harald Borchgrevink, Victor 
Hansen, Anita Hersvik, Nikolas Axel Mellem, 
Michel Sterk og Tarjei Joten Svensen.          

2. klasse:
Daniel Hersvik og Jan Henrik Ytterborg

3. klasse:
Sjur Ferkingstad

- Det første jeg måtte gjøre, var å lage en 15 
siders læreplan for at sjakk skulle bli skolefag, 
forteller Simen.

Dokumentet er tilgjengelig på nettet og 
vi merker oss spesielt målsetningen om å 
«eliminere eller redusere antallet ”bukker” til 
et minimum». Vi mistenker at selv læreren 

Elevenes siste partier blir selvsagt drøftet i plenum. Her er det Johan Salomon som får «gjennomgå».

NTG
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har problemer med å etterleve akkurat dette 
prinsippet.

Simen liker å si at det er «livets skole» elevene 
begynner på når de starter på NTG. De fleste 
må flytte på hybel og bli vant til å klare seg 
selv. De reiser på turer over hele verden – fra 
Kina til USA og Sør-Afrika – og får oppleve ting 
som ikke er så lett å inkorporere i en læreplan.

MANGLENDE REKRUTTERING
Allerede det påfølgende skoleåret etter 
oppstarten opplevde sjakklinjen imidlertid 
det som skulle bli Simens store hodepine 
og frustrasjon i mange år framover, nemlig 
manglende rekruttering. På historiesidene til 
sjakklinjen kan vi lese følgende hjertesukk fra 
treneren:

- Virkeligheten ramler ned over oss. Det finnes 
nesten ikke norske sjakkspillere som skal opp 
på gymnaset, i hvert fall ikke som er gode nok 
til at de synes sjakk er så spennende at de er 
villige til å flytte hjemmefra og satse på NTG.

- Uten søkere i det hele tatt til første klasse, 
fikk vi delvis kniven på strupen allerede av 
NTG-ledelsen. Sjakklinjen trengte elever for 
å overleve, men det gjorde skolen også, og 
vi bidro ikke akkurat sånn umiddelbart med 
masse søkere. 

Simen vendte i stedet blikket utenfor Norges 
grenser, og sjakklinjen ble berget ved at det 
kom et par svensker og dansker. Det er en 
kjensgjerning at det har vært mange vanskelige 
år, noe som har tæret på motivasjonen. I 
skoleåret 2011-12 tok Simen ett års permisjon 
for å undervise engelsk og historie på Valler 
videregående skole i Asker, mens Ellisiv Reppen 
tok over roret på NTG.

- Flere år har vi hatt bare 5-7 elever på 
sjakklinjen og det har vært mange magre år, 
forteller Simen.

- Alltid når det nærmer seg søknadsfrist så 
lurer jeg på om noen vil begynne. Etter hvert 
har det ikke spilt så stor rolle, vi har bestemt 
at vi tåler alt økonomisk. Det er fordi jeg ikke 
lever av sjakklinjen. Mange linjer kollapser 
fordi de har noen dårlige år.

I dag framstår sjakklinjen mer robust enn noen 
gang og opplever at de ikke har plass til alle 
som søker. Årgangene fra 1997 og oppover er 
«gullkull» i den forstand at de er mange og 
de er sterke. Magnus Carlsen er NTGs største 
suksesshistorie og med det skulle sjakklinjens 
framtid være sikret for mange år fremover.

MAKKER
De siste par årene hatt Simen hatt uvurderlig 
hjelp av Olga Dolzhikova som kom til Norge 
fra Ukraina med doktorgrad i sjakkpedagogikk. 
Sammen har de opprettet foretaket Stormester 
AS som har «basecamp» på NTG som det 
heter på hjemmesiden http://stormester.
no. Her utvikler de avansert læremateriell i 
sjakk spesielt rettet mot barn, morsomme 
«gadgets», de selger sjakkutstyr og tilbyr 
undervisning både til bedrifter, grupper og 
privatpersoner.

Men selve treningen på sjakklinjen på NTG er 
det stadig Simen Agdestein som står for. Han 
legger ikke skjul på at dette er babyen hans.

- Jeg føler at jeg eier den og at det er vanskelig 
å forlate den. Her lever jeg i min egen boble, 
sier mannen som i stor grad har bidratt til at 
andre land nå vender oppmerksomheten mot 
Norge for å studere «den norske sjakkskolen».

Kilder: http://www.budstikka.no
http://www.ntg.no

http://stormester.no

Kimia Moradi tar igjen litt forsømt skolearbeid på 
Magnusrommet.

NTG



 

            Ny nettbutikk med hyggelige priser på alt  
      du og din klubb har behov for!  

                                             Kontakt oss for et godt tilbud: kontakt@brettspill.no 
                                             Følg oss på facebook, www.facebook.com/sjakkmani    
                    www.sjakkmani.no
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Som far, så datter
Den sanne kunstner bør vie seg til det rene kunstverk: sjakkpartiet, skrev André Bjerke. Nå er 

hans datter Vilde blitt hekta på sjakk.

- Jeg arbeider med sjakk hver dag, forteller 
Vilde Bjerke. 

Kunstneren meldte seg inn i Lillehammer 
Schakselskap for omtrent ett år siden, og 
bruker nå alle ledige stunder på sjakk. 

- Pappa pleide å si at sjakk er et sinnbilde på 
livet, sier hun. 

- Man avslører hvordan man er gjennom 
sjakken; får ut personligheten sin over brettet. 
Det ligger naturlig for meg å være impulsiv, 
men ved sjakkbrettet får jeg tøylet min 
impulsivitet. Samtidig lærer jeg å tenke logisk 
og blir mer våken og til stede, sier hun. 

EN BARNDOM MED SJAKK
I boka «Du visste om et land. Om min far 
André Bjerke» beskriver Vilde oppveksten i et 
kunstnerhjem med André Bjerke som far og 
skuespiller Henny Moan som mor. «Jeg var 

mye trett som barn, det ble mye natteliv og lite 
søvn», skriver hun. Mens Moan var mye ute og 
reiste på turné, skapte fars alkoholisme vansker 
på hjemmebane. I perioder ble Vilde overlatt til 
seg selv i hjemmet. Etter at foreldrene skilte 
seg da Vilde var ni år gammel, ble sjakk en 
viktig del av forholdet mellom far og datter. 

- Pappa elsket spill, forteller Vilde. 

- Han var et lekende menneske. Vi spilte gjerne 
20-30 partier hver gang jeg var på besøk. Han 
satt i stua og røkte og så sa han «Skal vi ta et 
parti sjakk, Vilde?». Jeg svarte alltid ja. «Hvis 
du vinner, skal du få tyve hester, villa på Sinsen 
og alle pengene i statskassen», kunne han si. 
Men jeg vant aldri over ham.

André Bjerke hadde mesterspillerstyrke 
og vant det som da het klasse 1 i 
Landsturneringen i 1953.

- Pappa var nok veldig opptatt av å vinne, for 
han lot meg aldri vinne. Det hendte at han 
gjorde meg oppmerksom på dårlige trekk, 
og da fikk jeg gjøre om igjen, men han vant 
allikevel. Til tross for alle tapene, var det 
utrolig gøy å spille mot pappa; han var snill og 
pedagogisk og vi hadde det morsomt sammen 
mens vi spilte. Det var mye humor, lærdom og 
god konsentrasjon, forteller Vilde. 

- Alle tapene mot pappa har gjort meg til en 
psykisk sterk sjakkspiller, selv om jeg ikke liker 
å tape. Jeg tåler å tape, men jeg trenger mer 
erfaring med å vinne. Hadde pappa latt meg 
vinne mer i barndommen, så hadde jeg kanskje 
hatt bedre selvfølelse i dag på det å vinne i 
sjakk. Selvfølelse er utrolig viktig – det hjelper 
deg ikke mentalt i en konkurransesituasjon at 
du opphøyer motstanderen til uslåelig i ditt 
eget hode, sier Vilde.

En gang ble det riktignok remis mellom Vilde 
og André. 

Profilen
av Silje Bjerke
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Vilde var raskt ute med å utfordre artikkelforfatteren 
til et parti.
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- Pappa så på TV og leste Aftenposten samtidig 
som vi spilte, og plutselig fikk jeg overtaket. 
Han reddet remis ved å forvandle en bonde til 
en springer!

ROMMET INNENFOR
I tidenes mest berømte norske sjakkbok, 
«Spillet i mitt liv», skriver André Bjerke at «i all 
kunst er det to rom. Ett hvor alle kan gå inn og 
se seg om. Ett som ligger innenfor og er meget 
større; men det er ikke lett å få øye på døren; 
noen må hjelpe en å finne den. Det er dét som 
heter å innvies.» 

- Én ting jeg er lei meg for i dag, er at vi sjelden 
eller aldri analyserte et parti, sjakkteori eller 
sjakkåpninger – bortsett fra Evansgambiten, 
som han demonstrerte for meg, forteller Vilde. 

- I dag skulle jeg ønske at han hadde lært meg 
finessene – vist meg «rommet innenfor». Men 
vi spilte mye og han vekket gleden ved sjakk 
hos meg. Dette at han unngikk for mange 
analyser da jeg var i ungdomsårene, kan ha 
vært et bevisst sjakktrekk fra pappa. Han var 
nemlig en stor pedagog. Kanskje var han redd 
for at jeg skulle miste interessen for spillet hvis 
det ble for teoretisk, sier hun. 

- Det var aldri noe press på å bli sjakkspiller. 
Pappa var et lystmenneske. Han gjorde ikke 
noe av plikt. Han var opptatt av at man skulle 
utvikle forskjellige sider av sitt vesen, og det 
gjorde man blant annet gjennom sjakken.

Sjakk har gått i arv i familien Bjerke. André 
lærte selv sjakk av sin far – om enn med noe 
spesielle regler:

«Det var min far som lærte meg spillet», 
beretter han i Spillet i mitt liv. 

«Dvs. han lærte meg spillereglene, og de var 
gale. Jeg var ti år gammel, og trodde alt hva de 
store fortalte meg.

Han stilte brikkene opp slik at hvit dronning og 
sort konge kom til å stå rett overfor hverandre 
på brettet (hvit dronning på d1, sort konge 
på d8). - Dét det gjelder, sa han, er å få slått 
motpartens konge fortest mulig.

Fremgangsmåten demonstrerte han vakkert 
for meg. I historiens korteste sjakkparti, spilt 
i Oslo 1928:

Hvit: Ejlert Bjerke Sort: André Bjerke
1.e2-e4   e7-e5
2.d2-d4  d7-d6
3.d4xe5  d6xe5
4.Dd1xd8 slår kongen og vinner.»

Vildes barn er foreløpig ikke bitt av basillen, 
selv om mor prøver. 

- Min datter er overhodet ikke interessert i 
sjakk, selv om jeg har prøvd å inspirere henne 
til det, mange ganger. Men jeg har spilt litt 
med mine to sønner. De syns det er morsomt å 
spille når de først er i gang, men de har ingen 
stor interesse for sjakk, forteller Vilde. 

TRE TUSEN PARTIER
Jeg møter Vilde i biblioteksbaren på Bristol i 
Oslo. Hun snakker engasjert om Tarrasch, 
Nimzowitsch og Fischer, og snart kommer 
sjakkbrettet opp av veska. Hva med et parti 
mens vi snakker? For tiden er kunstneren 
på turné i barnehager, skoler, bibliotek og 
kulturhus. Hun presenterer egne tekster og sin 
fars tekster. De siste 14 dagene har hun hatt 
27 forestillinger. Ellers går det i sjakk.

VILDE BJERKE (55)
artist, visesanger, forfatter, komponist, tegner og kulturformidler
• Datter av André Bjerke og Henny Moan, stedatter av Ole Paus
• Har blant annet utgitt flere CDer og diktsamlinger, og har tegnet og skrevet barneboka «Petronelle får ikke sove»• Formidler av sin fars forfatterskap, blant annet med en festboks der hun har lest inn hans 17 diktsamlinger på lydbok

• Medlem i Lillehammer Schakselskap
• http://vildebjerke.no
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- Jeg føler meg som skilpadden som jobber 
hardt, men går sakte framover. All tid jeg har, 
leser jeg sjakkbøker, ser videoer eller spiller 
partier. Jeg føler et visst press fordi jeg er 
datteren til André. Mange tror jeg må være 
spesielt smart eller talentfull på grunn av det. 
Men jeg har ikke sånn tro på talent. Både som 
artist og i sjakken er det hardt arbeid som 
gjelder, sier hun.

Siden hun begynte aktivt med sjakk for ett 
år siden har hun også hyret inn en trener, 
kvinnelandslagsspiller Sheila Barth Sahl. 

- Vilde er en energisk og svært interessert 
sjakkstudent, forteller Sheila. 

- Hun sitter ikke passivt og mottar undervisning, 
men bidrar aktivt med meninger og spørsmål. 
Noen ganger blir jeg litt streng og det tar hun 
veldig fint, smiler Sheila.

I biblioteksbaren blir det stadig vanskeligere å 
konsentrere seg om å stille vettuge spørsmål. Etter 
en skarp Morragambit kommer undertegnede 
raskt på defensiven. Mens André Bjerke var 
kjent for sin lidenskap for Evans gambit, er det 
Morragambit som gjelder for Vilde. 

Etter noen timer med jevnt spill, blir vi enige om 
at jeg skal ringe henne på Skype for å fullføre 
intervjuet. Da befinner Vilde seg i Stockholm. 

- Vent litt, jeg er midt i et parti på internett! 
sier hun da jeg ringer noen dager senere. 

Chess.com-profilen hennes viser formidable 
2995 partier hittil i år.

MØTET MED KLUBBLIVET
Det er ett og et halvt år siden Vilde gikk inn i 
Lillehammer Schakselskap for første gang. 

- Det første møtet med klubblivet føltes litt 
skremmende, selv om alle var hyggelige og 
imøtekommende, forteller hun. 

- Jeg har som regel vært den eneste kvinnen 
der og en av de dårligste. Jeg hadde ikke 
spilt et parti på mer enn 30 år, og jeg hadde 
aldri brukt sjakklokke. I klubben ville de spille 
lynsjakk. Jeg ble slått ned i støvlene. 

- Men lederen i Lillehammer, Stig Rune Kleiven, 
er en fantastisk person. Han er ivaretagende, 
ringer meg på turneringer og hører hvordan 
det går, møter opp på boklanseringene mine 
og er en kjempefin støtte. Klubben ga meg 
en ærespris i 2014, og de sier at jeg er en av 
gutta. Innimellom møtes vi på kafeer. Det er 
veldig godt kameratskap, sier Vilde. 

Etter at sjakk ble en TV-sport er det stadig flere 
klubber som får besøk av ferske spillere. Vilde 
tror at klubbene kan gjøre lurt i å fokusere mer 
på læring og undervisning. 

- Hovedproblemet som ny i en klubb, er at 
det er så høyt nivå. Jeg kunne tenkt meg mer 
taktikkundervisning, langsommere partier og 
mer analyser. Jeg ønsker å lære. 

Vilde tror at det å være kvinne gjør det ekstra 
vanskelig å ta steget inn i en sjakklubb. 

- Jeg tror kvinner har en tendens til å tenke 
negativt om seg selv, og det gjør det enda mer 
krevende å være den dårligste. Noen må gi de 
nye som kommer mestringsfølelse, slik Kleiven 
gjør i Lillehammer, mener hun. 

UBEHAGELIGE SITUASJONER SOM KVINNE
Etter et år som kvinne i sjakkmiljøet har Vilde 
også opplevd ubehagelige situasjoner. Hun 
husker spesielt godt én kommentar under 
sommerens Landsturnering i Oslo. 

- Jeg deltok i min første Landsturnering, og 
med en rating på 1198 måtte jeg spille i klasse 
4 istedenfor klasse 5, til tross for at jeg bare 
hadde spilt et par mindre turneringer tidligere, 
forteller Vilde. 
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Vilde med sin far André Bjerke
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- Jeg spilte egentlig ganske bra og fikk opp en 
del gode stillinger, men så gjorde jeg feil mot 
slutten. I tillegg ble jeg syk underveis, hadde 
feber og kastet opp, men jeg kjempet videre. 
Da fikk jeg høre det fra en fyr som prøvde å 
være morsom: «Du får jo bare smultringer, 
du Vilde. Neste år må vi vel opprette en egen 
klasse bare for deg - klasse 6, ettersom du 
taper alle partiene!» 

- Jeg tror det er viktig at menn ikke er så 
tankeløse. Som eneste kvinne føler man seg 
allerede litt alene, og den type kommentarer 
kan skremme kvinner vekk fra sjakkmiljøet. 
«Her er jeg ikke velkommen», er følelsen man 
får. Da tenker jeg også at det er viktig at vi sier 
fra når sånt skjer, for mange tenker seg rett og 
slett ikke om. En så sarkastisk kommentar kan 
fort ødelegge den lille selvtilliten man har, etter 
at man har tapt alle partiene i NM, noe som er 
tøft nok i seg selv. Nå lar jeg meg ikke knekke 
av slikt, men det var jo sårende, og ikke det 
jeg trengte å høre akkurat da. 

- Nå er jeg blitt vant til at det bare er menn, 
sier Vilde. 

- «Glem kjønn!» sa en trener til meg, og det 
prøver jeg å gjøre.

Å få flere voksne kvinner inn i sjakkmiljøet 
er kanskje Norges Sjakkforbunds største 
utfordring. Vilde får ros av landslagsspiller 
Sheila Barth Sahl for sitt mot og engasjement. 

- 
Det er modig å delta i klasse 4 i Landsturneringen 
i år med så lite konkurransetrening, sier Sheila.

- Vilde er en rollemodell for andre kvinner og 
viser at det bare er å kaste seg ut i det med 
entusiasme og glød!

SOM FAR, SÅ DATTER
Vilde har en kreativ spillestil, og satser gjerne 
på friske angrep og offerspill. Hvis sjakk virkelig 
er et «sinnbilde på livet», kan det være at slikt 
går i arv? 

Først far:

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-wqpzp-0
9-snp+p+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+N+0
9+R+L+-+-0
9P+PwQ-zPPzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

«Her futtet det av en to-trinns rakett,» skriver 
André Bjerke: 21.Sxh6+!! gxh6 22.Dxh6 f5 

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-wq-+-0
9-snp+p+-wQ0
9+-+-+p+-0
9-+PzP-+-+0
9+R+L+-+-0
9P+P+-zPPzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

23.Lxf5! «Annet trinn i raketten!» 23…
Txf5 24.Tg3+ Kf7 25.Dg6+ med matt 
i neste trekket.

André Bjerke

Svend Svendsen

Stjernens jubileumturnering 1953, 
fra Spillet i mitt liv

Sjakkmanis Jørgen Brunborg-Næss tar en «selfie» 
mens Vilde forærer farens bok til Magnus Carlsen.

«Noen må gi de nye som kommer 

mestringsfølelse.»
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Så datter:

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-zp-+pzp-0
9p+-zp-+-zp0
9+p+-zp-+n0
9-zP-+P+-vL0
9+L+P+-+q0
9PzP-wQ-zPRzP0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

19.Dxh6 Vilde har sett et vakkert triks i neste 

trekk, og ofrer løperen. Svart har en briljant 
redning med 19…Dxg2+! Kxg2 20.gxh6, men 
går isteden rett i fella… 19…Dxh4

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-zp-+pzp-0
9p+-zp-+-wQ0
9+p+-zp-+n0
9-zP-+P+-wq0
9+L+P+-+-0
9PzP-+-zPRzP0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

20.Txg7+!! Annet trinn i raketten! 20…
Sxg7 21.Dxh4 Tae8 22.Tg1 c6 23.Df6 
Kh8 24.Dxg7#

Vilde Bjerke

NN

internettsjakk www.chess.com





	  
	  

	  

          Alltid åpen. Alltid billig. 
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Sjakk som kommunikasjonsmiddel?
Sjakk kan være en måte å utrykke seg på, og blir nå brukt i ulike land i Europa for å skape 
kontakt mellom vertslandet og flyktninger.

av Yonne Tangelder

Det er ikke ukjent 
at sjakk kan være 
integrasjonsskapende og 
inkluderende. I et skotsk 
forskningsprosjekt fra 
2005 har Forrest m/fl sett 
på effekten av skolesjakk 
i et område i Aberdeen i 
Skottland hvor en stor 
del av befolkningen var 
arbeidsledige. Foreldre 
og lærere ble også 
inkludert i prosjektet.

Teorien bak studiet 
var  at sjakk kan 
være et  effektivt 
kommunikasjonsmiddel 
mellom grupper som er 
forskjellige.  Dessuten kan en felles interesse 
som sjakk skape samhørighet. 

Forskerne ønsket å finne ut om interessen og 
involvering i sjakk på ulike nivåer kunne bidra 
til å forbedre barns sosiale evner på skolen, 
hjemme og i deres naturlige miljø.

Det kan være utfordrende å få kunnskap 
om hvordan  sjakk alene påvirker barns 
sosiale liv, fordi mange andre faktorer 
kan spille inn. Forskerne valgte derfor å 
kombinere  «objektive» og «subjektive» 
forskningsmetoder. Barns prestasjoner på ulike 
områder ble testet både før og etter at de ble 
introdusert for sjakk. I tillegg brukte forskerne 
historier fra barna og  intervjuer med lærerne, 
slik at det også var rom for skjønn og subjektive 
tolkninger i undersøkelsen. 

Det ble benyttet en eksperimentell gruppe der 
18 barn i 4. klasse på en skole i et fattig område 
i  Nord Aberdeen ble introdusert for sjakk. Det 
ble også stiftet skolesjakklag. I tillegg var det 

en kontrollgruppe med 18 barn i en annen 4. 
klasse på samme skole som ble introdusert for 
computerspill istedenfor sjakk. Til slutt var det 
en kontrollgruppe med 18 fjerdeklassinger fra 
en annen skole som ikke ble introdusert for 
noe program.

Ett av funnene var at barn som fikk 
sjakkinstruksjon og spilte på skolesjakklag,  
etter ett år viste betydelige forbedringer i 
sosiale evner sammenlignet med barn i de 
andre kontrollgruppene.

Forskerne viser med dette studiet hvordan barn 
og foreldre kan få sjakk som felles interesse, 
og hvordan barn fra ulike skoler og med ulik 
sosial bakgrunn kan møtes på like vilkår. 

Referanse
Forrest , D., Davidson, I, Schucksmith, J. & Glendinning, 
T. (2005). Chess Development in Aberdeen’s Primary 
Schools: A Study of Literacy and Social Capital. Aberdeen 
City Council / University of Aberdeen / Scottish Executive 
Education Department.

http://www.gov.scot/resource/doc/930/0009711.pdf

Viten

Artikkelforfatteren forsøker å integrere med de lokale på Max Euwe plass i 
Amsterdam
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Statiske og dynamiske fordeler

Tid er penger heter det. Også i sjakk 
er tidsmomentet ofte av avgjørende 
betydning. Stormester Iossif Dorfman, 

opprinnelig fra Sovjetunionen men nå fransk, 
er en kjent spiller og trener. Hans monumentale 
bokverk fra 2001 heter «The Method in Chess». 
Her tar han til orde for at det er to typer av 
fordeler i sjakk. 

For det første har man de midlertidige 
fordelene, som utviklingsforsprang eller 
overvekt av offiserer på den ene siden av 
brettet. Det som kjennetegner de midlertidige 
fordelene, er at fordelen vil fordufte om 
motstanderen får tilstrekkelig tid på seg. Altså 
må man spille dynamisk for å forvalte denne 
typen av fordel. Med andre ord: Man må søke 
etter aktive kandidattrekk. 

På den annen side har man de varige eller 
statiske fordelene, som materiell overvekt 
eller en permanent svekket bondestilling hos 
motstanderen. En slik fordel vil ikke forsvinne 
med det første, ergo er tempo og tid av mindre 
betydning her.

Dorfmans poeng er at med en varig fordel så 
jobber tiden for deg. Det er opp til motstanderen 
å gjøre noe drastisk for å snu trenden. Dersom 
partiet utvikler seg på naturlig vis uten at 
noe spesielt skjer, så vil den permanente 
fordelen øke. Følgende berømte eksempel er 
illustrerende:  

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-vlpzpp0
9-+n+-+-+0
9wq-+p+-+-0
9-+-+-vL-+0
9zPQsN-zPN+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-tR-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Dorfman skriver at her har hvit en såkalt 
statisk fordel, mest på grunn av svarts isolerte 
bonde på d5 som gjør løperne hans passive. 
Dersom hvit får rokert og fulgt opp med trekk 
som Tfd1 og Sd4, er svart dømt til en lang og 
passiv forsvarskamp. Bent Larsen har bare et 
øyeblikk til rådighet for å utnytte at hvits konge 
midlertidig er strandet i sentrum.

14...g5!! Mer dynamisk enn dette er det 
vanskelig å få det.

15.Lg3 Det taktiske poenget var 15.Lxg5 
Lxg5 16.Sxg5 d4! da begge hvits springere er 
under angrep og svart vinner offiser.

15...g4 16.Sd4? Som Larsen påpeker, 
var det helt nødvendig å spille 16.Se5! Lf6 
17.Sxc6 bxc6 18.0–0 Le6 da stillingen er 
omtrent i balanse.

16...Sxd4 17.exd4 Lg5 18.0–0 Taimanov 
ofrer kvalitet heller enn å få en utsatt konge 
i sentrum etter 18.Tc2 Te8+ 19.Te2 Txe2+ 
20.Kxe2 Ld7! med trusler som Da6+ og 
Te8+.

18...Lxc1 19.Txc1 Le6 20.h3 Hvit ville 
ha beholdt visse remissjanser i sluttspillet 
etter 20.Dxb7 Db6 21.Dxb6 axb6, men han 
håper i stedet å kunne utnytte svarts svekkede 
kongestilling.

20...gxh3 21.Le5 f6 22.Se4 fxe5 
23.Dg3+ 

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-+-+p0
9-+-+l+-+0
9wq-+pzp-+-0
9-+-zPN+-+0
9zP-+-+-wQp0
9-zP-+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

23...Lg4!! Trekket Taimanov hadde misset. 
Ved å la løperen bli slått med sjakk så forstyrrer 
svart koordinasjonen til hvits angripende 

Taimanov
Larsen
Vinkovci, 1970

Leffis Lille Lure







offiserer. Etter både 23...Kh8 24.Dxe5+ og 
23...Kf7 24.Sg5+ Ke7 25.Dxe5 Tf6 26.Tc7+ 
så ville hvit ha vunnet partiet.

24.Dxg4+ Kh8 25.Sg5 Dd2 og svart 
vant raskt (0–1, 34 trekk).

Det er karakteristisk at den siden som har 
en varig fordel, gjerne ikke har noe imot et 
dronningavbytte. Dronningene utgjør ofte 
et distraherende element og krever stadig 
oppmerksomhet, noe som kan overskygge de 
mer posisjonelle faktorene i stillingen. Uten 
dronningene på brettet, trer svekkelsene i 
motstanderens stilling tydeligere fram.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zppzp-+-snp0
9-+-zp-+-+0
9+-+Pvl-+-0
9-+P+p+-wq0
9+-+-vL-+P0
9PzPL+Q+P+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Svart planlegger Lf4 og kanskje Sf5 for å 
bryte ned blokaden på e3. Timman velger å 
framtvinge dronningavbytte. Med det oppnår 
han tre ting: Han passiviserer svarts springer 
på g7, han opprettholder blokaden på e3 
ved at kongen overtar løperens jobb som 
blokadebrikke og han åpner dessuten h-linja 
mot svarts svake bonde på h7.

19.Dg4! Dxg4 20.hxg4 Lf4 Etter 20...
Tae8 21.Tdf1 har svart ikke noe motspill.

21.Kd2 Tf6 22.Lxe4 h6 23.Tdf1 Taf8 
24.Tf3 Lxe3+ 25.Kxe3 T8f7 26.Tfh3 
1-0

I et praktisk parti kan det ofte være nyttig å ha 
et bevisst forhold til hva slags type fordel man 
forvalter.

Timman
Diez del Corral
Luzern OL, 1982

KJØPES!
 
Sjakktidsskrifter før 1960 og el-
dre sjakklitteratur på alle språk.

Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4/1959, 
#1/1960, #1/1961, #2-5/1968 
og #5/1969. 

Tidsskrift for Schack 
#9/1902, #3/1926 og #5/1928.

Schackspelaren
årgang 1, 1932 (#1-12) samt #1 
og  #5, 1933.

Tidskrift för Schack (Finland) 
#3 og 6-10/1890 og 
ekstra-nr 1891.

Arbejderskak  
#1-2 og #4/1931 samt #2 1932.

Talvblađiđ (Færøyene) 
alle utgitte nummer.

Deutsche Schachzeitung 
1846, 1856, 1858, 1859 og 1876.

Fernschach
#12/1932

Sjekk mine ønsker på 
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
226 47 Lund

tel +46 733 264 033
callerland@gmail.com

ANNONSE
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Norges første åpningsteoretiker
Norske sjakkspillere har vært beskjedne med å analysere og publisere stoff om åpningsspillet, 
det vi kaller åpningsteori. Den første nordmannen som ga ut egne åpningsanalyser var 
Gunnar Fermann (1892-1970) som fikk trykket og gitt ut minst seks hefter. Hva er historien bak 

disse sjeldne heftene og mannen bak dem?

De fire første heftene kom under krigen 
og står i alle fall nevnt i en liste over norsk 
sjakklitteratur i Norges Sjakkforbunds 50 års 
jubileumsbok fra 1964. I kronologisk orden 
heter heftene «Et nytt forsvarssystem i 
dronnninggambitt» (Oslo 1941), «Dronningen 
på b6(!), Nye ideer i dronninggambitt», «Sort 
motspill i dronninggambitt» og «Med fordel for 
sort i dronninggambitt» (Oslo 1943). De tre 
første heftene er åtte sider i A5-format og det 
siste tolv sider. Blyantpåskrift på eksemplarene 
mine tyder på at de første kostet 56 øre per 
stk. og det siste kr 1,40. 

IKKE AKKURAT DRONNINGGAMBIT
Disse heftene handler egentlig ikke om 
dronninggambit (1. d4 d5 2. c4) slik navnene 
på dem forteller, men om et mildt sagt 
originalt forsvarssystem mot 1. d4. I tidlige 
tider ble nok trekket 1. d4 i seg selv delvis 
kalt «dronninggambit» blant folk flest. Gunnar 
Fermanns variant starter slik:

1.d4 c6 2.c4 b5
XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0
9zp-+pzppzpp0
9-+p+-+-+0
9+p+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+PzPPzP0
9tRNvLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy

og med fortsettelsen: 3.cxb5 Da5+
XIIIIIIIIY
9rsnl+kvlntr0
9zp-+pzppzpp0
9-+p+-+-+0
9wqP+-+-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+PzPPzP0
9tRNvLQmKLsNR0
xiiiiiiiiy

Hva er nå dette? Nybegynnertrekk? Nei, 
Fermann var ingen fersk eller svak sjakkspiller. 
Han innleder det første heftet slik: «Jeg 
har i noen år forsøkt å finne et forsvar som 
gir sort fullt like spill i dronning-gambitt. 
Følgende spillemåte ser meget lovende ut», 
og så gir han trekkene til og med 3…Da5+! 
(Fermanns utropstegn). I løpet av heftene 
viser han forskjellige muligheter, og en av 
hovedfortsettelsene er slik:

4.Ld2 Dxb5 5.e4 På det forsiktigere 
alternativet 5.Lc3 er Fermanns idé 5…La6.

XIIIIIIIIY
9rsnl+kvlntr0
9zp-+pzppzpp0
9-+p+-+-+0
9+q+-+-+-0
9-+-zPP+-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-vL-zPPzP0
9tRN+QmKLsNR0
xiiiiiiiiy

I de to første heftene foreskrev han her 5...
Db6 med en hovedidé i åpningen, press mot 
d4-bonden som han ville isolere. For eksempel 
6.Sf3 d5 7.Sc3 dxe4 8.Sxe4 Lf5 9.Sg3 Ld7. 
Men han kom til at innslaget på b2 er enda bedre:

av Øystein Brekke
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5...Dxb2 6.Sc3 Db6 7.Sf3 e6 8.Tb1 
Dd8 9.Ld3 a5!! Fermanns tegnsetting, med 
kommentaren: «Dette ypperlige trekk gir sort 
et sterkt initiativ på dronningfløien. Sort truer 
nå Lc8–a6.»

10.De2 Lb4!
XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+ntr0
9+-+p+pzpp0
9-+p+p+-+0
9zp-+-+-+-0
9-vl-zPP+-+0
9+-sNL+N+-0
9P+-vLQzPPzP0
9+R+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

Igjen Fermanns utropstegn. Han skriver: «Man 
ser nå betydningen av a7–a5, som muliggjør 
dette utmerkede løpertrekk. Sort truer påny 
Lc8–a6. Det er ikke godt å se hvordan hvit 
best skal fortsette i denne stilling...» Gjerne 
bør han her spille 11.0-0, men Fermanns 
variant fortsetter: 

11.e5 f5 12.exf6 Sxf6 
XIIIIIIIIY
9rsnlwqk+-tr0
9+-+p+-zpp0
9-+p+psn-+0
9zp-+-+-+-0
9-vl-zP-+-+0
9+-sNL+N+-0
9P+-vLQzPPzP0
9+R+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

«En levende og interessant stilling, som innbyr 
til kombinasjoner. Sort står i fordel, da han 
er godt utviklet, ferdig til rokade og har en 
bonde mer, som han i nødsfall kan gi tilbake 
for ytterligere å påskynde sin utvikling, og den 
hvite d-bonde er svak. Det er forresten merkelig 
at sort, som stikk i strid med alle gamle, 
gode forskrifter har gjort 4 dronningtrekk i 
åpningen og følgelig burde ligge langt etter i 
utviklingen etter 12 trekk har overvunnet alle 
åpningsvanskeligheter. Utrolig men sant! Som 

en alminnelig regel for behandlingen av hele 
denne spillemåte gjelder forøvrig at sort lengst 
mulig bør avstå fra d7–d5 og heller ikke utvikle 
kongespringeren for tidlig.» (Fermann)

«ENEBAKKVARIANTEN»
Vi lar denne varianten stå som eksempel på 
Fermanns originalitet. Han nevner selvfølgelig 
flere alternativer for hvit, blant annet det enkle 
1. d4 c6 2. c4 b5 3. e4, men mener at svart 
får en gunstig springerplassering på d5 etter 
3…bxc4 4. Lxc4 d5 5. Ld3 dxe4 6. 
Lxe4 Sf6.

Noen av originalheftene har jeg vennlig fått 
av Widar Fossum som forteller at åpningen 
ble kalt Enebakkvarianten. Heftene har tilhørt 
Widars far Jonny Fossum (1913-99) som var 
en ledende spiller og skikkelse i den tidens 
Askim Sjakklubb og kjente Gunnar Fermann 
som i en periode bodde i Enebakk. 

Med moderne analysemotorer er åpningen 
neppe aldeles prima. Men vi får bekreftet at 
flere av Fermanns idéer og analyser i seg selv 
er ganske avanserte. 

Dagens partibaser viser at åpningen har blitt 
spilt i nyere tid. Det tidligste partiet vi finner, 
er G. Soppe – S. Giardelli i det argentinske 
mesterskapet i 1983. Men både dette og 
senere partier er spilt med 1. d4 c6 2. c4 b5 
3. cxb5 cxb5 fulgt av Lb7. Australske Ian 
Rogers er stormesteren som har spilt slik flest 
ganger og med en viss suksess. Først i 2010 
ser vi Enebakkvarianten(!) med 3…Da5+, 
spilt to ganger med remis som resultat av 
David Kudishevitch (rating 2353), den ene mot 
Dimitri Komarov (2523). 

Vi vet ikke hvordan eller om Gunnar Fermann 
selv praktiserte åpningen sin. Han nevner 
faktisk ingen partier i heftene, men har 
tydelig sittet i Oslo under krigen og pønsket 
på denne åpningen med tanke på senere spill. 
Dette er virkelig «åpningsteori», ikke bare en 
gjengivelse av praksis som er det vanligste. 

SJAKKSPILLER OG DIKTER
I det siste av de fire heftene, «Med fordel for sort», 
har Fermann skrevet et dikt nettopp om å sitte på 
hybelen med ensomme lange sjakkanalyser.
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SJAKKSPILLEREN
Og det er atter aften. Han sitter på sin plass
og flytter langsomt brikker bak rutens matte glass.
Og kanskje noen kommer og banker på hans dør.
Og dersom ingen kommer så sitter han som før.

Det er en sjelden nåde, som bliver ham forunt
å sitte slik en aften og samle seg en bunt
av sære, sjeldne tanker den lange, lyse kveld.
Og siden når de spredes, så byr han dem farvel.

For her vil intet trives og her vil intet gro.
Og ingen store tanker vil bygge eller bo
på denne trange hybel hvor sære drømme gror
og blomstrer frem og spirer av et fjernt og fremmed flor.

---

Slik sitter han og drømmer og døser på sin plass
og gransker sjakkens runer bak rutens matte glass.
Og kanskje noen kommer og banker på hans dør.
Og dersom ingen kommer så sitter han som før.

Oslo i oktober 1943
Gunnar Fermann

Tre år senere utga han også sin egen diktsamling 
«To verdener» på Jacob Dybwads Forlag (Oslo 
1946). Tore Ørjasæter omtalte den positivt 
som gjengitt på baksiden. «Denne kunst er 
varsam, men varm og intim og gjevande. Ein 
mogen manns positive resignasjon.»

To verdener i tittelen henspiller nok på 
oppvekstens Kristiania (Oslo) og opplevelser i 
den nye verden Amerika der han tilbrakte store 
deler av livet blant annet som journalist. Han 
var født 31. juli 1892 og emigrerte til New York 
i 1919, men kom tilbake og deltok blant annet 
i tre Landsturneringer i sjakk. 

I 1924 representerte han Schakklubben av 
1911 og vant førstepremie i 2. klasse. I omtalen 
i Norsk Schakblad nr. 7/1924 står det at han 
«er kjendt som en dygtig spiller». 

I 1929 og 30 representerte han Oslo 
Schakselskap i 1. klasse uten å hevde seg teten, 
men i Drammen i 1929 var han den eneste som, 
i et energisk parti, slo den fremadstormende 
unge klassevinneren Andreas Gulbrandsen fra 
Moss, som ble norgesmester to år etter.

FERMANNS (FERMUNS) NYE SYSTEM
Etter krigen reiste han på nytt til USA, og 
Canada, og amerikaniserte etternavnet sitt til 
Fermun. Allerede diktsamlingen hans i Oslo i 
1946 har forfatternavnet Gunnar Fermun. Det 
heter han også i et leserbrev til redaktør Olaf 
Barda i bladet Sjakklivs julenummer i 1946 der 
han forteller at han i et år har spilt i et av New 
Yorks største sjakketablissementer. 

To enda mer sjeldne åpningshefter er 
de som Gunnar Fermun tydelig skrev i 
Amerika, men fikk trykket i Oslo, henholdsvis 
«Dronninggambitten i støpeskjeen» datert juni 
1954 og «Revolt i dronninggambitt» datert 
oktober 1955. Jeg har selv fått en kopi av hvert 
av dem og har aldri sett originaleksemplarer.

Innholdet i de to nye heftene er også egne 
analyser, men han forsvarer ikke lenger 
«Enebakk-varianten» og lanserer i stedet et nytt 
fjerdetrekk for sort i Slavisk dronninggambit:
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1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 Sa6! 
(hans eget utropstegn)

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9n+p+-sn-+0
9+-+p+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+PzPPzP0
9tR-vLQmKL+R0
xiiiiiiiiy

Han har nok selv tenkt ut dette trekket også, 
som vi kan kalle «Fermann-varianten». Han 
innleder det første heftet slik: «Her er et helt 
nytt forsvarssystem i dronninggambitt som 
jeg har introdusert under et flerårig opphold i 
Montreal i Kanada og oppnådd helt enestående 
resultater med mot Montreals sterkeste spillere 
og som jeg anser for 100% korrekt.»

Så har det vel mindre betydning at Fermuns 
(Fermanns) trekk ser ut til å være spilt i ett 
parti før han (Speijer - Englund, Scheveningen 
1913).

Ett parti hadde Fermun nå vunnet så enkelt 
som dette:

5.Lf4 Se4 6.e3 Da5 7.Db3 g5
XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9zpp+-zpp+p0
9n+p+-+-+0
9wq-+p+-zp-0
9-+PzPnvL-+0
9+QsN-zPN+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

8.Sxg5? Sxg5 9.Lxg5 dxc4 med 
offisersgevinst.

Som avslutning på det andre nye heftet skryter 
Fermun litt:

«Som en kuriositet kan nevnes at Joseph 
Engel, da jeg forlot Kanada, ledet Montreal-
mesterskapet i sjakk. (Det var bare to runder 
igjen.) Han har spilt mitt nye forsvarssystem 
både under denne og tidligere turneringer og 
aldri tapt et parti med det. 

Mine egne erfaringer med det er ikke mindre 
oppmuntrende. I de godt og vel to måneder 
jeg nå har vært medlem av Manhattan Chess 
Club har jeg vunnet ca. 75 partier (derav 
mange med mitt nye forsvarssystem), og bare 
tapt et eneste parti. (Og det var med en helt 
annen spilleåpning.) Utrolig, men sant!»

Senere hørte man kanskje ikke mer fra den 
sjakkspillende nordmannen Gunnar Fermun 
«over there». Han døde 1. mai 1970 og ble litt 
senere gravlagt i Oslo. 

Vi vet ikke så mye personlig om Gunnar 
Fermann som ble Fermun og i amerikanske 
kilder noen ganger også Fermund. Han 
var gift med Anna Kathrine Fermun, født 
med etternavn Clausen i Drammen i 1895, 
som døde i Oslo i 1995 en drøy måned før 
hundreårsdagen sin. 

De må ha vært barnløse, og jeg har foreløpig 
ikke klart å finne et bilde av denne mannen 
som var Norges første og mest originale 
sjakkteoretiker.







Nsb #4/201548

En passant

KANDIDATTURNERINGEN

Det er nå klart hvilke 

åtte kandidater som vil 

kjempe om retten til å 

utfordre Magnus Carlsen 

til VM-match neste høst. 

Kandidatturneringen 

avholdes i Moskva i mars og 

feltet består av Vishy Anand, 

Veselin Topalov, Anish Giri, 

Hikaru Nakamura, Fabiano 

Caruana, Levon Aronian, 

Sergey Karjakin og Peter 

Svidler (bildet). 

EUROPACUPEN FOR KLUBBLAGOSS og Vålerenga var de norske representantene i europacupen for klubblag som gikk av stabelen i Skopje i Makedonia i oktober.
Vålerenga imponerte gjennom hele turneringen, og høydepunktet var seieren over russiske Univerzity-Belorechensk med verdensstjerner på samtlige bord. På bildet ser fra venstre Evgeny Romanov, Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm, Johan Sebastian Christansen, Brede Kvisvik og Askild Bryn (Magne Sagafos og Odin Blikra Vea var de siste to spillerne på Vålerengas lag).
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SKOLESJAKKEN ER LANSERT

2. og 3. november ble 

prosjektet SkoleSjakken 

lansert på Naustdal Barne- 

og Ungdomsskule i Sogn og 

Fjordane og på Vaulen skole i 

Rogaland (se bilde). 

Prosjektet starter i disse 

to fylkene våren 2016, og 

introduseres deretter i andre 

fylker frem til våren 2018.

SkoleSjakken tilbyr gratis sjakklærerkurs til personer på eller tilknyttet skolen. Skoler som 

melder seg på prosjektet, får deretter tilsendt gratis lære- og sjakkmateriell og hjelp til å starte 

opp sjakkundervisning på sin skole. Les mer om SkoleSjakken på http://skolesjakken.no.

STJERNEKVINNER
Sjakklubben Stjernen ønsker flere kvinnelige spillere i klubben og i sjakkmiljøet og arrangerer derfor begynnerkvelder for kvinner/jenter med undervisning og turnering med pengepremier. 

Målgruppen er alle kvinner, fra de 
som bare vet hvordan brikkene 
flytter til de som har spilt en del 
mot venner og på nett og som 
har spilt litt i klubb.

Den første spillekvelden 28. 
oktober var en stor suksess med 
seksten entusiastiske deltagere. 
Kanskje andre klubber bør ta 
utfordringen?

En passant
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To år på toppen
- en hyllest til Magnus Carlsen i anledning 25-årsdagen

Den 30. november 2015 fylte sjakkens nummer én, den sekstende verdensmesteren i sjakk, 
Magnus Carlsen, 25 år. Med en slik ung alder er det for tidlig å oppsummere karrieren hans. 
Det er heller ikke målet vårt her. Men vår helt for anledningen har allerede okkupert en 
historisk plass blant fordums sjakkgiganter og det er interessant å studere hans prestasjoner 
i lys av dette mektige selskapet.

Denne artikkelen er derfor tilegnet en annen 
dato, nemlig 22. november 2015. Da er det 
nøyaktig to år siden Magnus Carlsen inntok 
toppen av sjakktronen gjennom å beseire 
Vishy Anand i Chennai. I disse to årene har 
sjakkverdenen med stor interesse fulgt Carlsens 
utvikling. For å evaluere hans prestasjoner de 
siste to årene, vil vi her sammenligne hans 
resultater med sine forgjengeres spill i den 
samme perioden. 

En biografisk studie av de femten foregående 
verdensmesterne viser at det å vinne den 
høyeste tittelen har hatt store ringvirkninger 
– både personlig og profesjonelt – på deres 
framtidige trekk (bokstavelig talt), valg av 
turneringer og generelle prestasjoner. Det har 
snarere vært regelen enn unntaket at etter 
at den første euforien har lagt seg så har 
grandiose lovnader forblitt uoppfylt.

Samtidig er det slik at sjakkverdenen alltid 
observerer den nye verdensmesteren 
med argusøyne og avventer nye seire og 
suksesser som enten vil bekrefte eller 
avkrefte verdensmesterens unike posisjon 
i sjakkhierarkiet. Ikke alle betrakter 
nødvendigvis verdensmesteren som den beste 
sjakkspilleren. Og motstandere er dobbelt 
motivert når de spiller mot verdensmesteren 
og øyner en sensasjonell seier.

Sjakkhistorien viser at ikke alle verdensmestere 
har lyktes med å bekrefte sin dominans overfor 
sine konkurrenter i løpet av det første året på 
tronen. La oss nå foreta en reise gjennom 
sjakkhistorien, fra Steinitz til Carlsen, der vi 
også tar i betraktning spillernes alder da de 
oppnådde tittelen.

STEINITZ
Wilhelm Steinitz ble den første verdensmesteren 
i sjakk i 1886 i en alder av 49 år. Hans 
hovedbeskjeftigelse de første to årene etter 
at han hadde oppnådd tittelen, var ikke sjakk, 
men journalistikk. Han publiserte utallige 
artikler i amerikanske aviser og tidsskrifter 
og grunnla i 1895 The International Chess 
Magazine. Han avslo utfordringen fra Henry 
Bird om en tittelmatch med begrunnelsen at 
den engelske spilleren ikke hadde tilstrekkelige 
seire å vise til fra internasjonale turneringer. 
Matchen mot Louis Paulsen kom heller ikke i 
stand på grunn av finansielle vanskeligheter.

LASKER
Så var det Emanuel Lasker som vant VM-
tittelen i 1894 i en, for den tiden, ung alder av 
25 år. Straks etterpå ga han en rekke leksjoner 
i London til en gruppe av engelske spillere. 
Leksjonene ble senere gitt ut i bokform i 
standardverket «Common Sense in Chess». I 
løpet av sitt andre år på sjakktronen deltok han 
bare i to turneringer. 

av Vitaly Gnirenko

Laskers resultater i offisielle turneringer
(fra 27. mai 1894 til 26. mai 1896)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

1895 Internasjonal 
turnering,
Hastings

14 4 7 3 M. Chigorin
K.Bardeleben
S. Tarrasch
J. Blackburn

1895/
1896

Internasjonal 
turnering,
St. Petersburg

8 3 7 1 G. Pillsbury 
(to ganger)
W. Steinitz

Totalt 22 7 14
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CAPABLANCA
José Raúl Capablanca beseiret Lasker i 1921 
som 32-åring. Kort tid etterpå giftet cubaneren 
seg og det kan se ut som om han i tiden etterpå 
prioriterte et rolig familieliv. Det forhindret ham 
ikke fra å holde flere simultanoppvisninger 
samtidig som han arbeidet med boken sin, 
«Chess Fundamentals». Sommeren 1922 
vant cubaneren svært overbevisende den 
internasjonale turneringen i London der så å 
si hele verdenseliten – med unntak av Lasker 
– var samlet med den formidable scoren 13 
poeng av 15, uten tap.

ALEKHINE
Den fjerde verdensmesteren i sjakk, Alexander 
Alekhine var 35 år da han beseiret Capablanca 
i 1927. I løpet av sitt første år på tronen 
populariserte han spillet på ulike måter, blant 
annet ved å gi simultanoppvisninger i en rekke 
forskjellige land. Noen av Alekhines mest 
berømte kombinasjoner skriver seg fra disse 
simultanpartiene. Han publiserte også bøkene 
«My Best Games of Chess, 1908-1923» og 
turneringsrapporten «New York International 
Chess Tournament, 1927». I juli 1929 vant 
Alekhine enkelt en turnering i Bradley Beach 
i New Jersey med 8,5 poeng av 9 før han, i 
november samme år, forsvarte VM-tittelen sin i 
en match mot Efim Bogoljubow (+11, -5, =9).

EUWE
Dr. Max Euwe oppnådde VM-tittelen i en alder 
av 34 år da han meget overraskende slo 
Alekhine i VM-matchen deres i 1935. Han ble 
dermed den femte verdensmesteren i sjakk 
og samtidig den første mesteren som aktivt 
deltok i turneringer i løpet av sine to første 
år på tronen, bemerkelsesverdig ettersom 
nederlenderen slett ikke var profesjonell 
sjakkspiller på heltid. 

I stedet underviste Euwe i matematikk 
på et jentegymnasium i Amsterdam, noe 
han fortsatte med i hele perioden frem til 
returoppgjøret mot Alekhine i 1937. 

Euwes resultater i 1936-37 gjengis nedenfor. 
Det er verdt å dvele ved turneringen i 
Nottingham 1936 som er berømt for å ha 
hatt fem verdensmestere i feltet: Lasker, 

Euwes resultater i offisielle turneringer
(fra 16. desember 1935 til 7. desember 1937)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

1936 Noteboom Cup,
Leiden

2 0 1 1

Internasjonal 
turnering,
Zandvoort

5 1 5 2 E. Bogoljubow

Internasjonal 
turnering, 
Nottingham

7 2 5 3-5 A. Alekhine
E. Lasker

Internasjonal 
turnering, 
Amsterdam

3 0 4 1-2

1937 Match mot W. 
Winter
(lagkamp 
Nederland-
England)

2 0 0

Noteboom Cup, 
Leiden

2 1 0 1-2 P. Van Hoom

Internasjonal 
turnering, Bad 
Nauheim

3 1 2 1 E. Bogolubov

Nasjons-
turnering, 
Stockholm

8 2 3 A. Liliental
T. Gauffin

VM-match mot 
A. Alekhine

4 10 11 A. Alekhine

Totalt 36 17 31
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Max Euwe
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Capablanca og Alekhine var alle eks-
verdensmestere. I tillegg deltok den 
regjerende verdensmesteren Euwe og 
framtidig verdensmester Mikhail Botvinnik. 
Ved siden av disse samlet feltet spillere 
som Fine, Samuel Reshevsky og Salo Flohr, 
alle regnet som potensielle utfordrere til 
verdensmestertittelen. Euwes resultat, bare 
et halvt poeng bak førsteplassen, må regnes 
som en suksess, spesielt tatt i betraktning 
at han kom til turneringen etter et intensivt 
akademisk år.

I 1937 kom nederlenderen foran Bogoljubow og 
Alekhine i turneringen i Bad Nauheim i Tyskland. 
Også verdt å nevne er hans to betydningsfulle 
seire over Alekhine i turneringene i Amsterdam 
og Bad Nauheim. Oversikten viser at, stikk i 
strid med den alminnelige oppfatningen om 
at Euwe kom lett til VM-tittelen, så var spillet 
hans i de to årene han innehadde tittelen, en 
verdensmester verdig.

BOTVINNIK
Mikhail Botvinnik ble den sjette verdensmesteren 
i sjakk som 36-åring da han vant VM-
turneringen i Haag og Moskva i 1948. Etter det 
arbeidet han med sin doktorgradsavhandling i 
elektroteknikk og spilte ikke en eneste offisiell 
turnering de neste tre årene.

SMYSLOV OG TAL
Resultatene til Vassily Smyslov og Mikhail 
Tal, henholdsvis den syvende og åttende 
verdensmesteren i sjakk, faller utenfor 
rekkevidden av denne artikkelen. Begge 
hadde VM-tittelen bare i ett år og mesteparten 
av denne tiden gikk med til å forberede seg 
til returoppgjøret som den detroniserte 
verdensmesteren etter datidens regelverk 
hadde rett på. Som kjent vant Botvinnik begge 
returoppgjørene.

PETROSIAN
Da Tigran Petrosian ble ny verdensmester i 
1963 (i en alder av 33), uttalte han:

«Botvinnik spilte ikke mye. Som verdensmester 
mener jeg at man har en forpliktelse til å stille 
opp i turneringer mot de beste spillerne i 
verden.»

Han holdt lovnaden sin og spilte hyppig og 
med stor suksess. I 1966 forsvarte han VM-
tittelen sin i en match mot Spassky. 

SPASSKY
Boris Spassky var 32 år da han ble den tiende 
verdensmesteren i sjakk ved å beseire Petrosian 
i deres andre VM-match i 1969. Spassky lovet 
å være en aktiv verdensmester og allerede i 
juni samme år spilte han for Sovjetunionen i en 
match mot Jugoslavia. Spassky var imidlertid 
ikke særlig tilfreds med eget spill i perioden:

«Jeg forstod at mine første partier som 
verdensmester ville tiltrekke seg spesiell 
oppmerksomhet, og jeg hadde ikke nok selvtillit 
til å motstå presset. I gamle dager kunne 
spillere som vant VM-tittelen trekke seg tilbake 
i lang tid og forberede seg til nye oppgjør. Men 
jeg måtte sette meg ned ved brettet igjen kort 
tid etter matchen mot Petrosian.»

Petrosians resultater i offisielle turneringer
(fra 21. mai 1963 til 20. mai 1965)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

1963 Piatigorsky Cup, 
Los Angeles

4 1 9 1-2 S. Gligoric

III Spartakiad 
USSR,  Moscow

4 2 3 - V. Korchnoi
E. Geller

1964 Internasjonal 
turnering, Bue-
nos Aires

8 0 9 1-2

Lagkamp USSR, 
Moskva

2 1 3 M. Botvinnik

Sjakk OL, Tel 
Aviv

6 0 7

Championship 
of  «Trade 
Unions», 
Moscow

7 1 7 1 V. Liberzon

1965 Internasjonal 
turnering, 
Zagreb

7 1 1 3 L. Portisch

Totalt 38 6 49
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Det første vi merker oss ved å studere tabellen 
nedenfor, er fraværet av tap. Spassky tapte 
uhyre sjelden. Men i den sterkeste turneringen 
i perioden, i Mallorca, gjorde Spassky et 
beskjedent resultat til verdensmester å være. 
Ellers kan vi nevne hans betydningsfulle seier 
over Fischer i sjakk-OL i Ziegen i 1970. Senere 
har det vært en gjengs oppfatning at nettopp 
denne seieren mot Fischer, samt det forhold 
at Spassky sjelden spilte turneringer mot de 
beste spillerne i verden, gjorde at russeren 
ikke var mentalt godt nok forberedt til møtet 
med Fischer i 1972.

FISCHER
Den ellevte verdensmesteren i sjakk, Robert 
James «Bobby» Fischer, vant den berømte VM-
matchen på Reykjavik i 1972. Straks etterpå 

lovte han å profesjonalisere sjakk og han 
erklærte:

«Alt jeg vil gjøre, noensinne, er å spille sjakk.»

Det ble startet forhandlinger med Spassky om 
en returmatch i Las Vegas med en historisk høy 
premiepott på 1 million dollar. FIDE-president 
Max Euwe støttet ideen, men den materialiserte 
seg aldri. Og som alle vet, spilte ikke Fischer 
et eneste turneringsparti de tre årene han var 
verdensmester.

KARPOV
Da Fischer ikke møtte opp for å forsvare 
tittelen sin i 1975, ble Anatoly Karpov den 
tolvte verdensmesteren i sjakk i en alder av 
bare 23 år. Karpov måtte vise seg tittelen 
verdig gjennom turneringsprestasjoner, noe 
han gjorde til gagns. Som det framgår av 
tabellen nedenfor, var Karpovs spill i perioden 
1975-77 makeløst og sammen med Kasparov 
regnes han fortsatt som den mest suksessrike 
turneringsspilleren i historien. 

Spasskys resultater i offisielle turneringer
(fra 18. juni 1969 til 17. juni 1971)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

1969 Lagkamp  
Jugoslavia - 
USSR,
Skopje

0 0 3 -

Internasjonal 
turnering,
San Juan

8 0 7 1

Internasjonal 
turnering,
Palma de 
Mallorca

3 0 14 5

1970 Kamp USSR  
mot resten 
av verden,  
Beograd

1 1 1 B. Larsen

Oegstgeest  
turneringen,
Leiden

2 0 10 1

IBM turneringen 
Amsterdam

8 0 7 1-2

Sjakk OL, 
Ziegen

7 0 5 1-2

Totalt 29 1 47

Foto: W
ikiM

edia

Anatoly Karpov dominerte sjakken fra 1975-85.
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KASPAROV
Den trettende verdensmesteren i sjakk, Garry 
Kasparov hadde en vanskelig oppgave. Etter 
to tøffe matcher mot Karpov i 1984-85, den 
første ble avbrutt etter 48 (!) partier på 
stillingen 5-3 til Karpov i avgjorte partier, 
hadde han under ett år på å forberede seg til 
det vanskelige returoppgjøret. Senere skrev 
han om denne tiden:

«Tiden var i ferd med å renne ut, men teamet 
mitt arbeidet veldig effektivt. Med Smyslovs og 
Tals skjebner friskt i minne, og ved å ha tilegnet 
meg Botvinniks jerndisiplin når det gjaldt 
trening, stilte jeg maksimalt godt forberedt og 
med sjakkforståelse på et nytt nivå.»

Før returoppgjøret rakk Kasparov å publisere 
kommentarer til alle 24 partiene fra VM-
matchen i 1985. Spilletrening fikk han gjennom 
treningsmatcher mot Jan Timman (+3, -1, 
=2) – på den tiden rangert som nummer tre 
i verden – og Anthony Miles som han knuste 
med sifrene 5,5 – 0,5. (Det var etter denne 
matchen at Miles kom med sin berømte 
bemerkning om at han trodde han skulle spille 
mot verdensmesteren, ikke et «monster med 
tusen øyne» - red.anm.)

Ved siden av sjakk rakk Kasparov også i juni 
1986 å fullføre universitetsgraden sin innen 
språk på universitetet i Baku. Kasparovs to 
første år på toppen ble avsluttet med hans 
fjerde (!) match mot Karpov. To år og én måned 
etter at han vant VM-tittelen for første gang, 
ble Kasparov dermed trippel verdensmester. 
Ingen har ennå klart å gjenta den bedriften.

Karpovs resultater i offisielle turneringer
(fra 4. april 1975 til 3. april 1977)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

1975 Vidmar 
memorial,
Portoroz - 
Ljubliana

7 0 8 1

VI  Spartakiad 
USSR,
Riga

4 0 3 -

«Tournament 
Stars», Milan:

3 1 7 2-4 U. Andersson

-  match mot 
Petrosian 
(semifinale) 

0 0 4

-   match mot 
Portisch (finale)

1 0 5

1976 «Solidarity» 
turneringen, 
Skopje

10 0 5 1

Team Cup 
USSR,
Tbilisi

2 0 4 -

Max Euwes 
jubileums  
turnering,  
Amsterdam

2 0 4 1

Marlboro-
Loyola Kings 
Chaiienge,
Manila

1 1 4 2 E. Torre

Montilla-Moriles 5 0 4 1

44th Ch USSR 8 1 8 1 E. Geller

1977 West Germany 
championship,
Bad Lauterberg

9 0 6 1

Totalt 52 3 62

Kasparovs resultater i offisielle turneringer
(fra 9. november 1985 til 19. desember 1987)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

1986 VM-match 
mot Karpov, 
London-
Leningrad

5 4 15 A. Karpov

Sjakk  OL, 
Dubai

7 1 3 Y. Seirawan

OHRA 
tournament,
Brussels

6 1 3 1 N. Short

1987 S.W.I.F.T. 
tournament,
Brussels

6 0 5 1-2

VM-match 
mot Karpov, 
Sevilla

4 4 16 A. Karpov

Totalt 28 10 42
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KRAMNIK
Den fjortende verdensmesteren i sjakk, 
Vladimir Kramnik – han var 25 år da han 
beseiret Kasparov i en av de største skrellene 
i VM-historien – spilte lite og klarte heller ikke 
å befeste sin nye posisjon i sjakkhierarkiet i 
kamp med sine konkurrenter.

ANAND
Vishy Anand ble den femtende verdensmesteren 
i sjakk som 37-åring ved å vinne VM-
turneringen i Mexico City i 2007. I løpet av sine 
to første år på sjakktoppen, vant han kun én 
turnering. Hans vanskeligste motstander var 
Levon Aronian som beseiret verdensmesteren 
hele tre ganger i denne perioden. Men fokuset 
til inderen var å forberede seg til VM-matchen 
mot Kramnik i Bonn i Tyskland i 2008 og denne 
vant Anand på en overbevisende måte og 
beholdt dermed tittelen sin.

CARLSEN
Magnus Carlsen var 22 år da han beseiret 
Anand på inderens hjemmebane og ble 
verdensmester i sjakk. Carlsen har vært en 
aktiv verdensmester.

Han nølte ikke med å delta i noen av de sterkeste 
turneringene gjennom tidene. Resultatet fra 
hans første år som verdensmester var vellykket: 
førsteplass i to viktige turneringer og seier 
mot Anand i returoppgjøret. I juni 2014 rakk 
Carlsen dessuten å ta VM-titlene i både lyn- og 
hurtigsjakk, og på denne måten som første mann 
i historien å inneha «alle beltene» samtidig.

Likeledes startet han 2015 på briljant vis, 
men så snudde hellet. Det kan se ut som 
tapet mot Topalov i Norway Chess, der 
han lot tiden gå ut i en vunnet stilling, 
påvirket Carlsen psykologisk. Han avsluttet 
turneringen med en uvanlig lav poengscore 
og tapte ytterligere tre partier.

Hvis vi ser på sjakkhistorien, er det bare to 
andre verdensmestere som har tapt fire partier 
i én turnering: Emanuel Lasker (Gasting 1895, 
+14, -4, =3) og Vladimir Kramnik (Sofia, 2005, 
+2, -4, =4).

Carlsens forsøk på å gjenopprette maktbalansen 
i Sinquefield Cup i Saint Louis mislyktes. Han 
var neppe fornøyd med 5 poeng av 9 og delt 
annen- til femteplass, etter ytterligere to tap.

Bare fremtiden kan fortelle oss hva denne 
nedgangen i prestasjoner skyldes.

For øyeblikket kommer Carlsen uansett godt 
ut av en sammenligning med sine forgjengere: 
Han er dobbelt verdensmester, vinner av fem av 
de sterkeste turneringene i perioden og han er 
nummer én på ratinglistene. Disse resultatene 
kan sammenlignes med Karpovs og Kasparovs 
suksesser. En viktig forskjell er imidlertid den 
høye prosentandelen tap hos Carlsen.

Hvis vi også tar i betraktning matcher og 
lagturneringer – hvor taktikk kan spille en 
avgjørende rolle – har Magnus fjorten tap i 
løpet av 101 partier de siste to årene, noe som 
utgjør 13,9 % (etter lag-EM på Island er tallet 
enda høyere – red.anm.)

Anands resultater i offisielle turneringer
(fra 30. september 2007 til 29. september 2009)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

2007 Europacupen 
for klubblag

1 0 2 -

Bundesliga 0 0 2 -

2008 Corus 
tournament,
Wijk aan Zee

3 1 9 3-4 T. Radjabov

Morelia - 
Linares 

4 1 9 1 L. Aronian

Grand Slam 
Chess Final,
Bilbao 

0 2 8 6 V. Topalov
L. Aronian

VM-match mot 
Kramnik, 
Bonn

3 1 7 V. Kramnik

2009 Ciudad de 
Linares

2 2 10 4 L. Aronian
M. Carlsen

Bundesliga 2 0 0

Total 15 7 47
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Carlsens resultater i offisielle turneringer
(fra 23. november 2013 til 22. september 2015)

år turnering,
sted

resultat nr tap mot:

+ - =

2014 Zurich Chess 
Challenge, 
Zurich

3 0 2 1

Gashimov Memorial,
Shamkir

5 2 3 1 F. Caruana
T. Radjabov

Norway Chess,
 Stavanger

1 0 8 2

Sjakk OL, 
Tromsø

5 2 3 1 F. Caruana
T. Radjabov

Sinquefield Cup,
 Saint Louis

2 1 7 2 F. Caruana

VM-match mot 
Anand, Sochi

3 1 7 - V. Anand

2015 Tata Steel Masters,
Wijk aan Zee

6 1 6 1 R. Wojtaszek

GRENKE Chess 
Classic,
Baden Baden

3 1 3 1-2 A. Naidijtsch

Gashimov Memorial,
Shamkir

5 0 4 1

Norway Chess,
 Stavanger

2 4 3 7-8 V. Topalov
F. Caruana
V. Anand
J. Hammer

Sinquefield Cup,
 Saint Louis

3 2 4 2-5 V. Topalov
A. Grischuk

Total 38 14 49

Til sammenligning hadde Karpov i den samme perioden 
tre tap på 117 partier, som utgjør 2,6 %.

Det bør også nevnes at i løpet av de to siste årene har 
fem spillere, på Carlsens bekostning, klart å beseire 
en regjerende verdensmester for første gang: Arkadj 
Naiditsch, Ivan Saric, Radoslaw Wojtaszek, Jon Ludvig 
Hammer og Alexander Grischuk (i lag-EM på Island 
ble Yannick Pelletier den sjette - red.anm.). De ble 
med det medlemmer av den symbolske Sjakklubben 
av Mikhail Chigorin - se Nsb #3/2015. 

Foto: Yerazik Khachatourian

Til sammenligning utvidet Kasparov 
og Karpov klubben med bare to 
medlemmer hver i samme periode.

Men det bør nevnes til Carlsens 
forsvar nevnes at han også i stor 
grad har klart å veie opp for tapene 
ved å vinne en høy prosentandel av 
partiene sine som igjen har resultert i 
strålende turneringsseire.

For å oppsummere artikkelen, har 
sjakken for tiden en verdensmester 
som gjennom sine prestasjoner 
på brettet har gjort seg fortjent til 
tittelen verdens beste sjakkspiller. 
Han er 25 år gammel og suksessene 
hans framstår overbevisende og 
enestående selv sammenlignet 
med hans fremste forgjengere på 
sjakktronen.

Carlsens innsats for å popularisere 
sjakk over hele verden skal heller ikke 
underslås og hans kombinasjon av 
ungdommelighet og suksess lokker 
nye spillere til brettet hver dag.

Hvor går veien nå for Magnus Carlsen og 
våpendrager Peter Heine Nielsen?
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av Victor Hansen 

Sjakkspråk

victor@vanhansen.info

Skal vi sjakke?
Nei, dette er ikke navnet på et tv-program hvor uinnvidde skal lære å spille tandemsjakk med 
en stormester, men en annen måte å spørre om vi skal ta et parti sjakk på – på nederlandsk. 

Der i gården heter «spille sjakk» nemlig 
schaken. Hvis vi skulle uttrykt oss på samme 
måte på norsk, ville det blitt «sjakke», men 
det gjør vi altså ikke. For når vi sjakker på 
norsk, setter vi motstanderens konge i 
sjakk. Derfor virker spørsmålet i overskriften 
meningsløst på norsk.

Mens vi altså spiller sjakk på norsk og alle 
andre germanske språk (engelsk play chess, 
tysk Schach spielen, islandsk spila skák, 
færøysk leika talv, dansk spille skak og svensk 
spela schack), har nederlenderne gått sin 
egen vei med sitt schaken. Dette skyldes at 
man på nederlandsk lenge har hatt lettere for 
å lage nye verb av eksisterende substantiv. 
Verbet schaken av schaak er belagt allerede i 
middelnederlandsk, altså i hvert fall før 1500.

De nederlandske verbene voetballen 
(«fotballe») og tennissen («tennise») kommer 
i samme kategori, mens vi på norsk spiller 
både fotball, tennis og altså sjakk. Likevel kan 
vi lage nye ord på norsk som nederlenderne 
har gjort det med schaken. Ta for eksempel 
å sykle av sykkel (analogt til engelsk to bike 
av bike eller nederlandsk fietsen av fiets) eller 
de nyere eksemplene å maile og å scanne 
av substantivene mail og scanner (som på 
engelsk). Interessant er også å jobbe av jobb 
(for det heter jo to work på engelsk) og ganske 
vanlig er vel også busse av buss (i hvert fall vil 
et lokallag i et norsk parti at stedets innbyggere 
skal «busse, sykle og gå mer»).

Både måten å lage nye ord på og ords betydning 
kan forandre seg over tid. Ett eksempel på 
et ord som har forandret betydning over tid, 
er idrett (norrønt íþrótt). Bokmålsordboka 
definerer idrett som «sport som krever kroppslig 
dyktighet, styrke og/el. utholdenhet» og oppgir 
samtidig at idrett «spøkefullt» kan bety «form 
for åndelig eller kroppslig virksomhet». Spøk 
eller ikke, det er ikke lenge siden det pågikk 
en høylydt diskusjon om sjakkforbundet skulle 
søke opptak til idrettsforbundet, og Norges 

Toppidrettsgymnas har hatt egen sjakklinje 
siden 1998.

Selv om dette ikke er et innlegg i ordskiftet 
om medlemskap i idrettsforbundet, kan det 
konstateres at norrønt íþrótt omfatter vesentlig 
flere disipliner enn idrett gjør i dag. Det norrøne 
íþrótt omfatter i hvert fall både «åndelig og 
kroppslig ferdighet [og dessuten] dyktighet, 
yrke, kunnskap, idrett»(*). Begrepet ser ut til å 
ha vært nært knyttet til kongelige og fyrstelige 
hoff. De sju ridderlige kunster ved hoffet – 
ridning, svømming, bueskyting, fekting, jakt, 
sjakk og diktskriving – ble alle definert som 
íþrótt (**). Vi merker oss at sjakk er med på 
denne lista, og at i hvert fall diktskriving trolig 
ville falt utenfor definisjonen av idrett i dag.

Noen ganger kan ord også få en annen 
lokal betydning fordi omstendighetene er 
spesielle. I sjakkbygda Ströbeck (se artikkel 
s. 18 i dette bladet) som har en nesten tusen 
år gammel sjakktradisjon å vise til, finnes 
det en forening for ivaretakelse og pleie av 
sjakktradisjonene i bygda. Denne foreningen 
har også representanter i kommunstyret. Da er 
det fristende å si at velgerne deres har stemt 
på sjakkpartiet – i dobbelt forstand.

Ordbøker: Bokmålsordboka, Middelnederlandsch 
Woordenboek, Woordenboek der Nederlandse Taal

(*) jf. Bjorvand/Lindeman (2007): Våre arveord. 
2. utgave. Instituttet for sammenlignende 
samfunnsforskning, s. 530.

(**) jf. Teichert, Matthias (2014): Sport und Spiel bei 
den Germanen. Nordeuropa von der römischen 
Kaiserzeit bis zum Mittelalter (= Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde, Ergänzungsbd. 
88; Berlin/Boston), s. 5.

«Mens vi altså spiller sjakk på norsk og alle 

andre germanske språk, har nederlenderne 

gått sin egen vei med sitt schaken.»
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av Bjarne Zachariassen

Carlsens metode
Aage G. Sivertsen

Magnus  
Forlag: Kagge

300 sider 

Boka «Magnus» 
gir et unikt 
innblikk i Team 
Carlsen. Mest i 
den grå eminense 
Henrik. Den 
milde bakmann 
har tydelig styrt 

Carlsenskuta med fast hånd fra starten, både 
som strateg og pappa. Strategen turte å si nei 
til råd fra allverdens sjakkekspertise, og ja til 
å innlede samarbeid med sin rake motsetning 
Espen Agdestein. Som pappa har han, sammen 
med resten av en sammensveiset familie, gitt 
omsorg framfor press, så et unikt sjakktalent 
fikk blomstre.

Aage Sivertsen er en erfaren journalist og 
dokumentarist som evner å få tillit hos sine 
kilder. I boka har han fått mange sjakkautoriteter 
i tale. Som Anands manager, Polgar og Short. 
Klart viktigst er den kontakt han har fått med 
familien Carlsen. Dette gjelder først og fremst 
Henrik, som har tatt flere vanskelige valg enn 
man tenker over, men også omsorgsfulle søstre 
og en tidvis bekymret mamma.

GULLKORN
Min største leserglede fikk jeg av de små 
ukjente episoder utenfor sjakkbrettet. At 
den unge Magnus trivdes bedre med Klara 
Kasparov enn hennes mer berømte sønn, 
første gang de møttes. Ved samme besøk 
fikk Magnus hjemmelekse av sjakklegenden. 
Magnus gadd ikke gjøre leksen ferdig. Hvor 
mange andre ambisiøse foreldre hadde syntes 
det var helt greit?

Fornøyelig er det også å lese at sjakkgeniet 
ladet opp til partier under VM-matchen i Sotsji 
med terningspill, poker og den relativt lettbente 
filmen «Get Ready to be Boyzvoiced». Eller at 

NRK-journalistene Rolfsrud og Støstad fikk 
best tilgang til Magnus under VM-matchen, 
ikke minst fordi de var habile fotball- og 
basketballspillere.

LANGE REFERAT
Min fremste innvending mot «Magnus», er 
at den gir for mange og lange referater fra 
allerede kjente turneringer og VM-partier. 
Sjakk uten diagrammer fungerer ikke godt 
nok verken for sjakkspillere, eller nysgjerrige. 
Sivertsen er best som journalist utenfor de 
64 ruter. I tillegg synes jeg redaktøren kunne 
vært tøffere. Boka ville for meg vært enda mer 
lesverdig med mer om noe, og mindre om alt.

KONFLIKT
Nsbs lesere er kanskje opptatt av konfliktstoff 
fra vår andedam. Det gir boka lite av. VG slo 
stort opp at Henrik Carlsen fortalte Simen 
Agdestein at han ikke hadde noe med å oppdra 
Magnus. Felles for konfliktene med Kasparov 
og Agdestein er at Henrik har håndtert dem, 
og overlatt til Magnus å spille sjakk med de 
samme personer.

Jeg synes det er interessant å lese historien der 
OL i Tromsø ga Magnus en million kroner for 
å promotere OL. Flere i sjakk-Norge var kritisk 
til beløpets størrelse, og Magnus gjenytelse. 
Men Espen Agdestein gjorde ikke noe annet 
enn å tegne en for dem god kontrakt, på et 
tidspunkt der Team Carlsen trengte penger, 
blant annet til å lønne Kasparov. For meg 
er det nå åpenbart at manageren og Team 
Carlsen ikke burde kritiseres for å ha vært mer 
profesjonelle enn sin motpart.

«Magnus» gir mange nye historier, kjennskap 
til hvordan Carlsens karriere er bygd opp, og 
de som har vært rundt ham. Det som eventuelt 
gjenstår, er en bok der man blir bedre personlig 
kjent med hovedpersonen selv.

«Min største leserglede fikk jeg av de små ukjente episoder utenfor sjakkbrettet.»

Anmeldt
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NORSK SJAKKBLAD 
GRATULERER MED DAGEN!

  80 ÅR
23.1.  Kjell Grong, Lillestrøm SK
14.2.  Bjørn Bergersen, Gjøvik SK
1.3.  Ivar Viken, NSSF

  75 ÅR
5.1.  Haakon M Kibsgaard, SK 1911
11.1  Karsten Ovesen, Sevland SK
12.3.  Olav Skjetnemark, Namsos SK  

  70 ÅR
3.1.  Odd Martin Kvile, Eidsvoll SK
8.1.  Hans J Finne, Våler SK
13.1.  Olav Begby, Fredriksstad SS
24.1.  Karl Claes, SK 1911
6.3.  Skjalg Rafnung, Narvik SK
11.3.  Kjell Ringstad, Caissa SK
22.3.  Tom Zakariassen, Fredriksstad SS

  60 ÅR
1.1.  Paul Johansen, Moss SK
7.1.  Roy Drange Hansen, SK 1911
11.1.  Inge Liland, ab
16.1.  Sjur Agdestein, Steinkjer SL
23.1.  Rolv Stjern, Eidsvoll SK
6.2.  Odd Øivind Bergstad, Nordstrand SK
27.2.  Knut Valle, Otta SK
4.3.  Olga Jakola, Kirkenes SK
7.3.  Ragnar Edvardsen, Drammens SK
8.3.  Rolf Theodor Roderburg, OSS
16.3.  Asle Jørgensen, SK Kampen
20.3.  Øystein Brekke, Modum SK
25.3.  Henning Pettersen, Lillehammer SS
31.3.  Tore Alm, Lillestrøm SK

  50 ÅR
30.1.  Lars Edvardsen, Moss SK
2.2.  Per Rage, OSS
3.2.  Kjell Arntsen, Vestvågøy SK
4.2.  Kjell T Sandum, Kristiansund SK
6.2.  Terje C Samuelsen, Halden SK
9.2.  Karsten Rye, Bergens SK
19.2.  Geir Romsdal, Komsa SK
2.3.  Thomas Schelver, Porsgrunn SK
14.3.  Terje Næss, Konnerud SK
15.3.  Vidar Johansen, Caissa SK
23.3.  Terje Høidahl, Sarpsborg SK
29.3.  Marianne Langvik, Hell SK

TURNERINGSKALENDER

DESEMBER
9. Den store griseturneringen
info: Erling Skjelstad, erlingskjelstad@me.com

11. Sarpsborg SK vinterhurtigsjakk NGP 2015
info: Ole Kr. Førrisdahl, ole.k.forrisdahl@gmail.com

12. NTG Hurtig-GP desember 2015
info: Simen Agdestein, simena@ntg.no

27. Hurtigsjakk for seniorer
info: Kjell Martin Haug, kjell.martin.haug@getmail.no 

27.12-3.1 TV2 Chess International 2015  (se annonse s. 9)
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com

30. Fagernes Christmas Blitz
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com

JANUAR
1.1.-2.1 Fagernes Rapid NGP
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com 

8. Det åpne NM i lynsjakk
info: http://www.sjakk.net/NM-festival-2016/program-lynsjakk.php

9.-10. Det åpne NM i hurtigsjakk
info: http://www.sjakk.net/NM-festival-2016/index.php

15.-17. Eliteserien 2. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

16.-17. Seriesjakken 3. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

22.-24. Grensesjakken Grand Prix 2016 (se annonse s. 63)
info: Jonar Lensebakken, kongesjakk@gmail.com

25. Åpent Rogalandsmesterskap i lynsjakk NGP 2016
info: Carsten Beer Jacobsen, sjakk@cicons.no

29.-31. Finnmarkmesterskap for lag 
info: Finnmark Sjakkrets, tron@walseth.no 

31. Levanger Hurtig Grand Prix 2016
info: Terje Lund, t-lun@online.no

FEBRUAR
6.-7. Seriesjakken 4. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

12.-14. Arendal Grand Prix 2016  (se annonse s. 67)
info: Tommy V. Thoresen, vithores@online.no

21. Konnerud vinterlyn
info: Roger Løvaas, roloevaa@online.no 

MARS
4.-6. Eliteserien 3. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

5.-6. Seriesjakken 5. helg
info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

5.-6. NNM lag
arrangør søkes, info: Norges Sjakkforbund, nsf@sjakk.no

20.-27. Fagernes International og Det Åpne NM 2016
info: Hans Olav Lahlum, hansolahlum@gmail.com 

Øystein Brekke fyller 60 i mars.
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Senior B i Landsturneringen
fra Finn Syvertsen (Asker)

På side 6 i forrige nummer gir man inntrykk 
av å dekke alle klassene i NM, men gjør det 
ikke. Senior B mangler i hvert fall. Tidligere 
norgesmesterskap mener jeg ble dekket i 
Norsk Sjakkblad med en fullstendig oversikt 
slik denne massemønstringen fortjener. Hvis 
dette er en planlagt endring, er den ikke til 
det bedre.

Det er nettopp vi på det lavere plan som 
trenger den oppmuntringen som det er å bli 
nevnt i Sjakkbladet. Jeg tror totaloversikten 
over deltakere/klasser er viktig.

Svar fra redaksjonen

Her er det bare å beklage. Et forsøk på å spare 
plass burde selvsagt ikke gått på bekostning av 
B-klassene. Med håp om tilgivelse publiserer 
vi resultatlistene i Senior B og Kadett B her. 

Urettferdig om Tal
fra Øystein Brekke (Modum)

Redaksjonen plasserte et bilde av legendariske 
Mikhail Tal (1936-92) i Kristoffer Gressli sin 
utmerkede gjennomgang av «Sjakkens skikk 
og bruk» i forrige sjakkblad. Men bildeteksten 
«Eks-verdensmester Mikhail Tal – alle 
sjakkdommeres mareritt» må ha vært uheldig.

Jeg har aldri hørt om Tal som annet enn en 
særdeles korrekt og vennlig gentleman også 
ved brettet. I kontakt med redaktør Leif Erlend 
nevner han bare det berømte «blikket» til Tal, 
i unge dager, som noen fant krevende.

Svein Johannessen spilte fire partier med Tal 
i tidsrommet 1956-64 og skrev følgende etter 
nesten-seieren sin (remis) i Stockholm 1960, 
da han kommenterte partiet i tidsskriftet Patt i 

Leserbrev

LANDSTURNERINGEN 2015 - SENIOR B

1 Rune Alver Jørgensen, Asker 1300 7 1/2

2 Harald Omland, Asker 1278 7

3 Per Steinar Runde, Volda Ørsta 1438 7

4 Viggo Andersen, Kristiansand 1438 6

5 Thrond Kleppe, Stjernen 6

6 Berge Frimanslund, Sotra 1322 6

7 Lars Sæther, Fredriksstad 1449 5 1/2

8 Trygve Lindsjørn, Stjernen 1395 5 1/2

9 Thorbjørn Skaug, Fredriksstad 1093 5 1/2

10 Leiv Røsok, Direktemedlem 1219 5

11 Vegard Martinsen, Nordstrand 1203 5

12 Leif Gulliksen, Stjernen 1312 5

13 Tore Thonstad, Moss 1278 5

14 Arne Sørli, Kirkegata 1229 5

15 Olav Skjetnemark, Namsos 1364 5

16 Kjell Iversen, Stjernen 1335 5

17 Finn Syvertsen, Asker 1191 5

(39 deltakere)

LANDSTURNERINGEN 2015 - KADETT B

1 Vladimir Merzliakov, Alta 1156 7 1/2

2 Mattis Mikelsen, Asker 6 1/2

3 Haakon Garfjell, Asker 1009 6

4 Haakon Wright, Groruddalen 1020 5 1/2

5 Henrik Jacobsson, Asker 1027 5

6 Daniel Steen, Stavanger 854 5

7 Håkon Waage, Kristiansand 696 5

(16 deltakere)

Gull- og bronsevinner i Senior B, Rune Alver 
Jørgensen og Per Steinar Runde



Nsb #4/201562

1973, også gjengitt i min bok «Sjakkmesteren 
Svein Johannessen»:

«Under Taljs marsj mot verdensmestertittelen 
ble det fremsatt seriøse teorier om at han 
hypnotiserte sine motstandere gjennom 
sitt ”gjennomtrengende blikk”. Benkö tok 
konsekvensen av dette ved å stille opp med 
mørke solbriller mot Talj i Kandidatturneringen 
i Jugoslavia i 1959! På bakgrunn av mine 
møter med Talj må jeg tilbakevise dette som 
temmelig usannsynlig. Taljs opptreden ved 
brettet er ytterst korrekt. Det er nok heller 
hans fantastiske innlevelse i kampen som kan 
påvirke motstandere med sarte nerver.»

Jeg var aldri dommer for Tal, men har sett 
ham i mange turneringer og har bare opplevd 
at han har opptrådt helt pent og pyntelig. Jeg 
tror vi er enige om å tilbakekalle den beklagelig 
negative kommentaren om en sjakkstjerne 
som på sitt beste spilte så glimrende at noen 
nesten ikke trodde det de så.

Svar fra redaksjonen

Odd Ristesund reagerte på det samme som 
Brekke. Kommentaren var ment som en munter 
henvisning til Tals nokså fryktinngytende 
fremtoning på akkurat dette bildet, og ikke 
noe mer enn det, men vi erkjenner at den ikke 
ble spesielt vellykket og håper at bildeteksten 
ikke tok oppmerksomheten vekk fra Gresslis 
fremragende bidrag.  

Klappet Spassky?
I forrige nummer lot redaksjonen seg 
begeistre av den nye filmen om Bobby 
Fischer. I etterkant av filmen har det blusset 
opp en diskusjon om filmens sannhetsgehalt. 
Spesielt gjelder det spørsmålet om hvorvidt 
Spassky applauderte etter det sjette partiet.

Georg Smidt Børresen (Black Knights) så 
filmen sammen med noen islendinger som 
hadde vært til stede under matchen, og de 
mente at Spassky ikke hadde applaudert. 
Forfatter Aage Sivertsen mener derimot at 
det er «helt sikkert» at Spassky klappet. 

Det samme mener 
Simen Agdestein 
som har lest 
Fischers egne 
memoarer hvor han 
berømmet Spassky 
som en ekte 
gentleman nettopp 
på grunn av dette. 

At publikum 
applauderte, synes 
å være på det rene. 

Spørsmålet blir da: Hvem klappet først - 
Spassky eller publikum? 

AIF og sjakk
fra Widar Fossum (Oslo Schakselskap)

Øystein Brekke avlegger meg en visitt i siste 
nummer av Norsk Sjakkblad. Jeg setter stor 
pris på Øystein Brekke og hans enorme 
innsats for norsk sjakk gjennom mange år.

Når det gjelder samlingen til Norges 
Sjakkforbund og forholdet til Idrettsforbundet, 
så står det i vedtaksprotokollen fra et møte 
mellom disse: «... ved forhandlingene var 
enig om at Norges Idrettsforbund ikke i og 
for seg skulle drive med sjakk». 

Dette viser konklusjonen som ble trukket 
og at sjakkens plass i forhold til idretten ble 
diskutert, men ikke hvilke alternativer som var 
aktuelle. Noe jeg ikke har fortalt før, fordi det 
ikke kan dokumenteres, er at Trygve Waage 
fortalte meg at blant de forhandlerne som kom 
fra Norges Sjakkforbund, var stemningen (i 
og med at det ikke var noe å tjene økonomisk 
på bli med i Idrettsforbundet) at de ønsket at 
sjakken heller skulle klare seg alene.

Når det gjelder München-turneringen i 1936, 
så er det et faktum at jøder i utgangspunktet 
ikke var velkomne. At det likevel var 
noen jøder som deltok, var på grunn av 
internasjonalt press – men velkomne var de 
ikke. Dersom noen har tolket meg slik at de 
mener jeg har hevdet at jøder ikke deltok, så 
beklager jeg det.

Leserbrev



Det interessante med Jessie Owens, er at 
pressen i snart 80 år har fortalt om hans 
opplevelser under nazi-OL, i strid med det 
han selv forteller var hans opplevelser.

Svar fra Øystein Brekke

Kildene bekrefter at sjakken med 5000 
spillere i Arbeidernes Idrettsforbund AIF før 
krigen, ikke fikk bli med i det nye Norges 
Idrettsforbund som ble samlet i 1940. 
Sjakken var satt til side alt i det første 
forhandlingsmøtet om idrettssamlingen 3. 
september 1939, som referert på side 50 i 
boka «Slik kom idrettsfronten» av Kaare Lie 
(1945): «En er videre enig om at det skal 
nedsettes en komité som skal ta hånd om det 
kameratslige liv innen laga, herunder også 
sjakk- og bridgekonkurranser.»

Årsmøtet i Østfold Arbeidersjakkrets 7. april 
1940 var sterkt misfornøyd og uttalte (referert 
i avisa Smaalenenes Social-Demokrat, og 

NSFs 100-års jubileumsbok side 112) at de 
«på det skarpeste protesterer mot at AIFs 
forhandlere helt har tilsidesatt sjakkens virke 
og utviklingsmuligheter i det påtenkte nye 
forbund».

Forhandlingene høsten 1945 gjaldt 
situasjonen da arbeidersjakken «hang i lufta». 
I sin memoarbok «60 år ved sjakkbrettet» 
(1978) forteller Sigurd Heiestad at AIF-
lederen Øistein Egelund ringte ham i 1945 og 
fortalte at det nå var foreslått et Arbeidernes 
Sjakkforbund. Det var dette man unngikk 
gjennom forhandlingene ledet av Rolf Hofmo.

Det er sikkert riktig at flere i sjakkforbundet 
også var mot å bli med i idrettsforbundet, 
som alltid når dette tas opp. Men allerede 
høsten 1946 kontaktet Norges Sjakkforbunds 
nye formann C.O. Hovind idrettsforbundets 
formann Olaf Helset for å komme med i 
fordelingen av statsbidrag, under henvisning 
til sjakkens plass i AIF, men uten resultat, se 
side 128 i NSFs 100 års jubileumsbok.



Startkontingent: Kr.600.- SPILLEPROGRAM

Kr.400.- for juniorer FREDAG

Kr.100.- i rabatt ved påmeld. før 7.januar Fremmøte senest: 18:30

1.runde 19:00 Betenkningstid

Premiering: 2.runde fortløpende Runde 1,2 og 3

Gruppe A (o/1500) Gruppe B (u/1500) 3.runde fortløpende 20 min. + 10 sek pr. trekk

1.premie: 5000 nok 3000 nok LØRDAG

2.premie 3000 nok 2000 nok 4.runde 10:00 Runde 4,5,6 og 7

3.premie 2000 nok 1000 nok 5.runde 16:00 90 min. + 30 sek pr. trekk
SØNDAG

Vinnere av GP-klasser:        500 nok 6.runde 09:30

Gavekort til øvrige premievinnere 7.runde tidligst 13:30

Premieutdeling ca. 17.30

Ingen dobbel premiering.

Onlinepåmelding via TS

Info ved turneringsleder Laila Fodnes Sidselrud tlf. +47 990 40 059

Ca. 110 km fra Karlstad




Ca. 140 km fra Oslo via Kongsvinger
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Kasparovs perle
Hva er det vakreste i sjakk? I spalten «Favoritten» forteller kjente og ukjente sjakkspillere 
hva de liker aller best med spillet vårt. Denne gangen er turen kommet til Lars Oskar Hauge, 
NTG-elev og IM-aspirant.

Tross sin unge alder skulle Lars Oskar Hauge 
(17) allerede være et velkjent navn for de 
fleste av leserne. Den faste poengplukkeren på 
Oslo Schakselskaps eliteserielag har både tre 
IM-napp i bagasjen så vel som et ratingtall på 
over 2400, men dessverre har han ennå ikke 
nok partier. For å få tittelen må man nemlig ha 
27 partier og ett av Hauges napp er fra en 7 
runders turnering.

Med et inspirerende miljø rundt seg på NTG 
tror vi ikke det er lenge til før alle formelle 
krav er på plass. IM-tittel er uansett ingen 
endelig holdeplass for denne gjengen. I 
november slo Hauge til med en imponerende 
seier mot selveste verdensmesteren i Oslo 
Schakselskaps månedlige superlynsjakk 
sponset av taktekkingsbedriften Nortekk.

Som Hauge selv retorisk uttrykte det etter 
partiet, hva nå?

Lars Oskar har valgt et berømt parti av 
Garry Kasparov. Det var etter dette partiet at 
Kasparov uttalte at hans beste partier nå var 
bak ham – ikke foran. Kombinasjonen er flere 
ganger kåret til tidenes vakreste.

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.Le3 Lg7 
5.Dd2 c6 6.f3 b5 7.Sge2 Sbd7 8.Lh6! 
Ødelegger svarts korte rokade.

8...Lxh6 9.Dxh6 Lb7 10.a3 e5 11.0–
0–0 De7 12.Kb1 a6 13.Sc1! Omdirigerer 
springeren til dronningfløyen hvor slaget 
åpenbart kommer til å stå. 

13...0–0–0 14.Sb3 Nå har hvit ideer som 
Sa5 i kombinasjon med d4–d5 da svart kan 
komme til å angre på at han har svekket 
kongestillingen sin.

14...exd4 15.Txd4 c5 16.Td1 Sb6 
17.g3 Kb8 18.Sa5 La8 19.Lh3 d5 
20.Df4+ Ka7 21.The1 d4 22.Sd5 
Sbxd5 23.exd5 Dd6 

Her er vi. Få vil protestere på at Kasparov er 
den kjappeste kalkulatoren i sjakkhistorien. I 
dette partiet må han hente fram det ypperste 
han har av regneferdigheter.

Garry Kasparov
Veselin Topalov

Wijk aan Zee, 1999

Favoritten

10. nov

Tarjei J. Svensen @TarjeiJS

Carlsen loses against 17 y/o @LarsOskarHauge, 
but still leads with 8/9. Some excitement again!

Foto: O
lga D

olzhykova
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XIIIIIIIIY
9l+-tr-+-tr0
9mk-+-+p+p0
9p+-wq-snp+0
9sNpzpP+-+-0
9-+-zp-wQ-+0
9zP-+-+PzPL0
9-zPP+-+-zP0
9+K+RtR-+-0
xiiiiiiiiy

24.Txd4!! cxd4 I ettertid har kommentatorer 
pekt på at svart kunne ha reddet partiet med 
24...Kb6, men hvem i all verden tenker på et 
sånt trekk?

XIIIIIIIIY
9l+-tr-+-tr0
9mk-+-+p+p0
9p+-wq-snp+0
9sNp+P+-+-0
9-+-zp-wQ-+0
9zP-+-+PzPL0
9-zPP+-+-zP0
9+K+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

25.Te7+!! Det fantastiske poenget. Nå må 
svarts konge ut på en joggetur av de sjeldne.

25...Kb6 Kombinasjonens poeng er altså 
at 25...Dxe7 strander på 26.Dxd4+ Kb8 
27.Db6+ Lb7 28.Sc6+ Ka8 29.Da7#.

26.Dxd4+ Kxa5 Ikke 26...Dc5 27.Dxf6+ 
som vinner for hvit.

27.b4+ Ka4 28.Dc3 Dxd5 Alt er forsert. 
28...Lxd5 gikk ikke på grunn av 29.Kb2 med 
trusselen Db3+ og matt i neste.

29.Ta7 På 29.Kb2 i denne stillingen så 
redder svart seg med 29...Dd4.

29...Lb7 30.Txb7 Dermed har svart fått et 
ørlite pusterom, men trusselen er 31.Tb6 Ta8 
32.Kb2 med matt på b3 så Topalov må stadig 
reagere.

30...Dc4 31.Dxf6 Kxa3 32.Dxa6+ 
Kxb4 

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9+R+-+p+p0
9Q+-+-+p+0
9+p+-+-+-0
9-mkq+-+-+0
9+-+-+PzPL0
9-+P+-+-zP0
9+K+-+-+-0
xiiiiiiiiy

33.c3+!! Det er vanskelig nok å se slike trekk 
når man har stillingen foran seg på brettet, 
men prøv å forestill deg det ti trekk tidligere! 
Etter dette vinner hvit forsert i alle varianter.

33...Kxc3 34.Da1+ Kd2 Ikke 34...Kd3 
35.Lf1+.

35.Db2+ Kd1
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-tr0
9+R+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9+p+-+-+-0
9-+q+-+-+0
9+-+-+PzPL0
9-wQ-+-+-zP0
9+K+k+-+-0
xiiiiiiiiy

Dessverre for Topalov er det ingen poeng for 
«touchdown» i sjakk. 

36.Lf1! Td2 Eller 36...Dxf1 37.Dc2+ Ke1 
38.Te7+ og matt i neste.

37.Td7! Txd7 38.Lxc4 bxc4 39.Dxh8 
Dermed er partiet avgjort. Topalov spiller til 
over tidskontrollen før han gir opp.

39...Td3 40.Da8 c3 41.Da4+ Ke1 
42.f4 f5 43.Kc1 Td2 44.Da7 1–0

Hauge gir stafettpinnen videre 
til sin klassevenninne på NTG, 
Kimia Moradi. Hva som er 
Kimias favoritt, får du se i Nsb 
#1/2016.

Favoritten 
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Evgeny Romanov  (27 år)
profesjonell sjakkspiller og trener

aktuell som sekundant for Norges 12. stormester, Aryan Tari og som kaptein for Vålerenga

Yndlingsmat?
Suppe. La oss si «soljanka» – eller i grunn alle 
typer russisk suppe.

Din favorittsjakkspiller?
Jeg har ingen idoler, men prøver i stedet 
å kombinere det beste fra alle. Men hvis 
presset… R. Fischer.

Sjakkboka som har betydd mest for deg?
«Chess Heritage of Alekhine» av A. Kotov

Hva er det beste partiet du har spilt? 
Romanov - Goloschapov, Bundesliga 2008-09 
eller Romanov - Postny, Budva 2009.

Og ditt beste resultat?
Bronsemedalje i EM individuelt i Legnica i 2013.

Hva kjennetegner en god sjakkspiller?
Talent, et robust nervesystem, en avhengighet 
til sjakk...

Hvordan slapper du 
av?
Løping etterfulgt av 
en varm dusj, varm te 
med sitron og honning 
(!), massasje og en god 
bok.

Hvilke tre personer 
ville du helst ha spist 
middag med?
To er åpenbare: 
W. Churchill og N. 
Mandela, etterfulgt av 
en stor gruppe :)

Hvis du måtte rømme 
huset, hva ville du ha 
stoppet for å ta med 
deg?
Papegøyen min Kesha :)

Hva er den beste boka du har lest?
«Mesteren og Margarita» av M. Bulgakov

Hvilken sang synger du i dusjen?
Jeg synger aldri (helt ærlig!). Jeg har overhodet 
ikke øre for musikk.

Hvis du kunne ha valgt å være en 
tegneseriefigur, hvem ville du ha vært?
Aldri tenkt over. Bare for gøy – rotta Remy fra 
filmen «Rottatouille. Jeg liker å lage mat :)

Har du noen skjulte talenter?
Tror ikke det selv om min ansiktsmimikk er 
velutviklet! Så er jeg veldig flink til å bevege på 
ørene :D

Hvis du hadde vært FIDE-president, hva er 
det første du ville ha forandret på?
Jeg ville ha sørget for en anstendig 
pensjonsordning for personer som har viet 
hele sitt liv til sjakk.

Sjakksjekk!



Arendal Sjakkselskab inviterer til 

Fra fredag 12. til søndag 14. februar.  
Alle runder spilles i byens beste lokaler med sjøutsikt på 

Clarion hotell Tyholmen  

Arendal Grand Prix 2016 

Turneringen spilles over 5 runder og inngår i NGP 2015-2016.  
 
Betenkningstid  
90 min + 30 sek tillegg pr trekk. 
 
Gruppeinndaling 
A= 1750 og over  
B= mellom 1250 og 1749  
C =1249 og lavere 
 
 
Startavgift 
Gratis for GM, IM, WGM og andre spillere over 2400 
300 kroner for junior og  
500 kroner for spillere over 20 år  
Påmelding etter 31/1 2016 gir tillegg på 100 kr per spiller 
 
God premiering og godt tilbud på mat midt i sentrum av Arendal.  

For mer informasjon: www.arendalsjakk.no 

Kontaktperson for påmelding er Tommy V Thoresen 
E-post vithoresen@online.no eller tlf. 92254771  



NORGE P. P.

Returadresse:
Norges Sjakkforbund
Sandakerveien 24 D
0473 Oslo

Bestill på scandichotels.no

NORDENS STØRSTE 
HOTELLKJEDE

-Velkommen til- 

Scandic er Nordens største hotellkjede, med nærmere 
90 hoteller i Norge. Enten du vil på storby-weekend eller 
koble av i naturskjønne omgivelser; Velkommen til en 
behagelig overnatting, døgnåpen shop, rask surfi ng og 
vår prisbelønte frokost! 

Legger dere neste møte til oss er dere i erfarne og 
trygge hender. Vi skreddersyr møtepakker hvor alt 
er inkludert, med en pausemat som sørger for å 
holde deltagernes energinivå oppe gjennom hele 
dagen. Dere behøver kun å konsentrere dere om 
selve møteinnholdet. Lett å møtes, med andre ord! 

Vi er der du vil være – i hele Norge

Norges største møteplass

Foto: Scandic Stavanger Forus


