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Tre ulike kanaler
Akkurat som datamaskinene og internettet har 

forandret sjakkspillernes muligheter radikalt, er 
formidlingen av sjakkinformasjon tilsvarende 
endret. 

Mens man tidligere måtte gå til trykte medier 
for å få turneringsresultater, partier, ratinglister og 
oversikt over arrangementer, er nå det aller meste 
kun noen tastetrykk unna.

Samtidig er det klart at den digitale revolusjonen 
slett ikke erstatter tradisjonelle formidlingskanaler. 
Bøker har for eksempel alltid vært en vesentlig del 
av sjakk-kulturen, og er det ennå i enda større grad 
enn før. 

Mange flere bøker enn noen gang er tilgjengelig 
på engelsk, samtidig som vi også har fått langt flere 
titler på norsk. Derfor er også denne utgaven av 
Norsk Sjakkblad i stor grad viet bøker.

Et kroneksempel på hvordan disse to kanalene 
utfyller seg hverandre, er boka «Game Changer», 
der den fantastiske teknologiske nyvinningen, 
verdens sterkeste sjakkprogram basert på kunstig 
intelligens, AlphaZero tilrettelegges for et bredere 
publikum. Og her kan vi i all beskjedenhet tilføye 
en tredje kanal: Informasjonen om Game Changer 
formidles til dere alle her hos oss i Norsk Sjakk-
blad.

Tre ulike kanaler, som utfyller hverandre godt om 
de bare benyttes til det de er best til. Nyheter på 
nettet, det dype og lange i bokform, med sjakk-
bladet som en brobygger i midten. Med denne 
arbeidsdelingen i mente har vi derfor tillatt oss å 
fjerne ratinglistene i bladet.

Vi vet at noen vil savne disse, men nettopp nå 
når den norske ratingen er avviklet til fordel for 
FIDEs internasjonale rating, er tiden inne til å 
avvikle papirlistene. 

Vi tror det kan være vel så spennende å finne seg 
selv hos FIDE, der for det første listene oppgrade-
res hver måned, og man får tilleggsopplysninger 
som hvor man befinner seg på verdensrankingen.

Vi minner om at NSb kan bestilles digitalt og at 
det da kommer pgn-filer i tillegg. 

IldsjeleN

I denne utgaven lanserer vi også vårt nye faste 
gjestebud «Ildsjelen», der vi inviterer nettopp 
ildsjeler til å fortelle nærmere om hva de brenner 
for. Uten ildsjeler – intet sjakkforbund. Først ute 
er Torbjørn Dahl fra Hell sjakklubb.

Vi håper å kunne dele ideer og erfaringer fra hele 
landet, ønsker å vite om mer tiltak og hva folk har 
lært av både suksess og nederlag.

Vi oppfordrer alle ildsjeler til å melde sin interes-
se, og alle som kjenner en ildsjel til å «nominere». 

Mere sjakk!
Vi har tillatt oss å krympe brødteksten en smule 

for å gi dere mere sjakk. 

GutteN på forsIdeN

Vi traff Tøyen-gutten Julian på Deichmanske 
bibliotek på Tøyensenteret i Oslo, der han deltok 
på et sjakk-kurs i regi av Frivillighetssentralen med 
Ingrid Carlsen som kursleder. Julian har akkurat 
knekt lesekoden, og vi syntes han er en god repre-
sentant for den nye tid innen sjakken.

Jonathan & Arne
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av Geir Nesheim 
generalsekretær NSF

Blir det Sjakk-VM i Norge i 2020?
25. januar i år lanserte Norges Sjakkforbund 

et initiativ for endelig å få en VM-match med 
Magnus Carlsen i Norge. En våken NSb-redaksjon 
dekket saken på side 55 i forrige nummer. Hva har 
skjedd siden, og hvordan ser det ut?

Fire byer og søkemiljøer leverte ila februar svar 
på NSFs invitasjon: Oslo, Bærum, Kragerø og 
Stavanger. 

Sentralstyret besluttet i mars å gå videre med 
Stavanger, som hadde en sterk søknad, med Nor-
way Chess-miljøet og deres omfattende erfaring, 
og med Stavanger Kommune med ordfører i 
spissen i tett samspill. 

Spillested-forslaget er Stavanger Konserthus – 
flott bygg og flott plassering i byen, og kjent fra 
flere av Norway Chess turneringene. 

Etter dette har NSF og Tower AS – selskapet bak 
Norway Chess – inngått en samarbeidsavtale, og 
søknad er sendt Kulturdepartementet om medfi-
nansiering av VM. 

Kommunen har allerede besluttet å bevilge egne 

penger, og sponsormarkedet har også kommet i 
bevegelse, ikke minst etter gode initiativ fra Kom-
munen med gjennomføring av informasjonsmøter 
for aktuelle firmaer og organisasjoner. 

FIDE har gjennomført sin del av løpet, med 
utlysing av nytt VM-reglement, hjemhenting av 
ansvaret for VM fra Agon til FIDE, utlysing av 
søkefrist 25. juli 2019 med transparente utvelgel-
seskriterier, og innledende diskusjoner med Tower/
NSF om kommersielle rettigheter. 

Hvem andre er i racet? Det er kjent at Østerrike 
og USA/St. Louis har utvist interesse, og så kan 
det alltid dukke opp en dark horse. 

Men forventningene er nå store, og Norge har 
aldri ligget bedre an. Hva vil avgjøre? Svaret er like 
enkelt som komplisert: penger. 

Budsjettet er på rundt 50 mkr, og det er et stort 
beløp. Gode krefter må ville dette – da går det bra. 
Men hvis markedet ikke responderer blir det verre.

Måtte beskjeden til høsten bli: The decision is … 
Stavanger! 

Sjakk og Samfunn ut av startblokkene
I Norsk Sjakkblad nr 3 2018 skrev vi om NSFs 
nye initiativ Sjakk og Samfunn, der prosjektet vil 
henvende seg til ulike grupperinger i samfunnet og 
tilbyr god sjakk-aktivitet rundt omkring. Bibli-
oteker, fengsler, eldresentre og asylmottak er alle 
på listen over 25-30 samfunnsområder prosjektet 
foreløpig planlegger å nå ut til. 

I mars kom den gledelige nyheten at Kulturde-
partementet støtter prosjektet med 1 mkr i året 
de neste 3 årene. Dermed er vi i gang, og rekrut-
teringen til prosjektgruppen er nettopp gjennom-
ført. Nå før og etter sommeren rigges prosjektet, 
for lansering til høsten i første samfunnsområde 
(hemmelig tips: bibliotekene – det er 700 av dem 
og de finnes i alle kommuner), og så neste (hvem 
blir det, mon tro? Forslag?) over nyttår. Så ruller 
snøballen. 
Dette kan være starten på noe veldig bra. Skole-
Sjakken er jo allerede veletablert, og Sjakk5ern 
planlegger å nå ut til 20.000 5.klassinger allerede 
kommende skoleår, og så nye 20.000 5. klassinger 
hvert år deretter. Og prosjekt-teamene for Skole-

Sjakken og Sjakk og Samfunn vil selvsagt samar-
beide, og utnytte felles ressurser og systemer, for 
økt slagkraft. 
Finansiering har også fokus – initiativene er veldig 
godt mottatt i ulike leire, og det ser ut til å være 
muligheter får å få flere gode krefter til å bidra 
med midler. 
En egen ide er å etablere et nett med regions-
konsulenter som vil være prosjektenes forlengede 
armer mot skoler og institusjoner i kommuner og 
fylker. Planer er allerede på tegnebrettet, og finan-
sieringsmodeller under utvikling.

Det er viktig å få klubb-Norge (både NSF og USF) 
med på det som skjer. Det er oppgaver til alle, og 
interessante roller å spille. NSF må antagelig sam-
arbeide tett med frivillighets-Norge for å trene opp 
og få frem nok ressurser til å dekke behovene som 
nå kommer, men folk fra de eksisterende sjakkmil-
jøene er selvsagt øverst på ønskelisten. 
Ta kontakt med prosjektene og bli med på den 
stille revolusjonen som nå er under oppseiling. �
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Gambling + sjakk = ?
Gamblingselskapet Unibet ønsker et nær-
mere samarbeid med norsk sjakk. Millioner 
kan ligge i potten, men det gjør også forhol-
det til det offisielle Norge.

I august i fjor bekreftet markedsavdelingen til 
Unibet at de var det første bettingselskapet i his-
torien til å sponse et FIDE-mesterskap da de gikk 
som sponsor av VM-matchen mellom Carlsen 
og Caruana i London. Unibet – som har sponset 
Norway Chess – regnet med at VM i sjakk kunne 
generere en omsetning høyere enn mange interna-
sjonale fotballkamper og faktisk var sammenlikn-
bar med finalen i Champions League.

Richard Öström, leder for Unibet Norway uttalte 
at interessen for sjakk fortsatte å vokse, og som den 
førende bookmakeren i Europa, ønsker Unibet å 
være med og bidra til store sportsarrangementer. 
VM-matchen i London vil fortsette å etablere 
sjakk som et permanent objekt for veddemål. Ilya 
Merenzon, leder for World Chess, ønsket gamble-
re fra hele verden velkommen som et bevis på at 
sjakk er i ferd med å bli stadig mer populært.

Tidligere har ikke sjakk vært sett på som et 
spesielt lett spilleobjekt. Oddsen er vanskelig å 
beregne, og de skal ha ganske god peil for å kunne 
vinne. Men dette synet har endret seg, ikke minst 

på grunn av TV-dekningen har ført til at mannen 
i gata har begynt å vedde mer, særlig i Norge og 
særlig på Magnus. Dette har ført til at Kindred 
Group, som eier merkevarer som Unibet, Storspil-
ler, Bingo.com og Maria Casino, ønsker å etablere 
seg tyngre i samarbeid med sjakkmiljøet i Norge.

Problemet for Kindred Group er at de ikke er 
ønsket av norske myndigheter. 29. april i år ga 
Lotteri – og stiftelsestilsynet Kindred Group tre 
uker på å komme seg ut av det norske markedet, 
på bakgrunn av at selskapet bryter norsk lov. Men 
gamblerne er lite interessert i norske lover, de 
hevder å ha sitt på det tørre gjennom EØS-avtalen 
som en følge av at de har en EU-lisens utstedt på 
Malta.

De fleste land i Europa utsteder lisenser til 
bettingselskaper. Disse lisensene gjør det mulig 
å definere nasjonale krav til hvordan spillingen 
skal finne sted. Norge har imidlertid ingen slik 
lisensordningen. 

Her er et monopol gitt til Norsk Tipping, blant 
annet for i større grad å kunne kontrollere spil-
lingen samt kanalisere spillegevinstene til norsk 
idrett. Kindred Group arbeider på sin side for at 
Norge skal gå inn på en liknende lisensordning 
som for eksempel i Sverige. – AD, JT

Unibet med budskap på norsk under VM i London. Foto: World Chess
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Vålerenga vant eliteserien 
for fjerde gang på rad
Eliteserien i sjakk ble avsluttet søn-
dag 10. mars, og ble atter en gang 
vunnet av Vålerenga Sjakklubb, som 
gikk gjennom serien uten å avgi et 
eneste lagpoeng. 

Tekst: Arne Danielsen

Toppscorer på vinnerlaget ble IM Kristian Stuvik 
Holm med utrolige 8 av 9 poeng 

Det er et formidabelt regimeskifte vi dermed har 
vært vitne til i norsk sjakk. Inntil for få år siden 
var Oslo Schakselskap suverene med seks strake 
seriemesterskap, men i år var de ikke i nærheten av 
pallen.

Vålerenga er en ung klubb, som ble stiftet i 2008, 
og startet forsiktig i fjerde divisjon. I løpet av fem 
år spilte de seg så opp til eliteserien, der de nå altså 
har tatt et solid grep. Klubben er kjent for landets 
beste juniorer toppet av juniorverdensmester 
Aryan Tari, solide internasjonale kontakter og en 
ambisjon om å vinne den europeiske klubbcupen 
med verdensmester Magnus Carlsen på laget. 

Klubben har også markante barne – og ung-
domsspillere, ikke minst med flere dyktige unge 
jenter.

Sølv og bronse i eliteserien ble i år som i fjor 
vunnet av henholdsvis Nordstrand og SK 1911, 
som begge nå ser ut til å ha etablert seg i toppen 
av norsk sjakk. Vi venter på et grusomt comeback 
fra “Selskapet”, dessuten gror det også godt med 
talenter mange andre steder i landet. Alt i alt vitner 
eliteserien om en klar nivåheving og stor bredde i 
norsk sjakk.

soss oG sk96 tIl elIteserIeN

SOSS fra Oslo og SK 96 fra Bergen rykker opp 
til Eliteserien. Begge har spilt på øverste nivå tidli-
gere, SOSS senest i sesongen 2014-2015 og SK 96 
i 2016-2017.

Etter to av tre runder var det klart at SOSS allere-
de var sikret opprykk, med to knappe 3½-2½-seire 
mot SK 96 og Narvik. Derimot var det helt åpent 
om den andre opprykksplassen, hvor Aalesunds, 

SK 96 og Narvik alle hadde muligheten.
Aalesunds var nummer to før siste runde, men 

gikk på et knapt nederlag 2½-3½ mot favoritten 
SOSS. Med overbevisende 5-1 mot Narvik kapret 
SK96 andreplass på tabellen og opprykket.

Offisielt VM i Fischer 
Random til Høvikodden i 
oktober
Verdenssjakkforbundet FIDE har gitt 
rettighetene til å arrangere verdens 
første VM i Fischer Random-sjakk til 
det norske selskapet Dund AS i sam-
arbeid med Chess.com. 

Tekst: Arne Danielsen

Og for første gang i historien kombinerer et 
VM en åpen kvalifiseringsrunde online for hele 
verden med en fysisk finale. I skrivende stund 
pågår kvalifiseringsrundene, og finalen vil bli spilt 
fra 27. oktober til 3. november på Henie-Onstad 
Kunstsenter. Les mer på arrangørenes hjemmeside 
www.FRChess.com.

– Vi har tro på at Fischer Random er en posi-
tiv nyvinning, uttalte FIDE-president Arkadij 
Dvorkovitsj i en kommentar. – Den tilfører ny 
energi og entusiasme til spillet, men på samme 
tid utgjør den ikke noe brudd med vår klassiske 
sjakktradisjon.

Dund AS ble etablert i 2017 og organiserte 
det uoffisielle verdensmesterskapet som gikk av 
stabelen mellom Magnus Carlsen og Hikaru 
Nakamura på Høvikodden i februar 2018 og som 
blant annet ble overført i sin helhet på NRK TV. 
Bak Dund AS står Jøran Aulin-Jansson og Arne 
Horvei. 

Forretningsmannen Aulin-Jansson er svært godt 
kjent innen norsk sjakk, blant annet som president 
i Norges Sjakkforbund fra 2007 til 2015. Horvei 
har lang erfaring som konsulent innen kommu-
nikasjon og markedsføring, og har blant annet 
deltatt i Team Carlsen og Play Magnus.

Chess.com er antakelig verdens ledende inter-
nettside for sjakk, med mer enn 150 medarbeidere 
og over 28 millioner medlemmer. �
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EM i Skopje: 
Kjemperesultat og nesten verdenssensasjon

GM Johan-Sebastian Christiansen sto for et kjemperesultat da han 
med startranking som nummer 110 innkasserte en meget sterk 
12.-plass under det meget sterkt besatte europamesterskapet som 
ble arrangert i Skopje i Makedonia i slutten av mars. Resultatet 
kvalifiserte ham til deltakelse i World Cup. Selv var han imidlertid 
skuffet. Hadde han nemlig klart å omsette en svært fordelaktig stil-
ling i det siste partiet til vinst, ville han kommet blant de fire beste. 
– AD

Johan-Sebastian har kommentert to partier for 
Norsk Sjakkblad, først det meget sterke vinstpartiet 
mot Ilia Smirin som førte ham helt opp i ledelsen av 
mesterskapet, deretter den dramatiske siste runden 
mot Daniel Fridman. Vi gir ham selv ordet for å 
oppsummere innsatsen: 

Først en enkel seier mot en 2215-spiller med 
svart i 1. runde. Deretter en taktisk kjapp re-

mis mot GM Markus Ragger (2696) i runde 2. 
Normalt sett ville jeg prøvd å vinne, men etter to 
katastrofeturneringer på rad i Portugal og Øst-
errike så følte jeg at jeg trengte en liten boost av 
selvtillit ved å kunne se på papiret at jeg har spilt 
en enkel remis mot «2700». Da følte jeg at selvtilli-
ten var på plass og jeg var klar for å krige i de neste 
rundene. Det kan også nevnes at jeg har veldig 

Johan-Sensasjon Christiansen – Foto: Arne Danielsen
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mye respekt for Markus Ragger som sjakkspiller. 
Han er ett av mine forbilder når det kommer til 
åpningseksperter og jeg følger alltid nøye med på 
partiene hans. 

I runde 3 møtte jeg meget sterke GM Romain 
Edouard (2658) med svart. Han spiller så å si alltid 
1.d4, noen ganger også 1.¤f3. Men mot meg 
overrasket han med 1.e4, noe han ikke hadde gjort 
på flere år. Da tenkte jeg at han mest sannsynlig 
hadde forberedt noe kritisk mot mitt elskede fran-
ske forsvar, derfor overrasket jeg tilbake med 1...
c5. Jeg valgte dragevarianten og tenkte at det ville 
ta ham på senga, men han kom fort med et veldig 
uvanlig trekk og hadde åpenbart analyser der. 

Det viste seg da jeg prata med ham etter partiet 
at han selv var en drageekspert med svart og hadde 
masse analyser. Heldigvis spilte jeg noe som var 
ansett for å være unøyaktig, så da måtte han tenke 
selv. Jeg kom raskt inn i partiet og spilte ganske 
godt. Det tok ikke lang tid før jeg utlignet helt og 
han var nødt til å ta trekkgjentakelse for å ikke stå 
dårligere. 

Dermed hadde jeg fått en kjempestart og skulle 
spille med hvit mot en IM på 2380 i neste runde. 
Det kan høres ut som en lett paring, men han had-
de altså slått Salgado Lopez (2622) og spilt remis 
mot to GMer på over 2550. Jeg spilte et kjempe-
bra parti i Najdorf med h3 og vant veldig greit. 

Da hadde jeg plutselig 3 av 4 og skulle spille mot 
den meget erfarne og livsfarlige GM Ilia Smirin 
(2618). Jeg har spilt mot ham en gang tidligere, 
og da endte det med tap. Det gjør meg alltid litt 
nervøs å spille mot en som jeg har tapt mot før.

Ilia Smirin (2618)
Johan Sebastian Christiansen (2539)
EU-ch 20th Skopje (5), 2019
Johan Sebastian Christiansen

1.e4 e6 
Min «faste» åpning.

2.d4 d5 3.¤c3 
Smirin spiller så å si bare ¤d2 fransk. Han har 
spilt ¤c3 noen ganger men da med ¥g5 etter 
¤f6.

3...¤f6 4.e5 
e5 hadde han ikke spilt siden 2011. Kun partier 

med ¥g5, så jeg var usikker på om han hadde 
noen prepp, eller om han bare ikke ønsket å gå rett 
inn i mine forberedelser.

4...¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 ¥e7 
¥e7 er det tredje vanligste trekket og det jeg alltid 
bruker. Andre muligheter er a6 med ideen b5, og 
cxd4 etterfulgt av ¥c5.

8.£d2 0-0 9.a3!? 

XIIIIIIIIY

9r+lwq trk+0

9zpp+nvlpzpp0

9 +n+p+ +0

9+ zppzP + 0

9 + zP zP +0

9zP sN vLN+ 0

9 zPPwQ +PzP0

9tR + mKL+R0

xiiiiiiiiy

Dette var altså ideen og preppen til Smirin. Jeg 
ble så klart overrasket, men er virkelig ikke ukjent 
med ideen. Det er faktisk noe jeg selv har analysert 
som et forsøk fra hvit, hvis jeg selv skulle møte 
¥e7-varianten i fransk. 
En av ideene med a3 er å spille dxc5 etterfulgt 
av b4!? 9.a3 er også et slags ventetrekk for å se 
hvordan svart reagerer. Hvit er ennå ikke helt 
sikker på hvor hvitfelteren skal stå. 
Da jeg satt ved brettet mente jeg å huske at b6 
var det beste trekket. Men over brettet syntes jeg 
¥b5 var veldig ubehagelig, for da mister jeg litt 
av presset i sentrum og sitter igjen med en svak 
hvitfelter. 
Jeg visste at computeren anbefalte b6, men det så 
litt ubehagelig ut. Derfor prøvde jeg å finne en 
variant hvor a3 blir spilt senere og transponere inn 
i den. 
Hvis hvit heller hadde spilt 9.dxc5, så hadde jeg 
tenkt å slå på c5: ...¥xc5 10.0-0-0 £a5, for der 
spiller hvit ofte a3. Jeg hadde et parti under EM 
for landslag 2017 i den varianten. 
Da fulgte ¦b8, og det var grunnen til at jeg spilte 
¦b8 etter a3, for kanskje å transponere inn i den 
varianten: 9.dxc5 ¥xc5 10.0-0-0 £a5 11.a3 ¦b8 
12.¥xc5 ¤xc5 13.£e3 ¤e7 14.g4 ¥d7 15.f5 
¦fc8 16.f6 
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XIIIIIIIIY

9 trr+ +k+0

9zpp+lsnpzpp0

9 + +pzP +0

9wq snpzP + 0

9 + + +P+0

9zP sN wQN+ 0

9 zPP+ + zP0

9+ mKR+L+R0

xiiiiiiiiy

16...b5 17.¤a2 b4 18.¤xb4 ¤g6 19.¢b1 
¤e4 20.¦d4 £a4 21.¢a2 a5 22.b3 ¤c3+ 
23.£xc3 ¦xc3 24.bxa4 ¦xf3 25.¤d3 gxf6 
26.exf6 e5 27.¤c5 exd4 28.¤xd7 ¦c8 29.¢b1 
¦f2 30.¥d3 ¤f4 31.¦e1 ¤xd3 32.cxd3 ¦d2 
33.¦e5 h6 34.g5 ¦xd3 35.g6 ¦d1+ 36.¢b2 d3 
37.gxf7+ ¢xf7 38.¦e7+ ¢g6 0-1 (38) Mazur, S 
(2460)-Christiansen, J (2462) Heraklion 2017. 
9.¥e2 b6 er varianten jeg kjenner godt. Men i 
partiet står det en bonde på a3 og et tårn på b8. 
Hvem tjener på det mon tro?

9...¦b8N 
Nyhet! 9...a6 10.dxc5 ¤xc5 (10...¥xc5 11.¥xc5 
¤xc5 12.b4) 11.b4 (Mange husker nok Adhibans 
kjempeparti i Wijk aan Zee i 2017 der han knuste 
Karjakin med svart etter 11.£f2 ¤d7 12.¤d4 
¤xd4 13.¥xd4 f6 14.exf6 ¥xf6 15.¥xf6 £xf6 
16.g3 g5 17.0-0-0 gxf4 18.¢b1 f3 19.g4 ¤e5 
20.g5 £g7 21.g6 hxg6 22.¥d3 ¥d7 23.¦dg1 
¤xd3 24.cxd3 ¦f5 25.¦g4 ¦af8 26.¦hg1 ¥e8 
27.¤d1 ¦h5 28.h4 ¦e5 29.¤e3 ¥b5 30.¦d4 ¦e4 
31.¦xg6 ¥xd3+ 0-1 Karjakin,S (2785)-Adhiban,B 
(2653) Wijk aan Zee) 11...¤d7 12.¥e2 er vanlig; 
9...b6 10.¥b5 ¥b7 11.0-0 a6 12.¥xc6 ¥xc6 skal 
være = 

10.¥e2 
Han tok seg en pause før ¥e2, så nå er begge ute 
av boka. Mann mot mann! Hvis 10.dxc5 ¥xc5 
11.0-0-0 £a5.

10...b6 
Nå som løperen har gått til e2 er vi inne i en 
variant jeg kjenner godt, men da med bonden på 
a2 og tårnet mitt på a8. Derfor prøvde jeg å finne 
ut av hvem som tjente på dette. Jeg så ikke helt 
hva hvit tjente med bonden på a3, og jeg så bare 

fordeler ved å ha tårnet på b8, fordi i de variantene 
jeg skal vise nå, ville tårnet stått i slag på a8.

11.0-0 f6 
Med bonden på a2 og tårnet på a8 så følger vi 
et parti jeg hadde mot Benjamin Fossan under 
Politiken Cup 2016 (0-1). f6 bruddet er egentlig 
litt unøyaktig i denne typestillingen, ettersom 
hvit har en veldig konkret tactic som jeg kjenner 
godt. Men jeg trodde ikke det var like sterkt nå, 
ettersom tårnet mitt ikke vil henge på a8. 
11...f5 er det trekket jeg normalt ville utført. 
Jeg slo Torstein Bae med det trekket i NM for 
klubblag noen år siden, igjen med bonden på a2 
og tårnet på a8.

12.exf6 
12.dxc5 Det kritiske; 12...fxe5 (12...bxc5 Dette 
taper normalt sett, så jeg hadde tenkt å legge inn 
et mellomslag på e5 13.¤xd5! exd5 14.£xd5+ 
¢h8 15.£xc6 ¥b7 16.£a4±; 12...¤xc5 i verste 
fall må jeg ta med springeren og stå litt dårligere) 
13.¤xd5 (13.fxe5 bxc5 14.¤xd5 exd5 15.£xd5+ 
¢h8 16.£xc6) 13...exd5 14.£xd5+ ¢h8 
15.£xc6 ¥b7 16.£a4 (16.£e6 exf4 (16...¥xc5 
17.¥f2 exf4 18.¦ad1²) 17.c6 ¤c5 18.£g4 ¥xc6 
19.¤e5 ble litt for komplisert for meg, men her 
står hvit best ifølge computeren.) 16...¤xc5 Svart 
står best og har initiativet.

12...¤xf6 13.¢h1 
Veldig naturlig trekk. Forbereder ¥g1 etter ¤g4. 
13.¤e5 ¥b7= (13...¤xd4 14.¥xd4 cxd4 15.¤b5 
¤e4 16.£d3).

13...¤g4!? 
Eneste grunn til at jeg gjorde dette trekket, er at 
jeg trodde at det var det man gjorde i varianten 
med bonde på a2 og tårnet på a8. 
Det kan være veldig farlig å prøve å huske trekk i 
en helt annen variant. Plutselig blander man, og 
det kan få store konsekvenser. 
13...¥d6 med trusselen ¤g4 ville vært bedre. Etter 
14.¤e5 ¥b7 står svart litt bedre.

14.¥g1 ¥d6 
Disse trekkene kom nesten umiddelbart fra min 
side.

15.g3 
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XIIIIIIIIY

9 trlwq trk+0

9zp + + zpp0

9 zpnvlp+ +0

9+ zpp+ + 0

9 + zP zPn+0

9zP sN +NzP 0

9 zPPwQL+ zP0

9tR + +RvLK0

xiiiiiiiiy

Nå er vi kommet til et kritisk punkt. Nå er jeg 
nødt til å finne en plan videre. Hvit ønsker å 
fortsette utviklingen med trekk som ¦fe1 og ¦ad1. 
¤e5 og ¤b5 er også mulig. bxc5 er hvits store 
trussel, etterfulgt av det tematiske offeret ¤xd5 
som vinner to bønder. Derfor måtte jeg sette meg 
ned og regne skikkelig.

15...¤h6!? 
Ønsker å manøvrere springeren til f5 og legge 
kraftig press mot d4 bonden. I tillegg så jeg altså 
denne varianten som forekommer etter det kritiske 
16.dxc5, der 15...¤f6 var ett av trekkene jeg 
vurderte. Senere kan jeg hoppe inn på e4. Men 
jeg følte at ettersom jeg hadde gått til g4, så ville 
det være en liten innrømmelse å returnere til f6. 
16.¦fe1 (16.¤e5 ¤e7) 16...¤e4 17.£d3 ¥b7=; 
15...£d7 var computerens førstevalg, et trekk jeg 
ikke vurderte et sekund.

16.dxc5 bxc5! 
16...¥xc5 17.¥d3 og hvit står best.

17.¤xd5 Det kritiske. Hvis hvit gjør noe annet så 
sitter svart igjen med et kjempesentrum og en god 
stilling.

17...exd5 18.£xd5+ ¤f7 19.£xc6 ¥b7 20.£a4 

XIIIIIIIIY

9 tr wq trk+0

9zpl+ +nzpp0

9 + vl + +0

9+ zp + + 0

9Q+ + zP +0

9zP + +NzP 0

9 zPP+L+ zP0

9tR + +RvLK0

xiiiiiiiiy

20...g5!! 
Dette var varianten jeg så etter at jeg spilte ¤h6, 
og for å være helt ærlig så klarte jeg ikke helt å 
evaluere stillingen, men syntes den så spennende 
ut og farlig for hvit. Jo mer jeg tittet på stillingen, 
jo verre så den ut for motstanderen. Jeg kunne 
også se på ansiktsuttrykket hans at han hadde 
misset ideen med g5.

21.fxg5 
21.h3 gxf4 22.gxf4 £h4 vinner for svart.

21...¤e5 
3 bønder under...21...¤xg5 22.¥e3 £e7 23.£c4+ 
¢h8 24.¥xg5.

22.£b3+ ¦f7 
Det ser ut som jeg plasserer meg selv i en binding. 
Men hvit er nødt til å flytte dama, ettersom ¥xf3+ 
er en vinnende trussel.

23.£c3 
Her følte jeg at alt vant. Da ender det fort med at 
man gjør et ikke fullt så godt trekk

23...£f8?! 
23...£xg5 hadde vært bedre, med den enkle 
trusselen £g4. Jeg følte bare at det ikke var raskt 
nok, i og med at jeg ikke har noen direkte trussel 
etter 24.¦ad1 £g4-+.

24.¢g2 ¦e8 
Her finner computeren en variant som ikke vinner 
direkte for svart, men ender opp med en god 
stilling.

25.¦ad1 

XIIIIIIIIY

9 + +rwqk+0

9zpl+ +r+p0

9 + vl + +0

9+ zp sn zP 0

9 + + + +0

9zP wQ +NzP 0

9 zPP+L+KzP0

9+ +R+RvL 0

xiiiiiiiiy

Selv etter ¦ad1 så ligger det feller i luften som 
han har planlagt. (Jeg tenkte 20 sekunder på £b3 
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ettersom han spilte ¦ad1 så raskt, så jeg rakk ikke 
å regne lengre. Jeg tenkte 27...c4 funket, men da 
har han et kjempesterkt dronningoffer 28.£xb7! 
¦xb7 29.¤xe5+-. Men på 25.£b3 ¢h8 26.£c3 
£g7 27.¦ad1 ¥f8 beholder svart det sterke presset 
og står bedre.

25...¤xf3 26.¥xf3 ¦e2+ 27.¢h3 ¥xf3 
27...¦xf3 28.¦xf3 ¥xf3 (28...¥c8+ 29.g4 ¥xg4+ 
30.¢xg4 £c8+ 31.¢h5 ¦e4 32.¦g3 £e8+ 33.g6 

¥e7 Vanvittig variant! 34.¦g4 ¦e6-+) 29.£c4+ 
¢g7 30.¦xd6 ¥g2+ 31.¢h4 ¦e4+ 32.£xe4 ¥xe4 
33.¥xc5 £c8-+
28.¦xf3 

XIIIIIIIIY

9 + + wqk+0

9zp + +r+p0

9 + vl + +0

9+ zp + zP 0

9 + + + +0

9zP wQ +RzPK0

9 zPP+r+ zP0

9+ +R+ vL 0

xiiiiiiiiy

Nå må jeg holde tunga rett i munnen, hvis ikke 
glipper alt.

28...£c8+ 
28...¦xf3?? 29.£c4+ £f7 30.£xf7+ ¦xf7 31.¦xd6 
¦xc2=

29.g4 
29.¢h4 ¦e4+ 30.¢h5 £h3#

29...¦e4! 30.¦f5 ¦xf5 31.¦xd6 ¦ff4 32.¢g2 
¦e2+ 0-1
Jeg gikk inn i fridagen med en fenomenal score 
på 4 av 5 poeng! Meget fornøyd. Jeg kan slå hvem 
som helst, tenkte jeg da.

Mens jeg fulgte det neste partiet live, ble jeg fylt 
av spørsmål om hvordan Johan Sebastian var i 
stand til å takle de ulike psykologiske aspektene av 
denne nøkkelkampen: åpningsforberedelsene, hans 
egen psyke, hvorvidt han siktet seg inn mot remis 
og så videre. Kommentarene hans til det 11. partiet 
forklarer alt dette og er i tillegg et fascinerende 
blikk inn i tankene og nervene til en av deltakerne i 
en duell der mye sto på spill. (JT) 

Benjamin Haldorsen (til venstre) møtte turneringsfavoritten – og vinneren – Vladimir 
Artemiev i den første runden. – Foto: EICC 2019, Patricia Claros Aguilar
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Johan Sebastian Christiansen (2539)
Daniel Fridman (2633)
EU-ch 20th Skopje (11), 2019
Kommentarer: Johan Sebastian Christiansen

1.e4 
Her satt jeg da. Vel vitende om at remis holdt 
til World Cup plass. På andre siden satt den 
ekstremt solide Daniel Fridman som er kjent for 
sin ekstreme ekspertise i Petroff Defence, eller 
«Russisk» som vi kaller det på norsk. Han er rett 
og slett kjent for å kjempe om remis med svart 
mot GMer. Derfor skulle man tro at jeg hadde fått 
en perfekt pairing, skulle man ikke? Det trodde 
i hvert fall jeg. Ser man på partiene til Fridman, 
så finner man bare russiske partier mot 1.e4. Èn 
og annen gang spiller han Caro Kann mot lavere 
ratet motstand. Derfor var jeg klar for Petroffen 
og skulle bare styre inn halvpoenget i en av de mer 
kjente remis-variantene. Jeg satte meg ned med 
høy selvtillit og gledet meg til å sette i gang.

1...c6 
«BOOM» sa det i hjertet. Der kom Caro-Kann. 
Pulsen steg vanvittig høyt på rekordtid. Jeg var 
sikker på at han kunne høre hjertet mitt banke. Så 
dum som jeg var, hadde jeg ikke tenkt at det også 
var viktig for spillerne rundt 2650 å kvalifisere seg 
til World Cup. Han hadde ikke like bra kvalitet 
som meg, så remis ville ikke holde for ham, og 
dette visste jeg på forhånd. Men så eplekjekk som 
jeg var, så trodde jeg ingen turte å ta sjanser mot 
meg der nede, ettersom jeg hadde spilt som en 
gud og fått masse skryt av Tomashevsky etter min 
korte remis mot ham noen runder tidligere: «I was 
extremely worried when I saw the pairing. I was 
looking through your games and you are playing 
absolutely brilliant chess. I was ready to sit down 
and fight for the draw». Ikke rart man føler seg 
uovervinnelig når man får slike kommentarer fra 
spillere i verdensklasse.

2.¤f3 d5 3.¤c3 
Jeg dunker ut disse trekkene for å late som at jeg 
er forberedt. Jeg har heller ikke spilt dette systemet 
så mye ettersom det er beregnet som veldig solid, 
og «solid» er ikke helt min spillestil. Men nå gjaldt 
det å spille så solid som mulig.

3...¥g4 

Han spiller i et rolig og avslappet tempo. Du kan 
se i ansiktet hans at han gir blaffen i at jeg har 
gjort en bra turnering, og at han skal vise alle 
hvem som er sjefen.

4.h3 ¥xf3 5.£xf3 e6 6.d4 
Jeg ville bare spille så raskt som mulig for å sette 
ham i en ubehagelig posisjon, slik at han kanskje 
ble redd for mine «forberedelser» og tilbød remis 
Noen trekk senere angret jeg på at jeg ikke gikk for 
et mer solid set up med d3 og så bare spille rolig 
videre og presse med løperparet.

6...¤f6 
6...dxe4 7.£xe4 ¤f6 8.£d3 En veldig solid 
stilling. Hvit står ørlite bedre og det er vanskelig 
for svart å få til noe. (8.£h4 ¤bd7 9.¥d3 g6 
10.0-0 ¥g7 11.¥g5 h6 12.¥d2 £c7 13.¤e4 
¤xe4 14.£xe4 0-0 15.£h4 £d8 16.£g3 c5 
17.£f3 £b6 18.dxc5 ¤xc5 19.¥e3 £c7 20.¥xc5 
£xc5 21.c3 b6 22.a4 ¦ad8 23.¦fd1 £c7 24.¥f1 
¦xd1 25.¦xd1 ¦d8 26.¦xd8+ £xd8 27.£b7 a5 
28.g3 ¥e5 29.¥c4 £c7 30.£e4 ¢g7 31.h4 h5 
32.¢g2 ¥f6 33.¥b3 ¥e5 34.¥d1 ¥f6 35.¥f3 
¥e5 36.£e2 ¥f6 37.¥e4 £c5 1/2-1/2 (37) 
Christiansen J (2544)-Haug J (2386) Norway 
2018) 

7.¥d3 

XIIIIIIIIY

9rsn wqkvl tr0

9zpp+ +pzpp0

9 +p+psn +0

9+ +p+ + 0

9 + zPP+ +0

9+ sNL+Q+P0

9PzPP+ zPP+0

9tR vL mK +R0

xiiiiiiiiy

Virkelig ikke en variant man går for når man kun 
trenger remis. Jeg hadde fortsatt et lite håp om 
at han var redd for å gå på «bløffpreppen» min 
og tilby remis, så jeg fortsatte å spille raskt. Slik 
situasjonen var, var kanskje 7.exd5 cxd5 8.¥d3 
¤c6 9.¤e2 et bedre valg.

7...dxe4 8.¤xe4 £xd4 
Ofrer bonde for kompensasjon. Det finnes egentlig 
ingen konkret teori her, ettersom begge har så 
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utrolig mange muligheter. Hvit må få til noe kjapt. 
Tidligere i turneringen ble varianten spilt mellom 
Grandelius og Piorun. Da var Nils for treig med 
de hvite brikkene og havnet raskt i trøbbel med 
bonde under.

9.0-0 ¥e7 
Hvit har kompensasjon etter: 9...¤bd7 10.c3 £a4 
11.b3 £a5 12.¥f4 eller 9...¤xe4 10.¥xe4 ¤d7 
11.¥f4.

10.c3 
Jeg spilte fortsatt ganske raskt, mens han ble litt 
mer usikker. Jeg kan innrømme at jeg ikke hadde 
helt kontroll på hva som skjedde, prøvde bare 
å spille de trekkene som man ofte gjør i disse 
variantene. Man vil ofte prøve å jage dronningen 
så mye som mulig.10.¥f4 ¤bd7 11.c3 £d5 
12.¦fd1 ¤e5 13.£e3 ¤xd3 14.¤xf6+ ¥xf6 
15.¦xd3 £f5 16.¥d6 ¥g5 17.£d4 ¥f6 18.£e3 
h5 19.¦ad1 ¥g5 20.£d4 ¥f6 21.£e3 ¥g5 
22.£d4 ¥f6 1/2-1/2 (22) Grandelius, N (2694) – 
Piorun, K (2631) Skopje 2019.

10...£a4 
På 10...£d8 11.¦d1 ¤bd7 12.¥f4 ¤d5 13.¥g3 
0-0 14.c4 har ikke hvit noe direkte for bonden, 
bare langvarig komp med løperparet.

11.b3 £a5 12.b4 
Nå hadde jeg spilt så raskt og jeg følte at han 
hadde spilt litt unøyaktig og gitt meg mer enn 
nødvendig, så jeg valgte å tilby remis.

12...£c7 

XIIIIIIIIY

9rsn +k+ tr0

9zppwq vlpzpp0

9 +p+psn +0

9+ + + + 0

9 zP +N+ +0

9+ zPL+Q+P0

9P+ + zPP+0

9tR vL +RmK 0

xiiiiiiiiy

Etter at han hamret ut £c7 og gjorde seg klar 
for kamp, begynte hjertet mitt å banke raskere 
enn noensinne. Jeg kan ikke huske sist jeg følte 
et slikt ubehag. Hadde jeg hatt pulsklokke, tror 

jeg folk ville tenkt at noe alvorlig foregikk, fordi 
det hamret så kraftig. Jeg ble vanvittig nervøs 
og ekstremt skjelven, og det begynte å komme 
tanker i hodet som «Skal det virkelig ryke i aller 
siste runde av EM?» Etter å ha spilt så mange 
gode partier, så skal jeg miste plassen i World Cup 
plassen etter å ha tapt mot en som har russisk som 
hovedåpning?! Jeg trengte et par minutter for å roe 
ned skjelvingen og ikke vise at jeg var stressa. Jeg 
prøvde så godt jeg kunne å spille rolig videre, men 
hele kroppen var i fyr og flamme. Jeg har aldri 
kjent på en slik nervøsitet før.

13.¥f4 e5 14.¥h2 
14.¤xf6+ ¥xf6 15.¥g3 ¤d7 16.¦ad1 ¦d8 
17.¥c2 og hvit har veldig bra kompensasjon.

14...¤d5 
Et godt trekk som hindret at jeg forenklet partiet 
med ¤xf6. Jo flere brikker på brettet, jo større 
vinstsjanser hadde han.

15.¦fe1 ¤d7 

XIIIIIIIIY

9r+ +k+ tr0

9zppwqnvlpzpp0

9 +p+ + +0

9+ +nzp + 0

9 zP +N+ +0

9+ zPL+Q+P0

9P+ + zPPvL0

9tR + tR mK 0

xiiiiiiiiy

Etter dette trekket begynte jeg å bli megastressa. 
Jeg fant ingenting direkte, og var redd for at han 
bare skulle rokere rolig og stå en bonde over. 
Jeg hadde enda ikke roet meg etter at han avslo 
remistilbudet, og begynte å bli enda mer nervøs, 
det var så ille at jeg måtte puste gjennom munnen. 
Man kunne høre på pustingen at jeg var vanvittig 
nervøs. Hendene måtte jeg holde under bordet 
for ikke å vise skjelvingen. Jeg tenkte i hele 40(!!!) 
minutter før jeg kom fram til et trekk, så i tillegg 
til å være utrolig nervøs, begynte jeg også å få 
veldig dårlig tid.15...0-0 16.£f5 g6 17.£xe5=.

16.¦ad1 0-0 17.¤g3 ¦fe8 18.¥c4 
Springeren på d5 er ekstremt sterk og veldig 
irriterende. Så den vil jeg bare få vekk.
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18...¤7b6 
18...¦ad8 19.¥xd5 cxd5 20.¦xd5=.

19.¥b3 ¥f8 20.¤h5 

XIIIIIIIIY

9r+ +rvlk+0

9zppwq +pzpp0

9 snp+ + +0

9+ +nzp +N0

9 zP + + +0

9+LzP +Q+P0

9P+ + zPPvL0

9+ +RtR mK 0

xiiiiiiiiy

Et trekk jeg var veldig fornøyd med. Computeren 
er også enig. Jeg ønsker å spille a3 og så jage 
springeren med c4. Med ¤h5 dekker jeg f6-feltet, 
sånn at springeren blir nødt til å gå til et dårlig felt.

20...¦e6 21.a3 £e7 22.c4 ¤c7 
Nå begynte jeg å bli optimistisk og så flere sjanser 
for fordel. Jeg kjente også at jeg hadde spilt en 
veeeeldig lang turnering og at hodet begynte å gå i 
surr. ¤g3 som computeren skriker etter og som gir 
en fordel på 0.60 var selvfølgelig trekket jeg burde 
ha spilt. Dessverre trodde jeg at jeg hadde et bedre 
trekk.
22...¤f6 23.¤xf6+ £xf6 24.c5 er litt bedre for 
hvit.

23.£c3?! 
I de variantene jeg regna på, var plutselig løperen 
på h2 på mirakuløst vis plassert på b2 i hodet mitt 
og jeg så for meg mange flotte varianter i a1-h8 
diagonalen.
23.¤g3 ¦f6 
a) 23...£f6 24.£e3± (24.£xf6 gxf6 25.¦e4²) ; 
b) 23...f6 24.¤e4; 
c) 23...a5 24.£e3 ¤d7 25.c5±;
24.¤f5 £e6 25.¦xe5+-

23...g6 
Her var jeg altså klar både til å spille ¦xe5?? og 
¤f4??

24.¤g3 
Jeg måtte rygge tilbake og innse at jeg lot en 

kjempesjanse gå forbi meg. Etter 24.¤f4 exf4 
står altså løperen på h2, ikke b2!!; 24.¦xe5 gxh5 
25.¦g5+ £xg5 26.£h8+ ¢xh8 gir ingen matt!! 
For en idiot jeg er, tenkte jeg.

24...f5 

XIIIIIIIIY

9r+ + vlk+0

9zppsn wq +p0

9 snp+r+p+0

9+ + zpp+ 0

9 zPP+ + +0

9zPLwQ + sNP0

9 + + zPPvL0

9+ +RtR mK 0

xiiiiiiiiy

Bonden på e5 er svarts store svakhet, og jeg vil 
både få økt trusselen mot den og prøve å få til c5 
uten at han får plantet springeren sikkert tilbake 
på d5.

25.¤f1! 
Nå begynte jeg å roe meg, ettersom jeg så forserte 
varianter som førte til stillinger uten tapsrisiko.

25...¥g7 26.¤e3 e4 
26...f4!? var kanskje hans siste vinstforsøk, men jeg 
trodde under partiet at det var «too much». 27.c5 
fxe3 28.¥xe6+ £xe6 29.cxb6 exf2+ 30.¢xf2 ¤d5 
31.£d3 axb6 32.¢g1 Jeg evaluerte stillingen som 
litt bedre for hvit, det er bare å stable opp i e-linja.

27.£c2 ¥e5 28.c5 ¤bd5 29.¤xd5 ¤xd5 
30.¥xd5 cxd5 31.¦xd5 ¥xh2+ 32.¢xh2 

XIIIIIIIIY

9r+ + +k+0

9zpp+ wq +p0

9 + +r+p+0

9+ zPR+p+ 0

9 zP +p+ +0

9zP + + +P0

9 +Q+ zPPmK0

9+ + tR + 0

xiiiiiiiiy

Nå visste jeg at jeg stod litt bedre, og var klar til å 
svare «No» umiddelbart hvis han tilbød remis.
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32...¦e8 33.£d2 £c7+ 34.¢g1 ¦8e7 35.¦d6 
Kongestillingen hans er åpen, og jeg har aktive 
brikker.

35...b6?? 36.£d5 ¢f7 37.g4! 
Åpner opp foran kongen til svart

37...¢f6 38.£d4+ ¢f7 39.£d5 ¢f6 40.£d4+ 
¢f7 41.gxf5 gxf5 42.£d5 ¢f6 

XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9zp wq tr +p0

9 zp tRrmk +0

9+ zPQ+p+ 0

9 zP +p+ +0

9zP + + +P0

9 + + zP +0

9+ + tR mK 0

xiiiiiiiiy

43.¢h1?? 
Riktig ide men i feil rekkefølge...
43.£d4+ ¢f7 44.¢h1 Jeg ville også gjøre det 
i denne rekkefølgen, men så ikke at etter 44...
bxc5 45.bxc5 ¦e5 vinner 46.f4!! på direkten. 
Computeren sier at jeg også kunne spilt rolig 
videre med 46.¦c1 og stå til vinst. Men etter et 
utrolig slitsomt parti og en lang turnering, så var 
ikke dette helt klart for meg. 

43...bxc5 44.bxc5 ¦xd6 45.cxd6 £c3 46.dxe7 
Folk som tror at jeg avviklet til dette fordi jeg ville 
ha remis, tar kraftig feil. Jeg trodde varianten vant 

for meg. 

46...£xh3+ 
Jeg tenkte at etter 46...£xe1+ 47.¢g2 ¢xe7 
48.£e5+ kunne jeg plukke alle bøndene. Det jeg 
ikke så, var at etter 46...£xh3+ 47.¢g1 £g4+ 
48.¢f1 £h3+ 49.¢e2 £f3+ så kunne jeg ikke 
spille 50.¢d2 på grunn av 50...e3+ som vinner 
dronningen min.

47.¢g1 £g4+ 
Jeg innså det ikke før her at jeg hadde rota bort 
mitt livs sjanse til å få en topp fire-plassering i 
verdens kanskje hardeste turnering. Jeg sank bare 
sammen og kunne rett og slett ikke brydd meg 
mindre om World Cup-plassen. Jeg var rett og 
slett fly forbanna og trengte flere timer før jeg 
kunne si meg halvveis fornøyd med turneringen. 
Partiet hjemsøker meg den dag i dag. Tanken på at 
jeg kunne kommet topp 4 i et slikt mesterskap er 
uutholdelig.

48.¢f1 £h3+ 49.¢g1 ½-½ �

Euro Ch 2019 Skopje, Makedonia
358 deltakere, 11 runder
1 GM Vladislav Artemiev RUS 2736 8½
2 GM Nils Grandelius SWE 2694 8½
…
12 GM Joh-Seb Christiansen NOR 2534 7½
157 IM Benjamin Haldorsen NOR 2448 6
223 IM Tor Fredrik Kaasen NOR 2383 5
224 IM Sebastian Mihajlov NOR 2356 5
258 Jens E. Ingebretsen NOR 2243 4½

Første norgesmesterskap 
for kvinner på 47 år
Hanna B. Kyrkjebø fra Stavanger vant norgesmes-
terskapet for kvinner som ble avholdt på Norges 
Toppidrettsgymnas i Bærum i midten av mars, 
knepent foran WGM Olga Dolzhikova fra OSS.

Kvinne-NM ble avholdt som en fem runders 
sveitser-turnering i helgen 15. til 17. mars. 26 
spillere deltok, med et ratingsnitt på 1526. 

Gull – og sølvvinneren tok begge 4,5 poeng, og 
Hanna B. Kyrkjebø hadde best kvalitet. Bronsen 

ble tatt av Amanda Mai Irgens Eiding fra Fredriks-
stad Schakselskap.

Å arrangere et kvinne-NM kan ikke sammenlik-
nes med fysisk idrett, men er utelukkende et arran-
gement for å bygge opp interessen for kvinnesjakk. 
Ellers konkurrerer som kjent kvinner og menn 
sammen. 

Hele 47 år har gått siden den forrige norgesmes-
teren for kvinner ble kåret. Det skjedde under 
Landsturneringen på Røros i 1972, som hadde en 
egen dameklasse. Norgesmester den gangen ble 
15-årige Anniken Omholt-Jensen fra Stjernen.
�
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Minneord over Nils Reidar 
Utsi (1943 – 2019)
En kamerat blant kamerater, og også en sjakk-venn.Nå har Nils 
tatt sitt siste sjakktrekk, men de gode minnene etter ham vil fort-
satt leve!

1. januar 2019 fikk vi det triste budskap at vår 
gode venn Nils R. Utsi var død. Han døde fredelig 
i sin bolig i Kabelvåg, 75 år gammel. For å hedre 
hans minne ble det bestemt av Finnmark sjakk-
krets at det skulle avholdes en minneturnering. 

Nils R. Utsis minneturnering ble gjennomført 
ved Elva Hotell ved Tanabru i tidsrommet 26 – 28 
april. 24 sjakkspillere deltok. Under festmiddagen 
27. april var også hans søster Ester tilstede. Hun 
bidro blant annet ved å deklamere et dikt av Inger 
Hagerup «Til fremtiden», som Nils personlig verd-
satte høyt. Finnmark sjakk-krets vil takke Ester 
Utsi for det hun bidro med på vegne av Utsi-fami-
lien.

Nils R. Utsis hjemsted var Austertana, og han var 
av reindriftsfamilie. Hans allsidige og mangeårige 
skuespillerkarriere startet så tidlig som i 1964. 
Dette året kom han inn på Statens Teaterskole i 
Oslo, som den første samiske student. Han spilte 
blant annet i filmen «Veiviseren», og ble også kjent 
som faren til samegutten Ante i en filmatisert 
serie på barne-TV i NRK. Nils var dessuten med i 
filmen «Kautokeino-opprøret», som utkom i året 
2008. Han hadde også erfaring som teaterinstruk-
tør.

Nils R. Utsi satte spor etter seg i ulike sjakk-sam-
menhenger, blant annet ved å bidra kulturelt 
under festlige anledninger – både lokalt, regionalt 
og nasjonalt.

Han var med på å stifte Samisk sjakkforening i 
Karasjok i året 2002. Før den tid var han mange-
årig medlem i Tana sjakk-klubb. Han var over tid 
svært aktiv med å finne en egen samisk åpningsva-
riant på spillebrettet, men det var nok ikke så lett 
som han selv hevdet.
Nils R. Utsis kjære kone, Sissel Næss, fortalte at 

han var lidenskapelig opptatt av sjakk. Han fulgte 
nøye med i sjakkspaltene i ulike aviser og var spesi-
elt ivrig til å følge Magnus Carlsen på VM-sendin-
gene på TV. 

Dertil var Nils en fast leser av sjakkbladet. Han 
deltok en rekke ganger i sjakk-NM, noe han virke-
lig så fram til, og det måtte være noe veldig spesielt 
om han ikke fikk anledning til å stille opp. I hans 
siste levetid var hans fysiske form ikke så god, og 
han klarte ikke å spille sjakk lenger i den grad han 
ønsket.

— Finnmark sjakk-krets
Ordsatt av Pål-Egil Knutsen og gode venner 

Nils Reidar Utsi  
Foto: Stein T. Svala, Ságat
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Ratingfest i 
Reykjavik
To tvillingpar fra Haukås sjakklubb på Vestlandet samlet til 
sammen utrolige 232 ratingpoeng i den tradisjonsrike storturnerin-
gen GAMMA Reykjavik Open rett før påske.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Den fyldige deltakerlisten i den islandske 
hovedstaden omfattet hele 238 spillere, derav et 
trettitalls stormestere. Alfabetisk befant fire repre-

sentanter for familien Aasen seg på topp, med far 
Kjetil Myrlid Aasen, tvillingene Fredrik og Joakim 
og lillebror Alexander på startlisten.

Sterk delegasjon fra Haukås. Bak fra venstre: Heine Johannessen, Joakim Aasen, 
Kjetil Aasen, Kjetil Stokke, Fredrik Aasen og Theo Johannessen. Foran Alexander 
Aasen og Even Johannessen – Even var med som læregutt.
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eveNtyrlIG resultat

Tvillingene er født i 2007 og har allerede markert 
seg kraftig ved å legge beslag på gull og bronse i 
miniputtklassen under fjorårets landsturnering. 
Slik plasserte de også den kun tre år gamle Haukås 
sjakklubb på norgeskartet. Klubben er resultatet av 
et aktivt barnesjakkmiljø nord i Bergen.

Så leker heller ikke Haukås klubb. Med som 
ikke deltakende trener var IM Kjetil Stokke, og 
far Kjetil Myrlid Aasen er en av drivkreftene i 
BergenChess for å drive undervisning og annen 
sjakkvirksomhet sammen med den evige ildsjelen 
Ole Valaker.

Haukås var også representert med tvillingene 
Heine og Theo Johannessen, ett år eldre enn 
Aasen-tvillingene. Alle fire kunne notere seg for 
solide prestasjoner på brettet, og hvis vi summerer 
så kan de notere seg for en framgang på eventyrlige 
232,4 ratingpoeng. 

store NavN

Reykjavik Open har vært arrangert årlig helt 
siden 1964, og den første vinneren var ingen 

ringere enn Mikhail Tal. Siden har en rekke av de 

aller største navnene vært med. Fabiano Caruana 
vant for eksempel i 2012, og har siden spøkefullt 
understreket at han her har et fortrinn framfor 
Magnus Carlsen.

Undertegnede var så dum å spørre min medre-
daktør Jonathan Tisdall om han hadde spilt i 
Reykjavik Open, og han kunne da svare en smule 
nedlatende at «jeg har VUNNET Reykjavik 
Open», det skjedde i 1996 sammen med Predrag 
Nikolic og Simen Agdestein.

I år kom hele åtte spillere likt på 7 poeng, 
deriblant Aryan Tari. Øverst tronet imidlertid ru-
meneren Constantin Lupulescu, etter spektakulær 
angrepssjakk.

statsMINIstereN åpNet

Nevnes bør også sidearrangementene, der 
Gawain Jones vant lynsjakkturneringen, mens 
det iranske stjerneskuddet, femtenårige Alireza 
Firouzja vant i fischerrandom og med dette kvalifi-
serte seg til VM til høsten. 

Turneringen(e) spilles i islendingenes desiderte 
storstue Harpa, et praktbygg med unik arkitektur 

sentralt i Reykjavik, et bevis på hvor høyt broder-Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir og FIDE-president Arkadij Dvorkovitsj åpnet 
turneringen ved å gjøre det første trekket for GM Gawain Jones på førstebord.
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folket i vest setter sjakk. Som om ikke dette var 
nok, ble åpningen ble foretatt av Islands statsmi-
nister Katrín Jakobsdóttir sammen med FIDE-pre-
sident Arkadij Dvorkovitsj. 

Aryan Tari, (2615)
Daniel Sadzikowski (2523) B12
Reykjavik Open (9), 2019
Kommentarer: Aryan Tari

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.a3 ¥xc5 
6.£g4 

XIIIIIIIIY 

9rsnlwqk+ntr0 

9zpp+ +pzpp0 

9 + +p+ +0 

9+ vlpzP + 0 

9 + + +Q+0 

9zP + + + 0 

9 zPP+ zPPzP0 

9tRNvL mKLsNR0 

xiiiiiiiiy 

Ikke det mest vanlige trekket. Jeg ble inspirert til å 
spille dette, da jeg så Topalov spilte det mot Navara 
uken før i Shamkir, og fikk en lovende stilling. Jeg 
analyserte dette kvelden før dette partiet, i håp om 
å overraske motstanderen. 6.b4 ¥b6 7.¤f3 pleier å 
bli spilt. Dronningen går sjelden til g4 som i partiet.
6...¤e7 7.¤f3 
7.£xg7 ser ut til å vinne en bonde, men svart får 
fin kompensasjon etter 7...¤g6 hvor svart har et 
utviklingsforsprang og e5–bonden er svak. Etter det 
naturlige 8.¤f3 har svart evigsjakk på dronningen: 
8...¥f8 9.£f6 ¥e7=
7...0–0 
Motstanderen min var dessverre forberedt på denne 
varianten, og hadde også fått med seg Topalov-
Navara. Dette ser ut som en forbedring av Navaras 
7...£b6, der en forberedt Topalov fulgte opp med 
det overraskende 8.¥d3! Det ser ut til at bonden 
på f2 bare henger, men etter 8...¥xf2+ 9.¢e2 sliter 
svart litt med brikkene sine. G7–bonden henger, og 
¦f1 fulgt av b4 truer med å fange løperen, så svart 
er ikke helt klar til å spise bonden på f2.
8.¥d3 

Naturlig trekk som utvikler løperen og setter press 
mot svarts konge. Nå er faktisk Lxh7+ en kjent og 
farlig trussel. 8.b4 ¥b6 9.¥d3 var mer nøyaktig, 
noe som tvinger løperen til b6, fordi svart ikke 
lenger hadde mulighet til å trekke den tilbake til e7, 
ettersom springeren sto i veien.
8...f5 
Naturlig trekk, da Lxh7 var en trussel. Dette spilte 
motstanderen min raskt, var i sin forberedelse. Nå 
har hvit to valg: Enten å holde stillingen lukket 
med £g3, eller åpne den med exf6. Ettersom svart 
virket veldig forberedt, valgte jeg noe mer «safe». På 
8...¤bc6?? 9.¥xh7+ ¢xh7 10.£h5+ ¢g8 11.¤g5 
er svart i trøbbel 11...¦e8 12.£h7+ ¢f8 13.£h8+ 
¤g8 14.¤h7+ ¢e7 15.¥g5+ vinner.
9.£g3 
Ikke idealfeltet for dronningen, men svart har heller 
ikke en optimal struktur og løperen på c8 sliter ofte 
i slike stillinger, da den stanger i e6. 9.exf6 ¦xf6 
fører til en dynamisk stilling der svart truer e5 og 
hvit må reagere, men 10.£h5 h6 11.0–0 virker 
veldig spillbart.
9...¤bc6 10.0–0 
10.b4 ser igjen ut til å være mer nøyaktig, fordi det 
forserer 10...¥b6 11.0–0 og hvit står litt bedre. I 
partiet fikk motstanderen plassert løperen på e7, 
hvor den sto fint. 
10...¤g6 11.b4 ¥e7 12.¥b2 
Løperen min gjorde lite i c1–h6 diagonalen, og det 
er naturlig å utvikle den til b2.
12...a6 

XIIIIIIIIY 

9r+lwq trk+0 

9+p+ vl zpp0 

9p+n+p+n+0 

9+ +pzPp+ 0 

9 zP + + +0 

9zP +L+NwQ 0 

9 vLP+ zPPzP0 

9tRN+ +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Interessant trekk. Svart ønsker å låse stillingen 
med b7–b5, og mener at hvit ikke klarer å komme 
videre. Måten hvit vanligvis åpner disse stillingene 
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på er ved å spille bonden til c4, og dette er en smart 
måte å stoppe dette framstøtet.
13.¤bd2 
Hvit truer nå c4, men naturligvis stoppet 
motstanderen det. 13.c4 dxc4 14.¥xc4 ser ved 
første øyekast behagelig ut for hvit, da c8–løperen 
er dårlig og e6 ser ut til å være svak. Men jeg 
oppdaget at svart kan spille aktivt med: 14...b5 
15.¥b3 a5! og skape motspill på dronningfløyen. 
Dronningen min på g3 er ute av spill, og svart får 
fart på brikkene sine hvis jeg slår bonden på a5.
13...b5! 14.¤b3 
Selv om c4 er stoppet står hvit litt bedre, fordi jeg 
har flere felter til brikkene mine og generelt mer 
plass til å manøvrere. D4–feltet er veldig fint for 
springeren min. Hvitfeltsløperen til svart er som 
sagt elendig. Men stillingen er fortsatt lukket, og 
svart står solid.
14...¥d7 15.¤bd4 ¤xd4 16.¥xd4 
16.¤xd4! var et bedre trekk. Jeg har nå lyst til å 
spille f2–f4, hvor stillingen min blir dominerende. 
Springeren på g6 blir i tilfelle veldig dårlig, og hvit 
kan en vakker dag følge opp med g2–g4 og komme 

gjennom. Grunnen til at jeg var usikker var 16...
a5 men etter 17.c3! kommer ikke svart videre på 
dronningfløyen. Dermed blir også b5–bonden 
svak. (17.¤xb5!? axb4 18.a4).
16...¦f7 17.¤d2 
17.c3 er et smart ventetrekk som uansett ville være 
greit å ha spilt, da jeg støtter b4–bonden. Samtidig 
stiller jeg spørsmålet om han vil spille ¤h4 med 
springeren min på f3, eller hva han vil. 17...¦c8 
18.¤d2 f4 19.£g4 ¤h4 20.¤b3 g6 21.g3 h5 
22.£e2 ¤f5 23.gxf4 er bedre for hvit.
17...f4 18.£g4 ¤h4 

XIIIIIIIIY 

9r+ wq +k+0 

9+ +lvlrzpp0 

9p+ +p+ +0 

9+p+pzP + 0 

9 zP vL zpQsn0 

9zP +L+ + 0 

9 +PsN zPPzP0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Mange sterke kvinnelige spillere deltok også i Reykjavik, men dessverre ingen fra 
Norge. Fra venstre IM Dinara Saduakassova (2461), WGM R. Vaishali (2353) og WIM 
Sue Maroroa.
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19.¤f3 
Houdini angir følgende variant: 19.¤b3 g6 20.¢h1 
h5 21.£e2 £f8 22.¦g1 ¦g7 23.g3 fxg3 24.¦xg3 
¤f5 25.¦gg1 ¥c6 26.f4 ¢h8 27.c3 £f7 28.¦af1 
¦ag8 29.¤c5 a5 30.¦g2 ¤h4 31.¦gf2 ¤f5 32.¦g1 
¥xc5 33.bxc5 £e8 34.¦fg2 a4 35.¥xf5 0.64/29
19...¤xf3+ 20.£xf3 a5 

XIIIIIIIIY 

9r+ wq +k+0 

9+ +lvlrzpp0 

9 + +p+ +0 

9zpp+pzP + 0 

9 zP vL zp +0 

9zP +L+Q+ 0 

9 +P+ zPPzP0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

21.a4 

21.c3 a4 Siden det var siste runde og jeg måtte 
vinne, tenkte jeg at jeg burde unngå denne låste 
stillingen, der det ser vanskelig ut å komme videre.
21...bxa4 22.b5 a3 23.c4 

Dette kunne ha ventet, da jeg på direkten gir et fint 
felt for løperen på b4 til motstanderen. I stedet: 
23.¦fb1!

23...dxc4 24.¥xc4 ¥b4 

Stillingen nå er uklar, og jeg følte det kunne gå 
begge veier. Samtidig likte jeg sjansene mine, da jeg 
følte at hans konge var svakere enn min. Også e6–
bonden kunne bli et problem for ham.

25.¦fd1 £e8 26.b6 ¦b8 27.¥a2 ¥c6?! 

Overrasket meg, da jeg vinner tilbake bonden etter 
£g4. 27...¢h8!? er uklart – jeg står aktivt med 
brikkene, men samtidig står jeg bonde under og må 
bevise noe.

28.£g4 ¦e7 29.£xf4± 

Disse U16-karene kommer vi til å få se mye til utover. Til venstre iraneren GM Ali-
reza Firouzja (2669) som blant annet stiller i VM i Fischerrandom i Norge, i midten 
trettenårige GM Rameshbabu Praggnanandhaa (2537), verdens fjerde yngste som 
tok GM-tittel, og til høyre IM Prithu Gupta (2478) også fra India.
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XIIIIIIIIY 

9 tr +q+k+0 

9+ + tr zpp0 

9 zPl+p+ +0 

9zp + zP + 0 

9 vl vL wQ +0 

9zp + + + 0 

9L+ + zPPzP0 

9tR +R+ mK 0 

xiiiiiiiiy 

Nå var jeg komfortabel med stillingen, da jeg hadde 
fått tilbake materiellet som jeg ofret og har en farlig 
bonde på b6.
29...¦d7 30.¦dc1 ¥d5 31.¥xd5 ¦xd5 32.¥e3 
¦b7 33.h4 £d7 
Svart ønsker å få ¥d2 til å fungere, da det blir lettere 
å vinne b6–bonden hvis løperne byttes.
34.h5 
34.£e4!?
34...h6 

XIIIIIIIIY 

9 + + +k+0 

9+r+q+ zp 0 

9 zP +p+ zp0 

9zp +rzP +P0 

9 vl + wQ +0 

9zp + vL + 0 

9 + + zPP+0 

9tR tR + mK 0 

xiiiiiiiiy 

35.£e4?! Med lite tid, var ikke dette det beste. 
35.g3! gir g2–feltet for kongen etter ¥d2 senere, 
noe som er nyttig. 35...¥d2 36.¥xd2 ¦xd2 37.¦xa3 
¦d1+ (37...¦xb6 38.¦xa5 med bonde over og gode 
vinstsjanser.) 38.¦xd1 £xd1+ 39.¢g2! Bedre 
versjon enn partiet! Kongen står bedre på g2, da 
h5–bonden ikke henger med sjakk.
35...¥d2!= 
Forserer løperbytte, og bonden på h5 og 
kongestillingen min er litt uheldig.
36.¥xd2 ¦xd2 37.¦xa3 

XIIIIIIIIY 

9 + + +k+0 

9+r+q+ zp 0 

9 zP +p+ zp0 

9zp + zP +P0 

9 + +Q+ +0 

9tR + + + 0 

9 + tr zPP+0 

9+ tR + mK 0 

xiiiiiiiiy 

37...¦d1+! 
37...¦xb6?? 38.£a8+ ¢h7 39.¦c8 fører til matt, og 
noe jeg håpet han skulle falle for.
38.¦xd1 £xd1+ 
38...£d6 39.¦d2 £xd2 40.¢h2 £d1 41.£g6 
¦xb6 42.f4 £d5 43.¦xa5 ¦b3
39.¢h2 ¦xb6 
39...£xh5+ 40.¦h3 £f7 41.£c6 og jeg får beholdt 
b6–bonden som kan bli farlig.
40.£g6 
Computeren sier at stillingen er lik, men jeg hadde 
litt håp i partiet. Jeg tenkte at siden hans konge 
er svakere enn min, kan jeg kanskje klare å skape 
noe. 40.¦xa5 £xh5+= fører bare til remis med likt 
materiell.
40...£d5?! 
Gjør det litt vanskeligere. 40...£e1! forserer remis, 
noe vi begge overså. Siden f4 ikke fungerer nå, er 
nok hvit nødt til å ta evigsjakk. 41.f4 (41.£e8+ 
¢h7 42.£g6+=) 41...£h4+!
41.f4 
41.¦g3 £xe5 42.f4 £d4 43.£xh6 £d7
41...¦b3?? 
En bukk som taper partiet direkte. 41...¦b8 
42.¦g3 £d7 43.£xh6 ¦f8 44.£g5 ¦f5 45.£g4 
£f7; 41...£d8 truer £h4+ og svart har gode 
remissjanser.
42.¦xa5! 
Hvit vinner nå to bønder ettersom e6–bonden faller 
da han må slå tilbake tårnet. Han ga naturligvis opp.
1–0
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Siste trekk i Reykjavik
For fem år siden utførte Olav Kristian Hageberg og jeg de siste 
trekkene i Nordisk Sporveissjakkunions historie. I januar i år kom 
den triste beskjeden om at motstanderen min i det aktuelle parti-
et også hadde gått bort. Det var derfor med vemod at jeg vendte 
tilbake for på nytt spille sjakk i den islandske hovedstaden.

Tekst: Arne Danielsen Foto: Bjørn Nytrø

Nordisk Sporveissjakkunion (NSU) har røtter 
helt tilbake til det nære kameratskapet mellom 
sporveissjakklubbene i de skandinaviske hovedste-
dene allerede før krigen. Flere kom til, slik at alle 
de fem nordiske landenes hovedsteder ble repre-
sentert. 

Siden Reykjavik ikke er velsignet med sporvei, 
var samarbeidspartneren fra starten drosjeselskapet 
Hreyfill, siden også busselskapet Stræto. Fra Norge 
var også Bergen representert.

vekst oG fall

Hvert år møttes sporveisfolkene til dyst på 
brettene rundt i Norden, til å begynne med var det 
lagkamper og individuelle turneringer annenhver 
gang. Dere som har lest min sjakkroman «Åtten-
deraden», vet at et slikt sporveismesterskap var 
inngangsbillett for hovedpersonen til å oppleve 
den legendariske VM-matchen i Reykjavik i 1972, 
noe som var i overensstemmelse med virkeligheten. 

Mange solide nordiske vennskap ble knyttet 
gjennom årene. Men arbeidslivet forandret seg og 
tilknytningen til bedriftene ble utvannet, derfor 
ble det med årene tynnere i sporveisspillernes 
rekker. 

Etter at vi ett år måtte avlyse på grunn av svik-
tende påmelding, fattet vi beslutningen om å gå 
ned med flagget til topps, og en siste turnering ble 
avviklet i Reykjavik sommeren 2014. Her varte 
Olav og mitt parti lengst slik at vi fikk æren av å 
sette kroken på døra.

sterk sjåfør

Olav Kristian Hageberg kjørte buss i Oslo Spor-

veier og var kjent som NSUs «sterke mann». Med 
sin fortid med boksing og vektløfting, var han 
kjempen som sikret klubbkamerater mot krangle-
fanter på pøbben, men var også den omsorgsfulle 
som kunne legge fulle sjakkspillere i hundreki-
losklassen opp i overkøya, varlig som et spedbarn. 

Ettersom Sporveienes sjakklubb i Oslo skrantet, 
søkte Olav i likhet med andre sporveisspillere til-
flukt i Vålerenga sjakklubb, der han også ble med i 
styret. Etter hvert ble han sterkt plaget av sykdom, 
og døde 22. januar i år – 70 år gammel. 

arveN lever

Savnet av både NSU og Olav ble forsterket da en 
av dommerne under Reykjavik Open viste meg et 
fotoalbum fra et sporveismesterskap fra slutten av 
nittitallet, der han selv hadde vært turneringsleder. 

Den gang deltok også både Olav og underteg-
nede, samt min gode kamerat Petur Gudbjartsson 
som jeg traff under NSU-mesterskapet Gøteborg 
i 1978, der han vant og jeg tok sølvet. Siden har 
vi hengt sammen, og under årets turnering har jeg 
kunnet nyte godt av hans og fru Birnas massive 
gjestfrihet. Slik lever arven fra NSU videre, selv 
om det tynnes i rekkene. �
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En spansk variant  
på 1-2-3
Jeg har i blant sammenliknet stillingen etter 1 e4 
e5 2 ¤f3 ¤c6 3 ¥b5 a6 4 ¥a4 b5 5 ¥b3 med 
den liknende stillingen etter 3 ¥c4. Etter både 
5...¤f6, 5...¥c5 og 5...¥e7 viser hvits løper seg 
å stå vesentlig bedre på b3 enn på c4, i hovedsak 
fordi den er mindre utsatt for sorts viktige sen-
trumsmotstøt ...d5.. Derfor har sort gjerne valgt 
Den norske varianten, 5...¤a5!?. Men i det siste 
har en femte mulighet fått oppmerksomhet: 

5...g6!? 

XIIIIIIIIY

9r+lwqkvlntr0

9+ zpp+p+p0

9p+n+ +p+0

9+p+ zp + 0

9 + +P+ +0

9+L+ +N+ 0

9PzPPzP zPPzP0

9tRNvLQmK +R0

xiiiiiiiiy

Den tilsvarende stillingen fra Italiensk er lite 
spilt, og kanskje dårlig for sort. Men varianten er 
åpenbart beslektet med noen populære spanske 
systemer med tidlig ...g6: 
 – Smyslovs 3...g6 er Mamedyarovs favoritt og spilt 
av Magnus i flere partier. 

 – 3...a6 4 ¥a4 g6 som Caruana ser ut til å fore-
trekke.
 – Cozios 3...¤ge7 fulgt av 4...g6 som spilles av 
Aronian og Nakamura (og ofte kalles Aronian-var-
ianten).
Varianten er lite utforsket, men det ser det ut til å 
være to klare hovedvarianter: 
A: Hvit bygger rolig opp et typisk spansk bonde-
sentrum, og styrer mot kjente varianter med 6 c3, 

fulgt av d4 og kort rokade.
B: Hvit prøver å utnytte sorts trekkrekkefølge (og 
svekkelsene på dronningfløyen) med en kombina-
sjon av tidlig d4 og a4.
Dessuten bør følgende nevnes:
a) Det eldste kjente partiet med varianten fortsatte 
6 d3 ¥g7 7 a3 ¤ge7 8 0–0 0–0 9 ¦e1 ¥b7 10 
¤c3 d6, og i S.Tarrasch-K.Eckart, Nuremberg 
1889 kunne sort være fornøyd med åpningen (i 
de mest populære d3-variantene i Spansk har sort 
allerede plassert løperen litt passivt på e7).

b) 6 0-0 er ganske vanlig, men etter 6...¥g7 har 
hvit alltid fortsatt 7 c3.

c) Hvis 6 a4 b4 7 h4!? var spilt av en svakere 
spiller, ville jeg kanskje ignorert det, men etter 
7...d6 (7...¤f6!?) 8 ¤g5 ¤h6 9 ¥d5 ¥d7 10 d4 
¤xd4 var M.Vachier Lagrave-S.Mamedyarov, Paris 
hurtig 2018 svært spennende, og etter 11 c3 (11 
¥xa8 £xa8 gir nok sort kompensasjon) 11...bxc3 
12 bxc3 c6 13 ¥xf7+ ¤xf7 14 cxd4 ¥g7 15 ¤xf7 
¢xf7 16 dxe5 ¥xe5 17 ¦a3 stod hvit i overkant.

d) Også umiddelbart 6 h4!? er spennende (og kan 
transponere til variant c etter et senere a4):
d1) 6...h6?! 7 d4 exd4 8 ¤xd4 ¥b7 9 h5 
¥g7?! (9...£e7! 10 ¥e3 ²) 10 hxg6 fxg6 og i 
M.Cornette-D.Pavasovic, Internet hurtigsjakk 
2019, kunne hvit fått stor fordel med 11 ¤f5!

d2) 6...d6 7 ¤g5 ¤h6 8 ¥d5 ¥d7 9 d3 (for 9 a4 
b4, se 6 a4 b4 7 h4) 9...¦b8 10 h5 ².

e) 6 ¤c3 ¥g7 7 a4 b4 8 ¤d5 ¤a5!? og nå:
e1) 9 ¤xb4 ¤xb3 10 cxb3 ¦b8 11 ¤d5 c6 12 
¤e3 d5 13 d3 ¥e6 14 exd5 cxd5 15 0–0 ¤e7 16 
¤g5 ¥c8 17 ¥d2 0–0 µ B.Belyakov-E.Romanov, 
Sochi 2018.
e2) 9 ¥a2 ¦b8 10 0–0 c6 11 ¤e3 ¤e7 12 c3 b3 
13 ¥b1 d5 14 d4 dxe4 15 ¤xe5 f5 var uklart i 
I.Leventic-E.Romanov, Biograd 2018.

av Sverre Johnsen
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a: HvIt byGGer boNdeseNtruM

6 c3 
Styrer mot en variant som er spilt i hundrevis av 
stormesterpartier fra andre trekkrekkefølger.
6...¥g7 7 d4 
7 0-0 transponerer vanligvis.
7...exd4! 8 cxd4 ¤ge7 (D)

XIIIIIIIIY

9r+lwqk+ tr0

9+ zppsnpvlp0

9p+n+ +p+0

9+p+ + + 0

9 + zPP+ +0

9+L+ +N+ 0

9PzP + zPPzP0

9tRNvLQmK +R0

xiiiiiiiiy

8...d6 har sine små poenger, men kan ofte transpo-
nere. Er du ivrig etter å forlate teorien, er 8...¤a5!? 
et lite utforsket trekk som du finner litt om i 
NSbE:2019-2. 
På e7 står springeren stabilt, og muligheten ...f5 
kan være viktig. Stillingen oppstår oftere etter 
3...¤ge7, er testet i hundrevis av partier og gir sort 
positiv score. Med den uvanlige trekkrekkefølgen 
har sort både unngått varianter med forsinket 
¥xc6 og varianter med direkte ¥c2. 
9 0–0 
Nå begynner dette å bli svært naturlig. Etter 9 
¤c3 0–0 10 ¥g5 (10 0–0 fører til hovedvarianten) 
10...h6 11 ¥h4 d6 12 h3 ¤a5 13 0–0 ¤xb3 14 
£xb3 g5 15 ¥g3 ¢h8 16 e5 i B.Smith-A.Brkic, 
Zagreb 2011 ville sort stått i overkant etter 16...f5. 
For 9 d5 og 9 a4 se NSbE:2019-2.
9...0–0 10 ¤c3 
Naturlig utvikling; for noen alternativer, se 
NSbE:2019-2.
10...d6 (D)

XIIIIIIIIY

9r+lwq trk+0

9+ zp snpvlp0

9p+nzp +p+0

9+p+ + + 0

9 + zPP+ +0

9+LsN +N+ 0

9PzP + zPPzP0

9tR vLQ+RmK 0

xiiiiiiiiy

Til tross for hvits vakre bondesentrum og naturlige 
utvikling har sort en imponerende plusscore i de 
377 partiene med denne stillingen. Mottakere av 
NSbE:2019-2 finner de fleste av dem i en vedlagt 
database. Dette partiet startet med vår trekkrekke-
følge:
V.Dragnev – M.Bosiocic, Østerriksk lagmesterskap 
2018
11 h3
Klart vanligst; unngår bindingen ...¥g4 som ville 
legge enda mer press på hvits bondesentrum. Et 
par andre muligheter:

a) 11 d5 ¤a5 12 ¥c2 ¥b7 13 ¥g5 ¤c4 14 £c1 
¦e8 15 ¥d3 £d7 16 ¥h6 ¥h8 = A.Morshedi-A.
Tari, Reykjavik 2015.
b) 11 ¤d5 h6 12 ¤xe7+ £xe7 13 ¥d5 ¥b7 14 
¦e1 ¤d8 15 ¥xb7 ¤xb7 16 ¥f4 (etter 16 d5 som 
i A.Nimmy-A.Ramaswamy, Chennai 2011 ville 
16...¦fe8 gitt minst utlikning) 16...c5 17 £d2 
g5 18 ¥g3 ¦fe8 19 h3 ¦ad8 20 ¦ad1 £e6 21 a4 
bxa4 22 d5 £d7 23 h4 g4 24 ¤h2 c4 er uklart 
(Stockfish’ hovedvariant ender med trekkgjenta-
kelse).
11...¥b7!?
Litt uvanlig; hovedvarianten er 11...¤a5 12 ¥c2 
og sort scorer strålende etter både 12...¥b7 og 
12...c5. Se NSbE:2019-2 for noen analyser.
12 ¦e1 

I denne artikkelen henvises det til 
NSbE:2019-2 som er en digital tilleggsfil.

Ønsker du å motta Norsk Sjakkblad 
digitalt? Send en e-post til nsf@sjakk.no.



NSb #2/201928

12 ¥g5 h6 er antakelig lettere for sort:
a) Et tidlig eksempel er 13 ¥e3 ¢h7 14 ¥c2 f5 15 
¤e2 ¤b4 16 ¤d2 ¤xc2 17 £xc2 fxe4 18 ¤xe4 
¤d5 µ J.Elson-M.Judd, Philadelphia 1876 (!).
b) 13 ¥h4 ¤a5 14 ¥c2 £d7 15 e5 ¤f5 16 ¥xf5 
£xf5 17 exd6 cxd6 18 ¥e7 ¦fe8 19 ¥xd6 ¤c4 µ 
V.Baklan-J.Benjamin, Moskva 2001.
12...¤a5 13 ¥c2 c5 
Dette er nøkkelen til sorts motspill. Hvis hvit nå 
lukker sentrum med d4-d5, har sort en ganske 
gunstig Benoni-struktur (som typisk oppstår etter 
1 d4 ¤f6 2 c4 c5 3 d5).
14 ¦b1?! 
Bedre muligheter er:
a) 14 d5 ¤c4 15 ¦b1 ¦e8 16 ¤e2 ¤c8 17 b3 
¤e5 18 ¤h2 og i L.Zhang-Q.Guo, China 2017 
ville 18...¤b6 gitt uklart spill.
b) 14 ¥g5 h6 15 ¥h4 ¦e8 16 ¦c1 £b6 17 ¥b1 
cxd4 18 ¤e2 ¤ec6 var uklart i R.Loos-M.Bartel, 
Warszawa 2014.
14...cxd4 15 ¤xd4 
Stillingstypen minner om Chigorin-varianten i 
Lukket spansk (4...¤f6 5 0–0 ¥e7 6 ¦e1 b5 7 
¥b3 d6 8 c3 0–0 9 h3 ¤a5 10 ¥c2 c5), men der 
bruker sort ofte mange trekk på å aktivere sortfelt-
sløperen i den lange diagonalen.

15...¦c8 16 ¥g5 h6 17 ¥h4 ¦e8 (D)

XIIIIIIIIY

9 +rwqr+k+0

9+l+ snpvl 0

9p+ zp +pzp0

9snp+ + + 0

9 + sNP+ vL0

9+ sN + +P0

9PzPL+ zPP+0

9+R+QtR mK 0

xiiiiiiiiy

Stillingen er skarp, og faktisk må hvit spille nøy-
aktigst.
18 ¦e3? 
Heller ikke 18 ¥b3? ¤xb3 19 axb3 £d7 20 £d2 
d5 21 ¤f3 d4 22 ¦bd1 ¦cd8 23 £d3 g5 24 ¥g3 
£e6 µ som i A.Dgebuadze-L.Fressinet, Tyskland 

2011 var noen suksess. Bare etter 18 f4! anser 
Stockfish at sjansene er omtrent like.
18...£b6 19 ¤ce2? 
19 ¤f3 ¤c4 20 ¦d3 £c7 µ.

19...¤c4 20 ¦b3 ¤c6 21 ¤xc6 ¥xc6 22 ¤f4 
£d4 23 £xd4 ¥xd4
Sort står til vinst. 
24 ¦d1 ¥xb2 25 ¤d5 ¥xd5 26 ¦xd5 ¥e5 27 
¥g3 ¤a5 28 ¦a3 ¥xg3 29 fxg3 ¦xc2 30 ¦xa5 
¦xe4 0–1

b: IldtesteN

Hvis hvit vil unngå stillingene vi nettopp har sett 
på, bør han skjerpe spillet umiddelbart:
6 d4!? 
6 a4!? b4 7 d4 (for 7 h4!? se innledningen) 7...exd4 
8 ¤xd4 ¤a5 fører til samme stilling.
6...exd4 7 ¤xd4 
a) Etter 7 c3!? er antakelig 7...¥g7 8 cxd4 fornuf-
tig og fører til en stilling vi så etter 6 c3 ¥g7 7 d4 
exd4 8 cxd4.
c) Også etter 7 0–0 ¥g7 8 c3!? virker 8...¤ge7 
9 cxd4 0–0 med overgang til kjente stillinger 
fornuftigst.
b) Et viktig poeng er at 7 ¥g5 ¥e7 8 ¥xe7 ¤gxe7 
9 ¤xd4 er ufarlig etter 9...¤a5, f.eks: 10 ¤f3 b7 
11 ¤c3 0–0 og nå:
b1) 12 d2?! xb3 13 axb3 b4  E.Santarius-S.
Sevian, Stockholm 2016.
b2) 12 0–0 xb3 13 axb3 b4 14 d5 f5 15 
xe7+ xe7 = I.Makka-N.Zhukova, Stary 
Smokovec 2018.
7...¤a5! (D)

IIIIIIII

9r+lwqkvlntr0

9+ zpp+p+p0

9p+ + +p+0

9snp+ + + 0

9 + sNP+ +0

9+L+ + + 0

9PzPP+ zPPzP0

9tRNvLQmK +R0

xiiiiiiiiy
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Igjen er dette springerutfallet en viktig mulighet.
8 a4 b4 
Dermed har vi samme stilling som etter 6 a4 b4 7 
d4 exd4 8 ¤xd4 ¤a5.
9 ¥d5! 
Antakelig er det nyttig å lokke frem ...c6. 9 ¥a2 
¥g7 10 0–0 (eventuelt 10 c3 ¦b8 11 0-0 ¤e7) 
10...¤e7 11 c3 ¦b8 er uproblematisk:
a) 12 d2 bxc3 13 bxc3 0–0 14 c4 xc4 15 
xc4 b7 = G.Dauletova-M. Arabidze, Batumi 
2018.
b) 12 cxb4 ac6 13 c2 xb4 14 xb4 xb4 
15 d2 xb2 16 c3 xc3 17 xc3 0–0 = 
D.Paravyan-A.Zhigalko, Skopje 2019.
c) 12 g5 h6 13 h4 c5 14 b3 xb3 15 xb3 
bxc3 16 xc3 d6 17 g3 0–0 18 xd6 og i K.Ko-
zionov-B. Grachev, Moskva 2019 ville kanskje 
18...g4 19 xe7 xe7 20 c2 e6 21 xe6 
xe6 22 ae1 b3 vært enkleste vei til utlikning.
9...c6 10 ¥a2 ¥g7 11 0–0 
Etter 11 c3 ¦b8 12 ¤b3 ¤e7 13 ¥f4 bxc3 14 
¤xc3 d6 15 0–0 ¤c4 16 ¤c5 ¤e5 17 ¤d3 0–0 
18 ¤xe5 ¥xe5 19 ¥xe5 dxe5 tok spillerne remis i 
B.Bok-T.Nabaty, Batumi 2018.
11...¤e7 
For en liten analyse av 11...c5!?, se NSbE:2019-2.
12 c3 (D)

IIIIIIII

9r+lwqk+ tr0

9+ +psnpvlp0

9p+p+ +p+0

9sn + + + 0

9Pzp sNP+ +0

9+ zP + + 0

9LzP + zPPzP0

9tRNvLQ+RmK 0

xiiiiiiiiy

Etter 12 ¤b3 ¤b7!? (12...¤xb3 13 ¥xb3 d5 vir-
ker enklere) 13 ¦e1 0–0 14 ¤1d2 d5 15 £f3 ¥e6 
hadde sort minst utlikning i Z.Jusic-Z.Tomazini, 
Slovenia 2017.
Jeg vet ikke om sort har utliknet, men dette ser ut 
som et godt utgangspunkt for et spennende parti. 
12...¦b8 som i E.Inarkiev-J.Van Foreest, Tyskland 

2018 kan være unøyaktig på grunn av 13 cxb4 
¦xb4 14 ¤c2. Etter 14...¦xe4 er 15 ¤d2 ¦e6 
16 ¥xe6 dxe6 17 ¦a3 hvits enkleste vei til en viss 
fordel. Derfor er antakelig 12...c5 best:
a) Stockfish liker 13 ¤b3 som i G.Dauletova-N.
Buksa, Astana 2019, men 13...¤xb3 14 £xb3 0–0 
15 cxb4 ¦b8 16 b5 axb5 17 axb5 ¤c6 kan da ikke 
være så galt for sort?
b) 13 cxb4 er naturlig:
b1) 13...cxd4 14 bxa5 gir nok hvit en viss fordel:
b11) 14...0–0 15 ¥f4 d5 16 ¤d2 dxe4 17 ¤xe4 
¥b7 18 ¦e1 ² M.Lagarde-L.Yankelevich, Porticcio 
2018.
b12) 14...d5 15 £f3 ¥e6 (15...¥b7!?) 16 ¥g5 
dxe4 17 £xe4 ¥xa2 18 ¦xa2 f6 19 ¥f4 (19 ¥d2 
f5 20 £f3 £d5 21 ¦a3 ²) 19...f5 20 £f3 £d5 21 
¤d2 ² V.Kotronias-Z.Tomazini, Zagreb 2018.
b2) Kanskje er 13...cxb4 best. Etter 14 ¤d2! virker 
både 14...d5 og 14...0–0 temmelig likt. Derimot 
bør sort unngå 14...¥xd4? 15 ¤c4 ¥c5 på grunn 
av det fantastiske 16 £d6!! ¥xd6?? (16...¤xc4 17 
£xc5 ±) 17 ¤xd6+ ¢f8 18 ¥h6+ ¢g8 19 ¥xf7 
matt! �

Hammertime i Kragerø
GM Jon Ludvig Hammer fra OSS tok 
gullet i Kragerø Resort International 
foran den unge nerderlenderen IM 
Thomas Beerdsen og GM Benjamin 
Arvola Notkevich. Alle tre tok 7 av 9 
poeng. 
Armeneren Simon H. Tumanyan vant ELO-grup-
pa foran Haakon Wright fra Groruddalen og 
Benjamin Halvorsen fra Porsgrunn. 
I alt 150 spillere deltok på stedet som er kjent for 
å ha huset Magnus Carlsens treningsleir før flere 
verdensmesterskap.

Russisk seier på Fagernes
GM Anton Demchenko fra Russland vant 

GM-A, GM Alon Greenfeld fra Israel vant GM-B 
og 13 år gamle Gunnar Brandshaug Dale fra 
Bærum vant Elo-gruppa under Fagernes Chess 
International som ble spilt i påsken. �
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XIIIIIIIIY

9r+ +q+ mk0

9+lzpn+ vlp0

9 zp zp snp+0

9+P+ zpp+ 0

9 +PzP + +0

9+QsN zPNzP 0

9 vL + zPLzP0

9tR + + mK 0

xiiiiiiiiy

1: Svart trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 mK tRQvL tR0

9zPP+ sN zPP0

9 zPL+ + +0

9+ + zp + 0

9p+ zPP+ +0

9+l+p+ wq 0

9 +p+n+pzp0

9tr vlk+ +r0

xiiiiiiiiy

4: Svart trekker og vinner 
XIIIIIIIIY

9 tr + + mk0

9+ tR + + 0

9 + tR +K+0

9tr + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

7: Hvit trekker og vinner

XIIIIIIIIY

9 +rwq trk+0

9zpp+ +pvlp0

9 + + snp+0

9+ zpN+lvL 0

9 +Pzp + +0

9zP + + zP 0

9 zP wQPzPLzP0

9tR + +RmK 0

xiiiiiiiiy

2: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9r+ + +k+0

9zpl+p+ zp 0

9nzp zp +q+0

9+ +P+ + 0

9 zPPwQpsnLzp0

9zP + sN + 0

9 vL +P+ zP0

9tR + + mK 0

xiiiiiiiiy

5: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + + +k+0

9+ + + + 0

9 +K+ + zP0

9+ + + + 0

9 + zp + +0

9+ + + + 0

9Pzp +ltR +0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

8: Hvit trekker: remis

XIIIIIIIIY

9 + tr mk tr0

9+p+R+p+p0

9pwq zPp+ +0

9+ zp +l+ 0

9Q+L+ + zp0

9+ + + + 0

9PzP + zPP+0

9+ + tR mK 0

xiiiiiiiiy

3: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9r+ + trk+0

9zplwq +pzpp0

9 + +p+ +0

9+pvl sN + 0

9 + + zP +0

9+ +L+ + 0

9PzPP+Q+PzP0

9+ mKR+ +R0

xiiiiiiiiy

6: Hvit trekker og vinner
XIIIIIIIIY

9 + + + +0

9+ + + + 0

9 + + + +0

9zpp+ + +R0

9k+ + + zp0

9+ mK + + 0

9 zP + +p+0

9+ + + + 0

xiiiiiiiiy

9: Hvit trekker og vinner

Oppgaver og studier!
En samling kritiske stillinger og sluttspillstudier til å løse. Denne ut-
gavens utvalg inkluderer også en bokanmeldelse... Hints, løsninger 
(og bokanmeldelse) finner du på side 54. – JT
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                Alltid åpen. Alltid billig.                                          Alltid åpen. Alltid billig.	  

	  

 

 

Kvinnekonferanse til 
inspirasjon
Tekst: Arne Danielsen

De aller fleste kvinnelige sjakkspil-
lerne begynner å spille som barn, 
og to tredjedeler lærte reglene av 
familiemedlemmer. Dessverre slut-
ter de fleste igjen før de fyller tjue. 

Av 110 spurte over 16 år, var 60 prosent ikke 
lenger aktive, viste en undersøkelse presentert av 
visepresident Vibeke Ekeland Grønn på Norges 
Sjakkforbunds kvinnekonferanse i mars.

Undersøkelsen viste flere interessante trender, 
som at halvparten av de aktive hadde opplevd 
ubehageligheter som følge av sitt kjønn, og at en 
tredjedel hadde funnet sin partner i sjakkmiljøet.

Marianne Harding var invitert fra Bridgefor-
bundet, og kunne fortelle at de også opplevde at 
mange forsvant ut av miljøet i tjueårsalderen.

Heidi Røneid fortalte om erfaringer med begyn-
nerkvelder og egne kvinnekvelder i sjakklubben 
Stjernen, mens rodeorytter (!) Kathrine Strand 
Hammond fra Idrettsforbundets understreket at 
kvinnesatsingen nettopp må forankres i utvikling 
av klubbene. 

Jorunn Brekke arbeidet med skolesjakkprogram-
met og fortalte om erfaringer fra Møre og Roms-
dal der sjakklassene ble oppdelt etter kjønn. 

Mens guttene var mest opptatt av å vinne, bruk-
te jentene gjerne mer tid på å sosialisere – mens 
Martine Leonhardsen fra informatikkmiljøet 
mente at den såkalte Dunning-Kruger-effekten 
var mer virksom hos menn. (Google den, menn!) 
�
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Bogoljubovsuppe?!
«Skrell, smultring og lus i pelsen» – en nybegynner sitt møte med 
sjakksjargong…

Tekst og bilder: Terje Kristiansen, «Tønsberg Sch.»

Selv om jeg kommer fra en familie med både bø-
ker og spill, var det aldri noen hos oss som hadde 
sjakk eller kunne sjakk. Mimmi, bestemora mi, var 
best i Svarteper. Hu holdt alltid så hardt i det an-

dre kortet at det var umulig å slå’a. Og pappa var 
best i Ludo. Han kunne alle reglene utenat; også 
de spesielle unntakene bare han visste om. Så jeg 
vokste altså opp i et hjem med spill og litteratur: 

Svarteper, Ludo og 
sexy-western bøkene 
til pappa (de med 
pupper på forsida). 

For noen år siden 
satt jeg og tittet på 
TV. Det var en kjede-
lig ettermiddag, så jeg 
bare zappet fram og 
tilbake. Og jeg endte 
tilfeldigvis opp med 
sjakk-VM. Ja, ja, det 
var jo iallfall en norsk 
gutt med, og alt som 
kan gi norsk gull er 
bedre enn sit-coms 
i reprise. Det var 
Lahlum og Grønn, 
det var Bogoindisk 
korma og siciliansk 
mafia. Det var histo-
rier og anekdoter. Det 
var Boguljubov-suppe; 
for det er den vonde 
Øst-europeiske suppa 
med egg, sant?

Det var faktisk litt 
spennende å følge 
med på kampen og 
høre de tørre vitsene. 
Magnus vant til slutt, 
så jeg fikk lyst til å 
prøve selv og gikk til 
investering av et lite,  Sjakk kan være spennende – og forvirrende...
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magnetisk sjakkspill fra Nille til 49 kroner. Nå 
hadde jeg et sjakkbrett. Det var fase 1. Problemet 
var at jeg ikke hadde peil på åssen man spilte. 

Et lite nettsøk forklarte meg at de små brikkene 
foran, bønder, flyttet en eller to rett fram. Ok, 
men så sto det at de slo på skrå framover, enten til 
høyre eller til venstre. Så de kunne altså bevege seg 
på minst fire ulike måter. Men det sto ikke noe om 
at de kunne rygge… Ellers var navnet på brikkene 
dumme. Tårnet er jo en borg, mens løperen ser 
mer ut som en haikjeft med klovnenese. 

Dagen etter spurte jeg en kollega på jobb om litt 
førstehjelp. Atle Jørgensen spiller av og til sjakk 
i lunchen, og han kunne forklare hvordan man 
flyttet både bønder og offiserer. Det er som Ludo 
minus terningen: Når man hopper til et felt som er 
opptatt blir den andre brikken slått. Greit, vi spilte 
en kamp. Atle satte meg sjakk matt på ni trekk. Jeg 
ville ha revansje. Vi spilte en kamp til. Atle ga meg 
noen gode råd underveis. 

Han sa at jeg ikke trengte å telle høyt verken 
trekk eller ruter, ei heller la brikken berøre hver 
rute mens jeg flyttet den framover. Det var ulovlig 
å si pass og gjøre finter, som da jeg tok mustangen, 
men raskt byttet og flyttet borgen. Jeg tapte på tolv 
trekk, som var tre trekk bedre enn første gang. Jeg 
var altså blitt litteranne bedre: tre bedre for å være 
nøyaktig. 

Lei av bare å tape googlet jeg sjakk da jeg kom 
hjem. Fant fram til noe som het Lahlums sjakk-
skole på VGTV. Den så jeg én gang, men han gikk 
altfor fort fram. Jeg så den en gang til. Den hersens 
bonden kunne ta både agn pressang og trylle seg 
selv. Jeg spolte tilbake til det enda en gang: Hvis 
bonden ble passert av en brikke som gikk to fram, 
kunne den allikevel slå! Og dersom brikken kom 
i mål ble den til Dronning. Det har du ikke i 
Ludo, men der får du til gjengjeld to kast etter 
dobbel-seks! 

Jeg spilte mer med Atle. Og tapte mer for Atle. 
Jeg spilte med Bjørnar og Heidi. Mot Heidi fikk 

jeg faktisk uavgjort 0-0, men det kan være at hun 
bare var snill. Jeg er ikke helt sikker for hun er en 
sånn omtenksom person. Etter et par uker gikk 
det både 15 og 20 trekk før Atle stjal alle brikkene 
mine. 

Jeg skjønte at jeg trengte mer nødhjelp, så jeg 
kjøpte Sjakkskolen 1. Den er egentlig for barn 
og unge, men passer perfekt for nybynnere med 
enkle forklaringer og store illustrasjoner. Endelig 
lærte jeg lille og store rokade og en passant. Etter 
to uker til fikk jeg uavgjort mot Atle, og uka etter 
min første, etterlengtede seier! Jeg var best, jeg var 
konge. Åsså tapte jeg søtten partier på rad. 

Jeg besøkte Bjørnar og Heidi igjen. Da fikk 
jeg iallfall uavgjort, og kaffe mocca og ostekake. 
Bjørnar fortalte at han spilte sjakk på PC. Det var 
en god idé. Hvis jeg bare stilte sjakkprogrammet 
inn på nivå 1 vant jeg hele tiden. Det var gøy tre 
ganger, men så måtte jeg ha litt mer motstand. 

Jeg gikk gradvis fra nivå 1 til 2 til 3. Der stoppet 
det opp. På nivå 3 gjorde motstanderen færre feil. 
Men nå viste jeg hvordan jeg skulle bli bedre: Jeg 
bestilte både Sjakkskolen 2 og 3, og fikk med et 
diplom. Kjøpte et større magnetbrett også. På det 
første brettet manglet tre svarte bønder. De hadde 
havnet i støvsugeren for lenge siden 

Etter å ha spilt både online og mot venner tenkte 
jeg at nå var det på tide. Jeg ble medlem i Tønsberg 
Schackklubb, som har litt sånn tysk schwung i 
etternavnet sitt. 

Det ser veldig jålete ut å skrive det med Sch – , 
men det er bare for å skille klubben fra alle de 
andre idrettene som begynner på S. «Sch» er også 
den første lyden man hører i en sjakklubb. Som i 
«Sch, hysch, vær stille!» 

Åsså meldte jeg meg på NM i klasse 5, ny-
bynnerklassen. En konkurranse i et gammalt 
brettspill kan’kke være verre enn fallskjermhopp 
eller dykking med hai. Nå hadde jeg lissom en 
motiverende gulrot. 

Den hersens bonden kunne ta både 
agn pressang og trylle seg selv.
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Det vil si at gulrota 
ikke bare var sjakk, 
men det atte NM 
ble arrangert på et 
hotell med både 
badeland, lekeland, 
labyrint, ballbinge 
og minigolf. Sønnen 
min Max og jeg liker 
nok bedre å fyke litt 
rundt og ha det gøy 
enn bare å sitte på 
ræva i timevis. 

Så i fjor sommer 
dro vi da, til NM 
i sjakk på Quality 
Hotell Grålum. 
Lille kvart-Max på 
halvannet, min kone 
Alexandra og jeg. Vi 
kom fram litt seint 
på lørran den dagen 
det begynte. Litt seint, men akkurat nok tid til å 
prøve badeland. 

Vi stormet ned trappa for å rekke noen plask før 
jeg måtte sette meg til brettet. Hu dama i resepsjo-
nen hadde jo sagt: Bort gangen, gjennom døra til 
venstre, ned trappa, døra rett fram og så andre dør 
på venstre hånd. Vi stormet ned trappa, gjennom 
gangen, og inn den første døra til venstre. Jeg 
i badebukse, singlet og sandaler. Med Max og 
Fantorangen i venstre arm og en badering i den 
høyre. Og der, der satt det tretti sjakkspillere i dyp 
konsentrasjon. 

Jeg veit ikke hvem som var mest overrasket: Max, 
Fantorangen eller spillerne. «Er det no’n som veit 
hvor svømmehallen er?» spurte jeg. Fikk knapt et 
blikk; så vi bare gikk i revers og navigerte oss fram 
selv. 

Å skulle spille sjakk når det er 600 andre 
mennesker i samme rom var rart. Jeg var jo mest 
vant til å spille på nett eller med venner. Da kan 
man banne og sverte når man gjør noe dumt, 
gjøre teite trekk om igjen eller bare snu brettet 180 
grader. Men her var folk stille og konsentrerte og 
seriøse. 

I tillegg måtte man skrive ned trekkene sine 
på en smal lapp med altfor små ruter. Det jeg 

trodde skulle være et 
barneskirenn, nyby-
nnerklassen, var tøff! 
Grunnen til at man 
deles inn etter rating 
er for at de beste skal 
slippe å få «lus i pelsen» 
fikk jeg forklart. Jeg tror 
ikke man mener det 
helt bokstavelig… 

Jeg spilte første kamp 
mot en som hadde 
mange års rutine og 
rating over tusen. Jeg 
smugtittet på den derre 
jukselappen hans og 
håpet at han skrev ned 
trekkene riktig. Jeg sto 
best etter at han glemte 
å passe på mustangen 
sin, så jeg slo den med 
haikjeften, men da ble 

jeg så ivrig at jeg tapte. 
Ellers så var folk hyggelige å snakke med – litt 

sånn Norge Rundt i miniatyr, for dem kom 
allstedsfra. Jeg merket raskt at de hadde sitt eget 
språk, disse sjakkspillerne. 

Et av ordene spesielt for dem er: Skrell, eller å få 
skrell. For vanlige folk er det potetskrell eller eple-
skrell, men å få en skrell i sjakk betyr at en som er 
dårlig slår en som er mye bedre. 

Jeg verken fikk eller ga skrell, men det ble både 
«stolpe» og «smultring», som man sympatisk nok 
kaller seier og tap. Og smultring er jo veldig nam. 
For enkelte er det sikkert lettere å si «smultring» 
enn å måtte innrømme at man tapte. Det er i hvert 
fall snillere enn å si «lus i pelsen» eller «jeg ga ham 
skrell». 

Jeg fikk tre «smultringer», tre «stolper» og tre 
remis-kaker, sånn at jeg fikk 4½ poeng til slutt. 
Det var jeg sånn passe fornøyd med. Max og 
Alexandra var veldig fornøyde, for vi bada to 
ganger om dagen, åsså var vi i lekeland seks ganger, 
og i labyrinten tre ganger. �

På sjakkeventyr med Max og Terje.
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Fra klubb og krets!
Sjakkblad-redaksjonen og Sjakkontoret har blitt enige om å sam-
arbeide for å få inn mer bra stoff fra klubber og kretser i bladet. 
Norsk Sjakkblad skal jo være nettopp det – et blad om sjakk i 
Norge. 
For Sjakkontoret: Geir Nesheim

Vi vil gripe det hele an ved å invitere alle med 
gode lokale saker til å ta kontakt – send inn stort 
eller smått – bruk nsf@sjakk.no eller rett til redak-
sjonen på norsksjakkblad@gmail.com – vi gjen-
nomgår alt og får som resultat et sjakkblad som 
reflekterer det viktigste som skjer i norsk sjakk.

Her og nå starter vi ut med å se litt med fugle-
perspektiv på utviklingen av Norges Sjakkforbund 
siden 2012. Men først: 

En veldig god krets-nyhet

NSFs medlemssekretær Liv Mette Harboe er 
meget fornøyd om dagen: Alle NSFs 16 kretser 
har i år valgt styre. Ingen vet når vi sist hadde 
denne situasjonen. For 2-3 år siden gjennomførte 
Sentralstyret en kretsundersøkelse med nedslående 
resultater. 

Minimumskravet for fungerende kretser ble 
ansett å være at kretsen hadde arrangert kretsmes-
terskap og hadde valgt styre. Under halvparten av 
kretsene klarte dette første hinderet. Men i 2019 
ser det altså bedre ut! 

Sjakkontoret vil følge opp og øke kontakten med 
kretsleddet. Med fungerende kretser og kretsstyrer 
er det jo bare så mye lettere å få til et levende sjak-
kliv lokalt. I neste nummer kommer det intervjuer 
med en erfaren og en ny kretsleder – hver med sine 
perspektiver. 

Sprenges “Drømmegrensen” i 2019?

Ikke 2882 i rating som jo også fort kan ryke i år 
denne gangen, men 4000 NSF medlemmer. 

Vel – starten på 2019 har unektelig vært god. Per 
28. mai har NSF 3714 medlemmer. I rekordåret 

2017, da medlemstallet endte på 3.978, lå tallet 
ved slutten av mai på 3517. Det gir 6% vekst. In-
gen tvil om at NSF kan få se 4000-tallet for første 
gang i år.

Hva er de viktigste endringene siden 
medlemsåret 2013?

Vi har tatt en uformell titt på medlemsutviklin-
gen siden før-Magnus-tid – 2013, da NSF hadde 
2.522 medlemmer. Veksten begynte for alvor i 
2014, og er hittil på rundt 60% hvis vi forutsetter 
ca 4.000 i 2019. 

Observasjon 1: veksten kommer i stor grad fra 
27 nye klubber (+35% av veksten) og 11 klubber 
som har mer enn doblet medlemstallet sitt i pe-
rioden (+ 31% av veksten). Noen av disse nevner 
vi: Søråshøgda, Mosjøen, Bærum, Hell, Orkdal, 
Sotra, Horten, Eidsvoll, Elverum, Gjøvik. Her er 
det gjort god jobb av mange tillitsvalgte – vi takker 
og bukker. 

Resten av veksten kommer fra mindre men 
positive endringer i de fleste av de øvrige klubbene. 
Noen steder, som i Østfold og Vestfold, har det 
ikke vært endring i klubbstrukturen i disse årene, 
men medlemsveksten er allikevel god i de klub-
bene som driver. Og i neste alle andre områder 
preger mange nye klubber situasjonen.

Hva så videre fremover? Arbeidet med å stifte 
klubber der det er naturlig må fortsette, og så bør 
historiene fra de klubbene som har jobbet særlig 
godt trekkes frem til inspirasjon for alle. Dette vil 
vi følge opp både fra Sjakkontoret og her i Norsk 
Sjakkblad.

Fremtiden for norsk sjakk er lys! �
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Ildsjelene

Et samla 
SjakkTrøndelag
Sjakken som tv-sport i kjølvannet av verdenseneren er nok hoved-
årsaken til oppturen vi opplever også her i Trøndelag. Mangfoldet 
blomstrer.

Tekst og foto: Torbjørn Dahl, Hell Sjakklubb

Flere av klubbene har økt aktivitet, og tur-
neringstilbudet er spredt utover store deler av 
fylket. Gode tradisjoner forsterkes og nye er iferd 
med å utvikles. Sjakken har fått rotfeste i skolen, 
med lokale tiltak og skolesjakkprosjektet i regi av 
forbundet.

trøNdelaG sjakkrets

Etter fylkessammenslåinga ble det vedtatt at nord 
og sør skulle bli Trøndelag sjakkrets. Sjakkretsen 

består av kontinuitetsbærere fra flere klubber, med 
felles mål om å løfte sjakken i fylket. Som ei prø-
veordning gjennomførte kretsen Midtnorgeserien 
over ei helg i februar. Her deltok hele 90 spillere, 
ei klar økning fra foregående år. Kretsen står også 
for samarbeidet mellom Trøndelag og Jemtland, 
den årlige Sjakkfejden.

juNIorsjakk I trøNdelaG

Som flere andre klubber i Trøndelag, ønsker 
Hell Sjakklubb å legge til rette for juniorspillere. 

Hell Grand Prix...2015! Det tar tid å bygge, og flere har vokst opp med turneringene.
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Sjakkentusiaster i fylket har sammen sørga for at 
juniorsjakken er på vei opp, forgubbing har blitt til 
rekruttering. 

Mange stiller opp så ofte de kan på klubbkvelder 
og i turneringer. Dette er utrolig viktig for junior-
spillerne og bidrar til et godt miljø. Jeg drister meg 
til å liste opp det jeg mener har vært mest positivt 
de siste årene i Trøndelag:

• Økt aktivitet og kontinuitet i klubb – og 
turneringstilbud

• Lokalt og regionalt med muligheter for 
spillere på alle nivå

• Kompetanseheving og rekruttering
• Trenere, dommere og spillere
• Samarbeid og konkurranse mellom klubbene
• Samarbeid med skoler
• Tilvekst av nye miljø og sjakkinteresserte fra 

ulike kulturer
• Samarbeid med andre miljø i og utenfor 

Norge
• Flere nye voksne sjakkinteresserte og spen-

nende «comeback»
Hvis vi videreutvikler det vi har begynt på, blir 

det mange gode sjakkopplevelser i årene som 
kommer også!

juNIorsatsINGa I Hell sjakklubb

Hell Sjakklubb har fått god hjelp av både ekster-

ne og lokale ressurser. Flere av spillerne i klubben 
bidrar, og det har blitt besøk av endel stormestere i 
løpet av de siste årene. 

GM Mihajlo Stojanovic og Edwin David har lagt 
ned utallige timer, spesielt i juniorsjakken i klub-
ben. Det viktigste i vår juniorsatsing er og blir:

• legge til rette for et godt miljø.
• gi de unge spillerne mange og forskjellige 

utfordringer.
• kontinuitet i trenings – og turneringstilbu-

det.
• tilby noe å strekke seg etter.

GraNd prIx

Jeg vil benytte anledninga til å takke alle som har 
reist langt for å delta i våre turneringer! Uten alle 
disse besøkene hadde turneringssjakken blitt riktig 
så stusselig her i Trøndelag.

Hell CHess INterNatIoNal 3. – 11. auGust 
2019

Den positive trenden i fylket har ført til behovet 
for ei internasjonal turnering. Til nå har spillere fra 
Trøndelag måttet reise land og strand for å delta på 
slike turneringer. IA Erling Skjelstad er hoved-
dommer og får med seg blant andre Malgorzata 
Kopaczek-Styczen i dommerteamet. Vi ønsker alle 
sjakkinteresserte velkommen til Hell og Trøndelag 
i august! �

Åpen sjakkdag i Olavshallen med lagkamp mellom TSF og Hell.
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Boka som endrer alt
Det er virkelig merkverdig at utgivelsen av ei bok kan utropes som 
en av de virkelig store begivenhetene i sjakkåret. 

Tekst: Jonathan Tisdall – Foto: Alina L’Ami

Game Changer – AlphaZero’s Ground-
breaking Chess Strategies and the 
Promise of AI
Av GM Matthew Sadler og WIM Na-

tasha Regan, 415 sider. Forlaget: New in 
Chess 

Tittelen «Game Changer» med undertittel kan 
virke overdreven, men den spennende introduk-
sjonen av Kunstig Intelligens (AI) innen universet 
av partier og analyser i sjakkcomputernes verden 
er virkelig oppsiktsvekkende og har brakt beviser 
som tillater oss å utforske og revurdere hva vi 
egentlig vet om spillet, hva vi kan lære fra standard 
«gammeldagse» datamaskiner som er basert på 
menneskelige råd, og hva den nye og veldig for-
skjellige tilnærmingsmåten kan lære oss.

detaljert dIssekerING

Potensielle lesere som er interessert i en langt dy-
pere og vidtrekkende oppsummering av boka, kan 
lese den skotsk-danske stormester Jacob Aagaards 
detaljerte dissekering i New in Chess #3 2019, der 
han har tatt på med ulike aspekter ved boka som 
ikke nødvendigvis slår meg som relevante, slik 
som en tidlig diskusjon rundt hvor rettferdig den 
første matchen mellom Alpha og Stockfish var, til 
noen etiske synspunkter rundt Google – som nå 
eier Demis Hassabis’ AI-selskap DeepMind som 
utviklet Alpha-prosjektene – og kunstig intelligens 
i sin alminnelighet. 

Jeg foretrekker å overlate det meste av dette til 
tyngre eksperter og lesernes egen forskning. Men 
for raskt behandle selve sjakkaspektet, finnes 
to overbevisende argumenter for AlphaZeros 
objektive styrke og for den relative åpenheten som 
gjør at man kan betrakte DeepMinds arbeid og 
teknologi. 

GuddoMMelIG INtellIGeNs

De påfølgende duellene i 2018 sementerte både 
styrken og stilen til AlphaZero til et punkt hvor jeg 
ikke har noen problemer med de første reaksjone-
ne som sammenlikner spillet med en eller annen 
form for uforklarlig fremmed eller guddommelig 
intelligens. 

Mengden av informasjon som ble avslørt i den 
tekniske dokumentasjonen utgitt i AlphaZero-pro-
sjektet var tilstrekkelig til å avle avleggere som 
Leela Chess Zeros «åpen kilde-program», som nå 
konkurrerer med «gammeldags» programvare på 
regulær PC-hardware. 

I skrivende stund har Leela utviklet seg til å 
kunne håndtere Stockfish i Top Chess Engine 
Championship (TCEC) Season 15 Superfinal ... 
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og ta ledelsen! Resultatet indikerer at AlphaZeros 
metode er meget effektiv selv med denne typen 
hardware.

Mer MeNNeskelIG

Etter å ha sett en av de første publiserte seirene 
over Stockfish, var jeg fullstendig overbevist om 
at jeg ønsket å vite alt som var mulig om hvordan 
dette kreaturet fungerte. 

Partiene indikerte at AlphaZero generelt spilte på 
en måte som faktisk virket mer menneskelig enn 
maskinmessig, men samtidig på et nivå som var 
vanskelig å fatte. 

På en måte var den i stand til å ignorere materi-
elle bekymringer, og spille for langsom posisjonell 
kompensasjon selv med stor materiell underlegen-
het, mot en maskin som vi tenker at ser alt. Her 
kommer det første partiet som ga meg pustebe-
svær:

AlphaZero – Stockfish 2017
1.¤f3 ¤f6 2.d4 e6 3.c4 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥e7 
6.0–0 0–0 7.d5 exd5 8.¤h4 c6 9.cxd5 ¤xd5 
10.¤f5 ¤c7 11.e4 d5 12.exd5 ¤xd5 13.¤c3 
¤xc3 14.£g4 g6 15.¤h6+ ¢g7 16.bxc3 ¥c8 

17.£f4 £d6 18.£a4 g5 19.¦e1 ¢xh6 20.h4 f6 
21.¥e3 ¥f5 22.¦ad1 £a3 23.£c4 b5 24.hxg5+ 
fxg5 

Hvit har tilsynelatende ofret en offiser og en 
bonde for å sette i gang en viss kongejakt, men 
Stockfish ser ingen knockout. 

I virkeligheten har AlphaZero ofret materiellet 
for å oppnå suveren bevegelsesfrihet på lang sikt, 
og planlegger sakte og metodisk å demonstrere at 
dens mere effektive krefter vil seire til slutt.

XIIIIIIIIY 

9rsn + tr +0 

9zp + vl +p0 

9 +p+ + mk0 

9+p+ +lzp 0 

9 +Q+ + +0 

9wq zP vL zP 0 

9P+ + zPL+0 

9+ +RtR mK 0 

xiiiiiiiiy 

25.£h4+ ¢g6 

New in Chess–redaktør Dirk Jan ten Geuzendam (til venstre) introduserer Game Chan-
ger-forfattere Matthew Sadler og Natasha Regan til pressen under Tata Steel.
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XIIIIIIIIY 

9rsn + tr +0 

9zp + vl +p0 

9 +p+ +k+0 

9+p+ +lzp 0 

9 + + + wQ0 

9wq zP vL zP 0 

9P+ + zPL+0 

9+ +RtR mK 0 

xiiiiiiiiy 

26.£h1!! 
Ett av de mest forbløffende angrepstrekkene i 
historien. Detaljene bak hvordan trekket virker er 
forvirrende, men hvordan alt føles og spillet flyter 
er enkelt å sette pris på. 

26…¢g7 27.¥e4 ¥g6 28.¥xg6 hxg6 29.£h3 
¥f6 30.¢g2 £xa2 31.¦h1 £g8 32.c4 ¦e8 
33.¥d4 ¥xd4 34.¦xd4 ¦d8 35.¦xd8 £xd8 
36.£e6 ¤d7 37.¦d1 ¤c5 38.¦xd8 ¤xe6 
39.¦xa8 ¢f6 40.cxb5 cxb5 41.¢f3 ¤d4+ 
42.¢e4 ¤c6 43.¦c8 ¤e7 44.¦b8 ¤f5 45.g4 
¤h6 46.f3 ¤f7 47.¦a8 ¤d6+ 48.¢d5 ¤c4 
49.¦xa7 ¤e3+ 50.¢e4 ¤c4 51.¦a6+ ¢g7 
52.¦c6 ¢f7 53.¦c5 ¢e6 54.¦xg5 ¢f6 55.¦c5 
g5 56.¢d4 1–0

Game Changer er delt inn i tre temaer: en 
presentasjon av bakgrunnen for datasjakk, kunstig 
intelligens, og DeepMinds administrerende direk-
tør Demis Hassabis; en omvisning «inne i boksen», 
som er en enkel, men likevel heftig forklaring på 
hvordan AlphaZero «tenker»; og mesteparten av 
boka, som er viet til temaer som til stadighet gjen-
tar seg i partiene til AlphaZero, sammenlikne disse 
med menneskelige eksempler og foreta dypdykk 
ned i detaljene i partiene. 

Jeg vedder på at nettopp denne eksamineringen 
av hvordan AlphaZero håndterer kjente temaer 
– som offiseraktivitet, angrep og ofre, men på en 
overmenneskelig måte – er årsaken til at denne 
boka nå er å finne i hyllene til hele verdenseliten. 

kaNdIdattrekk

I motsetning til standardprogrammer, som er 
instruert til å benytte et større antall sjakkfaktorer 

som de menneskelige programmererne regner 
som viktige, er AlphaZero kun programmert med 
sjakkreglene og evnen til å lære av erfaring. 

Kort fortalt så lærer den ved å spille millioner av 
partier mot seg selv med superfart (44 millioner 
partier på ni timer). 

Trekkene i avgjorte partier blir tillagt størst vekt 
– selv om vi ikke helt vet hvilke faktorer som er 
veiet og på hvilken måte. AlphaZero tar sine be-
slutninger basert på hva den vurderer som de mest 
lovende fortsettelsene for å produsere et vinnende 
resultat, og sikter på å begrense sitt analytiske 
fokus så raskt så mulig. Slik velger den kunstige 
intelligensen ut «kandidattrekk». 

Denne metoden gir et par ekstremt interessante 
forskjeller fra programmene vi kjenner fra før. 
Først: AlphaZero har den mer menneskelige ten-
densen til av og til gjøre relativt store feil fordi den 
altså prioriterer å konsentrere seg om en håndfull 
lovende varianter – noe som betyr at den også 
sjalter ut tvilsomme fortsettelser som kan ha en 
overraskende taktisk punch, som et brutalt kraftig 
motstanderprogram vil finne ut av. «Heldigvis» for 
AlphaZero, på samme måte som de beste stormes-
terne, så vurderer den sjeldent gjennom direkte 
feilaktige varianter. 

kuN resultat teller

Den andre store forskjellen er en fullstendig 
annerledes tolkning av stillingene der de ordinære 
programmene starter på 0,00 og spytter ut varian-
ter som ender i repetisjoner. 

Siden AlphaZero estimerer mulige veier til et 
positivt resultat heller enn tall basert på materiell 
status, hengir den seg ikke til repetisjoner som 
fører til likhet, men søker måter til å skape det som 
vi kaller «praktiske sjanser» og å skape flest mulig 
problemer for motstanderen. De dype analysene 
som Sadler har gjort av partiene, viser eksempler 
hvordan dette skjer. 

Natasha Regan ser ut til å ha foretatt de fleste 
eller alle intervjuene med utviklerne og presenterer 
de mer tekniske sidene (intervjuet med Demis og 
historien om AlphaGo er særlig gode), mens Sadler 
konsentrerer seg om ulike måter å analysere partier 
på og teste AlphaZeros «tanker». 

I boka påstår han at han leverer forklaringer ba-
sert på kommentarer heller enn varianter. Noe han 
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også gjør, selv om det han i mange tilfeller ikke 
kan unngå å gå i dybden. 

uNIk utforskING

Selv om han har gjort en god jobb med å gjøre 
partiene mest mulig tilgjengelige, synes jeg det er 
fristende å fordype seg i variantene der han prøver 
å arbeide seg gjennom mystiske trekk og takle de 
virkelig spennende komplikasjonene som oppstår 
når to massive krefter med veldig ulike stilarter 
tørner sammen. Antallet vakre ideer og varianter 
må oppleves, og er verdt å spille gjennom selv uten 
ambisjoner om å forstå det hele.

Mye oppmerksomhet rettes mot Stockfishs 
defensive egenskaper, og dette materialet er like 
fascinerende og gir leseren en god følelse av det 
overmenneskelige nivået i konkurransen. Sad-
ler har benyttet flere programmer til å utforske 
partiene og testet sidevarianter ved å spille dem 
mot «Smallfish». Når han har vært usikker, har 
han spurt DeepMind om å supplere med flere av 
AlphaZeros kalkulasjoner. I det store og hele er 
det et informasjonsnivå som ikke lar seg matche av 
andre kommentatorer.

kuN første trekk

Game Changer fungerer perfekt for meg, men så 
er jeg også muligens den ideelle leseren. Gitt dens 
vidtrekkende natur vil den appellere til og antake-
lig også skuffe ulike typer. 

Boka serverer bakgrunnen til AlphaZero-pro-
sjektet og skaperne og forsøker å forklare ekstreme 
tekniske spørsmål som krever spesialistkunnskap 
for å kunne gripes fullstendig; og går gjennom 
partier spilt av en «intelligens» som har evnen til 
å ydmyke alt vi har kunnskap om til nå og slik 
framstå som våre uangripelige herskere. 

Avhengig av graden av interesse for og nivå av 
ekspertise, kan du føle deg over – eller underveldet 
innimellom. Jeg kan leve med å bli forbløffet av 
noe av stoffet. 

På en måte har den rene sjakkvinklingen til Al-
phaZero allerede blitt en egen virksomhet der alle 
typer bloggere og forfattere kringkaster regelmessig 
forsøk på å benytte partiene som er spilt av kunstig 
intelligens til å lære ordinære mennesker ett og 
annet. Dette har blitt et helt nytt område, og gitt 
dybden og kompleksiteten i slagene mellom Alp-

haZero og Stockfish, har vi antakelig nok å gruble 
på et helt liv. Boka kan lett bli det første bindet 
av mange, og den store fordelen for forfatterne 
er tilgjengeligheten til DeepMind – evnen til å 
få tak i upubliserte partier og dypere analyser av 
de resterende. Hva jeg finner mest pirrende er at 
boka kun fungerer som en introduksjon, og at flere 
partier og analyser vil strømme ut i fremtiden.

Ikke bare sjakk

Demis Hassabis har nevnt at det pågår pro-
sjekter for å utvikle verktøy for å tolke hvordan 
AlphaZeros «tenkning» fungerer. Denne formen 
for kunstig intelligens er ikke avhengig av et enkelt 
subjekt, som sjakk, og intensjonen er å benytte 
den til å løse reelle verdensproblemer, til å begynne 
med vitenskapelige og medisinske. 

På pressekonferansen der boka ble lansert, for-
klarte Demis at dette ikke ville bli hva folk forven-
tet, nemlig en form for språklig forbindelse til det 
nevrale nettverket. I stedet beskrev han det mest 
som et forsøk på å kartlegge hjernen – tolkende 
software planlagt å fungere på linje med MR-scan-
ning: Håpet var å forstå hva AlphaZero foretok seg 
ved å overvåke hvilke deler av «hjernen» som «lyste 
opp» når den arbeidet. 

Det er fascinerende, dette fremtiden-er-nå-stof-
fet, og vi kan bare drømme om hvor mye vi kan 
lære av det. Hvis noe av dette i det hele tatt pirrer 
nysgjerrigheten – skaff deg boka. �
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3 x 100 års 
sjakkhistorie
Audun Pedersen: «Tromsø sjakklubb i 100 – En videreføring av 
Arild Ernstsens tekster og notater» (Tromsø sjakklubb 2019)

Tor Inge Moseid (Red.): «100 år med kongelig spill – Tønsberg sjak-
klubb 100 år» (Færder forlag 2019)

Øystein Brekke: «Hønefoss Sjakklubb gjennom 100 år» (Norsk 
sjakkforlag 2018) 
Tekst og bilder: Arne Danielsen

Tromsø: «De gode trekks 
medalje»

På et styremøte i 1931 foreslo formann H. 
D. Johansen at Tromsø Schak og Bridgeklubb 
burde ha sin egen orden. Dermed ble «De gode 
trekks medalje» innstiftet, en hedersbevisning 
som ble utdelt helt fram til 1978. 

Vi er inne i en tid der mange norske sjakklubber 
feirer sitt hundreårsjubileum. I Nord-Norge ble de 
toneangivende konkurrentene Tromsø Sjakklubb 
og Narvik Sjakklubb stiftet i henholdsvis 1918 og 
1919. Tromsø har dokumentert sin historie grun-
dig i Audun Pedersens svært solide historiebok 
«Tromsø Sjakklubb i 100».

sølv oG laurbær

Her fortelles om en særegen medalje med et 
sjakkbrett i midten med springer, tårn og løper på 
hver sin side og konge stående diagonalt loddrett. 
Brett og brikker var omkranset av laurbærgrener. 
«De gode trekks medalje» ble utdelt i tre grader: 
forgylt sølv, sølv og bronse. 

Ordensvesenet bekrefter hvordan Tromsø i likhet 
med andre sentrale norske sjakklubber i sin tid 

var noe av en herreklubb, «med sitt fundament i 
de finere klasser i byen», som boka oppsummerer. 
Klassekamp og krig skulle snu opp ned på dette. 
Blant sjakkspillerne fantes både frontkjempere og 
aktive motstandsfolk. Etter krigen ble klubben 
reorganisert som en ren sjakklubb.
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store avstaNder

Noe som i stor grad har preget historien er de 
store avstandene i Nord-Norge, noe som var 
hovedgrunnen til at Tromsø valgte å stå uten-
for Norges Sjakkforbund i mange år og i stedet 
etablere Nord-Norges Sjakkforbund. Og i stedet 
for Landsturneringen ble det satset på nordnorsk 
mesterskap. 

Mange av kampene mellom de ulike klubbene 
ble arrangert som telefon – eller telegrafmatcher, 
noe som i telefoniens barndom førte til at partiene 
måtte spilles på nattestid. Også medlemmer kom 
og dro sin vei ettersom arbeid eller studier førte 
dem hit og dit i landet. 

pause Med kake

På femtitallet forteller boka om en meget sosial 
klubb: «Når partiene var et par timer gamle ble 
klokkene stoppet. Så ble det spist kake. Da var det 
lov å diskutere alt bortsett fra partiene!» Så hadde 
også klubben sine spillelokaler i Kranes Konditori, 
for øvrig udødeliggjort i Cora Sandels roman med 
samme navn som også ble filmatisert med Wenche 
Foss i hovedrollen.

Mange gode sjakkspillere har i tidas løp vært med 
i klubben, som Sverre Heim, Gunnar Johnsen, 
Nils Grotnes, Knut Bøckmann, Jan Sigmund Ber-
glund, Frode Bull Jæger, Trond Romsdal, Gunnar 
berg Hanssen, brødrene Røyset og Sven Wisløff 
«Sjakkfantomet» Nilssen, bare for å nevne noen. 
Boka er rik på resultatlister, der ikke minst bykam-
pene mellom Narvik og Tromsø er sentrale. 

seNtruM I verdeN

Det er likevel de siste årene som har vært mest 
begivenhetsrike i klubbens historie, selvfølgelig 
med World Cup 2013 og sjakk-OL i 2014 der 
sjakklandslag fra hele verden så hverandre stevne, 
som høydepunkter. Alt som kunne krype og gå av 
sjakkspillere i Tromsø deltok på arrangørsida, og 
klubben fikk for første gang deltakere med i en 
sjakkolympiade gjennom Edit og Monika Machlik 
og Elise Sjøttem Pedersen. Som mange husker var 
arrangementene langt fra uproblematiske, noe også 
boka omtaler uten å grave alt for dypt. 

To år senere arrangerte Tromsø for første gang 
landsturnering, med 378 deltakere. Undertegnede 
hadde gleden av å delta i et strålende arrange-

Statsminister Erna Solberg foretar det første trekket for Magnus i 10. runde under 
OL i Tromsø 2014. Foto: Paul Truong/COT 2014
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ment. Tromsø endte opp med to norgesmestere på 
hjemmebane, Endre Machlik vant juniorklassen 
og Mads Vestby-Ellingsen kadett. I jubileumsåret 
fikk siden klubben sin første stormester i Benjamin 
Arvola Notkevitch.

«ÉN bedre»
Det er i det hele tatt en imponerende jubileums-

bok klubben kan varte opp med. Forfatter er 
mangeårig styremedlem Audun Pedersen, som har 
brukt flere år på å grave seg ned i styreprotokoller 
og årsberetninger. Men forfatteren har fått god 
hjelp, så er også den fulle tittelen på boka «Tromsø 
sjakklubb i 100 – En videreføring av Arild Ernst-
sens tekster og notater».

Arild Ernstsen var medlem av klubben fra 1975 
til sin altfor tidlige død i 2005, kun 52 år gammel. 
Fra 1988 til 1993 var han redaktør av klubbma-
gasinet «65». Navnet var inspirert av det berømte 
russiske sjakktidsskriftet «64», men «én bedre», og 
ble av Knut Jøran Helmers i Arbeiderbladet utropt 
til Norges beste sjakkblad.

klubbeNs HukoMMelse

Ernstsen skrev selv i forordet til den siste utgaven 
at «de 15 første heftene ble lagd vel så mye for 
fremtidas arkivsnokere som for dagens handtil-
munn-spillere». Så ble det altså Audun Pedersens 
lodd å videreføre Ernstsens arbeid, med gode hjel-
pere. La oss her spesielt få nevne æresmedlem Karl 
Petter Jernberg, ildsjelen som har vært aktiv i mer 
enn 50 år og som i boka benevnes som «klubbens 
hukommelse» 

Den 326-siders fyldige boka ble lansert på klub-
bens 101-årsdag i januar 2019, og anbefales på det 
varmeste for alle som har den minste interesse for 
nordnorsk sjakk. Bestill den her: tromsosjakk.no/
tromso-sjakklubb-i-100/bestilling/ 

Tønsberg: 
Arbeiderforeningens barn
I motsetning til Tromsø sjakklubb, som hadde 
sitt utspring hos «de kondisjonerte», var 
sjakklubben i Tønsberg et ektefødt barn av den 
lokale arbeiderforeningen. I jubileumsåret har 
klubben til og med vendt tilbake til Tønsberg 
Arbeiderforening der klubben ble startet.

«Arbeider’n» har historie tilbake til 1864, og fikk 
i 1886 oppført en staselig trebygning som ble et 
samlingssted for alle typer kunst – og kulturin-
teresse. Her fantes boksamling, lesesal, avisrom, 
teaterscene, konsertsal samt spillerom – der sjakk 
ble den dominerende aktiviteten. Inspirert av at 
etableringen av Norges Sjakkforbund i 1914, ble 
Tønsberg Sjakklubb stiftet 1. april 1918.

rojaHNs tårNoffer

Klubbhistoriens store navn er uten tvil Ernst 
Rojahn (1909-1977), dobbelt norgesmester og 
deltaker på Norges lag under fire sjakkolympiader. 
Jubileumsboka bringer en perlehistorie fra Per Of-
stad med tittelen «Mitt beste minne om Rojahn» 
fra sjakkolympiaden i München, der Ernst Rojahn 
gjorde stor furore med et dobbelt tårnoffer mot 
grekeren Angos og med en entusiastisk Mikhail Tal 
som tilskuer.

Ofstads svært lesbare artikkel er grunn nok i seg 
selv til å skaffe seg Tønsbergs jubileumsbok, og er 
også typisk for bokas mer anekdotiske enn strengt 
historiskfaglige form.

CarlseNs vuGGe

Tønsberg – nærmere bestemt Husvik – kan også 
smykke seg med å være fødestedet til Magnus 
Carlsen. Far Henrik Carlsen var aktiv i Tønsberg 
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Sjakklubb i perioden 1997-2001, der han også ble 
klubbmester. Boka gjengir en historie om Henrik 
som oppsøkte rektor på Husvik skole for å spørre 
om gutten kunne begynne på skolen ett år før 
sine jevnaldrende, han kunne jo lese og skrive fra 
han var fem. Men rektor syntes ikke det var noen 
god idé, siden Magnus var født så sent på året. I 
stedet foreslo han at familien heller skulle finne på 
noe annet stimulerende. «Sjakk?» spurte Magnus. 
«Flott», sa rektor. Så ble det sjakk.

Mange i klubben fortjener å bli hedret og blir 
det i boka. Mange husker den aldri hvilende 
entusiasten Gunnar Bue. Også bokas redaktør Tor 
Inge Moseid er en markant ildsjel. Moseid har 
vært formann og styremedlem i sjakklubben i 30 
år og er æresmedlem. I jubileumsåret 2018 hadde 
klubben 50 medlemmer og i tillegg 40 i ungdoms-
sjakklubben. 

Hønefoss: Drama på Ciro 
Den mest berømte – eller beryktede – sjakkspil-
leren som har flyttet brikker på Hønefoss, må 
sies å være den fallerte russiske revolusjonsle-
deren Leo Trotskij, som fikk bryne seg på Ciro 
Kafé mot Hønefoss sjakklubbs store spiller 
Kaare Eeg, alltid med en vakt i beredskap ved 
inngangsdøra mot mulige angrep fra nazister 
eller stalinister.

«Hønefoss Schakklubb stiftedes paa et godt 
besøkt Møte paa Jernbanehotellet Lørdag Aften. 
Der var Enstemmighet om Nytten av en saadan 
Sammenslutning til Fremme av Schakspillet.» Slik 
ble begivenheten, som fant sted 17. august 1918, 
referert i Ringerikes Blad.

HaNGleNde perIoder

Aldri hvilende Øystein Brekke har klart å skrive 
en levende beretning om en sjakklubb som gjen-
nom historien ikke har vært av de dominerende, 
men har måttet ty til kreative tiltak for i det hele 
tatt overleve. Som da de i 1960 gikk til skrittet å 
kamuflere seg som bedriftssjakklubben «NAPI» for 
å slippe utgifter til lokalleie. 

Nasjonal Papiremballasjeindustri – NAPI – 
hadde ansatte sjakkspillere som gjerne spilte i 
bedriftskantina. «NAPI Sjakklubb» ble løsningen 

på Hønefoss Sjakklubbs kronisk dårlige økonomi, 
mens sendte også klubben inn i dvale.

MaNGe taleNter

Også på senere tidspunkt har klubben hanglet, 
Brekke oppsummerer for eksempel inngangen 
til 2000-tallet som «Gode prestasjoner og en litt 
beskjeden klubb». Talenter dukket nemlig opp, 
de manifesterte seg ikke minst i familiene Dyrdal, 
Myhrvold, Kvamme og Thingstad, med flere spil-
lere og gjerne i ulike generasjoner. 

Den som gikk foran var Arnbjørn Dyrdal, 
æresmedlemmet som i mange år var klubbens store 
spiller, blant annet med 12 klubbmesterskap foran 
Rune Myhrvold med åtte og Roy Kvamme med 
seks. Hønefoss har også de senere årene bygget 
opp en sterk stamme yngre spillere, som Vegar 
Koi Gandrud, Kjell Håkon Lien og brødrene 
Thingstad fra Vikersund. 

blaNt de Nest beste

Klubben plasserer seg i dag solid blant de nest 
beste i landet. At klubben har prioritert bokutgi-
velse vitner om styrke. 

Sjakkspiller Trotskij gikk det derimot som kjent 
ikke så bra med. Etter press fra Sovjetunionen ble 
han utvist fra Norge og skipet til Mexico eskortert 
av statspolitiet. Her ble han få år senere myrdet av 
en av Stalins agenter. �
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Tre bøker for noen 
og enhver
Øystein Brekke: «Lær sjakk – Fra begynner til turneringsspiller» 
(Norsk sjakkforlag 2018)

Atle Grønn og Hans Olav Lahlum: «Sjakkgeniene – historien om 
verdensmesterne» (Cappelen Damm 2018)

Kristin Ribe: «På terskelen til sjakkens vinnende vesen» (Eget forlag 
2018)
Tekst og bilder: Arne Danielsen

«Fra begynner til 
turneringsspiller»

Det er noe med sjakk og bøker. Jeg uttalte i et 
intervju engang at det var utgitt flere bøker om 
sjakk og om Jesus. En spissformulering, der jeg 
sannsynligvis tok for hardt i, men poenget er at de 
fleste godt voksne sjakkspillere er stolte eiere av et 
par hyllemetere med sjakkbøker. 

Derfor har det også vært mye å velge mellom 
når noen har kommet og bedt om å få anbefalt 
en lærebok. Likevel har det ikke vært noen tittel 
som har utmerket seg som et helhetlig og moderne 
pedagogisk verk på norsk. Før nå. Heretter er rådet 
enkelt: Kjøp Øystein Brekkes «Lær sjakk!»

Brekke er en meget erfaren herremann innen 
sjakk, som mesterspiller, journalist, historiker, 
organisator, administrator, pedagog, kremmer, 
forlagsredaktør – og ikke minst forfatter. Norsk 
sjakk ville vært langt fattigere uten Brekke. Derfor 
vet han også hva han skriver om.

Hva jeg liker best er den lange og omfattende 
reisen han tar lesere med på, fra å være totalt blank 
til å bli ganske god, undertittelen «fra begynner til 
turneringsspiller» er derfor dekkende. Du trenger 
ikke kunne noe om sjakk for å ta fatt, og skal være 

ganske dreven for ikke å ha utbytte av de siste ka-
pitlene. Mange potensielle lesere befinner seg anta-
kelig et sted midt i mellom disse ytterpunktene, og 
kan da hoppe på toget på en passende stasjon. 

Selv er jeg overbevist om at jeg ville raskere blitt 
en bedre spiller om denne boka hadde eksistert i 
min barndom, også fordi den er så moderne, med 
eksempler fra Magnus og begreper som ikke ble 
beskrevet av de gamle pedagogene, som for eksem-
pel begrepet «bondeøyer».

Sjakkinstruktører vil ha svært god nytte av boka 
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i undervisningen. Det vi også mange som følger 
sjakksendingene på fjernsyn. «Lær sjakk» er rett og 
slett et standardverk.

«Ugress i sjakkens hage…»

Mens Brekke zoomer inn på det grunnleggende, 
benytter Grønn og Lahlum vidvinkel i sin bok 
«Sjakkgeniene – historien om verdensmesterne». 
Slik blir denne boka også et standardverk for dem 
som ønsker å se sjakkspillet i kontekst. 

Sjakkmusikeren Juga karakteristiske i forrige ut-
gave sjakken som ett av menneskehetens mysterier. 
I en tid der alt endrer seg så raskt, har sjakk eksis-
tert med mer eller mindre uendrete regler i mange 
hundre år, og representerer noe tidløst og uendelig. 
Og en viktig del av denne tidløsheten skyldes at 
antallet anerkjente verdensmestere har vært så få.

Historikeren Lahlum og russiskprofessoren 
Grønn har komplementær kompetanse, ikke minst 
fordi antall russiske verdensmestere er så overvel-
dende. I tillegg er de så ulike som skribenter at 
det gir en aldri kjedelig legering av tung historisk 
faglighet og snurrige anekdotiske poenger.

Nå finnes mye publisert stoff om verdensmester-

ne, og forfatterne har måttet gjøre sitt utvalg og 
trekke sine egne subjektive konklusjoner. Forskjel-
lene illustreres godt i forfatternes private rangering 
av verdensmesterne, der riktignok begge er enige 
om at Kasparov er den største, men avviker sterkt 
på resten av lista. Leserne har sikkert også sine 
egne meninger her. 

Men slik er jo også historien full av uenighet 
og til dels direkte fiendskap. Her fortelles for 
eksempel om George Alcock MacDonnell som 
for langt over hundre år siden beskrev en annen 
sjakkpersonlighet, Jan Hermann Zukertort som 
«ugress i sjakkens hage; noe vi burde luke bort». 
Så heter også et av kapitlene i boka «Kampen om 
historien». Les boka og kast dere inn i debatten!

«Den hvesende slange»
Derimot er Kristin Ribes «På terskelen til sjak-

kens vinnende vesen» knapt noe standardverk, 
men meget original både i form og innhold. I for-
ordet forklarer forfatteren at hun trengte å slappe 
av etter å ha utgitt seks romaner på kort tid. 

Inspirert av VM-matchen mellom Magnus og 
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Vishy i Sotsji 2014 bestemte hun seg for å begynne 
med sjakk. Planen var å ta ett friår, men det ble 
to, begge med sjakken i høysetet. Boka er en slags 
sjakkdagbok for denne toårsperioden.

Jeg må innrømme at jeg til å begynne med 
irriterte meg over den overveldende mengden 
engelsk tekst som gjennomsyret manus. Herregud, 
tenkte jeg, skjønn at det heter «PATT» og ikke 
«stalemate», tenkte jeg aggressivt, inntil jeg forsto 
at angloismene var et litterært grep. 

Kristin lærte seg nemlig ikke sjakk gjennom 
studier av «Sjakkskolen 1, 2 og 3» – forløperen til 
Øystein Brekkes lærebok, 
men via engelskspråkli-
ge sjakknettsteder med 
navn som «Improve Your 
Chess Tactics», og da 
måtte det jo bli kål med 
terminologien. 

Dermed følger fortellin-
ger om seire og nederlag, 
om læring og framgang 
med diverse sjarmerende 
sidespor, som: «På Fretex, 
ei Hardy-guttene bok 
om verdensmesterskapet 
i sjakk! (For de som har 
lyst til å lese den sjøl: 
Hardy-guttene og den 
hvesende slange.) Der 
Vesten-mesteren (fra 
USA) skal spille mot Øst-
en-mesteren (fra Korea), 
og premien ikke er for 
liten, som for Fischer, 
men derimot en meget 
stor og verdifull Rubin-
konge.» Å som jeg elsker 
slike avsporinger!!

Kristin Ribe slår Play 
Magnus 7 år, spiller mot 
femåringer og pappaene 
deres i nybegynnertur-
neringer, er på trenings-
samling med stormester 
Leif Erlend Johannessen 
og melder seg inn i Hell 
Chess der hun får sin før-

ste offisielle rating på 839 i april 2017. Dagboka er 
en fornøyelig og svært entusiastisk dokumentasjon 
av hvordan en nybegynner i førtiåra blir bitt av 
sjakkbasillen. 

Selv tenker hun at denne boka ikke bare kan 
leses av erfarne sjakkspillere «med en viss porsjon 
ærlighet om at det var vanskelig i starten, men også 
at folk kan gi den bort som gave til sjakk-enkene 
sine for at de skal kunne forstå oss bedre». Se, da 
er også denne lesergruppa dekket. Sjakkbøker for 
alle! �

Verdensmesterforfatterne Lahlum og Grønn i aksjon på The 
Good Knight. Foto: Arne Danielsen
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Kort om engelsk-
språklige bøker
Forlaget New in Chess har sendt et utvalg av aktuelle titler til 
Norsk Sjakkblad for anmeldelse. Her er et raskt blikk på fire av 
dem, som vi kan inndele i to klare kategorier: Titler fra slutten av 
fjoråret innrettet på VM-matchen mellom Caruana og Carlsen, og 
et par fra 2019 som mer befinner seg i læreboksegmentet. 

Tekst: Jonathan Tisdall

Strategic Chess Exercises – Find the 
Right Plan to Outplay Your Opponent
GM Emmanuel Bricard; 221 sider

Jeg må innrømme at jeg alltid har vært en smule 
skeptisk overfor tekstbøker som lover å lære bort 
sjakkstrategi og planlegging; det er ikke så veldig 
mange av dem og de etterlater meg ofte utilfreds. 
Årsaken er at emnet er så mye mindre konkret 
enn la oss si taktikk eller kongeangrep. Ikke bare 
er det vanskeligere å forklare, det er også verre å 
gjøre overbevisende. Finnes virkelig en fullstendig 
klar strategisk vei, eller er det kanskje flere og mer 

et spørsmål om smak? Kan forfatteren nedkjempe 
de ulike metodene for motstand på en måte som 
tilfredsstiller og opplyser eleven? Og kan leseren bli 
hjulpet inn i den riktige sinnstilstand for å takle 
disse, ikke så konkrete problemstillingene? 

Vel, en annen innrømmelse: jeg likte faktisk 
boka! Den franske stormesteren Bricard har gjort 
en utmerket jobb med å velge ut et materiale som 
på mange måter heller består av eldre (men ikke 
forhistoriske) eksempler enn å se etter eksempler 
fra nåværende partier. Dette gir en ganske klassisk 
tilnærming, siden eldre stillinger ofte framstår 
som litt enklere og ubalanserte, noe som gjør dem 
enklere å forklare. Resultatet er en fin blanding av 
klart presenterte temaer og tilleggsbevis fra dataas-
sisterte analyser.

Bricard utfører en glimrende kombinasjon av ly-
sende forklaringer av de posisjonelle faktorene bak 
puslespillet av konkrete taktiske analyser, når dette 
er nødvendig, og finner en fin balanse mellom å 
fortelle leserne alt de trenger å vite, uten å virke 
overveldende. En tilnærming som jeg særlig liker 
er at flere av partiene er delt inn i flere oppgaver 
som får leseren til å gå dypere og dypere, resultatet 
er en veldig grundig gjennomgang av en komplett 
strategisk og teknisk prosess.

Materialet er delt inn i oppgaver fra midtspill og 
sluttspill, og det eneste jeg i realiteten kan klage 
på er at Bricard katalogiserer alt uten dronninger 
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som sluttspill (unntatt noen få sluttspill med litt 
mer enn dronninger). Jeg har alltid følt at dette får 
elevene til å ignorere virkelig interessante midtspill 
hvor det eneste som mangler er en dronning. Men 
dette er knapt noen kritikk av boka, siden det bare 
berører hvordan materialet er sortert. 

Strategic Chess Exercises er ett av de mest intelli-
gent presenterte arbeider i sitt slag som jeg har sett 
på evigheter, og vil være tilgjengelig for en bred 
gruppe spillere. Boka er anbefalt av det franske 
sjakkforbundet, og jeg må si meg enig. 

Super Chess Kids – Win Like the 
World’s Young Champions
FM Franco Zaninotto; 139 sider

Jeg er stor tilhenger av å forsøke å være så vids-
ynt og positiv som mulig overfor alle forfatteres 
arbeid, men når det gjaldt denne lille samlingen 
av oppgavestillinger fra en italiensk trener, måtte 
jeg strekke meg litt. Tanken bak samlingen er å 
finne oppgaver fra partiene til nyoppdagete unge 
talenter. Siden mange av dem er virkelig unge, er 
det stillinger og varianter som vil være langt mer 
familiære for mindre erfarne lesere enn dem man 
kan se på stratosfærisk stormesternivå. Jeg vet at en 
slik gjenkjennelse kan være av det gode, ikke minst 
for unge lesere som forsøker å spille like godt eller 
bedre enn noen av toppspillerne på samme alder. 
Så langt, så vel. 

Men: Jeg kan ikke hjelpe for seriøs tvil om 
hvorvidt svarene som tilbys er ideelle pedagogisk, 
uansett hvem målgruppa er. Forklaringene og 
rådene er ofte forferdelig vage, vanskelige å forstå 
og enda hardere å følge. Noen råd er også svært 
merkverdige. Jeg ble spesielt alarmert av forfatte-
rens temmelig uklare referanser til “kandidattrekk” 
som han mest ser ut til å definere som “trusler”.
Mange instruksjoner kokes ned til “ikke gjør 
dårlige trekk!”, og gir lite verdifull instruksjon om 
hvordan gjøre noe som helst.

De temmelig vage formuleringene er illustrert 
med et bekymringsverdig antall rene taktiske 
varianter, langt mer enn du kan forestille deg at 
målgruppa ønsker å håndtere, noe som etterlater et 
inntrykk av datautskrifter som er overraskende fritt 
for verbale forklaringer og får meg til å fundere 
enda mer om målgruppa, siden prosaen er enkel 
men analysene veldig komplekse.

Vel, for å gi boka en så positiv vri som mulig: Et 
hyggelig konsept, men for meg litt for lemfeldig 
utført. Jeg kan se at boka muligens tilbyr hjerne-
føde for spillere som trener en masse ungdommer, 
og at den kanskje er en interessant øvingsbok for 
noen med spesiell interesse for partiene til rivalene 
sine i denne spesielle aldersgruppa.

Fabiano Caruana – His Amazing 
Story and His Most Instructive Chess 
Games
GM Alexander Kalinin, 207 sider

Jeg har referert til denne boka en rekke ganger i 
artiklene mine om matchen Carlsen-Caruana, og 
min korte oppsummering er at jeg skulle ønske at 
den hadde vært lenger – og det er rent skryt. 

Kalinin, en russisk trener, har delt Caruanas his-
torie inn i to tydelige deler, den første biografisk, 
hvor vi får se hvordan tittelutfordreren vokser i 
styrke fra han som (antakelig) den yngste spilleren 
noensinne klarer å slå en stormester ved å nedsa-
ble Wojtkiewicz som tiåring – og videre til hans 
imponerende løp fram mot verdensmesterskapet i 
London i fjor. 

Andre delen av boka er inndelt i tematiske kapit-
ler; som angrep, sentralisering, Berlin-sluttspillet 
og så videre, der Caruanas partier til hvert tema er 
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presentert i kronologisk orden. Metoden gjør det 
lettere å få med seg amerikanerens stil og utvikling. 
For å være ærlig så følte jeg at jeg hadde en mye 
mer nyansert og ulik forståelse av hvordan Carua-
na spilte og av hans styrker og hva han foretrekker, 
etter å ha lest denne boka.

Her finnes utdrag av intervjuer som Caruana 
har gitt til russiske kilder opp gjennom årene, og 
disse har beholdt en viss ferskhet, siden ting som 
er publisert i Russland ikke får så mye oppmerk-
somhet selv i internettets tidsalder. Noe som lett 
gir mersmak.

Måten å kommentere på kan muligens diskute-
res. Jeg synes den finner en balanse som den van-
lige leser vil sette pris på. Kalinin har virkelig gjort 
hjemmeleksa si, og boka er dynket med sitater fra 
spillerne og andre kommentatorer, har plenty med 
forklarende tekst og undersøker kritiske taktiske 
varianter. Igjen, og denne gangen ikke bare som 
kompliment, så ønsker jeg at det hadde vært mer. 
Mange av partiene er ekstremt komplekse, og jeg 
kan ikke noe for at jeg føler at de beste kampene 
mellom noen av de beste spillerne i verden fortje-
ner dypere utforskning – men innser at dette i stor 
grad er et spørsmål om personlig smak og at de 
fleste leserne sannsynligvis vil være svært tilfredse 
med Kalinins enklere tilnærming.

Hvis du ser etter en samling av partiene til spil-
leren som de fleste regner som Magnus Carlsens 
viktigste rival i nær framtid, så vil denne boka gi 
deg en velorganisert oversikt. For meg veier den 
litt for lett til å bli rangert som en klassisk biografi, 
men den er et veldig gjennomtenkt og profesjonelt 
stykke arbeid.

Endgame Virtuoso Magnus Carlsen – 
His Extraordinary Skills Uncovered 
and Explained
IM Tibor Karolyi, 267 sider

Dette er et forsøk på å avsløre og analysere den 
magiske sluttspillevnen som ga – og som gir – så 
mange “uventede” seire til den norske verdens-
mesteren. Karolyi beskriver boka som en slags opp-
følger til sin godt mottatte bok Endgame Virtuoso 
Anatoly Karpov. Han forventet ikke å skulle skrive 
en slik bok så raskt – ikke på grunn av manglende 
respekt for Carlsens ekspertise på sluttspill – men 
fordi Magnus fortsatt er i begynnelsen av sin 

karriere og sannsynligvis vil utvikle talentene sine 
videre og legge nye alen til sin vekst.

Karolyis sype studier av Karpov gir ham stor 
erfaring i avgjørende sluttspilldetaljer, noe som 
ikke er en lett egenskap å tilegne seg, og som 
er enda sjeldnere nå til dags, i en tid der stadig 
raskere tidskontroller stiller nye krav til enhvers 
sluttspillsegenskaper. Denne erfaringen fører til 
noen interessante observasjoner; som å ta hensyn 
til forskjeller i stil og prestasjon mellom de to 
verdensmesterne. Karpov utviklet sine ferdigheter 
i hengepartienes og de menneskelige analyseteam-
enes tidsalder, mens Magnus har hatt tilgang til 
utallige datadiagrammer, men har vært nødt til å 
vise sin teknikk under utmattelse og tidsnød.

Karolyis studier av Magnus er godt underbygd 
med originale analyser og diagrammer på høyere 
nivåer enn hos tidligere kommentatorer. Sluttspil-
lene er ganske dypt utforsket, men ikke så dypt at 
det sliter deg ut; her finnes tilstrekkelig materiale 
til å gi et godt grep om relevante alternativer, og 
mange steder gis leserne en spore til å utforske 
videre på egen hånd hvis de er nysgjerrige etter å 
lære mer. 

Tibor er veldig god til å markere subtile temaer 
som gjør alle i stand til å absorbere tekniske ideer 
og typiske Magnus-manøvre, nesten uten at man 
legger merke til det selv. Hvert eksempel ender 
med en liten oppsummering, noe jeg liker veldig 
godt og som er en nyttig teknikk for å gjøre det du 
har studert lettere å huske.

Boka belønner studier med større sluttspillfor-
ståelse og en dypere anerkjennelse av den sub-
tile kraften som Norges verdensmester innehar. 
Analysene av mange av partiene er lagdelt, sånn at 
de kan tilby noe for enhver spillestyrke, og jeg er 
sikker på at gjentatt lesning vil føre til at leseren 
vokser får enda bedre grep om hva disse sluttspille-
ne kan tilby.

Det er få om noen bedre spiller å studere enn 
Magnus for å mestre sluttspillteknikkens vanskeli-
ge kunst, og med en kunnskapsrik guide er denne 
boka for god til å miste. Karolyis bok gir de fleste 
spillere nyttig lærdom, siden de fleste neglisjerer 
denne vitale fasen av partiet. Siden den moderne 
spiller får kortere og kortere tid til å spille det siste 
partistadiet, gir det mer og mer mening i å studere 
sluttspill på forhånd. �
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Gode dager for den 
gode natt
Verdens eneste sjakkbar – «The Good Knight» i Oslo – har nå 
eksistert et halvt år, og har tatt skrittet over i midtspillet med en 
klart lovende stilling.

Tekst og foto: Arne Danielsen

Åpningstidspunktet for baren var strategisk, kun 
få dager før verdensmesterskapet i London. På den 
lukkede generalprøven tirsdag 6. november, kastet 
ingen ringere enn verdensmester Magnus Carlsen 
glans over forsamlingen, en stor gest tatt i be-
traktning at han kun tre dager senere skulle fronte 
Fabiano Caruana i det første VM-partiet.

Dagen etter generalprøven var det offisiell åp-
ning, foretatt av Oslos ordfører Marianne Borgen, 
selv flasket opp med skolesjakk under kyndig 
veiledning av den legendariske sjakklærer Bror Eeg 
på Veitvet. 

INterNasjoNal berøMMelse

Etter en rolig torsdag startet sirkuset i London, 
og Norge gikk bananas. Sjakkbaren var tjokka full 
i hele november og desember med en kombinasjon 
av sjakkentusiaster og julebordgjester, ispedd ven-
tende køståere til konsertlokalet Rockefeller tvers 
over gata. I den mest hektiske VM-uka omsatte 

baren for mer enn tre hundre tusen kroner.
Ryktet om The Good Knight spredte seg raskt 

internasjonalt. New York Times tok kontakt, 
BBC kom på besøk, og kjente sjakkstørrelser som 
stormester Anish Giri og FIDE-president Arkadij 

Gründerne – fra venstre: Runar Eggesvik, Kristoffer Gressli, Torbjørn Ringdal Han-
sen, Arnt O. Andersen og Lars Petter Fosdahl. 
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Dvorkovitsj har tatt de unike lokalene – der du 
også kan finne en stormester bak bardisken – i 
øyesyn. 

varIert tIlbud

Utfordringen for en slik bar er selvfølgelig å 
mestre hverdagene der det ikke er store mesterskap 
å trekke på. Her har baren vært aktiv til å finne 
på aktiviteter, som fast sjakkundervisning på stille 
mandager, etter-jobben-lynturneringer og den po-
pulære «popcornligaen» på onsdager. Her har også 
vært arrangert begynnerkvelder og kvinnekvelder. 
To rom innenfor baren – «Kongen» og «Dron-
ningen» kan nemlig lukkes og disponeres til ulike 
aktiviteter – og kan leies av alle.

Et høydepunkt var festen for å 
feire «Sjakk-VM til Oslo» – der 
miljøet bak baren sto for søkna-
den. Dessverre for de potensielle 
arrangørene falt søknaden igjennom 
i Norges Sjakkforbund, men festen 
ble likevel grom – den startet med 
Barnes sjakkdag og et mylder av 
åtte – til tiåringer, og sluttet med en 
intimkonsert med Juga Musica, som 
hadde tatt turen fra Budapest for å 
opptre på The Good Knight.

Ikke bare sjakk

Gjestene i baren er for en stor del 
sjakkentusiaster, de fleste uorga-
niserte. Baren fungerer på denne 
måten som et treffsted i tillegg til de 
tradisjonelle sjakklubbene. Vi som 
er gamle travere i sjakkmiljøet treffer 
også som regel noen kjente.

Samtidig er også innehaverne 
bevisste på at det må være en god 
balanse mellom å være sjakkbar og 
bare en god bar – også for alle de 
gjestene som ikke spiller sjakk, men 
bare vil nyte den gode atmosfæren. 
Her meldes om mye dating, blant 
annet.

rød løper

Lokalene rommer også «Sjakkhuset», som noen 
husker var et nav for salg av sjakkbøker, materiell 
og arrangør av kurs og turneringer for noen år si-

den. Nå er Sjakkhuset gjenoppstått i symbiose med 
The Good Knight, og med de samme ildsjelen som 
i baren, Kristoffer Gressli og stormester Torbjørn 
Ringdal Hansen. 

The Good Knight eies av aksjeselskapet Bad 
Bishop (der Sjakkhuset AS) er den største aksjonæ-
ren), og driften er i det hele tatt preget av mer eller 
mindre gode sjakkordspill. På åpningsdagen ble 
for eksempel den røde løperen rullet ut utenfor: 
altså En Rød Sjakkbrikke – ikke et teppe. (Leserne 
har krav på å vite at forfatteren av denne artikkelen 
innehar en bitteliten aksjepost i selskapet, og således 
ikke er helt uhildet.)

Ildprøven for baren er sommersesongen. Ulem-
pen er at baren mangler uteservering, så knallvær 
er kanskje ikke ideelt. Det positive er barens 
sentrale beliggenhet. Nabogata Torggata utgjør en 
åpen tårnlinje i hovedstadens hippeste lysløype. Ta 
en tur, da vel! Adressen er Badstugata 1. �

Juga Musica helping The Good Knight go global. 
Foto: Kristoffer Gressli
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Oppgaver 
– hints og 
løsninger
1 Hint: Løse offiserer og geometri. 
2 Hint: «Mellomtrekkbyen».
3 Hint: Skru opp presset...
4 Hint: «Benytt en avdekkersjakk.»
5 Hint: «Øk presset mot sorts mest sårbare punkt.«
6 Hint: «Når det åpenbare ikke virker, tenk 
ukonvensjonelt.»
7 Hint: En dårlig kongestilling er farlig.
8 Hint: En dårlig kongestilling er ALLTID farlig.
9 Hint: Hvits konge utviser inspirert fotarbeid.

(1) M Vestby-Ellingsen – L O Hauge, Rilton 
Cup 2018–19: 19...¦xa1+! Løsningen baserer seg 
på enkel men veldig sjarmerende geometri. Hvits 
¥a1 er fatalt utsatt. 20.¥xa1 exd4! 20...£a8? 
21.£a2! 21.exd4 21.¤xd4 ¥xg2 22.¢xg2 £a8+ 
og sort plukker ¥a1. Hvit har noen få desperate 
blokkeringsmuligheter for å redde offiseren, men 
trekk som 21.¤b1 £a8 22.£a3 £xa3 (22...dxe3 
23.£xa8+ ¥xa8 24.fxe3 ¤g4 er også veldig god. 
23.¤xa3 d3 eller 21.¤a4 dxe3 22.£xe3 £xe3 
23.fxe3 ¤g4 er også temmelig stygge for hvit. 
21...¥xf3 og ¥a1 erobres fra en annen kant. 
22.¥xf3 £e1+ 23.¢g2 £xa1 og sort vant etter 
24.¤e2 ¤e4 25.¥xe4 fxe4 26.c5 dxc5 27.£f7 
¤f8 28.dxc5 £e5 29.c6 g5 30.¤d4 £xd4 
31.£xc7 £d5 32.¢g1 £d1+ 33.¢g2 £f3+ 0–1

(2) S. Drygalov – G Jones VM i hurtigsjakk 2018 
St Petersburg: 16.e4!! Dette trenger å bli presist 
regnet ut, men fører til et avgjørende press mot 
den bundne ¤f6. 16...dxe3 17.fxe3 ¤e4 Eneste 
måten å forhindre et katastrofalt tap av materiell 
i f-linja. 18.¥xe4 £xg5 19.¥xf5 gxf5 20.¦xf5! 
£d8 21.¦af1 Hvit har en merbonde og mye 
bedre stilling. Partiet sluttet: 21...¦c6 22.£f2 
£e8 23.b3 b6 24.£f4 £e6 25.£g5 h6 26.£h5 
¦d6 27.a4 ¦xd5 28.cxd5 £xe3+ 29.¢g2 £xb3 
30.¦xf7 £c2+ 31.¢h3 ¦xf7 32.£xf7+ ¢h8 
33.d6 £d3 34.d7 c4 35.¦f4 c3 36.£e8+ ¢h7 
37.d8£ 1–0

(3) K Sychev – A Macovei Aeroflot Open A 
2019: 21.¥xe6!! fxe6 Eller 21...¥xe6 22.¦xe6! 
¦xd7 (22...fxe6 23.£f4+ blir matt.) 23.£xd7 
fxe6 24.£e7+ ¢g8 25.d7 vinner. 22.£b3! £xb3 
23.¦xd8+ ¢f7 24.¦d7+ Poenget med kombi-
nasjonen startet med det innledende offeret. Hvit 
får en mellomsjakk og vinner deretter materiell. 
24...¢f6 24...¢e8 25.¦e7+ redder tårnet. 
25.axb3 og hvit har en fordel som gir enkel 
vinst. 25...¦b8 26.¦c7 ¦d8 27.d7 b6 28.¦d1 
¢e7 29.¦c6 ¥c2 30.¦dd6 ¥xb3 31.¦xb6 
¥c4 32.¢h2 a5 33.¦bc6 ¥d5 34.¦c8 ¦xd7 
35.¦xd7+ ¢xd7 36.¦xc5 a4 37.¦a5 1–0

(4) M Turov – A. Gaifullin,Yaroslavl 2018: 
17...¥c2! Dette tvinger hvits dronning til et felt 
hvor den blir utsatt for en slem avdekkersjakk med 
d-bonden. 18.dxe6 Både 18.£e2 d3+ 19.£f2 ¥c5 
og 18.¤c4 £b4 19.£d2 £xc4 vinner for sort. 
18...d3+! Likevel! Dronningen er fanget og derfor 
er det ikke noen hast med å slå verken på d1 eller 
e6. 19.¢h1 £xe6 20.¥xb7 ¥xd1 21.¥xa8 ¥e2 
0–1 (Foretrekker man ‘oppned’ diagrammer?)
Overraskelsesbokanmeldelse: Oppgaver 4-6 – 
hints og kommentarene til løsningene – stammer 
fra Carsten Hansens Chess Tactics Training vol. 
1, som burde være tilgjengelig som papirutgave i 
«en sjakkbokhandel nær deg» og som e-book på 
alle de viktigste plattformene (Amazon, Apple, 
Google, Kobo, etc.) når du leser dette. Stilling #4 
er en ‘en-stjerners’ (laveste nivå/enklest) oppgave. 
Carsten presenterer to oppgaver hver dag på 
Facebook, Twitter og Instagram og planlegger å 
publisere regulære samlinger i bokform. 
Jeg synes at arbeidet hans er langt bedre enn 
mange andre kilder på nettet, av flere grunner, 
viktigst er at alle har blitt utvalgt, analysert og 
godkjent av et menneskelig blikk. 
Ofte blir automatisk genererte oppgaver fra 
datamaskiner publisert på internett uten at 
sidevarianter er vurdert, alternative vinstmetoder 
ignoreres eller vurdert som feilaktige uten at noe 
forklares. 
Carsten fortalte meg om diskusjonene rundt 
problemene hans på sosiale medier: «En velkjent 
oppgaveløser kalte det «Puzzle Rush bias» – 
antakelsen av at det er noe som er rett fram og 
avgjørende. Når de da ikke klarer å analysere videre, 
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så mister de mange detaljer, det finnes så mange 
eksempler på at det skjer, noen ganger til og med med 
spillere på IM-nivå. Hvis en svakere spiller insisterer 
på hva han eller hun har pønsket på uten å angi en 
full variant, da har de enten benyttet en datamaskin 
eller de har åpenbart gått glipp av noe.»
Boka inneholder noen stillinger som ikke er vist 
via sosale medier, men viktigst, løsningene er 
angitt med dybde i boka, noe som er den store 
fordelen i denne typen serier. 
Oppgavene er ratet i fem ulike vanskelighetsgrader 
og servert med et hint som du kan ignorere om 
ønskelig, og er vanligvis vanskeligere enn ordinære 
nøtter. Dette fordi de ikke bare er bang-bang eller 
forserte taktiske seiere, men har en ubestemmelig 
variasjon av mer realistiske utfordringer. 
Jo da, mange resulterer i forserte seire som 
belønner regneferdigheter, mens andre kun dreier 
seg om “det beste trekket”. Poenget er at du 
aldri vet hva som er hva, noe som er langt mer 
pedagogisk. Som Carsten sier i forordet, så blir du 
aldri fortalt hva kravet er, og det første trekket er 
nesten aldri tilstrekkelig for en korrekt løsning. 
Mitt eneste forslag vil være litt mer korrekturlesing 
(det finnes noen skrivefeil i teksten), og kanskje 
plassere hintene litt lenger vekk fra diagrammene, 
fordi de av og til kan være litt for hjelpsomme og 
vanskelig å ignorere. 
Men alt i alt vil jeg anbefale boka – og seriene 
– på det varmeste, til dem som ser etter en god 
arbeidsøkt for sine viktigste sjakkmuskler. 

(5) M Krasenkow – N Abdusattorov, 5th Por-
ticcio Open 2018: Dette er en middels vanskelig 
Hansen-oppgave. 24.¢h1! Forhindrer den pinlige 
springergaffelen på e2, men åpner også for tårnet 
til å flytte til g1 for å angripe bonden på g7. 
24...¦f8 eller 24...¦e8 25.¦f1! ¦f8 og vi har kastet 
om til partifortsettelsen. 25.¦g1 ¦f7 26.¤f5! 
Hvit vinner også etter 26.¥f3 £h6 27.£xe4 men 
teksttrekket er sterkest. 26...¤e6 27.£xe4 Det var 
også helt ok å slå med springeren: 27.dxe6 £xe6 
28.¤xd6 og hvit vinner lett. 27...¢h7 28.¥h3 
1–0

(6) C W Yoo – C Holt, St Louis Fall B 2018: 
En “fire stjerners” stilling fra Hansens samling. 
16.¥xh7+! ¢xh7 17.¦d7! Dette er viktig: Sorts 
offiserer tvinges inn i passive posisjoner, noe som 

hindrer dem fra å få til motspill, selv om hvit 
bruker tid på å bygge opp stillingen. 17.£h5+?? 
¢g8 18.¦d3 ¦ac8! Og sort vinner faktisk, fordi 
19.¦h3 møtes av 19...¥e3+ fulgt av ...£c2 som 
matter. 17...£c8 17...£b8 blir på same måte 
møtt av 18.¦hd1! 18.¦hd1! ¢g8 Eller 18...¥c6 
19.¦xf7! ¦xf7 20.£h5+ ¢g8 21.£xf7+ ¢h8 
22.¦d3 ¥xg2 23.¦g3 £g8 24.£d7 og hvit vinner. 
19.¦1d3! ¥c6 20.¦h3! £xd7 Eller 20...¥e3+ 
21.¢b1 ¥e4 22.¦xe3 ¥f5 23.¦c3 £e8 24.g4 ¥g6 
25.£xb5 og sort er kjørt. 21.£h5 ¥e3+ 22.¢b1 
£d1+ 23.£xd1 ¦fd8 24.£h5 1–0

(7) Rinck 1921: 1.¦cd7!! 1.¦h7+ ¢g8 2.¦g7+ 
¢h8 3.¢h6 ¦h5+ og sort slipper unna. 1...¦aa8 
Det finnes ingenting bedre, her er noen fine 
forsøk: 1...¦g8+ 2.¢h6 ¦gg5 3.¦h7+ ¢g8 
4.¦d8#; 1...¦e5 2.¦d8+ ¦e8 3.¢f7!! og hvit 
vinner; 1...¦f8 2.¢h6 ¦e8 3.¦g6 og mattrusselen 
¦h7 avgjør; 1...¦e8 2.¦d8! ¦ae5 3.¦xe8+ ¦xe8 
4.¢f7! er den nette minimalistiske vinsten. 2.¢h6 
¢g8 3.¦g7+ 3.¦g6+ ¢f8 4.¢h7 ¢e8 5.¦c7 
¢d8 6.¦f7 ¢e8 7.¦gg7 og ¢g8 vinner på samme 
måte. 3...¢f8 Eller 3...¢h8 4.¦dg6 4.¢h7! En 
fin vinstmanøver. 4...¦a1 5.¦f6+ ¢e8 6.¢g8! 
1–0

(8) Kuznetsov 1947: 1.h7+! ¢xh7 2.¦h2+ 
2.¦f7+? ¢g6 3.¦b7 ¥f3+ vil være en fatal feil for 
hvit. 2...¢g6 3.¦g2+! Hvit trenger fortsatt å ta 
hensyn til å stoppe sorts fribonde. Ikke 3.¦h1? 
¥f3+. 3...¢f5 4.¦g1 d3 4...¥d3 5.¢d5 åpenbart 
bare gir sort remis. 5.¢c5 d2 6.¢b4! Dette er 
den store ideen. 6...d1£ 6...¥d3? 7.¢c3 7.¦xd1 
¥xd1 8.¢a3! Poenget. Sort må forvandle – men 
her finnes mange valg. 8...b1¤+ 8...b1£ and 8...
b1¦ fører begge til patt. 9.¢b2 ¤d2 10.¢c1 og 
hvit fremtvinger omsider likhet. ½–½

(9) Prokes 1924:  1.¦g5 Hvit stopper bonden for 
å kjøpe litt nødvendig tid til å skape trusler rundt 
den sorte kongen. 1...h3 1...b4+ 2.¢c4 h3 3.¦g3 
2.¦g4+! b4+ 3.¢c4 Den sorte kongen er nå 
fanget i et klassisk mattnett, et kjent mønster for 
problemløsere. 3...h2 4.¦g3! g1£ 4...b3 5.¦xb3 
g1£ 6.¦a3# er en enklere matt. 5.¦a3+! bxa3 
6.b3# matt – en avslutning vel verdt å huske!
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Stormesterne 
kommenterer

Johann Hjartarson, Island (2530)
Frode Urkedal, Norge (2535)
Sjakkolympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Frode Urkedal

Matchen mot Island var kanskje vår beste match 
i OL, det er ikke hver gang man klarer å slå 
nasjonen med flest stormestere per innbyggertall 
4–0. Vi hadde flere gode partier denne dagen.

1.c4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.b3 
b3–oppstillingene har vær nok så populære de 
siste årene, ofte kombinert med g3 ¥g2 e3 eller 
noen ganger et angrep på kongefløyen med g4 
¦g1 som ikke bør undervurderes, selv om våre 
computervenner (til å begynne med) dømmer 
disse angrepene nord og ned.

3...b6 4.¥b2 ¥b7 5.e3 ¥e7 
5…d5 fulgt av ¥d6 er mer ambisiøst

6.¥e2 

XIIIIIIIIY 

9rsn wqk+ tr0 

9zplzppvlpzpp0 

9 zp +psn +0 

9+ + + + 0 

9 +P+ + +0 

9+P+ zPN+ 0 

9PvL zPLzPPzP0 

9tRN+QmK +R0 

xiiiiiiiiy 

6.d4 0–0 7.¥d3 er ikke like slapt.; 6.g3 c5 7.¥g2 
0–0 og en overgang til e3 g3 stillingene jeg nevnte 
tidligere var heller ikke en umulig fortsettelse.

6...0–0 7.0–0 
Hvit har tydeligvis ingen planer om å angripe på 

kongefløyen, nå blir det symmetrisk.

7...c5 8.d3 
En smule merkelig, ser ut som Hjartarson er en av 
pinnsvingutta.

8...¤c6 
8…d5 er sikkert det beste, men han vil jo ha et 
pinnsvin, så hvorfor gi han et?

9.¤bd2 ¦e8 
Venteleken, men også med e5–idéer, tårnet står 
dessuten utmerket på e8 etter et fremtidig ...d5 
cxd5 exd5. 
¦c8 var nok strengt tatt mer nyttig og d5 er jo 
fortsatt ikke dårlig, jeg lurer litt på hvorfor jeg 
spilte ¦e8 istedenfor...

10.a3 ¦c8 11.£c2 
11.d4 cxd4 12.exd4 d5 er en struktur jeg liker for 
svart. Jeg har aldri helt forstått meg på hengende 
bønder, man må hele tiden passe på dem slik at 
de ikke går tapt, ikke akkurat den mest ideelle 
situasjonen hvis du har latskapens gave. 
Heldigvis er jeg svart og ikke hvit i dette partiet.

11...d5 
Endelig! 

12.¦fe1 ¥f8 
Ut av veien, men ¥d6 var aktivt og bedre. ¥d6 
hindrer også ¤e5 som er tematisk i en trangere 
stilling med en skarpskytter i a1–h8 diagonalen og 
en d5 e6 struktur (se dronningindisk for lignende 
stillinger og idéer) der springerne til hvit hopper i 
hverandre. 
Etter et avbytte kan hvit sette en ny springer på 
f3(det er ikke like lett for svart å sende sin springer 
til c6, på f6 gjør den ikke så mye) og kanskje sende 
dama til b2. Løperen på e5 hindrer dessuten svart 
fra å spille e5 og svart må bruke tid på å jage den 



NSb #2/2019 57

bort for å få til dette.

13.¦ad1 

XIIIIIIIIY 

9 +rwqrvlk+0 

9zpl+ +pzpp0 

9 zpn+psn +0 

9+ zpp+ + 0 

9 +P+ + +0 

9zPP+PzPN+ 0 

9 vLQsNLzPPzP0 

9+ +RtR mK 0 

xiiiiiiiiy 

13...a5!? 
Trolig ikke det beste, men med en fiks idé.
13...d4 er det kritiske trekket, men 
da får hvit gjennomført b4 i en 
benonilignende stilling. 14.exd4 
cxd4 15.b4 e5 16.¥f1 er bedre for 
svart, men ikke åpenbart elendig 
for hvit. 16...£c7 17.g3 a5 18.b5 
¤b8 Hvit vil gjerne bytte av de 
lette offiserene og doble i e-linjen, 
hvor dårlig kan det egentlig være 
for hvit?; 
13...e5 er et annet trekk, men det 
er dette hvit håper på, cxd5 gir hvit 
et pinnsvin, og et ganske brukbart 
et, jeg ville antageligvis kjedet meg 
til døde i en slik stilling. Av disse 
grunner spilte jeg det actionfylte 
a5!? som også «truer» d4 ettersom 
hvit ikke har b4! etter exd4 cxd4.

14.d4?! 
Stopper 14...d4, men ¤e5 var igjen 
å foretrekke.

14...cxd4 15.exd4 
Hvit håpet kanskje på at etter dxc4 
bxc4 at b-bonden skulle bli svak. 
15.¤xd4 ¤xd4 16.¥xd4 går ikke 
siden a-bonden henger.

15...a4!? 
Dette var idéen min. Teksttrekket 

underminerer den viktige c4 bonden. Hvis denne 
forsvinner blir d-bonden isolert, og strukturelle 
svekkelser er ikke til å unngå. En annen idé var å 
spille g6, og plassere løperen på g7 for å sette press 
på hvits sentrum.

16.bxa4 
Hvis 16.b4 f.eks 16...dxc4 17.£xa4 (17.¥xc4 
¤xb4 18.axb4 b5–+ si 19.¥c3 ¥xf3 20.¤xf3 ¦xc4 
med en klart vunnet stilling) 17...¤xb4 18.axb4 
(18.¤xc4 ¥xf3 19.gxf3 (19.¥xf3 ¦xc4 20.axb4 
¦xb4) 19...¤bd5) 18...c3 19.¥xc3 ¦xc3 med en 
nærmest vinnende posisjonell fordel; 
16.c5 bxc5 17.dxc5 axb3 18.¤xb3 ¤e4 ser 
behagelig ut for svart, c – og a-bonden er isolerte. 
Allikevel var nok dette hvit burde prøvd, de hvite 
brikkene er tross alt veldig aktive.

16...¤a5 

GM Frode Urkedal i aksjon under sjakk-OL i Batumi.  
Foto: Anniken Vestby
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Hvis svart vinner bonden på c4 er hvit i trøbbel.

17.¤e5 ¥a6 
Planen til svart er veldig enkel: Rette inn skytset 
mot c4 og eliminere forsvarerne (springeren på e5 
i hovedsak). 17...¦e7!? og doble i c-linjen er også 
en idé.

18.¦c1?! 
Det er vanskelig å kritisere dette naturlige 
trekket, men etter det neste trekket har hvit store 
problemer. 18.£b1!? ¤xc4 (18...¦e7!?) 19.¤dxc4 
dxc4 20.¦c1 £d5 (20...¤d5!?) 21.£a2 var en 
mulighet jeg tenkte på under partiet. 
Det ser ut som hvit kan vinne tilbake c4, 
hvoretter mye av futtet i den svarte stillingen ville 
forsvunnet. 21...¦c7! 
Om hvit tar på c4 blir det fort en binding pga 
dama på a2 22.¥f3! 
Etter dette trekket mener kompen at hvit ikke er 
i alt for store problemer: (22.¤xc4 ¦ec8 23.¥f3 
tvunget 23...£d8 24.¤e3 ¦xc1 25.¦xc1 ¦xc1+ 
26.¥xc1 £xd4 er klart bedre for svart.) 22...£a5 
23.¥c3 (23.¥c6 ¦xc6 24.¤xc6 £xa4 gir svart 
en vinnende posisjonell fordel. Svart spiller ¦c8 
¤d5 og det er lite hvits brikker kan gjøre mot 
svarts fantastisk plasserte brikker og et monster av 
en c-bonde. 25.¤e5 b5) 23...£xa4 24.¥d1 £b5 
25.¦b1 £d5 26.¦xb6 £a8 27.¥f3 ¤d5 28.¥xd5 
exd5 og svart har sjanser med løperparet og en 
gardert fribonde, men hvits a-bonde burde ikke 
undervurderes.

18...¤d7! 

XIIIIIIIIY 

9 +rwqrvlk+0 

9+ +n+pzpp0 

9lzp +p+ +0 

9sn +psN + 0 

9P+PzP + +0 

9zP + + + 0 

9 vLQsNLzPPzP0 

9+ tR tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Det mest direkte, men tillater hvit en farlig 
mulighet.

19.¥d3? 
19.¤xf7?! kanskje ikke det beste, men veldig 
kritisk. 19...¢xf7 20.£xh7 ¤f6 Ja, da var det 
angrepet over......eller? 21.¥h5+ 

XIIIIIIIIY 

9 +rwqrvl +0 

9+ + +kzpQ0 

9lzp +psn +0 

9sn +p+ +L0 

9P+PzP + +0 

9zP + + + 0 

9 vL sN zPPzP0 

9+ tR tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

21...¢e7! 
Noen ganger er det beste å bare løpe fra 
problemene. 21...¤xh5? 
Et naturlig trekk, men det taper om svart ikke 
spiller helt nøyaktig: 22.£xh5+ ¢g8 (Svart 
kan også spille 22…g6? men etter 23. £h7+ 
¥g7 (svart truer å fange damen) 24. ¦c3! (det 
eneste) ¦h8 25. ¦f3+ £f6 26. ¦xf6+ Kxf6 27. 
¦xe6+, hvit vinner. Hvis hvit hadde spilt 24.¦e3 
istedenfor 24. ¦c3 hadde ikke hvit hatt ¦xe6+ og 
faktisk tapt.)
 23.¤f3!? 
(23.¦c3! ¤xc4 24.¤xc4 ¦xc4 25.¦h3 £c8 det 
eneste, svart må stoppe ¥c1!! (25...£d7 26.¥c1! 
¦xa4 27.£h7+ ¢f7 28.¥g5 ¦xa3 29.¦xa3 ¥xa3 
30.¦e3 gg) ) 
23...£e7 
(23...£f6?? 24.¤g5 £f5?? (24...£h6 25.£f7+ 
¢h8 26.¦c3 £xg5 (26...¦e7 27.cxd5 er fikst) 
27.¦ee3 er faktisk helt slutt 27...¦e7 28.¦h3+ 
£h6 29.¦xh6+ gxh6 30.£f6+ ¦g7 31.cxd5 ¤c4 
32.¥c1 er +11 på compen) 25.¦e5) 
24.¤g5 g6 25.£xg6+ £g7 26.£h5 ¤xc4 
27.¤xe6 £f6 28.¤g5 ¦xe1+ 29.¦xe1 ¥h6 
30.¥c1 ¤d6 er uklart. 
22.£g6 (22.£f5 ¢d7 23.¥xe8+ £xe8) 22...¤xc4! 
23.¤xc4 ¥xc4 og den svarte kongen er trygg nok.

19...g6 20.c5
20.¤xd7 £xd7 21.c5 ¥xd3 22.£xd3 £xa4! Det 
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enkleste. Å åpne opp for den hvite løperen med 
bxc5 er ikke nødvendig, selv om det også er et 
brukbart trekk. 23.cxb6 ¦b8 24.£a6 ¦a8 25.£d3 
¦eb8 er godt for svart pga bedre struktur og 
offiserer.

20...¥xd3 21.£xd3? 
21.¤xd3 ser i alle fall litt skummelt ut. 21...bxc5 
22.dxc5 ¤xc5 23.£c3 (23.¥c3 ¤xd3 24.£xd3 
burde vinne for svart etter slag på a3, selv om en 
del arbeid gjenstår 24...¥xa3 25.¥xa5 (25.¦cd1! 
Svart bør vinne, men hvit kjemper videre) 
25...£xa5 26.£xa3 £xd2) 23...d4!

21...¤xe5 22.¦xe5 

XIIIIIIIIY 

9 +rwqrvlk+0 

9+ + +p+p0 

9 zp +p+p+0 

9sn zPptR + 0 

9P+ zP + +0 

9zP +Q+ + 0 

9 vL sN zPPzP0 

9+ tR + mK 0 

xiiiiiiiiy 

22...¥g7 

Hvit er fortapt! Som jeg pleier å si: Taktikk er som 
regel knyttet til ugarderte brikker. I dette tilfellet 
er løperen på b2 den ugarderte syndebukken. Så 
gutter og jenter sjekk (nesten) alltid hvilke brikker 
som ikke er dekket av andre brikker, det er første 
skritt på veien til en superb taktisk luktesans.

23.¦ee1 bxc5 24.¥c3 c4 

En nydelig struktur, alle svarts bønder står på hvit 
i kontrast til den svarte løperen. I tillegg er hvits 
d-bonde er isolert, det samme gjelder den doble 
a-bonden. 

Se også kontrasten mellom de lette offiserene, de 
mangler felter og må bare passivt forsvare hvits 
bønder. For svart er det bare å rette inn skytset 
mot disse tre bøndene og de vil falle som fluer.

25.£c2 ¤c6 26.¤f3 £b6 27.¦b1 £a7 

XIIIIIIIIY 

9 +r+r+k+0 

9wq + +pvlp0 

9 +n+p+p+0 

9+ +p+ + 0 

9P+pzP + +0 

9zP vL +N+ 0 

9 +Q+ zPPzP0 

9+R+ tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Hvis hvit forsvarer d4, faller a4–bonden etter ¦a8.

28.¦b5 ¤xd4 29.¤xd4 ¥xd4 30.¥b4 ¥f6 31.a5 

XIIIIIIIIY 

9 +r+r+k+0 

9wq + +p+p0 

9 + +pvlp+0 

9zPR+p+ + 0 

9 vLp+ + +0 

9zP + + + 0 

9 +Q+ zPPzP0 

9+ + tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

31...£d7 
31…d4 var selvfølgelig mulig, men jeg syntes 
denne manøveren var litt fiks.

32.¦b6 ¥d4 33.¦d6 £a7 
Tilbake! Tårnet har forvillet seg til d6, der det er 
mer eller mindre fanget.

34.h4 ¥c5 35.£d2 
Desperasjon.

35...¥xd6 36.¥xd6 f6 
Alt håp om svartfeltssvindel er ute så hvit ga opp.

0–1
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Aryan Tari, Norge (2618) 
Heidinn Steingrimsson, Island (2573)
Olympiaden Batumi 2018
Kommentarer: Aryan Tari

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 
Skotsk!

4...¤f6 5.¤xc6 bxc6 6.e5 £e7 7.£e2 ¤d5 8.c4 
Her var jeg usikker på om motstanderen min 
skulle gå for hovedvarianten ¥a6, eller ¤b6 som 
har blitt populær de siste årene.

8...¥a6 9.b3 
Dette kom sannsynligvis for en overraskelse for 
motstanderen, da jeg sist spilte det i 2013! 9.¤d2 
er også en mulighet, som jeg har spilt før. Det er 
kjent at svart står solid etter 9...g6 10.¤f3 £b4+ 
(10...¥g7 11.¥g5 £b4+ 12.£d2) 11.¢d1 ¤b6 
12.b3 ¥g7 13.£d2 £xd2+ 14.¥xd2 (14.¢xd2 d6 
½–½ (58) Tari, A. (2450)-Moreno Tejera, E (2441) 
Tyskland 2014.

9...g6 10.f4 
10.g3 er noe jeg har prøvd før, men jeg syns 
ikke det er så utfordrende etter 10...¥g7 11.¥b2 
0–0 12.¥g2 ¦ae8 13.0–0 ¥xe5 14.£xe5 £xe5 
15.¥xe5 ¦xe5 16.cxd5 ¥xf1 17.¢xf1 cxd5. Det er 
kjent at svart står OK i dette sluttspillet.

10...¥g7? 
Dette logiske trekket er unøytaktig, og jeg ble 
veldig glad da han spilte det. En hovedgrunn til at 
jeg gikk for denne varianten, da det er lett å gå feil 
for svart.
10...d6! er hva svart burde spilt. Det er viktig å 
bryte i sentrum med èn gang man har mulighet, 
og da står han OK etter 11.£f2 ¤f6 (11...¤b6 
12.¥e2 dxe5 13.0–0) 12.¥e2 
Dette hadde jeg tenkt å gå for, men ut fra partier 
er det kjent at svart står OK etter 12.¥a3 £e6 
13.¥e2 dxe5 14.¥xf8 ¢xf8 15.0–0 hvor svart 
hadde ingen problemer i Svidler, P. (2749) – 
Carlsen, M. (2822) Saint Louis 2017. 
12...dxe5 13.0–0 (13.¤c3) 13...¤e4 14.£f3 f5 og 
svart har ingen problemer med en sterk springer på 
e4, ½–½ Nepomniachtchi, I. (2757) – Grischuk, 
A. (2766) chess.com INT 2018.

11.£f2! 

Problemet til svart er at hvits spill kommer ganske 
direkte. 10...¥g7 er for tregt, rett og slett.

11...¤b6 

XIIIIIIIIY 

9r+ +k+ tr0 

9zp zppwqpvlp0 

9lsnp+ +p+0 

9+ + zP + 0 

9 +P+ zP +0 

9+P+ + + 0 

9P+ + wQPzP0 

9tRNvL mKL+R0 

xiiiiiiiiy 

Her var jeg ute av boka ettersom jeg bare hadde 
sett på ¤f6. Etter en ganske lang tenkepause 
bestemte jeg meg for å gå for det forserte.
11...¤f6 12.¥a3 d6 13.¤c3 0–0 14.0–0–0 ¤e8 
15.g3 Her ser vi at hvits stilling er fullstendig 
dominerende og han står allerede til vinst. Både 
løperen på a6 og løperen på g7 er låst inne. 
Se også på springeren på e8. Jeg ble inspirert 
av dette partiet: 1–0 (23) Nepomniasjtsji, I. 
(2740)-Tomasjevskij, E. (2731) Moskva 2016, 
hvor hvit vant en knusende seier!

12.c5 
Jeg husker at jeg var veldig optimistisk når jeg 
spilte dette trekket, men stillingen er ikke så klar. 
12.¥a3 var faktisk det enkleste, og etter 12...
c5 tenkte jeg at svart får kompensasjon etter at 
jeg slår bonden med ¥xc5 d6, (12...£e6 13.c5!) 
13.¥e2 men dette enkle trekket forbereder 0–0, 
og hvit sine brikker står bedre enn svart sine og 
han kan nyte en fordel. (13.¥xc5 d6) 13...0–0 
14.0–0 d6 15.¥f3 ¦ad8 16.¦e1 og sorts brikker 
på dronningfløyen er dårlig plassert.

12...¥xf1 Forsert!

13.cxb6 ¥a6 14.¥a3 
14.bxc7 d6 15.¥a3 fører til det samme som i 
partiet.

14...d6 
14...c5 15.bxc7 d6; 14...£d8 15.bxa7!

15.bxc7 Jeg overvurderte stillingen på dette tids-
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punktet, og trodde jeg sto nærmest til vinst.

15...c5! 
Eneste trekket som holder stillingen i live. Svarts 
stilling hadde kollapset direkte om han mistet d6.

16.¤c3 
Det er ingen tvil om at hvit må rokere langt her.

16...£xc7 17.0–0–0 

XXIIIIIIIIYY 

9r+ +k+ tr0 

9zp wq +pvlp0 

9l+ zp +p+0 

9+ zp zP + 0 

9 + + zP +0 

9vLPsN + + 0 

9P+ + wQPzP0 

9+ mKR+ +R0 

xiiiiiiiiy 

Her trodde jeg at jeg forsert vinner èn bonde, men 

svart har en redning:

17...£a5! 
17...0–0–0 18.exd6 ¦xd6 19.¦xd6 £xd6 20.¤e4 
og hvit står best etter at c5–bonden faller.

18.¢b2 ¦d8? 
18...0–0–0! – Etter at motstanderen min tenkte 
lenge, så jeg dette trekket og jeg var overrasket at 
han ikke gikk for det. Dette får kongen i sikkerhet 
og stillingen er uklar etter 19.¤e4 dxe5 20.f5. 
Jeg trodde hvit sto veldig bra, men hadde oversett 
20...¥d3! Her kan det gå begge veier! Hvis 
18...0-0 19.¦xd6 vinner hvit.

19.¤e4! dxe5?! 
19...0–0 20.¤xd6 f6 21.£e1 er også håpløst, men 
ville vært bedre enn partiet.

20.¥xc5 
Hvits konge er faktisk mye tryggere enn svarts, 
som er stuck i sentrum. Og mange taktiske 
motiver dukker opp for hvit.

20...¥d3 

GM Aryan Tari – Man må smile etter 4-0 mot Island – Foto: Leif Erlend Johannessen
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20...exf4+ 21.¢c1 er fullstendig håpløst for svart. 
Min konge er trygg på c1, mens jeg truer både 
¤d6 og ¤f6 som fører til matt. 21...f5 22.£h4! 
(eller 22.¤d6+ ¦xd6 23.£e1+ £xe1 24.¦hxe1+ 
¢f7 25.¥xd6) 22...£c7 23.£xd8+ £xd8 
24.¤d6+ vinner.

21.£h4! 
Dette sterke trekket hadde motstanderen min 
oversett. Nå truer jeg både matt, og det dødelige 
Sf6+. 21.£e3? ¥xe4 22.¦xd8+ ¢xd8 23.¦d1+ 
¢e8 24.£xe4 £xc5 og sort vinner.

21...f6 

XIIIIIIIIY 

9 + trk+ tr0 

9zp + + vlp0 

9 + + zpp+0 

9wq vL zp + 0 

9 + +NzP wQ0 

9+P+l+ + 0 

9PmK + +PzP0 

9+ +R+ +R0 

xiiiiiiiiy 

Hvis 21...exf4+ vinner 22.£f6!! Det er ingen tvil 
om at hvit står til vinst her, og jeg har flere måter å 
realisere på. Det eneste som må til er kalkulasjon. 
Etter en lang tenkepause bestemte jeg meg for:

22.fxe5 
22.¤xf6+? ville vært en tabbe etter 22...¢f7! 
hvor utgangen ikke er klar, 22.£h3! f5 (22...£a6 
23.¥d6 med £e6 og ¦xd3 som trussel igjen.) 
23.¦xd3 ¦xd3 24.£xd3 fxe4 25.£d6 var nok det 
enkleste!

22...¥xe4 23.£xe4 
23.¦xd8+ ¢xd8 24.¦d1+ ¢e8 25.£xe4 £xc5 
26.exf6+ ¢f7 27.fxg7 ¢xg7 28.¦d7+ ¢h6 
29.£h4+ £h5 30.£e7 var enklere.

23...£xc5 24.¦xd8+ ¢xd8 25.¦d1+ 
Dette vinner også, men var litt unødvendig. Hvit 
vinner dronningen forsert som jeg hadde sett.

25...¢e7 

25...¢c8? 26.¦c1 vinner.

26.£b7+ ¢e6 

XIIIIIIIIY 

9 + + + tr0 

9zpQ+ + vlp0 

9 + +kzpp+0 

9+ wq zP + 0 

9 + + + +0 

9+P+ + + 0 

9PmK + +PzP0 

9+ +R+ + 0 

xiiiiiiiiy 

27.£d7+ ¢xe5 28.¦e1+ ¢f4 29.£d2+ ¢f5 
30.g4+! 
30.h3 vinner også.

30...¢xg4 31.¦e4+ ¢h5 32.£e2+ ¢g5 33.¦g4+ 
¢h6 34.¦h4+ £h5 35.¦xh5+ gxh5 36.£e3+
Hvit har nå en enkelt vunnet stilling. Etter at 
jeg spiser på a7, kreves det bare litt presisjon før 
partiet er over:

36...¢g6 37.£g1+ ¢h6 38.£xa7 f5+ 39.¢c2 

XIIIIIIIIY 

9 + + + tr0 

9wQ + + vlp0 

9 + + + mk0 

9+ + +p+p0 

9 + + + +0 

9+P+ + + 0 

9P+K+ + zP0 

9+ + + + 0 

xiiiiiiiiy 

Kongen stopper hans eneste fribonde, mens mine 
fribønder løper inn.

39...¦f8 40.¢d1 f4 41.a4 f3 42.£e3+ ¢g6 
43.¢e1 ¦f5 44.¢f1 h4 45.a5 ¥e5 46.a6 ¥xh2 
47.a7 

Her ga svart opp, og vi knuste Island 4–0. :-) 

1–0 �
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Maximus Carlsen!
Etter at vi karakteriserte verdensmesteren som “frakoblet” under 
VM-matchen i London, har han i hele år virkelig vært påkoblet! 
Hva som har skjedd i mellomtiden, kan han muligens bare forklare 
selv, la oss bare angi noen teorier:

Foto: Shamkir 2019/Eteri Kublashvili

For det første virker det som en stor byrde er løftet 
fra skuldrene hans etter at han klarte å ro i land 
seieren i VM mot Caruana. Magnus’ VM-traume 
oppsto da han holdt på å tape matchen mot 
Karjakin i 2016, og påfølgende usikkerhet om han 
ville matche den nye og klart sterkere utfordreren 
to år senere. Nå trenger han ikke bekymre seg mer 
for VM før høsten 2020.

En annen konsekvens av VM-matchen er åpenbart 
de solide analysene som ble gjort i forkant av Sve-
sjnikov-varianten av siciliansk. Vi husker fra tiden 

med Kasparov som trener, at en Carlsen tungt 
væpnet med skarpe åpninger er den verste å møte. 
Sjekk de påfølgende innsiktsfulle partikommentare-
ne fra en som kjenner ham bedre enn noen, Peter 
Heine Nielsen.

For det tredje, og kun en spekulasjon: La oss gå 
ut fra at Magnus har fått inspirasjon fra Game 
Changer, muligens den eneste kilden som er i stand 
til å belære ham? – AD

Fargerik loddtrekning – Magnus sjekker tallet hun har gjemt i ermet.
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Magnustryllerier
Sergey Karjakin 2753
Magnus Carlsen 2845
Gashimov Memorial 2019 (8) Shamkir AZE
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

1.e4 c5!? 
Tatt tabellsituasjonen i betraktning var dette 
muligens et litt overraskende trekk. Magnus ledet 
turneringen med et halvpoeng foran Karjakin som 
igjen lå et helt poeng foran resten av feltet. For 
Karjakin var dette derfor nesten en «må vinne»-
situasjon, for hvis partiet endte remis var han 
ikke bare nødt til å høste et halvt poeng mer enn 
Magnus i siste runde for å vinne, men måtte også 
vinne stikkampen etterpå. 
Magnus holdt seg likevel til Svesjnikov, som kan 
være solid nok, men der VM-partiene i London 
viste at den tillater hvit å invitere til en veldig 
komplisert kamp. 

2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5 
6.¤db5 d6 7.¤d5!? 
Karjakin tar opp hansken og følger i Caruanas 
fotspor. Etter London hadde Magnus vunnet 
med samme åpning mot såvel Van Foreest i Wijk 
aan Zee som Navara tidligere i Shamkir. Magnus 
uttalte etter partiet at han satte pris på å se 7.¤d5 
fordi det alltid førte til spennende stillinger. 
Og mens datamaskinene ser ut til å foretrekke hvit, 
har man lett for å undervurdere den menneskelige 
faktoren og at sorts stilling er enklere å spille, 
fordi sort sikter direkte mot motpartens konge, 
mens hvit må balansere posisjonelle fordeler på 
dronningfløyen med også ta vare på sikkerheten til 
egen konge. 

7...¤xd5 8.exd5 ¤e7!? 
Trekket fra det 12. partiet samt stikkampen pluss 
partiet mot Van Foreest. 8...¤b8 er like bra og 
ble benyttet i det 8. og 10 VM-partiet samt mot 
Navara. For Karjakin var det derfor umulig å vite 
hvilket av disse trekkene han ville få mot seg.

9.c4 ¤g6 10.£a4 ¥d7 11.£b4 

Hviledag betyr fotball – en trøtt Gristsjuk i bakgrunnen.
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XIIIIIIIIY 

9r+ wqkvl tr0 

9zpp+l+pzpp0 

9 + zp +n+0 

9+N+Pzp + 0 

9 wQP+ + +0 

9+ + + + 0 

9PzP + zPPzP0 

9tR vL mKL+R0 

xiiiiiiiiy 

11…¥f5 
Magnus følger fortsatt det 12. partiet, senere har 
han foretrukket 11...£b8. Uansett er det en stor 
teoretisk debatt under utvikling hvor resultatet 
ennå ikke er klart. 
Det er fascinerende hvordan et knippe nesten 
uutforskete, men veldig interessante stillinger, 
plutselig dukker opp i en populær åpning og på 
høyeste nivå. 

12.£a4 ¥d7 13.£b4 ¥f5 14.h4 h5 15.¥g5!? 

XIIIIIIIIY 

9r+ wqkvl tr0 

9zpp+ +pzp 0 

9 + zp +n+0 

9+N+PzplvLp0 

9 wQP+ + zP0 

9+ + + + 0 

9PzP + zPP+0 

9tR + mKL+R0 

xiiiiiiiiy 

Karjakin er selvfølgelig forberedt og spiller det 
kritiske trekket. Caruana spilte 15.¥e3 men endte 
opp i trøbbel før partiet, omdiskutert nok, endte i 
en plutselig remis.

15...£b8 16.¥e2 a6 17.¤c3 £c7 
I prinsippet er kun dette trekket en nyhet, siden 
17...¤f4 18.¥f1 ¥e7 19.¥xe7 ¢xe7 20.g3 ¤g6 
21.£b6 ble foretrukket i datamatchen mellom 
Houdini og Stockfish, noe Gristsjuk også påpekte i 
sin interessante livekommentering av det 12. VM-
partiet. 

Ideen til Magnus er imidlertid helt annerledes 
og mye mer menneskelig. Han ønsker ikke å ha 
kongen stående utsatt i sentrum, tvert om vil 
han gjemme den i sikkerhet før han setter i gang 
angrepet mot den fiendtlige kongen. Å gi opp h5–
bonden er i så måte uten betydning. Sort spiller 
for matt! 

18.g3 ¥e7 19.¥e3 

XIIIIIIIIY 

9r+ +k+ tr0 

9+pwq vlpzp 0 

9p+ zp +n+0 

9+ +Pzpl+p0 

9 wQP+ + zP0 

9+ sN vL zP 0 

9PzP +LzP +0 

9tR + mK +R0 

xiiiiiiiiy 

19…e4! 
Poenget! ...¤f8–d7 og å dekke h5 før rokaden er 
selvsagt mulig, men dette er mye mer fristende, 
siden en springer plassert på e5 vil true de vitale 
feltene f3 og d3 og få hvits “aggressive” trekk h4 og 
g3 til å se ut som svakheter.

20.0–0 0–0 21.¥xh5 ¤e5 22.¥e2 £d7 
Hvit har vunnet en bonde, men sort zoomer 
umiddelbart inn de såre punktene i hvits stilling, 
truer direkte 23...¥g4 fulgt av en dødelig invasjon 
på f3.

23.£a4 £c8! 
Det var åpenbart å ikke tillate dronningbytte, men 
opprettholde trusselen ...¥g4, noe som betyr at 
Karjakin nå er nødt til å handle.

24.c5?! 
For ambisiøst, og her bikker partiet over i sorts 
favør. 24.£d1! var det korrekte trekket, for å 
kontrollere g4. 
Sort står likevel helt fint etter 24...¤xc4 fordi 
25.¥xc4 £xc4 26.¥d4 fører til lik stilling. Dette 
var likevel det beste hvit kunne håpe på, nå blir alt 
verre. Mye verre. 

24...dxc5 25.¤xe4 
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XIIIIIIIIY 

9r+q+ trk+0 

9+p+ vlpzp 0 

9p+ + + +0 

9+ zpPsnl+ 0 

9Q+ +N+ zP0 

9+ + vL zP 0 

9PzP +LzP +0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

25…c4!? 
Magnus var fornøyd med dette trekket. 25...b5 
var også mulig for å tvinge hvit til å gå inn i en 
selvbinding med 26.£c2. Men som datamaskinen 
viser, etter 25...c4 er 26.£c2! fortsatt det beste 
trekket, så hvorfor tvinge hvit i riktig retning?

26.¤c3 b5! 
Magnus så at 26...¥d3 27.¤xd3 ¤f3+ 28.¢g2 
¤xh4+ tvang fram remis ved trekkgjentakelse, 
men selv om uavgjort ville være et godt resultat ut 

fra tabellsituasjonen, var sorts angrepsmuligheter 
for fristende til å gi slipp på. 
27.£d1 b4! 
Et nytt kraftig trekk, som ruinerer sorts 
bondestruktur, men enda viktigere er at hvits 
springer tvinges så langt vekk som mulig fra 
kongefløyen der partiet vil bli avgjort, pluss at 
sorts løper gis tilgang til e4-feltet. 
28.¤a4 ¥e4 29.£d4 
Hvis 29.f3, avgjør 29....£h3!
29...£f5 30.f4? 

XIIIIIIIIY 

9r+ + trk+0 

9+ + vlpzp 0 

9p+ + + +0 

9+ +Psnq+ 0 

9NzppwQlzP zP0 

9+ + vL zP 0 

9PzP +L+ +0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Fridager benyttes til å popularisere sjakk...
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Logisk, men gir sort vinststilling. Den absolutt 
siste sjansen var 30.f3! for etter 30...¤xf3+ 
31.¥xf3 ¥xf3 32.£f4 kan hvit forsvare seg. Bedre 
er derfor 30...¥xf3, men etter det kaldblodige 
31.¦ae1! fortsetter hvit å kjempe. Nå demonstrerer 
Magnus sine angrepsferdigheter med et par 
krafttrekk: 

30...£g6! 
Et herlig mellomtrekk. 30...¤d3 31.g4! £h7 
32.h5 er mye mindre klart, men ved å angripe g3 
tvinger de sorte styrkene hvit til å gi opp forsvaret 
av bonden på f4. 

31.¥f2 ¤d3 32.h5 £f5! 
Her kommer den store forskjellen, poenget er at 
33.g4 £xf4 nå er mulig, fordi løperen på f2 sperrer 
for tårnet på f1. 32...¤xf4 kan virke fristende, 
men etter 33.¦ae1 £f5 34.¥g4!! er sjansene 
fullstendig snudd siden 34...£xg4 35.¦xe4 ¤e2+ 
36.¢g2! vinner for hvit.

33.¥g4 
Bedre var 33 ¥xd3, selv om sort fortsatt har en 
vunnet stilling uansett hvordan han velger å slå 
tilbake.

33...£xg4 34.£xe4 ¥d6 
Truer selvfølgelig å slå på f4, men siden det er 
mulig å forhindre, er hovedtemaet at sorts springer 
på d3 kontrollerer e1 slik at tårnene uhindret kan 
trenge inn via e-linjen.

35.£g2 ¦ae8! 36.¥d4 

XIIIIIIIIY 

9 + +rtrk+0 

9+ + +pzp 0 

9p+ vl + +0 

9+ +P+ +P0 

9NzppvL zPq+0 

9+ +n+ zP 0 

9PzP + +Q+0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

36…£xh5! 
Presis til siste slutt. 36...¦e2 37.£f3! framtvinger 
dronningbytte, noe som gir hvit et lite håp i et 

dårlig sluttspill. Nå er 37...¦e2 en dødelig trussel 
siden 38.£f3 fører til matt på h2.

37.£f3 £g6! 
Igjen tilsynelatende tregt, men akkurat som i trekk 
34 bruker sort trusselen mot bonden på f4 til å 
vinne tid for sine virkelige mål: 

38.¢h1 ¦e4! 39.¥f2 ¦fe8 0–1
Sorts trusler er mangfoldige. 39...¤xf4, 39...¦e2 
eller 39...¤xf2+ fulgt av 40...¦e3. Karjakin hadde 
nå fått nok og ga opp. Dermed hadde Magnus 
vunnet Shamkir-turneringen en runde før slutt, 
og i tillegg vunnet sitt fjerde (!) parti på rad 
mot varianten 7 ¤d5. Sammenlikningen med 
Kasparovs turneringsdominans og kongeindisk er 
nærliggende. 

Magnus Carlsen (2845) 
Alexander Gristsjuk (2771) C65
Gashimov Memorial 2019 Shamkir AZE (9)
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 
At Magnus før siste runde lå 1½ poeng foran 
betød at Gristsjuk matte konsentrere seg om 
kampen for andreplassen som han delte med Ding 
og Karjakin. Derfor velger han Berlins soliditet 
framfor Najdorfs agressivitet.

4.d3 ¥c5 5.c3 0–0 
Tidligere i turneringen spilte Gristsjuk det 
populære 5...d5 mot Vishy, men nå vender han 
tilbake til hovedvarianten.

6.0–0 d6 7.¥a4!? 
Et trekk som i seg selv burde forklare hvorfor 
Berlin er så populært. Hvis hvit uansett spiller ¥a4 
frivillig, må jo 3...a6 være et virkelig dårlig trekk? 
Mer seriøst er dette en type stilling hvor hvit 
uansett vil spille «halvtrekk» som 7.h3 eller 7.¦e1 
noe som betyr at ¥a4 ikke kan være et så mye 
verre ventetrekk. Likevel ser det skikkelig rart ut!

7...¤e7 8.¥c2 ¤g6 9.d4 ¥b6 10.a4!? 
Bortsett fra den åpenbare trusselen 11.a5 som 
vinner en offiser, er hvits hovedtanke å rykke så 
langt fram som mulig med a-bonden for så å skape 
forvirring på den andre siden av brettet og bruke 
dette til å gjøre a-bonden til ny dronning. Hvis 
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dette høres ut som et eventyr, If that sounds like a 
fairy-tale, ta en kikk på partiutviklingen!

10...c6 

XIIIIIIIIY 

9r+lwq trk+0 

9zpp+ +pzpp0 

9 vlpzp snn+0 

9+ + zp + 0 

9P+ zPP+ +0 

9+ zP +N+ 0 

9 zPL+ zPPzP0 

9tRNvLQ+RmK 0 

xiiiiiiiiy 

11.dxe5!? 
Veldig enkelt. Hvit har akkurat fått overtaket i 
sentrum, men skaper umiddelbart en symmetrisk 
struktur utelukkende for å være i stand til å rykke 
videre framover med a-bonden. 

11...¤xe5 
Logisk sett gjør sort veldig få feil in dette partiet, 
men skulle noe bli nevnt, må det bli dette. Sort 
bytter nå ut springeren som han har brukt mange 
tempi på å omplassere til g6, mens hvits motpart 
bare hadde benyttet ett trekk så langt.

12.¤xe5 dxe5 13.£xd8 ¦xd8 14.a5 
For alt det er verdt, har Magnus nå nådd sitt mål.

14...¥c5 
Det aktive valget. 14...¥c7 er åpenbart mer 
passivt, men har en viktig baktanke: Etter 15.¥e3 
¥e6 16.f3 b6!? tvinges hvit til en avklaring på 
dronningfløyen. 17.a6!? er åpenbart det kritiske 
trekket, men siden sort ikke har spilt ...b5, er ikke 
a7 et mål og det blir veldig uklart hvorvidt hvits 
bonde på a6 er en svakhet eller ressurs. 
Selvfølgelig er 17.axb6 mulig, men da har sorts 
spill vært en suksess i den forstand at hvits press på 
dronningfløyen har fordampet. 

15.¤d2 ¥e6 16.¦e1 
Siden 16.¤b3 ¤xe4! er mulig, må hvit først 
konsolidere før han fortsetter med sin plan. 
Nå er 16...¤d7 17.¤b3 ¥e7 mulig, men etter 
18.¥e3, har hvit en liten fordel på sikt på grunn 

av sårbarheten til sorts struktur på dronningfløyen. 
Og i og med at sort har spilt solid og logisk så 
langt, hvorfor skulle Gristsjuk her begynne å gi 
innrømmelser?

16...b5!? 

XIIIIIIIIY 

9r+ tr +k+0 

9zp + +pzpp0 

9 +p+lsn +0 

9zPpvl zp + 0 

9 + +P+ +0 

9+ zP + + 0 

9 zPLsN zPPzP0 

9tR vL tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Vinner rom og truer potensielt ...a6, hvoretter 
sort til og med kan hevde at hvits bonde utgjør en 
svekkelse. Hvit ønsker på sin side ikke å spille a6 
for tidlig, fordi det vil gi sort tilgang for løperen 
til b6. 

17.¤b3 ¥xb3 
Absolutt et trekk som kan diskuteres, men også 
typisk for Gristsjuks dype stil. Han begrenser seg 
ikke bare til generelle vurderinger som at «hvit nå 
har løperparet». 
Gristsjuk tenker lenger, og insisterer på at vel får 
hvit selvfølgelig løperparet, men til gjengjeld får 
jeg kontroll over d-linjen og unngår det ellers 
moderat gufne presset mot dronningfløyen min. 
Mens mine lette offiserer straks er aktive, strever 
hvits løperpar med å finne felter for naturlig 
utvikling. 
Likevel ville kanskje 17...¤d7!? vært en bedre 
metode. 18.¤xc5 ¤xc5 19.¥e3 ¥b3! framtvinger 
en interessant stilling med ulikefargede løpere etter 
20.¥xc5 ¥xc2 21.a6. 
Det menneskelige perspektivet er at sorts bonde 
på a7 utgjør en evig svakhet. Dog kan sort hevde 
at han kontrollerer d-linjen og at hvit ikke har 
noen måte å komme videre på mens sort kan 
doble tårnene på d7 og d8 og dermed også 
dekke a–bonden gjennom en ugjennomtrengelig 
festning – i det minste er det slik hvis vi stoler på 
dataanalysen.
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18.¥xb3 ¤g4 
Aktiv, men skaper ikke mer enn en trussel som er 
enkel å parere. 
18...¦ab8!? 19.¢f1 b4 fører til at begge de sorte 
tårnene kontrollerer åpne linjer, men etter 20 
¥a4!? begrenser hvit sorts umiddelbare aktivitet og 
angriper samtidig sorts svakheter.

19.¦e2 ¦d6 
Skaper trusselen 20...¤xf2 21.¦xf2 ¦f6!

20.¥g5 ¢f8 21.¦f1! 
Gjennom å presse på f2, framtvinger Gristsjuk 
dette “passive” trekket, men dette er bare en del av 
sannheten. 
Hvit har selvsagt ikke noe alternative til å plassere 
tårnet på f1, men gjør det med glede, siden det 
passer så utrolig godt med den neste fasen av 
planen:

21...¤f6 

XIIIIIIIIY 

9r+ + mk +0 

9zp + +pzpp0 

9 +ptr sn +0 

9zPpvl zp vL 0 

9 + +P+ +0 

9+LzP + + 0 

9 zP +RzPPzP0 

9+ + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

22.g3! 
Et nytt vakkert trek som kombinerer det 
nødvendige med det nyttige. Med f4 som hvits 
potensielle vei til suksess, er det nødvendig å flytte 
kongen ut av bindingen i diagonalen g1–a7, noe 
som gjør det mulig å slå tilbake med g-bonden på 
f4, så vel som at det åpner en rute mot sentrum for 
hvits konge via g2 og senere f3.

22...a6 23.¢g2 ¤d7 24.¥c1! 
Svarer på spørsmålet om hvor hvit bør plassere 
løperen. Nøkkelen er å få tårnet på a1 i spill, og 

Maximus Carlsen dukket opp i Shamkir.
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Magnus returnerer så med sin sortfeltede løper til 
utgangsstillingen der den er trygt “ute av veien”, 
men likevel klar til å kaste seg inn i kampen. 

24...¥a7 25.f4 f6 
XIIIIIIIIY 

9r+ + mk +0 

9vl +n+ zpp0 

9p+ptr zp +0 

9zPp+ zp + 0 

9 + +PzP +0 

9+LzP + zP 0 

9 zP +R+KzP0 

9+ vL +R+ 0 

xiiiiiiiiy 

26.h4! 
Mitt første møte med Magnus var som 
gjesteforeleser på en ungdomsleir for den yngste 
gruppa norske talenter. Jeg snakket om Larsen, og 
hadde med en bunke oppgaver der den korrekte 
løsningen alltid var å spille fram h-bonden!
Natasha Regan og Matthew Sadlers fascinerende 
«Game Changer» vier et helt kapittel til 
hvordan AlphaZero sammenliknet med normale 
datamaskiner foretrekker å rykke fram mer 
aggressivt med randbøndene. 
Det ville ha gledet den danske kjempen å få 
bekreftet at et tema han alltid skrev at var 
undervurdert i sjakk, nå har blitt tatt opp og 
videreutviklet av grensesprengende teknologi. 
Hvis a5 og h5 ser snålt ut for deg i dette partiet, 
tenk bare på hvor viktig det er å ha en svak sort 
bonde på a6, og på tilgangen til g6 for den hvite 
løperen. 

Det er disse detaljene som får sorts stilling 
til å kollapse, og de er eksakt skapt gjennom 
framrykkingen av hvits randbønder.

26...¦e8 27.h5 h6 28.¥a2 c5 
I etterpåklokskapens navn er dette trekket 
enkelt å kritisere, men som Gristsjuk påpekte på 
pressekonferansen, er det nettopp etterpåklokt. 
For ham virket timingen perfekt, siden han gikk 
ut fra at hvit på grunn av svekkelsen av e4-bonden 
trengte enda et trekk til å konsolidere før han 
kunne gå til angrep. 
Siden denne forutsetningen var feilaktig, var 
sorts beste løsning å søke motspill med 28...exf4 
29.gxf4 ¤c5 med ideen 30.e5 ¤d3! som holder 
sort inne i partiet.

29.¥e3! 
Et trekk som var lett å overse, siden en ren 
sentrumsbonde går tapt. 29.c4 er alternativet 
som datamaskinene angir, noe som morsomt nok 
blokkerer både sorts løper på a7 men også hvits 
på a2 på samme tid! Hvit star bedre, men mye 
mindre spektakulært enn i partifortsettelsen.

29...exf4 30.gxf4 ¦xe4 31.¥b1 ¦e7 32.¦fe1 

XIIIIIIIIY 

9 + + mk +0 

9vl +ntr zp 0 

9p+ tr zp zp0 

9zPpzp + +P0 

9 + + zP +0 

9+ zP vL + 0 

9 zP +R+K+0 

9+L+ tR + 0 

xiiiiiiiiy 

Det ville ha gledet den danske 
kjempen at et tema han alltid skrev 

var undervurdert i sjakk, nå har 
blitt tatt opp og videreutviklet av 

grensesprengende teknologi.
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Hvit har ofret en bonde, men har den dødelige 
trusselen 33.¥g6 der 34.¥xc5 er kroken på døra 
på grunn av mattmotiv på e8.

32...f5? 
Det overraskende 32...¤b8! var metoden for å 
kjempe videre, med et håp om ...¤c6, ¦dd7 and 
c4. 
Hvit kan selvfølgelig forhindre frigjøringsforsøket, 
mest kraftfullt med 33.¢f3 ¤c6 34.¥f5!? som 
stopper tårnet fra å innta d7, og svarer 34...c4? 
med 35.¥xa7 ¦xe2 36.¦xe2 ¤xa7 37.¥g6! ¦d8 
38.¦e6! som plukker bonden på a6 og vinner lett.

33.¥xf5 ¤f6 34.¢f3 ¤d5 
Gristsjuk sa at han trodde at dette trekket ville gi 
motspill, men det neste trekket til Magnus ble en 
veritabel kalddusj: 

35.¦d2! 
Hvit sto best uansett, men ofte virker taktikken 
ekstra godt i fordelaktige stillinger. 
35...¤xe3 36.¦xd6 ¤xf5 37.¦xe7 vinner for hvit, 
siden tårnet og fribonden lett utmanøvrerer sorts 
to lette offiserer, 37...¤xe7 38.¦xa6 ¥b8 39.¦a8! 
¤c6 40.a6 fulgt av 41.¦xb8 ¤xb8 42.a7 er et 
eksempel. 
35...¥b8 var et trekk begge spillerne studerte 
nærmere, men forkastet på grunn av 36.¥xc5! 
¦xe1 37.¦xd5 da 37...¢e7 møtes av det vakre 
38.¦e5+! og etter 38...¦xe5 39.fxe5 ender hvit opp 
med en ekstra offiser. 

35...¦d8 36.¥e4 ¦ed7 37.¦ed1 

XIIIIIIIIY 

9 + tr mk +0 

9vl +r+ zp 0 

9p+ + + zp0 

9zPpzpn+ +P0 

9 + +LzP +0 

9+ zP vLK+ 0 

9 zP tR + +0 

9+ +R+ + 0 

xiiiiiiiiy 

Nå trengs ingen taktiske tryllerier mer. Selv med 
en bonde under, sikter hvit mot generelle avbytter. 

37...¤f6 38.¦xd7 ¤xd7 
38...¦xd7 var muligens mer illustrativt for etter 
39.¦xd7 ¤xd7 40.¥b7 ¤b8 41.¢e4 er sort 
fullstendig bakbundet med løperen ute av spill 
siden springeren vil blokkere dens eneste mulige 
felt for å forsvare bonden på a6.

39.¦d6! 
Og her ga Gristsjuk opp. Hvit vinner a-bonden og 
bonden går rett inn etter ¦xa6 ¥b8 ¦a8 fulgt av 
a6+a7. På mange måter et forbløffende parti. Hvit 
fikk ingenting ut av åpningen, og sorts trekk virker 
alle sunne og logiske. For å bruke Gristsjuks egne 
ord: «Magnus spilte utrolig godt!» 

1–0

Skremmende 
seier!
Så var det videre til Tyskland, og en knusende 
7½/9 resultat – rating prestasjon 2983 – i 
Baden-Baden, 1½ poeng foran VM utfordrer Fabi-
ano Caruana. 
Magnus hevdet at han var utslitt før partiet mot 
Aronian, noe som fikk kommentator Peter Leko 
til å utbryte: «Er du utslitt og spiller slik, da er det 
virkelig skremmende!» – AD

Magnus Carlsen (2845) 
Levon Aronian (2763)
GRENKE Chess Classic (7) 2019
Kommentarer: Peter Heine Nielsen

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 dxc4 5.e4 
¥b4 6.¥g5 
I Wijk aan Zee spilte Magnus et godt parti mot 
Duda med gambitvarianten 6.¥xc4, men Levon 
var åpenbart forberedt, så tiden var inne til å 
variere.

6...c5 7.¥xc4 cxd4 8.¤xd4 ¥xc3+ 9.bxc3 £a5 
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XIIIIIIIIY 

9rsnl+k+ tr0 

9zpp+ +pzpp0 

9 + +psn +0 

9wq + + vL 0 

9 +LsNP+ +0 

9+ zP + + 0 

9P+ + zPPzP0 

9tR +QmK +R0 

xiiiiiiiiy 

10.¥d2!? 

En nyhet! ¥b5+, ¤b5 og ¥xf6 har blitt analysert 
inn og ut, og fører til lange forserte varianter. 
Det gjør for så vidt også 10.¥d2, for etter det 
kritiske 10...¤xe4 11.£g4 ¤xd2 12.£xg7 ¤xc4 
13.£xh8+ har komplikasjonene så vidt startet. 

Levon, som ble overrasket, går i stedet for en løsning 
preget av sunt bondevett.

10...0–0 11.£e2 
Hvit har åpenbart den verste bondestruktur, men 
løperparet er meningsfullt og gir gode muligheter 
på sikt om sort velger å utelukkende spille solid. 

Armeneren synes ikke noe om disse utsiktene, og 
fant i stedet en kreativ idé:
11...e5 12.¤b3 £c7 13.0–0 ¥g4!? 14.f3 ¦c8!? 
Nå er 15.¥d3 ¥e6 med tilgang til c4–feltet fint 
for sort, heller ikke den temporære bondefangsten 
etter 15.¥xf7+ £xf7 16.fxg4 £c4 er noe særlig. 
Men Magnus svarer på kreativitet med eksakt 
kreativitet!

15.¥d5!? ¤xd5 16.exd5 ¥h5 17.c4 
XIIIIIIIIY 

9rsnr+ +k+0 

9zppwq +pzpp0 

9 + + + +0 

9+ +Pzp +l0 

9 +P+ + +0 

9+N+ +P+ 0 

9P+ vLQ+PzP0 

9tR + +RmK 0 

xiiiiiiiiy 

Ved første blikk ser sort ut til å stå fint, med 
færre bondeøyer og en sunn og solid stilling. Og 
det er også problemet, solid stilling, men med få 
muligheter for forbedringer, mens hvit har gode 
sjanser på lengre sikt. 

Det unge tyske talentet Vincent Keymer skriver autografer under Grenke Chess i 
Baden-Baden. Foto: Georgios Souleidis
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17...¤d7 18.¦fc1 b6 19.a4 a5 20.£f2 
Hvit tvinger hvit fram en innrømmelse, fordi sort 
enten må tillate motstanderen å spille a5, eller selv 
innta dette feltet som i partiet, men nå blir b6 en 
svakhet. Kanskje ikke all verden å bekymre seg for, 
men hvit kan fortsette å presse. 

20...£d6 21.¥e3 ¥g6 22.£d2 f6 23.£b2 ¦c7 
24.¤d2 
De hvite brikkene er nå i ferd med å finne sine 
idealfelt, med ¦c3–b3 eller bare £a3 som til og 
med tillater dronningbytte.
24...¤c5 25.£a3 ¦d8 26.¦c3 

XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+ tr + zpp0 

9 zp wq zpl+0 

9zp snPzp + 0 

9P+P+ + +0 

9wQ tR vLP+ 0 

9 + sN +PzP0 

9tR + + mK 0 

xiiiiiiiiy 

Med manøveren ¦a2–b2 på gang begynner 
sort å føle presset, ubehagelig, men kan ikke 
sammenliknes med hva som nå skjer. Aronians 
trekk virker aktivt, men skaper kun svakheter.
26...f5? 27.¦e1 
¥xc5 fulgt av ¦ce3 vil sikte på e5-bonden, så 
Aronian oppgir den i håp om noe aktivitet. Men 
med et par nøyaktige trekk øker Magnus hvits 
initiativ mens han holder på den ekstra bonden.

27...e4 28.fxe4 fxe4 29.¥xc5 ¦xc5 30.¤xe4 £e5 
XIIIIIIIIY 

9 + tr +k+0 

9+ + + zpp0 

9 zp + +l+0 

9zp trPwq + 0 

9P+P+N+ +0 

9wQ tR + + 0 

9 + + +PzP0 

9+ + tR mK 0 

xiiiiiiiiy 

Tidenes sterkeste NM?
I det Norsk Sjakkblad går i trykken i begynnel-

sen av juni, ser det ut til at årets landsturnering i 
Larvik vil få tidenes sterkeste eliteklasse, med hele 
åtte stormestere og tolv internasjonale mestere. 

Følgende stormestere har bekreftet at de deltar på 
NM i Larvik: Jon Ludvig Hammer (2645), Aryan 
Tari (2623), Simen Agdestein (2569), Johan-Se-
bastian Christiansen (2561), Kjetil A. Lie (2538) 
Frode Olav Olsen Urkedal (2525), Benjamin 
Arvola Notkevich (2485) og Torbjørn Ringdal 
Hansen (2434).

Arrangørene regner med at mer enn 500 spillere 
vil delta i landsturneringens i alt 16 klasser. Det 
arrangeres også mange sideturneringer: NM i 
lynsjakk, uoffisielt NM i bughouse / sjokksjakk, 
laglyn, pratelagsjakk, Fischer Random med mer. 
� 

31.¦ce3! 
På grunn av det enkle taktiske poenget 31...¦xc4 
32.¤d2! beholder hvit merbonden og tar på 
samme tid fullstendig over e-linjen.

31...¦cc8 32.h3 £c7 33.¤d2 ¦e8 34.¦e7! ¦xe7 
35.¦xe7 £d8 36.£e3 ¦c7 37.¦e6 ¦c5 38.£b3 

XIIIIIIIIY 

9 + wq +k+0 

9+ + + zpp0 

9 zp +R+l+0 

9zp trP+ + 0 

9P+P+ + +0 

9+Q+ + +P0 

9 + sN +P+0 

9+ + + mK 0 

xiiiiiiiiy 

Og når også b-bonden kollapser, får hvit to 
ekstra fribønder. Aronian ga opp. Enkle metoder 
men konstant press var oppskriften på Magnus´ 
historiske resultat i Baden! 1–0 �



NSb #2/201974

NORSK SJAKKBLAD GRATULERER MED DAGEN!

85 ÅR
28.7. Rolf A Fesche, Asker SK
15.8. Steinar Simonsen, Follo SF
31.8. Ivar Trondsen, Hamar SS
28.9. Olav Øye, Nordstrand SK
27.10. Sverre Haug, Gjøvik SK

80 ÅR
5.8. Gustav-Erik Petterson, Tønsberg SK

24.9. Bjørn Andersen, Sarpsborg SK
25.9. Endre Viken, Namsos SK

75 ÅR
6.7. Bjørn A Schou, Kristiansand SK

22.7. Arnkjell Bjerkenes, Sevland SK
18.8. Lars Kjølberg, SK 1911
2.9. Mohamma Afzal Sayed, Stord SK
7.9. Øistein Engebretsen, Selbak SK
16.9. Viktor Marthinussen, Haukås SK
25.9. Sverre Seljeseth, Florø SK
27.9. Gustav Wang, NSSF
27.9. Gunnar Gisnås, Orkdal SK
9.10. Arvid Gundersen, Hønefoss SK
10.10. Per Robert Kristiansen, Sortland SK
28.10. Jørgen Vik, Kristiansand SK

70 ÅR
29.7. Per Engum, Sotra SK
31.7. Kjell Furulund, Nordstrand SK
11.8. Clement Endresen, Randaberg SK
12.8. Tor Inge Moseid, Tønsberg SK
28.8. Gunnar Karsten Hoff, Løperen SK
7.9. Pål Egil Knutsen, Samisk SF
17.9. Lars Hope, Trondheim SF
19.9. Knut Holte, Harstad SK

22.10. Tor Arne Hauge, SK 1911
60 ÅR

8.7. Geir Frode Risa, Egersund SK
10.7. Roger Brekke, Groruddalen SK
13.7. Stephan Rossner, Volda Ørsta SL
3.8. Knut Sagafos, Porsgrunn SK
4.8. Mats Estberger, Aalesunds SL
5.8. Asbjørn Espetveit, Sandnes SK
6.8. Geir-Magne Lorentsen, Tromsø SK
9.8. Birger Pedersen, Alta SK
14.8. Arnbjørn Dyrdal, Hønefoss SK
4.9. Kurt Øiestad, Grimstad SK
7.9. Tom R Wister, Kirkegata SK
8.10. Øyvind Tvedt, Fauske SK
13.10. Jarle Høyte, Caissa SK
26.10. Jan M Øverås, Sandnes SK

50 ÅR
1.7. Jon Kåre Myrene, Elverum SK
3.7. Tadesse Duguma, Drammens SK
3.7. Ole Woldseth, Sotra SK
7.7. Stein Å Sivertsen, Jæren SK
10.7. Sven Brokstad, Bærum SS
14.7. Rune Evjen, Egersund SK
18.7. Jostein Sørhus, Haugaland SK
20.7. Arne Helge Hansen, Hammerfest SK
20.7. Holger Blauhut, Fredriksstad SS
3.8. Frode Floen, Hamar SS
4.8. Cato Bekkesletten, Groruddalen SK
6.8. Stig Atle Viken, Namsos SK

20.8. Knut Steinar Bu, Folgefonn SK
26.8. Roger Isaksen, Holmestrand SK
2.9. Øivind Flæsen, Stavanger SK
9.9. John Calvin Hobbes, Kongsberg SK
9.9. Håkan Mattsson, OSS
14.9. Tor Gunnar Nordnes, Sotra SK
16.9. Egil Flermoen, Hamar SS
26.9. Roar E Nakken, Aalesunds SL
27.9. Jan Martin Berg, Longyearbyen SK
28.9. Terje Lundberg, Fredriksstad SS
28.9. Christer Tungard, Hamar SS
16.10. Ken Ronny Schouten, Tromsø SK
27.10. Håvar Akseth, Mosjøen SK



NSb #2/2019 75

Hanna Kyrkjebø (21 år)
Aktuell som den første norgesmester i sjakk for kvinner på 47 år, og 

nordisk mester for jenter under 20 år på Island i slutten av april.

Hva er din favorittby?
Stavanger.

Yndlingsmat?

Sjokoladefondant.

Drikke?

En iskald mangosmoothie.

Har du en favorittfilm?

Det må bli Nemo filmen, den har vært 
favoritten helt siden jeg var liten. 

TV-serie?
Side om side.

Din favoritt-
sjakkspiller?

Magnus Carl-
sen.

Sjakkboka 
som har be-
tydd mest for 
deg?

Sluttspillboka 
til Silman har 
alltid vært god 
å ha. Ellers har 
også bruks-
anvisningen 
til chessbase 
betydd mye, 
den har reddet 
flere kriser.

Hva er det bes-
te sjakkpartiet 
du har spilt?

Kyrkjebø-Selkrik, runde 10 i OL i 2018 
da laget mitt slo Sør-Afrika.

Og ditt beste resultat?

Å bli Norgesmester for kvinner var 
veldig gøy!

Hva kjennetegner en sjakkspiller?
Føler ikke vi har noen veldig tydelige 

kjennetegn, men typisk er kanskje litt 
distre. 

Hvordan slapper du av?

På stranda, hvis det er mulig. Er det 
kaldt funker også sofaen med en kopp 
te. 

Hvilke tre personer (historiske og 
nålevende) ville du helst ha spist 
middag med?

Klæbo, Beyonce og Nelson Mandela

Hvis du måtte 
rømme huset, hvil-
ken ene ting ville 
du stoppet for å ta 
med deg?

Mobilen min.

Hvilken sang syn-
ger du i dusjen?

Hva som helst av 
Bruno Mars. 

Hva er den beste 
boka du har lest?

Et helt halvt år av 
Jojo Moyes. 

Hvis du kunne ha 
valgt å være en 
tegneseriefigur, 
hvem ville du ha 
vært?

Belle i skjønnheten 
og udyret. 

Har du noen skjulte talenter?

Håper det! Venter fortsatt på at de 
skal dukke opp. 

18. Hvis du hadde vært FIDE-presi-
dent, hva er det første du ville ha 
forandret på?

Arrangert VM match i Norge  

Foto: Vibeke Ekeland Grønn



NORGE P. P.

Returadresse:

Norges Sjakkforbund

Sandakerveien 24 D

0473 Oslo

VELKOMMEN TIL  LANDSTURNERINGEN I SJAKK 

I LARVIK  2019 

Landsturneringen i sjakk arrangeres i Boligmappa Arena i Larvik 5. -13. juli 2019. (Eliteklassen 
starter 5. juli. Alle andre klasser starter 6. juli).  

I Larviks største og mest moderne idrettshall blir spilleforholdene topp. Alle spiller i samme 
lokale. Kantine med god mat og rimelige priser. 

Vår samarbeidspartner Quality Hotel Grand Farris (vis a vis jernbanestasjonen) kan tilby 
rimelig overnatting med gangavstand (ca 15 min) til spillelokalet. 

Påmelding og info på: 

www.sjakknm2019.no 


