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Per Söderberg
är heders-

medlem i ICCF, 
började med 

korr 1978 och 
har varit vid 
draget sedan 

dess

Sture Olsson
har varit 
Sveriges 

lagkapten i 
30 år och 137 

matcher

På nästa sida 
fi nns ännu 

ett damoffer, 
utfört och 

kommenterat 
av Michael 

Bergmanolson

Korrspelande svenska damer är, och har tyvärr alltid varit, tämligen sällsynt före kom-
mande i såväl inhemska som inter natio nella sammanhang, men det hindrar inte att 
några av dem faktiskt varit både framgångsrika och profi l starka.

Damtävlingar arran geras inte 
längre av ICCF, utan numera 
råder full jäm ställdhet. Lettiskan 

Olita Rause är ett strålande exempel 
på att schack spelare är schack spelare 
och inte skall klassifi ceras eft er kön 
eller andra kriterier. Det som räknas är 
kapaciteten vid brädet! Hon erövrade 
GM-titeln 1998, bland annat genom att 
vinna vår jubileumsturnering SSKK 60 
år 2½ poäng före näste deltagare. Hennes 
ICCF-elo peakade år 2003 med otroliga 
2723, att jäm föra med vår egen Ulf 
Anders son  (2737) eller dagens topp-
rankade aktiva spelare, tjecken Roman 
Chytilek (2685).

Som exempel på Olitas spelstil följer ett 
överraskande damoff er från SSKK 60 år.

  Reijo Hiltunen 
n Olita Rause 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.e3 ¥f5 5.cxd5 
cxd5 6.¤c3 e6 7.¤e5 ¤bd7 8.g4 ¥g6 
9.h4 £c7 10.h5 ¥e4 11.f3 0–0–0 12.¤b5

   

   
 
  
   
   
 


12...¤xe5 13.¤xc7 ¤xf3† 14.¢e2 ¤g5 
15.£a4 ¥f3† 16.¢e1 ¥d6 17.¤b5 ¥g3† 
18.¢d2 a6 19.¤a7† ¢b8 20.¤c6† bxc6 
21.¥xa6 ¢c7 22.¦f1 ¤fe4† 23.¢c2 ¦a8 
24.¥d2 ¢d7 25.b4 ¤d6 26.e4 ¥xe4† 
27.¢c1 ¥d3 28.£b3 ¥xa6 29.¥xg5 
¥xf1 30.£xg3 ¥c4 31.h6 ¦hg8 32.hxg7 
¦xg7 33.£e5 f6 0–1

De legendariska systrarna Renée 
och Disa Nilsson, från Hurva 
utanför Eslöv, var aktiva mellan 

50- och 90-talen. I princip själv lärda och 
nästan helt utan spel öpp nings litteratur 
svarade de för den häpnads  väckande 
bedrift en att nå VM-fi nal för damer 
(Renée rent av två gånger) samt VM-
semifi nal för män (Disa).

I nästa generation framstår Siv Bengts-
son som Sveriges främsta korr schacks-
dam, med sin LIM-titel eft er klar seger 
vid bord 2 av kvalet till Dam-OS V, och 50 
% vid bord 1 i den påföljande OS-fi nalen 
(1997–2003).

PÅ DET INTERNATIONELLA planet återfi nns där    -
eft er ingen enda svensk dam på mäster skaps-
nivå. Internt är det däremot intres sant att Siv 
Bengtssons dotter Jessica (numera etablerad 
elitspelare i närschack) som ensam fl icka 
vann Junior-SM 2006, vilket kopierades av 
Marie-Th in Hagberg 2008, med full pott!

Kuriosa: i det enda Dam-SM i korr schack 
som avgjorts (1992-94) slutade alla fyra 
spelare från Arjeplog (!) på platserna 1-4!

Avslutningsvis, förstås – ett damoff er.

  Susanne Berg
n Tünde Hargitay
 Dam-OS V, kvalgr 2, 1991-96

  
 
   
    
   
  
  
   


20.£xg7+! 1-0
På 20...¤xg7 följer 21.¦h8+ ¢e7 22.¥f6 matt
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KORRSCHACKPÄRLOR
En nygammal förtjusning för korrschack ledde Michael Bergmanolson till ett 
oplanerat danskt äventyr, där han som kronan på verket fick till ett glansparti 
där damen offrades för två lätta pjäser.

URVAL & TEXT STURE OLSSON

I BÖRJAN AV 80-TALET hade Michael Bergmanolson 
gott om goda korrschackförebilder på nära 
håll. Tillsammans med Ralf Åkesson, Christer 
Andersson och Peter Karlsson ingick han i 
SASS:s segrande lag i 1982 års lag-SM. Samma år 
vann klubbkamraten Th omas Welin individuella 
SM. Likväl hamnade korrschacket för Berg man-
olsons del de kommande decennierna en aning i 
skuggan av närschacket, oft a på utländska arenor.

För fyra år sedan vaknade emellertid intresset 
för korr på nytt, först via ICCF:s tematurneringar. 
Uppenbarligen ett lärorikt sätt att närma sig 
modernt korrschack – förståelse och kännedom 
i spelöppningen kan motverka mittspelets dator-
analyser – ty Michael har nyligen vunnit en VM-
kvalgrupp, tagit en IM-inteckning och är nu klar 
för VM-semifi nal i maj 2020. Dock är det hans 
danska äventyr vi vill upp märksamma.

Av en händelse såg Michael en inbjudan till 
det öppna danska mästerskapet 2018, anmälde 
sig och blev inlottad i A-gruppen som siste 
man. I sluttabellen ståtar han med 50 % och 
en hedervärd sjundeplats bland 15 startande. 
Med blodad tand accepterade han en inbjudan 
även året därpå, och delar nu förstaplatsen i 
avvaktan på ett parti mellan två tätkonkurrenter. 
Medaljerna kommer att avgöras av särskiljning.

I det inbördes mötet med den spelare som 
i dagsläget innehar förstaplatsen presterade 
Michael ett veritabelt glansparti. Hans egen 
karaktäristik av korrschack är väl tillämplig som 
inledning till partiet i fråga.

– Jag tycker det är fascinerande med 
dynamiken i pjäsernas inbördes värde. I detta 
parti har jag två lätta för damen, men står ändå 
på vinst.

 Michael Bergmanolson
n Poul Erik Jørgensen
 Danska mästerskapen 2019

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5
Jag har spelat detta tidigare men 
slutade eft ersom varianterna 
med ...£xb2 oft a leder till remi 
i korrschack. Gick då över till 
English Attack (6.¥e3) under 
ett antal år innan jag vände 
tillbaka med en ny idé.
6...e6 7.f4 h6 8.¥h4 £b6 9.a3
Det nya! Jag hade sett ett parti 
mellan Fabiano Caruana och 
Hikaru Nakamura. Vanligast är 
9.£d2 £xb2.

9...¥e7
Med bonden på a3 blir damen 
fångad eft er 9...£xb2 10.¤a4.
10.¥f2 £c7 11.£f3 ¤bd7 
12.0–0–0 b5 13.g4 g5
Bättre är nog 13...¥b7, som 
Maxim Vachier-Lagrave har 
spelat ett antal gånger.
14.h4 gxf4 15.¥e2

 
  
  
   
  
   
  
  


15...b4
Ett försök att skapa motspel på 
damfl ygeln.

a) 15...¦g8 16.£xf4! e5 
17.£xh6 exd4 18.¥xd4 och vit 
står på vinst med press längs 
f-linjen.

b) Ett annat försök är 
15...d5 16.g5 ¤e5 17.£g2 ¤xe4 
18.¤xe4 dxe4 19.£xe4 ¥b7.

  
  
  
   
   
    
  
  


Analysdiagram
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 Vit vinner med en forcerad 
sekvens: 20.¤xe6 fxe6 21.¥h5† 
¢f8 22.£xf4† ¢g8 23.¥f7† 
¢h7 24.g6† ¢g7 25.¥d4 ¥f6 
26.¦hf1 ¤d3† 27.¦xd3 £xf4† 
28.¦xf4 e5 29.¦xf6 ¢xf6 30.¥c3 
och löparparet är för starkt.

   
  
  
   
    
   
   
    


Analysdiagram

16.axb4 ¤e5
Svart borde ha spelat detta utan 
att offra b-bonden först.
17.£xf4 ¤exg4 18.¥xg4 e5 

 
   
   
    
  
    
   
  

19.£xf6!! ¥xf6 20.¤d5 £d8 
21.¤f5

 
   
   
  
  
    
   
  

Vit har två lätta pjäser för 
damen – men framför allt är 
dessa placerade på starka ut-
poster i centrum. Viktigt är 
också att svart inte har några 
bonde  genombrott för att öppna 
upp för tornen och damen.

21...¥xf5
Caruana–Nakamura, London 
2016, fortsatte 21...¦b8 
22.¤xf6† £xf6 23.¦xd6 ¥e6 
24.¦hd1 0–0 25.h5 och vit vann 
efter 32 drag.
22.¥xf5
Det hotar 23.¥b6
22...¦b8 23.c4
Om svart inte gör något fort-
sätter c-bonden till c7.
23...a5
Försöker få damen i spel.
24.b5 ¥e7
Svart kan inte fly med kungen: 
24...0–0 25.¦dg1† ¢h8 26.¥e3 
¥g7 27.¥g5! och angreppet avgör.

    
   
    
 
  
    
    
   


Analysdiagram

a) 27...f6 28.¥e3 och svart 
är för svars lös mot ¦g6 följt av 
¥xh6.

b) 27...hxg5 28.hxg5† ¢g8 
29.¤f6† £xf6 30.gxf6 ¦fd8 
31.¦xg7† ¢f8 32.¦h8 matt 
25.¢b1
Undviker motspel längs c-linjen.
25...¢f8 26.¥e3

    
   
    
 
  
    
    
 

Vits plan är att dubbla tornen 
på g-linjen och sedan spela 
¥xh6† med matt. Svart sitter i 
ett järngrepp!

26...a4 27.¦dg1 a3 28.b3 a2† 
29.¢a1 ¢e8 30.b6 ¥f8 31.¦g2 
¦b7 32.¦hg1

   
  
    
  
  
   
  
    

Dubbleringen är genomförd. 
Svart har försvarat sig temporärt 
mot matten, men har inget 
försvar mot ¦g8 följt ¥xh6.
32...h5 33.¦g8 ¦xg8 34.¦xg8 
£xh4 35.¥h6

  
  
    
 
  
   
   
    

1–0
Remier i resterande partier var 
tillräckligt för en andra IM-
norm, vilket säkrade titeln. Blir 
jag inbjuden igen spelar jag 
gärna i öppna danska mäster-
skapen även i år. n

SLUTSTÄLLNING
1. Darko Feletar 7
2. Tommy Jensen 7
2. Morten Møller Hansen 7
4. Poul Erik Jørgensen 6½
5. Michael Bergmanolson 6½
(13 deltagare)

De tre medaljörerna vann två 
partier och spelade remi i övriga 
elva. Åtta av tretton startande 
förblev obesegrade.



Tomas Carnstam 1949-2020
Tomas Carnstam,  SSKK:s kanslist sedan 40 år, 
har avlidit den 24 augusti eft er kort tids sjukdom. 
Hans far var stationsinspektör och därmed fl yttade 
familjen runt i landet allteft ersom som fadern 
fi ck basa över allt större järnvägsstationer. Bland 
bostadsorterna fi nns Linköping, Hjortsberga, Marka-
ryd och Landskrona. Tomas tog student examen i 
Växjö och kom till Lund 1969 där mate matik blev 
hans huvudämne på universitetet. Han blev då 
medlem i LASK och sedermera heders ledamot.

Tomas invaldes i SSKK:s styrelse på 1980-talet 
och tog snart hand om jobbet som oavlönad 
kanslist. Som sådan hade han en enorm 
arbetsbörda, inte minst under de år SSKK:s tidskrift  
förpackades och postades till 1 500 medlemmar. 
Genom ett eget datorprogram kopplade han 
ihop medlemsregister, turnerings resultat och 
distribution på ett genialt sätt. Han hade hand om alla anmälningar från svenska korrspelare och skötte 
resultatrapporteringen i alla nationella turneringar fram till sitt frånfälle.

Tomas hade en obruten svit på 55 raka SM, och ett unikt register över alla kvinnliga deltagare i Schack-
SM genom tiderna. Vi sörjer en trogen och mycket uppskattad vän. CALLE ERLANDSSON

SWEDISH CHESS TEAM BATTLE

START: 27 SEPTEMBERSÄSONG 3

LAGBLIXT-
SUCCÉN
ONLINE ÄR 
TILLBAKA!

INFO & ANMÄLAN: SCHACK.SE SVENSKT SCHACK
nyheter@schack.se

SCHACK.SE SVENSKT SCHACK
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