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Det gröna fältets schack
ag brukar hävda att det � nns stora lik -
heter mellan schack och fotboll: betydel-
sen av kontroll över mittfältet, de stora 
spelarnas förmåga att se och bedöma 

ett eller � era spelmoment i förväg, de överraskande 
taktiska dispositionerna ...

Uttrycket ”det gröna fältets schack” förekommer 
inte sällan i sportjournalistikens värld som en av 
många schabloner för fotboll och dess förmenta 
likheter med schack. Uttryckets ursprung är oklart. 
Författaren och fotbollsvännen Niklas Rådström 
har i en intervju menat att det skapats av ”någon 
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 Casper Schoppen
 Lennart Rydholm
 Sverige–Nederländerna, bord 2

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 
¤f6 4.d3 ¥c5 5.c3 0–0 6.0–0 
d5 7.¤bd2 dxe4 8.dxe4 £e7 
9.£c2 a5 10.a4 ¤b8 11.¦e1 h6 
12.h3 ¤bd7 13.¤f1 c6 14.¥e2 
¤b6 15.¥d2 ¥e6 16.¤xe5 
¥xh3 17.¥f4 ¥e6 18.¤f3 ¦ad8 
19.¤d4 ¦fe8 20.¤g3 ¤g4 
21.¥xg4 ¥xg4 22.¤gf5 ¥xf5 
23.¤xf5 £f6 24.e5 £e6 25.¤d6 
¦e7 26.¦ad1 ¤d5 27.¥g3 
¦ed7 28.¥h4 g5 29.¥g3 ¤f4 
30.¤xb7 £g4 31.¦xd7 £xg3

   
 
   
    
   
    
  
    


Hur räddar vit remi?

Det hotar matt på g2 och e� er 
33.¦xd8† ¢g7 förlorar vit. I 
stället � nns ett fantastiskt drag.
32.£g6†! ½–½

Remin är oundviklig:
a) 32...¤xg6 33.¦xd8† ¢g7 

34.¤xc5 och vit har fått 
tillräckligt för damen.

b) 32…fxg6 33.¦xd8† ¢f7 
34.¦d7† ¢e8 35.¦d8† ¢e7 

    
   
  
    
   
    
   
    


36.¦d7†!
Svart kan inte slå tornet, för då 
faller löparen med schack och 
däre� er damen. Remi schackar!

Jag är övertygad om att båda 
spelarna en tid insett vad som 
var på gång, men icke desto 

professor”, med den ädla tanken att spelet har 
så mycket mer att bjuda än ”snedsparkar och 
felpassningar”. Själv har jag en annan version av 
dess bakgrund, nämligen att det var Torsten Tegnér 
som i Idrottsbladet myntade uttrycket och då i 
originalversionen ”det fria fältets schack”! 

Parallellen dras även ibland av sådana som 
saknar insikt om schack, som den (väst)tyske 
stjärn spelare som i en intervju slog fast att ”fotboll 
har mycket gemensamt med schack – ja, bortsett 
från det där med tärningar förstås!”

Sture Olsson, Sveriges lag kapten i 31 år

mindre är det hedersamt av 
dem att föra spelet nära sitt 
logiska slut.

PER SÖDERBERG:
Lennart Rydholm, Göteborg, 
blev IM 1993 och GM 2003 
och har � era gånger varit med 
i svenska olympiadlag, bland 
annat vann han bord 2 i kvalet 
till OS 21. Med � era fram-
gångsrika Lag-EM är han en av 
våra trogna stöttepelare.

Rydholm vann SM 1987, 
Lag-SM 2000, på första bordet 
för vinnande SS Manhem, och 
Veteran-SM 2013. Följaktligen 
var 13:e år.

Han har varit framme i 
Kandidatgrupper och blivit 
femma tre gånger. Det blev 
en VM-� nal 23 där han 
förtjänstfullt tog 50 % bland 
kollegorna i världstoppen. 

E� er sin långa och fram-
gångsrika korrkarriär spelar han 
numera endast i våra populära 
vänskapslandskamper.


