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Den 30 oktober fyller 
LASK år. Tävling för 
schackskoledeltagare.

HÄRMAPAN
Fungerar det att härma 
sin motståndare?
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axel.smith@lask.se

Lunds ASK 
Schackhuset, Trollebergsvägen 105
Schackskolerektor:
   Calle Erlandsson, 0733-264 033
   callena@gmail.com

Tränare
 § Daniel Semcesen, semcesen@gmail.com
 § Jan Slettebo, janhsle@gmail.com
 § Kjell Pettersson, kjelluno@hotmail.com
 § Paul Olsson, paul_olsson@yahoo.com
 § Peter Månsson, petermansson@hotmail.com

¥ Redaktörens ruta

Schackdrömmar

När min bror sökte jobb såg han 
att ett företag letade efter en spå
gumma. Bara den som drömde 
sanna drömmar kunde få jobbet.
Det är sant att man ofta drömmer 
om det man tänker på under 
dagarna. Brandmän drömmer om 
bränder, bibliotekarier om böcker 
och veterinärer om elefanter.

Det bästa schackparti jag spelat var 
i drömmen. Den natten gjorde jag 
bara bra drag och avgjorde till sist 
partiet med en vacker kombination.

Jag glömde tyvärr snabbt bort 
ställningen. För att minnas drömmar 

måste man tänka på dem precis när 
man vaknat - det gjorde inte jag.

Jag hade gärna frågat min bror om 
han kunde tyda min dröm, men han 
blev aldrig någon spågumma.

Har du haft några schackdrömmar?

¥ Tävlingsnytt
Nästa turnering är Skånska Skolmästerskapen på lördag.

Plats:  Mellanhedsskolan, Gyllebogatan 1 i Malmö
Datum: Lördagen den 21 september, personlig anmälan senast 09.15. 
  Spelet pågår till 17.15.
Startavgift: Betalas av LASK.
Priser:   Pokal till de tre främsta i varje klass och minnespriset till en 
  tredjedel av deltagarna.
Anmälan:  Så fort som möjligt till din tränare.

Många LASK:are kommer att delta!

»Vad händer om man
härmar sin motståndare?«
DEN MYSTISKE HÄRMAPAN
Vinst i fyra drag genom att härmas!5 
CAPABLANCA MOT HÄRMAPAN 
En gammal världsmästare visar vägen.6 
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Bilden

Capablanca mot härmapan

Den mystiske härmapan
Jans jams & Tävling
Tävlingsnytt, redaktören
Innehåll, träningsschema
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AXEL SMITH

¥ Jans jams


  
 
    
   
    
    
  
 


    
  
  
   
    
    
  
    

Denna vecka skiftar temat till matt-
kombinationer. Svart drar och sätter 
matt i två drag i bägge problemen.

Korrekta lösningar till problemen från  
bLASKan 2013/2:

1) 1.£xg4+ £xg4 2.¤f6+  och springar-
gaffeln vinner pjäs.
2) 1...£xa1 2.£xa1 ¤xc2+ och springar-
gaffeln vinner pjäs.

Hitta en kombinationsbok så att du kan lösa 
minst ett problem varje dag.
Fråga din tränare om du undrar vilken bok 
som passar dig.

JAN SLETTEBO

En klubbspelare upptäckte en person 
som smög omkring på klubben. Han 
utmanade honom på ett parti, men fick 
höra att den mystiske personen inte 
kunde spela schack.

”Så säger alla”, sa klubbspelaren.
Till sist lät den mystiske personen sig 

övertalas och satte sig ned vid brädet. 
Partiet gick så här:

1.e4 e5 2.d4 d5



 
    
   
   
    
 


Klubbspelaren förstod att motståndaren 
härmades. Han tänkte därför spela 
3.exd5 exd4 4.£xd4 £xd5 5.£xd5 med 
dam över!

Sedan tänkte han att den mystiske 
personen kanske lagt en mystisk fälla.

I stället spelade han:

3.dxe5 dxe4 4.£xd8+
”Nu kan han verkligen inte härmas”, 
tänkte klubbspelaren.



 
    
    
   
    
 
 

Vår mystiske vän slog till med:

4...¢xe1!!


 
 
    
    
   
    
 
 

Den mystiske härmapan slog ut 
motståndarens kung redan efter fyra 
drag!

Det visade sig senare att han bara var 
ett postbud som kommit till klubben för 
att lämna ett paket.

¥ Den mystiske härmapan Jens Karlsson och Axel Smith

¥ Tävling

Lunds Akademiska Schackklubb fyller år den 30 oktober. Hur många år?
Maila ditt svar till axel.smith@lask.se eller lämna en lapp till din tränare. Skriv 
gärna hur man borde gratulera en schackklubb.
Den som är närmast vinner ett pris. Kommer det in flera rätta svar lottas priset ut.
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Vad händer om man härmas?

José Raul Capablanca ses av många 
som en av de allra bästa schackspelarna 
någonsin. Han föddes 1888 i Havanna 
på Kuba och dog 1942 i New York, 
USA. Bobby Fischer har berättat om 
hur äldre schackspelare på Manhattans 
schackklubb i New York, där Bobby 
tränade som ung, talade om Capablanca 
med respekt och vördnad.

Capablanca var världsmästare åren 
1921–27 och måste ha varit en fruktad 
motståndare för vem som helst. Man kan 
tänka sig att det var svårt att komma på 
en bra strategi mot honom. Hur ska man 
göra för att ha en chans mot en så stark 
spelare?

År 1918 var det någon som kom på 
en slug strategi: att härma Capablancas 
drag. Om man spelar exakt samma drag 
borde väl partiet sluta med remi?

Kanske var det samma härmapa som 
tidigare?

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6
Capablancas motståndare kanske kunde 
härmats ännu mer genom att spela 
2...¤f6 , men möjligen visste han att det 
i så fall snart inte skulle fungera längre:  
3.¤xe5 ¤xe4 4.£e2!


 

    
    
   
    

 


4...£e7 5.£xe4 och svart kan inte 
härmas längre utan att förlora damen. 
5...d6 vinner tillbaka springaren, men vit 
blir bonde upp genom att spela  6.d4.

Efter 4...¤f6 5.¤c6+ går svarts dam 
förlorad - detta är den ryska fällan.
Capablancas motståndare hoppades på 
något bättre. 

3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 ¥c5 5.0–0 0–0


 

   
    
  
   
 
  

Motståndare tyckte nog att planen gick 
riktigt bra så långt. Pjäsutvecklingen 
fungerar och kungen är skyddad. Den 
store Capablanca har inget övertag!

6.d3 d6 7.¥g5 ¥g4 8.¤d5 ¤d4


  
 
    
   
 
  
 
  

Sluta härmas! - eller skyll dig själv!

9.£d2 £d7
Här kunde svart spelat smart och 
struntat i sin strategi. Bättre var 9...¤xf3+ 
Vit måste slå tillbaka på grund av 
springargaffeln. Svart vinner en bonde 
samtidigt som vits kungsställning blir 
lite skadad. 10.gxf3 ¥xf3 Ställningen är 
trots allt ganska jämn, men definitivt 
mycket bättre för svart än partiet.

10.¥xf6 ¥xf3
Capablanca har lurat in sin motståndare 
i en dödlig kombination. Nu kommer ett 
drag som absolut inte går att härma!


  

    
   
  
  
 
   


11.¤e7+ ¢h8
Motståndaren hade nämligen inte tänkt 
på att han inte kan schacka tillbaka! 

Svart hade varit tvungen att offra 
damen på e7 för att undvika matt i tre 
drag.

12.¥xg7+ ¢xg7 13.£g5+ ¢h8 14.£f6# 


   

    
    
  
  
 
   

1–0

Antingen hade motståndaren inte insett 
att det var en forcerad mattkombination, 
eller så förstod han att planen att härmas 
redan hade lett till en katastrof ändå.
   Om Capablancas motståndare trodde 
att man kunde spela jämnt mot bra 
schackspelare bara genom att härmas, 
fick han i det här partiet lära sig en 
ordentlig läxa!

Så vad blir slutsatsen? Är det bra att 
härmas?
 Nej, Capablanca visade hur man 
bestraffar spelare som bara kopierar 
sin motståndares drag. Ett eller kanske 
ibland tre drag kan vara okej, men inte 
mer.

¥ Capablanca bestraffar härmapan

n    José Raul Capablanca
n    Okänd motståndare
  Fyrspringarspel, 1918 

Jens Karlsson
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¥ Bilden

Viswanathan Anand från Indien 
är den nuvarande världs-

mästaren i schack. I november ska 
han spela en VM-match över 12 
partier och måste vinna matchen för 
att behålla sin titel.

När jag var tränare i Kristian sund 
i Norge kom Anand på besök. Min 
uppgift var att tvätta den bil han 
skulle åka i.

Anand skulle spela en snabb-
schacks turnering och sedan leta 
efter isbjörnar. Han hittade inga.

Magnus Carlsen från Norge är 
rankad etta i världen men är 

ändå inte världsmästare. Det ska 
han försöka bli i november - genom 
att vinna mot Anand.
   Man kan fundera på hur spelarna 
sitter på bilden. Anand sittar på 
Carlsen, som försvarar sig genom 
att blunda och böja ned huvudet. 
Det är nästan som om han är på väg 
att stånga sin motståndare!
   Carlsens strategi verkade fungera 
bäst - han vann partiet.

Axel Smith


