
Spela veteranschack – gärna 

utomlands! 

En novemberdag år 2011. Platsen är 

Opatija, Kroatien och min motståndare 

GM Vlastimil Jansa, Tjeckien, har 

precis intagit sin plats mittemot mig. På 

brädet bredvid sitter GM Evgeny 

Sveshnikov, Ryssland, och lite längre 

bort schacklegendarer som GM 

Wolfgang Uhlmann, Tyskland, och GM 

Yuri Balashov, Ryssland, bara för att 

nämna några. 

Fiktion? 

Nej, inte om man spelar veteranschack 

och har man tur kan man få möta en 

tiotaggare i första ronden (sedan blir 

det svårare om man inte vinner 

förstås). 

Det finns gott om turneringar för 

veteraner, men jag tänker främst på 

EM & VM individuellt och i lag. Det är 

fri anmälan och normalt brukar ett 

tjugotal svenskar delta. För egen del 

startade äventyret med ett mobilsamtal 

ett år tidigare. Det var för mig vid den 

tidpunkten obekante Sven-Olof 

Andersson, Östersunds SS, som 

spelat seriematch i Stockholm och 

innan tågavgång till hemstaden 

meddelade att jag hade uppnått en 

ålder som berättade till spel i 

veterantävlingar. Glatt överraskad över 

samtalet tog det inte lång stund för mig 

att inse att detta får jag inte missa. 

Första turneringen var lag EM i 

Dresden och därefter har jag försökt att 

spela åtminstone en turnering varje år. 

Spelet är naturligtvis grundstenen men 

lika viktigt är den sociala samvaron. 

Mycket schacksnack, gemensamma 

middagar, många nya vänner och 

minnen.  

Evgeny Sveshnikov spelar alltid i 

klanderfri kostym och slips. 

Jag minns när Magnus Wahlbom mötte 

Viktor Kortjnoj, Schweiz, stod bättre, 

men till slut gav livslångt 

schackspelande utslag eller när Lasse 

Karlsson spelade mot Evgeni 

Vasiukov, Ryssland. Lasse offrade 

kvalitet och spelade mycket starkt. 

Schackspelare vädrade blod och 

flockades runt brädet. En sensation på 

gång? Jo, slutet närmade sig för den 

erkänt osympatiske ryssen och alla var 

nyfikna på hans reaktion. Normalt 

tackar man för god match och signerar 

protokollet. Icke sa Nicke. Egen kung 

vältes och ryssen bara avlägsnade sig. 

Min senaste turnering var Veteran VM i 

Bled, Slovenien förra hösten. En 

sagolik vacker plats i utkanten av 

Alperna och av tidningen Expressen 

utsedd som en av de tio platser som 

du måste se innan du lägger dig 

raklång.  

Elegant spellokal med kristallkronor i 

taket och bedårande utsikt över 

Bledsjön. Bled andas schackhistoria. 

Här har stadens son Vidmar och 

Aljechin och dåtidens stjärnor spelat 

liksom Fischer, Petrosjan och Larsen 

för att nämna några. 

Utmärkt kök gjorde de gemensamma 

middagarna ännu bättre för att inte tala 

om Bledbakelsen. Denna 

introducerades av en konditor på hotell 

Park och blev enormt populär. Varje år 

bakas närmare 600.000 bakelser och 

sedan introduktionen på 40-talet har 

man, om man staplar bakelserna intill 

varandra, en sju meter hög mur runt 

Bledsjön! 

Frisk fjälluft lockade till promenader 

runt sjön, 6 km, och för de mer 



hårdhudade fanns möjlighet till 

backintervaller i slalombacken. 

Fridagen, för en sådan är oftast 

inplanerad, ägnades åt ett besök i Park 

Postonjnska Jama, som är en enorm 

grotta. Jag har sett åtskilliga under 

mina dagar men denna tar priset. Ett 

absolut måste om du reser till 

Slovenien! 

En schackartikel bör innehålla ett parti 

också, så här kommer ett. Det är från 

Bledturneringen där min spanske 

motståndare Alberto Pator Alonso de 

Prado (Elo 2102) har de svarta 

pjäserna. Själv lyckades jag få ihop 5 

poäng av 11 vilket i stort motsvarade 

mitt Elo 1973. 

 

Sören Svensson- Alberto P A de Prado 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 Be7 
5.Bf4  
 
Normalt spelar jag 4.e3 här men så såg 
jag ett parti av Alberto med denna 
fortsättning som gav spännande spel så 
varför inte pröva. 
 
5...c5 6.dxc5 Bxc5 7.e3 Nc6 8.a3 0–0 
9.Qc2 Qa5  
 
Så här långt har vi följt ett parti som min 
motståndare spelat tidigare men någon 
djupare analys från min sida fanns inte 
men jag visste att Kasparov spelat lång 
rockad så... 
 
10.0–0–0 Rd8  
 
Efter partiet påpekade en spelare att vi 
följt Carlsen - Caruana från senaste 
VM-matchen mig helt ovetande. 
Magnus hade dock inte spelat 0–0–0 
utan bara Rd1. Faran för vit är att 
snabbt bli upprullad på damflygeln. Mitt 
nästa drag innebär dock att även svart 
måste vara ytterst vaksam. 

 
11.Nd2  
 
Hotar damfångst..... 
 
11...dxc4  
 
....som svart avvärjer. Jag försökte 
länge att fånga damen men jag hittade 
inte fram, för på t.ex.12. Nxc4 följer  
12.....Rxd1+ 13.Qxd1 Qd8] 
 
12.Bxc4 Be7 13.g4?!  
 
Ett obehagligt drag att ta ställning till. 
Slag på g4 innebär en framtida öppen 
tornlinje för vit. Svart vågar inte syna 
men svarar på bästa sätt enligt datorn. 
 
13...e5 14.g5  
 
Har man sagt A får man säga B 
 
14...Nh5?  
 
Bättre vore. 14...exf4 15.gxf6 Bxf6 16. 
Nde4 Bf5 17.Nxf6+ gxf6 18.Rhg1+ Kh8 

och svart står bättre. 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+ltr-+k+( 
7zpp+-vlpzpp' 
6-+n+-+-+& 
5wq-+-zp-zPn% 
4-+L+-vL-+$ 
3zP-sN-zP-+-# 
2-zPQsN-zP-zP" 
1+-mKR+-+R! 
xabcdefghy 

 
 

 

15.Bxf7+!?!  



 
Ser lovande ut och det är svårt att räkna 
på alla varianter. Datorn signalerar 15. 
Lg3 med fördel för mig. 
 
15.Bg3 Bxg5 16.Kb1 g6 17.Nde4 Be7 
18.Nd5 
 
15...Kh8?  
 
Även Alberto felbedömer ställningen. 
Offret skall antas. 
 
15...Kxf7 16.Qxh7 exf4 17.g6+ Ke6! 
18.Nc4 Qc5 19.Rxd8 Nxd8 20.b4 Med 
komplicerat spel.  
 
16.Bg3!  
 
Bästa draget, hotar Bxh5 och Nxg3 går 
inte då h-linjen öppnas. 
 
16...g6 17.Bxg6! hxg6 18.Qxg6 Ng7 
19.Qh6+ 
 
 Uppgivet, för tidigt dock, men Alberto 
tänkte förmodligen som jag att efter 
20.g6 är det slut men 20....Le6 
förändrar saken så bästa fortsättningen 
är 20.Nde4 Be6 21.Nf6+  Bxf6 22. gxf6 
Nf5 23.Qh5 Rac8 24.Bh4 och den 
öppna g-linjen avgör. Ett spännande 
parti med några bra drag och några 
dåliga precis som det brukar vara nu när 
veteraner spelar och "facit" endast är en 
tangenttryckning bort. 
 
Min nästa turnering är Veteran VM för 
lag som startar i mitten av april och 
utspelar sig på Rhodos. Förutom 
undertecknad deltar Kaj Andersson, 
Manhem, och Sture Gustafsson, 
Alingsås från västsverige. Men, det 
finns plats för många fler. Har du frågor 
står jag gärna till tjänst. 
 
Sören 
 

 

 


