
Välkommen till
Tipspromenaden 

på LASS julfest 2018!
av Max Wahlund

På sistone har fokus legat på Magnus Carlsen mot Fabiano Caruana, Alpha 
Zero mot Stockfish, Hugo Roginski mot Alex Sahlström och andra liknande 
nymodigheter. Nu ska vi lämna dessa heta rivaliteter och gå bakåt i 
schackhistorien, till de första världsmästarnas tid! Att kolla upp uppgifter 
med hjälp av elektronik, böcker osv är förstås inte tillåtet. Nu kör vi – lycka
till!

1. År 1886 spelades den första officiella VM-matchen, den vanns av 
Wilhelm Steinitz som därigenom blev världsmästare nummer 1. Vem mötte 
han i den matchen?

1. Adolf Anderssen

X. Johannes Zukertort

2. Michail Tjigorin



2. Steinitz har beskrivits som ”den förste moderne schackspelaren” och 
har gjort stort avtryck i schackhistorien och i spelöppningsteorin. Vilken 
variant i skotskt har fått namn efter honom?

1. 

X. 

2. 



3. Det allra första VM-partiet någonsin spelades den 11 januari 1886. 
Motståndaren drog 1.d4 och Steinitz med svart använde en spelöppning 
som är populär än idag, vilken? Ledtråd: Sam Grundel har setts spela 
denna vid mer än ett tillfälle.

Här blir det faktiskt inga alternativ att välja på utan skriv svaret på linjen 



4. Steinitz förlorade sin titel mot Emanuel Lasker 1894. Även en 
returmatch dem emellan i Moskva 1895-96 slutade med seger för Lasker. 
Vad hände med Steinitz efter Moskvamatchen?

1. Han blev intagen på mentalsjukhus

X. Han bröt benet när han skulle provrida en häst

2. Han gifte sig med en rysk prinsessa



5. Den nye världsmästaren Lasker upptäckte snart att det var svårt att 
livnära sig som schackspelare, så han ägnade mycket tid åt sitt civila 
arbete. Vad hade Lasker för yrke?

1. Tandläkare

X. Smed

2. Matematiker



6. Lasker behöll sin titel rekordlänge, hela 27 år. Den enda gång han var 
nära att förlora den var i VM-matchen 1910 mot Carl Schlechter. 
Schlechter förlorade det sista partiet och matchen slutade oavgjort, 5-5. 
Men vilken ovanlig oklarhet råder kring denna match?

1. Schlechter var kanske tvungen att vinna matchen med två poäng för att 
bli världsmästare

X. Protokollen från samtliga tio partier kom bort under första världskriget 
och ingen vet idag hur de förlöpte

2. Schlechter blev sjuk och lät Siegbert Tarrasch spela det tionde partiet 
åt sig vilket gör giltigheten av slutresultatet oklar



7. Även Lasker har givit upphov till flera spelöppningsvarianter. En av dem 
är i damgambit och användes av Viswanathan Anand i det avgörande VM-
partiet mot Veselin Topalov 2010. Vilken följande är Laskervarianten?

1. 

X. 

2. 



8. År 1921 förlorade Lasker mot kubanen José Raul Capablanca i en VM-
match i Havanna, den första som spelats på 11 år. Även här inträffade 
något besynnerligt vid matchen, denna gång rörande själva titeln.

1. Eftersom ingen VM-match ägt rum på så länge förklarades titeln vakant 
och ingen spelare var världsmästare under matchen.

X. Lasker insisterade på att avsäga sig titeln, ge den till Capablanca, och 
sedan spela mot honom i egenskap av utmanare i stället för 
världsmästare.

2. Enligt matchreglerna skulle titeln tillfalla Akiba Rubinstein om matchen 
hade slutat oavgjort.



9. Den tredje världsmästaren José Raoul Capablanca var känd för sin 
teknik, sitt slutspelskunnande och sitt världsvana och eleganta leverne – 
hans rival Alexander Aljechin anmärkte lite avundsjukt att Capablanca var 
”damernas favorit” (inte schackdamerna då). Men en sak sägs Capablanca 
aldrig ha tagit i sin hand, vadå?

1. En skruvmejsel

X. Ett champagneglas

2. En spelöppningsbok



10. Capablanca var också känd för sina petites combinaisons – små 
kombinationer som inte sätter matt men kanske plockar upp en bonde 
eller vinner positionell fördel. Här är ett exempel från ett parti mot Fjodor 
Duz Chotimirskij i Sankt Petersburg 1913. Vad drog Capablanca (svart)? 
Skriv ner draget.



11. Capablanca förlorade inte ett parti på åtta år, från 1916 till 1924. Vem 
var det som till slut fällde världsmästaren – med sin egen-uppkallade 
spelöppning dessutom?

1. Alexander Aljechin

X. Richard Réti

2. Aron Nimzowitsch



12. År 1927 var det så dags för även Capablanca att lämna titeln vidare 
efter en holmgång i Buenos Aires mot Alexander Aljechin. 32 av de 34 
partierna spelades med samma spelöppning – damgambit. Av de övriga två 
spelades ett i Franskt (parti nummer 1, som Capablanca förlorade med vit).
Men vilken öppning spelades i det kvarvarande partiet?

1. Spanskt

X. Damindiskt 

2. Fyrspringarspel



13. Vi är framme vid den sista frågan, som också är utslagsfrågan! Från 
1886 till 2018 har ett stort antal världsmästare och utmanare svettats vid 
brädet i VM-matcher från Havanna till Baguio. Hur många VM-partier har 
spelats? Bara matchpartier räknas (ej VM-turneringarna 1948 eller 2007 till
exempel), bara långpartier, inga ”playoff”-partier, och Kasparovs/Kramniks 
linje 1993-2007 följs (ej FIDE-linjen under de åren). Skriv ner antalet partier



