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Glöm Petter Northug, Holmenkollen, skidskyttar och skrinnare. Spörsmål om valla och 

straffrundor har trängts undan av andra frågor: 

Ska inte vit trycka in a4 nu? Håller Berlinerförsvaret hela matchen? Är tornslutspelet remi? 

Klarar han pressen? Vad tänker han på?! 

 

Det råder schackfeber hos våra grannar på andra sidan Svinesund. Och skälet är förstås den pågående 

VM-matchen. För där sitter nu den unge norrmannen Magnus Carlsen som utmanare mot regerande 

världsmästaren Viswanathan Anand. I skrivande stund leder Magnus drabbningen med 5-3. Detta efter 

remier i de fyra inledande ronder, vinster för Magnus som först vit i femte, sedan som svart i sjätte och 

nu senast två remier. VM-matchen går över bara 12 partier. Stunden då Norge får sin första 

världsmästare i ”tankens sport” närmar sig. Det är hur stort som helst. 

Uppskattningarna varierar, men över en halv miljon norrmän följde de inledande partierna på de 

direktsända möjligheter som återfinns, enbart via norska medier. Och Magnus två raka vinster lär inte 

ha minskat intresset. NRK direktsänder, det gör också Verdens Gang. Många följer också VM-

matchen, som spelas i Anands hemstad Chennai, på världsschackförbundet fides hemsida  

( www.fide.com ). Ibland har trafiken varit så omfattande att det varit svårt att komma fram. Magnus 

motståndare Anand är oerhört populär i hemlandet och har tillhört världseliten sedan 1990-talet, här 

beräknar man att ungefär 80 miljoner indier följer utvecklingen på brädet i VM-matchen. 

Magnus Carlsen är 22 år, men har redan före VM-matchen toppat schackets rankinglista i flera år. Han 

nådde fram till chansen som utmanare efter en mycket dramatisk kandidatturnering i London tidigare i 

år. Före VM-matchen hade han minusstatistik mot  43-årige Viswanathan Anand. Samtidigt noteras att 

han inte förlorat mot denne motståndare sedan december 2010. I de stora turneringarna på senare år 

har Magnus Carlsen genomgående gjort toppresultat, ofta vunnit, medan Anands placeringar inte varit 

fullt lika imponerande. 

Carlsens framgångar, redan som mycket ung, har ökat uppmärksamheten kring schack i Norge 

dramatiskt. Han utses till årets norrman, han framträder i talk shows, han toppar nyhetssändningar. 

Det är extra anmärkningsvärt med tanke på att Norge, före Magnus, inte var något stort schackland. 

Det kan nämnas att när Lag-EM helt nyligen avslutades stannade Norges lag på 35e plats bland 38 lag, 

med Sverige på 26e, Danmark på 27e, Island på 29e och Finland på 34e plats, östligare länder 

dominerar alltjämt. 

Men nu har Norge arrangerat en stor turnering med större delen av den yppersta världseliten på plats, 

Och nästa år står Norge som värld för schack-OS med deltagare från hela världen. 

Inför den pågående VM-matchen menade de flesta experter att en av indierns fördelar skulle ligga i 

öppningsförberedelserna. I det allra första partiet tvingades också Magnus som vit att gå in i en 

dragupprepning efter bara tretton drag med oavgjort, remi, som resultat. Men allt eftersom matchen 

utvecklats har farhågorna ( ur norskt perspektiv ) kommit på skam. Carlsen har stått bättre i flera 

partier som svart – och även vunnit ett. På presskonferensen efter tisdagens oavgjorda kamp 

framträdde en självsäker och nöjd norrman. 

Torsdag 21 november sitter han med de svarta pjäserna i det nionde matchpartiet. Det är eftermiddag i 

Chennai, Indien, men här är klockan halv elva på förmiddagen. Då stannar Norge. 
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Såklart man följer Magnus Carlsens kamp om VM-titeln i schack.  

http://www.fide.com/

