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1. Inledning

Syftet med denna uppsats �r att beskriva den svenska schacktermino-
logins utveckling fr�n den svenska schacklitteraturens f�delse�r 1771,
d� den f�rsta schackboken p� svenska ges ut, till ett stycke in p� 1900-
talet, d� den svenska schackterminologin i huvudsak kan anses vara
f�rdigutvecklad. En speciell gren som utvecklats inom schacket �r
problemschack, som jag inte g�r anspr�k p� att t�cka. Jag beskriver
dess terminologi endast mycket �versiktligt.

Bortsett fr�n inledningen och en avslutande sammanfattning �r
framst�llningen indelad i fyra kapitel. I kapitel 2 diskuterar jag n�gra
nordiska unders�kningar av fackterminologiers utveckling som har
varit betydelsefulla f�r min unders�kning. (N�gon tidigare under-
s�kning av den svenska schackterminologins utveckling, bortsett fr�n
Randveer 1995, finns s�vitt jag vet inte.) Kapitel 3 �gnas �t en kort
redog�relse f�r schackspelets yttre historia, dels internationellt, dels i
Sverige. I kapitel 4 redovisas det material som ligger till grund f�r
unders�kningen och den metod jag anv�nt mig av. Resultatet av
unders�kningen redovisas i kapitel 5, det centrala kapitlet i uppsatsen.
H�r introduceras �ven den kategorisering av schackterminologin som
visat sig praktisk, och en kort �versikt �ver den allra centralaste
moderna schackterminologin ges, i form av en sorts ytterst rudiment�r
ÓgrundkursÓ i schackspelet. Det �r n�mligen min f�rhoppning att upp-
satsen skall kunna ses inte bara som ett bidrag till utforskningen av
schackspelets historia utan �ven som ett allm�nt bidrag till beskriv-
ningen av det svenska fackspr�kets utveckling. Det �r knappast en f�r
dj�rv hypotes om man antar att det finns paralleller inom andra fack-
terminologier till de utvecklingslinjer som h�r dras upp f�r den sven-
ska schackterminologn.
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2 . Forskning om enskilda fackterminologier Ð
ett urval

Det finns f�rv�nansv�rt f� st�rre diakrona unders�kningar om svenska
fackterminologier. Jag tar h�r upp tv� svenska unders�kningar som
har relevans f�r min unders�kning, och dessutom en intressant norsk
unders�kning.

Stig Nilssons avhandling Terminologi och Nomenklatur (Nilsson
1974) �r en grundl�ggande unders�kning av hur ett naturvetenskapligt
fackspr�k v�xer fram i Sverige. Man finner h�r en historisk beskriv-
ning av Ókonstspr�ketsÓ (det naturvetenskapliga, inklusive det matema-
tiska fackspr�kets) utveckling, en beskrivning som omfattar allt fr�n
den aristoteliska semantiska logikens inverkan p� metaforer, ber�mda
svenska och utl�ndska vetenskapsm�ns inverkan p� fackspr�ken och
utl�ndsk forskning fr�n klassisk tid till nutid, till utredningar kring be-
grepp som nomenklatur och terminologi. Den senare distinktionen �r
viktig. Enkelt uttryckt h�nf�r sig nomenklaturen till beteckningar eller
namn, t.ex. p� kemiska �mnen, medan terminologin �r abstraktare och
ligger n�rmare de teoretiska aspekterna av ett �mnesomr�de. Inom
schackspr�ket tillh�r t.ex. beteckningarna p� olika spel�ppningar (se
nedan) nomenklaturen, medan man�vertermer m.m. tillh�r den mer
egentliga terminologin.

S�rskilt intressant f�r min unders�kning �r Nilssons resonemang om
metaforer i fackspr�k, inte minst om betydelsen av de s.k. diaforiska
resp. epiforiska elementen i metaforer. Nilsson konstaterar att fack-
spr�k beh�ver funktionella termer och att analogiska metaforer �r
mycket praktiska att anv�nda vid skapandet av nya begrepp och f�r att
kunna f�rst� nya id�er. Basen f�r analogin kan kallas metaforens epi-
foriska elelement. Denna betydelse �r allts� v�lk�nd. Men metaforen
fyller en funktion f�rst d� den uttrycker n�got nytt, dess diaforiska
element eller Óok�ndaÓ betydelse. Metaforen m�ste rymma b�da ele-
menten. Om t.ex. en utl�ndsk ordstam v�ljs (ett diaforiskt element),
kan den f� ett k�nt och d�rmed epiforiskt affix. Om en inhemsk ord-
stam v�ljs kan det diaforiska elementet uttryckas med ett avlednings-
affix, eller enbart en ny och ov�ntad kontext. ÓJu mera avl�gsen f�r
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tanken den gemensamma eller [...] den generiska egenskapen �r, som
f�renar metaforen och det den st�r f�r, desto starkare framh�vs det
diaforiska elementet.Ó (Nilsson 1974:32). Termen �r allts� bekant
genom det epiforiska elementet, best�ende av brukliga ord, inhemska
ord och avledningar, men g�rs ÓobekantÓ genom det diaforiska ele-
mentet.

I avsnittet om metaforik diskuterar Nilsson �ven tidigare teorier om
metaforer. Det finns olika synpunkter p� anv�ndningen av metaforer i
fackspr�k. En vanlig litteraturvetenskaplig syn p� metaforer �r att de
tillh�r litter�ra och inte vetenskapliga sammanhang (Nilsson 1974:21).
Enligt denna uppfattning har metaforer ingen annan funktion i veten-
skapen �n att Ófylla utÓ luckor. Nilsson f�r emellertid en �vertygande
diskussion om hur de nya betydelserna som uppkommit i varje fack
f�tt ett namn, och visar att metaforer spelar en viktig roll i fackspr�k.

Att metaforen har en funktion i fackspr�k, ut�ver funktionen att
fylla ut luckor, understryks �ven i en artikel av Dag Gundersen
(1985). Artikeln handlar bl.a. om f�rekomsten av metaforer i skriv-
och kopieringstekniska uttryck i norskan. Gundersen ger m�nga exem-
pel p� att detta fackspr�k anv�nder kroppsdelar som metaforer. Ett
enkelt exempel �r �gat p� n�len och andra redskap. Denna metafor
beh�vs egentligen inte eftersom det inte finns n�gon lucka Ð man kunde
mycket v�l anv�nt ordet h�l. Metaforen signalerar ist�llet att det �r
fr�ga om en term och att motsvarande detalj p� n�len har en s�rskild
funktion. Det verkar ocks� finnas en medveten str�van att h�lla
facktermer specifika. Det skall synas n�r det �r fr�ga om en term och
h�r spelar allts� metaforer en viktig roll. Man kan s�ga att metaforer
bidrar till terminologiseringen av fackspr�k, eller, annorlunda ut-
tryckt, till att �ka avst�ndet mellan fackspr�ket och allm�nspr�ket.
Denna str�van att g�ra facktermer specifika f�rklarar ocks� den stora
frekvensen av l�n mellan olika fackspr�k.

Gundersen betraktar liksom Nilsson metaforen som betydelsefull f�r
att g�ra termen funktionell och specifik. F�r att termen skall vara
specifik manipuleras det bekanta ordet ibland med nya element. D�r
Nilsson anger fr�mmande ordstammar, nya eller ovanliga avledningar
som diaforiska element, ger Gundersen ist�llet exempel p� hur en
Ófr�mmandeÓ referentv�rld kan komma till anv�ndning.

Ett projekt under ledning av Britt-Louise Gunnarsson (Gunnarsson
& Skolander 1991) beskriver tre fackspr�ks utveckling (medicin, eko-
nomi, teknik). Unders�kningen har dock ett begr�nsat lexikaliskt per-
spektiv. Gunnarssons forskargrupp verkar vara mer intresserad av
fackspr�kens yttre eller st�rre perspektiv och organisationen omkring



4

fackomr�dena. Deras ytterst systematiska modell �r kanske d�rf�r inte
utan vidare relevant f�r mig.

Men Gunnarsson har sammanst�llt n�gra antaganden som verkar
vara intressanta f�r min unders�kning. Hon visar t.ex. att det kommer
tidskrifter i och med fackspr�kets etablering, och h�r kan man m�jli-
gen se en paralleller med schacklitteraturens utveckling. En faktor som
enligt Gunnarsson har stor betydelse f�r fackspr�kens utveckling �r att
dominansf�rh�llanden Ð vad g�ller l�ngivande spr�k o.d. Ð f�rskjuts.
Fram till mitten av 1900-talet var tyskan det mest inflytelserika spr�ket
inom m�nga fackomr�den, d�refter engelskan. H�r kan man se vissa
paralleller vad g�ller schackspr�ket, d�r franskan under 1800-talet suc-
cessivt avl�ses av tyskan som viktigaste l�ngivande spr�k.
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3. Historisk bakgrund

3.1. Schackspelet utanf�r Sverige1

Schackspelet har varit en l�nk mellan olika kulturer under en mycket
l�ng tid. Resande, k�pm�n och ordensriddare f�rde det med sig till
Europa och Sverige. Spelets snabba utbredning och v�xande populari-
tet omvittnas i symboler, litter�ra alster och legender. M�nga gamla
engelska, spanska, tyska och andra adelssl�kter tog upp schackemblem
p� sina vapensk�ldar. Men schacket betecknas ibland ocks� som ett
typiskt folkspel, t.ex. i de gamla ryska bylinorna (folkliga episka
hj�ltes�nger) d�r de ok�nda diktarna ofta n�mner schacket och dess
vandringar �ver v�rlden. Den som kunde spela schack bra ans�gs ha en
h�gst lovv�rd karakt�rsegenskap.

Under medeltiden hamnade schackspelet dock i en moralisk svacka.
Man b�rjade bl.a. spela om pengar, och i m�nga l�nder f�rbj�ds spelet
av kyrkan. Men spelet har aldrig f�rlorat sin popularitet. D�rf�r kan
man finna schackspelet i litteratur fr�n alla tider som ett tidsf�rdriv
folk sysslar med och som tillhandah�llare av symboler och metaforer.
N�gra f� tidiga exempel: den tyska dikten Ruodlieb, �r 1030; isl�n-
ningen Snorre Sturlasons Olav den heliges saga, ca 1230; den svenska
�vers�ttningen av riddardikterna Flores och Blanzeflor och Hertig
Fredrik av Normandie, 1312; Erikskr�nikan, 1320, det �ldsta svenska
litter�ra originalverk i vilket schackspelet f�rekommer; engelsmannen
Chaucers The book of the duchess, 1369; samt otaliga senare litter�ra
verk, p� svenska Ð men med fr�mmande f�rlaga Ð t.ex. Esaias Tegn�rs
Frithiofs saga, �r 1825. Schackspelet omn�mns i Tegn�rs version av
sagan, som upptecknades p� Island under 1300-talet.2

1 Framst�llningen bygger huvudsakligen p� g�ngse encyklopedier, bl.a. Brockhaus.
2 Man kan dock s�ga att Tegn�r g�r sig skyldig till en anakronism n�r han l�ter
drottningen betecknas som Óspelets b�sta dockaÓ. Detta g�llde f�rst fr.o.m. slutet av
1400-talet (Lucenas skrift 1497, se nedan). Innan dess var drottningen en mycket
svag pj�s (Carl�n 1942; St�hlberg 1961). Det kan till�ggas, att ingenting tyder p� att
det spel, som den isl�ndska 1300-talssagans Frithiof spelar, �r just schackspelet.
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Den tidiga schacklitteraturen, som betytt mycket f�r spelets utveck-
ling, var skriven av h�ngivna spelentusiaster. Det f�rsta arbetet p� ett
europeiskt spr�k om schack �r en handskrift av den spanske kungen
Alfons X (el sabio, Õden viseÕ), fullbordad 1283. Medeltidens andra
stora schackverk �r en utf�rlig avhandling p� latin av Jacobus Cessolis
som spreds �ver hela Europa. Den blev kopierad och �versatt, och den
blev f�rebild f�r m�nga omarbetningar och plagiat. Ett exempel �r den
bok som anses vara Englands f�rsta tryckta bok, boktryckaren William
Caxtons schackbok, som bygger p� en fransk upplaga av Cessolis.
N�sta milstolpe �r �r 1497. D� kom den f�rsta schackboken med
moderna regler ut, skriven av Lucena. D�refter f�ljer m�nga.

ÓVem �r inte schackspelare?Ó fr�gar den polske f�rfattaren Jerzy
Gizycki i en av kapitelrubrikerna i Stora schackboken, en omf�ngsrik
genomg�ng av allt som ber�rts av schackspelet (1961:214). S�kert �r
att intresset f�r schackspelet delats av m�nga betydelsefulla personer.
N�gra f� exempel: vetenskapsm�n som Newton och Leibnitz; konst-
n�rer och tons�ttare som Rembrandt, Beethoven, Chopin och Philidor;
f�rfattare och filosofer som Voltaire, Diderot, Rousseau, Tolstoj,
Lewis Carrol, Karl Marx, Franz Kafka, Frans G. Bengtsson och Sven
Fagerberg; makthavare som Napoleon, Lenin, Katarina II av Ryssland
och den mongoliske er�vraren Timur Lenk (1336Ð1405), som d�pte
en stad till Schahruki  (ung. ÕkungstornÕ).

3.2. Schackspelet i Sverige1

Den f�rsta k�nda svenska samlingsplatsen f�r schackspelare var Maja-
Lisas kaffehus i Stockholm, i slutet av 1700-talet. Den f�rsta schack-
boken i Sverige kom ut �r 1771, f�rfattad av C.W. von K�nigstedt:
Kort Afhandling om Schackspel. �r 1781 publicerades i G�teborgs
allahanda den f�rsta svenska tidningsartikeln om schack. Det f�rsta
k�nda korrespondenspartiet spelades mellan G�teborg och Stockholm
�r 1831. Fyra �r senare, 1835, bildades den f�rsta svenska schackklub-
ben, Stockholms schacks�llskap.

Den andra svenska schackboken kom ut �ren 1838Ð1839. Titeln var
Handbibliothek f�r S�llskapsn�jen, och en stor del av boken �gnades �t
schacket. L.J. Hjerta var f�rl�ggare. Snart d�refter kom n�sta schack-
bok ut, denna g�ng en som enbart handlade om schack: Tilljander,
Schackspelet eller samling av [...]. N�sta schackbok som utgavs p�

1 Den f�ljande framst�llningen grundar sig p� Carl�n (1942) och St�hlberg (1961).
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svenska var William LewisÕ Schack f�r begynnare, �versatt fr�n
engelska, �r 1851. Efter dessa betydelsefulla b�cker b�rjade allm�n-
heten snart kunna finna artiklar om schack i tidskrifter. Den f�rsta
regelbundna schackspalten i Sverige (ev. i Norden) publicerades i
Illustreradt Magasin i G�teborg �r 1854. Det f�rsta svenska schack-
problemet publicerades i tryck �r 1854. En schackspalt startades i
tidskriften N�r och fj�rran av J.G. Schultz �r 1859.

�r 1861 bildades G�teborgs schacks�llskap. �ret efter utkom
SchultzÕ bok 100 uppgifter f�r schackv�nner, den f�rsta svenska
problemboken. Malm� schacks�llskap bildades 1866, och samma �r
grundades ocks� det nuvarande Stockholms schacks�llskap. Schultz var
mycket produktiv och utkom 1868 med Carl XIIs schackparti, och
1869 med Undervisning i Schackspelet. Den f�rsta nordiska
schacktidskriften, Nordisk skaktidene, b�rjade utkomma i K�penhamn
�r 1873. Det nuvarande G�teborgs schacks�llskap bildades och inte
l�ngt d�refter allt fler schacks�llskap �ver hela landet. Det f�rsta
telegrafpartiet spelades mellan Stockholm och G�teborg, �r 1885.

�r 1888 utkom Tom Wilsons schackbok Illustrerad spelbok, en
handledning [...]. Den f�rsta �rg�ngen av Tidskrift for Skak utkom
1895, och den f�rsta nordiska turneringen spelades 1897. De b�da
br�derna Ludvig och Gustav Collijn var initiativtagare, och �ret efter
utkom deras klassiska L�robok i Schack, en bok som spelat en mycket
stor roll f�r generationer av svenska schackspelare. Nordiska schack-
f�rbundet bildades �r 1899 och Sveriges schackf�rbund �r 1917.

�r 1920 arrangerades den f�rsta starka internationella turneringen i
Sverige (G�teborg). F�ljande �r gav br�derna Collijn, tillsammans
med de internationella storheterna Rubinstein, R�ti och Spielmann, ut
en ny upplaga av L�robok i Schack. V�rldsschackf�rbundet bildades
1924. Med anledning av de �ttonde olympiska spelen i Paris 1924
utlyste det franska schackf�rbundet en internationell turnering f�r
amat�rer, och de s.k. schackolympiaderna b�rjade. Sverige deltog inte
fr�n b�rjan men intr�dde i v�rldsschackf�rbundet 1926 och n�dde
internationell klass runt 1930. I schackolympiaden i Warszawa 1935
kom Sverige, med v�rldsstj�rnan Gideon St�hlberg i spetsen, p� andra
plats, och 1937 h�lls schackolympiaden i Stockholm.

Denna historik mynnar ut i, och motiverar, den tentativa period-
indelning som introduceras h�r och som ytterligare motiveras i avsnitt
4:

1771Ð1835: Bara K�nigstedt (1771) som litteratur. Det f�rekommer
knappast n�gon organiserat schackliv.
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1835Ð1885: Viss litteratur utkommer. De f�rsta schacks�llskapen
bildas. Det f�rekommer p� sin h�jd lokal t�vlingsverksamhet.

1885Ð: Grundl�ggande l�rob�cker utkommer: Wilson (1888) och
framf�r allt Collijn (1898). En tidskrift b�rjar utkomma (jfr Gunnars-
son & Skolander 1991). Turneringsverksamhet i st�rre skala p�b�rjas.
Nordens och lite senare Sveriges schackf�rbund grundas. P� 1920- och
30-talen har Sverige internationella kontakter Ð utl�ndska storm�stare
verkar i Sverige. Sverige f�r fram egna spelare av v�rldsklass.
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4. Material och metod

F�re 1771 finns endast spridda notiser om schack p� svenska. F�r
fullst�ndighetens skull �terger jag h�r de viktigaste av dem (huvudsak-
ligen efter Carl�n 1942).

Tv� svenska �vers�ttningar av riddardikter fr�n (f�re) 1312 inne-
h�ller beskrivningar av schackspelet: skrifterna Flores och Blanzeflor
och Hertig Fredrik av Normandie. N�sta svenska text som inneh�ller
uppgifter om schackspelet �r Erikskr�nikan. Schackspelet figurerar
ocks� i en f�rteckning �ver kung Magnus Erikssons skattkammare fr�n
�r 1340 (h�r m�ter ordet skaktawael) samt i kaniken Henrik i Uppsalas
testamente, uppr�ttat �r 1346 (h�r finns samma ord men i formen
skaaktaffl). Fr�n 1476 finns en handskrift som inneh�ller en versifi-
erad bearbetning av dominikanermunken Jakobus CessolisÕ latinska
schackskrift fr�n 1200-talet (se ovan), Fru Elins bok, Schacktafvels
Lek. I T�by kyrka finns en m�lning med ett antal inskrivna schack-
termer, fr�n f�re 1480. Schackspelet n�mns i skriften Historia om de
nordiska folken (1555) av �rkebiskopen Olaus Magnus. Kyrkan var
under medeltiden emot spelet, n�got som �terspeglas i texten. Men i
Orbis sensualium pictus (ÕV�rlden i bilderÕ) av J.A. Comenius (1657),
p� latin och svenska, finner man �ter en positiv syn p� schackspelet,
som nu ocks� har f�tt reglerna moderniserade (efter Lucenas skrift
fr�n �r 1497). Slutligen kan n�mnas spr�kforskaren Bj�rnst�hls rese-
brev fr�n b�rjan av 1770-talet, d�r man finner en kort beskrivning av
den ber�mde f�rfattaren och schackentusiasten Rousseaus spelstil och
�ven en notis om Voltaire som schackspelare.

Det egentliga materialet f�r unders�kningen �r f�ljande:

C.W. von K�nigstedt, Kort Afhandling om Schackspel
(1771)
Den utg�va jag anv�nt �r en faksimileupplaga fr�n 1978. Det svenska
schacket passerar den f�rsta milstolpen med K�nigstedts bok, och den
utg�r det huvudsakliga underlaget f�r de mest centrala svenska schack-
termernas uppkomst.
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Handbibliothek f�r S�llskapsn�jen, utg. av L.J. Hjerta
(1838Ð1839), del 2, h�fte 2Ð6 (f�rkortas h�refter HBS).
Detta �r den andra svenska schackboken som ges ut. I boken redog�rs
ing�ende f�r spelreglerna, med olika f�rslag om l�mpliga spels�tt. H�r
redog�rs dessutom f�r flera varianter av schackspel som f�rekom i
Europa under �ldre tider.1

C.-G. Tilljander, Schackspelet eller Samling af Schack-
partier  (1839)
Tilljander �r f�rfattare till boken, men Offenburg, ÓKunglig schack-
spelsl�rare vid milit�rh�gskolan i K�penhamnÓ, har skrivit kommenta-
rer till n�gra Óoklara reglerÓ i inledningen. Boken ger en historisk
framst�llning av spelet samt anvisningar om hur man skall g� tillv�ga
f�r p� b�sta s�tt Ón� fullkomlighetÓ. Det finns m�nga direkt-
�vers�ttningar fr�n franska, en del �ven fr�n engelska. Dessutom anges
att Óspelreglorna �ro antagna af schacksocieteten i Paris och schack-
klubben i LondonÓ (s. 17). �ven h�nvisningar till tyska f�rfattare
f�rekommer, dock inga tyska termer. Vid denna tid hade man �nnu
inte fullkomligt s�kra gemensamma regler och de diskuteras h�r.

William Lewis, Schack f�r Begynnare, utvisande de brukli-
gaste s�tt att begynna och sluta spelet jemte m�ngfaldiga
st�llningar och schackmatt (1851)
Denna l�robok av William Lewis �r en �vers�ttning fr�n engelska.
Boken �r mer kortfattad och direkt �n den f�rra, har inga filosofiska
avsnitt och f�refaller d�rf�r vara mer fackm�ssig eller ÓvetenskapligÓ.

J.G. Schultz, 100 Uppgifter f�r Schackv�nner (1862)
Man skulle kunna kalla boken �vningsbok, f�r en l�robok f�refaller
den inte vara. Pj�sernas avbildningar, beteckningar och positioner
visas endast med en bild. Framf�r allt �r boken den f�rsta svenska
introduktionen till problemschack. Schultz talar om att boken �r f�r
Óen st�rre schackallm�nhetÓ (vii). Denna schackallm�nhet m�ste d�
innefatta en publik som inte bara f�rst�r sig p� franska, utan ocks� kan
uppskatta l�ngre tyska filosofiska avsnitt, s�som citat fr�n Goethe, samt
l�ngre engelska avsnitt. Man kan allts� anta att boken �r avsedd f�r en
r�tt bildad l�sekrets.

1 T.ex. kurirspelet och Gustav den tredjes schack.
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J.G. Schultz, Carl XIIs Schackparti (1868)
Schultz har �ven skrivit Carl XIIs SCHACKPARTI, ett Minnesblad till
den 30 November 1868 (150-�rsdagen av Karl XII:s d�d). Hela boken
�r skriven som en dikt inneh�llande n�gra problemst�llningar. Den
handlar om Karl XII och en person vid namn Grothusen som spelar
schack mitt under p�g�ende krig i Turkiet. Schultz h�mtade detta �mne
n�rmast fr�n en skiss i den amerikanska schacktidningen The chess
monthly, mars 1859, med tillh�rande spelst�llningar som den store
problemkomponisten S. Loyd komponerat.

Schultz, Schackspelet. 2:a uppl. (1871)
Boken utkom tv� �r efter SchultzÕ d�d (1:a uppl. 1869). Jag har valt
andra upplagan d�rf�r att den �r kraftigt utvidgad och bl.a. inneh�ller
namnen p� m�nga nya spel�ppningar.

T. Wilson, Illustrerad Spelbok, en handledning i de flesta i
Sverige och utlandet brukliga spel, s�som [...] (1888)
H�r utvecklas bl.a. spel�ppningsnomenklaturen ytterligare.

L. & G. Collijn, L�robok i Schack (1898)
F�rfattarna och br�derna Ludvig och Gustav Collijn var h�ngivna
schackentusiaster och hade i flera �r givit ut Tidskrift f�r schack.
Boken �r mycket inneh�llsrik och spelade en utomordentligt stor roll
f�r utvecklingen av det svenska schacklivet.

Tidskrift f�r Schack 1902Ð1903, 1920Ð1921, 1924Ð1925,
1934, 1942, 1949, 1952 och 1954Ð1955 (f�rkortas TfS)
Tidskriften har funnits sedan 1895 (jag har inte f�tt tag i �ldre
�rg�ngar �n 1902). En stor del av inneh�llet utg�rs av spelade partier
med kommentarer. Det finns (s�rskilt i b�rjan) artiklar p� svenska,
norska och danska.

L. & G. Collijn (under medverkan av R. Reti, A. Rubinstein
och R. Spielmann), L�robok i Schack. 2:a uppl. (1921)
F�rutom att stavningen har ÓmoderniseratsÓ (pjes > pj�s; hafva > hava)
finns h�r �tskilliga f�r�ndringar i f�rh�llande till f�rsta upplagan
(1898). N�gra nya tips kommer fr�n de nya medarbetarna och
Óv�rldens fr�msta schackanalytikerÓ.
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Eric Carl�n, Schackspelet i Sverige, fr�n �ldsta till nu-
varande tid (1942)
Boken ger s�v�l empiriskt material som k�lluppgifter.

Schuster, Spel�ppningar (sv. �vers. 1985)
Boken har tagits med som exempel p� en modern l�robok.

Ytterligare n�gra b�cker �terfinns i k�llf�rteckningen men noteras inte
h�r, d� deras bidrag till termutvecklingen �r obefintligt eller ytterst
ringa.

Det genomg�ngna materialet innefattar de viktigaste verken inom
den svenska schacklitteraturen t.o.m. Collijn (1898) Ð och �ver huvud
taget en ansenlig del av 1800-talslitteraturen. F�r 1900-talet �r urvalet
sj�lvfallet mycket mer begr�nsat.

Materialet ovan, samt den yttre organisationens utveckling som dis-
kuterades i 3.2, motiverar f�ljande tentativa periodindelning:

1 Introduktion. 1771Ð1835. K�nigstedt (1771), den f�rsta svenska
schackboken, �r en sj�lvklar k�lla, och i stort sett den enda, f�r
schackterminologins introduktion.

2 Etablering. 1835Ð1885. Med Sveriges andra och tredje schackbok,
HBS (1838) och Tilljander (1839), b�rjar schacket etableras och
utvecklingen forts�tter med LewisÕ och speciellt SchultzÕ b�cker.
Schackklubbar bildas och lokal t�vlingsverksamhet f�rekommer.

3 Konsolidering. 1885Ð. Wilsons och Collijns b�cker (1888, 1898) �r
helt fundamentala, ocks� f�r konsolideringen av schackterminologin.
N�gra fler schackb�cker, samt ungef�r var tionde �rg�ng av Tid-
skrift f�r schack, ger en god bild av hur schackterminologin kon-
solideras. Det svenska schacklivet organiseras p� nationell niv�, och
internationella kontakter etableras. Runt 1930 har Sverige spelare av
v�rldsklass.

Schacklitteraturen fr�n 1771 till idag f�rv�ntas allts� spegla f�r�nd-
ringar i terminologin. F�r att belysa dessa f�r�ndringar har jag
excerperat materialet noga och j�mf�rt det med uppgifter i SAOB och
andra ordb�cker. Terminologins utveckling �sk�dligg�rs �ven genom
en kronologisk uppst�llning (se tabellerna i bilagan).
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5. Unders�kningen

5.1. Inledning

Kapitlet �r, bortsett fr�n inledning och sammanfattning, indelat i tre
avsnitt, ett f�r var och en av de tre perioderna (se ovan). Den stora
majoriteten av ord �r dessutom uppdelade i sex avdelningar under
varje avsnitt. Tabellerna i bilagan f�ljer denna indelning. D�r finns
�ven en sjunde tabell som sammanfattningsvis st�ller upp terminologi-
serade sammans�ttningar fr�n de �vriga tabellerna.

Indelningen av schacktermerna framg�r av f�ljande uppst�llning.
H�r �terges de allra centralaste schacktermerna inom varje grupp,
huvudsakligen i enlighet med det moderna bruket. Meningen �r ocks�
att uppst�llningen skall ge en sorts ÓgrundkursÓ i schackspelet s� att
�ven den icke schackkunnige skall ha l�ttare att f�lja den fortsatta
framst�llningen.

1 Pj�ser och rekvisita. Numera heter pj�serna kung, dam, torn,
springare, l�pare och bonde. Alla utom b�nder �r av h�gre rang och
kallas ibland huvudpj�ser eller bara pj�ser. Man spelar p� ett br�de
eller spel, med 64 rutor (82), s.k. f�lt. Br�det har vertikala linjer
och horisontella rader. Br�dets fyra mittersta f�lt kallas centrum,
och kanterna kallas flyglar.

2 Spelets faser. Det finns tre huvudsakliga faser i ett schackparti:
(spel-)�ppning, mittspel och slutspel. Speciellt spel�ppningarna har
f�tt m�nga olika namn efter personer och platser som �ppningarna
anknyter till. D�rf�r har �ven en man�verterm kommit att placeras
h�r, n�mligen gambit, som egentligen inneb�r ett offer, men som
alltid ing�r i en �ppning och likt andra �ppningar har f�tt olika
namn.

3 Speciella man�vrer. Spelets m�l �r ytterst att s�tta motst�ndarens
kung matt. Ett direkt hot mot kungen kallas schack. Kan kungen inte
f�rsvaras mot detta hot �r han matt och spelet slut. Oavgjort spel
kallas remi, och en speciell regel g�r partiet oavgjort vid patt.
Spelarna flyttar sina pj�ser, g�r drag, varannan g�ng. Ett delm�l kan
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vara att sl� (ta) motst�ndarens pj�ser (vinna bonde, l�pare, etc.). Ett
speciellt s�tt att sl� med bonden kallas en passant. Genom att enligt
speciella regler flytta b�de kungen och tornet kan man f�rsvara sin
kung: man utf�r rockad (man rockerar). Om en bonde n�r sista
raden, motst�ndarens f�rsta, genomg�r den en f�rvandling till en
pj�s av h�gre rang; det kallas att g� i dam. Man kan f� f�rdel och
vinna tempo och kvalitet. Man kan offra eller byta pj�ser. Man talar
om angrepp (numera s�llan anfall) och gardering av pj�ser. Ett
speciellt dubbelangrepp av en springare kallas (springar-)gaffel.

4 Problemterminologin. Som en speciell genre framst�r problem-
schacket. Problemf�rfattare eller komposit�rer komponerar pro-
blem som skall l�sas i ett visst antal drag. Oftast finns det endast en
l�sning. Unders�kningen av denna terminologi omfattar huvudsak-
ligen den initiala fasen och den behandlas bara i st�rsta korthet.

5 Yttre organisation. Exempel p� f�reteelser med anknytning till yttre
organisation �r t�vlingar, turneringar, s�llskap, litteratur, titlar och
ut�vare, och n�gra exempel p� mer speciella termer �r schackklubb,
m�stare, storm�stare och f�rsta bordet.

6 Notation. En kortfattad uppteckning av ett parti g�rs med en speciell
notation. Dragen numreras, och man anv�nder en sorts koordinater
f�r br�dets f�lt, siffrorna 1Ð8 f�r raderna och bokst�verna aÐh f�r
linjerna, f�r att beskriva pj�sernas platser, samt f�rkortningar av
spelpj�sernas namn (numera med undantag f�r b�nderna). Det finns
symboler som betyder sl�r, rockad, schack, matt, samt f�r kommen-
tarerna bra eller d�ligt drag (jfr 5.2.6 och bilagan).

Gr�nserna mellan grupperna kan ibland k�nnas vaga. Vissa termer kan
vara sv�ra att placera in i en best�md grupp, men i huvudsak har ovan-
st�ende indelning visat sig praktisk.

5.2. Introduktion, 1771Ð1835

5.2.1. Pj�ser och rekvisita

Spelbr�det kallas i K�nigstedt (1771) bricka och br�de. K�nigstedt
skiljer inte p� rad och linje, utan de kallas b�da linea. F�lt kallas ruta
och cas, det sistn�mnda med betydelsen ÕhusÕ, liksom d�tidens engelska
term f�r f�lt, house. Ordet h�rn anv�nds i betydelsen ÕflygelÕ.

Pj�s heter pi�ce. Alla pj�ser har ben�mning. K�nigstedt �r m�rkbart
p�verkad av utl�ndsk schacklitteratur. Ben�mningen p� schackkungen,
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som enligt SAOB fram till 1755 varit (en) schack, har nu r�ttat sig
efter de europeiska spr�ken och �versatts till olika varianter av svenska
resp. franska ord: kung, kong, konung, roi, roy. Spelets namn �r
schack, liksom p� de �vriga v�steuropeiska spr�ken. Spelet har en
milit�r anknytning, vilket t.ex. syns i uttrycket den fientliga kungen,
samt i att huvudpj�serna kallas officerare.

Flera moderna termer f�r pj�ser har mer �n en motsvarighet hos
K�nigstedt Ð ofta b�de en svensk och en fransk: pj�sen bonde ben�mns
med �vers�ttningsl�nen bonde och soldat samt direktl�nen pion och
pijun; dam  heter drottning och reine; torn heter torn och tour.1

Springaren kallas h�st, och l�paren heter redan nu l�pare.
Den enda platsen p� br�det som anges med ett namn �r damrutan,

som syftar p� den ruta som bonden n�r n�r den g�r i dam p�
motst�ndarens f�rsta rad. Detta samt man�vertermen komma i dam �r
de enda exemplen p� att termen dam existerar redan vid denna tid-
punkt, d� sj�lva pj�sen normalt heter drottning. I K�nigstedt (1771)
finns allts� bel�gg f�r dam som schackterm, och det tidigare �n vad
SAOB anger (1817).

F�rekomsten av tv� b�nder p� samma linje betecknas med en term
som i princip kommit f�r att stanna, h�r med ett adjektiverat perfekt
particip och huvudord: dubblerad bonde (idag dubbelbonde).

5.2.2. Spelets faser

Inga ord f�r spelets faser finns noterade hos K�nigstedt. Ordet �pp-
ning f�rekommer visserligen men inte i den rent schackliga, strate-
giska betydelsen som �r g�ngse idag, utan i en sorts krigsmetafor:
Ósedan de har brutit sig igenom och skaffat �ppningÓ.

Ordet parti finns inte hos K�nigstedt men ordet �r belagt under
introduktionsfasen Ð SAOB anger ett f�rstabel�gg fr�n 1800.

5.2.3. Speciella man�vrer

De viktigaste termerna f�r spelets man�vrer finns redan: (g�ra) matt,
schack, rocquad, rocquera, komma i dam (idag g� i dam) och remis.

1 Den persiska termen f�r torn (rukh) finns �verf�rd i man�vern rockad. P� engelska
d�remot �r detta omv�nt; torn heter vanligtvis rook, och rockera heter castle (Randveer
1995).
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Flera av orden har funnits l�nge. I T�by kyrka Ð se ovan Ð finns en
m�lning p� ett valv med skriften jak spelar tik mat fr�n f�re 1480
(Hildebrand 1864Ð78). Detta bel�gg av ordet matt �r det tidigaste som
jag funnit. SAOB n�mner inte detta exempel, utan f�rst K�nigstedts
fr�n �r 1771. Men enligt SAOB skall det idag vanliga adjektivet matt i
betydelsen Õtr�tt, kraftl�s, blek, svag, oj�mnÕ, med f�rsta bel�gg �r
1628, ha sitt ursprung i schacktermen matt. P� SAOB-redaktionen �r
man allts� medveten om att schacktermen m�ste funnits f�re 1771, och
ordboken anger ocks� att ordet matt �r belagt i fornsvenskan. Termen
schack finns ocks� belagd tidigt, p� 1300-talet (se kap. 4). Enligt
SAOB finns det ett tidigare bel�gg (1712) f�r termen remis med
besl�ktad betydelse, Õjag st�ller/s�tter/l�gger tillr�tta, vi b�rjar omÕ,
men d� som kortspelsterm.

Den speciella en passant-regeln finns f�rklarad men har ingen term.
Det franska inflytandet �r annars m�rkbart i ordl�nen och stavningen.

K�nigstedt anv�nder en del ordformer som inte �r s� vanliga idag,
t.ex. substantiven matten, schacken, schackning som enbart syftar p�
f�reteelsen att s�tta motst�ndaren matt, resp. i schack. Man tr�ffar
ocks� p� termen f�rt�ckta schacker, som idag ersatts av avdragsschack.

Den idag vanliga termen drag finns redan hos K�nigstedt (f�re
SAOB:s f�rsta bel�gg fr�n �r 1780), men h�r anv�nds �ven m�nga
andra ord f�r betydelsen Õatt flytta en pj�sÕ: f�ra, flytta, framdraga,
tillbakadraga; de sista tv� visar beroendet av det milit�ra spr�ket. �ven
substantiven flyttning och r�relse finns. Att sl� en pi�ce varieras med
att taga, liksom med substantivet slag. Ytterligare n�gra termer pekar
p� beroendet av det milit�ra spr�ket och i n�gra fall p� det franska
inflytandet: retr�tt, attaque, d�fence, f�rsvar, pj�serna faller, man
tappar spelet, upoffrar en pj�s; betydelsen Õgardera en pj�sÕ uttrycks
med bet�cka, och den idag vanliga termen hot uttrycks hos K�nigstedt
vanligen av en fara �r hotande.

Termen patt (som adjektiv) �r belagd under introduktionsfasen,
dock inte hos K�nigstedt men v�l i en ordbok fr�n 1786 (SAOB).

5.2.4. Problemtermer

K�nigstedt (1771) inneh�ller inget som antyder f�rekomsten av pro-
blemtermer.
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5.2.5. Yttre organisation

Det finns ingen yttre organisation omn�mnd i K�nigstedt (1771),
naturligt nog.

5.2.6. Notation

Det finns �nnu ingen kortfattad notation. Genitivattribut och huvudord
anger pj�serna och deras positioner: kungens l�pares bonde, kungens
l�pares tredje ruta. Notationen har f�r�ndrats m�rkbart sedan 1771.
F�r att g�ra skillnaden �sk�dlig visar jag K�nigstedts exempel, samt
samma drag med dagens notation. F�rst K�nigstedt (1771):

De Hvita f�ra sin Kongs Bonde 2:ne steg, de Svarta g�ra det samma, de
Hvita sin Drottnings L�pares Bonde 1 steg, de svarta sin Kongs H�st p�
hans L�pares 3:dje ruta, f�r at taga hvita Konungens bonde, Hvita
Drottningen p� hennes L�pares 2:dra ruta, svarta Konungens L�pare p�
Drottningens L�pares 4:de ruta, Hvita Kongens H�st p� hans L�pares
3:dje ruta. Svarta Drottningens H�st p� hennes L�pares 3:dje ruta, f�r at
f�rsvara Kongens Bonde.

Dessa sex inledande drag i ett parti �terges idag med f�ljande notation:

1. e4 e5 2. c3 Sf6 3. Dc2 Lc5 4. Sf3 Sc6 5. Lb5 d6 6. d4 Lb4.

5.2.7. Sammanfattning

I K�nigstedt (1771) finns termer f�r det allra viktigaste i spelet. De
betecknar huvudsakligen pj�serna och de mest centrala man�vrerna.

Den milit�ra anknytningen �r tydlig, och hela spelet liknar en
krigssk�deplats: man attaquerar, man har D�fence, Tactique, pj�ser av
h�gre rang kallas officerare, b�nderna eller soldaterna drar fram osv.

Det f�rekommer ofta ej anpassade direktl�n. Den franska p�verkan
�r mycket stark i b�de direktl�n och f�rsvenskningar, t.ex. i ord som
Attaque, D�fence, Tactique, gardez la Reine, attaquera, conservera sina
pi�car. Detta g�ller inte endast den centrala terminologin utan �ven den
mera perifera: uti sin Inactivit�, confundera, jag souponerar, den apli-
cablaste tiden. Visserligen �r det franska inslaget i svenskan i allm�nhet
mycket stort under 1700-talet, men detta g�r troligen ut�ver det.

�vers�ttningsl�n finns ocks�. Ett tyskt �vers�ttningsl�n �r t.ex. den
vanliga termen bonde. P� b�de franska och engelska har man �vertagit
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och anpassat den persiska termen pijun (ÕfrontsoldatÕ) till pion och
pawn, men p� tyska heter pj�sen Bauer, vilket troligen f�rklaras av att
den tidens vanliga frontsoldater ofta var b�nder (jfr l�nordet pionj�r
Õf�reg�ngareÕ). �ven �vers�ttningsl�n fr�n franskan (ytterst persiskan)
finns, bl.a. termen soldat, men termen bonde �r vanligare.

Andra exempel p� �vers�ttningsl�n �r termerna drag, flyttning och
r�relse. P� n�stan alla stora spr�k betyder schacktermen numera
Õflytta, r�ra, spelaÕ. Ett undantag �r tyska d�r termen Zug (ziehen)
betyder drag (draga), den term som i svenskan �r vanligast idag.

Orden �ppning och gardering finns inte i dagens utvidgade betydel-
se. Men de initieras m�jligen h�r f�r en framtida terminologisering, i
och med f�rekomsten av uttryck som skaffat �ppning och gardez la
reine.

Under decennierna efter 1771 sker enstaka kompletteringar av den
svenska schackterminologin, men n�gra mer avg�rande framsteg kan
inte noteras under resten av introduktionsperioden.

5.3. Etablering, 1835Ð1885

5.3.1. Pj�ser och rekvisita

Under den andra perioden f�r spelbr�det mer specifika beskrivningar.
Den allm�nna termen fr�n 1771, linea, utvecklas till de mer specifika
tornlinje, damelinje, linea aÐh samt officerslinje (rad 1Ð8). Linea/linje
har i b�rjan av perioden fortfarande b�de ÓvertikalÓ och ÓhorisontellÓ
inneb�rd. Men i Schultz (1871) finner man en differentiering: rad och
linje. Ruta och cas har f�tt synonymen f�lt, en milit�r anspelning, och
sammans�ttningen anfallsf�lt kommer. �r 1838Ð39 kommer ocks�
termen flygel (tidigare h�rn), liksom sammans�ttningen flygelb�nder.
�r 1862 kommer �ven den tyska termen Damenfl�gel. �ven flygel �r
egentligen en milit�rterm. B�de f�lt (i st�llet f�r det allm�nspr�kliga
ruta) och flygel (i st�llet f�r det allm�nspr�kliga h�rn) �r goda
exempel p� hur metaforiken, i detta fall en milit�r metaforik, bidrar
till terminologiseringen av schackspr�ket (jfr kap. 2).

I b�rjan av perioden �r det fr�mst terminologin kring pj�serna som
f�rfinas, genom sammans�ttningar och nya nominalfraser med an-
knytning till man�vrer: marquerad & garderad pjes, anfallspjes, samt
verbfrasen byta pjeser och sammans�ttningen pjesbyte (d�r pjes st�r
f�r vilken pj�s som helst). Termen officerare byts ut till huvudpjes
1851, en term som 1871 f�rkortas till pjes. Den likas� milit�rt inspire-
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rade termen honn�rspjes lanseras 1878, men den blir f�rmodligen inte
l�ngvarig. (En parallell med bridgespr�ket �r dock av intresse: d�r
kallas de finaste korten honn�rer.)
 De specifika pj�sernas namn eller beteckningar f�r deras tillf�lliga
egenskaper utvecklas. Ofta �verg�r nominalfraser till samman-
s�ttningar: dubbla B�nder Ð dubbelb�nder, kungens bonde Ð kungs-
bonde, drottning-, torn-, kungstornsbonde, damh�stbonde, fri-, gam-
bit-, mitdel-bonde, drottningl�pare, kungsh�st. Franska termer
f�rekommer �ven under etableringsperioden, men i mindre omfatt-
ning: pion marqu�, case marqu�, gardez la reine, roi depouill� samt
�vers�ttningen blottad kung. K�nigstedts fientliga kung har nu blivit
sammans�ttningen motkungen.

I Schultz (1862) �vertas termen springare fr�n tyskan och ers�tter
h�st, samtidigt som dam g�r sitt int�g (samtidigt med den tyska termen
Damenfl�gel). Termen dam har tidigare bara f�rekommit i kontexten
g� i dam. N�gra �r senare kommer de nya sammans�ttningarna dam-
springare och kungsspringare (samt flera man�vertermer med spring-
are och dam som f�rled). Dam verkar nu konkurrera p� allvar med
drottning, och springare blir den ÓriktigasteÓ termen. Utbytet av ordet
h�st mot springare �r ytterligare ett exempel p� schackspr�kets fort-
skridande terminologisering.

5.3.2. Spelets faser

N�gra spel�ppningsbeteckningar kommer redan i HBS (1838): italien-
ska spel, greve Br�hls spel, samt sammans�ttningar med termen gam-
bit/gambet: kungsgambit, drottninggambit, Cunninghamgambit. Den
idag vanliga strategiska betydelsen av �ppning dyker upp b�de 1839
och 1851, men d� endast i verbform: man �ppnar spelet genom att dra
en bonde.

�r 1871 kommer substantivet �ppning/�ppnande j�mte samman-
s�ttningen spel�ppning, och d� formligen exploderar terminologin f�r
olika spel�ppningar, med m�nga olika namn p� spel och partier. De
har namn efter personer, t.ex. Philidors gambit, l�nder och st�der,
t.ex. spanskt parti, Wienerparti, och pj�ser, t.ex. ryskt springarspel (se
tabell 2 i bilagan). Nya �vergripande termer f�r att gruppera spel-
�ppningarna introduceras: �ppna/slutna spel (dvs. �ppning med kungs-
bonden resp de �vriga b�nderna). Ordet �ppning g�r �nnu inte att
finna i SAOB; spel�ppning �r d�remot belagt, men f�rst 1878.
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Termen mittspel finns �nnu inte. Men termerna slutspel och slutparti
kommer i Tilljander (1839).

5.3.3. Speciella man�vrer

Ursprungsorden schack, matt, rockad, och remi �r s� gott som stabili-
serade, �ven stavningen och b�jningen, och nya ord och begrepp
b�rjar bildas utifr�n dem, i flera fall redan i HBS (1838): blindmatt
(att g�ra matt utan att se det), narrmatt (matt i tv� drag fr�n
utg�ngsst�llningen), skolmatt (matt i fyra drag), samt deras engelska
ekvivalenter foolÕs mate och scolarÕs matt. �ret efter, i Tilljander
(1839), anv�nds ist�llet termerna l�rlings- och sch�fermatt (sch�fer
fr�n ty. Õf�raherdeÕ), troligen med samma inneb�rd som skolmatt.
Termerna qu�fmatt, Bastillmatt och tokmatt (= narrmatt) kommer
1851, och 1871 kommer franska och tyska varianter av den viktiga
termen kv�vmatt: mat �touff�, ersticktes Matt.

Morfemet schack finns representerat i flera ordklasser (verb, adjek-
tiv, interjektion, substantiv): schacka, schackande, vara schackad,
schack!, samt nominalfraserna cacherad & masquerad schack, upp-
t�ckt, aft�ckt (numera avdrags-), enkelt och dubbelt schack, som 1871
blir dubbelschack. Ett franskt direktl�n noteras ocks�, men det blir
f�rmodligen inte l�ngvarigt: �chec perp�tuel (nu evig schack).

Termen patt (som substantiv, jfr ovan) kommer 1838, liksom sam-
mans�ttningen pattspel. Sammans�ttningen sjelfpatt (en problem-
schacksterm) kommer �r 1862 och 1871 upptr�der termen pattst�ll-
ning.

I Lewis (1851) kommer termen en passant, sedan l�nge f�rklarad
men dittills aldrig n�mnd vid namn. Det �r en av de mycket f� termer
som �n i dag har en rent fransk form. I Schultz (1862) bildas en sam-
mans�ttning: en passant-slag.

Efter att termen f�r ÕoavgjortÕ 1771 stavats remis, och 1838 remise,
stabiliseras stavningen 1839 till remi (�ven l�ngt senare f�rekommer
dock stavningen remis). �ven remi bildar samma �r en samman-
s�ttning: remispel.

Under denna period h�nder det mycket med den �vriga termino-
login, som �nnu inte �r stabil.

Att Õflytta en pj�sÕ uttrycks 1838 p� �nnu fler s�tt �n i K�nigstedt:
med substantiven flyttning, drag samt de betydligt vanligare verben
draga, spela, framtr�nga, framrycka, framf�ra, anrycka samt substan-
tiven framryckning, anryckning. Mot slutet av perioden anv�nds
verben flytta, spela, g� och substantiven drag, flytt och steg. Samman-
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fattningsvis visar sig orden draga/drag ha st�tt sig och i slutet av
perioden vara de som n�stan uteslutande anv�nds. En m�ngd samman-
s�ttningar bildas ocks� med substantivet drag som efter- eller f�rled:
1839 miss-, mot-, n�d-, feldrag och 1862 hufvud-, slut-, aflednings-,
afv�ntnings- och tempotv�ngsdrag.

Den viktiga termen kombination (f�rutsedd, ofta �verraskande,
dragf�ljd) introduceras i Schultz (1862), m�jligen fr�n b�rjan som en
problemschacksterm. Numera tillh�r den fr�mst partischacket.

Uttrycket g� i dam har ocks� flera alternativ: fr�n K�nigstedts
komma i dam 1771 till HBS (1838): rycka till, framtr�nga till, komma
i, komma till, vinna dam och den dame-s�kande bonden. I Schulz
(1871) finner man bondens avancemant, bondens befordran samt g� i
dam (= det moderna uttryckss�ttet).

Termen taga �r vanligast i b�rjan av perioden men varieras med sl�,
(slag), vinna. Verbfrasen byta pj�ser och sammans�ttningarna drott-
ningbyte och tornbyte kommer 1838, dambyte, bytesv�rde, spelv�rde
kommer 1871, d� termen v�rde introduceras med anknytning till pj�-
sernas olika styrka.

En ny fras som �r relevant i sammanhanget dyker upp 1838. I de
f�rsta schackkapitlen i HBS noteras vinna och f�rlora tid, i de senare
vinna och f�rlora tempo. �vers�ttningsl�net tid har utvecklats Ótill-
bakaÓ till direktl�net tempo. Sk�let till det kan ligga i att den egentliga
betydelsen inte ligger i ÕtidÕ utan i Óf�rspr�ngetÓ som t.ex. vitspelaren
har, och att man d�rmed �nskar att f�rtydliga den schacktypiska ter-
men. Detta �r ytterligare ett exempel p� terminologisering med hj�lp
av en sorts metafor (jfr Gundersen 1985). Verbfraserna st�r sig genom
hela perioden (och �n i dag), och sammans�ttningen tempotv�ng skapas
1862.

Retr�tt (fr�n 1771) tycks vara ett stabiliserat ord och varieras endast
med verbet retirera. F�rsvar och d�fence/defensiv varieras men verkar
ocks� vara typiska schackord.

Termen attack fr�n 1771 f�rsvinner och ers�tts med termerna anfall
och angrepp (idag mest angrepp). B�da anv�nds �ven som verb och
b�da bildar sammans�ttningar: 1838 gambitanfall, anfallsf�lt, -l�pare,
-pjes, -plan, 1871 dam-, springar-, kungsanfall, mot-, dubbelangrepp.

Upoffra (fr�n 1771) st�r sig, men varieras med offrera 1839. I
Schultz (1862) f�rekommer substantivet offer f�r f�rsta g�ngen och i
samma bok kommer sammans�ttningarna drottningsoffer och avled-
ningsoffer. I Schultz (1871) finns �ven uppoffring.

K�nigstedts hotande fara st�r sig genom hela perioden, men det som
idag heter gardera varierar mycket: bet�cka, skydda, underst�dja,
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fr�lsa, parera (schackmatten), f�rsvara och betrygga. Men redan i HBS
(1838) finns termen garderad pjes, och om man skall vara riktigt noga
kan termen, i fransk tappning, vara initierad redan av K�nigstedt:
gardez la reine.

5.3.4. Problemterminologins uppkomst

I HBS (1838) finns problemterminologin representerad endast genom
ett tyskt ord: Schackspielskunst. I Tilljander (1839) n�mns dock flera
svenska problemtermer: problemer, slutspelspartier, forcerad patt, och
dessutom talas det om problemskapare: klassiska autorer, schackspels-
autorer.

Problemtermer blir mycket vanliga genom Schultz (1862). N�gra
exempel �r schackproblem, schackuppgifter, l�sningar, sjelfmatt, sjelf-
patt och de engelska termerna f�r komponera, komposition, allts�
compose, composition. I Schultz (1868) anv�nds termen komponera
f�r f�rsta g�ngen.

Enligt SAOB registreras det f�rsta bel�gget f�r termen schack-
problem, sorterat under problem, 1854. Betydelsen av problemer
(Tilljander 1839) har man m�jligen f�rbisett. Men det m�ste till�ggas
att problem vid denna tid vanligtvis betydde Õmer eller mindre kom-
plicerad uppgift som f�rel�gges n�gon till l�sningÕ. Schackspelet har
beh�llit den ursprungliga betydelsen, medan ordet problem har �ndrat
betydelse i vardagsspr�ket. D�rmed uppfattades m�jligen inte problem
som ett specifikt schackligt uttryck, vilket det i allra h�gsta grad �r
idag.

5.3.5. Yttre organisation

I HBS (1838) talas om schackklubben i London (SAOB:s f�rsta bel�gg
p� schackklubb  �r fr�n 1885), och i Tilljander (1839) �ven om
schacksocieteten i Paris, de f�rsta tecknen i det svenska schackspr�ket
p� en yttre organisation i schackv�rlden. Man skriver h�r ocks� om
m�stare, m�sterspelare och schackspelsl�rare.

N�gon svensk schackorganisation visar sig inte i litteraturen f�rr�n i
Schultz (1868). D�r finner man ordet schacks�llskap, efter att det bil-
dats s�dana i Stockholm, G�teborg och Malm�. Man kan f�rv�nta sig
en �kning av organisationstermer nu d� en rik schacklitteratur utveck-
las, b�cker och schackspalter skrivs och m�nga schacks�llskap grundas.
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5.3.6. Notation

Alla pj�snamn som samtidigt anger pj�sens plats i utg�ngsst�llningen,
kungspringare o.d., visar att behov av rad- eller linjebeteckningar p�
br�det finns. Den moderna notationen b�rjar nu utvecklas. I HBS
(1838) finns notationssymboler upptecknade; bl.a. anv�nds initialf�r-
kortningar av pj�snamnen: K, D, L, H (f�r h�st), T, B. Inte f�rr�n
1862 �ndras f�rkortningen H till S f�r springare.

I HBS (1838) f�rkortas K�nigstedts term taga till t. �ret d�rp� har
man importerat symbolen : (kolon), som st�r sig resten av perioden.

Termen Schack! f�r det kors som symbol som �nnu anv�nds.
(Endast i �vers�ttningen 1851 skrivs dessutom sch ut.) Schackmatt f�r
1838 ett dubbelkors som symbol. Detta f�rsvinner dock i litteraturen
mellan 1839 och 1862, d� man ist�llet skriver ut ordet, f�r att komma
tillbaka 1862, och sedan st� sig. I HBS (1838) inf�rs �ven en f�rkort-
ning f�r rockad, en asterisk, som inte tas efter av den f�ljande littera-
turen. Mot slutet av perioden inf�rs av Schultz symbolen [ ] f�r
kommentaren bra drag, 1871 �ndrat till (!), samt (?) f�r ifr�gasatt
drag. Numera anv�nds i f�rsta hand ? eller ! (utan parentes) om d�liga
resp. bra drag.

Idag anges inte vems tur det �r att vara vid draget, d� man vet att
det f�rst antecknade �r vits drag och det andra �r svarts. Men �r 1838
anges Hvita & Svarta vid dragen, f�r att n�sta �r anges med typogra-
fiskt medel: beskrivningen av de vitas notation g�rs med Ólatinska
bokst�fverÓ medan de svartas beskrivs med ÓsvenskaÓ. Lewis (1851)
g�r tillbaka till att skriva ÓHvita & SvartaÓ som rubriker �ver de i
kolumnform uppst�llda dragen. Denna konvention till�mpas forts�tt-
ningsvis under perioden.

5.3.7. Sammanfattning

Schackterminologin genomg�r under perioden en successiv f�rsvensk-
ning, samt en omfattande differentiering. Exempel finner man i
bondens m�nga olika namn beroende p� funktionen, t.ex. gambitbonde,
mitdelbonden, dame-s�kande bonden, beskrivningen av br�det,
�ppningar och gambits som f�r namn, samt en m�ngd termino-
logiserade Óallm�nna ordÓ som st�llning (tabell 7, bilaga). Ofta kon-
kurrerar dock �nnu tv� eller flera termer: t.ex. anfall/angrepp, be-
t�cka/skydda, dam/drottning, drag/framryckning.
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Olika faser i schackspelet f�r termer. Termen spel�ppning introdu-
ceras och �ppningarna f�r namn efter pj�ser, upphovsm�n eller -plat-
ser. Termen slutspel myntas ocks�; den kommer �ven till anv�ndning i
problemterminologin, som nu b�rjar byggas upp.

En viss effektivisering av schackspr�ket inneb�r det att en del
hyperonymer introduceras, t.ex. pjes (l�tt, tung) ist�llet f�r huvudpjes
eller officerare, samt sammans�ttningar som binder samman �ldre
verbfraser, t.ex. tempotv�ng, drottningoffer och afledningsdrag.

Den svenska schackterminologin visar en st�rre p�verkan fr�n
tyskan under etableringsfasen �n tidigare, t.ex. genom termerna
springare (ty. Springer) och angrepp (ty. Angriff), f�rut attack. �ven
�verg�ngen fr�n drottning till dam tyder p� tysk p�verkan, eftersom
termen f�r spelpj�sen p� alla viktiga spr�k betyder ÕdrottningÕ utom
just p� tyska d�r den betyder ÕdamÕ.

Speciellt HBS (1838) uppvisar ett kraftigt f�rkortat notationssystem,
som med viss f�rdr�jning blir stilbildande.

5.4. Konsolidering, 1885Ð

5.4.1. Pj�ser och rekvisita

Termerna f�r pj�ser och rekvisita �r i stort sett f�rdigutvecklade f�re
1885. N�gra saker som sker under konsolideringsfasen �r att hypero-
nymerna pjes och figur f�r officerare/huvudpjeser, som kom 1871, nu
b�rjar bilda sammans�ttningar: pjesvinst, pjesf�rlust, figurvinst, samt
nominalfraser med attributen l�tt och tung. L�tta pjeser �r l�paren och
springaren, och tunga pjeser �r tornet och damen.

En viktig strategisk term �r (att besitta) centrum. Den introduceras i
Collijn (1898). Termen mittelb�nder �ndras �r 1902 namn till cen-
trumb�nder. Termen centrum, som �r ytterst viktig idag och speglar
det f�rdjupade schackt�nkandet mot 1800-talets slut, verkar inte vara
vanlig i mina tidigare k�llor. (Jfr Gundersen 1985 om att termer skall
se ut som termer, analogt med h�st/springare.) Fr�mst genom br�der-
na Collijns b�cker och Tidskrift f�r Schack blev termen vanlig. Man
talar ocks� om att beh�rska centrumf�lten. Det g�r inte att finna
uppgifter om centrum som schackterm vare sig i SAOB eller NEO,
d�remot om ordet som milit�rterm. Man kan fr�ga sig varf�r de b�da
termerna flygel och centrum, som tillh�r samma referensram i det
l�ngivande milit�ra fackspr�ket, kom till schackspr�ket med 60 �rs
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tidsavst�nd till varandra. B�da termerna Zentrum och Fl�gel �r sedan
l�nge etablerade tyska schacktermer.

Den ytterligare differentieringen kan illustreras med termen trip-
pelb�nder (Õtre b�nder p� samma linjeÕ). Att en term inte funnits f�r
detta tidigare beror m�jligtvis p� experternas inst�llning, som enligt
t.ex. K�nigstedt (1771) var att man inte borde hamna med flera b�nder
p� linje. (�ven termen kvadrupelbonde finns, men st�llningar med
fyra b�nder p� samma linje har bara f�rekommit i ett f�tal partier.)

5.4.2. Spelets faser

Terminologin f�r schackspelets faser blir komplett genom Collijn
(1898), d�r termen midtspel introduceras.

Den explosionsartade utvecklingen inom �ppningsnomenklaturen
som p�b�rjades 1871 forts�tter i Wilsons bok 1888. De �ppnings-
termer som 1871 karakt�riserades av de pj�ser som p� n�got s�tt var
inblandade, blir 1888 utvecklade till �n mer specialiserade namn, ofta
med egennamn som genitivattribut eller f�rled, t.ex. Philidors spring-
arspel och Ruy Lopez springarspel. Likadant �r det med namnen p�
olika gambiter: Ghulam Kassims gambit, Evansgambit m.fl.

En ny term som dyker upp 1888 �r blindspel, en f�reteelse som
l�nge har funnits och beskrivits, men utan term. Synonymen blindparti
kommer enligt NEO 1895. Denna sena tillkomst kan bero p� att det
funnits en snarlik term med helt annan betydelse, blindmatt, sedan
1838 (jfr ovan). Termen blindschack, inte belagd f�rr�n 1973 enligt
NEO, g�r troligen att finna tidigare, men inte i den litteratur jag g�tt
igenom.

Fler �vergripande speltermer f�r olika spels�tt kommer, t.ex. f�r-
f�relsespel och kampparti, och n�gra nya �ppningstermer, t.ex. kata-
lansk �ppning, gammalindiskt, Nimzowitch-indiskt och damindiskt
spel. Termen blixtparti1 finner jag inte f�rr�n 1950.

5.4.3. Speciella man�vrer

M�nga nya sammans�ttningar bildas, vilket m�jligg�r smidigare be-
skrivningar. B�da termerna blindspel (Õparti som spelas utan att man
ser br�detÕ) och blindmatt, (Õg�ra matt utan att se detÕ) f�rekommer

1 Man s�tter schackklockan  p� t.ex. 5 minuter. I detta spel sl�r man numera ofta
kungen utan att s�ga ÓschackÓ.
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1888. Herdematt �r ett �vers�ttningsl�n fr�n tyskans Sch�fers Matt,
och syftar troligen p� samma snabba matt som kallas skolmatt, en term
som ocks� finns representerad. Qu�fmatt har 1888 kommit tillbaka;
termen fanns i litteraturen 1851, men 1871 hade den ersatts av franska
och tyska motsvarigheter. �r 1898 finner man f�r f�rsta g�ngen
verbet s�tta som s.k. kollokator till matt, den vanliga kollokatorn idag,
ocks� det troligen ett �vers�ttningsl�n fr�n tyskans Matt setzen.

Terminologin omkring ordet schack  f�rfinas. 1888 kommer
termerna afdragsschack och evig schack. I Collijn 1898 n�mns dam-
schacken, Õschack g�rs med damenÕ, och schackman�ver. I TfS 1902
finner man schackblindhet (ett obegripligt f�rbiseende) som SAOB
lyckats bel�gga f�rst 1943. Blixtschack kommer 1949, och fler sam-
mans�ttningar med schack bildas som troligen mer tillh�r avdelningen
yttre organisation.

Flera sammans�ttningar skapas med termen drag som efterled:
herde-, f�rsvars-, tempo-, utvecklings-, text-, m�star-, f�rberedelse-
drag, inledningsdrag, garderings-, grund-, nyckel-, och l�pardrag.
�ven nya sammans�ttningar med drag som f�rled kommer, t.ex.
dragf�rlust, dragupprepning, dragf�ljd, dragomkastning.

Drottningoffer har nu blivit damoffer. Fler sammans�ttningar
skapas med offer: pj�soffer, bondeoffer, kvalitetsoffer, offerkombina-
tion.

Fast�n introducerat redan i HBS (1838) i uttrycket garderad pjes,
p�tr�ffas verbet gardera i andra former f�r f�rsta g�ngen 1888, och
det har nu blivit n�got av en standardterm. Efter det har ordet garde-
ringsdrag tillkommit.

Termen tempo utvecklas. Efter termen tempotv�ng 1862 f�ljer �r
1898 tempodrag , den senare en ytterst viktig term. Direktl�net
omfattar d� t.o.m. den latinska numerus�ndelsen: tempi vinnes. Verb-
fraserna vinna/f�rlora tempo blir 1902 sammans�ttningar som kommit
att tillh�ra den allra centralaste terminologin: tempovinst, tempo-
f�rlust.

Angrepp verkar bli vanligare �n anfall ca 1898, och snart d�refter
finner vi orden angreppsm�jlighet, -chans, -f�ring, -forts�ttning,
-spelare och den idag ytterst centrala termen kungsangrepp.

Verbet hota finns med p� olika s�tt redan fr�n b�rjan (1771) och
varieras ofta med (uttryck med) fara. En bit in p� 1900-talet �r fara
fortfarande vanligt, men det byts s� sm�ningom ut mot substantivet
hot, som nu �r en av de allra centralaste schacktermerna.

Man har haft sv�rt att best�mma sig f�r det uttryck som betecknar
bondef�rvandling (idag g� i dam, 1771 komma i dam). Under 1800-
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talet varierade uttrycken, och �r 1888 anv�ndes uttrycket bondens f�r-
vandling. �ven br�derna Collijn (1898) tog efter detta uttryck (och det
anv�nds fortfarande), men i TfS (t.ex. 1902) anv�nds framf�r allt
uttrycket g� i dam, och troligen �r det detta som g�r att just det ut-
trycket till sist blir standard.

Den viktiga termen gaffel utvecklas. I b�rjan inneb�r den ett dub-
belangrepp av en bonde, men numera endast ett dubbelangrepp av en
springare. Ordet �r en relativt naturlig metafor f�r att hota att sl� tv�
motst�ndarpj�ser samtidigt, allra f�rst introducerad 1871 i samman-
s�ttningen gaffelst�llning (se tabell 1, bondens gaffelst�llning). Jag har
inte lyckats finna gaffel som fackterm i n�gon av ordb�ckerna, och har
d�rf�r inget bel�gg f�r n�r �verg�ngen skett f�r ordet gaffel fr�n att
syfta p� bonden till att syfta p� springaren. T.o.m. �r 1937 tycks
gaffeln dock bara syfta p� bondens dubbelangrepp.

5.4.4. Problemterminologin

Vissa sammans�ttningsled verkar bli vanligare inom problemschacket.
J�mte de sj�lvklara termerna problem, uppgift, studie och l�sning ser
vi t.ex. st�llning (som med mattst�llning kom i Schultz 1862): patt-,
mot-, gaffel-, bonde-, rand-, remi- vinst-, diagram-, utg�ngsst�llning,
st�llningsf�rdel och st�llningsproblem; kombinationer: offer-, vinst-,
mattkombinationer, kombinationsf�rm�ga, kombinationsv�ndningar
och kombinat�r; samt avdelning: sj�lvmattsavdelning, sj�lvmatts-
uppgift, 3-dragsavdelning. (Alla dessa �r dock inte enbart problem-
termer; s�rskilt kombination �r en viktig Óallm�nschackligÓ term.)

Typiska f�r problemschacket �r ocks� de nya termer som beskriver
antalet drag man har p� sig att s�tta matt, t.ex. karakteristiska (numera
ytterst centrala) avledda sammans�ttningar som tv�- och tredragare
(1921).

Det bildas ocks� nya matt-termer: mattbild, hj�lpmatt och modell-
matt.

�nnu en spr�klig detalj verkar karakt�risera problemschacket, bibe-
h�llandet av verbet dra(ga): vit drar och g�r remis / g�r matt i tre
drag. S� skriver man vanligen idag och det gjorde �ven Collijn 1898. I
vanligt partischack anv�nder man numera i st�llet omskrivningen g�ra
ett drag.

Jag har inte lagt m�rke till orden problemf�rfattare och problem-
konst som enligt SAOB �r belagda 1915 och 1916. Redan 1838 finner
man dock det tyska ordet Schachpielskunst, 1839 schackspelsautorer
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och 1862 schackproblematikern. Och i b�rjan av den aktuella perioden
har jag funnit problemist, problemf�rfattare, samt studiev�nner,
problemk�nnare och kombinat�r.

Problemschacket har utvecklats mycket mer �n vad som h�r kart-
l�ggs och dess terminologi utg�r en egen underavdelning till schack-
terminologin. Unders�kningen har inte ambitionen att beskriva denna
terminologi mer �n i stora drag.

5.4.5. Yttre organisation

Perioden pr�glas alltifr�n dess b�rjan av en intensifierad t�vlings- och
organisationsverksamhet. Redan i Wilson (1888) finner vi orden
schackliv, schackf�rbund, schacktidning och schacklitteratur.  Speciellt
genom br�derna Collijns verksamhet blir det vanligt med olika turne-
ringar som initieras genom deras engagemang, och terminologin
f�rfinas i takt med detta: turnerings-, match-, korrespondensparti,
hufvud-, m�stare-, problemturnering. Nya titlar p� framst�ende ut-
�vare uppkommer: v�rldsm�stare, schackm�stare, Berlinerm�stare etc.
Termen korrespondensschack dyker som n�mnts upp 1898, liksom
�ven simultanparti (en stark spelare spelar samtidigt m�nga partier mot
svagare motst�ndare). Under 1900-talet kommer nya termer i anslut-
ning till simultanparti: simultanf�rest�llning och klocksimultan.

1902, i TfS, finner man m�nga olika namn p� t�vlingar och
matcher: junior-, korrespondens-, l�snings-, vinterturnering/-match.
Tv� nya begrepp tillkommer: kungapokal och schackkongress. Junior-
matcher f�rekom allts� redan 1902 (termen juniorm�sterskap har jag
dock kunnat bel�gga f�rst 1955, men den �r s�kert �ldre). �r 1902
kommer ocks� ordet storm�stare, som n�ra nog �r en schackspecifik
term idag. Det �r troligen fr�ga om ett betydelsel�n fr�n tyskan
(Grossmeister), d�r det hade l�nats fr�n ordenss�llskapens fackspr�k.
P� engelska heter storm�stare Grandmaster, ocks� den senare en
ordensterm som numera kommit n�got i skymundan. Man t�nker v�l
numera p� ordet i f�rsta hand i dess schackliga betydelse (det anv�nds
dock ocks� i bridgev�rlden).

I Collijn (1921) ser vi turneringstermerna utvecklas, t.ex. kongress-
turnering och rond (fr�n eng. round1). D�r finner vi ocks� termerna
toppspelare och schackprofil.

1 Rond Õrunda, rundtur; omg�ngÕ �r numera term inom boxning och medicin. Det
enligt SAOB f�rsta svenska bel�gget fr�n �r 1683 har milit�r anknytning: ÓDem som
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I TfS 1924 kommer termerna landsmatch, v�rldsschackf�rbundet
och schackolympiad. Som n�mndes tidigare var det fransm�nnen som
introducerade den olympiska tanken i schacket i samband med att en
schackturnering spelades under de olympiska spelen i Paris.

I slutet av 40-talet kommer termerna marathonmatch, dubbelrondig
uppvisning, och simultanuppvisning, och -match och blixtturnering
blir vanliga. Tidstypiskt kommer ocks� ordet efterkrigsturnering.
Ut�varna f�r fler ben�mningar: blixtspelare, schackamat�r, -organisa-
t�r, -dj�vul, och Ð formella och informella Ð titlar: Gotlandsm�stare
och storm�starveteran. Typiska t�vlingstermer som f�rsta bordet och
f�rstabordsspelare (Õden b�sta spelaren i ett lagÕ) kommer senast p� 50-
talet. D� kommer ocks� ett par sportinspirerade termer: allsvenskan
och landskamp, och ordet korrespondensschack f�r en kortare variant,
korrschack.

Vid j�mf�relse med SAOB visar det sig att det finns en m�ngd ter-
mer som SAOB inte tar upp, och det �r inte bara fr�ga om tillf�lliga
betckningar utan i flera fall �ven om relativt centrala schacktermer.

5.4.6. Notation

Notationen ser redan i Wilson (1888) i stort sett ut som 1900-talets.
L�ng och kort rockad symboliseras d� f�r f�rsta g�ngen i mitt material
med 0-0 respektive 0-0-0. �nnu i b�rjan av 1900-talet anges ÓvitaÓ och
ÓsvartaÓ �ver notationen, men detta upph�r senare. Tecknet B f�r
bonden anges inte l�ngre.

Schultz b�rjade 1862 introducera kommentarssymboler: [ ] f�r ett
bra drag, som han 1868 �ndrar till (!), d� han �ven l�gger till (?) f�r
ifr�gasatt drag. 1862 inf�rde Schultz �ven symbolen = f�r betydelsen
Õman flyttar efter behagÕ. Den betydelsen har f�rsvunnit, och symbolen
st�r numera (sedan 1960-talet) ist�llet f�r utj�mnad st�llning. 1888 �r
symbolen f�r bra drag ! och f�r d�ligt drag ?, och �r samma som
dagens. Ytterligare n�gra kommentarsymboler har idag tillkommit: !!:
mycket bra drag, ??: mycket d�ligt drag, !?: ifr�gasatt drag, ?!: tvivel-
aktigt men intressant drag. Standardkommentarerna i klartext �r: vit
st�r b�ttre och svart st�r b�ttre (se tabell 6 i bilagan).

F�r j�mf�relse av dagens notation med den fr�n 1771, se under
5.2.6.

blottar sin warja uti wredes mode emot Patrollen eller dem som g� Ronden, miste
lifwet.Ó
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5.4.7. Sammanfattning

Den svenska schackterminologin �r i stort sett f�rdigutvecklad vid
mitten av 1900-talet. De m�nga l�norden har med f� undantag (en
passant, remi) anpassats och ser ÓsvenskaÓ ut. S� gott som alla t�nkbara
man�vrer och finesser (och sj�lvfallet br�dets delar och pj�serna) har
svenska eller f�rsvenskade termer runt 1950.

Man kan observera dels en uniformering, dels en l�ngtg�ende diffe-
rentiering. Flera ord och fraser som konkurrerat blir nu en enda, t.ex.
frasen g� i dam, och flera verbfraser ÓkondenserasÓ till samman-
s�ttningar. Vi kan t.ex. i TfS 1902 f�r f�rsta g�ngen finna substan-
tiveringar av att vinna och f�rlora ngt (pjes, tempo, kvalitet), n�mligen
pjesvinst, pjesf�rlust, figurvinst, figurf�rlust, tempovinst, tempof�rlust
samt kvalitetsoffer.
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6. Sammanfattning

Syftet med unders�kningen har varit att f�rs�ka visa hur ett speciellt
fackspr�k, schackspr�ket, v�xer fram i Sverige  Detta har skett genom
excerpering av svensk schacklitteratur fr�n 1771 till en bit in p� 1900-
talet, under j�mf�relse med ordmaterialet i SAOB och andra
ordb�cker. Genom att j�mte litteraturen �ven titta p� schackets yttre
organisation, dvs. klubb- och t�vlingsverksamhet m.m., har vi kunnat
f� en relativt fullst�ndig bild av fackspr�kets utveckling, som det visat
sig praktiskt att dela in i olika faser: 1) Introduktion, 2) Etablering,
och 3) Konsolidering.

Introduktionsfasen med K�nigstedt (1771) som i praktiken enda
k�lla visar inget tecken p� n�gon organisation. K�nigstedts text inne-
h�ller beteckningar p� spelpj�ser och de mest centrala man�ver-
termerna. Spr�ket �r fullt av engelska och speciellt franska direktl�n:
schoolÕs & foolÕs mate, roi, reine, attaque, samt tyska �vers�ttningsl�n:
bonde. Det f�rekommer en stor variation n�r det g�ller val av termer;
Õatt flytta en pj�sÕ uttrycks t.ex. med en m�ngd olika ord, d�ribland det
som senare blir terminologiserat, det tyska �vers�ttningsl�net drag.
Liksom  alla l�ngivande spr�k �r det svenska schackspr�ket milit�rt
pr�glat. Man talar om fienden, soldater, officerare, attaque, retr�tt
osv.

I etableringsfasen kommer den andra svenska schackboken ut, och
m�nga f�ljer. Schacks�llskap och organisationer bildas och t�vlings-
verksamhet p� lokal niv� idkas. N�gra nya franska direktl�n kommer,
t.ex. en passant, men de flesta franska l�n f�rsvinner och ers�tts i flera
fall av tyska �vers�ttningsl�n. D�rmed f�rsvenskas schackspr�ket
alltmer. Men samtidigt differentieras termerna och fackspecifika ord
framtr�der. Det finns �tskilliga exempel p� att termer tillkommit f�r
att man ville h�ja fackspr�kets status eller grad av terminologisering.
Man �verg�r t.ex. fr�n termen tid till tempo �r 1838, fr�n h�st till
springare �r 1862. En m�ngd sammans�ttningar skapas f�r att beskriva
speciella f�reteelser: kungsl�parbonden, gambitbonde, damelinjen,
drottningoffer. M�nga �ppningar och gambiter blir uppkallade efter
sina upphovsm�n och blir d�rmed specifika. �ven vissa i schacket van-
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liga verbfraser substantiveras till sammans�ttningar: drottningoffer,
dambyte. En v�lbeh�vlig kortfattad notation utvecklas.

Konsolideringfasen utm�rks av ett (n�stan) f�rdigt fackspr�k. S� gott
som alla termer �r rent svenska eller anpassas snabbt till svenska.
Terminologin differentieras ytterligare och stabiliseras; d�r tidigare
flera synonyma termer konkurrerat med varandra, ÓvinnerÓ ofta en,
t.ex. angrepp (synonymerna anfall och attack f�rsvinner mer eller
mindre). De mycket vanliga verbfraserna med f�rlora och vinna blir
substantiverade. M�nga sammans�ttningar f�ljer med dessa termer.
Terminologin med anknytning till t�vlings- och organisationsverksam-
het utvecklas kraftigt.

I schackspr�kets utveckling kan man se en str�van att medvetet h�lla
det fackspecifikt med hj�lp av s�rskilt milit�ra liknelser och metaforer,
samt f�r allm�nspr�ket fr�mmande, komplicerade sammans�ttningar.
Utseendet blir abstrakt i allm�nspr�ket medan det blir specifikt Ð och
konkret Ð i fackspr�ket.

Sj�lvfallet forts�tter schackterminologin att utvecklas �ven i v�r tid.
Men det g�ller d� i f�rsta hand dess mer perifera delar Ð i synnerhet
spel�ppningsnomenklaturen. Den centrala schackterminologin kan
anses etablerad i mitten av 1900-talet.
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8. Bilaga: tabell 1Ð7

Tabellerna f�ljer en kronologisk princip; termerna kommer allts� in i
tabellerna allteftersom de introduceras i svenskan. Alla termer �r
kursiverade. Ord som s�llan anv�nds st�r inom parentes, och de termer
som endast anv�nds i den aktuella boken eller mycket s�llan st�r inom
dubbla parentestecken. Tecknet Ó anger att tidigare etablerade termer
anv�nds �ven i den aktuella boken, i varje fall i stor utstr�ckning. Mina
egna kommentarer st�r inom klammer. Sj�lvfallet g�r tabellerna inte
anspr�k p� fullst�ndighet.



TABELL 1. Pj�ser och rekvisita

fsv tafvel sten, tafvel en schack riddare
Kort Afh...
1771   K�n.

bricka,
br�de

ruta,cas
damruta

linea h�rn pi�ce officerare kong, kung,
konung,roy

drottning,
reine

torn l�pare h�st bonde, soldat, pion
dubbla B�nder

HBH,1838 br�de ruta,
f�lt,
case,
case
marqu�,
anfalls-
f�lt

linie
torn-, dame-,
officers-linje;
�ppen fri linea,
linea c

flygel figur, pjes
marquerad,
garderad p,
anfalls-p,
byta Pjeser,
pjesbyte

Ó kung, roi,
roi epouill�,
blottad
ung,
 motkungen

drottning
drottningbyte,
-l�pare,

Ó,

tornbyte,

Ó,
anfalls-,
kungs-
l�pare,

Ó bonde,
dames�kande,
dublerad B;
drottning-,
kungstorns-,kungs-,
fri-,
dubbel-, torn-,
mitdel-,
gambit-B; pion
marqu�

1839 T. br�de ruta pjes Ó Ó Ó,  gardez la
reine

Ó Ó Ó Ó

1851  W.L. bricka,
br�de

Ó linie,
a7,
[osv]

 8:de
ruta

h�rn Ó huvudpjes Ó,
kungsgambit

Ó Ó Ó Ó Ó

1862  Sch. Ó, h-,
a-linjen

flygel,
Damen-
fl�gel

Ó Ó, (roi) Ó,(dam),Dr.-
offer,
[ty]
Damenfl�gel

Ó Ó springare,
h�st

Ó, B.s avancement,
B.s befordran

CXII   1868 spel,
br�de

((f�ltherr)) (f�ltmarskalk),
drottning

((kanon)) Ó Ó

1871 br�de f�lt Ó rad h�rn,
flygel,
flygel-
b�nder

Ó, pjesernas
spelv�rde &
bytesv�rde

Ó, pjes Ó,
roi
depouill�

drottning, dam
dambyte

Ó Ó springare
dam-,
kungs-, S-
anfall,
-spel

Ó, flygelb�nder,
bondens
gaffelst�llning

1888 Ó Ó, kant-
f�lt

Ó Ó Ó pjes, figur Ó Ó ",
chevalier
couronne,
S-gambit

", gaffel

1898 Ó f�rvand-
lings-f,
centrum

dam-,
kungs-
flygel

Ó, pjesf�rlust Ó,    l�tta &
tunga pjeser

konung
kungsflygel

dam drottning
tung pjes,
damflygel
damoffer,drott-
ning-,
damf�rlust

torn,
   tung
pjes,
tornf�r-
lust

Ó,
     l�tt
pjes,
l�par-
offer

Ó, l�tt
pjes,
springar-
distans

Ó,mittel ,trippel
gaffel-, fri-,l�par-
springar-,
f�rbundna,
fientliga B,
bondest�llning

1902 Ó,
drott-
ning-
flygel

pjes, figur
pjesvinst,
-f�rlust
figurvinst

pjes, figur
pjes-, figur-,
-vinst,,
-f�rlust

kung Ó,
dambondespel,
drottningflygel

Ó Ó Ó,springar-
bonde,
-utveckling

Ó,
centrumb�nderna,
bondeformationer



1921 ruta, f�lt f�lt-
linjer

f�lt-
rader

Ó pj�s Ó Ó drottning,
dam

Ó Ó Ó Ó

1934 Ó, l�par-
utveck-
ling

Ó, bondeslakt

1949 kungsf�rdel Ó, tripplering
1955 dam-

borts�ttning
springar-
gaffel

1996 spel,
br�de

f�lt
(ruta)

linje
(aÐh)

rad
(1Ð8)

flygel pj�s (huvud-)
pj�ser

kung dam  (drottning) torn l�pare springare
(h�st)

bonde
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TABELL 2. Spelets faser

fsv lek
1600-t spel
1771, K. Ó (�ppning)1

1838Ð39,
HBS

spel, parti [1800]
italienska
spel,gambitspel,
ÓGreve Br�hls spelÓ,
(gisselspel)

(Ó)1 gambit/-bet
gambitspel,
-anfall; drottning-,
Cunninghams-
kungsgambit

spelslut

1839 spel, parti
slutspel / -parti

slutspel,
slutpartier

1851 parti
remispel

�ppna Ó, Salvio-,
L�pares gambit

1862 spelst�llning
1868 parti Ó
1871 Ó,

italienskt, franskt,
ryskt springarspel;
dubbel-, kungs-, dam-
-springarspel;
motspel; �ppna,
slutna spel;
spanskt, ungerskt,
skotskt parti

�ppnande,
�ppning,
spel�ppning
[ssr. i parti,
spel, gambit =
bet. �ppning]

Ó,
Philidors,
Cochranes,
Ghulam Kassims,
Salvios, Grecos
gambit; efter-,
inskr�nkt l�par-,
Evans-, springar-,
mot-, mittelgambit

1888 Ó, bond-, blind-, slut-,
kungsspringar-,
franskt l. Philidors
springarspel, ryskt l.
Petroffs springar-spel,
Ruy Lopez springar-
spel, fyrspringarspel,
l�parspel, grekiskt
spel l. flygelspel

 [termerna fr�n
spel, parti och
gambit syftar
alla p� �ppning]

antagen l afb�jd
G, G i efterhand,
skotsk, kungs-
l�par-,
kungsspringarG,
Polerio-,
Kieseritzky-,
Kieseritsky-
Paulsen-, Allgaier-
Falkbeergambit

1898 Ó, simultan-
korrespondens-,
turnerings-parti,

Ó Ó midt-spel

1902  simultanf�rest�llning Ó Ó, damgambit partislut
1921 Ó mittspel slutspel
1934 Ó, spel�ppnings-

f�rdel
1949 kampparti, Indiskt

parti, f�rf�relse-,
kombinations-, fest-
spel, klocksimultan,

Ó,katalansk
�ppning,
�ppningsfel,

1950 gammalindiskt (parti),
blixtparti

1996 Ó, parti Ó, �ppning Ó, gambit mittspel slutspel

1 Orden f�r senare en annan inneb�rd. �ppning st�r h�r i konkret mening. Den senare utvecklade betydelsen �r
Õett strategiskt s�tt att med vissa drag p�b�rja partietÕ
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TABELL 3:1. Speciella man�vrer

fsv leka
spela

leka schacka av skak
[stor stavn.
variation]

mat

1600-t spela
1770 flytta flyttande
1771 spela f�ra,

draga
drag, flyttning,
r�relse

taga, sl�,
slag

schack, -ning,
f�rt�ckta schacker

(g�ra) matt,
mat

1838 Ó draga,
spela
framtr�n-
ga, fram-
f�ra,
-rycka
anrycka

drag,
flyttning,
Philidorska draget

Ó,
byte,
drottning-,
tornbyte

schack,
-a,-ad,-ande,
-ning;
cacherad,
masquerad schack

Ó, schack-,
skol-, narr-,
blindmatt;
scolarÕs mate,
foolÕs mate

1839 spela,
draga

drag, mot-, n�d-,
miss-, feldrag

taga Ó,-problemer,
�chec perp�tuel

Ó, l�rlings-,
sch�fermatt

1851 flytta drag, flytt, r�relse Ó Ó, schack gives
dubbelt, enkelt,
uppt�ckt schack

Ó,
tok-,Bastill-,
Qu�fmatt

1862 g�r drag, g�ng
hufvud-, slut-,
aflednings-,
afv�ntnings-,
tempotv�ngsdrag

taga, sl�
slag,
en
passant-
slag

Ó, aft�ckt schack Ó,
sjelfmatt,
mattst�llning

1871 spela, g� steg, dubbelsteg vinna Ó, dubbelschack Ó, mat �touff�,
 ersticktes Matt

1888 flytta,
f�ra

Ó, g�ng, drag
herdedrag

sl� Ó, omedelbar, evig
sch, afdrags-sch.

Ó, blindmatt,
herdematt,
qu�fmatt l. mat
�touff�, skol-
matt,  tokmatt,

1898 Ó draga
fram-
tr�nga

drag, v�ndningar,
f�rsvars-,
angrepps-,
utvecklings-,
tempodrag

damschacken,
schackman�ver

Ó, s�tta matt,
matt ern�s
genom ...
matts�ttning

1902Ð03 Ó
blind-
spel-
ning

(draga) framryckning,drag,
text-, m�star-d,
d-f�rlust,

slag, Ó, -blindhet, Ó

1921 Ó drag,
f�rberedelse-,
inledningsdrag
dragupprepning

Ó, avbyte Ó Ó,
mattmekanism

1934 Ó, motspel mattuppgifter
1949 dragf�ljd blixtschack
50-talet spel-

styrkef�r-
h�llande

52:
dragomkastning

52: schack-
kunnande, kultur,
-generation,
55: m�starschack

52:mattkombi-
nation,
55:mattv�xling

1977 Ó Ó Ó, garderings-,
grund-,
nyckel-, l�pardrag

Ó Ó Ó

1996 spela dra, spela drag sl�, slag schack s�tta/g�ra matt
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TABELL 3:2. Speciella man�vrer

TID ORD
fsv oavgjort
1600-t remis
1770 remis
1771 roquad roquera komma i dam,

bondens f�r-
vandling

Ó tappa spelet,
falla

1838 rockad,
rockera

dame,
framtr�nga/
rycka till;
komma i/till;
vinna Dame

remise patt Ó, f�rlora

1839 Ó Ó, dame-
s�kande
bonden

remi
remispel

Ó pat, patt
forcerad
patt

Ó

1851 en passant Ó Ó, nederlag
1862 Ó, bondens

befordran/
avancement

Ó,
-slag

Ó Ó

1871 Ó, g� i dam,
f�ra i dam;

Ó Ó, patt-
st�llning

1888 Ó, kort & l�ng
rockad

bondens
f�rvandling

Ó Ó

1898 BÕs
f�rvandlings-
f�lt

Ó Ó,
oavgjort,
remisposition,
-st�llning

Ó, pattv�nd-
ning

f�rlora,
uppge,
uppgifvet

1902Ð
03

g� i dam Ó, en
passant-
slag,
-motivet

Ó ge upp

1921 rockadst�llning Ó,
remischanser

1996 rockad,rockera g� i dam en passant remi patt f�rlora spelet,
ge upp
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TABELL 3:3. Speciella man�vrer

1771 retr�tt attaque d�fence,
f�rsvar

bet�cka upoffra hotande
fara

1838 bort-
flytt-
ande

anfall
anfalls-
l�pare,
-pjes, -plan,
-gambit

f�rsvar
 -s-
tillst�nd

Ó, under-
st�dja,
(be)skydda,
fr�lsa,
garderad
(pj�s)

Ó Ó vinna/
f�rlora
tid, tempo

1839 retirera attack defensiv Ó,
parera
schack-
matten

offrera vara
farligt

v./f. tempo

1851 anfall f�rsvara f�rsvara upoffra fara v./f. tid
1862 Ó, angripet betrygga offer,

drottning-,
avlednings
- offer

hotar v./f. tempo
tempo-
tv�ng

1871 Ó, angrepp
mot-,
dubbel-
anfall

Ó,
skenbart
f�rsvar

upp-
offring

fara hotar [Bon-
dens]
gaffel-
st�ll-
ning

v./f. tid

1888 anfall gardera, offra,
dam-,
pj�s-offer

i fara,
hota

gaffel vinna
qvalitet

1898 angrepp,
a-f�rs�k

garderad
st�llning

offra,
upoffra,
upoffring,
dam-,
l�par-,
kvalitets-
offer

Ó Ó Ó,
tempodrag
tempi
vinnes (pl)

vinna
kvalitet,
kvalitets-
offer

1902
Ð03

Ó, a-
st�llning,
m�jlighet
-plan

hot
pareras,
gardera

offer,o-
kombina-
tion
bonde-o;

hota,
hot,
-ande fara

Ó tempo-
vinst,
-f�rlust

1921 Ó, angripa,
angrepps-
forts�ttning

Ó, schack-
faran

Ó kvalitets-
vinst

1934 angrepps-
chanser,
slutattacken

f�rsvars-
m�jlighet

1949 angrepps-
f�ring

1955 angrepps-
spelare,
motst�t

spring-
ar-
gaffel

Ó kvalitets-
f�rlust

1996 retr�tt angrepp
angripa

f�rsvar gardera g�ra offer
offra

hot, hota gaffel tempo-
vinst,
-f�rlust,

vinna/
f�rlora
kvalitet
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TABELL 4. Problemterminologin (ett litet urval)

problem st�llning spel personer konst tanke
1838 Schachspiels-

kunst
1839 problemer forcerad patt

slutspel,
slutspelsparti

klassiska
autorer,
schackspels-
autorer

1851 st�llning remispel
1862 schack-

problem,
-s-litteratur,
problemer,
schackupp-
gifter,
uppgifter

variant
st�llning,
mattst�llning
spelst�llning,
kombination

sjelfmatt,
sjelfpatt
aflednings-
drag

schack-
problematiker

(schack-
problems)
v�rde (hur
vackert det �r)
(eng.) compose,
composition

l�sning,
bil�sning,
l�sningsf�r-
s�k,
tanke, t�nka,
tanke-�fning,
-�fvande,

1868 (kompone-
rade)
spelst�ll-
ningar

komponerade
(spelst�llningar
& slutspel)

1871 spel�fningar,
sammansatta
& enkla
slutspel

1888 problem,
schackg�ta

st�llning,
pattst�llning,
motst�llning,

afdelning

1898 Óvit drar och
vinner/g�r
remisÓ

bonde-, rand-,
remi-, vinst-,
pattst�llning;

kombina-
tions-
f�rm�ga

1902 original-
problem,
l�snings-
problem,
problem-
v�rlden

3-drags-
avdelning

l�snings-
problem,
-turnering

1921 problem-
turnering,
studier,
studiehistoria

diagram,
diagram-
st�llning,
utg�ngsst�ll-
ning,
mattbilds-
dubblering

2-, 3-, tv�-,
tredragare

studiev�nner,
problemk�nnare

l�snings-
turnering,
l�sning,
analys, vinst-
kombinatio-
ner

1932 problemist

1934 spaltproblem,
mattuppgifter

st�llnings-
f�rdel,
positions-
f�rdel

kombinat�r

1949 st�llnings-
problem,
studie-
turnering,
f�rf�relse-
uppgift

st�llnings-
problem

f�rf�relse-,
skenspel,
hj�lp-, sj�lv-,
modellmatt

tankeidrott,
hj�rngymna-
stik

50-
talet

huvudvariant vackra
kombinationer

matt-
kombinatio-
ner,
kombinations
-v�ndning
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TABELL 5. Yttre organisation

t�vlingar &
turneringar

omgivning s�llskap litt. titlar & ut�vare

1771 schackspelare,
motst�ndare, (fiende)

1838 schackklubben
(i London)

1839 schacksocie-
teten i Paris;
schack-klubb i
London,

schackspelsl�rare,
m�sterspelare,
klassiska autorer,
m�stare

1851
1862
1868 (Stockholms)

schacks�llskap
1871
1888 schackliv schackf�rbund, schacktidning

 -litteratur,
1898 turnerings-, match-

korrespondens-
parti, schack-,
hufvud-,  m�stare-,
problemturnering

championrykte schackspalt schack-, Berliner-,
v�rlds-, -m�stare,
schackv�nner,
korrespondensspelare,
pristagare, champion

1902-03 junior-,
korrespondens-
l�snings-, m�stare-
turnering, -match
schackkongress,
kungapokal,

schackv�rld schackf�rening storm�stare

1918 pokalmatch,
p�skmatch,
propagandamatch

1921 kongress-, jubile-
ums-, problem-,
m�starematch
f�rsta ronden

m�starklass,
schack-
produktivitet

toppspelare, m�stare,
schackm�stare,
schackprofil

1924 schackolympiad,
landsmatch, rond

v�rldsschack-
f�rbundet

1932 svenska
schackproblem-
f�rbundet,
problemist-
sammanslut-
ningar

1934 Berliner-, Wasa-
m�sterskapet,
revansch-,
m�sterskapsmatch

schackspelerska [-38]

1942 Collijnplakett
1949 G�teborgs-, jul-,

ny�rs- p�sk-,
efterkrigs-, blixt-,
elitblixt turnering,
marathonmatch,
simultanuppvis-
ning, dubbelrondig

schack-
erfarenhet,
-evenemang,

schacklandslag schackk�seri,
schackgallup,
schackf�re-
drag

m�starnamnet,
blixtspelare, schack-
amat�r, -organisat�r,
-dj�vul, -gudinna,
Gotlandsm�stare,
leningradsm�stare,
storm�starveteran

50-talet 50: sch.landskamp
52:sch.allsvenskan,
semifinalmatch,
finalomg�ng,
f�rsta bordet
55: korrschack-
olympiaden,
kvalificeringstur-
nering

52: schack-
kunnande,
-generation,

(�bo) Arbetar-
schackklubb

52: schack-
kulturen,
schackpressen

52:
f�rstabordsspelare,
landslagsspelare,
angreppsspelare,
m�starinna,
55: storfavorit,
juniorm�stare,
schackpamp



TABELL 6. Notationens utveckling

1771 bon-
de

torn h�st l�pa-
re

drott
ning

kung ta-
ga

schack duble-
rad
schack

matt roc-
quera

1838 B T H L D K t.     roc-

kera

1839 B T H L D K :   matt

1851 B T H L D K  , sch schack-
matt

roc-
kera

tager
B p�
d5 en
pas-
sant

1862 B T S L D K :     = [ ]

1871 B T S L D K :     (!) (?)

1888 (B) T S L D K x /

:

       0-0,

0-0-0

! ? ??

1898 (B) T S L D K x /

:

    0-0,

0-0-0

! ?

1996 (B) T S L D K x /

(:)

    0-0,

0-0-0

e.p. ! !! ? ?? !? ± + =

bon-
de

torn sprin
gare

l�pa-
re

dam kung sl�r schack dubbel-
schack

matt kort,
l�ng
roc-
kad

en
pas-
sant

(man
flyttar
efter
behag)

bra
drag

myc-
ket
bra
drag

d�ligt
drag

mycket
d�ligt
drag

ifr�-
ga-
satt
drag

vit
st�r
b�ttre

svart
st�r
b�ttre

utj�m
nad
st�ll-
ning

Kommentarer till tabell 6 till hj�lp f�r utl�sning: �r 1771 fanns ingen kortfattad notation. Dragen beskrevs med l�ng och omfattande text. 1838 kom redan
de f�rsta symbolerna f�r schack och matt, och f�rkortningar f�r pj�serna samt <t.> f�r tager. Detta tyder p� att man i n�gon form skall ha kunnat beskriva
dragen kortfattat, dock finns inget exempel p� notation. N�sta �r 1839 symboliseras dragen beroende p� spelarens f�rg med typografiska medel om vit
eller svart. D�remot skrivs symbolerna ut: schack, matt, rockerar. Nu tillkommer f�r f�rsta g�ngen ocks� koordinater, bokst�ver och siffror p� raderna
och linjerna.



TABELL 7. N�gra ogenomskinliga terminologiserade sammans�ttningsled

av-
delning

byte fort-
s�ttning

f�rdel f�rlust kombina-
tion

m�jlig-
het

omkast-
ning

position st�ll-
ning

upprep-
ning

utveck-
ling

variant vinst v�nd-
ning

v�x-
ling

1838 att �ga
f�rdel

st�llning utveck-
lingen

1839 Ó, pjes-,
torn-b.

1851 st�llning
1862 Ó Ó, matt-,

spel-st.
1871 dambyte,

b.s-v�rde
Ó, patt-
st., BÕs
gaffel-st.

1888 afdel-
ning

Ó, mot-st.

1898 forts�tt-
ning

f�rdel,
posi-
tions-f.,
�pp-
nings-f.
st�ll-
nings-f.
spel�pp-
nings-f.

f�rlust
dam-f.
drott-
ning-f,
pjes-f.,
tempo-f.
torn-f.

k.-spel,
k.-
f�rm�ga,
k-m�stare
slut-k.
offer-k.,
angrepps-
k.

remi-p.
p.-
f�rdel,

Ó, an-
grepps-,
bonde-,
diagram-
midt-st.
parti-
remi-,
slut-,
vinst-st.
st.-f�rdel

utveck-
lingsdrag

variant vinst
parti-v.,
bonde-v.,
v-chancer

v�nd-
ning,
patt-v.,
slut-v.,

1902 2-, 3-,
drags-a.,
sj�lv-
matts-a.

figur-f.,
drag-f.,
kvalitets
-f.

an-
grepps-
m.

springar-
u.

pjes-v.,
figur-v.,
tempo-v.

1920-t avbyte an-
grepps-
f., vinst-
f.

vinst-k. utg�ngs-,
rockad-
st.,
central
st.

drag-u. kvalitets-v.,
v.-kombina-
tion,
v-forts�tt-
ning

dubbel-
v.

1930-t kombina-
t�r, k.-
m�jlighet

f�rsvars-
m.,
kombina-
tions-m.

l�par-u.,
pj�s-u.

1949 k.-spel st�ll-
nings-
problem,
Kungs-
st�llning

1952 k.-
v�ndning,
matt-k.

drag-o. kombi-
na-
tions-v.

1955 gambit-f. avbytes-k.,
vacker k.

huvud-v. matt-v.
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