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1. Inledning
Syftet med denna uppsats Šr att beskriva den svenska schackterminologins utveckling frŒn den svenska schacklitteraturens fšdelseŒr 1771,
dŒ den fšrsta schackboken pŒ svenska ges ut, till ett stycke in pŒ 1900talet, dŒ den svenska schackterminologin i huvudsak kan anses vara
fŠrdigutvecklad. En speciell gren som utvecklats inom schacket Šr
problemschack, som jag inte gšr ansprŒk pŒ att tŠcka. Jag beskriver
dess terminologi endast mycket šversiktligt.
Bortsett frŒn inledningen och en avslutande sammanfattning Šr
framstŠllningen indelad i fyra kapitel. I kapitel 2 diskuterar jag nŒgra
nordiska undersškningar av fackterminologiers utveckling som har
varit betydelsefulla fšr min undersškning. (NŒgon tidigare undersškning av den svenska schackterminologins utveckling, bortsett frŒn
Randveer 1995, finns sŒvitt jag vet inte.) Kapitel 3 Šgnas Œt en kort
redogšrelse fšr schackspelets yttre historia, dels internationellt, dels i
Sverige. I kapitel 4 redovisas det material som ligger till grund fšr
undersškningen och den metod jag anvŠnt mig av. Resultatet av
undersškningen redovisas i kapitel 5, det centrala kapitlet i uppsatsen.
HŠr introduceras Šven den kategorisering av schackterminologin som
visat sig praktisk, och en kort šversikt šver den allra centralaste
moderna schackterminologin ges, i form av en sorts ytterst rudimentŠr
ÓgrundkursÓ i schackspelet. Det Šr nŠmligen min fšrhoppning att uppsatsen skall kunna ses inte bara som ett bidrag till utforskningen av
schackspelets historia utan Šven som ett allmŠnt bidrag till beskrivningen av det svenska facksprŒkets utveckling. Det Šr knappast en fšr
djŠrv hypotes om man antar att det finns paralleller inom andra fackterminologier till de utvecklingslinjer som hŠr dras upp fšr den svenska schackterminologn.
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2 . Forskning om enskilda fackterminologier Ð
ett urval
Det finns fšrvŒnansvŠrt fŒ stšrre diakrona undersškningar om svenska
fackterminologier. Jag tar hŠr upp tvŒ svenska undersškningar som
har relevans fšr min undersškning, och dessutom en intressant norsk
undersškning.
Stig Nilssons avhandling Terminologi och Nomenklatur (Nilsson
1974) Šr en grundlŠggande undersškning av hur ett naturvetenskapligt
facksprŒk vŠxer fram i Sverige. Man finner hŠr en historisk beskrivning av ÓkonstsprŒketsÓ (det naturvetenskapliga, inklusive det matematiska facksprŒkets) utveckling, en beskrivning som omfattar allt frŒn
den aristoteliska semantiska logikens inverkan pŒ metaforer, beršmda
svenska och utlŠndska vetenskapsmŠns inverkan pŒ facksprŒken och
utlŠndsk forskning frŒn klassisk tid till nutid, till utredningar kring begrepp som nomenklatur och terminologi. Den senare distinktionen Šr
viktig. Enkelt uttryckt hŠnfšr sig nomenklaturen till beteckningar eller
namn, t.ex. pŒ kemiska Šmnen, medan terminologin Šr abstraktare och
ligger nŠrmare de teoretiska aspekterna av ett ŠmnesomrŒde. Inom
schacksprŒket tillhšr t.ex. beteckningarna pŒ olika spelšppningar (se
nedan) nomenklaturen, medan manšvertermer m.m. tillhšr den mer
egentliga terminologin.
SŠrskilt intressant fšr min undersškning Šr Nilssons resonemang om
metaforer i facksprŒk, inte minst om betydelsen av de s.k. diaforiska
resp. epiforiska elementen i metaforer. Nilsson konstaterar att facksprŒk behšver funktionella termer och att analogiska metaforer Šr
mycket praktiska att anvŠnda vid skapandet av nya begrepp och fšr att
kunna fšrstŒ nya idŽer. Basen fšr analogin kan kallas metaforens epiforiska elelement. Denna betydelse Šr alltsŒ vŠlkŠnd. Men metaforen
fyller en funktion fšrst dŒ den uttrycker nŒgot nytt, dess diaforiska
element eller ÓokŠndaÓ betydelse. Metaforen mŒste rymma bŒda elementen. Om t.ex. en utlŠndsk ordstam vŠljs (ett diaforiskt element),
kan den fŒ ett kŠnt och dŠrmed epiforiskt affix. Om en inhemsk ordstam vŠljs kan det diaforiska elementet uttryckas med ett avledningsaffix, eller enbart en ny och ovŠntad kontext. ÓJu mera avlŠgsen fšr
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tanken den gemensamma eller [...] den generiska egenskapen Šr, som
fšrenar metaforen och det den stŒr fšr, desto starkare framhŠvs det
diaforiska elementet.Ó (Nilsson 1974:32). Termen Šr alltsŒ bekant
genom det epiforiska elementet, bestŒende av brukliga ord, inhemska
ord och avledningar, men gšrs ÓobekantÓ genom det diaforiska elementet.
I avsnittet om metaforik diskuterar Nilsson Šven tidigare teorier om
metaforer. Det finns olika synpunkter pŒ anvŠndningen av metaforer i
facksprŒk. En vanlig litteraturvetenskaplig syn pŒ metaforer Šr att de
tillhšr litterŠra och inte vetenskapliga sammanhang (Nilsson 1974:21).
Enligt denna uppfattning har metaforer ingen annan funktion i vetenskapen Šn att Ófylla utÓ luckor. Nilsson fšr emellertid en švertygande
diskussion om hur de nya betydelserna som uppkommit i varje fack
fŒtt ett namn, och visar att metaforer spelar en viktig roll i facksprŒk.
Att metaforen har en funktion i facksprŒk, utšver funktionen att
fylla ut luckor, understryks Šven i en artikel av Dag Gundersen
(1985). Artikeln handlar bl.a. om fšrekomsten av metaforer i skrivoch kopieringstekniska uttryck i norskan. Gundersen ger mŒnga exempel pŒ att detta facksprŒk anvŠnder kroppsdelar som metaforer. Ett
enkelt exempel Šr šgat pŒ nŒlen och andra redskap. Denna metafor
behšvs egentligen inte eftersom det inte finns nŒgon lucka Ð man kunde
mycket vŠl anvŠnt ordet hŒl. Metaforen signalerar istŠllet att det Šr
frŒga om en term och att motsvarande detalj pŒ nŒlen har en sŠrskild
funktion. Det verkar ocksŒ finnas en medveten strŠvan att hŒlla
facktermer specifika. Det skall synas nŠr det Šr frŒga om en term och
hŠr spelar alltsŒ metaforer en viktig roll. Man kan sŠga att metaforer
bidrar till terminologiseringen av facksprŒk, eller, annorlunda uttryckt, till att ška avstŒndet mellan facksprŒket och allmŠnsprŒket.
Denna strŠvan att gšra facktermer specifika fšrklarar ocksŒ den stora
frekvensen av lŒn mellan olika facksprŒk.
Gundersen betraktar liksom Nilsson metaforen som betydelsefull fšr
att gšra termen funktionell och specifik. Fšr att termen skall vara
specifik manipuleras det bekanta ordet ibland med nya element. DŠr
Nilsson anger frŠmmande ordstammar, nya eller ovanliga avledningar
som diaforiska element, ger Gundersen istŠllet exempel pŒ hur en
ÓfrŠmmandeÓ referentvŠrld kan komma till anvŠndning.
Ett projekt under ledning av Britt-Louise Gunnarsson (Gunnarsson
& Skolander 1991) beskriver tre facksprŒks utveckling (medicin, ekonomi, teknik). Undersškningen har dock ett begrŠnsat lexikaliskt perspektiv. Gunnarssons forskargrupp verkar vara mer intresserad av
facksprŒkens yttre eller stšrre perspektiv och organisationen omkring
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fackomrŒdena. Deras ytterst systematiska modell Šr kanske dŠrfšr inte
utan vidare relevant fšr mig.
Men Gunnarsson har sammanstŠllt nŒgra antaganden som verkar
vara intressanta fšr min undersškning. Hon visar t.ex. att det kommer
tidskrifter i och med facksprŒkets etablering, och hŠr kan man mšjligen se en paralleller med schacklitteraturens utveckling. En faktor som
enligt Gunnarsson har stor betydelse fšr facksprŒkens utveckling Šr att
dominansfšrhŒllanden Ð vad gŠller lŒngivande sprŒk o.d. Ð fšrskjuts.
Fram till mitten av 1900-talet var tyskan det mest inflytelserika sprŒket
inom mŒnga fackomrŒden, dŠrefter engelskan. HŠr kan man se vissa
paralleller vad gŠller schacksprŒket, dŠr franskan under 1800-talet successivt avlšses av tyskan som viktigaste lŒngivande sprŒk.
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3. Historisk bakgrund
3.1. Schackspelet utanfšr Sverige 1
Schackspelet har varit en lŠnk mellan olika kulturer under en mycket
lŒng tid. Resande, kšpmŠn och ordensriddare fšrde det med sig till
Europa och Sverige. Spelets snabba utbredning och vŠxande popularitet omvittnas i symboler, litterŠra alster och legender. MŒnga gamla
engelska, spanska, tyska och andra adelsslŠkter tog upp schackemblem
pŒ sina vapenskšldar. Men schacket betecknas ibland ocksŒ som ett
typiskt folkspel, t.ex. i de gamla ryska bylinorna (folkliga episka
hjŠltesŒnger) dŠr de okŠnda diktarna ofta nŠmner schacket och dess
vandringar šver vŠrlden. Den som kunde spela schack bra ansŒgs ha en
hšgst lovvŠrd karaktŠrsegenskap.
Under medeltiden hamnade schackspelet dock i en moralisk svacka.
Man bšrjade bl.a. spela om pengar, och i mŒnga lŠnder fšrbjšds spelet
av kyrkan. Men spelet har aldrig fšrlorat sin popularitet. DŠrfšr kan
man finna schackspelet i litteratur frŒn alla tider som ett tidsfšrdriv
folk sysslar med och som tillhandahŒllare av symboler och metaforer.
NŒgra fŒ tidiga exempel: den tyska dikten Ruodlieb, Œr 1030; islŠnningen Snorre Sturlasons Olav den heliges saga, ca 1230; den svenska
šversŠttningen av riddardikterna Flores och Blanzeflor och Hertig
Fredrik av Normandie, 1312; Erikskršnikan, 1320, det Šldsta svenska
litterŠra originalverk i vilket schackspelet fšrekommer; engelsmannen
Chaucers The book of the duchess, 1369; samt otaliga senare litterŠra
verk, pŒ svenska Ð men med frŠmmande fšrlaga Ð t.ex. Esaias TegnŽrs
Frithiofs saga, Œr 1825. Schackspelet omnŠmns i TegnŽrs version av
sagan, som upptecknades pŒ Island under 1300-talet.2

1 FramstŠllningen bygger huvudsakligen pŒ gŠngse encyklopedier, bl.a. Brockhaus.
2 Man kan dock sŠga att TegnŽr gšr sig skyldig till en anakronism nŠr han lŒter

drottningen betecknas som Óspelets bŠsta dockaÓ. Detta gŠllde fšrst fr.o.m. slutet av
1400-talet (Lucenas skrift 1497, se nedan). Innan dess var drottningen en mycket
svag pjŠs (CarlŽn 1942; StŒhlberg 1961). Det kan tillŠggas, att ingenting tyder pŒ att
det spel, som den islŠndska 1300-talssagans Frithiof spelar, Šr just schackspelet.
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Den tidiga schacklitteraturen, som betytt mycket fšr spelets utveckling, var skriven av hŠngivna spelentusiaster. Det fšrsta arbetet pŒ ett
europeiskt sprŒk om schack Šr en handskrift av den spanske kungen
Alfons X (el sabio, Õden viseÕ), fullbordad 1283. Medeltidens andra
stora schackverk Šr en utfšrlig avhandling pŒ latin av Jacobus Cessolis
som spreds šver hela Europa. Den blev kopierad och šversatt, och den
blev fšrebild fšr mŒnga omarbetningar och plagiat. Ett exempel Šr den
bok som anses vara Englands fšrsta tryckta bok, boktryckaren William
Caxtons schackbok, som bygger pŒ en fransk upplaga av Cessolis.
NŠsta milstolpe Šr Œr 1497. DŒ kom den fšrsta schackboken med
moderna regler ut, skriven av Lucena. DŠrefter fšljer mŒnga.
ÓVem Šr inte schackspelare?Ó frŒgar den polske fšrfattaren Jerzy
Gizycki i en av kapitelrubrikerna i Stora schackboken, en omfŒngsrik
genomgŒng av allt som beršrts av schackspelet (1961:214). SŠkert Šr
att intresset fšr schackspelet delats av mŒnga betydelsefulla personer.
NŒgra fŒ exempel: vetenskapsmŠn som Newton och Leibnitz; konstnŠrer och tonsŠttare som Rembrandt, Beethoven, Chopin och Philidor;
fšrfattare 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 eršvraren Timur Lenk (1336Ð1405), som dšpte
en stad till Schahruki (ung. ÕkungstornÕ).
3.2. Schackspelet i Sverige1
Den fšrsta kŠnda svenska samlingsplatsen fšr schackspelare var MajaLisas kaffehus i Stockholm, i slutet av 1700-talet. Den fšrsta schackboken i Sverige kom ut Œr 1771, fšrfattad av C.W. von Kšnigstedt:
Kort Afhandling om Schackspel. •r 1781 publicerades i Gšteborgs
allahanda den fšrsta svenska tidningsartikeln om schack. Det fšrsta
kŠnda korrespondenspartiet spelades mellan Gšteborg och Stockholm
Œr 1831. Fyra Œr senare, 1835, bildades den fšrsta svenska schackklubben, Stockholms schacksŠllskap.
Den andra svenska schackboken kom ut Œren 1838Ð1839. Titeln var
Handbibliothek fšr SŠllskapsnšjen, och en stor del av boken Šgnades Œt
schacket. L.J. Hjerta var fšrlŠggare. Snart dŠrefter kom nŠsta schackbok ut, denna gŒng en som enbart handlade om schack: Tilljander,
Schackspelet eller samling av [...]. NŠsta schackbok som utgavs pŒ
1 Den fšljande framstŠllningen grundar sig pŒ CarlŽn (1942) och StŒhlberg (1961).
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svenska var William LewisÕ Schack fšr begynnare, šversatt frŒn
engelska, Œr 1851. Efter dessa betydelsefulla bšcker bšrjade allmŠnheten snart kunna finna artiklar om schack i tidskrifter. Den fšrsta
regelbundna schackspalten i Sverige (ev. i Norden) publicerades i
Illustreradt Magasin i Gšteborg Œr 1854. Det fšrsta svenska schackproblemet publicerades i tryck Œr 1854. En schackspalt startades i
tidskriften NŠr och fjŠrran av J.G. Schultz Œr 1859.
•r 1861 bildades Gšteborgs schacksŠllskap. •ret efter utkom
SchultzÕ bok 100 uppgifter fšr schackvŠnner, den fšrsta svenska
problemboken. Malmš schacksŠllskap bildades 1866, och samma Œr
grundades ocksŒ det nuvarande Stockholms schacksŠllskap. Schultz var
s
mycket produktiv och utkom 1868 med Carl XII schackparti, och
1869 med Undervisning i Schackspelet. Den fšrsta nordiska
schacktidskriften, Nordisk skaktidene, bšrjade utkomma i Kšpenhamn
Œr 1873. Det nuvarande Gšteborgs schacksŠllskap bildades och inte
lŒngt dŠrefter allt fler schacksŠllskap šver hela landet. Det fšrsta
telegrafpartiet spelades mellan Stockholm och Gšteborg, Œr 1885.
•r 1888 utkom Tom Wilsons schackbok Illustrerad spelbok, en
handledning [...]. Den fšrsta ŒrgŒngen av Tidskrift for Skak utkom
1895, och den fšrsta nordiska turneringen spelades 1897. De bŒda
bršderna Ludvig och Gustav Collijn var initiativtagare, och Œret efter
utkom deras klassiska LŠrobok i Schack, en bok som spelat en mycket
stor roll fšr generationer av svenska schackspelare. Nordiska schackfšrbundet bildades Œr 1899 och Sveriges schackfšrbund Œr 1917.
•r 1920 arrangerades den fšrsta starka internationella turneringen i
Sverige (Gšteborg). Fšljande Œr gav bršderna Collijn, tillsammans
med de internationella storheterna Rubinstein, RŽti och Spielmann, ut
en ny upplaga av LŠrobok i Schack. VŠrldsschackfšrbundet bildades
1924. Med anledning av de Œttonde olympiska spelen i Paris 1924
utlyste det franska schackfšrbundet en internationell turnering fšr
amatšrer, och de s.k. schackolympiaderna bšrjade. Sverige deltog inte
frŒn bšrjan men intrŠdde i vŠrldsschackfšrbundet 1926 och nŒdde
internationell klass runt 1930. I schackolympiaden i Warszawa 1935
kom Sverige, med vŠrldsstjŠrnan Gideon StŒhlberg i spetsen, pŒ andra
plats, och 1937 hšlls schackolympiaden i Stockholm.
Denna historik mynnar ut i, och motiverar, den tentativa periodindelning som introduceras hŠr och som ytterligare motiveras i avsnitt
4:
1771Ð1835: Bara Kšnigstedt (1771) som litteratur. Det fšrekommer
knappast nŒgon organiserat schackliv.
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1835Ð1885: Viss litteratur utkommer. De fšrsta schacksŠllskapen
bildas. Det fšrekommer pŒ sin hšjd lokal tŠvlingsverksamhet.
1885Ð: GrundlŠggande lŠrobšcker utkommer: Wilson (1888) och
framfšr allt Collijn (1898). En tidskrift bšrjar utkomma (jfr Gunnarsson & Skolander 1991). Turneringsverksamhet i stšrre skala pŒbšrjas.
Nordens och lite senare Sveriges schackfšrbund grundas. PŒ 1920- och
30-talen har Sverige internationella kontakter Ð utlŠndska stormŠstare
verkar i Sverige. Sverige fŒr fram egna spelare av vŠrldsklass.
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4. Material och metod
Fšre 1771 finns endast spridda notiser om schack pŒ svenska. Fšr
fullstŠndighetens skull Œterger jag hŠr de viktigaste av dem (huvudsakligen efter CarlŽn 1942).
TvŒ svenska šversŠttningar av riddardikter frŒn (fšre) 1312 innehŒller beskrivningar av schackspelet: skrifterna Flores och Blanzeflor
och Hertig Fredrik av Normandie. NŠsta svenska text som innehŒller
uppgifter om schackspelet Šr Erikskršnikan. Schackspelet figurerar
ocksŒ i en fšrteckning šver kung Magnus Erikssons skattkammare frŒn
Œr 1340 (hŠr mšter ordet skaktawael) samt i kaniken Henrik i Uppsalas
testamente, upprŠttat Œr 1346 (hŠr finns samma ord men i formen
skaaktaffl). FrŒn 1476 finns en handskrift som innehŒller en versifierad bearbetning av dominikanermunken Jakobus CessolisÕ latinska
schackskrift frŒn 1200-talet (se ovan), Fru Elins bok, Schacktafvels
Lek. I TŠby kyrka finns en mŒlning med ett antal inskrivna schacktermer, frŒn fšre 1480. Schackspelet nŠmns i skriften Historia om de
nordiska folken (1555) av Šrkebiskopen Olaus Magnus. Kyrkan var
under medeltiden emot spelet, nŒgot som Œterspeglas i texten. Men i
Orbis sensualium pictus (ÕVŠrlden i bilderÕ) av J.A. Comenius (1657),
pŒ latin och svenska, finner man Œter en positiv syn pŒ schackspelet,
som nu ocksŒ har fŒtt reglerna moderniserade (efter Lucenas skrift
frŒn Œr 1497). Slutligen kan nŠmnas sprŒkforskaren BjšrnstŒhls resebrev frŒn bšrjan av 1770-talet, dŠr man finner en kort beskrivning av
den beršmde fšrfattaren och schackentusiasten Rousseaus spelstil och
Šven en notis om Voltaire som schackspelare.
Det egentliga materialet fšr undersškningen Šr fšljande:
C.W. von Kšnigstedt, Kort Afhandling om Schackspel
(1771)
Den utgŒva jag anvŠnt Šr en faksimileupplaga frŒn 1978. Det svenska
schacket passerar den fšrsta milstolpen med Kšnigstedts bok, och den
utgšr det huvudsakliga underlaget fšr de mest centrala svenska schacktermernas uppkomst.

10
Handbibliothek fšr SŠllskapsnšjen, utg. av L.J. Hjerta
(1838Ð1839), del 2, hŠfte 2Ð6 (fšrkortas hŠrefter HBS).
Detta Šr den andra svenska schackboken som ges ut. I boken redogšrs
ingŒende fšr spelreglerna, med olika fšrslag om lŠmpliga spelsŠtt. HŠr
redogšrs dessutom fšr flera varianter av schackspel som fšrekom i
1
Europa under Šldre tider.
C.-G. Tilljander, Schackspelet eller Samling af Schackpartier (1839)
Tilljander Šr fšrfattare till boken, men Offenburg, ÓKunglig schackspelslŠrare vid militŠrhšgskolan i KšpenhamnÓ, har skrivit kommentarer till nŒgra Óoklara reglerÓ i inledningen. Boken ger en historisk
framstŠllning av spelet samt anvisningar om hur man skall gŒ tillvŠga
fšr pŒ bŠsta sŠtt ÓnŒ fullkomlighetÓ. Det finns mŒnga direktšversŠttningar frŒn franska, en del Šven frŒn engelska. Dessutom anges
att Óspelreglorna Šro antagna af schacksocieteten i Paris och schackklubben i LondonÓ (s. 17). €ven hŠnvisningar till tyska fšrfattare
fšrekommer, dock inga tyska termer. Vid denna tid hade man Šnnu
inte fullkomligt sŠkra gemensamma regler och de diskuteras hŠr.
William Lewis, Schack fšr Begynnare, utvisande de brukligaste sŠtt att begynna och sluta spelet jemte mŒngfaldiga
stŠllningar och schackmatt (1851)
Denna lŠrobok av William Lewis Šr en šversŠttning frŒn engelska.
Boken Šr mer kortfattad och direkt Šn den fšrra, har inga filosofiska
avsnitt och fšrefaller dŠrfšr vara mer fackmŠssig eller ÓvetenskapligÓ.
J.G. Schultz, 100 Uppgifter fšr SchackvŠnner (1862)
Man skulle kunna kalla boken švningsbok, fšr en lŠrobok fšrefaller
den inte vara. PjŠsernas avbildningar, beteckningar och positioner
visas endast med en bild. Framfšr allt Šr boken den fšrsta svenska
introduktionen till problemschack. Schultz talar om att boken Šr fšr
Óen stšrre schackallmŠnhetÓ (vii). Denna schackallmŠnhet mŒste dŒ
innefatta en publik som inte bara fšrstŒr sig pŒ franska, utan ocksŒ kan
uppskatta lŠngre tyska filosofiska avsnitt, sŒsom citat frŒn Goethe, samt
lŠngre engelska avsnitt. Man kan alltsŒ anta att boken Šr avsedd fšr en
rŠtt bildad lŠsekrets.

1

T.ex. kurirspelet och Gustav den tredjes schack.
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J.G. Schultz, Carl XII Schackparti (1868)
s
Schultz har Šven skrivit Carl XII SCHACKPARTI, ett Minnesblad till
den 30 November 1868 (150-Œrsdagen av Karl XII:s dšd). Hela boken
Šr skriven som en dikt innehŒllande nŒgra problemstŠllningar. Den
handlar om Karl XII och en person vid namn Grothusen som spelar
schack mitt under pŒgŒende krig i Turkiet. Schultz hŠmtade detta Šmne
nŠrmast frŒn en skiss i den amerikanska schacktidningen The chess
monthly, mars 1859, med tillhšrande spelstŠllningar som den store
problemkomponisten S. Loyd komponerat.

Schultz, Schackspelet. 2:a uppl. (1871)
Boken utkom tvŒ Œr efter SchultzÕ dšd (1:a uppl. 1869). Jag har valt
andra upplagan dŠrfšr att den Šr kraftigt utvidgad och bl.a. innehŒller
namnen pŒ mŒnga nya spelšppningar.
T. Wilson, Illustrerad Spelbok, en handledning i de flesta i
Sverige och utlandet brukliga spel, sŒsom [...] (1888)
HŠr utvecklas bl.a. spelšppningsnomenklaturen ytterligare.
L. & G. Collijn, LŠrobok i Schack (1898)
Fšrfattarna och bršderna Ludvig och Gustav Collijn var hŠngivna
schackentusiaster och hade i flera Œr givit ut Tidskrift fšr schack.
Boken Šr mycket innehŒllsrik och spelade en utomordentligt stor roll
fšr utvecklingen av det svenska schacklivet.
Tidskrift fšr Schack 1902Ð1903, 1920Ð1921, 1924Ð1925,
1934, 1942, 1949, 1952 och 1954Ð1955 (fšrkortas TfS)
Tidskriften har funnits sedan 1895 (jag har inte fŒtt tag i Šldre
ŒrgŒngar Šn 1902). En stor del av innehŒllet utgšrs av spelade partier
med kommentarer. Det finns (sŠrskilt i bšrjan) artiklar pŒ svenska,
norska och danska.
L. & G. Collijn (under medverkan av R. Reti, A. Rubinstein
och R. Spielmann), LŠrobok i Schack. 2:a uppl. (1921)
Fšrutom att stavningen har ÓmoderniseratsÓ (pjes > pjŠs; hafva > hava)
finns hŠr Œtskilliga fšrŠndringar i fšrhŒllande till fšrsta upplagan
(1898). NŒgra nya tips kommer frŒn de nya medarbetarna och
ÓvŠrldens frŠmsta schackanalytikerÓ.
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Eric CarlŽn, Schackspelet i Sverige, frŒn Šldsta till nuvarande tid (1942)
Boken ger sŒvŠl empiriskt material som kŠlluppgifter.
Schuster, Spelšppningar (sv. švers. 1985)
Boken har tagits med som exempel pŒ en modern lŠrobok.
Ytterligare nŒgra bšcker Œterfinns i kŠllfšrteckningen men noteras inte
hŠr, dŒ deras bidrag till termutvecklingen Šr obefintligt eller ytterst
ringa.
Det genomgŒngna materialet innefattar de viktigaste verken inom
den svenska schacklitteraturen t.o.m. Collijn (1898) Ð och šver huvud
taget en ansenlig del av 1800-talslitteraturen. Fšr 1900-talet Šr urvalet
sjŠlvfallet mycket mer begrŠnsat.
Materialet ovan, samt den yttre organisationens utveckling som diskuterades i 3.2, motiverar fšljande tentativa periodindelning:
1 Introduktion. 1771Ð1835. Kšnigstedt (1771), den fšrsta svenska
schackboken, Šr en sjŠlvklar kŠlla, och i stort sett den enda, fšr
schackterminologins introduktion.
2 Etablering. 1835Ð1885. Med Sveriges andra och tredje schackbok,
HBS (1838) och Tilljander (1839), bšrjar schacket etableras och
utvecklingen fortsŠtter med LewisÕ och speciellt SchultzÕ bšcker.
Schackklubbar bildas och lokal tŠvlingsverksamhet fšrekommer.
3 Konsolidering. 1885Ð. Wilsons och Collijns bšcker (1888, 1898) Šr
helt fundamentala, ocksŒ fšr konsolideringen av schackterminologin.
NŒgra fler schackbšcker, samt ungefŠr var tionde ŒrgŒng av Tidskrift fšr schack, ger en god bild av hur schackterminologin konsolideras. Det svenska schacklivet organiseras pŒ nationell nivŒ, och
internationella kontakter etableras. Runt 1930 har Sverige spelare av
vŠrldsklass.
Schacklitteraturen frŒn 1771 till idag fšrvŠntas alltsŒ spegla fšrŠndringar i terminologin. Fšr att belysa dessa fšrŠndringar har jag
excerperat materialet noga och jŠmfšrt det med uppgifter i SAOB och
andra ordbšcker. Terminologins utveckling ŒskŒdliggšrs Šven genom
en kronologisk uppstŠllning (se tabellerna i bilagan).
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5. Undersškningen
5.1. Inledning
Kapitlet Šr, bortsett frŒn inledning och sammanfattning, indelat i tre
avsnitt, ett fšr var och en av de tre perioderna (se ovan). Den stora
majoriteten av ord Šr dessutom uppdelade i sex avdelningar under
varje avsnitt. Tabellerna i bilagan fšljer denna indelning. DŠr finns
Šven en sjunde tabell som sammanfattningsvis stŠller upp terminologiserade sammansŠttningar frŒn de švriga tabellerna.
Indelningen av schacktermerna framgŒr av fšljande uppstŠllning.
HŠr Œterges de allra centralaste schacktermerna inom varje grupp,
huvudsakligen i enlighet med det moderna bruket. Meningen Šr ocksŒ
att uppstŠllningen skall ge en sorts ÓgrundkursÓ i schackspelet sŒ att
Šven den icke schackkunnige skall ha lŠttare att fšlja den fortsatta
framstŠllningen.
1 PjŠser och rekvisita. Numera heter pjŠserna kung, dam, torn,
springare, lšpare och bonde. Alla utom bšnder Šr av hšgre rang och
kallas ibland huvudpjŠser eller bara pjŠser. Man spelar pŒ ett brŠde
2
eller spel, med 64 rutor (8 ), s.k. fŠlt. BrŠdet har vertikala linjer
och horisontella rader. BrŠdets fyra mittersta fŠlt kallas centrum,
och kanterna kallas flyglar.
2 Spelets faser. Det finns tre huvudsakliga faser i ett schackparti:
(spel-)šppning, mittspel och slutspel. Speciellt spelšppningarna har
fŒtt mŒnga olika namn efter personer och platser som šppningarna
anknyter till. DŠrfšr har Šven en manšverterm kommit att placeras
hŠr, nŠmligen gambit, som egentligen innebŠr ett offer, men som
alltid ingŒr i en šppning och likt andra šppningar har fŒtt olika
namn.
3 Speciella manšvrer. Spelets mŒl Šr ytterst att sŠtta motstŒndarens
kung matt. Ett direkt hot mot kungen kallas schack. Kan kungen inte
fšrsvaras mot detta hot Šr han matt och spelet slut. Oavgjort spel
kallas remi, och en speciell regel gšr partiet oavgjort vid patt.
Spelarna flyttar sina pjŠser, gšr drag, varannan gŒng. Ett delmŒl kan
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vara att slŒ (ta) motstŒndarens pjŠser (vinna bonde, lšpare, etc.). Ett
speciellt sŠtt att slŒ med bonden kallas en passant. Genom att enligt
speciella regler flytta bŒde kungen och tornet kan man fšrsvara sin
kung: man utfšr rockad (man rockerar). Om en bonde nŒr sista
raden, motstŒndarens fšrsta, genomgŒr den en fšrvandling till en
pjŠs av hšgre rang; det kallas att gŒ i dam. Man kan fŒ fšrdel och
vinna tempo och kvalitet. Man kan offra eller byta pjŠser. Man talar
om angrepp (numera sŠllan anfall) och gardering av pjŠser. Ett
speciellt dubbelangrepp av en springare kallas (springar-)gaffel.
4 Problemterminologin. Som en speciell genre framstŒr problemschacket. Problemfšrfattare eller kompositšrer komponerar problem som skall lšsas i ett visst antal drag. Oftast finns det endast en
lšsning. Undersškningen av denna terminologi omfattar huvudsakligen den initiala fasen och den behandlas bara i stšrsta korthet.
5 Yttre organisation. Exempel pŒ fšreteelser med anknytning till yttre
organisation Šr tŠvlingar, turneringar, sŠllskap, litteratur, titlar och
utšvare, och nŒgra exempel pŒ mer speciella termer Šr schackklubb,
mŠstare, stormŠstare och fšrsta bordet.
6 Notation. En kortfattad uppteckning av ett parti gšrs med en speciell
notation. Dragen numreras, och man anvŠnder en sorts koordinater
fšr brŠdets fŠlt, siffrorna 1Ð8 fšr raderna och bokstŠverna aÐh fšr
linjerna, fšr att beskriva pjŠsernas platser, samt fšrkortningar av
spelpjŠsernas namn (numera med undantag fšr bšnderna). Det finns
symboler som betyder slŒr, rockad, schack, matt, samt fšr kommentarerna bra eller dŒligt drag (jfr 5.2.6 och bilagan).
GrŠnserna mellan grupperna kan ibland kŠnnas vaga. Vissa termer kan
vara svŒra att placera in i en bestŠmd grupp, men i huvudsak har ovanstŒende indelning visat sig praktisk.
5.2. Introduktion, 1771Ð1835
5.2.1. PjŠser och rekvisita
SpelbrŠdet kallas i Kšnigstedt (1771) bricka och brŠde. Kšnigstedt
skiljer inte pŒ rad och linje, utan de kallas bŒda linea. FŠlt kallas ruta
och cas, det sistnŠmnda med betydelsen ÕhusÕ, liksom dŒtidens engelska
term fšr fŠlt, house. Ordet hšrn anvŠnds i betydelsen ÕflygelÕ.
PjŠs heter pi•ce. Alla pjŠser har benŠmning. Kšnigstedt Šr mŠrkbart
pŒverkad av utlŠndsk schacklitteratur. BenŠmningen pŒ schackkungen,
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som enligt SAOB fram till 1755 varit (en) schack, har nu rŠttat sig
efter de europeiska sprŒken och šversatts till olika varianter av svenska
resp. franska ord: kung, kong, konung, roi, roy. Spelets namn Šr
schack, liksom pŒ de švriga vŠsteuropeiska sprŒken. Spelet har en
militŠr anknytning, vilket t.ex. syns i uttrycket den fientliga kungen,
samt i att huvudpjŠserna kallas officerare.
Flera moderna termer fšr pjŠser har mer Šn en motsvarighet hos
Kšnigstedt Ð ofta bŒde en svensk och en fransk: pjŠsen bonde benŠmns
med šversŠttningslŒnen bonde och soldat samt direktlŒnen pion och
1
pijun; dam heter drottning och reine; torn heter torn och tour.
Springaren kallas hŠst, och lšparen heter redan nu lšpare.
Den enda platsen pŒ brŠdet som anges med ett namn Šr damrutan,
som syftar pŒ den ruta som bonden nŒr nŠr den gŒr i dam pŒ
motstŒndarens fšrsta rad. Detta samt manšvertermen komma i dam Šr
de enda exemplen pŒ att termen dam existerar redan vid denna tidpunkt, dŒ sjŠlva pjŠsen normalt heter drottning. I Kšnigstedt (1771)
finns alltsŒ belŠgg fšr dam som schackterm, och det tidigare Šn vad
SAOB anger (1817).
Fšrekomsten av tvŒ bšnder pŒ samma linje betecknas med en term
som i princip kommit fšr att stanna, hŠr med ett adjektiverat perfekt
particip och huvudord: dubblerad bonde (idag dubbelbonde).
5.2.2. Spelets faser
Inga ord fšr spelets faser finns noterade hos Kšnigstedt. Ordet šppning fšrekommer visserligen men inte i den rent schackliga, strategiska betydelsen som Šr gŠngse idag, utan i en sorts krigsmetafor:
Ósedan de har brutit sig igenom och skaffat šppningÓ.
Ordet parti finns inte hos Kšnigstedt men ordet Šr belagt under
introduktionsfasen Ð SAOB anger ett fšrstabelŠgg frŒn 1800.
5.2.3. Speciella manšvrer
De viktigaste termerna fšr spelets manšvrer finns redan: (gšra) matt,
schack, rocquad, rocquera, komma i dam (idag gŒ i dam) och remis.

1

Den persiska termen fšr torn (rukh) finns šverfšrd i manšvern rockad. PŒ engelska
dŠremot Šr detta omvŠnt; torn heter vanligtvis rook, och rockera heter castle (Randveer
1995).
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Flera av orden har funnits lŠnge. I TŠby kyrka Ð se ovan Ð finns en
mŒlning pŒ ett valv med skriften jak spelar tik mat frŒn fšre 1480
(Hildebrand 1864Ð78). Detta belŠgg av ordet matt Šr det tidigaste som
jag funnit. SAOB nŠmner inte detta exempel, utan fšrst Kšnigstedts
frŒn Œr 1771. Men enligt SAOB skall det idag vanliga adjektivet matt i
betydelsen Õtrštt, kraftlšs, blek, svag, ojŠmnÕ, med fšrsta belŠgg Œr
1628, ha sitt ursprung i schacktermen matt. PŒ SAOB-redaktionen Šr
man alltsŒ medveten om att schacktermen mŒste funnits fšre 1771, och
ordboken anger ocksŒ att ordet matt Šr belagt i fornsvenskan. Termen
schack finns ocksŒ belagd tidigt, pŒ 1300-talet (se kap. 4). Enligt
SAOB finns det ett tidigare belŠgg (1712) fšr termen remis med
beslŠktad betydelse, Õjag stŠller/sŠtter/lŠgger tillrŠtta, vi bšrjar omÕ,
men dŒ som kortspelsterm.
Den speciella en passant-regeln finns fšrklarad men har ingen term.
Det franska inflytandet Šr annars mŠrkbart i ordlŒnen och stavningen.
Kšnigstedt anvŠnder en del ordformer som inte Šr sŒ vanliga idag,
t.ex. substantiven matten, schacken, schackning som enbart syftar pŒ
fšreteelsen att sŠtta motstŒndaren matt, resp. i schack. Man trŠffar
ocksŒ pŒ termen fšrtŠckta schacker, som idag ersatts av avdragsschack.
Den idag vanliga termen drag finns redan hos Kšnigstedt (fšre
SAOB:s fšrsta belŠgg frŒn Œr 1780), men hŠr anvŠnds Šven mŒnga
andra ord fšr betydelsen Õatt flytta en pjŠsÕ: fšra, flytta, framdraga,
tillbakadraga; de sista tvŒ visar beroendet av det militŠra sprŒket. €ven
substantiven flyttning och ršrelse finns. Att slŒ en pi•ce varieras med
att taga, liksom med substantivet slag. Ytterligare nŒgra termer pekar
pŒ beroendet av det militŠra sprŒket och i nŒgra fall pŒ det franska
inflytandet: retrŠtt, attaque, dŽfence, fšrsvar, pjŠserna faller, man
tappar spelet, upoffrar en pjŠs; betydelsen Õgardera en pjŠsÕ uttrycks
med betŠcka, och den idag vanliga termen hot uttrycks hos Kšnigstedt
vanligen av en fara Šr hotande.
Termen patt (som adjektiv) Šr belagd under introduktionsfasen,
dock inte hos Kšnigstedt men vŠl i en ordbok frŒn 1786 (SAOB).
5.2.4. Problemtermer
Kšnigstedt (1771) innehŒller inget som antyder fšrekomsten av problemtermer.
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5.2.5. Yttre organisation
Det finns ingen yttre organisation omnŠmnd i Kšnigstedt (1771),
naturligt nog.
5.2.6. Notation
Det finns Šnnu ingen kortfattad notation. Genitivattribut och huvudord
anger pjŠserna och deras positioner: kungens lšpares bonde, kungens
lšpares tredje ruta. Notationen har fšrŠndrats mŠrkbart sedan 1771.
Fšr att gšra skillnaden ŒskŒdlig visar jag Kšnigstedts exempel, samt
samma drag med dagens notation. Fšrst Kšnigstedt (1771):
De Hvita fšra sin Kongs Bonde 2:ne steg, de Svarta gšra det samma, de
Hvita sin Drottnings Lšpares Bonde 1 steg, de svarta sin Kongs HŠst pŒ
hans Lšpares 3:dje ruta, fšr at taga hvita Konungens bonde, Hvita
Drottningen pŒ hennes Lšpares 2:dra ruta, svarta Konungens Lšpare pŒ
Drottningens Lšpares 4:de ruta, Hvita Kongens HŠst pŒ hans Lšpares
3:dje ruta. Svarta Drottningens HŠst pŒ hennes Lšpares 3:dje ruta, fšr at
fšrsvara Kongens Bonde.

Dessa sex inledande drag i ett parti Œterges idag med fšljande notation:
1. e4 e5 2. c3 Sf6 3. Dc2 Lc5 4. Sf3 Sc6 5. Lb5 d6 6. d4 Lb4.

5.2.7. Sammanfattning
I Kšnigstedt (1771) finns termer fšr det allra viktigaste i spelet. De
betecknar huvudsakligen pjŠserna och de mest centrala manšvrerna.
Den militŠra anknytningen Šr tydlig, och hela spelet liknar en
krigsskŒdeplats: man attaquerar, man har DŽfence, Tactique, pjŠser av
hšgre rang kallas officerare, bšnderna eller soldaterna drar fram osv.
Det fšrekommer ofta ej anpassade direktlŒn. Den franska pŒverkan
Šr mycket stark i bŒde direktlŒn och fšrsvenskningar, t.ex. i ord som
Attaque, DŽfence, Tactique, gardez la Reine, attaquera, conservera sina
pi•car. Detta gŠller inte endast den centrala terminologin utan Šven den
mera perifera: uti sin InactivitŽ, confundera, jag souponerar, den aplicablaste tiden. Visserligen Šr det franska inslaget i svenskan i allmŠnhet
mycket stort under 1700-talet, men detta gŒr troligen utšver det.
…versŠttningslŒn finns ocksŒ. Ett tyskt šversŠttningslŒn Šr t.ex. den
vanliga termen bonde. PŒ bŒde franska och engelska har man švertagit
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och anpassat den persiska termen pijun (ÕfrontsoldatÕ) till pion och
pawn, men pŒ tyska heter pjŠsen Bauer, vilket troligen fšrklaras av att
den tidens vanliga frontsoldater ofta var bšnder (jfr lŒnordet pionjŠr
ÕfšregŒngareÕ). €ven šversŠttningslŒn frŒn franskan (ytterst persiskan)
finns, bl.a. termen soldat, men termen bonde Šr vanligare.
Andra exempel pŒ šversŠttningslŒn Šr termerna drag, flyttning och
ršrelse. PŒ nŠstan alla stora sprŒk betyder schacktermen numera
Õflytta, ršra, spelaÕ. Ett undantag Šr tyska dŠr termen Zug (ziehen)
betyder drag (draga), den term som i svenskan Šr vanligast idag.
Orden šppning och gardering finns inte i dagens utvidgade betydelse. Men de initieras mšjligen hŠr fšr en framtida terminologisering, i
och med fšrekomsten av uttryck som skaffat šppning och gardez la
reine.
Under decennierna efter 1771 sker enstaka kompletteringar av den
svenska schackterminologin, men nŒgra mer avgšrande framsteg kan
inte noteras under resten av introduktionsperioden.
5.3. Etablering, 1835Ð1885
5.3.1. PjŠser och rekvisita
Under den andra perioden fŒr spelbrŠdet mer specifika beskrivningar.
Den allmŠnna termen frŒn 1771, linea, utvecklas till de mer specifika
tornlinje, damelinje, linea aÐh samt officerslinje (rad 1Ð8). Linea/linje
har i bšrjan av perioden fortfarande bŒde ÓvertikalÓ och ÓhorisontellÓ
innebšrd. Men i Schultz (1871) finner man en differentiering: rad och
linje. Ruta och cas har fŒtt synonymen fŠlt, en militŠr anspelning, och
sammansŠttningen anfallsfŠlt kommer. •r 1838Ð39 kommer ocksŒ
termen flygel (tidigare hšrn), liksom sammansŠttningen flygelbšnder.
•r 1862 kommer Šven den tyska termen DamenflŸgel. €ven flygel Šr
egentligen en militŠrterm. BŒde fŠlt (i stŠllet fšr det allmŠnsprŒkliga
ruta) och flygel (i stŠllet fšr det allmŠnsprŒkliga hšrn) Šr goda
exempel pŒ hur metaforiken, i detta fall en militŠr metaforik, bidrar
till terminologiseringen av schacksprŒket (jfr kap. 2).
I bšrjan av perioden Šr det frŠmst terminologin kring pjŠserna som
fšrfinas, genom sammansŠttningar och nya nominalfraser med anknytning till manšvrer: marquerad & garderad pjes, anfallspjes, samt
verbfrasen byta pjeser och sammansŠttningen pjesbyte (dŠr pjes stŒr
fšr vilken pjŠs som helst). Termen officerare byts ut till huvudpjes
1851, en term som 1871 fšrkortas till pjes. Den likasŒ militŠrt inspire-
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rade termen honnšrspjes lanseras 1878, men den blir fšrmodligen inte
lŒngvarig. (En parallell med bridgesprŒket Šr dock av intresse: dŠr
kallas de finaste korten honnšrer.)
De specifika pjŠsernas namn eller beteckningar fšr deras tillfŠlliga
egenskaper utvecklas. Ofta švergŒr nominalfraser till sammansŠttningar: dubbla Bšnder Ð dubbelbšnder, kungens bonde Ð kungsbonde, drottning-, torn-, kungstornsbonde, damhŠstbonde, fri-, gambit-, mitdel-bonde, drottninglšpare, kungshŠst. Franska termer
fšrekommer Šven under etableringsperioden, men i mindre omfattning: pion marquŽ, case marquŽ, gardez la reine, roi depouillŽ samt
šversŠttningen blottad kung. Kšnigstedts fientliga kung har nu blivit
sammansŠttningen motkungen.
I Schultz (1862) švertas termen springare frŒn tyskan och ersŠtter
hŠst, samtidigt som dam gšr sitt intŒg (samtidigt med den tyska termen
DamenflŸgel). Termen dam har tidigare bara fšrekommit i kontexten
gŒ i dam. NŒgra Œr senare kommer de nya sammansŠttningarna damspringare och kungsspringare (samt flera manšvertermer med springare och dam som fšrled). Dam verkar nu konkurrera pŒ allvar med
drottning, och springare blir den ÓriktigasteÓ termen. Utbytet av ordet
hŠst mot springare Šr ytterligare ett exempel pŒ schacksprŒkets fortskridande terminologisering.
5.3.2. Spelets faser
NŒgra spelšppningsbeteckningar kommer redan i HBS (1838): italienska spel, greve BrŸhls spel, samt sammansŠttningar med termen gambit/gambet: kungsgambit, drottninggambit, Cunninghamgambit. Den
idag vanliga strategiska betydelsen av šppning dyker upp bŒde 1839
och 1851, men dŒ endast i verbform: man šppnar spelet genom att dra
en bonde.
•r 1871 kommer substantivet šppning/šppnande jŠmte sammansŠttningen spelšppning, och dŒ formligen exploderar terminologin fšr
olika spelšppningar, med mŒnga olika namn pŒ spel och partier. De
har namn efter personer, t.ex. Philidors gambit, lŠnder och stŠder,
t.ex. spanskt parti, Wienerparti, och pjŠser, t.ex. ryskt springarspel (se
tabell 2 i bilagan). Nya švergripande termer fšr att gruppera spelšppningarna introduceras: šppna/slutna spel (dvs. šppning med kungsbonden resp de švriga bšnderna). Ordet šppning gŒr Šnnu inte att
finna i SAOB; spelšppning Šr dŠremot belagt, men fšrst 1878.
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Termen mittspel finns Šnnu inte. Men termerna slutspel och slutparti
kommer i Tilljander (1839).
5.3.3. Speciella manšvrer
Ursprungsorden schack, matt, rockad, och remi Šr sŒ gott som stabiliserade, Šven stavningen och bšjningen, och nya ord och begrepp
bšrjar bildas utifrŒn dem, i flera fall redan i HBS (1838): blindmatt
(att gšra matt utan att se det), narrmatt (matt i tvŒ drag frŒn
utgŒngsstŠllningen), skolmatt (matt i fyra drag), samt deras engelska
ekvivalenter foolÕs mate och scolarÕs matt. •ret efter, i Tilljander
(1839), anvŠnds istŠllet termerna lŠrlings- och schŠfermatt (schŠfer
frŒn ty. ÕfŒraherdeÕ), troligen med samma innebšrd som skolmatt.
Termerna quŠfmatt, Bastillmatt och tokmatt (= narrmatt) kommer
1851, och 1871 kommer franska och tyska varianter av den viktiga
termen kvŠvmatt: mat ŽtouffŽ, ersticktes Matt.
Morfemet schack finns representerat i flera ordklasser (verb, adjektiv, interjektion, substantiv): schacka, schackande, vara schackad,
schack!, samt nominalfraserna cacherad & masquerad schack, upptŠckt, aftŠckt (numera avdrags-), enkelt och dubbelt schack, som 1871
blir dubbelschack. Ett franskt direktlŒn noteras ocksŒ, men det blir
fšrmodligen inte lŒngvarigt: Žchec perpŽtuel (nu evig schack).
Termen patt (som substantiv, jfr ovan) kommer 1838, liksom sammansŠttningen pattspel. SammansŠttningen sjelfpatt (en problemschacksterm) kommer Œr 1862 och 1871 upptrŠder termen pattstŠllning.
I Lewis (1851) kommer termen en passant, sedan lŠnge fšrklarad
men dittills aldrig nŠmnd vid namn. Det Šr en av de mycket fŒ termer
som Šn i dag har en rent fransk form. I Schultz (1862) bildas en sammansŠttning: en passant-slag.
Efter att termen fšr ÕoavgjortÕ 1771 stavats remis, och 1838 remise,
stabiliseras stavningen 1839 till remi (Šven lŒngt senare fšrekommer
dock stavningen remis). €ven remi bildar samma Œr en sammansŠttning: remispel.
Under denna period hŠnder det mycket med den švriga terminologin, som Šnnu inte Šr stabil.
Att Õflytta en pjŠsÕ uttrycks 1838 pŒ Šnnu fler sŠtt Šn i Kšnigstedt:
med substantiven flyttning, drag samt de betydligt vanligare verben
draga, spela, framtrŠnga, framrycka, framfšra, anrycka samt substantiven framryckning, anryckning. Mot slutet av perioden anvŠnds
verben flytta, spela, gŒ och substantiven drag, flytt och steg. Samman-
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fattningsvis visar sig orden draga/drag ha stŒtt sig och i slutet av
perioden vara de som nŠstan uteslutande anvŠnds. En mŠngd sammansŠttningar bildas ocksŒ med substantivet drag som efter- eller fšrled:
1839 miss-, mot-, nšd-, feldrag och 1862 hufvud-, slut-, aflednings-,
afvŠntnings- och tempotvŒngsdrag.
Den viktiga termen kombination (fšrutsedd, ofta šverraskande,
dragfšljd) introduceras i Schultz (1862), mšjligen frŒn bšrjan som en
problemschacksterm. Numera tillhšr den frŠmst partischacket.
Uttrycket gŒ i dam har ocksŒ flera alternativ: frŒn Kšnigstedts
komma i dam 1771 till HBS (1838): rycka till, framtrŠnga till, komma
i, komma till, vinna dam och den dame-sškande bonden. I Schulz
(1871) finner man bondens avancemant, bondens befordran samt gŒ i
dam (= det moderna uttryckssŠttet).
Termen taga Šr vanligast i bšrjan av perioden men varieras med slŒ,
(slag), vinna. Verbfrasen byta pjŠser och sammansŠttningarna drottningbyte och tornbyte kommer 1838, dambyte, bytesvŠrde, spelvŠrde
kommer 1871, dŒ termen vŠrde introduceras med anknytning till pjŠsernas olika styrka.
En ny fras som Šr relevant i sammanhanget dyker upp 1838. I de
fšrsta schackkapitlen i HBS noteras vinna och fšrlora tid, i de senare
vinna och fšrlora tempo. …versŠttningslŒnet tid har utvecklats ÓtillbakaÓ till direktlŒnet tempo. SkŠlet till det kan ligga i att den egentliga
betydelsen inte ligger i ÕtidÕ utan i ÓfšrsprŒngetÓ som t.ex. vitspelaren
har, och att man dŠrmed šnskar att fšrtydliga den schacktypiska termen. Detta Šr ytterligare ett exempel pŒ terminologisering med hjŠlp
av en sorts metafor (jfr Gundersen 1985). Verbfraserna stŒr sig genom
hela perioden (och Šn i dag), och sammansŠttningen tempotvŒng skapas
1862.
RetrŠtt (frŒn 1771) tycks vara ett stabiliserat ord och varieras endast
med verbet retirera. Fšrsvar och dŽfence/defensiv varieras men verkar
ocksŒ vara typiska schackord.
Termen attack frŒn 1771 fšrsvinner och ersŠtts med termerna anfall
och angrepp (idag mest angrepp). BŒda anvŠnds Šven som verb och
bŒda bildar sammansŠttningar: 1838 gambitanfall, anfallsfŠlt, -lšpare,
-pjes, -plan, 1871 dam-, springar-, kungsanfall, mot-, dubbelangrepp.
Upoffra (frŒn 1771) stŒr sig, men varieras med offrera 1839. I
Schultz (1862) fšrekommer substantivet offer fšr fšrsta gŒngen och i
samma bok kommer sammansŠttningarna drottningsoffer och avledningsoffer. I Schultz (1871) finns Šven uppoffring.
Kšnigstedts hotande fara stŒr sig genom hela perioden, men det som
idag heter gardera varierar mycket: betŠcka, skydda, understšdja,
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frŠlsa, parera (schackmatten), fšrsvara 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 Kšnigstedt:
gardez la reine.
5.3.4. Problemterminologins uppkomst
I HBS (1838) finns problemterminologin representerad endast genom
ett tyskt ord: Schackspielskunst. I Tilljander (1839) nŠmns dock flera
svenska problemtermer: problemer, slutspelspartier, forcerad patt, och
dessutom talas det om problemskapare: klassiska autorer, schackspelsautorer.
Problemtermer blir mycket vanliga genom Schultz (1862). NŒgra
exempel Šr schackproblem, schackuppgifter, lšsningar, sjelfmatt, sjelfpatt och de engelska termerna fšr komponera, komposition, alltsŒ
compose, composition. I Schultz (1868) anvŠnds termen komponera
fšr fšrsta gŒngen.
Enligt SAOB registreras det fšrsta belŠgget fšr termen schackproblem, sorterat under problem, 1854. Betydelsen av problemer
(Tilljander 1839) har man mšjligen fšrbisett. Men det mŒste tillŠggas
att problem vid denna tid vanligtvis betydde Õmer eller mindre komplicerad uppgift som fšrelŠgges nŒgon till lšsningÕ. Schackspelet har
behŒllit den ursprungliga betydelsen, medan ordet problem har Šndrat
betydelse i vardagssprŒket. DŠrmed uppfattades mšjligen inte problem
som ett specifikt schackligt uttryck, vilket det i allra hšgsta grad Šr
idag.
5.3.5. Yttre organisation
I HBS (1838) talas om schackklubben i London (SAOB:s fšrsta belŠgg
pŒ schackklubb Šr frŒn 1885), och i Tilljander (1839) Šven om
schacksocieteten i Paris, de fšrsta tecknen i det svenska schacksprŒket
pŒ en yttre organisation i schackvŠrlden. Man skriver hŠr ocksŒ om
mŠstare, mŠsterspelare och schackspelslŠrare.
NŒgon svensk schackorganisation visar sig inte i litteraturen fšrrŠn i
Schultz (1868). DŠr finner man ordet schacksŠllskap, efter att det bildats sŒdana i Stockholm, Gšteborg och Malmš. Man kan fšrvŠnta sig
en škning av organisationstermer nu dŒ en rik schacklitteratur utvecklas, bšcker och schackspalter skrivs och mŒnga schacksŠllskap grundas.
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5.3.6. Notation
Alla pjŠsnamn som samtidigt anger pjŠsens plats i utgŒngsstŠllningen,
kungspringare o.d., visar att behov av rad- eller linjebeteckningar pŒ
brŠdet finns. Den moderna notationen bšrjar nu utvecklas. I HBS
(1838) finns notationssymboler upptecknade; bl.a. anvŠnds initialfšrkortningar av pjŠsnamnen: K, D, L, H (fšr hŠst), T, B. Inte fšrrŠn
1862 Šndras fšrkortningen H till S fšr springare.
I HBS (1838) fšrkortas Kšnigstedts term taga till t. •ret dŠrpŒ har
man importerat symbolen : (kolon), som stŒr sig resten av perioden.
Termen Schack! fŒr det kors som symbol som Šnnu anvŠnds.
(Endast i šversŠttningen 1851 skrivs dessutom sch ut.) Schackmatt fŒr
1838 ett dubbelkors som symbol. Detta fšrsvinner dock i litteraturen
mellan 1839 och 1862, dŒ man istŠllet skriver ut ordet, fšr att komma
tillbaka 1862, och sedan stŒ sig. I HBS (1838) infšrs Šven en fšrkortning fšr rockad, en asterisk, som inte tas efter av den fšljande litteraturen. Mot slutet av perioden infšrs av Schultz symbolen [ ] fšr
kommentaren bra drag, 1871 Šndrat till (!), samt (?) fšr ifrŒgasatt
drag. Numera anvŠnds i fšrsta hand ? eller ! (utan parentes) om dŒliga
resp. bra drag.
Idag anges inte vems tur det Šr att vara vid draget, dŒ man vet att
det fšrst antecknade Šr vits drag och det andra Šr svarts. Men Œr 1838
anges Hvita & Svarta vid dragen, fšr att nŠsta Œr anges med typografiskt medel: beskrivningen av de vitas notation gšrs med Ólatinska
bokstŠfverÓ medan de svartas beskrivs med ÓsvenskaÓ. Lewis (1851)
gŒr tillbaka till att skriva ÓHvita & SvartaÓ som rubriker šver de i
kolumnform uppstŠllda dragen. Denna konvention tillŠmpas fortsŠttningsvis under perioden.
5.3.7. Sammanfattning
Schackterminologin genomgŒr under perioden en successiv fšrsvenskning, samt en omfattande differentiering. Exempel finner man i
bondens mŒnga olika namn beroende pŒ funktionen, t.ex. gambitbonde,
mitdelbonden, dame-sškande bonden, beskrivningen av brŠdet,
šppningar och gambits som fŒr namn, samt en mŠngd terminologiserade ÓallmŠnna ordÓ som stŠllning (tabell 7, bilaga). Ofta konkurrerar dock Šnnu tvŒ eller flera termer: t.ex. anfall/angrepp, betŠcka/skydda, dam/drottning, drag/framryckning.
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Olika faser i schackspelet fŒr termer. Termen spelšppning introduceras och šppningarna fŒr namn efter pjŠser, upphovsmŠn eller -platser. Termen slutspel myntas ocksŒ; den kommer Šven till anvŠndning i
problemterminologin, som nu bšrjar byggas upp.
En viss effektivisering av schacksprŒket innebŠr det att en del
hyperonymer introduceras, t.ex. pjes (lŠtt, tung) istŠllet fšr huvudpjes
eller officerare, samt sammansŠttningar som binder samman Šldre
verbfraser, t.ex. tempotvŒng, drottningoffer och afledningsdrag.
Den svenska schackterminologin visar en stšrre pŒverkan frŒn
tyskan under etableringsfasen Šn tidigare, t.ex. genom termerna
springare (ty. Springer) och angrepp (ty. Angriff), fšrut attack. €ven
švergŒngen frŒn drottning till dam tyder pŒ tysk pŒverkan, eftersom
termen fšr spelpjŠsen pŒ alla viktiga sprŒk betyder ÕdrottningÕ utom
just pŒ tyska dŠr den betyder ÕdamÕ.
Speciellt HBS (1838) uppvisar ett kraftigt fšrkortat notationssystem,
som med viss fšrdršjning blir stilbildande.
5.4. Konsolidering, 1885Ð
5.4.1. PjŠser och rekvisita
Termerna fšr pjŠser och rekvisita Šr i stort sett fŠrdigutvecklade fšre
1885. NŒgra saker som sker under konsolideringsfasen Šr att hyperonymerna pjes och figur fšr officerare/huvudpjeser, som kom 1871, nu
bšrjar bilda sammansŠttningar: pjesvinst, pjesfšrlust, figurvinst, samt
nominalfraser med attributen lŠtt och tung. LŠtta pjeser Šr lšparen och
springaren, och tunga pjeser Šr tornet och damen.
En viktig strategisk term Šr (att besitta) centrum. Den introduceras i
Collijn (1898). Termen mittelbšnder Šndras Œr 1902 namn till centrumbšnder. Termen centrum, som Šr ytterst viktig idag och speglar
det fšrdjupade schacktŠnkandet mot 1800-talets slut, verkar inte vara
vanlig i mina tidigare kŠllor. (Jfr Gundersen 1985 om att termer skall
se ut som termer, analogt med hŠst/springare.) FrŠmst genom bršderna Collijns bšcker och Tidskrift fšr Schack blev termen vanlig. Man
talar ocksŒ om att behŠrska centrumfŠlten. Det gŒr inte att finna
uppgifter om centrum som schackterm vare sig i SAOB eller NEO,
dŠremot om ordet som militŠrterm. Man kan frŒga sig varfšr de bŒda
termerna flygel och centrum, som tillhšr samma referensram i det
lŒngivande militŠra facksprŒket, kom till schacksprŒket med 60 Œrs
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tidsavstŒnd till varandra. BŒda termerna Zentrum och FlŸgel Šr sedan
lŠnge etablerade tyska schacktermer.
Den ytterligare differentieringen kan illustreras med termen trippelbšnder (Õtre bšnder pŒ samma linjeÕ). Att en term inte funnits fšr
detta tidigare beror mšjligtvis pŒ experternas instŠllning, som enligt
t.ex. Kšnigstedt (1771) var att man inte borde hamna med flera bšnder
pŒ linje. (€ven termen kvadrupelbonde finns, men stŠllningar med
fyra bšnder pŒ samma linje har bara fšrekommit i ett fŒtal partier.)
5.4.2. Spelets faser
Terminologin fšr schackspelets faser blir komplett genom Collijn
(1898), dŠr termen midtspel introduceras.
Den explosionsartade utvecklingen inom šppningsnomenklaturen
som pŒbšrjades 1871 fortsŠtter i Wilsons bok 1888. De šppningstermer som 1871 karaktŠriserades av de pjŠser som pŒ nŒgot sŠtt var
inblandade, blir 1888 utvecklade till Šn mer specialiserade namn, ofta
med egennamn som genitivattribut eller fšrled, t.ex. Philidors springarspel och Ruy Lopez springarspel. Likadant Šr det med namnen pŒ
olika gambiter: Ghulam Kassims gambit, Evansgambit m.fl.
En ny term som dyker upp 1888 Šr blindspel, en fšreteelse som
lŠnge har funnits och beskrivits, men utan term. Synonymen blindparti
kommer enligt NEO 1895. Denna sena tillkomst kan bero pŒ att det
funnits en snarlik term med helt annan betydelse, blindmatt, sedan
1838 (jfr ovan). Termen blindschack, inte belagd fšrrŠn 1973 enligt
NEO, gŒr troligen att finna tidigare, men inte i den litteratur jag gŒtt
igenom.
Fler švergripande speltermer fšr olika spelsŠtt kommer, t.ex. fšrfšrelsespel och kampparti, och nŒgra nya šppningstermer, t.ex. katalansk šppning, gammalindiskt, Nimzowitch-indiskt och damindiskt
1
spel. Termen blixtparti finner jag inte fšrrŠn 1950.
5.4.3. Speciella manšvrer
MŒnga nya sammansŠttningar bildas, vilket mšjliggšr smidigare beskrivningar. BŒda termerna blindspel (Õparti som spelas utan att man
ser brŠdetÕ) och blindmatt, (Õgšra matt utan att se detÕ) fšrekommer
1

Man sŠtter schackklockan pŒ t.ex. 5 minuter. I detta spel slŒr man numera ofta
kungen utan att sŠga ÓschackÓ.
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1888. Herdematt Šr ett šversŠttningslŒn frŒn tyskans SchŠfers Matt,
och syftar troligen pŒ samma snabba matt som kallas skolmatt, en term
som ocksŒ finns representerad. QuŠfmatt har 1888 kommit tillbaka;
termen fanns i litteraturen 1851, men 1871 hade den ersatts av franska
och tyska motsvarigheter. •r 1898 finner man fšr fšrsta gŒngen
verbet sŠtta som s.k. kollokator till matt, den vanliga kollokatorn idag,
ocksŒ det troligen ett šversŠttningslŒn frŒn tyskans Matt setzen.
Terminologin omkring ordet schack fšrfinas. 1888 kommer
termerna afdragsschack och evig schack. I Collijn 1898 nŠmns damschacken, Õschack gšrs med damenÕ, och schackmanšver. I TfS 1902
finner man schackblindhet (ett obegripligt fšrbiseende) som SAOB
lyckats belŠgga fšrst 1943. Blixtschack kommer 1949, och fler sammansŠttningar med schack bildas som troligen mer tillhšr avdelningen
yttre organisation.
Flera sammansŠttningar skapas med termen drag som efterled:
herde-, fšrsvars-, tempo-, utvecklings-, text-, mŠstar-, fšrberedelsedrag, inledningsdrag, garderings-, grund-, nyckel-, och lšpardrag.
€ven nya sammansŠttningar med drag som fšrled kommer, t.ex.
dragfšrlust, dragupprepning, dragfšljd, dragomkastning.
Drottningoffer har nu blivit damoffer. Fler sammansŠttningar
skapas med offer: pjŠsoffer, bondeoffer, kvalitetsoffer, offerkombination.
FastŠn introducerat redan i HBS (1838) i uttrycket garderad pjes,
pŒtrŠffas verbet gardera i andra former fšr fšrsta gŒngen 1888, och
det har nu blivit nŒgot av en standardterm. Efter det har ordet garderingsdrag tillkommit.
Termen tempo utvecklas. Efter termen tempotvŒng 1862 fšljer Œr
1898 tempodrag, den senare en ytterst viktig term. DirektlŒnet
omfattar dŒ t.o.m. den latinska numerusŠndelsen: tempi vinnes. Verbfraserna vinna/fšrlora tempo blir 1902 sammansŠttningar som kommit
att tillhšra den allra centralaste terminologin: tempovinst, tempofšrlust.
Angrepp verkar bli vanligare Šn anfall ca 1898, och snart dŠrefter
finner vi orden angreppsmšjlighet, -chans, -fšring, -fortsŠttning,
-spelare och den idag ytterst centrala termen kungsangrepp.
Verbet hota finns med pŒ olika sŠtt redan frŒn bšrjan (1771) och
varieras ofta med (uttryck med) fara. En bit in pŒ 1900-talet Šr fara
fortfarande vanligt, men det byts sŒ smŒningom ut mot substantivet
hot, som nu Šr en av de allra centralaste schacktermerna.
Man har haft svŒrt att bestŠmma sig fšr det uttryck som betecknar
bondefšrvandling (idag gŒ i dam, 1771 komma i dam). Under 1800-
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talet varierade uttrycken, och Œr 1888 anvŠndes uttrycket bondens fšrvandling. €ven bršderna Collijn (1898) tog efter detta uttryck (och det
anvŠnds fortfarande), men i TfS (t.ex. 1902) anvŠnds framfšr allt
uttrycket gŒ i dam, och troligen Šr det detta som gšr att just det uttrycket till sist blir standard.
Den viktiga termen gaffel utvecklas. I bšrjan innebŠr den ett dubbelangrepp av en bonde, men numera endast ett dubbelangrepp av en
springare. Ordet Šr en relativt naturlig metafor fšr att hota att slŒ tvŒ
motstŒndarpjŠser samtidigt, allra fšrst introducerad 1871 i sammansŠttningen gaffelstŠllning (se tabell 1, bondens gaffelstŠllning). Jag har
inte lyckats finna gaffel som fackterm i nŒgon av ordbšckerna, och har
dŠrfšr inget belŠgg fšr nŠr švergŒngen skett fšr ordet gaffel frŒn att
syfta pŒ bonden till att syfta pŒ springaren. T.o.m. Œr 1937 tycks
gaffeln dock bara syfta pŒ bondens dubbelangrepp.
5.4.4. Problemterminologin
Vissa sammansŠttningsled verkar bli vanligare inom problemschacket.
JŠmte de sjŠlvklara termerna problem, uppgift, studie och lšsning ser
vi t.ex. stŠllning (som med mattstŠllning kom i Schultz 1862): patt-,
mot-, gaffel-, bonde-, rand-, remi- vinst-, diagram-, utgŒngsstŠllning,
stŠllningsfšrdel och stŠllningsproblem; kombinationer: offer-, vinst-,
mattkombinationer, kombinationsfšrmŒga, kombinationsvŠndningar
och kombinatšr; samt avdelning: sjŠlvmattsavdelning, sjŠlvmattsuppgift, 3-dragsavdelning. (Alla dessa Šr dock inte enbart problemtermer; sŠrskilt kombination Šr en viktig ÓallmŠnschackligÓ term.)
Typiska fšr problemschacket Šr ocksŒ de nya termer som beskriver
antalet drag man har pŒ sig att sŠtta matt, t.ex. karakteristiska (numera
ytterst centrala) avledda sammansŠttningar som tvŒ- och tredragare
(1921).
Det bildas ocksŒ nya matt-termer: mattbild, hjŠlpmatt och modellmatt.
€nnu en sprŒklig detalj verkar karaktŠrisera problemschacket, bibehŒllandet av verbet dra(ga): vit drar och gšr remis / gšr matt i tre
drag. SŒ skriver man vanligen idag och det gjorde Šven Collijn 1898. I
vanligt partischack anvŠnder man numera i stŠllet omskrivningen gšra
ett drag.
Jag har inte lagt mŠrke till orden problemfšrfattare och problemkonst som enligt SAOB Šr belagda 1915 och 1916. Redan 1838 finner
man dock det tyska ordet Schachpielskunst, 1839 schackspelsautorer
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och 1862 schackproblematikern. Och i bšrjan av den aktuella perioden
har jag funnit problemist, problemfšrfattare, samt studievŠnner,
problemkŠnnare och kombinatšr.
Problemschacket har utvecklats mycket mer Šn vad som hŠr kartlŠggs och dess terminologi utgšr en egen underavdelning till schackterminologin. Undersškningen har inte ambitionen att beskriva denna
terminologi mer Šn i stora drag.
5.4.5. Yttre organisation
Perioden prŠglas alltifrŒn dess bšrjan av en intensifierad tŠvlings- och
organisationsverksamhet. Redan i Wilson (1888) finner vi orden
schackliv, schackfšrbund, schacktidning och schacklitteratur. Speciellt
genom bršderna Collijns verksamhet blir det vanligt med olika turneringar som initieras genom deras engagemang, och terminologin
fšrfinas i takt med detta: turnerings-, match-, korrespondensparti,
hufvud-, mŠstare-, problemturnering. Nya titlar pŒ framstŒende utšvare uppkommer: vŠrldsmŠstare, schackmŠstare, BerlinermŠstare etc.
Termen korrespondensschack dyker som nŠmnts upp 1898, liksom
Šven simultanparti (en stark spelare spelar samtidigt mŒnga partier mot
svagare motstŒndare). Under 1900-talet kommer nya termer i anslutning till simultanparti: simultanfšrestŠllning och klocksimultan.
1902, i TfS, finner man mŒnga olika namn pŒ tŠvlingar och
matcher: junior-, korrespondens-, lšsnings-, vinterturnering/-match.
TvŒ nya begrepp tillkommer: kungapokal och schackkongress. Juniormatcher fšrekom alltsŒ redan 1902 (termen juniormŠsterskap har jag
dock kunnat belŠgga fšrst 1955, men den Šr sŠkert Šldre). •r 1902
kommer ocksŒ ordet stormŠstare, som nŠra nog Šr en schackspecifik
term idag. Det Šr troligen frŒga om ett betydelselŒn frŒn tyskan
(Grossmeister), dŠr det hade lŒnats frŒn ordenssŠllskapens facksprŒk.
PŒ engelska heter stormŠstare Grandmaster, ocksŒ den senare en
ordensterm som numera kommit nŒgot i skymundan. Man tŠnker vŠl
numera pŒ ordet i fšrsta hand i dess schackliga betydelse (det anvŠnds
dock ocksŒ i bridgevŠrlden).
I Collijn (1921) ser vi turneringstermerna utvecklas, t.ex. kongress1
turnering och rond (frŒn eng. round ). DŠr finner vi ocksŒ termerna
toppspelare och schackprofil.

1

Rond Õrunda, rundtur; omgŒngÕ Šr numera term inom boxning och medicin. Det
enligt SAOB fšrsta svenska belŠgget frŒn Œr 1683 har militŠr anknytning: ÓDem som
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I TfS 1924 kommer termerna landsmatch, vŠrldsschackfšrbundet
och schackolympiad. Som nŠmndes tidigare var det fransmŠnnen 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 ocksŒ ordet efterkrigsturnering.
Utšvarna fŒr fler benŠmningar: blixtspelare, schackamatšr, -organisatšr, -djŠvul, och Ð formella och informella Ð titlar: GotlandsmŠstare
och stormŠstarveteran. Typiska tŠvlingstermer som fšrsta bordet och
fšrstabordsspelare (Õden bŠsta spelaren i ett lagÕ) kommer senast pŒ 50talet. DŒ kommer ocksŒ ett par sportinspirerade termer: allsvenskan
och landskamp, och ordet korrespondensschack fŒr en kortare variant,
korrschack.
Vid jŠmfšrelse med SAOB visar det sig att det finns en mŠngd termer som SAOB inte tar upp, och det Šr inte bara frŒga om tillfŠlliga
betckningar utan i flera fall Šven om relativt centrala schacktermer.
5.4.6. Notation
Notationen ser redan i Wilson (1888) i stort sett ut som 1900-talets.
LŒng och kort rockad symboliseras dŒ fšr fšrsta gŒngen i mitt material
med 0-0 respektive 0-0-0. €nnu i bšrjan av 1900-talet anges ÓvitaÓ och
ÓsvartaÓ šver notationen, men detta upphšr senare. Tecknet B fšr
bonden anges inte lŠngre.
Schultz bšrjade 1862 introducera kommentarssymboler: [ ] fšr ett
bra drag, som han 1868 Šndrar till (!), dŒ han Šven lŠgger till (?) fšr
ifrŒgasatt drag. 1862 infšrde Schultz Šven symbolen = fšr betydelsen
Õman flyttar efter behagÕ. Den betydelsen har fšrsvunnit, och symbolen
stŒr numera (sedan 1960-talet) istŠllet fšr utjŠmnad stŠllning. 1888 Šr
symbolen fšr bra drag ! och fšr dŒligt drag ?, och Šr samma som
dagens. Ytterligare nŒgra kommentarsymboler har idag tillkommit: !!:
mycket bra drag, ??: mycket dŒligt drag, !?: ifrŒgasatt drag, ?!: tvivelaktigt men intressant drag. Standardkommentarerna i klartext Šr: vit
stŒr bŠttre och svart stŒr bŠttre (se tabell 6 i bilagan).
Fšr jŠmfšrelse av dagens notation med den frŒn 1771, se under
5.2.6.

blottar sin warja uti wredes mode emot Patrollen eller dem som gŒ Ronden, miste
lifwet.Ó
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5.4.7. Sammanfattning
Den svenska schackterminologin Šr i stort sett fŠrdigutvecklad vid
mitten av 1900-talet. De mŒnga lŒnorden har med fŒ undantag (en
passant, remi) anpassats och ser ÓsvenskaÓ ut. SŒ gott som alla tŠnkbara
manšvrer och finesser (och sjŠlvfallet brŠdets delar och pjŠserna) har
svenska eller fšrsvenskade termer runt 1950.
Man kan observera dels en uniformering, dels en lŒngtgŒende differentiering. Flera ord och fraser som konkurrerat blir nu en enda, t.ex.
frasen gŒ i dam, och flera verbfraser ÓkondenserasÓ till sammansŠttningar. Vi kan t.ex. i TfS 1902 fšr fšrsta gŒngen finna substantiveringar av att vinna och fšrlora ngt (pjes, tempo, kvalitet), nŠmligen
pjesvinst, pjesfšrlust, figurvinst, figurfšrlust, tempovinst, tempofšrlust
samt kvalitetsoffer.
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6. Sammanfattning
Syftet med undersškningen har varit att fšrsška visa hur ett speciellt
facksprŒk, schacksprŒket, vŠxer fram i Sverige Detta har skett genom
excerpering av svensk schacklitteratur frŒn 1771 till en bit in pŒ 1900talet, under jŠmfšrelse med ordmaterialet i SAOB och andra
ordbšcker. Genom att jŠmte litteraturen Šven titta pŒ schackets yttre
organisation, dvs. klubb- och tŠvlingsverksamhet m.m., har vi kunnat
fŒ en relativt fullstŠndig bild av facksprŒkets utveckling, som det visat
sig praktiskt att dela in i olika faser: 1) Introduktion, 2) Etablering,
och 3) Konsolidering.
Introduktionsfasen med Kšnigstedt (1771) som i praktiken enda
kŠlla visar inget tecken pŒ nŒgon organisation. Kšnigstedts text innehŒller beteckningar pŒ spelpjŠser och de mest centrala manšvertermerna. SprŒket Šr fullt av engelska och speciellt franska direktlŒn:
schoolÕs & foolÕs mate, roi, reine, attaque, samt tyska šversŠttningslŒn:
bonde. Det fšrekommer en stor variation nŠr det gŠller val av termer;
Õatt flytta en pjŠsÕ uttrycks t.ex. med en mŠngd olika ord, dŠribland det
som senare blir terminologiserat, det tyska šversŠttningslŒnet drag.
Liksom alla lŒngivande sprŒk Šr det svenska schacksprŒket militŠrt
prŠglat. Man talar om fienden, soldater, officerare, attaque, retrŠtt
osv.
I etableringsfasen kommer den andra svenska schackboken ut, och
mŒnga fšljer. SchacksŠllskap och organisationer bildas och tŠvlingsverksamhet pŒ lokal nivŒ idkas. NŒgra nya franska direktlŒn kommer,
t.ex. en passant, men de flesta franska lŒn fšrsvinner och ersŠtts i flera
fall av tyska šversŠttningslŒn. DŠrmed fšrsvenskas schacksprŒket
alltmer. Men samtidigt differentieras termerna och fackspecifika ord
framtrŠder. Det finns Œtskilliga exempel pŒ att termer tillkommit fšr
att man ville hšja facksprŒkets status eller grad av terminologisering.
Man švergŒr t.ex. frŒn termen tid till tempo Œr 1838, frŒn hŠst till
springare Œr 1862. En mŠngd sammansŠttningar skapas fšr att beskriva
speciella fšreteelser: kungslšparbonden, gambitbonde, damelinjen,
drottningoffer. MŒnga šppningar och gambiter blir uppkallade efter
sina upphovsmŠn och blir dŠrmed specifika. €ven vissa i schacket van-

32
liga verbfraser substantiveras till sammansŠttningar: drottningoffer,
dambyte. En vŠlbehšvlig kortfattad notation utvecklas.
Konsolideringfasen utmŠrks av ett (nŠstan) fŠrdigt facksprŒk. SŒ gott
som alla termer Šr rent svenska eller anpassas snabbt till svenska.
Terminologin differentieras ytterligare och stabiliseras; dŠr tidigare
flera synonyma termer konkurrerat med varandra, ÓvinnerÓ ofta en,
t.ex. angrepp (synonymerna anfall och attack fšrsvinner mer eller
mindre). De mycket vanliga verbfraserna med fšrlora och vinna blir
substantiverade. MŒnga sammansŠttningar fšljer med dessa termer.
Terminologin med anknytning till tŠvlings- och organisationsverksamhet utvecklas kraftigt.
I schacksprŒkets utveckling kan man se en strŠvan att medvetet hŒlla
det fackspecifikt med hjŠlp av sŠrskilt militŠra liknelser och metaforer,
samt fšr allmŠnsprŒket frŠmmande, komplicerade sammansŠttningar.
Utseendet blir abstrakt i allmŠnsprŒket medan det blir specifikt Ð och
konkret Ð i facksprŒket.
SjŠlvfallet fortsŠtter schackterminologin att utvecklas Šven i vŒr tid.
Men det gŠller dŒ i fšrsta hand dess mer perifera delar Ð i synnerhet
spelšppningsnomenklaturen. Den centrala schackterminologin kan
anses etablerad i mitten av 1900-talet.
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