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NYT fra 2700+ 

I Khanty-Mansiysk i Rusland samles i disse dage otte 

af verdens bedste skakspillere i den såkaldte kandidat-

turnering. Den vil afgøre, hvem der skal blive den før-

ste udfordrer til Magnus Carlsens VM-titel. Blandt 

forhåndsfavoritterne er armeneren Levon Aronian, 

verdens pt. næsthøjest ratede spiller (2830). Favoritten 

var dog den, der kom værst fra start af alle på turnerin-

gens førstedag, hvor han tabte til den detroniserede 

VM-tiger fra Madras, Wiswanathan Anand (2770).  

 

De øvrige kandidater er russerne Dmitry Andreikin 

(2709), Sergey Karjakin (2766), Peter Svidler (2758) og 

Vladimir Kramnik (2787), asbekeren Mamedyarov 

Shakhriyar (2757) og bulgaren Veselin Topalov (2785). 

De spillede alle remis på førstedagen.  

På andendagen fik Aronian en pind mod Mamedyarov, 

som også på tredjedagen måtte smide en pind - til 

Anand! Derefter ligger Anand alene i front med 2½ 

point af 3, fulgt af Svidler og Kramnik med 2, Arionian 

og Topalov med 1½, Andreikin og Karjakin med 1,  

mens Mamedyarov lukker bunden med en halv. 

Kandidaterne spiller en dobbeltrunde frem til den 30. 

marts 2014. Selve VM-dysten mod Carlsen skal spilles 

fra den 5. til den 25. november 2014. 

 

I åbningskampen overraskede armeneren kommen-

tatorerne ved at besvare tigerens spanier med 3…a6, 

det gamle hovedsvar på 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5. De 

fleste havde ventet ”Berlinmuren”, 3…Nf6, som bidrog 

afgørende til Kasparovs tab af sin VM-titel til Kramnik 

i år 2000 og Anands tab af sin til Carlsen i 2013. Den 

regnes i dag nærmest  som en gendrivelse af den mere 

end 500 år gamle og hæderkronede spanier. Anand 

afgjorde sagen mod Aronian i træk 45 (DIAGRAM1), 

hvor officersgevinsten, som han arbejdede på, let 

kunne være smuttet med blot en lille unøjagtighed…  

 

DIAGRAM 1 – Hvid trækker 

45. Ke3! Præcist (45.Bxb2? Rd2+!; 45.Ke2? Nc4!) 

Re8+ 46. Kd2 Rd8 47. Kc3 1-0                          clj 

Levon Aronian. 

Fik noget at 

tænke over efter 

dukkerten under 

førstedagens 

møde med Tige-

ren fra Madras. 

SKAKPOSTEN 
Kirke i Khan-

ty-Mansiysk, 

olieboom- 

byen i Rus-

land, der er 

vært for  

årets kandi-

datturnering. 



Skomysteriet 

Skomysteriet 

nåede uanede højder, da jeg efter at have sat Chresten 

af med selvvandrende og svævende sko havde vilde 

drømme om en blottet og 

smækker, men fuld- kommen 

overset dame, om sko i alver-

dens farver, former og afskyg-

ninger og om Chresten, der dan-

sede tango med en skak-

dronning under en haglbyge 

af nedfaldende sko. Samtidig havde snørebåndene på 

Steens sko forviklet sig ind i en gordisk knude, alt 

imens Larses sko på den mest mystiske vis var helt og 

aldeles forsvundet fra funkisvillaen i Ordrup. Langt 

derfra og uden anelse derom, spekulerede Chresten 

over, hvad det kunne være, der så pludseligt havde fået 

hans fødder til at virke så små.                                      clj 

                                                                                                                

Troldmand i kamp for Ivar  

Ikke længe havde Troldmanden fra Ålborggade kigget 

på partiet Christian-Ivar 2014 (kommenteret i DWSU-

email af 12.2.2014) før han ringede og tilbød Ivar for-

stærkning. Han havde spillet det rigtigt, Ivar, men bare 

kombineret det forkert, mente Troldmanden. Det 

handlede om brættid. Havde man ikke forstået, hvad 

brættid var, så man ikke forstået noget overhovedet. 

Det kunne jeg godt forstå, for det forklarede, at jeg 

ingenting forstod. Kan du ikke konkretisere det, Mør-

ke, forsøgte jeg. Altså, hvor skulle Ivar have trukket 

hvad? Træk 23, svarede han. ”Han skakker med da-

men, ofrer springeren, tårnet ind, damen over, og så er 

der mat i linje b. Det er genialt, det er det jeg mener 

med brættid!” Jeg tog bræt og brikker frem, og spolede 

frem til træk 23. Jeg bad Mørke forklare sin pointe 

igen. Han sagde: I stedet for tårnskakken på f2, så 

skulle Ivar have spillet damen: 23…Qf2+! Jeg fortsat-

te: 24.Kd3 og så smed han trumfen på, springerofferet 

24…Nh4-f5!! som med fangst af brættid hindrer den 

hvide dame i at nå til e6 med skak (DIAGRAM 2).  

 

DIAGRAM 2 – Hvid trækker… 

Kan du se det?,  spurgte troldmanden, og svarede selv: 

25.exf5 0-0-0+! 26.Kc4 Qxb2!! Sådan, så er der 

mat i næste med 27…Qb5+! Ellers må du ofre alt før 

du alligevel går mat! Jeg så på Mørkes ide og måtte 

rystet give ham ret. Og fisken var enig. Hvid var færdig 

efter 26…Qxb2, og hvis først 25.Kc4 så 25…Ne3+ med 

damefangst. Men hov, hov, stop lige en halv, sagde jeg 

så, og kastede et nyt blik på DIAGRAM 2. Der findes jo 

en anden vej. Og så smed jeg overtrumfen på, det ene-

ste træk, som ikke taber for Hvid, men tværtom vinder. 

Det handlede, naturligvis, om brættid…                       clj           

Vindertrækket: 

 

 

 

 

25.Qh5+! Kd8 og - først nu - 26.exf5! og hvid vinder. En afgørende mellemskak!  

Ex-VM Wiswanathan Anand. Den undertippede inder har 

fået en flyvende start i Khanty-Mansiysk og ligger efter tre 

runder alene i front med 2½ point af 3. Mod favoritten 

Aronian viste den gamle tiger, at han stadig mestrer ”The 

Spanish  Torture”. Anand er med sine 44 år er feltets vete-

ran. Han følges af Topalov på 39 og Kramnik på 38. Feltets 

benjamin er Andreikin, der fyldte 24 i februar i år. 


