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Stegt lever a´la 

Shirov! 
Super GM Alexey Shirov begej-

strede en hel skakverden under 

SKAK-OL i Tromsø, da han helt 

uventet serverede Stegt Lever for 

første gang i mange år på skak-

kens eliteplan. Leveren var tung, 

og for hård kost for Sulskis. 

 

 

 

Stegt Lever-angrebet er det, som 

jeg selv uden at vide det forsøgte 

mig med i den berømte DWSU-

finale mod Mic i Flyveren i 1999. 

Her slugte Mic glubsk hele porti-

onen og hjemtog efter fænome-

nalt spil årets mesterskab ½ point 

foran mig selv på andenpladsen.  

Dramaet blev i 2011 bragt i 

SKAKPOSTEN, som gav flere tip til 

skarpe forbedringer for både 

Hvid og Sort, herunder 11…Qh4! 

Havde Sulskis studeret det før 

kampen, ville han have været 

bedre rustet til at fordøje Shirovs 

lever – og måske endda kunne 

have vundet. Lad os se på sagen: 

Alexey Shirov - Saruna Sulskis 

SKAK OL, Tromsø August 2014 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 

4.Ng5 d5 5.exd5 Nxd5 6.Nxf7! 

Springeroffer, starten på Stegt 

Lever-angrebet. 6…Kxf7 7.Qf3+ 

Ke6 8.Nc3 Ncb4! Mic spillede 

8….Nce7 og vandt, men Hvid 

kunne have spillet bedre. 9.a3 

Nxc2+ 10.Kd1 Nxa1 11.Nxd5.  

 

For flere kommentarer til træk-

kene indtil nu henvises til SKAK-

POSTEN 2011. Hertil har begge 

spillere nøje fulgt opskriften deri. 

Sort er nu et tårn oppe, men 

hans stilling er bizar og Hvid truer 

med alt mellem himmel og jord. 

 

 

 

Det var her Sulskis fik leveren galt 

i halsen. Han spillede 11…Kd6?! 

og endte i en tabsstilling. Havde 

han læst SKAKPOSTEN, så ville  

 
 

 

 

 

 

 

han have vidst, at Sorts bedste 

træk er 11…Qh4! med komplice-

ret spil – og Sort fordel.  

 

Det vanvittige træk tillader Hvid 

gaffelskakken 12.Nc7+, men efter 

Kd7! kan Hvid ikke nappe tårnet, 

da løberen på c4 hænger. Hvid 

må derfor spille 13. Qf7+, hvoref-

ter Sort med Qe7! tillader 

14.Nxa8, men efter  Qxf7 15.Bxf7 

Bc5! kan Hvid ikke få sin springer 

ud fra a8 og kan kun forhindre 

Sort i at få sin ditto ud fra a1 ved 

at give flere bønder for det. 

  

Flere kommentatorer har efter 

SKAK-OL peget på ”Houdinis” 

11…Qh4!, men de havde ikke 

behøvet spørge Houdini. De kun-

ne bare have læst SKAKPOSTEN!   

 

Efter (11…Kd6?!) 12.d4! Be6 

13.Re1! b5? 14.Nb4 bxc4 

15.Qc6+! Ke7 16.Bg5+ Kf7 

17.Bxd8 Rxd8 18.Qxc7+ Rd7 

19.Qxe5 Rd6 20.d5 Bd7 21.Qf4+ 

Kg8 22.Qxc4 a5 23.Nd3 a4 24.Nc5 

h5 25.Nxd7 Rxd7 26.d6+ Kh7 

27.Re6 g6 28.Rxg6!! havde 

Sulskis fået nok af Shirovs lever 

og opgav, proppet til halsen. 

 

Det store spørgsmål er, hvad 

Shirov mon havde fundet på, hvis 

Sulskis havde fulgt SKAKPOSTENs 

råd 11…Qh4! Svaret blæser ind til 

videre i vinden. Måske man skul-

le invitere Shirov på stegt lever 

en dag, for at få det. Mic? Er du 

frisk? I Flyveren!                          Clj 

SKAKPOSTEN 

GM Alexey Shirov. I højt humør efter en 

omgang Stegt Lever i Tromsø. 

GM Saruna Sulskis. Fik Shirovs lever i den 

gale hals og måtte sluge et æg.  



Granat på Axelhøj 

 

 

I forårsrunden eksploderede der 

på Axelhøj en granat midt under 

et højhelligt DWSU træf. Det var 

formanden, der kastede grana-

ten, og aftenens vært, der var så 

uheldig at sidde i den gale ende: 

Ivar-Torben, Axelhøj 25.4.2014

 

Stillingen er lige, men Hvid er i 

trækket og truer med en sprin-

gergaffel. Formanden beretter: 

1.Nd6!   Av for den! 

 

1…Qc6   Så hænger tårnet … 

 

 

2.Nxe8??  Ups…  2…Qxg2 mat!! 

 

Skak er brutalt!                            ta 

Doktor D’s Hjørne 

 

 

I tidligere numre af SKAKPOSTEN 

har jeg gennemgået eksempler, 

hvor det afgørende øjeblik faldt 

ud til min fordel.  

Dette er desværre ikke altid til-

fældet. Mit parti mod Christian i 

forårsrunden er et eksempel på 

et definerede øjeblik, som jeg 

ikke så. Christian havde været så 

venlig at begå en fejl eller to, så 

jeg var massivt foran (>9 bønder).  

Så kom det afgørende øjeblik 

efter Christians 54.Kb1-c1… 

 

Der er nu mat i 8 træk, og det 

kunne jeg ikke se. Jeg spillede 

54…Nxc3+??, hvilket er tandløst. 

Jeg er fortsat massivt foran med 

5 bønder men hvid undslipper, 

og med en senere solid fejl, som 

Christian tidligere har gjort rede 

for, endte det med at jeg måtte 

kæmpe for en remis. I stedet for 

burde jeg spillet 54…Rg2! 

Analysediagram (efter 54…Rg2) 

Trækket  truer straks mat i bun-

den.  Forvandlingstrækket g8D, 

hvor hvid får en dronning, hjæl-

per ikke noget, idet sort blot slår 

den nye dronning. Hvid er spær-

ret inde, idet 55.Kd1 efterfølges 

af Rg1# mat! Hvid må derfor før 

eller senere spille Kb1 for at kun-

ne undslippe tårnskakken på g1.  

Vejen til mat efter stillingen i 

diagrammet er som følger:  

55. Kb1 Nxb3  56. Rd3+ Kxd3 

57.g8(D) Rxg8 58.Kb2 c4 59.Ka2 

Kc3 60.Kb1 Rg1+ 61.Ka2 Ra1 mat. 

Skak er brutalt.                            joc 

Formand Torben. Greb en gaffel på Axel-

høj og forvandlede den til en granat.  

Doktor D. Har ind til videre haft en forry-

gende sæson i 2014. Mod Christian missede 

han dog en mat i 8 og måtte smide en halv. 


