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Steen vs. Christian 21.10.2014
Sammi Fajarowicz var en tysk
skakmester fra Leipzig, født i 1908
ind i en jødisk familie med ukrainske rødder. Han blev nummer tre i
Leipzig-mesterskabet i 1928, nr. to
i 1929 og kom ind på en delt førsteplads sammen med Max
Blümich i 1930, men tabte til ham
i play-off. I 1931 og 1933 vandt
han mesterskabet. I Nazi-Tyskland
kunne han kun spille i jødiske turneringer, hvor han vandt to - i
Leipzig 1935 og i Frankfurt am
Main i 1937.
Sammi Fajarowicz forsøgte uden
held at flygte fra Tyskland i trediverne. Han døde under de kummerlige forhold af tuberkulose i
1940 på et jødisk Hospital i en
alder af kun 33 år. Selvom hans
skaklige resultater er beskedne
målt mod skakkens største mestre, så er hans navn alligevel
udødeliggjort i skakverdenen, da
han regnes som hovedophavsmand til den spektakulære gambit, der i dag bærer hans navn,
FAJAROWICZ GAMBIT: 1.d4 Nf6
2.c4 e5!? 3.dxe5 og nu ikke det
føjelige 3…Ng5 (Budapest-gambit),
men 3…Ne4!? (DIAGRAM).
Jeg har selv spillet gambitten flere
gange i DWSU, med blandede
resultater (og nok noget ringere
score end min gennemsnitsscore).

Inspirationen til åbningen fik jeg
fra Niels Jørgen Jensens fine lille
bog, FAJAROWICZ GAMBIT, verdens første skakbog dedikeret
udelukkende til denne åbning. Jeg
fandt den på Gladsaxe bibliotek
for små 15 år siden. Siden da er
kommet flere bøger til, herunder
en monografi af Tim Harding og et
ulæseligt monsterværk af Lev
Gutman, som over 272 tætskrevne
sider går grassat i åbningens myriader af taktiske finesser. Her kan
selv en dreven skovhugger fare
vild i skoven med dens alt for
mange træer! Bogen har - dens
høje brændværdi til trods – endnu
overlevet alle vintre i Rådvad og
står stadig i min reol derhjemme,
hist og her med sirligt tilføjede
korrektioner med blyant, hvor jeg i
mit studerekammer er nået frem
til, at Gutman har overset nogle
vigtige pointer. Det er nogle år
siden jeg sidst har åbnet den, men
så vidt jeg husker havde Gutman
vist nok ikke fået 9.0-0-0! med i
den vigtige Bondorfsvariant (4.a3
b6!?). Min egen debut med Fajarowicz-gambitten var under
Skak-Mic i 2000, hvor jeg spillede
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Sammi Fajarowicz, 1908-1940. Tysk mesterspiller fra Leipzig. Hans gambit tog
skakverdenen med storm og udødeliggjorde hans navn, da han debuterede
med den i 1928.

den på terrassen med åben kaminild, tæpper i ryggen og panodiler i
maven mod min snigende feber,
og havde jeg dog bare fundet det
fantastiske 14…b3!! så var den
pind såmænd også kommet i hus,
endda i en miniature med bravour, men ak og ve, Lars slap for
den og resten med, og en, to, tre
og så var det 1-0 til Lars. Skuffelsen var stor, men heldigvis ikke
stor nok til at få mig til at lægge
gambitten på hylden, og trods min
beherskede score er det stadig en
åbning, jeg har en særlig forkærlighed for. Den er slet og ret sjov
at spille – og indviklet.
Mod Steen har jeg spillet gambitten to gange før, og jeg havde
under køkkenskakken tænkt, at
jeg måske kunne være så heldig,
at han ville gå i en af de samme

fælder, som tidligere, men sådan
skulle det ikke gå. Tredje gang blev
lykkens gang for Steen og underligt nok, præcis som i min debut
mod Lars 14 år tidligere var det
netop i træk 14, at tingene begyndte at gå skævt…

Bb4+ 5.Bd2 Bc5 6.e3 Qe7 7.Nf3
Nc6 8.Qc2 Nxd2 9.Nbxd2 Nxe5
Tilbagehapset 10.Be2 0-0 11.0-0
d6 12.Rfd1 Ng4 13.Ne4 Bf5

1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ne4
Her har vi den så, Fajarowicz gambitten (se forrige DIAGRAM). Bortset fra det fristende, men uspillelige 4.f3? (som straffes med Qh4+!
5.g3 Nxg3!), så har Hvid mange
udmærkede og spilbare fortsættelser (hvilket kan gøre det lidt
svært at forberede sig som sort).
Hyppige og alle sammen gode
hvide træk er 4.Nf3, 4.a3, 4.Qc2,
4.Nd2, 4.g3, 4.e3, men også fx
4.Qd3, 4.Qd4 og 4.Qd5. Det vil
føre for vidt, at gennemgå de
mange alternativer, men lad os
med afsæt i Steens og mine tidligere partier alligevel se et par
eksempler på, hvor let det hurtigt
kan gå galt for Hvid:
4.g3 d6 5.exd6 Bxd6 6.a3? og nu…

7…Bb4+! med afgørende materialegevinst til Sort. Spillet fortsatte
8.Nc3 Nxc3! 9.Qb3 (9.Qxf5?? Qd1
mat!) Nxa2+ og Hvid opgav, SteenChristian, Køkkenskak-Bo, 2012.
Nævnes bør også, at 4.Qc2 d5!?
efter Fajarowicz-debuten i 1928 i
mange år sikrede sort adskillige
spektakulære sejre, bl.a. efter
5.exd6 Bf5! Efter 17 års undersøgelse fandt man så omsider 6.Nc3!
Nxd6 7.e4! Nxe4 8.Bd3! med klar
fordel for Hvid og siden da er det
desværre aldrig lykkedes at rehabiliteret det ellers så glimrende
4…d5!? Heldigvis for Sort findes
der jo så i stedet det fortræffelige
4…Bb4+!
Tilbage til partiet (DIAGRAMMET
side 1), hvor Steen valgte at gå sin
egen vej…
4.Be3!?

6…Nxf2!! 7.Qd5 (7.Kxf2? Bxg3+!
med damefangst) 7…Nxh1 8.Qxh1
og Sort var oppe med en kvali,
Steen-Christian, 2009.
4.Nf3 d6 5.exd6 Bxd6 6.Qc2 Bf5
7.Ng5? og nu…

Et interessant valg, som umiddelbart kan virke klodset, da det
spærrer for kongebonden, men
trækket fejler ikke noget. En af
pointerne er, at det hindrer Sort i
at spille sin løber til c5 med tryk
(og mattrussel) mod f2. Sort fik
dog med en mellemskak alligevel
placeret sin løber på c5 og siden
med lidt fittelitfut og afbytning på
d2 (som er typisk for gambitten)
vundet sin gambitbonde tilbage. Vi
spoler frem til træk 14, hvor sagerne spidsede til.
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Sort har nu fået opbygget et godt
pres med aktive løbere og en aktiv
springer, bakket op af en dame og
potentielt hurtigt udrykkende
tårne til at sætte yderligere pres i
den halvåbne centrum-linje (en af
hovedpointerne i gambitten). Jeg
sad her med en god fornemmelse
og tænkte, at Hvids stilling kunne
være tæt på sammenbrud. Den
umiddelbare trussel er rettet mod
springeren på e4 og i kulissen lurer
også noget med offer på e3 kombineret med en gaffel. Min fornemmelse var rigtig, og det lykkedes da heller ikke for Steen, at
finde Hvids eneste holdbare træk i
stillingen. Desværre lykkedes det
heller ikke for mig selv at finde
den korrekte afstraffelse…
14.Nfd2? Tillader et taktisk stød,
som jeg havde færten af, men ikke
kunne overskue godt nok og derfor styrede udenom. 14.Bd3! havde holdt lige spil for Hvid.

siger 1½ plusbonde til Sort. Hvorfor siger den det?
27...Bc7

14...Nf6? Misser chancen.
14...Nxe3!! 15.fxe3 Bxe3+! fulgt af
Bxd2 havde sikret Sort begge hvids
centrumbønder med afgørende
fordel. Pointen er, at Hvid ikke kan
slå tilbage på løberen på d2 med
sin springer fra e4 (pga. løberbindingen til damen), og derfor
kan Sort nappe springeren på e4,
hvis Hvid slår løberen på d2 med
enten dame eller tårn. Øv, sikke
en misset chance. Næste gang vil
jeg se mig ekstra godt for i træk
14! Efter teksttrækket udlignede
Hvid straks.
15.Nxf6+ Qxf6 16.Qc1 Rfe8
17.Nb3 Bb6 18.Bf3 c6 19.Rd2
Rad8 20.Nd4 Bg6 21.b3 a5 22.Qb2
Qg5 23.Rad1 Bc7 24.Rc1 Bb8
25.Qc3 h5 26.h3 h4 27.c5?

Her har vi et eksempel på, hvor
svær taktik i skak kan være, hvis
man da ikke lige er en fisk. Jeg
tænkte under partiet, at slag og
afbytning på c5 nu ville give Hvid
mindst lige spil, men Stockfish 5

27...Qxc5! Stockfish, og nu
28.Qxc5 dxc5 29.Rxc5 Ba7!
30.Rxa5 med en plusbonde (til
Hvid!), men 30…Bb6! fulgt af c5!
og tårnet på d2 hænger, hvis Hvid
flytter sin truede springer fra d4
(og hvis ikke, så haps springer).
Øhhh…, nå ja, Stockfish, det er da
klart, nu du siger det!

31…Qe7 32.Rxd8! Haps tårn. Hvis
Sort nu slår tilbage på d8, så falder
tårnet på e5. Derfor gjorde jeg
ikke det, men redde det tabte tårn
kunne jeg ikke, og heller ikke nogen af de følgende forsøg på
comeback virkede.
32…Rb5 32...Rxe3 33.Qxe3 var
ikke bedre. 33.Rd2 f5 34.Nd4! Be5
35.Bf3 c5 36.Qc4 Rb6 37.Qxc5
Rd6 38.Qxa5 b6 39.Qb4 Qd7

28.Bg4 dxc5 29.Qxc5 Re5 30.Qc3

Selvom Sort har misset et par pointer undervejs, så står han stadig
glimrende og iflg. fisken måske
med et lille overtag nu. Men klappen må være faldet ned, da jeg
trak, for mens de foregående taktikker nok kan have virket lidt
langhårede, så er det ikke særlig
svært at se, at Sort nu IKKE skal
spille… 30…Kh7??
Jeg spillede det som et rent ventetræk for at vinde tid, som på begge ure begyndte at blive knap.
Men der var jo ikke noget at vente
på, så længe hvid truer med en
djævelsk gaffel på f3! (som jeg
havde set tidligere men glemt
igen). 30...Qe7 holdt lige spil.
31.Nf3! Slam. Dobbelttruslen om
damehaps og Rxd8 betyder, at
Hvids gaffel ikke kun vinder en
kvali, men et rent tårn!
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Notering ophørt, og godt det
samme. Hvid har slugt yderligere
et par bønder og står sammenlagt
til +15 på Stockfish-børsen.
Mit sidste desperate forsøg – at
vinde på tid – gik også i vasken.
Med mere end 90 sekunder til
Steen til at plante den sidste åbenlyse mat-i-én fandt jeg omsider
tiden moden til at stikke poten
frem. 1-0 og en velfortjent sejr til
Steen, hans første DWSUturneringsparti i fire måneder.

KØKKEN-SKAK
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Christian vs. Steen 21.10.2014
Franskmanden Eugène Chatard
publicerede i 1924 i tidsskriftet
La Stratégie nogle analyser
over en gambit med en tidlig
h4!? i fransk (1.e4 e6 2.e5 d4
3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7 5.e5 Nfd7
6.h4!?), og siden den dengang
siddende verdensmester Ale-

xandar Alehkine begyndte at
spille det har systemet gået
under navnet AlehkineChartard-varianten. Den regnes
den dag i dag som en skarp og
chancerig variant, og spilles
stadig en del (muligvis knap så
ofte i +2700-segmentet, men
dem om det). Det var ikke præcis den variant Steen og jeg
spillede, for Steen havde indskudt 3.b6!? først. Det afholdt
mig ikke fra at forsøge at styre
ind i systemet alligevel, hvilket
lykkedes nogenlunde, og tilmed
på en måde, der i starten var
ganske gunstig for Hvid. Det
blev dog kun for en kort stund,
og i store dele af partiet og
særligt mod slutningen spillede
jeg med ryggen mod tovene i
ringside kun hårsbredder fra at
blive slået ud og mast flad. Og
så lige pludselig, så opstod den,
sprækken, hvor jeg så lys, og
så… Hvorfor tænker jeg lige
pludselig på Ali-Foreman, 8.
runde i VM i Zaire i 1974?
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 b6!? Lidt
usædvanligt, men ikke dårligt
(3...Bb4 eller 3…Nf6 er mere almindeligt) 4.Bf4 Nf6 5.Bg5 Be7
6.e5 Nfd7 7.h4!?

9…Qd8? Tomlen ned hos Stockfish, som faktisk foretrak 9...0-0!
10.Nc7 Nxe5 11.Nxa8 cxd4
12.Qxd4 med en bonde for kvalien
og angiveligt kun marginal Hvid
fordel (en kvart bonde), mens
teksttrækket sættes til 2 plusbønders fordel for Hvid.

Den tidligere verdensmester Alexander
Alhekine (tv) i kamp mod Bogoljubov (th),
som han slog i to VM-matcher i hhv. 1929
og 1934. Bag uret sidder Emanuel Lasker,
den længst regerende verdensmester i
skak nogensinde (27 år, fra 1894 – 1921).

Det typiske fremstød til underminering af Hvids bondekæde i
fransk, og dermed også i første
omgang nej tak til gambitbonden.
Modtagelse af bonden med
7…Bxg5 8.hxg5 Qxg5 var fuldt
spilleligt, men Hvid får god kompensation i form af den halvåbne
tårnlinje og det tempotab Sort
kommer til at lide, når damen
snart skal på retræte fra g5. 7...0-0
8.Qg4 f5 9.Bxe7 Qxe7 10.Qg5 var
en
anden
mulighed
med
nogenlunde lige spil. Efter teksttrækket falder en af pointerne bag
Hvids spil, smadringen af Sorts
rokade:

10.Nd6++- Ke7 11.Qh5?! truer
mat i én på f7, men dropper iflg.
Stockfish Hvids fordel til kun én
bonde. 11.Qg4! skulle have givet
plus to.

11...Qf8 Bedre end 11…Kf8?? (jeg
er sikker på, at jeg hørte Steen
sige "j'adoube" først), men stadigvæk ikke tilfredsstillende for Sort.
12.0-0-0?! 12.c3!? 12...cxd4 Hvad
så, her slår man vel bare tilbage
med tårnet, gør man ikke?

8.Bxe7 Qxe7 9.Nb5! Truer gaffelskak på c7, og hvis 9…0-0, så alligevel Nc7 med kvalifangst.

13.Rxd4?
Ikke ifølge Stockfish, hvis pendul
nu svinger fra 1½ hvid plusbonde
til en halv plusbonde til Sort. Den

7...c5
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foretrækker 13.f4! f6 14.Qg4 fxe5
15.Nxc8+ Qxc8 16.Nf3! med – iflg.
fisken – overvældende kompensation for de to minusbønder.
13...Nc6! Straffen for 13.Rxd4?
Havde Steen fortsat præcist, ville
han stå godt. Det gjorde han ikke.
Det gjorde jeg heller ikke, og derfor endte Steen alligevel med at
stå godt kort efter. Men fortsatte
ikke præcist, og det gjorde jeg
heller ikke og… M.a.o. en del frem
og tilbage på skalaen og en meget
lidt imponeret fisk over de næste
mange træk - og masser af ”?”.
14.Nxc8+ 14...Rxc8 og nu

15.Qg5+? Spillet for at fremprovokere 15…f6, så jeg kunne slippe af
med den truede e-bonde med
temposkak, men det er en illusion.
Efter 16.exf6+ gxf6! hænger både
Hvids dame og tårn. Heldigvis virkede illusionen… 15...Ke8? 15...f6!
16.Ra4 Og nu…

Steen ærgrede sig straks over dette træk, da han havde overset, at
b-bonden kan slås af løberen. Det
var også det jeg valgte at gøre,
men ikke uden en vis mistanke om
at det måske ville kunne blive til
Sorts fordel med de meget åbne
linjer foran Hvids kongestilling.
Narrativ psykologi eller ej, så var
det præcis hvad der hændte ret
kort efter, og for at det ikke skal
være løgn, så er netop 16…b5!?
(sammen med 16…Qc5) Stockfish’s helt klare førstevalg i diagramstillingen og begge træk takseres til knap en bondes fordel, for
Sort! 17.Bxb5 h6?

Allerede her vendte bøtten imidlertid igen med en stærk mulighed
for Hvid. Bedre var 17...Qc5! med
godt initiativ for Sort. Men hvid
forpassede muligheden…
18.Qg3?! Så var stillingen igen lige.
Selvom trækket reddede damen
væk fra truslen og forhindrede
slaget på e-bonden (damen ville
bare slå springeren, da den anden
springer ville være bundet), så
forhindrer trækket ikke Sorts
stærke senere kommende træk,
nemlig damen til c5! Bedre var
derfor 18.Qe3! med hvid fordel.

18...g6?

Sort misser det gode dametræk
18...Qc5! (hvis styrke kommer for
en dag om lidt), og nu var det så
igen Hvids tur til at misse…
19.f4?? “White is ruining his position”, Stockfish. Tak for sangen.
Fisken oplyser videre “19.Qc3 and
White can look forward to a comfortable game”. Ja, det må da
være mildt sagt: +2,2 bonde på
Stockfish-børsen!
19…Qc5! Så fandt han det, Steen,
trækket, der bringer Sort tilbage i
kampen. Fra dette punkt og de
næste 4-5 træk frem var spillet
ekstra kompliceret og svært at
spille. Vi tager det trin for trin.
Prøv selv at tænke med og overvej, hvad du ville have spillet. Hvid
i trækket nu og en bonde oppe
materielt, men presset positionelt,
skal bl.a. forholde sig til, at løberen på b5 er truet…

20.Qd3 Var det godt eller skidt?
Svar: Det eneste træk, der ikke

16...b5!?
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straks giver Sort fordel! Fx
20.Bxc6? Qxc6! 21.Qc3! Qxa4!!
Tillader haps af to tårne for haps
af kun ét her og nu, men 22.Qxc8
Ke7 23.Qxh8 Qxf4+!! 24.Kd1
Qf1+!! 25.Kd2 Qxg2+! og Sort vinder det andet tårn og har vindende angreb; 20.Bd3? Rb8! eller
20.Ba6 Nb6!, begge med kompliceret spil som i sidste ende skulle
være til Sorts fordel.
20…Nb4! Giftigt. Truer både damen og slag på c2 foran kongen.
Hvad så nu Hvid?

21.Bxd7+ Hva så, skidt eller kanel?
Svar: Halvskidt, og tæt på helskidt.
Bedre
var
21.Qc3!
Qxb5!
(21…Qxc3? Bxc3! og Hvid vinder
springeren) 22.Qxc8 Ke7 23.Qxh8
Qxa4 24.Qc8 (eneste træk) med
kompliceret og nogenlunde lige
spil i sidste ende. Teksttrækket
giver Sort en fordel på knap en
bonde efter slaget på d7:
21...Kxd7 22.Qc3 Det mindst ringe, men 22…Qf2! SLAM! Og hva så
NU, Hvid??

Sort trækker
Fra første øjekast var jeg klar over,
at Hvids stilling nu var skummel.
Og des mere jeg så den an, des
værre syntes jeg det så ud. Damen
er jo truet og gik den for langt
væk, fx 23.Qf3 (for at dække g2
som også var truet med dertil
hørende offi-fangst), så 23…Qxc2
mat! Temposkakken 23.Rxa7+?
Kd8! gjorde det kun værre endnu,
fordi Hvids tårn så ikke længere
truer Sorts springer. 23.Qd2?
Rxc2+!! og mat i to dur jo heller
ikke og naturligvis slet ikke
23.Qb3?? Qe1+ mat! Selv dameoffer-halmstrået 23.Rxb4? Rxc3
24.bxc3 knækkede brat i lyset af
det enkle svar 24…Qxg2! Jeg begyndte at tvivle alvorligt på, om
der overhovedet fandtes noget
som helst brugbart svar for Hvid.
Omsider fandt jeg så 23.Nh3!
Det eneste, absolut eneste træk
overhovedet, som ikke straks får
Hvids stilling til at bryde sammen
(og tabe stort og hurtigt). Der fulgte derefter det oplagte 23…Qxg2!
og 24.Rg1! (eneste hiv).
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Hva så, Sorts dame er truet. Har
Hvid redet stormen af nu eller kan
Sort holde dampen oppe med
fordel eller ligefrem klar gevinst?
I betragtning kan fx komme
24…Rxc3 eller (for at beholde damen på brættet og trykket mod c2
på max styrke) 24…Qe4, 24…Qe2
og 24…Qh2. Er der noget af det
der dur? Hvad er bedst og værst?
Lad os tage det dårligste først,
nemlig det træk, som jeg straks
efter partiet foreslog som Sorts
sikreste vindertræk: 24…Qh2. Det
strander på 25.Rxa7+ Kd8 (eneste
hiv) 26.Qb3 med lige spil. Bedre
var 24…Rxc3 25.Rxg2 Rxh3! Med
fordel for Sort på en bondes penge eller det som Steen valgte med
nogenlunde
samme
værdi:
24…Qe4
Bedst var imidlertid 24…Qe2!,
nemlig det træk, som jeg straks
efter partiet affærdigede med
argumentet 25.Re1, men det var
et blålys, som ganske overså det
opfølgende knockout 25…Nd3+!
der straks vinder, let og overbevisende. Hvids bedste ville derfor i
den situation have været 25.Rxa7
Kd8 26.Qb3 Rxc2+ 27.Kb1 Qe4
28.Ka1, hvilket måske kunne se
meget godt ud, men - 28…Qd4!!
med gaffel på Hvids to tårne og
Sort vinder! Puhha, skak er svært.
Steen sagde efter partiet, at han

længe havde overvejet 24…Qe2 i
stedet for teksttrækket, heldigt at
jeg slap for den. Tilbage til partiet:
25.Rxb4 Eneste hiv Rxc3 Eneste
hiv 26.Rxe4 Eneste hiv Rxh3 Eneste hiv 27.Ra4 Bedst Ra8 Bedst
28.c4 Godt og tæt på bedst Rxh4
Godt og stadig tæt på en bondes
fordel til Sort 29.cxd5 Bedst exd5
Bedst 30.Rd1 Godt og tæt på
bedst, men nu, nu hvor Sort stadig
er oppe med en bonde (og ditto
på Stockfish-børsen), men med sin
d-bonde truet, nu kunne Sort have
tabt spillet…

30…Ke6? For at dække d-bonden,
men det var en afgørende fejl.
30...Rc8+! 31.Kb1 Ke8! og Sort ville
stadig være ovenpå med en plusbonde (32.Rxd5? Rh1+! og mat i
næste). 31.Ra6+? Overser det
simple 31.f5+! med afdækkerhaps
på tårnet. Herefter var Sort straks
tilbage i kampen med sin plusbonde i behold.
31...Kf5? Sætter plusbonden overstyr, men endnu ikke værre end
det. Bedre 31...Ke7! 32.Rf6+! Ke4
33.Rxf7 Der røg den, plusbonden,
og så er spillet atter helt lige, både
materielt og på Stockfish-børsen,
men, men, men…

33…Rxf4??
Et nærliggende bondehaps, men
av, av, av…

Hvid vinder herefter tårnet på f4
rent, og der er intet Sort kan stille
op herimod.
34…Kf3 35.Rf1+ Ke2 (35...Ke4
ændrer ingenting) 36.R7xf4

Bedst som jeg sad og overvejede
om Hvid nu bedst spiller træk som
fx 34.Rxf4 Kxf4 35.e6 eller straks
34.e6 (væk fra kongen og dækkende tårnet) eller måske 34.Re7
(alt sammen uholdbart og i sidste
ende tyk, hvis ikke direkte vindende Sort fordel) øjnede jeg pludselig noget lys i en sprække…
Jeg tog langsynsbrillerne af og
tjekkede nøjere efter i en closeup, og jo, den var god nok. Jeg tog
sigte, løftede armene op over
hovedet, og lod så skovhuggerøksen falde. Og den faldt hårdt og
præcist lidt midt i sprækken …
34.Re1+!!
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Notering ophørt. Kort efter havde
Hvid tvangsindløst sin e-bonde for
Sorts sidste tårn og Sort gav op.
UKLAR SKAK RYKKER!

clj

