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SKAKPOSTEN
Halvvejs i Khanty-Mansiysk

te Sort sluge den bitre pille 17...Qxf1+

18.Kxf1,

hvorefter Aronian med dame og bonde for løber og
I Khanty-Mansiysk er de nu nået halvvejs. På en delt

tårn havde rigeligt til at køre en sikker sejr i hus.

førsteplads ligger Anand og Aronian med hver 4½ af 7
point, mens Kramnik er nummer tre med 4 point.
Undervejs blev det flere gange bekræftet, at Berlinmuren (3…Nf6) er et effektivt våben mod spansk. Hverken
Andreikins 4.d3 eller Anands 4.0-0 førte til mere end
remis mod Karjakins mur og selvsamme Karjakin gik
selv med hvid ligefrem hen og tabte mod Berlinmuren.
Muren rummer nogle tidlige faldgrupper, herunder
Mortimerfælden, som kan være nyttig at kende, også
for whiskyskakkere. Den smækker allerede i træk 5 og
koster en offi - og google-hitter på ”Mortimer Trap”.
At selv 2700+ spillere hurtigt kan komme galt afsted

Karjakin og Andreikin, feltets to yngste, enedes om remis efter
et blodfattigt parti i trejde runde. 4.d3!? var ikke nogen mirakelkur mod Karjakins solide Berlinmur.

beviste Mamedyarov i hans parti mod Aronian. Han
spillede 13…Ne7?? DIAGRAM 1

Partiet Topalov – Kramnik bragte mindelser om den
berømte Toiletgate, hvor Kramniks mange toiletbesøg
under VM-matchen i 2006 udløste beskyldninger om
computersnyd fra Topalov-lejren. En dommerkomite
sløjfede spillernes adgang til separate toiletter, men
Kramnik nægtede at dele das med sin ærkerival. Han
blev frataget et point for manglende fremmøde, appellerede og fik medhold og dermed igen adgang til eget
WC. Mens den underkendte dommerkomite trådte
tilbage, accepterede Topalovlejren, men afholdt sig
ikke fra at udsende pressemeddelelser, der hævdede, at
9 ud af 10 af Kramniks træk matchede Fritz’ førstevalg
på en prik. I en anspændt stemning lykkedes det i sidste ende Kramnik at beholde sin VM-titel. I Khanty-

DIAGRAM 1 - Hvid trækker

Mansiysk for han imidlertid vild i en åbning Topalov
havde forberedt til lejligheden. Kramnik tabte og måtte

Det skulle han ikke have gjort. Aronian svarede

på det efterfølgende pressemøde finde sig i at høre

14.Nde4! og sorts dame blev tvangsindløst efter

rivalen karakterisere sin åbningsfælde som ”tvivlsom,

14…dxe4 15.Nxe4 Qh4 16.g3 Qh3 17.Nf2. Så måt-

men dyb og måske for dyb for ham”. Værsgo og skyl.

resten i håret. Jeg strakte våben, da Torben senere stak
mig en springergaffel, der kostede yderligere et tårn.

Kramnik og Topalov, de gamle ærkerivler fra Toiletgate i 2006.
Den russiske eks-VM for vild i bulgarens åbningsfælde og endte
med et æg i den første duel mellem de to i Khanty-Mansiysk.

Bedre gik det Kramnik dagen efter med hvid, da han
takket være en bøf fra Mamedyarov fik vendt en tabsstilling til en gevinst. I DIAGRAM 2 fortsatte spillet

DIAGRAM 3 - Sort trækker og vinder
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48…Kxf8?? 49.c8Q+ Kg7? 50.Qb7 og Kramnik
vandt let. Men: 48…Kg6!! (med mattrussel) 49.Rg8+

Skomysteriet 2

Kh6 50.Rxg5 Rh2+ 51.Kg3 Bxd7 havde vundet for Sort.

Skomysteriet tog en ny drejning efter den mærkelige
aften i funkisvillaen. Pludselig drømte alle whiskyskakkere om sko og om en imødekommende, men
skammeligt overset dame, som dukkede op her og der
og alle vegne.

En whiskyskakker

foreslog, at vi

inviterede

med til Pinse-

lyn. Så kunne vi

lære

hende

bedre at kende der,

præcis som det

foregik når man var

i Paris. En an-

den whiskyskakker,

hende

som selv var kommet meget i Paris og vidste hvordan
det foregik der, skar straks igennem. Ikke tale om,
DIAGRAM 2 – Sort trækker og bøffer…
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sagde han. Det vil være upassende. Hun har jo slet ikke
nogen sko på! Endnu et skomysterium, som ingen

Torben på togt

kunne forklare: damen havde slet ingen sko på. Om

Torben har i årets turnering sikret sig to fornemme

natten kom den så til mig i et drømmesyn, løsningen,

stormesterremiser og har utvivlsomt appetit på flere.

og igen var det Chresten, der var nøglen. Han havde

Nogen sikker halv er der dog ingen, der skal regne med

skiftet tango-kostumet ud med en drag-kjole og et par

mod den uforudsigelige formand. I DIAGRAM 3 (Chri-

højhælede og førte sig nu sikkert frem i Københavns

stian-Torben, 2007) havde jeg set, at Torbens f-bonde

indre natteliv. Samtidig sad Lars i en funkisvilla i Or-

var bundet og veltilfreds spillet 15.Bxg6? Men Torben

drup og baksede med et par sprælske dameben og to

svarede cool 15…Qf8! og så var det pludselig min brik,

slidte arbejdssko fra et skur. Prøv dem nu bare, sagde

der var bundet, og ikke bare en fesen bonde, men en

han, de passer fint, og hvis du får dem på, så er jeg sik-

løber. Partiet fortsatte 16.f3 fxg6 med løberhaps og

ker på at du får lov til at komme med til Vollerup.

clj

