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SKAKPOSTEN
Doktor D er tilbage!
Den selvbestaltede skakpostredaktion har med stor glæde
modtaget bemyndigelse fra allerhøjeste sted - ingen ringere
end Doktor D himself - til at fortsætte sin hidtil uautoriserede
publikationsvirksomhed. Doktor
D ønsker pt. ikke selv nogen fast
plads i redaktionen, men har
heldigvis stillet sig til rådighed
som freelancer for bladet. Doctor
D’s artikler, som bærer signaturen joc, vil bl.a. være at finde
under rubrikken ”Doktor D’s
Hjørne”. Den første af slagsen er
at finde i dette nummer.
clj

Troldmand tryner
Two-knighter-gaffel

Aktive whiskyskakkere anno 1986. Skovhuggerens lettere betænkelige mine er for intet at regne mod
den vantro han udstrålede, da han 28 år senere måtte se sin ellers så driftssikre Two-Knighter hugget til
usselt pindebrænde i en top-lejlighed i Ålborggade. Troldmandsgrinet var der ikke ændret meget på.

er det gaffeltrick blevet demoleret så hurtigt og så effektivt. Og
det tilmed mod en selvsikker
skakmester, som troede, at han
kendte tricket bedre end sin egen
bukselomme…
Mørke - Christian, 10 min-LYN i
Ålborggade, 29.3.2014

DIAGRAM 1 – Hvid trækker
Whiskyskakkere, som måtte være
trætte af med de hvide brikker at
havne næstbedst i en Twoknighter-gaffel – dem må der
være nogle stykker af – kan med
fordel give sig til at nærstudere
nedstående miniature. Sjældent

1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Nxe4
DIAGRAM 1. Faktisk er det en
tilsnigelse at kalde denne åbning
en two-knighter, for i den er der
også indskudt trækkene Nf3 og
Nc6 inden Sort napper på e4 med
springeren. De forskellige varianter har dog mange lighedspunkter, og mødes tit ved trækomstilling. En vigtig forskel er, at Hvid
her kan spille 4.Qh5! med trussel
om mat i en eller haps på e5, den
famøse
Frankenstein-Draculavariant, som ikke er mulig med
en springer på f3.
Mørke valgte imidlertid en anden
vej…

4.Nf3! Boden Kieseritzky gambitten! Det skarpeste svar på gaffeltricket – og heldigvis til dato stort
set uprøvet i DWSU. Kun en gang
før har jeg mødt den. Det var i
2011 mod Henrik - som vandt en
knusende sejr! Pointen er, at
Hvid ofrer e-bonden for hurtig
udvikling i stedet for at vinde den
tilbage (der er mange måder, en
af de dårlige er 4.Bxf7 Kxf7
5.Nxe4 d5 og sort står fint).
SKAKPOSTENs nye format tillader
kun et tyndt skrab i teoriens
overflade, men så meget desto
renere kommer Mørkes genistreg
så også til at stå. Vil man mere i
dybden, kan man fx google ”Boden Kieseritzky gambit”. 4…Nxc3
Modtaget. 4…Nd6 er mere forsigtigt og anbefales af flere teoretikere. 5.dxc3 Åbner straks giftige
angrebsliner, lige efter bogen.
Henriks 5.bxc3 var ikke efter bogen – men vandt jo alligevel.
5…Nc6? Allerede en fatal fejl!
Nødvendigt var 5...f6!

6.0-0 Udmærket og proaktivt,
men Sorts fodfejl i trækket før
kunne være straffet prompte
med 6.Ng5! 6...f6 7.Re1 Be7?
Igen en fejl. Viser noget om hvor
svær gambitten kan være at spille med Sort. Bedre var 7...d6!
8.Nh4 h5? Sølle otte træk og Sort
er allerede kaput:

ste man kunne diskutere var,
hvor længe pinen kunne trækkes
ud. 11...Ne5?? Ikke nogen god
recept til at forlænge pinen og
godt det samme. 12.Nxe5! Opgivet. Ikke blot hænger Th7 i slag,
der er også mat i 5.
Føj for en dukkert!

1.Kg1 fører til lige spil. Måske har
hvid et lille overtag.
1.Kh1 fører til mat, idet 1…Df3+
2.Kg1 Dg2#!
Hvid valgte 1.Kh1, og tabte.
Skak er brutalt.
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Doktor D’s hjørne

Næste eksempel på et afgørende
træk opstod i et andet parti efter
3 ¾ timers fuldstændigt lige spil…

SKAKPOSTEN er genopstået.
Christian skal have mange roser
for dette initiativ. Redaktøren har
opfordret Unionens medlemmer
til at bidrage med indlæg.

Læg mærke til Hvids udvikling og
mange åbne angrebslinjer. Og
sorts mangel på samme. Det gør
ondt at se på. De ømmeste punkter er f7 og g6, og de er nemme
at indtage for Hvid…
9.Ng6! 9.Qd5! var en anden knusende mulighed 9...Rh7 10.Qd3
(10.Qd5! med mat i 3) 10...e4??
Panik, men der var ikke noget
godt at spille 11.Qxe4 Qd5 gav
igen mat i 3, men hvad gør det,
når man alligevel fører med 11
bønder på Rybka-skalaen….

Skak er brutalt. Vi spiller i timevis, gør os umage og stillingen er
fuldstændig lige. Det går egentlig
meget godt, men så pludselig slår
lynet ned. Et øjebliks uopmærksomhed, og du er håbløst bagud.
I dette og kommende numre af
SKAKPOSTEN vil jeg under denne
klumme komme med eksempler
på afgørende øjeblikke i partier
spillet mellem medlemmerne af
DWSU. Jeg har samlet eksempler
fra 2014-sæsonnen.

Sort har netop åbnet h-linjen
med trækket 1...hxg4.
Hvid skal slå igen. Skal dette ske
med f- eller h-bonden? Slås med
f-bonden er spillet fuldstændigt
lige. Slås med h-bonden (2.hxg4)
går Hvid mat efter…

Første eksempel er som følger.
Stillingen er fuldstændigt lige, og
hvid er I trækket…

2…Dh4+ 3.Kg2 Th8, hvorfra ingen
redning er mulig for Hvid.

Man kan lede herfra og til juleaften år 2050 uden at finde noget,
der kan redde Sort nu. Det ene-

Hvid er skak og har to muligheder
nemlig 1.Kg1 eller 1.Kh1.

Hvid var i tidsnød og valgte at slå
med h-bonden…
Skak er brutalt.

joc

