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SKAKPOSTEN 

Tårnslutspil 

 

Sort trækker 

”HVORFOR tager I ikke bare re-

mis”, spurgte Lars, da han så stil-

lingen i Kåres og mit parti. Vi var 

havnet i et materielt 100 % lige 

tårnslutspil (ovenstående dia-

gram). ”Fordi vi er kommet for at 

spille skak”, svarede jeg. ”Der er 

masser af skak i tårnslutspil, og 

de er meget indviklede. En forfat-

ter har skrevet en bog på over 

300 sider alene om tårn + bonde 

mod tårn. Hvorfor skulle vi tage 

remis?” Pause. Lars stirrede træt 

på brættet. Kort efter lyste han 

op: ”Så kunne I komme hjem og 

sove!”, svarede han. Og virkede 

lykkelig over, at det var ham der 

snart skulle hjem og se dyner, og 

ikke ham, der skulle sidde og slide 

med det indviklede slutspil. Kort 

efter var han væk. På vej hjem 

med sømmet i bund mod de dy-

ner han glædede sig til som et 

lille barn. Jeg blev siddende. Jeg 

var blevet udspillet i åbningen, 

hvor jeg havde tabt en bonde og i 

tilgift fået ødelagt min bonde-

struktur. Stod givetvis til tab, men 

blev så reddet af en lille finte, 

som Kåre snublede i i midtspillet. 

For den kunne jo ikke slå tilbage, 

den e-bonde, på løberen, der lige 

havde nappet dens kammersjuk, 

pga. bindingen med tårnet. Bag-

efter hang den også selv i en tynd 

tråd, og efter afbytning af de 

sidste lette på c4, hvor Hvid var 

tvunget til at slå tilbage med b-

bonden, var min bondestruktur 

såmænd ikke meget ringere end 

Kåres. Og så var der pludselig 

udlignet, vi var havnet i DIA-

GRAMSTILLINGEN. Jeg så på 

brættet igen og tænkte et øjeblik 

på Lars og hans remissnak og 

hans dynesnak. Det havde været 

en lang dag. Slog det dog hurtigt 

hen igen. Dyner er godt, men 

køkkenskak er bedre. Jeg tog en 

dyb indånding, greb fat i mit tårn 

og plantede det på b8… 

Fortsættes.                                    clj  

Aukaten slår igen 
Lang tid gik der ikke efter at mor-

genbulletinen om Ørkenstormens 

superparti i Bagsværd var gået i 

luften førend SKAKPOSTEN havde 

modtaget en åbningsskrivelse fra 

en forurettet advokat. Han mente 

ikke, at det gav noget retvisende 

billede at fremstille ham udeluk-

kende begravet i ørkensand. Han 

mente, at sagen kunne ses fra 

flere sider og ikke mindst mente 

han, at der også burde berettes 

om parti nummer to. Og det gjor-

de han så. Ved at trodse sine 

elskede dyner var det lykkedes 

advokaten vha fotooptagelser at 

rekonstruere partiet, kom-

mentere det og indsende hele 

møllen til SKAKPOSTEN i separate 

krypterede filer. SKAKPOSTEN 

formår desværre ikke at gengive 

redegørelsen i originalformatet, 

hvilket beklages, for det ville væ-

re den eneste rette måde at yde 

den fuld retfærdighed.  Læserne 

må derfor tage til takke med ne-

denstående fremstilling, der føl-

ger postens sædvanlige format, 

dog med diagrammer set fra sorts 

side så de passer med billederne. 

Kommentarerne er alle advoka-

tens egne. Han skriver under sig-

naturen lf.                                      clj 

Chresten-Lars, Bagsv. 12.4.2014 

1.d4 d5 2.c4 Bf5 3.Bf4 Nf6 4.Nf3 

e6 5.Nh4 Bb4+ 6.Nc3 Ne4 truer 

både c3 og h4…  

 

7.Qb3 et modsvar med modtrus-

sel mod b4.  



 

Her overser jeg, at jeg ganske 

simpelt kan slå h4 med trussel på 

f2 og gevinst af løberen på f4 og 

spiller i stedet teksttrækket 

7…Nc6. 

7...Nc6? 8.Nxf5 exf5 9.cxd5 Nxd4 

 

Lader Bb4 hænge som led lokke-

mad. Slår dronningen er der trip-

pelgaffel på c2. 10.Qa4+ b5 

11.Qd1 Qxd5 dejligt at have en 

binding på Nc3 12.e3 Nxc3 

13.Qxd4 Qxd4 14.exd4 

 

14…Ne4+ Chresten mente 

14…Nd5 var bedre, det var jeg nu 

ikke enig i 15.Ke2 0-0 16.Bxc7 

Rfe8  

 

17.f3 Et lille naturligt bondetræk, 

men taber partiet, der kommer 

nemlig nu det ledeste af alt: en 

dobbelt skak 17...Ng3+ med gaf-

fel og ørkenstormen blev helt 

stille 17…Ng3+  

 

18.Kf2 Nxh1+ Tårnet skal jo slås 

19.Kg1 kongen skal jo ned i hjør-

net for at slå springeren, der er 

en farlig magneteffekt i den 

springer 19…Re7 20.a3 Bd2 

21.Bd6 Re6 22.Bc5 Rae8  

 

23.Kxh1 den magnetiske kraft er 

ikke til at modstå og så bliver det 

svært, ja det er vindstille nu, 

stormen er tæmmet 23…Re1 

24.Rxe1 Rxe1  

 

25.Kg1 forsøger at dække løbe-

ren, men der er mat i to og efter 

25..Be3+ havde alt sandet lagt sig 

i solnedgangen, opgivet.             lf 

Lær skak af Tania 

 

Det indiske skakgeni, IM Tania 

Sachdev (Elo 2427) har netop 

udgivet en ny trænings-dvd,  

”Improve your chess with Tania 

Sachdev”. På den 4t 50min lange 

dvd giver Tanja talrige råd om, 

hvordan man kan forbedre sin 

præstation i et hav af forskellige 

stillingstyper. Den dobbelte Indi-

ensmester og tidligere Asiens-

mester i kvindeskak er også en 

populær livekommentator, bl.a. 

kendt fra VM-opgøret Anand-

Carlsen sidste år. Ved siden af sin 

skak har Tania også arbejdet som 

model i modebranchen. Et af 

Tanias mange gode råd er, at det 

er bedst at undgå afbytninger, 

hvis man har terrænfordel. Med 

færre brikker mindskes terræn-

fordelen nemlig, lyder det kloge 

råd. Tanias dvd kan fås hos 

chessbase.com for 27.90 Euro. clj 


