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SKAKPOSTEN
Fra Axels høj og
Crøyebiergs og
kvie-stens agre
Et ifølge sagkundskaben stærkt
smitsomt udbrud af SKAKBLINDHED
hærger i øjeblikket DWSU. Som
dokumenteret i dette nummer af
SKAKPOSTEN slog det ned på kviestens agre den 27. januar og på
Axels høj den 21. april. Den 4.
maj brød det så igen ud i lys lue
på Crøyebiergs agre. Ud fra studier af nogle alvorlige tilfælde i
egen praksis advarer Doktor D nu
om, at der er tale om en epidemi.
SKAKPOSTEN ville gerne have undersøgt, om de seneste tilfælde
også kan stå i forbindelse med to
tidligere omtalte tilfælde i Bagsværd den 7. april. Dette har desværre ikke været muligt. Advokaten på sagen er bortrejst, og Doktor D forholder sig fortsat tavs.
Han henviser til lægeløftet.
SKAKPOSTEN maner samtidig til
besindighed. Et klubmedlem har
uden for citat ladet forstå, at der
i hans optik ikke er tale om nogen
epidemi, men en normaltilstand.
PÅ SKAKPOSTENS REDAKTION mener
vi, at man bør lytte nøje både til
sagkundskaben og til lægmandsbetragtninger og vi tør endnu
ikke selv fælde nogen dom i sagen. Vi vil følge den kommende
udvikling tæt.
clj

Epidemiske højder
Af Doktor D
SKAKBLINDHEDEN i DWSU har nået
epidemiske højder. Det er på tide
at myndighederne skrider ind og
standser epidemien.
I undertegnedes og Chrestens
parti på Krogebjerg blevet situationens alvor understreget. Hvid
fører med to bønder og har netop spillet 1.De3-e5…

Doktor D. Advarer nu imod en egentlig
epidemi af SKAKBLINDHED I DWSU.

Sort er nu bagud med 8 bønder,
hvis hvid spiller rigtigt…

Sorts dame er bundet og maskinen vurderer, at hvid fører med 7
bønder. Han truer med 2.Txf5! og
tårnet slår efterfølgende sorts
dronning1. Det har hvid ikke set,
for hvid er ramt af SKAKBLINDHED.
Sort skal slå hvids dronning og
ophæve bindingen. SKAKBLINDHED
er en smitsom sygdom, så sort
spiller 1…hxg3??
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Eller hvis 2…Dg7?, så Txf8 mat! og
hvis 2…Dxe5, så 3.Txf8+ Kg7 4.Tf7+!
fulgt af haps dame og netto et tårn i
boksen til Hvid, Red.

SKAKBLINDHED er ikke en sygdom,
der bare forsvinder, så hvid ser
fortsat ikke noget, og trækker…
2.e7??
Et træk maskinen vurderer til
minus 8 bønder. SKAKBLINDHEDEN
hos hvid havde bredt sig fra nethinden til andre dele af hjernen.
Hvid troede fejlagtigt, at bonden
kunne skakke på række 8.
Mirakuløst er sort nu helbredt og
spiller korrekt 2…gxh2+!

SKAKBLINDHED er en tilstand, der
kan komme tilbage. Bedst som
man tror sig helbredt, rammes
man igen. Det viste sig i slutfasen
af partiet, hvor Sort fører med en
bonde. Maskinen vurderer stillingen lige, men så sker følgende…

Sort føler sig presset, og det er et
kendt faktum, at følelse af pres
er en risiko for akutte tilfælde af
SKAKBLINDHED. Sort ser, at tårnet
på b7 falder efter en skak på h7.
Dette kan afværges ved at flytte
et tårn til f7, men hvilket? Den
ene mulighed giver fuldstændigt
lige spil. Den anden taber i to
træk. SKAKBLINDHEDEN hærger…

---o0o--SKAKPOSTEN har forsøgt at indhente en kommentar fra formanden.
Formanden har oplyst, at han
ikke har nogen kommentarer til
citat. Formanden påpegede overfor redaktionen, at sagen efter
hans opfattelse var fuldt dækket i
det seneste nummer af SKAKPOSTEN. Han henviste bl.a. til, at
kasuistisk sex iflg. Doktor D var
oplyst at kunne forebygge SKAKBLINDHED. Formanden anbefaler
medlemmerne at hjælpe videnskaben på vej med yderligere
empiri. Han diverterede overfor
redaktionen med detaljerede
anvisninger herom. Det ligger det
desværre uden for SKAKPOSTENS
format at viderebringe disse.
Red.

Christian. Blev ramt af SKAKBLINDHED både
på Axelhøj og Krogebjerg. Her indfanget
under en juleskak i Raadvad.

Hvid fandt, at e4 burde dækkes,
da Sc3 var bundet. Samtidig ville
Hvid gerne stille en fælde for
Sort. I samme nu blev Hvid ramt
af SKAKBLINDHED…
6.Ld3?

Christian-Jesper
Axelhøj, 21. april 2015
Efter at have gennemspillet en af
både Jesper og Christian meget
velkendt åbning (en af DWSUhistoriens bedst bevarede hemmeligheder) opstod følgende
stilling med Hvid i trækket:
Fælden, som Hvid pønsede på,
var, at 6…Dxd4?? nu strander på
7.Lb5+! med damefangst. Hvad
SKAKBLINDHEDEN forhindrede ham i
at se var, at 6…Sxe4! er både
muligt og fremragende pga.
7.Lxe4? Dh4+!

11…Tff7??
Herefter spiller hvid 12.Kg5 og
matten truer med 13.T1h7#.

Som Doktor D har påvist, er SKAKBLINDHED smitsom…

Hvordan vil formanden standse
epidemien?

6…a6?

Doctor D.

Også Sort overså 6…Sxe4! Forklaringen er klassisk: Fokus ét sted
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på brættet kan medføre SKAKBLINDHED andetsteds. Sort havde
set, at Hvid havde noget lusk
med en løber på b5 og spillede
derfor profylaksen 6…a6.
Fokus ét sted på brættet er dog
ikke nogen garanti for fravær af
SKAKBLINDHED samme sted. Der
fulgte:
7.Lg5 og nu…
På en spøjs måde er stillingen
kommet til at ligne en sicilianer,
hvor Hvid bare har spillet c4 i
stedet for e4.
5.Sxc6?!
Styrker Sorts centrum og er
næppe det bedste.

7…Dxd4??
Sort blev blændet af sin egen
pseudo-profylakse. For bonden
på a6 kunne jo hverken gøre fra
eller til for at hindre …
8.Lb5+!
Herefter fulgte den uundgåelige
damefangst og 1-0 efter yderlige
en halv snes hiv og under en halv
times samlet spilletid.
clj

Torben-Henrik
Axelhøj, 21. april 2015

5.Sb5 er det hyppigste træk og en
standardplan i mange sicilianere.
Især, hvis Sort har spillet en tidlig
e5. Den truende springerskak på
d6 kan parreres med 5…d6, hvorefter Hvid kan sætte sig tungt på
d5 med enten 6.e4 eller 6.S1c3,
fx fulgt af 6…a6 7.Sa3 og så ideen
Sa3-Sc2-Se3. Herefter kan Hvid
lande en springer på d5 med stor
dominans. Og hvis sort bytter
den af med Lc8-Le6-Lxd5, så slår
hvid bare igen med springer
nummer to!

Henrik. Sikrede sig tidlig adgang til dyner
med en smart remisfinte på Axelhøj. Her i
aktion under en juleskak i Raadvad.

9…Tb8
Et strålende hiv, som giver tårnet
magt over den halvåbne b-linje.
Sjovt nok er det en nyhed i min
database, hvor tre mesterspillere
over rating 2200 alle foretrak
kasserolle-profylaksen
9…h6.
Stockfish kan bedre lide Henriks
hiv, men vurderer dog stillingen
nogenlunde lige i begge tilfælde.
10.b3 Ld4 11.Lb2 a5 12.Tb1 d6
13.h3 g6 14.Se2 c5

5...bxc6 6.e4 Sf6 7.Ld3 Lc5 8.0-0
0-0 9.Sc3 Denne stilling er set før:

1.c4 c5
Symmetrisk engelsk. Et meget
anerkendt system, som jeg ikke
aner noget om.
2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5…

15.Lxd4
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Forståelig aflivning af en irriterende løber. Prisen er, at sort får
en stærk fribonde i centrum.
15...cxd4 d4 16.Sg3

16…Sh5!?
Et overraskende og provokerende hiv, som koster en bonde og
svækker Sorts kongefløj. Men
Henrik savnede dyner og han
havde en remis-søgende pointe,
som ikke var let at afvise. Og slet
for Torben, som var tæt på at gå i
panik over lynafslutningen af
partiet Christian-Jesper. Derved
hang hans to mest komfortable
hjemtransportmuligheder pludselig i en tynd tråd. Alternativet
var en kombination af krydsende
bus-, tog- og metrolinjer, som
gav formanden mere sved på
panden end selv en dybt kompliceret kongegambit. Dette havde
Henrik alt sammen afluret og han
udnyttede det mesterligt til at
køre sin remis-strategi i mål:
17.Sxh5 gxh5 18.Dxh5 Df6!
19.Tb2 Dg6! 20.Dxg6+ fxg6 …

Her spillede Torben 21.f3, hvorefter han og Henrik enedes om
remis. Derved gik den store ligning med fangst af tidlige dyner,
to halve point i boksen og en
hjemtransport i Novo-klassen op
i en højere enhed. Havde det ikke
været for den, så havde Hvid i
diagrammet nok haft gode muligheder for at spille på gevinst.
Han kunne fx være gået efter
21.c5! dxc5 22.Tc2! fulgt af haps
på c-bonden. Det ville have givet
ham en kontrolleret åben tårnlinje, en giftig løberdiagonal og stadig en bonde i plus.
clj

Ivar. Overraskede med 1.Sf3 på hjemmebanen på Axelhøj. Tilbød senere remis i
en god stilling, oppe med en bonde. Her i
aktion under en sommerskak på Røsnæs.

Ivar-Chresten
Axelhøj, 21. april 2015
1.Sf3
Reti-åbningen. En lille overraskelse straks fra start. Ivar er ifølge
DWSU-data-basen en af klubbens
mest svorne 1.e4-tilhængere,
men man ved aldrig med sikkerhed, hvor man har ham. I arsenalet har man også set træk som
1.d4, 1.c4 og sågar også 1.Sc3.
1…d5 2.d4 Sc6 3.Lf4 Sf6 4.Sbd2!?
e6 5.e3

Set før, hele 31 gange i min lille
2-millioner-partiers database.
5…Ld6!
En enkel og god måde at neutralisere hvids irriterende løber på.
Det er også det hyppigste træk i
stillingen og fiskens foretrukne.
6.Lxd6 En nyhed i min database.
De fleste spiller 6.Lg3. Fisken
dømmer lige spil i begge tilfælde.
6…cxd6 7.Ld3 e5 8.dxe5 dxe5
9.Lb5 Binder en oppasser…
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Bedst for Sort i diagrammet havde været 16...0-0, men efter det
enkle 17.cxd5 ville sort kunne få
svært ved at forsvare sig med en
minusbonde og to isolerede bønder på damefløjen. Set i det lys
var remis næppe noget ringe
resultat for Sort.
clj

9…a6?
Et lille tegn på mild SKAKBLINDHED?
Nu ryger e5. Mere solidt var
9…Lg4 (modbinding). På tale
kunne også komme gambitten
9.0-0!?, som efter 10.Lxc6 bxc6
11.Sxe5 Te8 giver Sort fin kompensation for bonden (fx 12.Sef3
La6! med skarpt spil).

Steen-Christian
Krogebjerg, 5. maj 2015
1.d4 Sf6 2.c4 e5 3.dxe5 Se4

Steen. Var blandt de mange, der blev
ramt af SKAKBLINDHED på Krogebjerg. Her
indfanget under en juleskak i Rådvad.

4…Lb4+ 5.Ld2 Sxd2 6.Sxd2 Sc6
7.Df4 De7 8.Sgf3 0-0 og nu…

10.Lxc6+ bxc6 11.Sxe5 Haps Dd6
12.Sef3 Db4 13.Tb1 a5 14.0-0
Lg4!? 15.a3 De7 16.c4

”Den fælde har jeg aldrig set før”,
Steen under kampen.
Korttidshukommelse kan være
drilsk. Det var fjerde gang på otte
år Steen og jeg havnede i netop
denne stilling, grundstillingen i
FAJAROWICZ GAMBIT. De tidligere
gange var 2007, 2012 og 2014.
Her tilbød Ivar remis, foran med
en bonde. Chresten accepterede
- og det var måske meget klogt.
Godt for Sort var det i hvert fald,
at han ikke fulgte Christians dårlige ide efter kampen 16…Td8?
Den satte Ivar straks på plads
med 17.Da4! med gevinststilling
for Hvid iflg. Stockfish. Ivar var
mere beskeden og nøjedes med
at konstatere, at det da vist ikke
var helt dårligt for Hvid. Bestemt
ikke, alt hænger i laser for Sort.

4.Dd4
En af mange glimrende fortsættelser (men ikke 4.f3? Dh4+!).
4.Le3 var Steens hiv i 2014. Det
vandt. SKAKPOSTEN 2014/152 analyserede partiet og gav også mere baggrundsinfo om Sammi Fajarowicz og hans sjove og ret
tricky gambit. Kan anbefales.
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http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202014_15.pdf

5

9.a3
Fremtvinger en afbytning, hvor
Sort vinder gambitbonden tilbage
med lige spil. På tale kunne også
være kommet 9.0-0-0 d6!?
10.exd6 Lxd6. Her beholder Hvid
gambitbonden, mens Sort får
kompensation i form af udviklingsforspring og åbne linjer.
9…Lxd2 10.Dxd2 Sxe5 Haps
11.Sxe5 Dxe5 12.e3 Te8 13.g3
De4 14.Tg1?! 14.Dd5! c6 15.Ld3
Dg4 16.h4! d5 17.Dc2 Kig til h7…

Her skulle være spillet 25.fxe3.
Nu går det helt galt:
25…Lc4!
Vinder damen eller sætter mat
på f2 efter tårnskak på e2. Hvid
får en tyk og en let i bytte for
damen, men det er ikke nok. Den
sorte dame og det sorte tårn får
for meget plads …
17…g6
Jeg fornemmede under partiet,
at dette måske var unødigt følgagtigt. Stockfish bekræfter fornemmelsen og foreslår 17…d4!
med pointen 18.Lxh7+ Kf8 19.Ld3
dxe3! med angreb.

26.Lxc4 Txe3+ 27.fxe3 Dxb2
28.Le2 Dxa3 29.Kf2 Te8 30.Td3
De7 31.Tb1 a5 32.Tdb3 a4
33.Td3 a3 34.Kg1 a2 35.Ta1 De5!
Så er enden er nær…

I februar spillede Sort dxe5? og
kom til at stå grimt efter Lxf7+!,
jf. SKAKPOSTEN 2015/13. Det kan
hævne sig ikke at læse SKAKPOSTEN. Eller at glemme, hvad man
har læst. Særligt hvis SKAKBLINDHEDEN hærger…
5…dxe5?

18.cxd5 cxd5 19.Le2 De4 20.Dd2
20.Dxe4 Le6 21.Ld3 Df3 22.Le2
Df6 23.Rh1? 23.Td1 gav lige spil.
Nu får Sort et kraftigt angreb.

SKAKBLINDHED i udbrud? Eller bare
en almindelig fejlkalkule? Grænsen er flydende.
6.Lxf7+! Ke7
6…Kxf7 7.Sxe5+ var ikke bedre.

Hvid kan ikke holde e3, g3 og
tårnet på a1 på én gang. Derfor
bryder stillingen nu sammen.
36.Tdd1 Dxe3+! 0-1

23…d4! Slår hul 24.Td1 24.Dxd4?
Dxd4 25.exd4 Lc4! og haps løber
24...dxe3 og nu … 25.Dxe3?

Hvid står nu formidabelt, men
rammes spontant af et alvorligt
udbrud af SKAKBLINDHED…

clj

Christian-Steen
Krogebjerg, 5. maj 2015
1.e4 e5 2.f4
KONGEGAMBIT. DWSUs nye gamle
modeåbning. Igen, igen, igen.
2…d6 3.Sf3 Lg4 4.Lc4 Sf6 5.fxe5
Sort havde en tilsvarende stilling
mod Mic i februar i år…

7.d3??
Ups! Løberen skulle have været
ud først. Rigtigt var 7.Lb3! og nu
3

http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202015_01-1.pdf
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fx 7…Sc6 (7…Sxe4? 8.De2!) 8.d3!
Efter teksttrækket står Sort til
gevinst, men SKAKBLINDHED er jo
smitsomt…

14…Kb7
14…exd4?
15.e5!
15.dxe5 Dxe5 16.Lf4 Dc5 17.e5
Sd7? SKAKBLINDHED, koster en hest
18.Txd7 g5 19.Lh2 Tg8? SKAKBLINDHED, koster et tårn 20.Lxg8

4.Lc4! Det skarpeste hiv.
4.g3?! sås i Chresten-Kåre. Se
nærmere i SKAKPOSTEN 2015/14.
7...Sc6??
Utroligt som SKAKBLINDHED kan
gøre enkle ting indviklede. Det er
samtidig det, der gør den både
skræmmende og fascinerende.
Ej heller Sort så, at selvom
7…Kxf7? stadig var tabu pga.
8.Sxe5+! etc., så ville straks
7….Lxf3! 8.Dxf3 Kxf7 sikre Sort en
let i kassen på stedet. Helt enkelt.
8.Lb3 Home safe h6 9.Le3 b6
10.Sc3 Dd6 11.h3 Lxf3 12.Dxf3
Kd8 13.0-0-0 Kc8
Postyret på f7 har forstyrret Sorts
opstilling. Hvid kan nu åbne ødelæggende op, og kort efter slår
SKAKBLINDHEDEN ud i lys lue...

4.h4?! sås i Mic-Chresten. Se
nærmere i SKAKPOSTEN 2015/55.

Opgivet.

Mic-Kåre

4…Lh4+

Krogebjerg, 5. maj 2015

Den oplagte løberskak. 4…Sf6 er
et seriøst alternativ, som Shaw
giver gode ord med på vejen i
Støvsamleren på Sluseholmen.

1.e4 e5 2.f4!
Endnu en KONGEGAMBIT. Et pragtfuldt syn. Hver gang.
2…exf4
Modtaget
3.Sf3
Springergambitten, har nærmest
været enerådende i de senere års
DWSU-praksis. Mon ikke det kun
er et spørgsmål om tid, før vi igen
ser en affyring af Flyverpilotens
krydsermissil (3.Lc4)?

5.g3!? fxg3 6.0-0! gxh2+ 7.Kh1! er
den vanvittige trebondegambit,
som Ivar efter 7…Sh6 8.d4! udødeliggjorde i DWSU med en spektakulær sejr i 2004. Efter 7…d5!
skulle Sort dog iflg. teorien have
gode modchancer, og tregambitten er af samme grund et sjældent syn på mesterplan.
5…d6
Det mest spillede i praksis, men
måske ikke det bedste.

3…Le7

14.d4!

5.Kf1!

Kåres klassiker: Cunninghamforsvaret. Et af begge spillere velkendt system. Kåre testede det
med Sort mod Chresten den 10.
februar 2015. Mic testede det
med Hvid den 7. april 2015, ligeledes mod Chresten.

Åbner centrum med vold.
7

5...d5!? er Shaws bud, mens
Stockfish tror mest på 5…Le7.

4

http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202015_01-1.pdf
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http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202015_05.pdf

for især Hvid. Prøv selv at dømme, hvem der står bedst her og
hvad du selv ville spille med Hvid:

Kåre. Blev offer for et akut anfald af SKAKBLINDHED i Kvistgård, men gik stort set fri
på Krogebjerg. Her indfanget med sine
holdkammerater under Hemsedalmesterskaberne for hold i 2008.

6.d4 Sc6 7.Lxf4 h5?! 7...Le7=
8.Dd3 8.Sc3!? a6 9.Sbd2 Sa5
En spøjs stilling er fremkommet,
hvor Hvid har sat sig på centrum,
mens Sort har sat sig på fløjene.…

Mens Sxe5 var knusende i trækket før er sagen alt andet end
klar nu. Kåre tænkte af gode
grunde længe her.
23.e5?
26…Df5!
Et fremadrettet hiv, der åbner
linjer for begge parter – men det
er sort, der får mest fordel af det.
Især den lange hvide løberdiagonal bliver grim. Bedst var 23.Sf3!
(ud af gaflen) med uklart og iflg.
fisken nogenlunde lige spil.
23...dxe5! 24.dxe5 Lc6+! 25.Sf3
Sort står til +6 på Stockfishbørsen nu, men kun hvis han
spiller det skarpeste hiv…

10.b4?
Tillader Sort at bytte sin randspringer for Hvids gode løber, og
det bytte var kun til fordel for
Sort. Bedre var 10.Ld5! med pointen 10…c6? 11.Lxf7+! Kxf7 og
så – først nu - 12.b4! fulgt af haps
springer (nu uden flugtveje).
10...Sxc4! 11.Dxc4 Le7 12.h4 Ld7
13.Kf2 Sf6 14.g3 Sg4+ 15.Kg2 0-0
16.Sg5 Lxg5 17.hxg5 g6 18.Db3
b5 19.Sf3 Tc8 20.Sh4 Kh7
21.Tad1 f6 22.gxf6 Dxf6
Vejen hertil har været kompliceret og krævende, og nu kulminerer det med en voksende tidnød

Det bedste hiv, og iflg. fisken det
eneste, som kan bevare bare en
lille snert af Sort fordel.
26...Sxe5?!
27.Txh5+
gxh5!
28.Dxh5+! havde Kåre af forståelige grunde ikke meget lyst til at
gå ind, men det cool 28…Kg8!
29.Lxe5 Df2+! ville sikre sort en
kvali for en bonde i en åben og
kompliceret stilling – med et
samlet plus på en bonde til Sort
på fiskebørsen. Derimod ville
27.De4! med binding af sorts gbonde og trussel af springeren på
e5 have givet Hvid et lille plus.
27.Dc6 Sxe5
Så slog den til, springeren.

25…Lxf3+?!
Sender kursen i frit fald fra +6
mod nul (lige).
25...Sxe5! ville have været helt
ødelæggende her.
26.Dxf3!

28.Txh5+??
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SKAKBLINDHED? Måske, men først
og fremmest tidnød! Tårnofferet
var interessant og uklart i forrige
variant (mens Hvids dame endnu
stod på f3!), men her er det den
rene ruin. Hvid vinder Sorts dame
for to tårne, ja, men bagefter
ryger Hvids egen dame også!

Sort vinder terræn, men giver
samtidig Hvid mulighed for at
sætte en prop i hullet. Dermed
forpasser Sort muligheden for
det gennembrud på damefløjen,
som længe har ligget i luften og
som stillingen kalder på nu.

Det cool 28.Lxe5! Dxe5 havde
sikret Hvid lige spil:
15.e4?

ANALYSEDIAGRAM
29.Txh5! Dxh5 (ikke 29…gxh5?
30.Td7+! fulgt af det tvungne
30…Dg7 31.Txg7 med strålende
spil for Hvid) 30.Th1 Dxh1
31.Kxh1 med hvid dame mod to
sorte tårne og helt lige chancer.
Tilbage til partiet, hvor kabalen
er den samme - bortset fra at
Hvid også mister damen!
28…Dxh5 29.Th1 Dxh1+ 30.Kxh1
Nxc6! Haps madame. 0-1
clj

Hvid sætter modtryk i centrum
og blokerer for en grim gaffel.
Prisen er, at der skabes et hul på
d4 til Sorts springer og at Hvids
egen dame-løber-diagonal blokeres. Samtidig forsinker Hvid forsvaret af sin damefløj, som kan
blive trevlet op. Det er en høj
pris. Fisken takserer trækket til
minus to bønder.
15.Sc3! holdt lige spil. Det aktierer springeren, dækker e4 og
bidrager samtidig til dækning af
damefløjen.

20.a4!
Prop i hullet. Med rettidig omhu,
nemlig straks! Nu er det pludselig
langt sværere for Sort at få noget
afgørende ud af sin terrænfordel.
20…Sc6 21.g4 a5 22.Le2 Sd4
23.Sxd4 cxd4 24.Thf1 Sxd5
25.exd5 Dh4 26.f3 f5 27.Th1
Lh6+ 28.Kb1 Le3

15...Ld7 Fisken kan bedre lide
15...Sd4! men Henrik foretrak at
have sin hest i baghold frem for
at bytte den af i frontlinjen
16.Lf1?! 16.Sc3! 16...Sa7 17.d3
b5! 18.Sc3 Tb8 19.Sd5…
En spøjs og materielt helt lige
stilling. Klokken skulle nå at blive
22, før der var slået en eneste
brik og selv nu, efter 28 dobbelthiv, er der endnu ikke slået en
bonde. Til gengæld er alle hestene faldet!

Bo-Henrik
Krogebjerg, 5. maj 2015
1.c4 c5
Endnu en symmetrisk engelsk,
åbenbart en Henrik-specialitet.
2.e3 Sf6 3.Ld3 g6 4.b3 Lg7 5.Lb2
0-0 6.Sc3 Sc6 7.Sf3 d6 8.h3 Sb4
9.Lb1 a6 10.a3 Sc6 11.Ld3 Te8
12.Dc2 e5 13.0-0-0 Db6 14.Sa4
Dd8

19…bxc4! ville have åbnet op for
Sort angreb via damefløjen. Fisken taler om fordel på mindst to
bønder for Sort (fire, hvis ikke
Hvid spiller meget præcist).

Her tog Bo og Henrik remis. Efter
spillet foreslog jeg 29.gxf5?! i et
forsøg på at skabe modchancer
for Hvid på kongefløjen, men
Henrik og Bo overbeviste mig

19…b4?
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hurtigt om, at en sådan åbning
mere ville være til fordel for Sort
end for Hvid. ½-½
clj

Kåre-Christian
Kvistgård, 27. januar 2015
Vi napper til afslutning et rendyrket eksempel på SKAKBLINDHED
tidligt på sæsonen, måske det
første rigtig alvorlige udbrud i
DWSU i år:
Partiet var startet som en Twoknighter, 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4
Sf6, hvor jeg som svar på Kåres
safe-sex-løsning 4.d36 …

neringen i Amsterdam i 1964. Det
vidste jeg udmærket godt, og jeg
var også helt på det rene med
hvorfor. Sorts e-bonde bliver
svag. Det havde de allerede advaret mig om på London Chess
Centre, da jeg i december 2003
var derovre for at høre, om de
kunne anbefale en god spilleplan
mod Kasparov. Ham skulle jeg
møde senere på måneden. Sjovt
nok spillede Kasparov faktisk safe
sex-trækket og jeg forsøgte mig
med
kasserolle-profyklaksen,
4…h6. Den holdt rimelig stand
ind til min lange rokade ødelagde
alt og tillod ”Bæstet fra Baku” at
tromle mig ned med en bondelavine på damefløjen.
Nok snak, jeg fyrede 4…d5!? af
mod Kåre og kom kort efter præcis som de kloge advarsler
havde lydt i London – til at kæmpe hårdt for at holde sammen på
mit centrum. Min e-bonde var
blevet svag!

…til en afveksling fra mit sædvanlige 4…Le7 fik lyst til at teste
4…d5!?
Dette hiv rummer nogle hemmeligheder, som kan gøre det svært
for en romantisk angrebsspiller
ikke en gang imellem at lade sig
friste. Det har dog ikke haft store
stjerner hos de skriftkloge siden
Berger forsøgte sig med det og
fik høvl af Larsen i Interzonetur-

Alligevel lykkedes det med lodder
og trisser at holde sammen på
skidtet. En større slagudveksling
fandt sted i centrum, røgen lagde
sig og al kompleksitet blev reduceret til en enkel og fuldkommen
lige stilling. Her havde Hvid stadig
kig til de sidste stumper træ i det
sønderskudte centrum, mens
Sort havde kig til bl.a. g2 foran
Hvids konge. Så skete følgende,
hvor Hvid var i trækket og hans
dame var truet af sorts tårn:

25.Df2 Dg6 og nu…
26.Lxd6??
SKAKBLINDHEDEN slog til. Som et
lyn fra en klar himmel. Og krævede straks sit bytte. Sort slog
derefter med damen og kørte
sejren i hus uden slinger, nu
pludselig oppe med en løber. clj

Citater
”Blind høne finder også korn”
Rollerhagen (1542-1609).
”Når en blind leder en blind, da
falder de begge i graven”
Mathæus (14,15).
”Kærlighed gør blind”
Platon (427 – 347 f.v.t.)
”Det vil kunne ses selv af en
blind”
Aristofanes (448 - 385 f.v.t.)
”Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står
op”
Lukas 7,22
---o0o---
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Vildere temperamenter spiller i
stedet 4.Sg5, 4.d4, 4.0-0 eller 4.Sc3.
SKAKPOSTEN har behandlet det hele til
hudløshed, senest i en række artikler
om Stegt Lever-angrebet i nummer
11, 12 og 13 i 2014. Se det hele på:
www.dwsu.dk

Fotos:
Kåre: Side 1, 2, 3, 4 og 5.
Christian: Side 8.
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