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SÆSONSTART MED FUT I  

Andet halvår blev skudt i gang 

med et festfyrværkeri af partier 

hos formanden. Og et bundsolidt 

musikprogram med både lyd og 

billede. Foderet var også solidt, 

drikkevarerne ditto og stemnin-

gen var i top. Seks whiskyskakke-

re deltog på brædderne, mens 

formanden himself servicerede 

og fulgte med fra sidelinjen. 

SKAKPOSTEN har noter fra partier-

ne 1, 2 og 4 nedenfor, sidstnævn-

te ind til videre kun delvist.  

1. Henrik - Christian 0-1 

2. Jesper - Michael 0,5-0,5 

3. Ivar - Kåre 1-0  

4. Kåre – Ivar 0,5 -0,5 

 

Henrik-Christian 

Skovshoved, 11. august 2015 

 

Evalueringsprofilen ser ensidig 

ud, men sådan virkerede det ikke 

ved brættet. Et tidligt offer 

sikrede Henrik tre bønder for en 

hest med nogenlunde lige og 

vanskeligt spil frem til træk 18. 

Herefter gav en taktisk finesse 

Sort mulighed for at  nappe en 

bonde og vende spillet til egen 

fordel. Den holdt resten af vejen 

hjem, men sikke en bondepisk 

han var oppe imod!   

1.Sf3 Sf6 2.Sc3 Sc6 3.e3 e6 4.d4 

d5  

Symmetrisk spil. En nem og billig 

strategi, hvis man ikke aner hvad 

man skal spille som sort. 

5.Lb5 Ld7 6.0-0 a6 7.Lxc6 Lxc6 

8.Se5 c5 9.Df3 cxd4 10.exd4 c5 

og nu offeret… 

 

11.Sxd5!?     

Friskt gået, en hest for en bonde. 

Og der ligger flere i vente, hvis 

ikke Sort spiller præcist. Det gør 

han ikke. Samtidig lurer et grimt 

trick… 

11…exd5  

Endelig ikke 11…Sxd5? Dxf7 mat!  

12.Lg5  

 

Henrik angriber springeren, den 

ene forsvarer af Sorts resterende 

centrumbønder.   

12…Le7?  

Ikke så smart, for det koster flere 

bønder. Bedre var 12…Le6!  

13.Lxf6! Lxf6 14.Dxd5 haps Le6 

15.Dc6+ Kf8 16.Dxc5+ haps Le7 

17.Dc3 Ld5?! 18.Dd3 Lf6  

Nu har Hvid tre gode bønder for 

offien og fisken takserer 

stillingen lige. Men så…  

 

19.c4?  

Slipper dækningen af damen… 

19...Lxg2! Haps. 

SKAKPOSTEN 
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Det taktiske stød, der sikrer Sort 

en ekstra bonde - og splitter 

hvids kongebønder. Senere faldt 

også f-bonden og h-bonden. Hvid 

kunne i diagrammet have holdt 

lige spil fx med tårndækning af 

damen eller springeren. 

20.Kxg2 Lxe5!  

Pointen. Hvis Hvid slår igen, så 

ryger damen.  

21.De4 21.dxe5? Dxd3! 21…Lf6 

22.Tad1 g6 23.b3 Kg7 24.d5 Te8 

25.Dc2 Tc8 26.f3 Dd6 27.Df2 Te5 

28.f4 Tf5 29.Dg3 Te8 30.Tde1 

Txe1 31.Dxe1 Txf4  

Haps f-bonde. Hvid kvitterer ved 

at tilbyde afbytning af både tårne 

og damer. Svært at sige om det 

var godt. Jeg ville nok ikke selv 

have gjort det, for løberen er 

stærk, selv mod mange bønder. 

32.Txf4 Dxf4 33.Df2 Dxf2+ 

34.Kxf2  

 

Hvids bondepisk ser truende ud, 

men efter 34…Le7! holder sort 

hele striben.  

35.Ke3 Kf6 36.Kd4 Ba3 37.c5 Ke7 

38.Kc4 Kd7 39.b4 f5 40.b5 axb5+ 

41.Kxb5 f4 42.c6+ Kc7 43.d6+ 

Lxd6! 44.a4 f3 45.a5 Lxh2 46.a6 Lg1 

 

Opgivet. 

Jesper-Mic 

Skovshoved, 11. august 2015 

 

1.f4 d5 Bird classic - rød front!  

1…e5 er Froms gambit, et godt 

tju-bang-alternativ. 

2.e3   

 

2…Sf6  

Det hyppigste svar på doc’s 2.e3. 

SKAKPOSTEN 2015/2 giver en god 

oversigt over andre spillemåder:  

http://dwsu.dk/Skakposten/SKAKPOSTEN%202015_02.pdf 

3.d4  

 

Endnu en Bird med den særlige 

doc-signatur: V-opstillingen af f-, 

e- og d-bønderne (f4,e3,d4). Dvs. 

Stonewall-opstillingen. Et pro-

blem for Hvid er hullet på e4, 

som bliver svag. Et andet pro-

blem er, hvordan Hvid skal akti-

vere løberen på c1. Stone-wall er 

dog et fuldt anerkendt system, 

som selv Carlsen spiller, jf. også 

ovenstående omtale i SKAKPOSTEN.  

3…Lf5 Mic trykker straks i hullet 

4.Ld3 Se4 5.Sf3 Sd7 6.0-0 e6 

7.De1 Le7 8.Sbd2 Sdf6 9.Se5 c6 

10.a3 h5 11.Sdf3 Sg4 12.h3 Sxe5 

13.fxe5 g5 

 

Sort har udnyttet svaghederne i 

Stone-wall: Han har plantet en 

hest i e4-hullet og Hvids løber på 

c1 er fortsat lukket inde. Materi-

elt er det lige, men fisken giver 

Sort en bonde i fordel.  

14.Sd2!  
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Et godt træk. Udfordrer hesten 

på e4, og den følgende afbytning 

bakkes op af Stockfish. Ved at slå 

tilbage med bonden sikrer Sort 

sig alligevel et fortsat godt greb, 

der trykker Hvids stilling. 

14…g4 15.Lxe4 dxe4 16.hxg4 

hxg4 17.g3 Dc7 18.Tf2 0-0-0 

19.Sf1 f6 20.Ld2 Th3 21.Th2 

 

21…Tdh8  

Fisken siger stadig plus en bonde 

til Sort efter dette hiv. Det kunne 

være blevet til to efter 21…fxe5!  

22.Df2 Ld8 23.exf6 Lxf6 24.c3 

T8h5 25.Le1 Dh7 26.Td1 Ld8 

27.Td2 Lc7 28.b4 Dh6 29.Te2 

Txh2 30.Sxh2 Th3 

Hvid i trækket - REMIS 

I denne materielt lige stilling til-

bød Mic remis, som Jesper ac-

cepterede.  

SKAKPOSTEN spurgte fisken om 

den var enig i at stillingen var 

remis. Den svarede straks: ”+1,6 

bonde til Sort” eller udtrykt ver-

balt: ”Black has a winning positi-

on”.  

Jesper havde en mere nuanceret 

opfattelse. Hans kommentar til 

remisen var lige så kort, som den 

var præcis. Han sagde:  

”Selvom Mic står bedst ved remis 

tidspunktet så er det yderst van-

skeligt for sort at vinde”.  

Det var håndfaste ord fra SKAKPO-

STENS gamle stifter og chefredak-

tør, og i mangel på gode modar-

gumenter inviterede den nuvæ-

rende redaktør fisken på kaffe, 

plantede hvids dame foran kon-

gen med 31.Dg2! og spurgte, om 

den kunne bevise sin påstand om 

en ”winning position” for Sort? 

Jeg gav den nogle minutter til at 

overveje sagen, hvorefter den 

spillede 31…e5 og gylpede en 

linje på 50 træk ud over bordet 

som bevis. Den resulterede i føl-

gende stilling med Hvid i trækket:  

ANALYSEDIAGRAM  

50 træk efter 31…e5 

Skulle det være et bevis?, spurgte 

jeg. Den stilling vinder Hvid. Det 

kan selv en godt stegt whisky-

skakker se med et halvt øje.  

Fisken så desorienteret ud, svir-

rede lidt med finnerne og gav 

mig ret. Presset til at sætte tal på 

anslog den skamfuldt Hvids for-

del til 39 bønder efter 81.Td2+.  

Vil du have en ommer?, spurgte 

jeg så. Det ville den gerne. 

Efter et par minutter spillede den 

nu 31…b5, gylpede 50 nye træk 

ud og præsenterede følgende, 

igen med Hvid i trækket: 

ANALYSEDIAGRAM  

50 træk efter 31…b5 

Hvad skal det betyde?, spurgte 

jeg. Det ligner da en remis med 

lige materiale i en indviklet stil-

ling. Fisken gav mig igen ret.  

Alle gode gange tre?, spurgte jeg 

så. Men så får du heller ikke flere 

chancer.  

Fisken takkede ja, men udbad sig 

mere betænkningstid. Vi spolede 

tilbage til Mic’s og Jespers remis-

position, og fisken gav sig til at 

gruble, mens jeg gik ned og satte 

mere kaffe over. Jeg gav mig god 

tid, og lod den arbejde, mens jeg 

nappede den første kop på ter-

rassen i haven sammen med 

lederen i dagens Information. Det 
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var en dejlig morgen, solrig, og 

klokken var ikke engang 7 endnu. 

20 minutter senere spurgte jeg: 

Hva så? Har du fundet noget?  

Fisken var øjensynligt vendt til-

bage til 31…e5. Den mente at 

have fundet et hul i sin første 

analyse, og spyttede begejstret 

sin nye beregning ud:  

31…e5 32.Sf1 a6 33.Tf2 Th5 34.dxe5 

De6 35.Sd2 Lxe5 36.Sxe4 Lc7 37.Sc5 

Dxe3 38.Ld2 Dxg3 39.Dxg3 Lxg3 

40.Te2 Lg6 41.Te7 Th7 42.Te2 a5 

43.Lxa5 Ld6 44.Se4 Lxa3 45.Sf6 Th3 

46.Sxg4 Lh5 47.Tg2 Lc5+ 48.Kf1 Th1+ 

49.Ke2 

 

 ANALYSEDIAGRAM  

Kan du se det?, spurgte den.  

Nej, svarede jeg.  

 49…Th4! sagde den så. Og sort 

fører med 4 bønder!  

Jeg greb fat i Hvids konge og 

dækkede springeren med 50.Kf3. 

Jeg kunne stadig ikke se det.   

50…Ld6! lød det prompte svar. 

Jeg kunne godt se, at det hæm-

mede Hvids konge, men hvis nu 

51.Lf4, hvor var så gevinsten?  

Nu var fisken i sit es. Den tvangs-

afbyttede alle offierne med  

51…Lxf4 52.Kxf4 Txg4+ 53.Txg4 

Lxg4 54.Kxg4 og sagde:   

Værsgo, et bondeslutspil, som 

Sort vinder. Der er mat i 28: 

 

Det så grimt ud, men jeg var ikke 

helt overbevist. Jeg spurgte der-

for oraklet Nalimov, hvis sluspils-

database aldrig tager fejl. Det er i 

hvert fald det man hører.  

”54…Kb8! og mat i 24”, sagde 

oraklet, og tilføjede ”Men hvis 

hvid havde været i trækket, så 

ville Kf4 holde remis!” 

Fisken godtede sig. Nalimov var 

enig og havde ovenikøbet fundet 

en lidt hurtigere vej til målet. 

Jeg overvejede, om jeg skulle 

lukke sagen her og lade fisken og 

Nalimov få det sidste ord. Tænk-

te alligevel at det kunne rart at få 

set på sagen med friske øjne.  

Jeg ringede derfor til Houdini og 

spurgte om ikke han lige kunne 

kigge forbi og lede efter for-

stærkninger, mens jeg var i bad. 

Houdini stillede med det samme 

og gik straks i gang, mens jeg gik 

ned til sæben, bruseren og bar-

berhøvlen.  

Vel tilbage igen, ren og klar i ho-

vedet, spurgte jeg: Hva så, 

Houdini, har du fundet et hul? 

Ikke endnu, svarede den. Jeg har 

kigget på 46.Le1, men jeg er ikke 

sikker på, at der er noget i det: 

Analysediagram 

Jeg satte brættet op med 46.Le1 

og spurgte fisken:  

Kan du også vinde nu, med Sort?  

Den var blevet klogere end sidst, 

næsten ligeså klog som den gam-

le chefredaktør, og svarede: Jeg 

tror det, men det bliver vist nok 

yderst vanskeligt. Den fik et par 

minutter, så spyttede den en linje 

ud, hvor den fik fat i hvids to 

isolerede bønder efter noget 

tricky spilfægteri og derefter et 

langt og udmarvende slutspil 

med uligefarvede løbere, der 

satte mat i træk 110.  

Allrigth, svarede jeg så. 31.Dg2 er 

altså tvivlsom. Men hva mæ med 

31.a4!? – kan du også vinde over 

den? 

Fisken så på mig med trætte øj-

ne, svirrede lidt med finnerne, så 

på brættet, så på mig, og sagde:  

Get a life!  

Så slog den med halen, smuttede 

ind bag noget søgræs og var væk.                          

.                                                       clj 
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Kåre-Ivar 

Skovshoved, 11. august 2015 

 

Den storspillende senior, Ivar, 

vandt første parti mod Kåre med 

et brag af en kongegambit. Den 

sikrede ham to damer på en gang 

og de fik snart tappet den gamle 

støder for kræfter.  

Han smed håndklædet i ringen, 

og diskede straks, tørstig efter 

revanche, op med en ny konge-

gambit, nu med Hvid. Og ikke 

bare en almindelig en af slagsen, 

hvis den slags findes, men en 

med tilbud om en vaskeægte 

MUZIOGAMBIT!  

Den modtog Ivar med fuld musik, 

nærmere bestemt JJ Cale, Kraft-

værk og de talende hoveder, der 

høvlede afsted med bas, billeder 

og bundtræk. Scenen var sat, og 

endnu et dramatisk kongegam-

bit-opgør mellem Ivar og Kåre 

skudt i gang  

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.Lc4  

 

Her har vi den så, invitationen til 

den legendariske MUZIO-GAMBIT, 

eller POLERIO-MUZIO-GAMBIT, som 

den også sine steder kaldes
1
. 

Hvid håber med 4.Lc4 på et sort 

bondefremstød til g4, hvorefter 

han vil slagte sin hest med en 

rokade og sætte alle sejl til for et 

stormløb mod f7. Systemet er 

frygtet og berygtet for Hvids 

mange spektakulære sejre. De 

fleste skriftkloge er vist nok i dag 

enige om, at Sort i teorien står 

bedst (Bucker muligvis undtaget), 

og det siger maskinerne også, 

men der er også enighed om, at 

det hele meget hurtigt kan blive 

meget irrationelt og indviklet.  

Shaw, forfatteren til Støvsamle-

ren på Sluseholmen, fraråder 

Hvid at spille 4.Lc4, fordi han 

mener, at det kan gendrives med 

4…Sc6!, og han fraråder af sam-

me grund Sort at spille 4…g4. 

Shaws råd til hvid er enten det 

klassiske 4.h4 (hvilket han dog 

heller ikke er så vild med pga. 

4…g4 5.Se5 d6!) eller - hans fore-

trukne - 4.Sc3!? Sidstnævnte 

kaldes Quade-varianten. Den er 

opkaldt efter den hollandske 

søfarer, kaptajn Quade, som an-

befalede den i 1884. Den skulle 

vist nok have været kendt og 

spillet også før ham. Quade-

                                                           
1
 Det følgende springeroffer på f3, 

som er gambittens signatur, blev 

allerede nævnt af Guilio Cesare Pole-

rio (1550-1610), men det var på et 

tidspunkt, hvor der endnu var ”fri” 

rokade, dvs. man selv kunne vælge 

om kongen ved kort rokade skulle til 

g1 eller h1. I den moderne version, 

hvor rokaden ligger fast, blev træk-

ket nævnt i et værk af Salvio i 1723 

med henvisning seniore Muzio, men 

der er usikkerhed om, hvad det me-

re præcist er Muzio selv har bidraget 

med. Teorien om Muzio-gambitten 

blev udbygget betydeligt i 1800-

tallet, hvor den var meget spillet. 

varianten har endnu ikke været 

set i DWSU. I hvert fald er der 

endnu ikke nogen partier med 

systemet i DWSU-basen. 

 4…g4!? 

Ivar har aldrig været nogen kyl-

ling, og skal vi spille Muzio, så lad 

os spille Muzio!  

4…Lg7 er en hyppig og anerkendt 

måde at styre uden om Muzioen 

på. Sort har en standardplan, der 

kan være svær at hugge i: Lg7, 

Sc6, d6, h6, Sf6, 0-0. Hvid vil ofte 

søge at angribe med c3, d4, Db3 

(evt. først Da4 og så Db3) med 

tryk mod b7 og f7. Systemet går 

under navnet Hansteingambit. 

4…Sc6 er, som nævnt, bedst iflg. 

Shaw. Det vil ofte træksomstille 

til Hanstein-gambitten (og styrer 

samtidig uden om nogle mere 

kritiske varianter i denne).    

5.0-0! gxf3! 6.Dxf3! Df6!  

Og hva så? 

 

7.c3!?  

Et profylaktisk træk, der forhin-

drede 7…Dd4+ og løberhaps. Og 

som måske allerede her var 

tænkt som en forberedelse af d4. 

Det vender vi tilbage til. 
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7.e5!? er den hyppigste fortsæt-

telse og derefter Dxe5 8.Lxf7!!?? 

Det er dette dobbelte officers-

offer, ”DEN DOBBELTE MUZIO”, der 

har gjort Muzio-gambitten ver-

densberømt. Hvid har gennem 

tiderne vundet mange fantastiske 

sejre med det, fx efter træk som 

8…Kxf7 9.d4 Dxd4 10.Le3!  

ANALYSEDIAGRAM  

DOBBELT MUZIO 

Det er helt vildt og uanset, hvad 

maskineriet siger (det holder 

med Sort), så er de fleste teoreti-

kere enige om, at Hvids chancer i 

praksis er fortræffelige (og Hvid 

scorer 10 af 10 i min database). 

Endnu rummer DWSU-basen ikke 

nogen eksempler, men der findes 

talrige af dem på nettet. Desvær-

re for Hvid er de fleste enige om, 

at Sort kan ødelægge festen in-

den den for alvor kommer i gang 

med 9…Df5! (i stedet for 

9…Dxd4) med sort fordel. Af 

samme grund ses den dobbelte 

Muzio kun sjældent i dag.  

7.d3 er en mere forsigtig og mere 

steril spillemåde. Den anbefales 

af Bucker, chefredaktøren på det 

tyske skaktidsskrift KAISSIBER. Han 

hælder til, at Muzio-gambitten i 

denne udgave sikrer hvid lige så 

gode chancer som i de øvrige 

mere klassiske og af de fleste 

stormestre foretrukne varianter 

af kongegambit (4.h4, 4.Sc3 etc.). 

Maskineriet hælder dog også her 

til sort fordel og vakler mellem 

træk som 7…Sc6 og 7…d6, begge 

takseret til knap en bonde i plus 

til sort. Også den gamle fortsæt-

telse 7…Lh6 kan komme på tale.  

Tilbage til partiet efter 7.c3. 

 

7…Sc6   

Solidt, og det rummer en fælde. 

7…d6 er Buckers anbefaling. Han 

bakkes op af Muzio-eksperten 

Thomas Stock. Jeg har selv prøvet 

det to gange mod Mørke
2
 og 

vundet den ene og tabt den an-

den. 

7…Lc5 har jeg også forsøgt to 

gange mod Mørke
3
 og også her  

1-1. Det er næppe det bedste, 

men det rummer samme fælde-

pointe som teksttrækket.  

7…b5!? er en mere syret tilgang. 

Den har den giftige pointe 

8.Lxb5? Db6+! og sort vinder. 

Efter 8.Lb3 er sagen mindre klar. 

Jeg har prøvet det en enkelt gang 

mod Mørke
4
 og tabt.  

                                                           
2
 DWSU-basen, ”Alle kampe” nr. 402 og 608. 

3
 DWSU-basen, ”Alle kampe” nr. 240 og 343.  

4
 DWSU-basen, ”Alle kampe” nr. 372  

8.d4?  

Det er naturlige træk som dette, 

der gør Muzioen så uhyggelig og 

tveægget. Er d4 godt dækket…? 

Sort trækker 

8…d6  Et OK træk, men…  

8…Sxd4! 9.cxd4 Dxd4! fulgt af 

løberhaps var endnu bedre. 

9.Lxf7 Dxf7! er også godt for Sort.    

DR. IVAR er enig. Han udtaler: 

”Jeg ved bare så meget, at Muzio 

er en død sild, hvis den sorte 

Dronning straks kommer på f6 og 

springer til c6. At jeg ikke kunne 

forvalte det er åbenbart. Som jeg 

husker det var der adskillige gan-

ge hvor jeg med fordel kunne 

have ofret springeren ved at slå 

på d4 med fordel.” Præcis.   

SKAKPOSTENs noteringer slutter 

foreløbig her. Der arbejdes i ku-

lissen på en rekonstruktion af 

resten af partiet, evt. bare af dele 

af det. Hvis det lykkes, vil en fort-

sættelse følge i et kommende 

nummer.                                        clj 

  


