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RÅ ÆG I BERLIN 

Carlsen genvandt VM i hurtig-

skak, men måtte sluge rå æg i 

lyn, hvor titlen gik til Grischuk. 

Magnus Carlsen og kompani 

mødtes i sidste måned i Berlin til 

VM i hurtigskak og VM i lyn.  

Det foregik med hhv. 15 min + 10 

sek og 3 min + 2 sek pr. træk.  

I hurtigskak genvandt Carlsen sin 

titel og kunne ved også at vinde 

lynen genvinde sin flotte 

trippeltitel (VM i normalskak, 

hurtigskak og i lyn).  

Det tegnede først lovende med 

pind efter pind til ungersvenden, 

men mod slutningen blev det 

bekræftet, at era human est, selv 

når man hedder Carlsen. Pinde-

madderne blev erstattet med 

æggesnaps og i sidste ende var 

det Grischuk, der løb med titlen.  

SKAKPOSTEN bringer i dette 

nummer nogle glimt fra de æg 

den ellers så driftssikre Carlsen 

måtte sluge i lyn.  

Mere udførlige rapporter fra de 

to VM-skak-mesterskaber i Berlin 

kan findes her: 

http://en.chessbase.com/post/world-rapid-2015-magnus-carlsen-retains-his-title  

http://en.chessbase.com/post/world-blitz-2015-grischuk-wins-third-title 

 

 

 

Carlsen-Ivanchuk 

VM-lyn, Berlin 14. oktober 2015 

Sort trækker 

Nede med en offi plantede Sort 

et tårn foran Hvids dame med 

37…Tf1! hvorefter fulgte 38.Dd2?    

Av, av, av…  38…Dg1+! og 0-1. 

 

Carlsen-Grischuk 

VM-lyn, Berlin 14. oktober 2015 

Sort trækker 

Oppe med en bonde havde Hvid 

lige spillet 42.De5 truende mat i 

én, men efter 42…Sg7! vankede 

der en let eller en kvali til Sort  

– og snart efter 0-1. 

Radjabov-Carlsen  

VM-lyn, Berlin 14. oktober 2015 

Sort trækker 

Sort havde lige bragt sig foran 

med en bonde med 30…Sxe5, 

men efter 31.Dc3! vankede der 

pludselig mat i én eller bøllebank 

– og snart efter 1-0. 

Carlsen-Karjakin 

VM-lyn, Berlin 13. oktober 2015 

Hvid trækker 

Efter 43.Tg1 troede Hvid, at han 

kunne holde Sort fra fadet, men 

selvom Sort overså 43…Ta1! med 

mat i få, så blev presset alligevel 

for stort og snart efter 0-1.        clj 
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