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Det royale spil i royale omgivelser. Verdens første internationale skakturnering fandt sted i 1574 i Kong Phillip II af Spaniens historiske residens El Escorial. Blandt 
deltagerne var den spanske præst og mesterspiller Rodrico (Ruy) Lopez de Segura (yderst tv. i rød kappe) og den italienske sagfører og mesterspiller Leonardi de 
Bona (stående med hvide benklæder). Siddende i midten ses Kong Phillip II. Lopez’ navn blev – og er den dag i dag, mere end 400 år efter hans død – knyttet til en 
af skakhistoriens mest slidstærke og hæderkronede skakåbninger, ”spansk”, eller i mange især engelsksprogede lande slet og ret ”Ruy Lopez”. 

DET ROYALE SPIL . 
DET ER LIGE FØR man kan være tæt 

på at glemme det, når simple 

snakkefælder og billig bragesnak 

fyger højlydt over brædderne på 

et almindeligt DWSU tirsdags-

arrangement i Rødovre. Men så 

kommer Connie med sin serve-

ringsbakke og sine fine anretnin-

ger og minder en om, at man er 

så heldig at være medlem af en 

fornem klub. En union, som lever 

i storhed og bedste velgående 

langt inde i sit fjerde årti. Og som 

er bundet sammen af noget 

ædelt og særligt, nemlig intet 

mindre end verdens bedste spil, 

skak – KONGERNES SPIL. 

Som praktiske udøvere af skak-

ken er vi bærere af en fin og år-

tusinde gammel kultur. Den me-

nes at have tråde helt tilbage til 

det sjette århundrede i Indien.  

 

”Moderne skak”, som det spilles i 

dag, blev grundlagt i Europa i 

slutningen af 1400-tallet, og flere 

af de åbninger, der blev udviklet i 

den moderne skaks spæde start 

spilles den dag i dag. Det gælder 

både den klassiske spanske åb-

ning, ”Ruy Lopez”, og den i dag 

mindre spillede, men stadigt 

forekommende Ponzianis åbning. 

De har begge hjemsøgt DWSU i 

starten på 2016-sæsonnen.  

SKAKPOSTEN kigger i dette num-

mer nærmere på de to åbninger 

og deres historie, herunder med 

tråde til en række eksempler fra 

DWSU’s egen praksis.  

 

Der har ligget en del research bag 

artiklerne, som kan læses let og 

uden omsvøb, hvis det alene er 

det historiske, der har interesse. 

For de, der orker bræt og brikker, 

er der også mulighed for at høste 

et forhåbentligt ikke helt ringe 

skakligt udbytte. Det har i hvert 

fald været ambitionen.  

 

God læselyst.                                clj 

 

SKAKPOSTEN 
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RUY LOPEZ (SPANSK) 

Michael-Christian 
Axelhøj, 19. januar 2016 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 

 

Spansk, en af den moderne skaks 

mest uopslidelige åbninger. Den 

blev iflg. Bilguer omtalt allerede i 

Göttinger Handschrift i 1490.  

I 1561 analyserede præst og se-

nere biskop Rodrigo (Ruy) López 

de Segura (1530 – 1580) åbnin-

gen i dennes berømte værk Libro 

de la invención liberal y arte del 

juego del Axedrez (Bogen om 

innovation og kunst i skakspillet), 

en af verdens første lærebøger i 

skak. Siden har åbningen båret 

navnet ”Spansk åbning” eller slet 

og ret bare ”Ruy Lopez”. 

DWSU-databasen rummer pt. 40 

partier med spansk åbning. De 

kan ses på www.dwsu.dk .  

3…f5!? 

”Jaenisch-varianten” eller ”Jae-

nisch’ gambit”, opkaldt efter den 

russiske skakmester, komponist 

og matematikprofessor Carl Fer-

dinand Jaenisch (1813 - 1872). 

Han offentliggjorde de første 

kendte analyser over 3…f5 i 

1847. Varianten benævnes også 

ofte ”Schliemanns forsvar”, op-

kaldt efter den tyske Rigsover-

handelretsråd og mesterskakspil-

ler Wilhelm Karl Adolph Schlie-

mann fra Mölln (1817 – 1872). 

Hans analyser udkom i 1860érne 

og 70érne og vedrørte faktisk en 

undervariant af Cordelforsvaret, 

nemlig 3…Lc5 4.c3 f5, altså først 

f-bonde-fremstød i 4. træk. Med 

tiden blev Schliemanns navn 

alligevel knyttet til 3…f5. 

Det skarpe 3…f5 sås første gang i 

mesterpraksis i 1896 i Walbrodt-

Teichmann og blev for alvor po-

pulært, da Marchall gav sig til at 

spille det - med stor succes. Så 

fandt man forstærkninger for 

Hvid og Bilguer anså det i 1916 

for mere eller mindre gendrevet 

med 4.Sc3! 4.d3 anså han også 

for stærkt. Så faldt populariteten 

for 3…f5, og den har siden holdt 

sig relativt lav, særligt i mester-

praksis. En befriende undtagelse i 

nyere tid er Radjabov, som flere 

gange har hærget 2700+ segmen-

tet med det. Selv spiller jeg gerne 

3…f5, da mange af de komplika-

tioner, der typisk kan følge efter, 

ligger fint til mit temperament. 

3…f5 er af samme grund overre-

præsenteret i DWSU-data-basen 

med 16 ud af 40 partier med 

spansk, dvs. 40 %. Til sammenlig-

ning er 3…f5 kun spillet i 4 % af 

mere end 100.000 partier med 

spansk i min eksterne database. 

Vi ser kort på nogle af de andre 

almindelige tredjetræk i spansk: 

a) 3…a6 sås første gang i skaklit-

teraturen i 1750 i Ercole del Rios 

“Sopra il giuoco degli Scacchi, 

Osservazioni pratiche dell'anoni-

mo Modenese” (”Om skakspillet, 

praktiske observationer af en 

anonym modernist”). Trækket, 

som straks udfordrer løberen på 

b5, opnåede stor popularitet, da 

Morphy tog det på repertoiret i 

slutningen af 1850érne. Det kal-

des af samme grund mange ste-

der ”Morphy-forsvaret”. Steinitz 

havde derimod ikke fidus til 

trækket. Han mente, at Sort 

spildte tid på at jage Hvids løber 

derhen, hvor den alligevel gerne 

ville være. Det blev Morphys 

opfattelse, der vandt i det lange 

løb og til en sådan grad, at 3…a6 

er spillet i 73 % af partierne med 

spansk i min eksterne database - 

og 40 % af partierne i DWSU-

basen (16 af 40). Efter 3…a6 deler 

varianten sig i de to hovedspor 

4.Lxc6 og 4.La4. Det kan desvær-

re kun bilve til et skrab i overfla-

den her: 

4.Lxc6 er afbytningsvarianten, 

som Fisher har praktiseret en del. 

Troldmanden fra Ålborggade 

vandt med den over en skovhug-

ger i et berømt DWSU-parti i 

2000. Det blev grundigt analyse-

ret i SKAKPOSTEN samme år.  

Carl Ferdinand Jaenisch (1813 – 1872). Den 
russiske skakmester, komponist og matema-
tikprofessor er kendt bl.a. for sine tidlige 
studier af 3…f5 i spansk. Det skarpe træk har 
været udsat for hårde angreb, men lever og 
hærger endnu såvel i DWSU som i 2700+.  
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4.La4 og nu typisk Sf6 5.0-0 fører 

til den lukkede spanier efter 

5…Le7 (den store spanier med et 

hav af forgreninger) og den åbne 

spanier efter 5…Sxe4. Larsen 

vandt med den åbne over Fischer 

i San Monica i 1966 (hvor Fischer 

gled i et skarpt angreb i midtspil-

let). 5…Lc5 er den mindre spille-

de, men tricky Møllervariant. 

 b) 3…d6 er Steinitz’ gamle for-

svar. Hvid fortsætter bedst 4.d4! 

hvorefter 4…Ld7 og 4…exd4 er de 

hyppigste svar. 3…d6 havde sin 

storhedstid sammen med Steinitz 

i slutningen af 1800-tallet, men 

gik snart efter af mode og ses 

kun sjældent i topskakken i dag.  

DWSU-databasen rummer tre 

partier med 3…d6, hvoraf to er 

gode eksempler på, at man skal 

passe på ikke at undervurdere 

systemet. Ørkensandet pisker i 

Christian-Chresten 2005 (ufff... 

13…c5!), og havde Sort i Christi-

an-Kåre 2004 fundet 28…Tb3! 

eller bare undgået 37…Te3? så 

kunne også den kamp let være 

endt 0-1.  

c) 3…Sge7!? Dette spøjse træk 

blev anbefalet af Lucena i 1497. 

Det kan virke klodset, da det 

lukker af for både løberen og 

damen, men det kan håndteres 

og har også sine fordele. Springe-

ren dækker Sc6 og kan også hop-

pe til g6 med dækning af e5 og 

kig til f4. Trækket er fuldt respek-

teret og anvendes stadig som 

overraskelsesvåben i de fine 

kredse. I 2013 nakkede Nakamu-

ra den tidligere FIDE-verdens-

mester Kasimdzhanov med det i 

Schweiz. Også i DWSU har træk-

ket gået sin sejrsgang. Et grimt 

eksempel var Christian-Ivar 2004 

(14…Sxh3!!, av, av, av…).  

d) 3…Sf6. Dette naturlige træk, 

”Berlinforsvaret”, har siden 

Morphys tid kæmpet med 3…a6 

om pladsen som mestrenes fore-

trukne svar i spansk. Bilguer oply-

ser, at 3…Sf6 i lang tid var anset 

som det stærkeste ind til Phills-

bury i 1896 fandt forstærkningen 

10.Te1! i datidens hovedvariant 

(4.0-0 Se4 5.d4 5…Le7 6.De2 Sd6 

7.Lxc6 bxc6 8.dxe5 Sb7 9.Sc3  

0-0). Mod 5…Sd6 anviste Bilguer 

6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8 

Kxd8 9.Td1+! Efterfølgende tabte 

3…Sf6 terræn, og 3…a6 blev 

1900-tallets store svar på spansk. 

Vendepunktet kom med det næ-

ste århundredeskifte, da Kramnik 

under VM i 2000 anvendte 3…Sf6 

som remisvåben mod den forsva-

rende verdensmester Kasparov. 

Kramnik fulgte 5…Sd6-varianten 

og holdt remis i fire partier. Kas-

parov troede ikke på Bilguers 

9.Td1 og spillede konsekvent 

9.Sc3, blot for hver gang at rende 

panden mod Kramniks mur,  

”Berlinmuren”.  

 

Efter VM 2000 steg 3…Sf6 vold-

somt i popularitet og konkurre-

rede med 3…a6 om at være det 

mest populære hiv i 2700+ seg-

mentet. Samtidig intensiveredes 

jagten på svar, som kunne give 

Hvid chance for gevinst. Det var 

selveste Ruy Lopez, skakåbnin-

gernes hæderkronede flagskib, 

der stod på spil. Og selvfølgelig 

lykkedes det. Flere forsøgte med 

held 9.h3 (fx Adams-Aronian, 

2015, 1-0) og tidligere hvide afvi-

gelser fik også en renæssance, 

herunder 4.d3, der allerede blev 

behandlet af Bilguer. Anand prø-

vede 4.d3 to gange mod Carlsen 

under VM i Chennai i 2013, og 

tabte her en og holdt en remis, 

men så spillede Carlsen det selv 

mod mr. Kramnik himself i 2015 – 

og vandt. Og i 2015 viste Bologan 

under det europæiske holdme-

sterskab med en sejr over Leko, 

hvordan man også kan vinde med 

Bilguers 100 år gamle anvisning 

9.Td1. Så Ruy Lopez lever endnu! 

DWSU-basen rummer endnu 

ingen eksempler med 3…Sf6. 

 

Tilbage til partiet med Jaenisch’ 

3…f5!?  

Wilhelm Steinitz (1836 – 1900), verdens 

første officielle verdensmester i skak. Han sad 

på tronen fra 1886 til 1894. Steinitz havde 

ikke stor fidus til Morphys 3…a6 i spansk og 

slog i stedet til lyd for 3…d6 (Steinitz’ forsvar). 

Paul Morphy (1837 - 1884), sin tids – og efter 
manges mening alle tiders – største skakgeni.   
Bidrog bl.a. til at gøre 3…a6 populær i spansk. 
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4.SC3!  

 

Mic følger Bilguer, og det var et 

stærkt valg. Det er det mest spil-

lede i stillingen, det er trækket 

med Hvids bedste score (60 %) og 

det er fiskens foretrukne.  

a) 4.d3 er et mere sterilt, men 

fuldgyldigt alternativ. Det har i de 

senere år vundet stigende popu-

laritet og har i 2700+ været spil-

let af bl.a. Anand, Carlsen og 

Caruana. Efter 4…fxe4 5.dxe4 Sf6 

6.0-0 (6.Sc3 Lb4, Shadrina-

Dronavalli, 2010, 0-1 (43)) peger 

de fleste teoretikere i dag på den 

aktive gambitfortsættelse 6…Lc5! 

Denne blev indført i stormester-

praksis af Parma i 1970’erne. 

6…d6 var Bilguers gamle anbefa-

ling. Det anses af dagens teoreti-

kere for svagere, selvom det med 

en lille margin er fiskens fore-

trukne. Noget hø er det måske 

fristende 6…Sxe4? pga. 7.Te1!  

Efter 6…Lc5! peger Kuzmin på tre 

forskellige strategier for Hvid:  

A) Obstruktion af Sorts korte 

rokade med 7.Dd3 d6 (7…0-0? 

8.Dc4+!) 8.Dc4 etc., Carlsen-

Radjabov, 2008, ½-½ (69), B) 

Flexibel udvikling med 7.Sc3 etc., 

Grinberg-Parma, 1978, 0-1 (41) 

eller C) Accept af bondeofferet 

med 7.Lxc6 bxc6 8.Sxe5  

0-0 9.Sc3 (9.Lg5 De8, Socko-

Cmilyte, 2010, 0-1 (44)) 9…d6. 

Her er sidste skrig 10.Sa4!? De8 

11.Sd3 Sxe4 12.Saxc5 som i Caru-

ana-Radjabov 2013, 1-0 (51). 

Fisken peger i sidstnævnte vari-

ant på 11…Lg4!? som en mulig 

forstærkning, dog uden at finde 

fuld erstatning for bonden efter 

12.De1! Ld4 13.c3!  DWSU-

databasen har tre partier med 

4.d3 (Mørke-Christian, 2-1). 

b) 4.d4!? er et tricky overraskel-

sesvåben, som Sort bør kende. 

Efter 4…fxe4 5.Sxe5 Sxe5 6.dxe5 

c6! trækker Hvid ikke sin løber 

tilbage (pga. 7…Da5+! fulgt af 

bondehaps). Han ofrer løberen 

med 7.Sc3! cxb5 8.Sxe4, hvoref-

ter 8…d5! 9.exd6 (ep) Sf6! giver 

uklare forviklinger. DWSU-

databasen har fire partier med 

4.d4 (Mørke-Christian, 2-2). 

c) 4.Lxc6 ses ofte på klubniveau 

og tit farer Hvid vild. Efter 

4…dxc6! 5.Sxe5? (5.exf5? e4!) 

spiller Sort 5…Dd4! og står godt. 

Han kan endda let være heldig at 

se 6.Dh5+? hvor 6…g6! 7.Sxg6 

hxg6! er så godt som vundet for 

Sort (jeg taler af erfaring). Bedre 

er 5.Sc3!, hvorefter 5…Sf6 6.De2 

Lc5!? er interessant (Dronavalli). 

DWSU-basen har to partier med 

4.Lxc6 (Mørke-Christian, 0-2). 

d) 4.exf5 ses også tit, og ej heller 

her har Sort noget at frygte: 

4…e4! 5.De2 De7! og Sort er OK.  

4…fxe4! 

Det hyppigste, mest konsekvente 

og bedste svar.  

4...Sf6 blev analyseret allerede af 

Bilguer, der så en Hvid fordel 

efter 5.exf5! e4 6.Sg5! Larsen gav 

5…Lc5 og derefter 6.0-0 0-0 

7.Sxe5 Sxe5 8.d4  ”med nogen 

fordel for Hvid”. Vurderingerne 

holder endnu, og 4…Sf6 ses kun 

sjældent i topskak.  

5.Sxe4 

Det eneste logiske træk. Vi er 

fremme ved en vigtig skillevej. 

 

De to store træk er nu 5…d5 og 

5…Sf6. Pendulet har svinget og i 

lange stræk med præference for 

mit valg mod Mic, nemlig 

5…d5?! 

Trækket er hovedvariant hos 

Ivanov & Kulagin og blev også 

anbefalet af Morss i 1999. Siden 

har kritiske artikler i New In 

Chess Yearbook (NIC) sået tvivl 

om holdbarheden, herunder Van 

der Taks ”Sending Schliemann to 

the museum” fra 2004. Selvom 

Carlsen efterfølgende måtte nø-

jes med remis mod 5…d5?!, er 

den almindelige vurdering, at 

trækket tenderer at give Hvid 

fordel. Men også at denne kan 

være svær at omsætte i praksis. 

Selv kan jeg godt lide trækket 

pga. de hurtige forviklinger, der 

ofte følger efter.  
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5…Sf6 har siden Van der Taks 

museumsartikel været regnet 

som det store hiv og da Radjabov 

gav sig til at hærge skakeliten 

med det – langt op i 2700+ seg-

mentet, hvor han selv spiller – 

eksploderede skakverdenen i 

begejstring. Schliemann og Jae-

nisch genopstod fra deres grave 

og NIC flød over med artikler som 

”The Return of the Jaenisch” 

(2008), ”Extremely Rich in Ideas” 

(2011) og senest ”Inexhaustible 

creativity in the Jaenisch” (2015).  

En kritisk variant er nu 6.Sxf6 

Dxf6 7.De2 Le7 8.Lxc6, hvor 

8…dxc6 er ”remisagtigt selvom 

Sort skal arbejde for remisen en 

bonde nede”, mens 8…bxc6 er ”et 

interessant alternativ, der har 

tiltrukket mange topspilleres 

interesse i de senere år” (Drona-

valli, 2011). 6.De2 d5 7.Sxf6 gxf6 

8.d4 Lg7 9.dxe5 0-0 har også 

været spillet på topniveau, hvor-

efter Hvids typiske fortsættelser 

10.Lxc6 og 10.e6 ikke forekom-

mer Dronavalli særlig farlige.  

Tilbage til 5…d5, hvor det nu er 

Mic, der står ved en skillevej. 

 

6.Sg3 

Mic vælger det mest defensive af 

de to hovedspor. Præcis som han 

gjorde i Mic-Christian, 2011. Det 

skulle dog snart vise sig, at Hvids 

spil blev alt andet end defensivt…  

6.Sxe5! regnes normalt som me-

re aktivt og kritisk, og det er også 

det hiv, der med van der Taks 

museumsartikel sendte 5…d5 til 

tælling i 2004. Den kritiske fort-

sættelse er her 6…dxe4 7.Sxc6 

(7.Dh5+ er heller ikke ufarlig: 

7…g6 8.Sxg6 hxg6! 9.Dxh8 Df6 

(Keres) 10.Dxf6 (10.Dxg8? Le6!) 

Sxf6 11.d3 Ld7? 12.Lg5 og Hvid 

stod bedst og vandt i Lars-

Christian 2009; Sort kunne have 

spillet bedre med 11…exd3, 

11…Kf7 eller 11…Lf5, eller even-

tuelt trodset Keres og i stedet 

forsøgt 9…Le6!? - alt sammen 

med uklart spil) 7…Dg5 (7…Dd5 

er også interessant) 8.De2 Sf6 

9.f4 med kompliceret spil. Det 

påviste allerede Bilguer, som i 

sidste ende så en fordel for  

Hvid. Samme konklusion når Iva-

nov & Kulagin, der fortsætter 

analyserne efter 9.f4 på 25 tæt-

skrevne sider. De peger dog også 

på mange interessante mulighe-

der for Sort.  

Van der Tak valgte i 2004 i NIC at 

stille skarpt på 9.Sxa7+ og kon-

kluderede mere skråsikkert, at 

Hvids fordel herefter var uomtvi-

stelig. Det tvivlede Carlsen på, da 

han efterfølgende holdt sig til det 

gamle 9.f4 mod Nisipeanu – og 

måtte nøjes med remis. Carlsen 

udtalte selv efter partiet:   

”I knew that I could capture his 

pawn on a7 with my knight but 

playing such computer lines un-

prepared is a little bit danger-

ous.”  

Tilbage til partiet efter 6.Sg3: 

 

 

GM Viktoria Cmilyte (2534). Den lithauisiske 
stormester og parlamentariker blev i 2011 
Europamester i kvinderækken i skak. Hun har 
ligesom Dronavalli praktiseret Jaenish’-
varianten i spansk (3…f5) og nappet det fulde 
point mod både 4.d3 og 4.Sc3. 

GM Harika Dronavalli (2511). Den indiske 
stormester blev i 2011 Asiensmester i kvinde-
rækken i skak. Hun har ligesom Cmilyte 
praktiseret Jaenish’-varianten i spansk (3…f5)
og nappet det fulde point mod 4.d3. Drona-
valli analyserede i 2011 en række nyligt 
spillede Jaenish-partier i New in Chess Year-
book og gav her en sammenfatning af state-
of-the-art for både teori og mesterpraksis. 
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6…Dd6!? 

Et sjældent træk i praktisk spil. 

Jeg valgte det, fordi jeg mente at 

kunne huske fra et tidligere stu-

dium, at det rangerede højt hos 

computeren (hvilket er rigtigt). 

Grunden til, at jeg kunne huske 

det, var, at jeg i samme stilling 

nogle år forinden havde spillet 

gris mod Torben, jf. nedenfor. 

a) 6…Ld6? var mit træk mod Tor-

ben i 2005. Det kunne – opdage-

de jeg efterfølgende - have været 

straffet med 7.Sxe5! Lxe5 8.Lxc6+ 

bxc6 9.Dh5+! fulgt af løberhaps 

(Torben spillede i stedet 7.d3? og 

så stod Sort fint efter 7…Sf6).  

b) 6…Lg4 er – suverænt - det 

mest spillede i stillingen, det 

anbefales af Ivanov & Kulagiin og 

Stockfish har det sammen med 

6…Dd6 som det ene af to fore-

trukne. Efter (6…Lg4) 7.h3 Lxf3 

8.Dxf3 anbefaler Ivanov & Kula-

gin 8…Dd6, hvilket også er fiskens 

favorit med vurderingen lige spil. 

7.0-0  

 

”White has a cramped position”, 

siger Stockfish, og dømmer Hvid 

fordel på godt en halv bonde. Det 

sidste er jeg enig i, det første 

ikke. Jeg synes mere det er Sort, 

der har en ”cramped position”. 

7…Le7 

Dækker diagonalen d8-h4 og 

forhindrer Hvid i at spekulere i 

haps på e-bonden (fx 7...Sf6? 

8.Sxe5! Dxe5 9.Te1!).  

8.d4! 

Et proaktivt og interessant hiv. 

Fisken kipper med flaget. 

8.d3 var Mic’s valg i Mic-

Christian, Løvparken, 2011. Det 

er måske mere solidt, men 8.d4 

er mere chancerigt og stiller Sort 

overfor større problemer.  

 

8…e4! 

Tvunget. Alt andet giver Hvid et 

kanon angreb med tyk fordel, fx 

8...exd4? 9.Te1! Ld7 10.Lxc6  

Dxc6 11.Se5 etc.; 8...Ld7? 9.dxe5! 

Sxe5 10.Sxe5 Dxe5 11.Lxd7+ Kxd7 

12.Te1 etc. eller 8...Sf6?? 9.dxe5!  

9.Se5 Sf6  

Paul Keres (1916 – 1975). Den estisk og 
sovjetiske stormester regnes af nogle for den 
stærkeste skakspiller, der aldrig opnåede en 
match om verdensmesterskabet. Han blev i 
2000 valgt til "århundredets sportsnavn" i 
Estland. Keres anbefaling af 9…Df6 i 6.Sxe5 
varianten af Jaenish-gambitten blev testet i 
DWSU i partiet Lars-Christian, 2009. 

Michael Blomberg.  Med det skarpe modan-
greb 7.0-0 Le7 8.d4! satte han på Axelhøj 
Christians computerhiv 6…Dd6 under vold-
somt pres i 6.Sg3-varianten i Jaenish’ gambit. 
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10.f4!?  

Mic fortsætter sin proaktive stil.  

10...0-0  

10…exf3ep? 11.Lf4!  

11.c3 Sd7 12.Sg4  a6 13.La4 b5 

14.Lb3   

 

Hvid truer haps på e4. 

14…Kh8 15.f5! 

 

Hvid truer Lf4! med offi-fangst. 

15…Sb6  

Plads for damen. Kig til c4. Fort-

sat fri diagonal e7-h4. 

16.Lf4 Dd8 17.Se3 Sa5 18.Dg4 

Sac4 19.Lxc4 Sxc4 20.Sxc4 bxc4 

 

Hvid har godt kig til Sorts konge-

stilling, mens Sort har løberparret 

og en ikke ufarlig bondestilling.  

21.Tae1 c5 22.Le5  

 

Nu truer Hvid mat i en. 

22…Lf6 23.Sh5  

 

Hvid truer Lxf6 med damefangst 

eller mat. 

23… Lxe5! 24.dxe5 

 

Hvid truer igen mat i en, og jeg 

var snart ved at være lidt træt af 

de mattrusler. Heldigvis stod 

Connie parat på sidelinjen med 

forstærkninger. Jeg tog imod, tog 

et ordentligt drag og spillede… 

24…g6!  

Endelig en modtrussel. Det var 

også på tide. Hva så Hvid? 

25.Sf6! 

”A beautiful square”, Stockfish. 

Den forbandende fisk. Sidder der 

på sidelinjen og hepper begej-

stret på Mic, mens man prøver at 

koncentrere sig om en seriøs 

analyse.  
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Mic truede nu 26.Dh4 (med mat-

trussel) fulgt af … 

26…De7 27.fxg6! med vundet spil 

eller  

26…Tf7 27.fxg6! med vundet spil 

eller  

26…Txf6 27.exf6! med en kvali og 

knusende angreb.  

Plus formentlig en række andre 

numre jeg ikke kunne overskue. 

Hvor var Connie? Jeg havde brug 

for hende igen.  Straks kom hun. 

Mere whisky? Tak Connie, den er 

god, men nej tak. Men gerne en 

iskold cola. Slurk, slurk, slurk. 

Arh…, det var godt. Tak Connie. 

25…Lxf5! 

 

Så var det Mic’s tur til at opsøge 

Connie. Han ville sikkert også 

gerne have taget en længere tur i 

tænkeboksen, men hans tid var 

knap nu. Tik tak, tik tak… 

Sort var oppe med en bonde og 

havde en potentiel lavine klar til 

at rulle i centrum – og mere end 

en halv times forspring på uret. 

Mic valgte at gå all in… 

 26.Txf5!?  

Et kvalioffer på angrebets alter. 

Var det sundt? Svært at sige, 

men formentlig ikke. Var det 

nødvendigt? Nej, men forståeligt. 

Var det chancerigt? Ja! 

26...gxf5 27.Dxf5  

 

Mic tager ladegreb og truer igen 

mat i en. Og har et tårn klar i 

kulissen. Rådne dyr var gode. 

Hvordan forsvarer man bedst h7? 

Er e6 et farligt fremstød? Kan 

Hvids tårn lave ulykker? Kan Sort 

få gang i sin bondelavine?  

Spørgsmålene hobede sig op, og 

spørger man fisken, så fandt bå-

de Mic og jeg gentagne gange de 

forkerte svar … 

27…Tf7? 

Dækker h7, men gør tårnet sår-

bart overfor et senere fremstød 

med e-bonden (bedre 27…De7).    

28.Te3? 

Mobiliserer tårnet, så angrebet 

kan forstærkes i h-linjen. Det ser 

rigtigt ud, men fisken vender 

tomlen ned og siger +1½ til Sort. 

28.Tf1! var ifølge fisken mere 

vedholdende. Det giver en dob-

beltdækning af hesten og truer 

straks fremstød med e-bonden.  

 

28...Taa7? 

Dette dumper ifølge fiskens ud-

redninger Sorts fordel fra +1½ til 

+½. 28…De7! kunne have fast-

holdt den på +1½. Påstår altså 

fisken. Jeg ikke sikker på, at jeg 

helt har forstået forskellen. Men 

jeg er blevet overbevist om, at 

spillet er mere kompliceret end 

jeg var klar da, da Mic og jeg 

hovedgrublende forsøgte at finde 

de bedste træk ved brættet. For-

skellen på godt og skidt er hårfin, 

og ikke altid let at se… 

 

29.Th3?  

Igen brokker den sig, den sure 

fisk. Over et såre naturligt og 

proaktivt træk. Tårn i åben h-linje 

hvor der i forvejen er fuldt tryk. 

Kan det gøres bedre? 

29.Tg3! var Ifølge fisken mere 

præcist (kun +½ til Sort). 
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29...Tg7? 

”Sætter al fordel overstyr og giver 

Hvid mulighed for udligning”, 

Fisken. Tak for cola. 

29...d4! var mere cool og fremad-

rettet. Fisken: +2½ til Sort (eller 

med andre ord: ”vundet spil”). 

 

30.Th6? 

Ser godt og aktivt ud, men tilla-

der Sort at rykke frem med e-

bonden, hvilket bliver fatalt. Nu 

siger fisken +2 til Sort. 

30.e6! var nøgletrækket. En fin 

pointe - som Ivar ikke var sen til 

at påpege efter partiet – er, at 

det frigør feltet e5 til Hvids dame 

med giftigt ekstra pres på h7 pga. 

det låste tårn på g7, hvis Sxh7. 

Dertil kommer angrebet på Sorts 

d-bonde, krumtappen i den po-

tentielle bondelavine (og uden 

hvilken lavinen er en død sild). 

 

30...e3!  

Endelig et træk uden fiskebrok. 

Det var også på tide. Det følger 

min fars gode gamle recept: ”Det 

bedste forsvar er et angreb!”  

31.e6 

Så kom det, fremstødet med e-

bonden, men et træk for sent. Et 

enkelt sølle træk. Pga. Sorts nu 

fremrykkede e-bonde har træk-

ket ikke længere samme brod 

som 30.e6! 

 

31…d4?  

Så var den der igen, den irrite-

rende fisk. Med sine sure opstød. 

Hvad var der nu galt? Sort redder 

sin d-bonde, ruller lavinen længe-

re mod bundlinjen og Hvids nær-

gående offier bider pt. på granit. 

“Black loses the upper hand”, 

siger den og peger i stedet for på 

31…e2! med sejrskurs for Sort. 

 

32.cxd4?  

“Throws away a nice position”.  

Mere fiskebrok. Ufatteligt. Eller 

måske er det netop nu ved at 

være til at forstå, hvis man gider 

hænge på. Hvid kunne nu med et 

springeroffer have reddet remi-

sen (eller nappet en fuld pind, 

hvis bare en lille Sort fejl): 

32.Sxh7!! Txh7 (tvunget, ellers 

flytter Hvid hesten og mat i 8) 

33.e7! Dxe7 (33...Txe7? 34.Df6+! 

Kg8 35.Tg6+ Thg7 36.Txg7+! med 

damefangst) 34.Txh7+ Dxh7 

35.Df8+ Dg8 36.Dh6+  

ANALYSEDIAGRAM 

Hvid holder nu remis uanset hvad 

Sort stiller imellem: 36…Dh7 

37.Df8+ Dg8 38.Dh6+ etc. eller 

36…Th7 37.Df6+ Dg7 38.Dd8+ 

Dg8 39.Df6+ etc).  

Tilbage til partiet efter 32.cxd4? 
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32...e2! 

Ikke mere slinger! Nu virker 

springerofferet på h7 ikke længe-

re pga. e1(D)+! Og Hvid kan ikke 

stoppe bonden. Sort er på sikker 

sejrskurs. 

33.Kf2  

Tillader mat i 8, men der var in-

gen redning. Det mindst ringe var 

33.Txh7+ (33.Df2? Dxd4!; 

33.De5?? Dxd4+! 34.Dxd4 e1D#) 

Txh7 34.Kf2 Dxd4+ 35.Kxe2 Tag7 

med +17 til Sort på fiskebørsen.  

33…Dxd4+ 34.Kxe2 Txg2+ 35.Kf3 

Tf2+  

 

Opgivet. Damen falder i næste. 

Sikke en omgang hos Herr von 

Rotbrüggen. Og sikke en service 

fra Frau Connie von Lauritzen.  

Tak! Og tak til Mic for et brag af 

en spanier. Jaenisch lever. Connie 

og kold cola rykker!                     clj                     

PONZIANIS ÅBNING 

Kåre-Christian (2)                 
Kvistgård, 5. januar 2016 

Partiet Kåre-Christian, Kvistgård 

2016 bød på et i DWSU sjældent 

eksempel på PONZIANIS ÅBNING. 

Det var første gang denne åbning 

sås i et noteret parti i en DWSU 

hovedturnering. Det blev gen-

nemgået i sidste nummer af 

SKAKPOSTEN. Nærværende num-

mer ser lidt nærmere på teorien 

bag åbningen og dens historie.  

Åbningen opstår efter trækkene 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.c3: 

 

Flere alternativer til 3.c3 er i dag 

mere spillet – såvel på mester-

plan som på andre niveauer.  

Det gælder især 3.Lb5 (spansk), 

3.Lc4 Lc5 (italiensk), 3.Lc4 Sf6 

(tospringerforsvar), 3.d4 (skotsk) 

og 3.Sc3 Sf6 (firspringerspil). Det-

te er ikke nødvendigvis ufortjent, 

men det er sket til en sådan grad, 

at den fine gamle PONZIANI ÅBNING 

med dens mange finurligheder 

hos mange er gået næsten helt i 

glemmebogen, hvis den da no-

gensinde har været inde på lys-

tavlen. Det prøver jeg at råde lidt 

bod på i denne artikel.  

 

Historie 

Åbningen 1.e4 e5 2.Nf3 Sc6 3.c3 

blev første gang beskrevet i skak-

litteraturen af Lucena i 1497.  

DOMENICO LORENZO PONZIANI (1719 

– 1796) var en italienske jurapro-

fessor og præst, som analyserede 

åbningen i det berømte værk Il 

Giuoco incomparabile degli Scac-

chi (Det uforlignelige spil skak). 

Første udgave udkom i 1769, en 

ny og forbedret udgave i 1782. 

Her sammenfattede Ponziani 

eksisterende viden om åbningen 

og bidrog selv med nye analyser 

af gambitfortsættelsen 3…f5!? 

I bogen lancerede Ponziani også 

principperne i DEN ITALIENSKE SKAK-

SKOLE og flere slutspilsstudier.  

Et af de klassiske studier er føl-

gende: 

Kåre M. Lauritzen. Spillede under sæson-
åbningen 2016 i Kvistgård som den første 
nogensinde PONZIANIS ÅBNING i et noteret parti 
i en DWSU hovedturnering. Pionerindsatsen  
blev belønnet med et fuldt point i kampen 
mod Christian. Th: Aske Lauritzen.  
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PONZIANI-STUDIE: VIND MED HVID! 

Det kan være instruktivt at tumle 

lidt med studiet selv, hvis man 

ikke kender det i forvejen. Løs-

ningen kan man finde i noten 

sidst i dette nummeri.  

Howard Staunton behandlede 

åbningen 3.c3 i The Chess-Players 

Handbook i 1847. Her skrev han, 

at åbningen er ”så fuld af interes-

se og variation, at dens udeladel-

se i mange af de førende værker 

om skakspillet er uforklarlig…” og 

at den ”... fortjener, og vil også, 

hvis ikke vi tager fejl, i fremtiden 

at få en mere prominent plads i 

omtalen af legitime skakåbnin-

ger”. Staunton gav åbningen det 

ikke helt mundrette navn ”Dron-

ningeløberens bondespil i Konge-

springerspillet”.  

Engelske skaktidskrifter valgte 

herefter det enklere ”Stauntons 

åbning” og Ponzianis navn blev 

alene knyttet til varianten 3…f5 

som ”Ponzianis modgambit”.  

I Bilguers Handbuch des Shach-

spiels, som udkom i 8. reviderede  

udgave i 1916, benævntes åbnin-

gen Englisches Springerspiel.  

Wilhelm Steinitz, verdens første 

officielle verdensmester i skak, 

kaldte åbningen PONZIANIS ÅBNING, 

efter manges mening ukorrekt. 

Det samme gjorde hans efterføl-

ger på tronen, Emanuel Lasker og 

flere efter dem. I dag har dette 

navn bidt sig fast i det meste 

skaklitteratur.  

PONZIANIS ÅBNING (”Englisches 

Springerspiel”) blev i Bilguers 

encyklopædi tildelt sit eget syv 

sider lange kapitel med detalje-

rede variantberegninger. I mo-

derne encyklopædier er omtalen 

kogt mere ned. MCO giver den 

2½ side ud af 708, NCO knap en 

halv ud af 544 og ECO godt en 

halv ud af et samlet 5-bindsværk 

på mere end 1500 sider.  

Stauntons profeti om en mere 

prominent plads i åbningslittera-

turen kan således dårligt siges at 

være gået i opfyldelse endnu, i 

hvert fald ikke i encyklopædier-

ne.  

I speciallitteraturen går det bed-

re. Her er åbningen behandlet 

løbende gennem tiden, bl.a. med 

9 sider i John Emms velanskrevne 

”Play the Open games as Black” 

fra 2000 og i en artikel af storme-

ster Lev Gutman i det tyske skak-

tidsskrift Kaissiber i 2001. Der er 

også skrevet flere monografier 

om den, senest vist nok med 

Taylor & Haywards ”Play the 

Ponziani” fra 2010. 

PONZIANIS ÅBNING ses stadigvæk 

som overraskelsesvåben helt op i 

2700+ (Nakamura) og Nepom-

niachtchi (2714) har de senere år 

spillet den jævnligt. Det kostede 

Radjabov en skalp i 2014.  

 

 

 

 

Howard Staunton (1810 - 1874), en af 1800-

tallets helt store skakspillere. Staunton analy-

serede åbningen 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.c3 og 

talte så varmt om den, at engelske tidsskrifter 

dengang omtalte den som ”Stauntons åb-

ning”. I dag er åbningen bedst kendt som 

”Ponzianis åbning”. 

Paul Rudolf von Bilguer (1815 - 1840), påbe-
gyndte ”Handbuch des Schachspiels”, som 
blev færdigskrevet af von der Lasa og udgivet 
i 1843 efter Bilguers meget tidlige død. Hånd-
bogen blev datidens og eftertidens klassiske 
storværk om skak og udkom i ottende og 
sidste reviderede udgave i 1916. 
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Teori 

Det er c-bonde-fremstødet, der 

kendetegner PONZIANIS ÅBNING.  

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.c3: 

 

En grundide er at understøtte en 

senere d4 og derved opbyggelsen 

af et solidt hvidt centrum. Samti-

dig frigøres a4-d1-diagonalen for 

dronningen, hvilket rummer po-

tentiale for flere taktiske finter. 

Dem vender vi tilbage til. En 

ulempe – og måske hovedårsag 

til trækkets mangel på populari-

tet – er, at det spærrer for sprin-

gerens naturlige udvikling til c3.  

Sorts mest spillede svar i praksis 

er nu 3…Sf6 (61 % af 2098 partier 

i min database), men det er det 

næstmest spillede 3…d5 (27 % af 

partierne), der har den bedste 

score for Sort. Således har Sort 

en middelscore på 49 % med 

3…d5, men kun 44 % med 3…Sf6. 

Bilguer regnede også 3…d5 som 

sorts ”stærkeste” svar, men 

3…Sf6 som det mest ”interessan-

te” svar – en sondring moderne 

computerprogrammer godt kun-

ne prøve at tage ved lære af. 

Både MCO og NCO regner træk-

kene som jævnbyrdige. Stockfish 

vurderer også trækkene for lige 

gode med omtrent lige spil for 

begge træk og anser dem - lige-

som teoribøgerne - for at være 

de to bedste træk i stillingen. På 

tredjepladsen kommer i såvel 

Bilguer, MCO som NCO - og ditto 

hos Stockfish - 3…f5.  

Vi napper nogle smagsprøver for 

de tre træk nedenfor, men gør 

først kort proces med to andre: 

3…Sge7 trækomstiller til Spansk 

efter 4.Lb5 med OK spil for Hvid. 

3…Lc5?! er efter 4.d4! exd4 

5.cxd4 Lb4+ 6.Sc3 fint for Hvid.  

A. 3…Sf6 

DIAGRAM A 

Det hyppigste og iflg. Bilguer 

også mest ”interessante” svar. 

Gutman omtaler det som en tam 

remisvariant – lidet anende at 

GM Radjabov nogle år senere gik 

ned med mand og mus.  

4.d4!  

4.d3 d5! er godt for Sort.  

4…Sxe4  

4…d6? 5.d5!, Nepomniachtchi – 

Radjabov, 2014, 1-0 (47). 

5.d5  

Hvid truer Sorts springer og alle-

rede nu bliver det festligt: 

 

5…Lc5!? 

Vi følger en gammel og uklar 

Bilguer-variant, hvor Sort sætter 

springeren på spil. Gutman (som 

ellers plejer at være frisk nok på 

noget tjubang) ser alene på de 

tammere, men stadig tricky 

5…Sb8 og 5…Se7. Dem strejfer vi 

lige, inden vi fortsætter festen.  

5…Sb8 6.Sxe5 De7 er lige, mens 

6.Le3!? er mere tricky, fx 6…d6? 

7.Da4+! eller 6…f6?  7.Sxe5!  

5…Se7 6.Sxe5 Sg6! 7.De2 De7! er 

også lige, men 6…d6? er en buk 

pga. 7.Da4+!  

Tilbage til den store fest: 

6.dxc6 Lxf2+ 7.Ke2 

7…Lb6!? (ECO) 

Bilguer så alene på 7…bxc6 og 

Stauntons 7…d5, som også er 

tricky begge to, men som han 

analyserede til Hvid fordel i sid-

ste ende. Det nye hiv, 7…Lb6!? 

angives som uklart i ECO og som 

Sorts bedste træk hos fisken. Og 

trods minusoffien giver fisken 

Sort fuld kompensation. Dog kun 

hvis han er klar til endnu et offer: 

8.Dd5 Truer cxb7 Sf2 9.Tg1 0-0!! 

10.cxb7 Lxb7 11.Dxb7 Df6! 
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Helt vildt. Nede nu med to offier 

påstår fisken stadig fuld kompen-

sation til Sort. Sort truer bl.a. 

12…e4 13.Sd4 Sg4 fulgt af skak på 

f2 og tårn i nakken på e8, hvis 

damehaps på e4 eller 12…Dg6 

fulgt af enten 13…Dd3+ eller 

13….Dc2+ og alskens ulykker.  

Men alligevel – to offier nede!? 

Held og lykke, hvo som vover. 

 

B. 3…d5 

DIAGRAM B 

Bedst iflg. Bilguer og den evalue-

ring holder den dag i dag. Træk-

ket åbner for udvikling af Sorts 

hvidfeltede løber, det truer e4 og 

ved evt. afbytning på d5 vil Hvid 

ikke som i skandinavisk kunne 

jage sorts dame væk med Sc3 

med tempo. Hvids to hovedsvar 

er nu (B1) 4.Lb5  og (B2) 4.Da4! 

Først to mindre gode træk: 

4.d3? dxe4! 5.dxe4 Dxd1+ etc. er 

godt for Sort. 

4.exd5 ses hyppigt, men er trods 

Kåres mesterhak næppe anbefa-

lelsesværdigt. Efter 4…Dxd5 5.d3 

(5.d4!?) Lg4 6.Le2 0-0-0 7.0-0 står 

Sort super efter 7…f5! 7…Lxf3?! 

er derimod ikke godt, jf. Kåre-

Christian, SKAKPOSTEN 2016/01.   

B1) 4.Lb5  

4.Lb5 (fra DIAGRAM B) fører efter 

4…dxe4! 5.Sxe5 til kompliceret 

spil:  

5…Dg5!  

5…Dd5 var Bilguers hovedvariant 

byggende på Collijns analyser fra 

Lärobok i Schach i 1896. Han 

fandt, at Sort har det bedste spil 

efter 6.Da4 Sge7 7.f4 Ld7 8.Sxd7 

Kxd7 9.Lc4 Df5 10.0-0 Td8 11.d4 

exd3 12.Lxd3 Dc5+ 13.Kh1 Kc8. 

Men her ser fisken Hvid fordel 

efter 14.b4! Til gengæld peger 

den på 7…exf3! 8.Sxf3 a6! med 

lige eller uklart spil. Tilbage til 

5…Dg5, hvor kaos allerede har 

indtaget brættet… 

 

Hvid truer 6.Lxc6+, men både Se5 

og g2 hænger i slag. Hva så? 

6.Da4!? Uklar skak rykker! 

6…Dxg2! 

6…Dxe5? strander på 7.Bxc6+! 

Kd8 8.Dxe4!! Dxe4+ 9.Lxe4 med 

en stor plusbonde til Hvid.  

7.Lxc6+ bxc6 8.Dxc6+ Kd8 9.Tf1 

Lh3! 10.Dxa8+ Ke7 11.Kd1 Dxf1+ 

12.Kc2 Lf5!  

 

Lige materiale i en kompliceret 

stilling, hvor Sort står bedst.  

Fx 13.Sa3 f6!;  13.Dd5 Sh6! og 

13.Dc6 e3!   

B2) 4.Da4! 

4.Da4! (fra DIAGRAM B) er bedst 

iflg. Bilguer og Gutman. Herefter 

er den solide profylakse 4…f6 det 

hyppigste, men bedst og mere 

interessant er gambitten 

4…Ld7! 5.exd5 Sd4!  

 

Kaos råder. Gutman fortsætter: 

6.Dd1! Sxf3+ 7.Dxf3! med uklart 

spil, fx Sf6 8.Lc4 e4 9.De2 Ld6 

10.d4 0-0 11.h3 Te8 
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Her er 12.a4 Gutmans bud med 

vurderingen lille fordel for Hvid. 

Det betvivler fisken, som døm-

mer lige spil, dvs. fuld kompensa-

tion for Sorts gambitterede bon-

de. Andre muligheder er 12.0-0, 

12.Sa3 og 12.Le3, alle med no-

genlunde lige spil på fiskebørsen.  

C. 3…f5 (Ponzianis gambit) 

DIAGRAM C 

4.d4! 

Det gængse svar siden Bilguer. 

4.exf5 Df6! er uklar, men ikke 

4…d6? 5.d4! med fordel for Hvid.  

4…fxe4  

Et oplagt hiv og siden Bilguer 

også regnet blandt de bedste. 

4…d6? 5.exf5! er godt for Hvid. 

5.Sxe5 

 

5…Df6 

5…Sf6 kan også komme på tale. 

Herefter er både 6.Lg5 og 6.Lb5 

rimelige træk for Hvid. Dette har 

været kendt siden Bilguer og 

måske også længere endnu.  

6.Sg4  

Collijn, her efter Bilguer, mente 

at dette er godt for Hvid, hvilket 

måske er sandt, men efter  

6…Dg6! 7.d5 h5! 8.Se3 Se5 9.Dd4 

d6  

står Sort OK, idet Collijns’ 10.Sc4 

ikke giver Hvid nogen fordel efter 

10…Sd3+!      

Diskussion 

Kåre viste vejen ved sæsonstar-

ten 2016 og blev efter sit pioner-

arbejde med PONZIANIS ÅBNING 

belønnet med det fulde point i 

Kvistgård. Gennemgangen af 

moderne teori og praksis viser, at 

PONZIANI lever i bedste velgåen-

de, selv i 2700+. Og den er – jeg 

taler af erfaring - fuld af tricks og 

faldgruber. Vil Kåres pionerind-

sats udløse en ny Ponziani-bølge i 

DWSU? Er der nogen der tør liste 

i pionerens fodspor? Svarene 

blæser ind til videre i vinden. 

clj                               
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i PONZIANIS slutspilsstudie: 1.Kf4 Kg7 
2.Kf5 Kh8 3.Kg5 Kg7 4.h8D+! (4.Kf6? 

pat) Kxh8 5.Kf6! Kg8 6.g7! Kh7 7.Kf7 
Kh6 8.g8D etc. 


