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KONGESKAK-KÅRE den 16. februar 2016. Her samledes unionen endnu en gang om en herlig Ibsgården 
classic med ypperlig mad og drikke, musik så det rykkede, og skak så det klodsede. I respekt for pyjamas-
flyveren var Lars og Christian startet en time før normalt efter god opvartning fra Maren. Foto CLJ. 

MINIATURER MED 

HESTESPARK 

MINIATURER er skakpartier, der 

afgøres i tyve træk eller mindre. 

På den hårde måde.  De er skak-

kens bouillonterninger - små 

koncentrerede fortællinger om 

essensen i skak, i al dens gru og 

skønhed. Et fælt eksempel var 

Lars-Christian, 2012, hvor Sorts 

løber stod i slag efter: 1.e4 e5 

2.Lc4 Sf6 3.Sc3 Sxe4 4.Sxe4 d5 

5.Lxd5 Dxd5 6.d3 Lf5 7.Df3. 

 

Der fulgte, ak ve 7…Lg6?? 8.Sf6+! 

Føj for et hestespark og 1-0.  

Fra den seneste KONGESKAK fik 

SKAKPOSTEN noter fra to nye mini-

aturer og et tredje parti af mere 

normal længde. Redaktionen har 

efter moden overvejelse valgt at 

bringe alle tre partier i nærvæ-

rende udgave, og der skal adva-

res om stærke billeder. 

Det flyder med blod – og det 

fyger med hestespark.  

clj 

Christian-Lars                 

KONGESKAK-KÅRE, 16. FEBRUAR 2016 

1.e4 c5 Siciliansk 2.Sf3 Sc6 3.d4 

cxd4 4.Sxd4 e5  

 

I SKAKPOSTEN 2015/02 skrev jeg 
i en artikel om jugoslavangrebet:  

”Der er undtagelser, hvor man 

ikke kan spille jugoslaven (og 

Kåres irriterende favorit med en 

tidlig e5 er en af dem, fx 1.e4 c5 

2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5).  

[…] overfor sådanne findes der 

heldigvis andre metoder...” 

Lars spillede ”Kåres irriterende 

favorit”. Og jeg ”andre metoder”. 

5.Sb5  

Veletableret som Hvids bedste 

svar i dag. I 2700+ spiller de ikke 

andet. Hvid trykker på d6. 

5.Sxc6 var den gamle latin, men 

her fandt Sort veje til udligning. 

5…d6  

Bedst, Sort tager trykket af d6. 

5…a6 tillader 6.Sd6+, men er ikke 

uspilleligt. I 2700+ kan det være 

et giftigt remisvåben.  

6.S1c3 Sf6  

Hvid og Sort udvikler en offi hver, 

og vi er havnet i den såkaldte  

”Svesnikovvariant”, en af de mest 

populære sicilianere i nyere tid. 

Om fem træk er partiet slut.  

SKAKPOSTEN 



 

DIAGRAM A 

Nu er 7.Lg5 det store hiv, men … 

7.Sd5!?  

DIAGRAM B 

Heste i hopla - og nak nu gerne 

bonden, for så kommer Sc7+ med 

damefangst eller mat i to.  

7…Sxd5 Næh tak, men haps hest.  

8.exd5 Selv haps og en til i slag. 

DIAGRAM C 

8…Se7 9.c4 Hesten i ly og bonden 

frem. To træk tilbage. 

DIAGRAM D 

9…a6? 

”Dumme hest, gå væk med dig.” 

”Kære bonde, gu vil jeg ej.” 

10.Da4!  

DIAGRAM E 

”Ja hest for tårn er dybt godnat 

og værre endnu Sc7 med mat”.  

10…Ld7?? 11.Sxd6#!  

Ups. 

 

Der var mere end et hestespark. 

Efterskrift   . 

Lars og jeg har udkæmpet flere 

dueller i Svesnikov-varianten 

(DIAGRAM A), alle med Lars som 

Sort og mig som Hvid.  

7.Sd5 (DIAGRAM B) 7…Sxd5 8.exd5 

(DIAGRAM C) har vi spillet to gange 

før og begge med fortsættelsen 

8…a6? 9.dxc6 axb5 10.cxb7 Lxb7 

11.Lxb5+ med en plusbonde og 

strålende spil for Hvid (som også 

vandt begge partier). Korrekt i 

DIAGRAM C er enten 8…Sb8 eller – 

som i partiet her – 8…Se7. Efter 

9.c4 (DIAGRAM D) kunne Sort have 

holdt nogenlunde lige spil med 

9…Sg6 eller 9…Sf5 (kongen skal 

have luft). Teksttrækket 9…a6? 

var derimod en afgørende fejl 

pga. 10.Da4! (DIAGRAM E). Dette  

er kendt stof fra teoribøgerne. 

10…Ld7?? var naturligvis også en 

fejl, men stillingen var allerede 

der meget ugunstig for Sort (det 

mindst ringe var 10…axb5 

11.Dxa8 med en kvali til Hvid).  

7.Lg5 (systemets hovedvariant 

fra DIAGRAM A) a6! 8.Sa3! spillede 

vi i to partier i 2004. Det første 

vandt jeg efter 8…b5 9.Lxf6, 

hvorved vi havnede på en delt 

førsteplads i årets turnering. Det 

andet var omkampen om me-

sterskabet samme år. Den vandt 

Lars efter 8…Le6 9.Lc4? Alligevel 

regnes 8…b5! som det skarpeste, 

og det er også Sorts mest popu-

lære svar. Herefter deler varian-

ten sig i de to hovedspor 9.Sd5 

og 9.Lxf6, begge med tonsvis af 

teori og tusindevis af partier fra 

stormesterpraksis. 8…Le6 er ikke 

hyppigt i mesterkredse, da det 

besvares stærkt med 9.Sc4! (istf. 

mit 9.Lc4?).   



 

Steen-Mic                 
KONGESKAK-KÅRE, 16. FEBRUAR 2016 

1.d4 e6 2.c4 d5 Trækomstilling til 

afslået dronningegambit. 3.Sc3 

Sf6 4.e3 Le7 5.Sf3 0-0  

Der køres stadig på Alfarvej. 1628 

partier i min eksterne database 

har krydset denne stilling.  

6.Le2 b6 7.0-0 Lb7 8.b3 Sbd7 

9.Dc2 h6 10.Lb2 Tc8 11.Tfc1  

 

Her har spillet fundet sin egen 

form, og Sort finder, at det er tid 

til at lukke op: 

11…c5! 12.dxc5 Sxc5 13.Sd2 dxc4 

14.Sxc4 a6 15.Td1 Dc7 16.Tac1 

 

Hvids dame er omgivet af venner. 

Kongens venner er rendt deres 

vej. Om fem træk er han mat. 

16…b5!  

Slår hul i damens yderskjold.  

17.Sd2. Sce4!  

Angriber inderskjoldet. Bag det  

står en underdækket dame. Tre 

træk endnu. 

 

18.Ld3   

Dækker damen, men så…    

18...Sxf2!!  

 

Et hestespark. Lige i skridtet. 

Hvad så – slå igen eller kalde en 

ven til hjælp? To træk endnu.  

19.Tf1 En ven i nøden. Eller hvad? 

19.Kxf2? taber til Sg4+!, og der 

var heller ikke andet der duede. 

Dertil var sparket for velplaceret - 

og for hårdt. Det ligger desværre 

uden for SKAKPOSTENS format at 

løfte den fulde bevisbyrde, for 

der er for mange tråde, og de er 

for indviklede. Så vi henviser til 

fisken. Den mener, at Hvids 

mindst ringe var 19.Sd5 med +4 

til Sort efter 19…De8! Er du i 

tvivl, så prøv selv at rode lidt med 

stillingen. Den er helt vild.  

 

19...S6g4  

Truer 20…Dxh2#. Et hiv endnu… 

 

20.g3?? Ups… (ja, ups, men 

20.Txf2 Dxh2+! 21.Kf1 Sxe3+ og 

haps dame var heller ikke sjovt).  

20…Sh3#!  

 

Wow. Vennen i nøden endte som 

en uven i vejen. Sikke en slutstil-

ling – og sikke nogle hestespark. 

En stor miniature var født.            . 

.                                                       clj 

Mic og Steen spillede to partier under konge-
skakken, begge med en pind til Mic. Et he-
stespark fra Mic i andet parti – 18…Sxf2!! –
banede vej for en stor miniature. Foto: clj 



 

Lars-Christian                 

KONGESKAK-KÅRE, 16. FEBRUAR 2016 

Et uortodokst parti, hvor Hvid 

kom bedst fra start. Sort vandt en 

bonde, men Hvid fik åbne linjer 

og udvikling, der mere end kom-

penserede. Efter nogle forspildte 

muligheder fra begge i midtspillet 

fik Sort samlet tropperne og kom 

ajour med udviklingen. Og så blev 

merbonden, der siden var blevet 

til to, afgørende. Godt hjulpet af 

et afsluttende hestespark… 

1.Sf3 Sf6 2.d4 d5 3.g3 c6 4.Lg2 

Sbd7?! 4...Lf5 5.0-0 Sb6?! 5...e6 

6.b3 h6?! 6…g6! 7.Sbd2 Lg4 8.c4 

dxc4 9.bxc4  

Her stod jeg akavet og var bagud 

i udvikling. Jeg spottede en mulig 

bondefangst – og gik efter den. 

 

9...Lxf3 10.Sxf3 Sxc4 11.Db3 Sb6 

12.La3 e6 13.Lxf8 Kxf8  

 

Heromkring mente Lars, at Hvid 

havde kompensation på omkring 

en halv bonde for minusbonden. 

Fisken mener det er meget mere. 

14.Tad1 Tb8 15.Se5 Dc7 16.f4 

Sbd7 17.f5 Sxe5 Haps hest. 

 

Hvis Hvid nu slår på e5 og Sort 

slår tilbage med damen, så ender 

Sort med to merbønder. I stedet 

får Hvid og Sort to dårlige ideer. 

18.Db4+? Kg8?  

Bøf og brændt straffe. 18...c5! 

havde reddet Sorts hest. 18.dxe5 

var det mindste onde for Hvid. 

19.dxe5 Dxe5 20.fxe6 Dxe6 

21.Df4 Te8 22.Dc7 De7 23.Dxe7 

Txe7 24.Td8+ Te8 25.Txe8+ Sxe8 

26.Tb1 Sd6 27.e4 f6? 27...b6! 

28.Td1 Sb5 

 

Sort fører med to bønder, men 

hans tårn er ude af spil. Det kun-

ne Hvid have udnyttet. Nu.  

 29.Lf1? Forpasser chancen. 

29.e5! havde været ubehageligt 

for Sort, fx: fxe5 30.Td8+! Kh7 

31.Le4+! g6 32.Td7+ Kg8 33.Lxg6. 

29...Kh7! Plads til tårnet. 30.Td7 

Tb8 31.Ld3 Kh8! 32.a4 Sc3! 33.a5 

Sa4 34.a6? 

 

Hvid trykker på a- og b-bonden. 

Men en springer på randen er 

ikke altid på spanden… 

34…Sc5! 

Endnu et hestespark. Hvid fandt 

nu, at 35.Td6 Sxd3 var udsigtsløst 

og prøvede derfor med  35.e5?? 

Det kunne måske have været 

godt i lyn, men ikke her 35…Sxd7 

36.e6 Sc5 37.axb7 Sxd3 38.e7 

 

Og nu ikke lynvarianten 

38…Txb7?? 39.e8(D)+! og 1-0, 

men 38…Sc5 og 0-1. 

KONGESKAK er godt.                       clj  


