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FAST KURS? 

”Har man sagt A, må man også 

sige B”, lyder det gamle mund-

held, og meget har det for sig.  

I skak er mangen et lovende an-

greb er løbet ud i sandet, fordi 

kniven blev erstattet af gummi-

armen i det afgørende øjeblik.  

Omvendt skal man ikke dum-

stædigt holde fast i en plan, der 

er dømt til at lide skibbrud eller 

kan erstattes af en bedre.  

SKAKPOSTEN har ikke nogen op-

skrift på, hvornår man skal sige B, 

fordi man allerede har sagt A, og 

hvornår det er bedre at finde på 

noget andet. Vi kan kun tilbyde 

eksempler, og i denne udgave 

nogle fra den storslåede KONGE-

SKAKSTEEN. Her blev AB-modellen 

både kronet med held og straffet 

med uheld, og hvad man kan 

lære af det, er svært at sige.  

Måske den største kunst er at 

kunne lægge og holde en fast 

kurs uden at binde sig til nogen 

fast vej til målet. Eller er dette 

bare noget pølsesnak? Måske, 

men så er spørgsmålet: Rå, riste-

de eller bløde løg? Det er også 

svært at sige.  

Et er sikkert, og det er, at fast 

føde er godt. Det fik vi masser af 

under KONGESKAKKEN, og hurra for 

det. Vi fik også masser af skak, 

med både rå og bløde løg.          . 

                                                        clj      

Mic-Bo                 

LØVPARKEN, 29. MARTS 2016. 

Smith-Morra gambit, med rå løg! 

”Det kan betale sig at kigge i 

databasen. Denne åbning blev 

spillet mellem Christian og Bo. 

Kombiner dette med et besøg på 

Youtube ’How to kill the Siberian 

Trap’ og opskriften er klar!”, Mic. 

Store skaktænkere taler i gåder, 

og Mic er som bekendt en stor 

skaktænker. Gåden er, hvordan 

han har kunnet finde inspiration 

til at spille Morra-gambit i et 

parti, hvor Hvid bliver nakket og 

slået både gul og blå. Samtidig 

glæder vi os på SKAKPOSTEN over, 

at DWSUBASEN selv i den situation 

har kunnet være til nytte.  

Morra-gambitten har ind til nu 

været et sjældent syn i DWSU. 

Udover nakkedraget Christian-Bo 

2008 (0-1), finder man i basen 

kun Christian-Lars 2003 (1-0) og 

Christian-Torben 2008 (½-½).  

Gambitten har et lidt blakket ry. 

Karpov frarådede den med den 

begrundelse, at Hvid får godt og 

aktivt spil mod siciliansk selv 

uden at ofre en bonde. 

SKAKPOSTEN 



 

2 
 

Larsen skrev i Åbningsspillet i 

Skak, at Sort kan få godt spil ved 

at afslå gambitten, og Lars har for 

godt 30 år siden betroet mig, at 

hans gode ven og skakgeni Jan 

Hat en gang skulle have sagt, at 

Morra-gambitten er gendrevet 

og taber i alle varianter.  

Det vidste den danske gutter-

mand Jesper Mørch Lauridsen 

heldigvis intet om, da han i 2014 

tog den kinesiske stormester og 

landsholdskaptajn Ni Hua (2674) 

under ukærlig behandling og 

boksede ham baglæns ud af 

brættet med en Morra-gambit i 

en skakturnering i Montpellier: 
http://chess-db.com/public/game.jsp?id=1401890.8601160.54240512.28398 

Og det vidste Mic heldigvis for 

ham og uheldigvis for Bo heller 

intet om, da de to i 2016 mødtes 

i en skakturnering i Roskilde:  

1.e4 c5 2.d4!? cxd4 3.c3!  

 

Her har vi den så, ”Smith-Morra-

gambitten”, som den også gerne 

kaldes. Hvid har smidt sin d-

bonde og tilbyder nu en ægte 

gambit ved også at tilbyde c-

bonden i stedet for at slå tilbage. 

Og den accepterer sort straks: 

3…dxc3 Haps. 

Larsen foreslog afslaget 3…Sf6 

med kommentar om, at Sort her 

får godt spil. Den vurdering bak-

kes op i min database, hvor Sort 

scorer 62 % i mere end 1000 

partier. Fisken er ikke overbevist. 

Den øjner en lille Hvid fordel 

efter 4.e5! Sd5 og nu enten 

5.cxd4 eller 5.Sf3. 

4.Nxc3 e6 5.Nf3 og nu en nyhed: 

 

5…b6?!  

5...Lc5 var Bo’s mere succesfulde 

valg mod Christian i 2008. Det er 

spillet før af mange højt ratede 

spillere og er iflg. fisken også 

blandt de bedre træk i stillingen. 

Partiet fortsatte 6.Lc4 Dc7 7.De2 

med lige spil, men til slut 0-1 

efter  flere bukke fra begge sider. 

Bedre og godt for Hvid havde 

været 7.Sb5! Måske det var dét 

Mic havde luret i sine forstudier?  

5...Sc6 er hovedvarianten, den 

som kan lede til den af Mic om-

talte ”Sibiriske fælde”. Den bør 

alle Morra-spillere kende, hvad 

enten de spiller Hvid eller Sort. 

Den kommer efter den naturlige 

og hyppige trækfølge 6.Lc4 Dc7 

7.0-0 Sf6 8.De2 Sg4! og så… 

DIAGRAM 

Ja hvad så? Hvid trækker. Er den 

ikke for irriterende at have stå-

ende, den sorte hest på g4, selv-

om h2 er dækket af hesten på f3?  

ANALYSEDIAGRAM - THE SIBERIAN TRAP 

Hvis du svarer jo og spiller 9.h3?, 

så er du plumbet i den sibiriske 

fælde, som nu smækker med 

9…Sd4! med mat eller damehaps. 

Bedre og godt for Hvid er 9.Sb5! 

og først derefter h3. Så er d4 

dækket og fælden klapper ikke. 

Læg mærke til nøgletrækket Sb5. 

Det er også i andre sammenhæn-

ge ofte et godt hiv i siciliansk, og 

især når Sort også har spillet e6 

eller e5. Så er d6 nemlig blevet 

svag. Sb5 havde som før nævnt 

været godt i Christian-Bo 2008, 

og var det også i Christian-Bo 

2015 (se fx SKAKPOSTEN 2015/02).  

Som det senere vil fremgå, kom-

mer Sb5 også til at spille en nøg-

lerolle i nærværende parti. 

6.Lc4 Lb7 7.Lf4!?  

Et interessant træk. Mic gav det 

selv et ”?!” (tvivlsomt træk). 
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”Måske ikke 7.Lf4, fordi 7...Sf6 

8.Lg5 h6 9.Lh4 g5 10.Lg3 Lxe4 er 

for blød!”, lød Mics ledsagende 

kommentar. Han pegede alterna-

tivt på 7.0-0, hvilket iflg. fisken 

også skulle være det bedste. Men 

hvad der er bedst i fiskeoptik er 

ikke nødvendigvis bedst i DWSU. 

7…Se7?  

 

Hvis Hvid i sidste træk havde 

spillet fiskens 7.0-0 istf. 7.Lf4, så 

havde 7…Se7 her været et for-

træffeligt hiv, ja iflg. fisken klart 

det bedste. Men nu, efter 7.Lf4, 

er 7…Se7 en fatal fejl. Hvorfor? 

8.Sb5!  

Derfor. Nu truer Sb5 dobbelt (Sc7 

og Sd6), og Sort kan ikke afværge 

begge trusler på en gang.  

8…Sc8 Trist, men hvad ellers? 

9.Sc7+ Ke7 10.Sxa8 Lxa8 og nu… 

 

11.0-0? Overser 11.Lxb8 

"Hvid får gummiarm og bruger 

en halv time på uret og spiller 

bløde træk, men Hvid står under 

alle omstændigheder til gevinst", 

Mic.  

Svært at afvise, bløde hiv eller ej.  

11...Sc6 12.Te1 g6 13.Ld5! Lg7 

14.Lxc6 Lxc6 15.Db3 

 

”Mic har udset sig feltet e6”, Mic.  

En avanceret plan. Kan du følge 

den? 

15…d6 16.e5 Lxf3 og nu 

 

17.Lg5+!  

Mic ignorerer løberen på f3. 

”Sød!”, kaldte han denne finte. 

Jeg ville hellere kalde den rå.  

17…f6 18.exf6+ Lxf6  

Hvis man ikke kunne følge Mics 

e6-plan før, så kan man nu.  

En hotter, med rå løg og det hele: 

 

19.Dxe6+! Kf8 20.Lxf6 Lc6 

21.Lxd8 Haps – og velbekomme. 

 

Opgivet. 

Christian-Steen                 

LØVPARKEN, 29. MARTS 2016 

Ponzianis åbning – med bløde løg 

Kåres genistreg med PONZIANIS 

ÅBNING under sæsondebuten i 

Kvistgård (Kåre-Christian, 1-0) 

gjorde stort indtryk på mig og fik 

mig til at interessere mig nærme-

re for åbningen, jf. artiklerne i 

SKAKPOSTEN 2016/01 og 2016/02. 

Jeg fik også lyst til at spille den 

selv med Hvid. Efter lidt lyntræ-

ning med Mørke og på nettet var 

jeg klar til min DWSU-DEBUT under 

KONGESKAKKEN. Det blev til en ikke 

særlig overbevisende debut med 

for mange bløde løg. Men de blev 

serveret fra begge sider, og i 

sidste ende fik jeg lejlighed til 

selv at servere nogle rå, hvilket 

blev afgørende. Åbningen kom 
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Steen dog bedst ud af, og havde 

han sagt B, da han først havde 

sagt A, så kunne pinden også 

snildt være landet hos ham.  

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

 

3…Sf6  

Steen vælger det ene af tre ho-

vedspor. De to andre er 3…d5 

(mit valg mod Kåre) og 3…f5. 

4.d4 d6  

SKAKPOSTEN 2016/02 gav 4…d6 et 

”?” med henvisning til 5.d5!, som 

i Nepomniachchi – Radjabov, 1-0. 

Det var måske en hård dom, men 

mere kritisk er 4…Sxe4.  

5.d5 Se7 6.Lg5 og nu 

 

6…Sg6!  

Radjabov fortsatte 6…Sd7, hvilket 

fisken mener giver Hvid en lille 

fordel. Den kan bedre lide Steens 

træk - med vurderingen lige spil. 

7.Sbd2 Le7 8.Le2?  

Alt for blødt (bedre 8.Lb5!). Nu 

får Sort chance for et råt svar. 

 

8...0-0  

Et OK, men blødt hiv. Mere råt og 

skarpt var 8…Sxd5! 

9.Dc2?  Blødt. 

Giver chancen igen (bedre 9.h4).  

9...c6  

Igen et OK, men blødt hiv. Mere 

råt og skarpt var 9…Sxd5! 

10.0-0-0?  

Blødt, igen (bedre 10.dxc6). 

10...Db6  

Tredje bløde svar på tredje bløde 

hiv i træk. Mere råt var 10...cxd5! 

11.Lxf6 Lxf6 12.exd5 Sf4!  

 

11.Le3   Også blødt.  

11.Sc4! var mere råt, fx 11...Dxf2 

12.Thg1! og herefter 12…cxd5 

13.Le3! og haps dame eller 

12…Dc5 13.b4! Db5 14.Sxd6! etc. 

11...Dc7 12.Lg5 h6 13.Lxf6 Lxf6 

14.h4? (14.g3). 

Nu frisættes Sorts hest på g6, 

som har fået godt kig til f4.  

Og har man sagt A, så…  

Fast føde har over de senere år vundet indpas som en populær tilvalgsmulighed forud for ordinære 
skakrunder i DWSU. Her seks veltilpasse whiskyskakkere (syv med fotografen) efter indtagelse af en 
omgang stegt flæsk med persillesovs hos Jesper. Og det var mums. Under KONGESKAKKEN bød Steen på 
lækker kødgryde med ris og grønt. Det var også mums. Fast føde er godt. Foto: CLJ.  
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14…De7? 

Sort sagde ikke B, men indledte 

et blødere trippelangreb på h4. 

Skarpere var 14...cxd5! 15.exd5 

Sf4!, hvorefter enten d5, Le2 eller 

g2 ville dø. Nu får Hvid i stedet 

konsolideret og afbyttet, men er 

stadig under pres. 

15.g3! Td8 16.h5 Sf8 17.Tdg1 Lg5 

18.Sxg5 Dxg5 19.f4 De7 20.fxe5 

cxd5 21.exd6 Txd6 22.Kb1 Tf6 

23.g4 dxe4 24.Sxe4 Tf4 

 

Sort truer Hvids springer. Trykket 

på g4 udelukker Ld3, så hesten 

må gå. Men hvorhen?  

25.Sg3! 

Eneste træk, og for en gangs 

skyld også et godt et.  Den rå 

pointe er, at bonderovet på g4 nu 

kan blive dyrt … 

25…Lxg4 26.Lxg4 Txg4 27.Sf5! 

Txg1+? 27...Dg5!? 28.Txg1!  

 

Sort hænger nu på regningen for 

bonderovet. Truslerne på h6, g7 

og De7 kommer til at koste.  

28…Df6 29.Sxg7! Kh8 30.Dg2!  

 

Ikke flere bløde løg. Nu truer 

Hvid haps på b7 eller Se8 med 

mattrussel.   

30…Se6  

Et forståeligt hiv, der afværger 

Se8, men det er ikke nok. Hvid 

vinder nu a- og b-bønderne og får 

afviklet til et vundet slutspil. 

30…Sh7! havde været råt, fx 

31.Dxb7? Tg8! med godt spil.  

31.Sxe6 fxe6 32.Dxb7 Haps Tg8 

33.Txg8+ Kxg8 34.Db8+ Kg7 

35.Dxa7+ Haps 35…Kf8 36.Db8+ 

Kf7 37.Dc7+ De7 38.Dxe7+ Kxe7 

39.a4 e5 40.Kc2 Kd6 41.Kd3 Kc5 

42.L4+ Kd5 43.c4+ Kd6 44.Ke4! 

 

Opgivet.                                clj 

Steen-Christian                 

LØVPARKEN, 29. MARTS 2016 

Twoknightsdefense – med rå løg! 

KONGESKAKKEN blev lukket med en 

miniature. Den udsprang af det 

klassiske Two-knights-defense, 

hvor den ellers normalt ret rolige 

4.d3-variant straks fra start kom 

under beskydning. Kort efter stod 

hele brættet i flammer. 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d3 

 

Dette var syvende gang Steen og 

jeg sammen var havnet i denne 

stilling, og i hver af de foregåen-

de seks har jeg spillet 4…Le7, 

hvilket er solidt, men også blødt. 

Efter den blodfattige ponziani 

trængte jeg til noget råt, og selv-

om jeg godt vidste, at de fleste 

skriftkloge regner det som dubi-

øst, kunne jeg ikke dy mig for… 

4…d5!?    Lige på og råt! 
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5.exd5 Sxd5 6.0-0 Lc5 7.Te1 0-0!  

 

Voila, bondeoffer. ”Du spiller 

meget Mørkeagtigt”, sagde 

Steen her – og det skulle vist nok 

opfattes som en kompliment. 

8.Sxe5! Haps, med rå løg. Jaså. 

8…Dh4! Hesteoffer. Haps igen? 

 

9.g3?!  Nej tak.  

9.Lxd5 kunne ellers have været 

interessant, men var vist nok ikke 

holdbart efter: 9…Lxf2+! 10.Kh1 

Lxe1 11.Sf3! Dh5! 12.Lxc6 

(12.Dxe1? Dxd5!) 12...Lg3!!  

9.Sf3! var bedre og vist nok også 

ret godt for Hvid, hvis han efter 

9…Dxf2! 10.Kh1 Sf6! 11.Te2! Sg4! 

ville kunne finde 12.c3!!  

9…Lxf2+!  

Løberoffer. Har man sagt A…  

 

10.Kxf2? Haps, med rå løg igen, 

og det var en afgørende fejl. Nu 

havner Hvids konge i løvens gab. 

Forkert var også 10.Kf1? Dxh2! 

og 10.Kg2? Dh3+! Mere vedhol-

dende, men stadig problematisk 

var 10.Kh1! Lxg3 11.Sf3! Dh5 

12.Tg1! Lf4!  

10…Dxh2+! 11.Kf3 Eneste træk. 

 

11…Sd4+! Hesteoffer. 12.Ke4 

 

12…Df2! Præcist (12..Dg2+ Kxd4). 

Sort truer nu mat i én (13…Sf6#), 

men hesten på d5 hænger.  

De andre partier var nu afviklet 

og lysten til at bidrage fra sidelin-

jen udtalt, især hos en særlig 

højstemt whiskyskakker, hvilket 

blev påtalt, men det gjorde nu 

ikke så meget. Han talte i gåder, 

og hans varianter duede ikke.  

13.Kxd5   

Haps. Hvids sidste måltid. Det 

førte til tab, men det gjorde alt 

andet også, fx: 13.Lxd5 Lf5#; 

13.Tf1 13…Sf6#; 13.Te3 c5! 

14.Kxd5 b6! eller (mest sejlivet) 

13.Le3 Sxe3! 14.Txe3 c5! etc.  

 

Sort er nu nede med to lette og 

må ikke lade Hvid slippe fri her. 

13…b6!  

En stille dræber, der tager flugt-

feltet c5 og sætter mat i 6. Min-

dre klar var 13…Td8+?! 14.Kc5.  

14.Le3? Td8+! 15.Ke4 og så… 

 

15…Df5#. Roger and over.         clj 


