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SKAKPOSTEN
HEMMELIGHEDEN!
En dag for ca. 15 år siden sendte
jeg Jesper et brev på påskriften
”hemmeligheden”.
Jesper var på det tidspunkt gennem hele sin DWSU-karriere sluttet i den nedre halvdel af turnering, ofte i bund-tre. Siden er det
gået, som det er gået, og alle
kender resultaterne. Jesper har
øget sin spillestyrke markant og
gennem de seneste 10 år bolteret sig hjemmevant som en ål i
mudder i DWSU’s øvre nummeriske halvdel, ofte i top-tre. Det
kan der være mange årsager til,
herunder hårdt arbejde, flittig
brug af cyklen, sunde kostvaner
eller andre vaner, der bidrager til
det gode liv. Begge er vi dog enige om, at et afgørende vendepunkt i Jespers skak-karriere, og
en væsentlig drivkraft i hans spils
positive udvikling var - præcis
som det også har været for mit
eget - hemmeligheden!
Vi har holdt tæt med den i snart
15 år. Af og til med skjulte hentydninger og indforstået kodesprog, men uden at røbe den.
I tårnet på Sluseholmen trak Jesper den op af hatten igen efter
nogen tids DWSU-pause og magen til eksempel på dens giftighed og slagkraft skal man lede
længe efter. Der flød blod, så det
sprøjtede, og der kunne være
flydt endnu mere blod og endnu

Hyp, alle mine heste! Sluseholmsskak den 24. maj 2016.

hurtigere, hvis Jesper havde udnyttet alle de muligheder, der
bød sig til. Vi blev enige om, efter
15 års indforstået broderskab, at
tiden omsider måtte være inde til
at afsløre hemmeligheden, og det
er præcis hvad vi gør i nærværende nummer af SKAKPOSTEN.
Så glæd dig til partiet Jesper-Bo;
det rummer nøglen til en hyppig
placering i whiskyskakkens top 3!
bød
SLUSEHOLMS-TROPE-SKAKKEN
også – udover værtens gedigne
preskak-flæskesteg med sprød
svær og veltilsmagt sovs – også
på to andre brilliante og noterede partier. På midterbrættet
rettede Henrik som et lyn fra en
klar himmel og to bønder nede
en stor kanon direkte mod Christians konge. Den blev taget med
bukserne nede og gik få træk
senere mat i en smadret stilling.
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Foto: CLJ.

Festen blev slukket, da værten
himself, Chresten, fire bønder
nede, slap to heste løs midt i
Mic’s luftige kongestilling. Det
kostede en dame, som Mic måtte
tvangsindløse for et tårn, blot for
at se sin konge blive jaget på
flugt og mattet i et net få træk
efter.
Det var whiskyskak i verdensklasse og alt i alt en fantastisk DWSUaften på Sluseholmen.
På hjemturen i taberbussen fik
Bo, Mic og Christian et plaster på
såret, da Prince med volumenknappen i bund fyrede op under
”Irrisistible Bitch…” og andre
udødelige klassikere hele vejen
frem til Bagsværd. Det var postskak-musik i verdensklasse.
clj

Jesper-Bo
SLUSEHOLMEN, 24. MAJ 2016
AFSLØRING AF HEMMELIGHEDEN!
.
Introduktion til BDG
Whiskyskakker, giv agt! Du bliver
nu præsenteret for en af DWSU’s
vigtigste og bedst bevarede
hemmeligheder: Den, der allerede har bragt to whiskyskakkere
flere gange til unionens top 3. Og
lad os bare straks gå til bekendelse og røbe, at hemmeligheden er
BLACKMAR-DIEMER GAMBIT:
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3!
.
Min egen opdagelse af BDG
Jeg opdagede selv BlackmarDiemer gambitten (ofte bare
BDG) omkring år 2000, hvor jeg
en dag lidt slukøret snusede
rundt på Bagsværd bibliotek ved
reolplads 79.4 (skaklitteratur) i et
forsøg på at få vendt en trist og
kedelig udvikling. Min skak havde
stået i stampe i mere end 20 år,
mine resultater var på det jævne
uden at være katastrofale, men
bestemt heller ikke prangende.
Først og fremmest savnede jeg
inspiration, nye ideer, troen på at
muligheder er noget man selv
kan være med til skabe på brættet. Jeg gennemgik udvalget fra
øverste venstre hjørne og nedefter. Den ene mere tykke og mere
støvede bog efter den anden. På
rad og række. Best games fra den
ene og den anden stormester,
nulevende såvel som afdøde.
Encyclopedia of Chess Openings,
Volume A, B, C, D og E, hver især
grotesk volumeniøse bind med
mindst et halvt tusinde sider. Sat
med små typer og tættere end i
en gammel telefonbog fra KTAS.

”Derfor skal du spille på
mat fra første træk. Derfor skal du spille BDG”
Slutspilsmanualer, Modern chess
strategies i den ene, anden og
tredje afskygning. Improve your
chess og dit og dat og dut, det
meste på engelsk. Ord, ord, ord
og myriader af diagrammer, det
hele flød sammen. Og jeg blev
træt. Endnu mere træt, end da
jeg kom. Men pludselig. Pludselig så stod den der. Eller rettere
det. Det stod der. Et lille smalt
hæfte med lilla forside og titlen
”BLACKMAR-DIEMER GAMBIT”. Af
Niels Jørgen Jensen. Jeg blev
straks draget af hæftet. Allerede
titlen dragede mig. BlackmarDiemer. Det lød godt, syntes jeg.
Og mystisk. Hvorfor hed åbningen det, og hvad handlede den
om? Og hvad fik en mig helt ubekendt dansker til at skrive et hæfte om den, en åbning jeg aldrig
havde hørt om? Min interesse og
nysgerrighed steg, da jeg åbnede
hæftet. Allerede i forordet stod
det klart, at her var der en åbning, der tilbød noget særligt.
Teksten lød:
”Du har altid ønsket at være en
stærk angrebsspiller. Du søger
efter kombinationer og ofre, men
dine modstandere får ofte held til
at lede spillet ind i positionelle
baner, hvor du ikke føler dig
hjemme. For dig er det uventede
og det uforudsete selve skønheden i skak. Du føler dig beslægtet
med Bronstein, Tal og Kasparov
snarere end med Smyslov og
Petrosjan. Derfor skal du spille på
mat fra første træk. Derfor skal
du spille BDG.”
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Jeg var solgt. En recept på, hvordan man farer i struben på sin
modspiller allerede fra træk et.
Der blev endda som appetizer
givet flere vidunderlige eksempler på, hvordan hvid i praksis
havde smadret sort i få træk.
Ofte med afsæt i åbne linjer i
centrum og knivskarpe diagonaler. Det var lige noget for mig.
Historie
Første del af åbningens navn
stammede fra Abel Blackmar,
fremgik det, en relativt ukendt
spiller, der hærgede skakmiljøet i
New Orleans med gambitten 1.d4
d5 2.e4 dxe4 3.f3 i slutningen af
1800 tallet. Han skrev også en
artikel om den i Brentanos Chess
Monthly i 1882. Så fandt man det
stærke svar 3…e5!, hvorefter
Blackmars gambit gik i glemmebogen. I 1893 forsøgte von Popiel
sig i Deutche Wochenschach med
forstærkningen 3.Sc3 Sf6 4.Lg5,
men heller ikke i denne form
vandt gambitten mange tilhængere. I 1930’erne kombinerede så
Emil Josef Diemer de to grundlæggende ideer med fortsættelsen 3.Sc3 Sf6 4.f3! - grundideen i
den moderne BDG.
Diemer helligede en stor del af
resten af sit liv på fanatisk at
forsvare og videreudvikle sin
gambit, herunder med haglbyger
af analyser, som han sendte i
hovedet på alt hvad han kunne
opstøve af tidligere verdensmestre og daværende mesterspillere. I 1957 udgav han bogen ”Vom
Ersten Zug An Auf Matt!” – ”Fra
første træk frem mod mat!”.
Bogen delte skakverdenen i tre
hovedgrupper: Det store flertal af
almindeligt dødelige skakspillere,

der levede videre i lykkelig uvidenhed om åbningens eksistens.
De seriøse skakskribenter, teoretikere og så godt som alle stormestre til hobe, der alle var enige
om, at åbningen var noget bras,
som man helst skulle bruge så
lidt af sin sparsomme tid på som
overhovedet muligt. Den var det
ikke værdigt, mente de. Diemer

”Når jeg spiller hvid, så
vinder jeg fordi jeg spiller
hvid. Når jeg spiller sort,
så vinder jeg fordi jeg er
Bogoljubov”.
skændtes med dem til sin død og
fremturede utrætteligt med sine
stadigt længere analyser. En af
hans arvefjender (som han oprindeligt var på god fod med)
blev den farverige og trinde tidligere
VM-udfordrer
Efim
Bogoljubov, som også har lagt
navn til et af de mange forsvar
mod BDG. Han er blandt andet
kendt for citatet ”Når jeg spiller
hvid, så vinder jeg fordi jeg spiller
hvid. Når jeg spiller sort, så vinder jeg fordi jeg er Bogoljubov”.
Og endelig var der den kategori,
som jeg prompte selv besluttede
mig for at blive del af, nemlig
kategorien af svorne, ja nærmest
sygeligt besatte klubspillere, der
dyrkede åbningen som en religion og fuldt og fast troede på
Diemers og hans menigheds påstand om, at her er der tale om
en åbning, hvor Sort begår fejl og
Hvid vinder, hurtigt, brutalt og
ofte. En scoringsprocent til Hvid
på 85 % blev proklameret, ikke
som ønsketænkning, men som en
kendsgerning.

Mit eget forhold til BDG
.
Jeg slugte Niels Jørgen Jensens
lille hæfte i en ruf med bræt og
brikker fremme og gav mig med
skiftende held til selv at eksperimentere med åbningen, først i
lyn, siden i DWSU’s årsturneringer. Efter et indledende nederlag
til Lars (som mirakuløst og uden
nogen forberedelse overhovedet
fandt tidligere verdensmester Dr.
Euwes forsvar!) begyndte sejrene
at komme i hus, en efter en. Jeg
gav mig også selv til at analysere
videre på en stribe undervarianter, jeg gik på biblioteket igen og
fik dem til at hjemtage omfattende udenlandske værker om
BDG, herunder en monografi på
mere end 400 sider af en amerikansk præst ved navn Saywer og
en lidt smallere, men stadig gedigen sag af mesterspilleren Gary
Lane. Jeg skrev til redaktøren for
det tyske skaktidskrift Kaissiber,
som jeg vidste havde nogle gamle
temaartikler om BDG og fik ham
til at sende dem til mig, og jeg
kontaktede Niels Jørgen Jensen
og fik ham til at sende mig nogle
ellers uopdrivelige gamle resteksemplarer af kult-tidsskriftet
Blackmar-Diemer Gambit World,
som han vist også selv havde
skrevet i. Jeg kastede et kritisk
blik på nogle af Kaissibers forsøg
på at gendrive gambitten, bl.a.
Morlos 3…Lf5!?, hvor jeg påviste,
modsat Morlos påstand, at hvid
også her kan få godt og lovende
spil efter 4.f3! e5 5.fxe4 Lg6
6.Nf3 Lb4 (Morlos) 7.Sxe5! bl.a.
pga. pointen 7…Lxe4 8.Lb5+ c6
9.0-0!! (se nærmere i noterne til
Jesper-Bo træk 3). Jeg sendte
mine analyser til BDG-forfatteren
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Emil Josef Diemer, 1908 – 1990. Videreudviklede Blackmars gamle gambit fra
1800-tallet og forsvarede den vedholdende og energisk frem til sin død.

Gary Lane, som også have en
månedlig klumme i Chesscafe.com, og han kvitterede ved
at hyldede mig i sin klumme for
min ildhu og mit lidenskabelige
arbejde for at videreudvikle BDG.
Samtidig var han så venlig at også
at vise en vej til Hvid gevinst, hvis
Sort alternativt skulle forsøge sig
med 6…exd4. Mine noter fra den
gang rummer talrige andre dybe
analyser, og de fleste af dem har
jeg glemt, for jeg har ikke selv
beskæftiget mig meget med BDG
i mange år. Jeg har heller ikke
tjekket, om fisken og dens moderne venner bakker op om analyserne, undtagen lige min gendrivelse af Morlos analyser – og
den lever heldigvis i bedste velgående endnu!
.
Jesper og BDG
Året efter min opdagelse sendte
jeg som nævnt Jesper et brev
med påskriften hemmeligheden,
og i konvolutten lå en piratudgave af Niels Jørgen Jensens lille
hæfte. Jesper blev også hooked,
og selv om han muligvis ikke var
lige så fanatisk som jeg selv, så
scorede han på brættet talrige

fremragende resultater med
åbningen, og han berettede begejstret, at arbejdet med åbningen havde givet ham et nyt og
friskere syn på skakken, som han
kunne bruge selv når han ikke
spillede BDG overhovedet.
Læsevejledning
Vi retter nu om lidt blikket mod
Jespers og Bos parti på Sluseholmen, men før vi gør det, skal der
gives lidt læsevejledning. Det er
samtidig vejledning i, hvordan du
får bedst muligt udbytte af din
nye hemmelighed. Se partiet som
et eksempel på, hvad Hvid kan
opnå og hvordan de åbne linjer,
som er en krumtap i BDG, kan
udnyttes fuldt ud. Og når og hvis
du studerer andre partier med
BDG, hvilket du bør gøre, hvis du
vil have fuldt udbytte af hemmeligheden, så sluk computeren og
søg og studér først korte partier,
hvor Hvid vinder. Hvorfor? Fordi
BDG-forståelse først og fremmest
handler om inspiration. Inspiration til at se angrebsmuligheder og tro på dem. Kun ved at studere partier, hvor det faktisk lykkes,
opnår du den rette indstilling til
BDG, som er, jf. Diemer: ”Vom
ersten zug an auf matt!” Det er
den ånd BDG skal spilles i, det er
den ånd der giver pinde i bogholderiet. BDG er ikke for fedtspillere, BDG er for satsere, der hellere
vil risikere alt for en pind og gå
ned i flammer end slås med et
kedeligt slutspil en bonde nede.
Sandheden er, at de fleste gamle
skeptiske mestre havde ret. Og
moderne computere bakker dem
op. BDG er svær at forsvare mod

Jesper, sikrede sig den fulde pind i sit
parti mod Bo på Sluseholmen. Recepten
var BDG’s dobbelte bondeoffer fulgt af
proaktivt og kreativt spil. Foto CLJ.

bedste modspil, i mange varianter (men ikke Morlos, hæ, hæ!).
Sandheden er dog også, at der
ikke er fundet nogen ren gendrivelse, og at bedste modspil i BDG
ofte i praksis kan være svært at
finde for sort (uden en computer
på sidelinjen). Og at sort i praksis
ofte begår fejl. Sådan er det bare,
og DWSUs egen database er et
glimrende eksempel herpå. Den
rummer 20 partier med BDG,
hvoraf hvid vandt 14, fik remis i 4
og tabte 2, dvs. en Hvid score på
80 %. Ikke helt de lovede 85 %,
men med Jespers pind mod Bo
bliver det 81 %, hvilket er væsentligt mere end hvad de fleste
andre åbninger kan mønstre.
Jamen skal du da slet ikke se på
de mange skarpe modsvar, så du
kan være forberedt, hvis din
modspiller kender dem? Måske
på et tidspunkt, men ikke nødvendigvis før du selv kommer ud
for det i praksis. Erfaringen viser,
min i hvert fald, at de eneste fejl
man for alvor kan lære af alligevel er ens egne, så hvorfor ikke
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vente til man begår dem og først
derefter sætte sig ind i, hvordan
man bedst bekæmper det modtræk, der blev ens skæbne? Selvfølgelig kan du også forlods
smugkigge på mulig gendrivelser
og modsvar hertil, men vent til
du har kigget på i hvert fald 5-10
korte hvide gevinster. Du skal
være grebet af BDG, før du studerer gendrivelser, så finder du
også nogle modsvar og først og
fremmest tror du også på, at du
kan vinde. Og tror du ikke på det,
så hold dig fra BDG.
Et sidste lille stykke læsevejledning: Denne artikel er skrevet for
dem, der gerne vil lade sig inspirere til at spille BDG. Den er ment
som en appetizer og der vil af
samme grund (beklager, Bo) ikke
blive brugt tid på spoil-sport analyser af, hvordan Sort kunne have
spillet bedre og enten holdt remis eller vundet. Det må du selv
rode med at finde ud af, hvis du
orker, eller surfe rundt på nettet
og lede efter forsøg på gendrivelser af BDG (det er let, men stol
ikke på alt hvad du finder). SKAKPOSTEN vil derimod ikke være dig
behjælpelig med gendrivelser, i
hvert fald ikke i dette nummer.
Snak nok, lad os komme i gang
med partiet:
1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3!
Grundstillingen i BDG er nået.
Bemærk (beklager, Jesper), at
samme stilling kan nås via trækomstilling fra Skandinavisk med
1.e4 d5 2.d4! dxe4 3.Sc3!
DIAGRAM

svar, herunder 4.Sxe4 (Diemer),
4.Dh5 (Schneider) og 4.Se2 (Jensen), hver med sine komplikationer, eller slet og ret bare 4.dxe5
med fesent og circa lige spil.

”Hvis man ikke indfanges
af skønheden i sådanne
partier, bør man søge
læge”

4.f3! exf3

5…Dxd4 Haps, Bo er ingen kylling. 6.Le3!

Igen den hyppigste fortsættelse,
men ikke den eneste. Hvid står
nu ved en skillevej…
3…Sf6
Den hyppigste fortsættelse.
3…Lf5!? var Morlos variant i Kaissiber, hvor han hævdede, at 4.f3
var dårligt med begrundelsen
4…e5 5.fxe4 Lg6 6.Nf3 Lb4 og ebonden hænger. Under overskriften ”4.f3 e5 – and so what!?”
sendte jeg derefter kaskader af
analyser i hovedet på Gary Lane
med argumentet, at Hvid står
super efter 7.Sxe5!, idet hvis
7…Lxe4, så 8.Lb5+! c6 9.0-0!! og
hvis 7...Dh4+, så 8.g3 Qxe4+
9.Kf2!! Og det var, tro mig, så
sandt som det var sagt! Niels
Jørgen Jensen beskæftiger sig
ikke med 4…e5, men giver en
variant, hvor hvid vinder efter
4…exf3 5.Dxf3. Diemer foretrak
vist nok selv 4.g4 fremfor 4.f3 og
det kunne nu have været sjovt at
se, hvad han ville have sagt til
mine kaskader.
3…f5 har været forsøgt flere gange af Chresten, og hvis du savner
ideer til at knække den, så kan
DWSU-basen måske være et godt
sted at starte (Chrestens kampe
2002, 2003, 2009).
3…e5, Lembergers modgambit,
lanceres af nogen som et hurtigt
fix til udligning mod BDG. Heldigvis har Hvid flere interessante

Så er det sort, der står ved en
skillevej.
6…Dg4

5.Dxf3!?
Jesper vælger den hårdeste variant, det dobbelte bondeoffer.
Det er friskt gået!
5.Sxf3 er det hyppigste med
mange mulige fortsættelser. En
af de mere vilde, som Hvid bør
kende, og som bruges her som en
smagsprøve for de der orker, er
5…Lf5 6.Se5!? e6 7.g4, hvorefter
både 7…Le4 og 7…Se4 giver
kompliceret spil. Fx 7…Le4 8.Sxf7!
Kxf7 9.Sxe4 Sxe4 10.Df3+ Sf6
11.Dxb7 Sd7 12.g5! eller 7…Se4
8.gxf5 (8.Lb5+ c6 9.0-0!?) Dh4+!
9.Ke2 Sc6! (9…Df2+ 10.Kd3 Sc5+!
11.Kc4! (11.dxc5? Sa6! er farligt
for hvid) a6 12.a4!+-) 10.Sxc6!,
begge med uklart, tveægget og
vanskeligt spil. Har Hvid ikke nerver til det, bør han overveje ikke
at spille BDG. Hvis han insisterer
alligevel kan han prøve 6.Ld3
med roligere og circa lige spil.
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6…Db4 7.0-0-0 Lg4 fulgt af dameofferet 8.Sb5!! er en af den slags
varianter, der har henrykket
BDG-fans kloden rundt. Pointen
er 8…Lxf3?? 9.Sxc7 mat! Alt andet taber også for Sort. Diemer
himself fik selv fornøjelsen mod
Porz i 1949, hvor spillet fortsatte
8…e5 9.Sxc7+ Ke7 10.Dxb7! Dxb7
11.Lc5 mat! Som Niels Jørgen
Jensen påpeger, så bør man søge
læge, hvis man ikke indfanges af
skønheden i sådanne partier.
7.Sb5 Truer Sxc7+.
7…Sa6 Dækker c7.
8.0-0-0 Tårn i den åbne d-linje.
8…Dxf3 9.Sxf3 Dameafbytning.
8…b6 10.Lf4 Dobbeltpres på c7
10…c6 Tryk på Hvids hest
11.Sbd4 Sb8 og nu…

13…Sfd7 14.Lf3 Sxe5 15.Lxe5 f6
16.Lg3 Kf7 17.The1 e5 18.Sb5!
Jesper sætter en springer i slag.
Frækt, proaktivt og godt!

Sorts brugbare hiv, det eneste,
der holder lige spil, må du selv
rode med at finde. Efter teksttrækket havner Sort i et mareridt:
20.Sd6+!

12.Se5
Dobbeltpres på c6 med uklart
spil. Men Hvid kunne have slukket festen allerede nu. Kan du se
hvordan? Det er et skoleeksempel på farligheden i BDG…
12.Lxb8! ville have været dræbende pga. 12…Txb8? 13.Sxc6!
fulgt af enten mat eller tårnhaps.

18…Sa6 Dækker c7.
18…cxb5? 19.Lxb7 etc.

Og hva så? Ja, hva så. Der er ikke
længere noget der dur.

19.Td7+ Tårngaffelskak

20…Ke6
20…Kf8 Sxb7 med løbertab og en
rådden stilling var det mindst
ringe alternativ.

12...Lb7

21.Lg4+!

13.Le2

Hvid er stadig to bønder nede,
men flere tempi oppe. Hvad spiller Sort nu? Kun ét træk holder…

Udvikling af løberen, og nu pænt
udviklingsforspring til Hvid, der
stadig er to bønder nede.

19…Le7?

13.Lc4! e6 fulgt af springerofferet
14.Sxf7!! og Kxf7 15.Sxe6! var et
vildt alternativ, hvor fisken påstår
hvid gevinststilling trods minusspringeren. Selvom det nok er de
færreste, der kan regne den i
bund, er den endnu et godt eksempel på farligheden i BDG.

19...Kg8? 20.Txb7! med løberhaps (og hvis 20…cxb5? så
21.Ld5+ mat!).

Forkert hiv. Tre andre ubrugelige
hiv var:

19...Ke8? 20.Txb7 cxb5 21.Lc6+
fulgt af Td1+ etc.
19...Ke6? 20.Bg4+! f5 21.Rxe5+
og mat i 10.
6

Selvom man er go, og det ved vi,
at han er, Bo, så kan man ind
imellem godt havne i et lokum,
der brænder. Og fy for den lede!
21…f5
21….Kd5? Sxb7+ fulgt af mat i 3.
22.Lxf5+ Kd5
22…Kf6 23.Le5+ fulgt af mat i 4.

også være gået: 46.g4 c2+!
47.Ka1? c1(D) mat!! Men ak, Hvid
viste ingen nåde.
46.bxc3
1-0

Hvid er helt oppe at flyve, men
hvor er matten?
23.Td1+
Fører som meget andet til forceret mat, men 23.Txe5+! Kd4
24.c3! mat var den korteste vej.
23…Kc5 24.Lf2+ Kb4 25.c3+ Ka4
26.Lc2+ Ka5 27.Sxb7+ Kb5

Hva så whiskyskakker? Har du
efter dette festfyrværkeri fået
appetit på selv at forsøge dig
med BDG?
32.Txd8
Godt nok til mat i 7. Hurtigere var
32.Txa7 med mat i 3, og sådan
kunne der findes en del flere
eksempler på mulige afkortninger i vejen til skafottet. Nogen
tvivl om spillets endelige udfald
var der dog hverken her eller på
noget senere tidspunkt i spillet.
Vi spoler frem til afslutningen:
32…Txd8 33.Txd8 b5 34.Lxa7 Ka5
35.Lc8 b4 36.cxb4+ Kxb4 37.Te8
c5 38.Txe5 c4 39.Te4 g5 40.h4
gxh4 41.Txh4 h5 42.a3+ Kb3
43.Th3+ Ka4 44.Txh5 Kb3 45.g4

28.Ld3+
Godt nok til mat i 10. Hurtigere
var 28.a4+! Kc4 29.b3+! Kxc3
30.Le1 mat.
28…Ka4 29.Lxa6 Lg5+ 30.Kb1
Tad8 31.Sxd8 Lxd8

Hvis ikke, så synd for dig (og rart
for dine modspillere).
Hvis ja – så velkommen i klubben.
Du har nu fået overdraget nøglen
til en hyppig placering i whiskyskakkens top 3!
clj

Christian-Henrik
SLUSEHOLMEN, 24. MAJ 2016
Ponzianis åbning. Starten fejlede
ikke noget. Tvært imod, for jeg
kom hurtigt foran med to bønder. Den slags er både godt og
skidt. Det gode er, at det på papiret er tæt på at være nok til at
sikre en gevinst; det var det vist
også her, i hvert fald ifølge fisken.
Det grimme er, at det kan sløve
opmærksomheden hos den der
fører (det gjorde det nok) og
vække uhyret i den, der er bagud
(det gjorde det i den grad!).
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.c3

Sort har valgt at blive siddende
på pinebænken og har overlevet
talrige matchbolde undervejs. Og
nu står han pludselig selv med
chancen for at sætte mat i 3…
45…c3!!
Man ser det for sig, og i jule- eller
sommerlyn kunne den sikkert
7

Ponziani. For nærmere omtale af
historik, teori og praksis, se SKAKPOSTEN 2016 nr. 1 og 2.
3…Sf6 4.d4 exd4 5.e5 Se4 6.cxd4
Lb4+ 7.Ld2 De7 8.Sc3 Sxd2
9.Dxd2 d6 10.Lb5 0-0 11.Lxc6
bxc6 12.0-0 d5 13.Dc2 og nu…

15…f5 med super spil for Hvid
efter 16.Qb3 (+5 på fiskebørsen).
15...cxb4 16.Tac1 La6 17.Tfd1
Tac8 18.Dc5 Lb7

”Hvis du ser et godt træk,
så husk altid at tjekke,
om der findes et bedre”
og i næste hug kan Sort øge presset på e5 med en tårndobling.
Kort sagt, så har Hvid fokus på alt
andet end det, der er stillingens
helt store problem…

Sort trækker. Det er stadig lige
materielt, men der er asymmetri
både på bønder og lette offier.
Sort vil gerne angribe Hvids bondecentrum, og det er også en god
ide. Bare ikke lige nu…
13…c5? Ups.
14.Sxd5! Haps 14…Dd7

”Hvis du ser et godt træk, så husk
altid at tjekke, om der findes et
bedre”, Christian.

29.Te1??
Dækker e5, men
29...Tg6!!

19.Dxb4
Hvid napper bonde nummer to.
Grådigt, men stadig holdbart.
Herefter rettede jeg al min opmærksomhed på springeren, som
jeg ville have ud af skudlinjen, og
dernæst al opmærksomhed på
de to centrumbønder, som jeg
ville forsvare med næb og klør.
I min naivitet troede jeg, at Henriks opmærksomhed lå samme
sted, og da jeg opdagede, at det
ikke var tilfældet, var løbet kørt…
19…Ld5 20.a3 Tb8 21.Dc3 c6
22.b4 a6 23.Se1 f6 24.Sd3 Dg4!
25.Se1 fxe5 26.Dg3 Df5 27.dxe5
Tbe8 28.Sd3 Te6

Game over. Eller det vil sige, jeg
sprællede lidt endnu, men Hvid
er allerede kaput. Problemet er
på g2, hvis damen flytter sig.
30.De3?
Eneste mulighed var at sælge
damen for tårnet (dvs. tabt spil
alligevel). Nu har Sort mat i 8.

15.Sxb4
30…Txg2+!
Desværre glemte jeg her mit eget
dogme. Jeg havde nettet en bonde, min springer stod i slag, Sort
havde løberparret, og hvad var
mere naturligt end at hapse?
15.Sg5! havde været knusende,
med
pointerne
15…Dxd5?
16.Dxh7 mat eller 15…g6? Sf6+!
Sorts mindst ringe, havde været

Det stærkeste og eneste, der kan
forcere mat i 8.
30…Lxg2 var også stærkt og rigeligt til gevinst (+5), men Hvid ville
kunne sprælle videre med 31.f4.
31.Kf1
Sort har trukket linjerne op og
Hvid føler presset vokse. f2 er øm
8

31.Kh1 var værre endnu.

Chresten-Mic
SLUSEHOLMEN, 24. MAJ 2016
1.d4 e6 2.c4 c5 3.d5 exd5 4.cxd5
d6 5.e4 g6

31…Txh2
Ondt og fortsat rigeligt til gevinst.
Men sort havde et endnu ondere
træk. Kan du se det?
31...Dxd3+! var umiddelbart
dræbende (32.Dxd3? Tfxg2 mat)
med forceret mat i 7.
32.Ke2

Hva så Hvid? Ja, hva så Hvid!
Godnat mand. Mindst ringe (og
helt uudholdeligt) havde været at
sælge dame for tårn, men jeg
prøvede om jeg kunne slippe for
det …
33.Dd2?
…og troede også et eller andet
sted på, at den måske ville gå.
5 sekunder efter blev jeg klogere:
33…Df3+!

Jeg aner ikke hvad denne åbning
hedder, hvis den da har et navn,
men noget pionerarbejde er der
endnu ikke tale om. 61 partier
har jeg i min database med denne stilling, og hvis spillet nu fortsatte 6.Sc3 Sf6 ville man trækomstille til en, der er knap 6000 af.
6.Ld2
Det gjorde det ikke, og nu kun to
partier tilbage.
6…Lg7 7.Lc3 Sf6 8.f4 NYHED

Hvid har fået et lille pusterum og
ville måske kunne have nået at
krybe i læ, hvis Sort i næste ikke
havde fundet det rigtige hiv. Kan
du finde det? Det kunne Henrik…
32…Th3!

Føj for den, og tak for flæskesteg.
Mine onde ånd, mesternakkeren,
slog til igen!
0-1
clj
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Så betrædes det jomfruelige
land. Kan man allerede nu ane
kimen til en åben mark, hvor
Hvid kan hyppe sine heste, hvis
Sort rokerer kort? Det bilder jeg

mig ind, og det er givetvis præcis
hvad det er: ren indbildning.
8...0-0 9.Ld3 Te8

”Sjette springertræk i træk 15.
Jeg blev grådig, mens Chresten
spildte sin første whisky,” Mic.
Hvids centrumbønder er under
pres. Det er lidt svært at forklare,
hvad der sker nu, men Hvid og
Sort lader til at være enige om, at
de alligevel bare står i vejen…
10.Sf3 Sxe4 haps 11.0-0 og nu

Forståeligt, hvem ville ikke blive
grådig, når tre centrumbønder
sættes gratis til salg. Helt gratis
var de dog ikke, og det var Mic
opmærksom på: “Mangler i den
grad udvikling, men mon ikke
Chresten nøler?”, Mic.
16.Txe8 Dxe8 17.Dxd3
18.Se4 Lf5 19.Sfg5 Sc6

Bondek@§§&n frister, og man
hedder vel ikke Mic for ingenting.
21…Lxg4?? Av, av, av…
22.Txf7+! Kg8 23.Sf6+!

.

Dd8

Godnat dame.
23…Dxf6 24.Txf6 Td8 25.Db3+
Kg7 26.Tf1 b6 27.Se6+ Lxe6
28.Dxe6 Kh6 29.Tf4 Kh5 og nu…

11…Sf6
”Tilbage. Ikke afbytning på c3.
Pas på angrebet på f5, men
bondek@§§&n frister. Gør det
nemmere at udvikle damefløjen,
der er bagud.”, Mic.
Fisken havde byttet på c3.
12.Dc2 Sxd5 haps 13.Lxg7 Kxg7
14.Sbd2 Sxf4 haps 15.Tae1 Sxd3

20.g4!?
Meget kan man sige om dette
hiv, men nøl var det sgu ikke!
Chresten sætter sin fjerde bonde
i slag og gør klar til at hyppe sine
heste.
30.Dh3+! Kg5 31.Dh4 mat.

20…Se5 21.Dc3

Tak for flæskesteg! Og tak for en
helt igennem forrygende DWSUaften på Sluseholmen.
clj
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