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KONGESKAK 

10 whiskyskakkere i aktion. Fem 

brædder linet op. Syv partier på 

menuen. Fuldservice i køkken og 

stue. Musik med solid bund i 

blues.  

Scenen var sat på IBSGÅRDEN den 

sidste tirsdag i august til endnu 

en KONGESKAK CLASSIC. Og det var 

præcis hvad vi fik.  

Resultaterne var: 

Chresten - Steen 1-0 

Steen - Chresten 1-0 

Henrik - Lars 0-1 

Lars - Henrik 1-0 

Kåre - Jesper 1-0 

Torben - Mic ½-½ 

Bo - Christian 0-1 

Der var nerve og spænding over 

hele linjen, og SKAKPOSTEN var 

heldig at få fra noter fra tre par-

tier. De var alle på hver sin måde 

fyldt med så meget kompleksitet, 

at det ville sprænge bladets 

rammer at prøve at dække det 

hele. Vi nøjes i stedet med nogle 

udvalgte punktnedslag.  

Fotografen holdt fri, men der er 

masser af diagrammer - og tre 

illustrative Stockfish-profiler.  

clj 

 

Kåre-Jesper 

IBSGÅRDEN, 30. AUGUST 2016 

 

Velkommen til det spændende, 

tveæggede og meget komplekse 

KONGESKAK-PARTI: Kåre-Jesper. Her 

valgte Jesper endnu engang 

skandinavisk med 3…Dd6, hvilket 

er nutidens hovedvariant, såvel i 

DWSU som i 2500+. Således 

melder online-data-basen TWIC 

alene i 2016 om 25 3…Dd6-

skandinaver i 2500+, mens den 

gamle hovedvariant 3…Da5 kun 

blev spillet tre gange. Og i DWSU 

har 3…Dd6 efter kongeskakken 

nu været set i fem af de sidste 

seks registrerede partier. 

Populariteten står i DWSU endnu 

lidt i kontrast til sorts resultater 

(+1, =2, -3), men som det vil 

fremgå kan systemet godt give 

farligt spil. Og med lidt større 

præcision i de afgørende faser 

kunne spillet her måske også let 

være tippet til Sorts fordel.   

Stockfish-profilen vidner om et 

parti, hvor Hvids åbningsfordel 

hurtigt udlignes, og hvor Sort 

efterfølgende i to omgange 

kommer i fordel. Vi slår først ned 

på udligningen, så de to faser 

med sort fordel. Det er de første 

tre cirkler i profilen og de første 

tre diagrammer nedenfor. 

Dernæst fokuserer vi på vende-

punktet, hvor Sort sætter sin 

fordel overstyr og overlader den 

til Hvid. Vi følger op med den 

fase, som bringer Hvid på den 

afgørende sejskurs og endelig en 

kort refleksion over slutstillingen. 

Det er de næste tre cirkler i 

profilen og diagram 4, 5 og 6.  

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 

4.Nf3 Nf6 5.h3 a6  

DIAGRAM 1 – HVID TRÆKKER 

Hvid og sort har begge lagt 

forsigtigt ud med to tidlige 

kasserollehiv og hvid holder den 

defensive stil med nyheden… 

6.d3?!  

6.d4! var mere fremadrettet, 

nærmest enerådende i min 

eksterne database (161 af 186 

partier), og ifølge fisken stærkt 

nok til at fastholde en lille Hvid 

åbningsfordel. Efter teksttrækket 

dømmer fisken nu fuld udligning.  

SKAKPOSTEN 
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6...e6 7.Le2 Le7 8.0-0 0-0 9.Le3 

b5 10.a3 Lb7 11.b4 Dc6 12.Ld2 

Sbd7 13.Se1  

DIAGRAM 2 – SORT TRÆKKER 

Hvid har fortsat sin defensive stil 

og er nu presset i bund, mens 

sort qua sin fiancetto-løber og 

damen har godt kig til g2 via den 

lange hvide diagonal. Det kan 

være på lånt tid, da Hvid med en 

løber på f3 kan give modspil i 

diagonalen. Til gengæld har Sort 

også potentielt godt spil i de 

sorte diagnonaler a7-g1 og b8-

h2, og samlet set takserer fisken 

Sorts fordel til godt en halv 

bonde her. Det kræver proaktivt 

og præcist spil at fastholde den. 

Hvordan fortsætter Sort bedst?  

13…Sd5?! 

Øjensynligt fremadrettet, men 

effekten er den modsatte, da 

trækket tillader Hvid at sætte en 

prop i den hvide diagonal - og 

ditto i den sorte diagonal a7-g1. 

13...Db6! var måske et bedre 

forsøg på at fastholde Sorts 

fordel, fx 14.Lf3 c5! 15.Lxb7 Dxb7 

16.Df3 Dxf3 17.Sxf3 cxb4∓.  

14.Sxd5 exd5 

Endelig ikke 14...Dxd5? 15.Lf3!  

15.d4!  

Blokerer den sorte d-bonde, som 

nu står som en prop i den hvide 

diagonal, mens d4 selv propper 

den sorte. Dermed tvinges Sort til 

at afsøge nye angrebsveje og 

spillet er igen lige. I det følgende 

får Hvid presset sine brikker lidt 

frem på banen, efter nogen 

sværslag, og der kæmpes hårdt 

om pladserne. Nerven i spillet er, 

om Hvid kan modstå sorts 

diagonalpres, som efter Hvids 

blokeringer skifter over i retning 

af den sorte diagonal b8->h2.  

15… f5 16.Bf3 Nf6 17.Nd3 Bd6 

18.c3 Ne4 19.Rc1 Rae8 20.Dc2 

Dd7 21.Bf4 c6 22.Ne5 Dd8 

23.Dd3 Dh4! 24.Bh2 Re6  

DIAGRAM 3 – HVID TRÆKKER 

Hvid holder stadig skansen, men 

løber her tør for gode ideer.  

25.De3?  

Utilstrækkeligt forsvar, der 

hurtigt slås tilbage af f-bonden.  

25.Lxe4 fxe4 26.De3 var ikke 

uden ulemper (fx åbning af f-

linjen), men holdbart iflg. fisken.  

25.Sd7! var en anden model, som 

kunne fremtvinge en likvidation 

af Sorts sortfeltede løber og lette 

trykket mod Hvids kongestilling. 

25...f4!  

Tvinger Hvids dame på retræte, 

og truer med bondehaps.  

26.Dd3 Retræten, men nu… 

26…Sg5?! 

Ikke noget bondehaps, og 

hvorfor mon egentlig ikke?  

26...Lxe5! 27.dxe5 Txe5 havde 

sikret Sort en god merbonde.  

27.Tce1  

DIAGRAM 4 – SORT TRÆKKER 

27…Lxe5 giver nu ikke længere 

nogen merbonde, men stadig lille 

sort fordel på fiskebørsen, mens 

27…Lc8! skulle fastholde en stor 

sort fordel. I stedet sås: 

27…Tfe8?  

Tillader en omvendt afdækker 

med bonderov… 

28.Lg4!  

Slam. Hvid truer et tårn og lukker 

samtidig af for forsvaret af f4. 

28…T6e7   

28...Tf6? strander på den ægte 

afdækker 29.Sg6! 

29.Lxf4! Haps merbonde.  

29…Se4 
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29...Sxh3+? 30.Dxh3! og Hvid 

vinder (ikke 30.Lxh3? Dxf4 med 

kun mindre fordel til hvid ). 

30.Sf3 Df6 31.Lxd6 Dxd6 32.Te3  

DIAGRAM 5 – SORT TRÆKKER 

Sort er stadig en bonde nede og 

har nu brug for at nytænke sin 

angrebsplan. Det er svært at 

komme på en oplagt ide. Den, 

der kom, havde meget for sig, og 

så alligevel ikke. Faktisk kostede 

den pludselig hele spillet…   

32…Sxf2? 

Fatalt, og nu vinder Hvid forceret.  

32...Bc8 var mere vedholdende 

og med vanskeligt spil, dog stadig 

med en alvor minusbonde. 

33.Txe7!  

Endelig ikke 33.Txf2? Txe3! eller 

33.Kxf2? Txe3!, hvor Sort i begge 

tilfælde kommer ud med et 

materielt plus. Måske det var 

noget af det Jesper havde set for 

sig med 32…Sxf2?  

33...Sxd3 34.Txe8+ Kf7 35.Te6  

Enden er nær nu… 

DIAGRAM 6 – SORT TRÆKKER 

Sort har vundet sin bonde tilbage 

og tillige en dame for to tårne, 

hvilket alt andet lige burde give 

circa lige spil. Men alt andet er 

alt andet end lige! Og selvom 

Sort havde undgået det 

kommende blindspot, 35…g6??, 

som kostede damen rent og 

derefter 0-1, så var stillingen 

alligevel kaput.  

Problemet med de triste 

alternativer (sorts dronning til 

enten b8, d8, f8, d7, f4 eller g3) 

var, at de alle, hver og én, ville 

blive mødt af 36.Se5+! fulgt af 

enten mat i få eller haps på d3 og 

et plus på 14-15 stykker på 

fiskebørsen.  

De afgørende fejl i spillet var 

derfor ikke 35…g6??, men 

derimod 27…Tfe8? og 32…Sf2? 

clj 

 

 

 

 

 

 

Torben-Mic 

IBSGÅRDEN, 30. AUGUST 2016 

 

Velkommen til endnu et  spæn-

dende, komplekst og teoretisk 

interessant KONGESKAK-PARTI: 

Torben-Mic.  

Stockfishprofilen kan give indtryk 

af en ensidig affære, men det 

skal man ikke lade sig snyde af. 

Dels er maxudsvinget på skalaen 

kun 1½ bonde (mod fx 8 bønder i 

Kåre-Jesper-profilen), dels var 

der hele vejen frem til slut-

stillingen en intens stillingskrig på 

midtbanen, som er svær at se i 

profilen, fordi den aldrig kom helt 

ud af balance. Vi fokuserer ved 

de to første cirkler på nogle 

interessaante træksomstillings-

muligheder. Dernæst fokuserer vi 

i cirkel tre på et punkt, hvor Sort 

med ét kommer i pæn fordel. 

Senere ser vi på nogle indre 

spændinger i midt- og slutspillet, 

herunder vigtige trin på vejen fra 

pæn Sort fordel til lige spil igen. 

De seks cirkler svarer til 

diagrammerne 1 til 6. 

1.e4 e5 2.Lc4 Sf6  
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”Det er svært at få 

noget mod løberspil” 

DIAGRAM 1 – HVID TRÆKKER 

Løberspil med standardsvaret 

2…Sf6 og nu formandsrecepten… 

3.d3  

Mens Hvids opstilling med 

e4/Lc4/d3 er hovedvariant i 

denne åbning var det mere 

usædvanligt, og meget succes-

fuldt, da Torben anvendte 

samme opstilling mod siciliansk 

(1…c5) og leverede en 

gruopvækkende mesterhak to 

uger tidligere på Sluseholmen (se 

nærmere i SKAKPOSTEN 2016/12).  

Det kunne være interessant at 

høre den seksdobbelte 

Danmarksmester Sune Berg 

Hansens vurdering af forskellen, 

for han må vist nok mene, at 

formands-recepten er god i 

løberspil mod 1.e4 e5, men 

mindre god mod siciliansk. I hvert 

fald ihukommer jeg ham 

begrunde sit valg af 1…c5 mod 

Jens Kristiansens 1.e4 således for 

nogle år siden: ”Det er svært at få 

noget mod løberspil”. Kristiansen 

var nemlig kendt for at spille 

løberspil og Sune Berg huskede 

måske kun alt for godt, hvordan 

Kristiansen tidligere havde 

rundbarberet sagesløse på stribe 

med denne åbning, herunder den 

anden flerfoldige Danmarks-

mester, Peter Heine, i 1992. Det 

kan også være, at han huskede, 

hvordan Larsen i sin tid hærgede 

verdenseliten med den. Blandt 

ofrene ligger Berger, der faldt i 

interzoneturneringen i 1964, og 

de to  tidligere verdensmestre 

Smyslov og Spassky, der faldt i 

hhv. 1972 og 1978.  

Også i nutidens mesterpraksis er 

systemet på menuen, selv i de 

fineste kredse. I sommer nakkede 

Topalov 2782-spilleren Giri med 

den; mens Carlsen forsøgte sig 

dagen efter, også mod Giri. 

Carlsen måtte dog nøjes med 

remis – og i 2014 tabte han med 

samme system til Caruana.  

Anderledes overbevisende er 

scoren for Kristiansen, som i 10 

partier med Hvid i min database 

har tabt to - og vundet otte!  

Selvom 3.d3 er hovedvariant (og 

det eneste Kristiansen har spillet 

i min data-base), så skal det 

nævnes, at alternative træk som 

3.Sc3, 3.Sf3 og 3.d4 alle hver især 

byder på spændende mulig-

heder. De har alle været spillet i 

mesterkredse, herunder af 

Larsen, der ofte spillede 3.Sc3 

(men mest 3.d3). Efter 

partitrækket 3.d3 er de hyppigste 

fortsættelser 3…c6 og 3…Sc61. 

Mic valgte en anden vej, og den 

ledte via trækomstilling til en i 

DWSU meget velkendt variant: 

                                                           
1 DWSU-DATABASEN: 3…c6 Kåre-Christian 2004, 
Chresten-Christian 2009 og Bo-Christian 2011, 
3…Sc6 Lars-Christian 2003 og Bo-Christian 
2007 

 

3…Le7 4.Sf3 Sc6  

DIAGRAM 2 -  HVID TRÆKKER 

Voila! Pludselig er spillet havnet i 

den moderne hovedvariant i det 

400 år gamle To-springerforsvar, 

i DWSU og andre steder nok 

bedre kendt som Two Knights 

Defense eller – 

hold fast Ivar – 

Zweispringerspiel 

im nachzuge!  

Selv har jeg i 

DWSU med 9½ af 10 en god 

score med Sort mod dette 

system. Den halve blev sat til 

mod formanden, som tydeligvis 

har fundet en comfort-zone i det 

hvide system.  

DWSU-databasen rummer også 

flere eksempler på sorte 

nederlag, herunder fire fra en 

serie træningspartier jeg spillede 

mod Mørke i 2012. Endelig er der 

ikke mindst - Kasparov-Christian 

fra 2003 (1-0). Det ses også i 

DWSU-databasen.  

5.a3  

Dette er en lidt blød kasserolle-

profylakse, der kun sjældent ses i 

praksis (er spillet i under 1 pct. af 

mere end 4000 partier i min 

database). Hvids scorer er heller 

ikke skræmmende – 39 pct. 
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5.0-0! er med 71 pct. af de 

spillede partier den altover-

skyggede hovedvariant, og Hvids 

scorer  er klart højere - 58 pct. 

Dette var også Kasparovs hiv i 

2003 og ditto Mørkes i alle fire 

gevinster, som han vandt i 2012.  

5…d5 6.exd5 Sxd5 7.h3 Le6  

 DIAGRAM 3 – SORT TRÆKKER 

Stillingen er nu helt lige, både 

materielt og på fiskebørsen. Efter 

Hvids næste træk opstår 

imidlertid en ubalance i Sorts 

favør, ikke materielt, men 

positionelt, og den kommer til at 

præge resten af spillet stærkt…  

8.Sc3?  

Kan du se problemet? Problemet 

er trippelbonden…  

8...Sxc3! 9.bxc3 Lxc4 10.dxc4 

Dxd1+ 11.Kxd1  

DIAGRAM 4 – SORT TRÆKKER 

Tja. Hvad skal man mene om det. 

En trippelbonde. Og tabt rokade-

ret. Det sidste er nok det mindste 

problem. Dels er kongen mindre 

udsat, nu hvor damerne er væk. 

Dels kan Hvid få brug for kongen 

til at deltage i forsvaret af  

trippelbonden. På plussiden 

kunne man anføre, at trippel-

bonden giver Hvid gode åbne 

linjer for tårnene, men det 

samme kan man sige om Sort, 

som er i trækket og straks kan 

sætte sig på d-linjen. Samlet set 

kan stillingen derfor næppe give 

Hvid grund til stor begejstring, og 

fisken er hård i sin dom. Trods 

den  materielt lige stilling sætter 

den nu sorts kurs til +1½ bonde.  

11…Td8+  

Sort sætter sig straks på d-linjen, 

hvilket var stærkt, da det 

hæmmer Hvids mulighed for at 

forsvare sine bønder med 

kongen. Endnu bedre havde dog 

været 11…0-0-0! med samme 

virkning, men mere effektivt, da 

det forbinder sorts tårne og 

dermed muliggør, at et tårn 

nummer to hurtigere kan komme 

til at deltage i angrebet i d-linjen. 

Stockfish kvitterer med at høvle 

knap en halv bonde af Sorts 

fordel, så den nu kun er godt 1.  

I det følgende udspilles en 

interessant kamp, hvor Sort 

søger at fremtvinge en afvikling, 

der resulterer i et plus, ikke bare 

på fiskebørsen, men også på 

brættet. Det sidste kniber det 

dog med, og Torben forsvarer sin 

stilling godt. Der kunne fyldes 

mange spalter om det spæn-

dende forløb, men vi må nøjes 

med nogle få nedslag. 

12.Ke2 0-0 13.a4 f6 14.Le3 b6 

15.Thd1 Sa5 16.Txd8 Txd8 

17.Sd2 Td6 18.c5 Tc6 19.cxb6 

cxb6 20.Kd3 f5 21.f3 Lf6 22.Ta2 

Kf7 23.g3 Ke6 24.h4 Sb7 25.Ta3 

Sd6 26.Tb3 h6 27.Ta3  

DIAGRAM 5 – SORT TRÆKKER 

Hvid har fået reduceret sin 

trippelbonde til en dobbeltbonde 

og stillingen er stadig materielt 

lige. Sort har dog stærkt spil i 

centrum og stadig et plus på 

fiskebørsen. Kursen er endda 

igen kravlet lidt op og ligger nu i 

knap +1½. Men så kommer der 

en unøjagtighed…  

27…e4+? 

En prematur skak, der muliggør, 

at Hvid kan få byttet sin ene 

svage dobbeltbonde for en Sort 

centrumbonde – og samtidig tage 

lidt af trykket fra Sorts officerer. 

Hvids c-bonde og f-bonde byttes 

nemlig nu for Sorts e- og f-

bønder og samtidig afvikles de to 

heste. Materielt er det et 

nulsumsspil, men positionelt er 

det en stor gevinst for Hvid.  

27...Kd5! og først derefter e4! 

havde været skarpere, fx 28.h5 

e4+ 29.Ke2 med fastholdt tryk og 

stadig pæn fordel til sort (eller 

29.fxe4+ fxe4+ 30.Ke2 med 

samme vurdering).  
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Efter tekstrækket får Hvid 

udlignet og partiet ender remis.  

28.fxe4 fxe4+ 29.Nxe4 Nxe4 

30.Kxe4 Bxc3 31.Kd3 Be5 32.Bf2 

Kd5 33.Rb3 Rg6 34.Rb5+ Ke6 

DIAGRAM 6 - REMIS 

Her eller måske et par træk efter 

blev fredspiben tændt. Stillingen 

er også lige, ikke længere kun 

materielt, hvilket den har været 

hele tiden, men nu også på 

fiskebørsen.  Kunne man alligevel 

have spillet videre? Selvfølgelig 

kunne man det. To konger, to 

tårne, to løbere og otte bønder. 

På 64 felter. Der kunne spilles 

masser af skak. Hvis man gad. 

Men det gider man jo ikke altid. 

½-½ 

clj 

Bo-Christian 

IBSGÅRDEN, 30. AUGUST 2016 

 

Velkommen til det sidste af de 

tre partier SKAKPOSTEN fik noter 

fra under kongeskakken. Det er 

et parti, som undertegnede var 

syltet ind i på tætteste hold, og 

som jeg havde svært ved at 

gennemskue i kampens hede. 

Det har jeg stadig. 

Stockfishprofilen vidner om et i 

starten lige spil, som snart udvik-

ler sig til stor hvid fordel. For 

selvom den grønne bakke kan se 

beskeden ud i forhold til de røde 

og gule søjler, så topper den ved 

knap 2 bønder i plus. Eller sagt på 

jævnt dansk: Hvid står til gevinst.  

De første to nedslag bliver ved 

denne top, dernæst prøver vi i en 

række nedslag at forstå  lidt af 

det komplekse midtspil og til 

sidst ser vi også lidt på slutfasen. 

De i alt 10 cirkler svarer til 

diagrammerne  1 til 10. 

1.c4 Sf6 2.Sf3 e6 3.Sc3 c6 4.e3 d5 

5.b3 Sbd7 6.Lb2 Le7 7.Dc2 0-0 

8.Le2 a5(N) 9.d4 dxc4 10.bxc4 

Lb4 11.0-0 Lxc3 12.Lxc3 c5 

13.Tad1 Dc7  

DIAGRAM 1 – HVID TRÆKKER 

Spillet har fundet sin egen vej – 

efter at have fulgt relativt 

veltrådte stier frem til Sorts 

dårlige nyhed i træk 8. Men hvis 

fisken var småsur der, og det var 

den, så er det for intet at regne 

mod nu, hvor den nærmest har 

opgivet al håb for Sort… 

14.Ld3 

”Klar Hvid fordel” hævder fisken 

(+1,0) og tilføjer at 14.d5! bringer 

Hvid på sejrskurs med +1,7. Men 

hvad er det, der foregår? Bare jeg 

vidste det selv.  

Hvid vinder vist nok ikke noget 

materiale på kort sigt, hverken i 

den ene eller den anden variant, 

så det må være noget med 

positionerne. Eller løberparret. 

Eller terrænet, som Hvid har 

mest af. Eller de giftige åbne 

linjer? Jeg ved det ikke. Måske 

det er en kombination af det 

hele, og skulle nogen ligge inde 

med en bedre forklaring, så hører 

SKAKPOSTEN gerne derom. 

Læserbrevskassen er åben 24-7. 

14...cxd4  

Allerede tid til et nyt kik ind i 

fiskens mystiske krystalkugle…  

DIAGRAM 2 – HVID TRÆKKER 

15.Lxd4 

Af de tre mulige slag på d4 

(bonden, hesten og løberen) 

anser fisken dette som det 

svageste. Hvid er stadig i plus - 

med godt en halv bonde. Men 

15.exd4 og 15.Sxd4 takseres 

begge til plus en hel. Og endnu 

en gang må SKAKPOSTEN melde pas 

og overlade det til læserne selv 
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at finde gode forklaringer. Og 

brevkassen er stadig åben. 24-7. 

15...e5 16.La1 Te8 17.Sg5 h6 

18.Sxf7!?   Slam! 

DIAGRAM 3 - SORT TRÆKKER 

Hvid sender sin springer ned fra 

g5 og tager en bonde på f7. Friskt 

gået. Og i slag står den nu. Skal 

den nappes? 

18...e4!?  

Nej tak. 

Jeg havde ikke lyst til 18…Kxf7 

19.Lg6+ fulgt af haps tårn og en 

usikker fremtid for min konge. 

Ikke at jeg kunne se en forceret 

mat eller kombi, men det huede 

mig ikke. Bondefremstødet sæt-

ter en prop i den hvide løber-

diagonal og fastholder Hvids 

springer i dødsfælden uden at 

det koster et tårn. Det koster så i 

stedet også h-bonden - og en 

kongestillingen bliver åben.  

18...Kxf7 19.Lg6+ Kg8 var måske 

alligevel holdbart og nogenlunde 

lige efter 20.Lxe8 Sxe8. 

19.Sxh6+ gxh6 20.Le2 Se5 

DIAGRAM 4 - HVID TRÆKKER 

Sort har stadig en meroffi, men 

er to bønder nede. Samtidig er 

kongestillingen luftig og stillingen 

i det hele taget ustabil. Kan hvid 

udnytte dette nu? 

21.h3? 

Måske et lidt hårdt ”?”, for nogen 

buk var der ikke tale om. Trækket 

er dog så meget til den passive 

side, at Sort får tid til at 

forstærke sit angreb og i denne 

stilling er selv halve tempi guld.  

21.f4! var skarpere og ville give 

samlet fordel for Hvid. Jeg havde 

under partiet tænkt modsat, 

nemlig at det var godt for sort 

efter 21…exf3(ep), men overså, 

at 22.Lxe5! Dxe5 23.Dg6+! ville 

bringe Hvid i en fæl offensiv. 

Måske Bo overså det samme. 

21...Dg7!  

DIAGRAM 5 - HVID TRÆKKER 

Sort har fået sin dame på g-

linjen, hvor den både hjælper 

med i forsvaret og tager aktiv del 

i angrebet. Og Hvids bonde på h3 

er pludeslig blevet øm. 

22.Lxe5? 

Aktivt og aggressivt, men fisken 

ville meget hellere sende kongen 

til h1 straks med nogenlunde lige 

spil. Efter teksttrækket stiger 

Sorts kurs til plus halvanden. 

Fiskens egen forklaring er lang-

håret. En anden og enklere 

forklaring er måske, at det i 

stillingen er dårligt at bytte Hvids 

kanonløber i den lange sorte 

diagonal for Sorts springer på e5. 

22...Txe5 23.Td8+   

DIAGRAM 6 - SORT TRÆKKER 

Hvad så? Gå imellem? I givet fald 

med hvad? Eller krybe i ly? 

23…Se8? 

Sort solder sin fordel op, og 

stillingen er igen lige. Det samme 

var sket ved 23…Te8?, mens 

23…Kh7! skulle fastholde pæn 

Sort fordel. Fiskeudredningen er 

igen lang. Skulle jeg forsøge med 

en kort handler det måske om, at 

23…Kh7 forsvarer sorts stilling 

godt uden samtidig at svække 

Sorts angreb.  
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24.g4? 

Igen brokker den sig, den kritiske 

fisk. Den insisterer på, at 24.g3! 

var klart bedre og tæt på lige spil. 

Efter teksttrækket er Sort igen i 

salveten. 

DIAGRAM 7 - SORT TRÆKKER 

24...h5!? 

Fint og fremadrettet og +1,3 på 

fiskebørsen.  

24...Lxg4! var en tand skarpere. 

Pointen er, at slag af Sorts løber 

på g4 nu ville koste Hvid tårnet 

på e8, mens slag af Sorts tårn på 

a1 ville føre til mat efter Lf3++. 

Hvid ville derfor være tvunget til 

25.Txe8+, hvilket efter  Taxe8 

26.hxg4 ville sikre en nogenlunde 

materialebalance (en merbonde 

for en kvali), men  efter 26…h5! 

ville Sort stå godt. 

25.Da4 

DIAGRAM 8 - SORT TRÆKKER 

Hvid har nu forstærket trykket på 

e8, og alt hænger i laser. Eller 

hænger det i virkeligheden på 

mirakuløs vis sammen? 

25...b5? 

Sort tager trykket af trykket på 

e8, men vildt nok på en for passiv 

måde, og herregud, trækket truer 

jo også kun en dame. Forklaring 

følger i noten til træk 27. 

25...Lxg4! var igen det bedste hiv 

og her klart bedre end tekst-

trækket. Pointen er i tråd med 

den fra omtalen af 24.Lg4 i noten 

ovenfor, nu blot med den ekstra 

pointe, at rydningen af række 8 

også giver Sort en ekstra 

forstærkning af e8 (tårnet på a8).  

26.cxb5! hxg4  

DIAGRAM 9 - HVID TRÆKKER 

Hvid er under pres, ikke mindst 

pga. spændingen i g-linjen, som 

Sort truer med at åbne. Og 

mulighederne er mange. Slag på 

g4 med bonde eller løber, kontra-

skak med løber eller dame, side-

skridt med kongen til h-linjen. 

Eller noget helt syvende? Hvad 

gør en klog fisk nu? 

27.Kh2? 

En af mange måder at gå planken 

ud, og nu vinder Sort. Ingen af 

ovennævnte hiv var bedre for 

Hvid, tværtimod, men … 

27.h4! ville bremse Sorts offensiv 

og give Hvid tid nok til at binde 

forsvar og angreb sammen til 

omtrent lige spil. I hvert fald 

ifølge fiskens som vanligt lange 

udredninger. Og vi lader den som 

vanligt rode med disse selv. 

27...Dh7 28.Dc4+   

28.Lc4+? Kg7! var ikke bedre, 

mens 28.Kg1 nok var bedre, men 

ikke nær nok.  

28...Le6! 

DIAGRAM 10 - HVID TRÆKKER 

Spillet er nu endegyldigt tippet, 

og der er ingen redning mulig for 

Hvid. Damen står i slag. Tårnet 

står i slag. Sort truer skak på h3.  

29.Tfd1 Lxc4  

Haps dame. Og 0-1 efter en 

usædvanlig forviklet, meget uklar 

og helt frem til de sidste få træk 

balanceret stilling med gode 

chancer til begge parter.  

Uklar skak rykker.   

clj 


