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SKAKPOSTEN
FROMS GAMBIT
I 2001, på Johannevej, spillede Jesper
og jeg vores første
FROMGAMBIT. Det
blev startskuddet
til en lang og spændende rejse
gennem et af skakkens yderområder. Efterfølgende har vi
spillet mange frommer, senest i
Rådvad i år, og jeg har også spillet en del med Mørke. Tidligere i
år blandede Mic sig i debatten.
Han afdækkede nogle vigtige
sprækker og flækkede gambitten
på langs. Det gjorde ondt, naturligvis, men også godt, for gennem
sprækkerne trængte nyt lys ind.
Og det ansporede mig til at færdiggøre et projekt, der længe har
ligget og ulmet, og hvis resultat
jeg hermed har den fornøjelse at
kunne præsentere: Et stort temanummer af SKAKPOSTEN udelukkende om FROMS GAMBIT.
Det kræver måske en særlig psyke at spille FROMGAMBIT. Åbningen scorer i praksis godt, men er
også risikabel - og fuldkommen
uforudsigelig. Man skal være
parat til at gå all in – og af og til
også ned med mand og mus.
Nærværende temanummer er
skrevet for dem, der er parate til
det. For de blodtørstige. For
skakkens vampyrer. Og der advares mod stærke scener.
clj

Introduktion
Froms gambit er det kække svar
på Birds åbning: 1. f4 e5!

Den er opkaldt efter danskeren
Martin Severin Janus From1.
Grundideen er hurtig udvikling af
Sorts kongefløj med det formål at
udnytte Hvids svækkelse af e1-h4
diagonalen. Og gerne støttet af
en løber på d6 efter fxe5, d6,
exd6, Lxd6. Dette medfører en
regulær mattrussel (Dh4+ etc.).
Angrebet kan understøttes af en
springer, der hopper Sf6-Sg4Sxh2. Og fremstød med f-, g- eller
h-bonden. Vi vil se eksempler på
det hele, som er ganske typisk for
modtaget Fromgambit.
Vi vil ikke beskæftige os med
mere blodfattige hiv som 1…d5,
der er det mest spillede i Bird. Og
måske også mest solide, hvis man
kan finde sig til rette i stillingstypen. Det har jeg selv haft problemer med, særligt den gang
KÅRES PARTISAN jævnligt hærgede
klubben. Efter at jeg opdagede
styrken i en tidlig …c5 er jeg ikke

Martin Severin Janus From, 1828 – 1895,
var en dansk skakspiller, der i 1860’erne
blev anset som Danmarks stærkeste.
Gambitten 1.f4 e5 blev opkaldt efter ham
efter at han i 1862 spillede den og vandt
et berømt parti over sin gamle lærermester Møllerstrøm. From deltog som
frivillig i slaget ved Fredericia i 1849. I sit
civile liv gjorde han karriere i fængselsvæsenet, først som assistent, og til sidst
som inspektør ved kvindefængslet Christianshavns Straffeanstalt. I 1891 blev
From Ridder af Dannebrog.

længere så bekymret. Et eksempel herpå blev bragt i SKAKPOSTEN
2014/17 og kan også ses i DWSUbasen.
DWSU-statistikken

siger dødt løb
mellem From og 1…d5. Sort vinder to ud af tre i begge tilfælde.
Heri er medtaget mange Mørkepartier, og ser man bort fra disse,
så fører From med en score på 68
pct., mens 1…d5 scorer 58 pct.
2.fxe5
Modtaget. Et giga alternativ er
afslaget 2.e4 med overgang til
Kongegambit. Og skulle der være
læsere, der frygter den med Sort,
så kan de godt stå af allerede nu.

afløst af 4…Sf6, der byggede på
samme ide, nemlig en tidlig
springer til g4 – og så kommer
det ud på et om den er hoppet
via f6 eller h6. Derfor har mange
gamle 4…Sh6-partier også stadig
relevans for nutidens analyser.

Det er der dog ingen grund til.
Skak er jo kun for sjov, og ret
beset, så har Sort talrige gode
svar. Dem må man så bare lige
selv støve op andetsteds.
Andre afslag er ikke særlig interessante og vil ikke blive gennemgået her. På det meste kan
Sort nakke f-bonden og tage den
derfra; dog hvis 2.Sf3? så 2…e4!
2…d6
Klassisk Fromgambit.
2…Sc6!? er Neo-From. Under 10
pct. af From-gambitterne kører i
dette spor i min database, men
gennemsnitsratingen hos de, der
spiller det, er højere end i klassisk
From (hhv. 2160 og 2090). Sorts
scoringsprocent ligeså (hhv. 68
og 50 pct.). Trækket berøres kort
i slutnoterne2, men bliver ellers
forbigået her af pladshensyn. En
enkelt advarsel skal dog gives:
3.d4? Dh4+! fulgt af Dxd4!
3.exd6!
Den klassiske fortsættelse - Hvid
napper bonde nummer to og
efter tilbageslag på d6 fører han
med netto én. Det er her de største From-slag er udkæmpet og vi
ser i de følgende partier 1 til 9 på
nogle af hovedvarianterne.
3.Sf3!? skal man ikke undervurdere, og jeg taler af erfaring. Vi
ser nærmere på dette, Mic’s hiv i
Kvistgård 2017 og Jespers i Rådvad 2017, i parti 10.
Efter den klassiske fortsættelse
(3.exd6) følger normalt
3…Lxd6!

Nok til intro. De ti analyserede
partier er:
HVID TRÆKKER – SORT TRUER MAT
Hvis Hvid ikke er på dupperne nu,
så falder øksen straks…
4.Sf3!
Eneste træk. Sort truede mat i 3,
og 4.g3? bliver fulgt op af 4…h5
med godt angreb. Alle andre
hvide træk giver ballede eller
direkte katastrofe efter Dh4+ (fx
4.Sc3?? Dh4+! og mat i to).
Sort står nu ved en skillevej. De
to hovedspor er 4…Sf6, som vi
ser på i parti 1 til 5, og 4…g5, som
vi ser på i parti 6 til 9.
4…Lg4 bør måske også nævnes.
Det har været promoveret af
Watson, og er muligvis ikke spor
ringere end de to hovedspor. Selv
har jeg nu ikke meget fidus til
det, for i From er det springeren,
der hører hjemme på g4, ikke
løberen. Mener jeg. Og Larsen.
Men allright, Sort kan selvfølgelig
håbe på 5.h3?? fulgt af en god og
lang nats søvn efter 5...Lg3 mat! 3
4…Sh6 skal også nævnes. Det var
det træk Martin Severin From
selv spillede mod Møllerstrøm i
1862 – og vandt med i 21 træk4.
Og når man slår op i Handbuch,
datidens åbningsbibel, så fylder
4…Sh6 det meste i afsnittet om
Fromgambitten. Det blev senere
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1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Lxd6 4.Sf3
4…Sf6
- 5.g3 Parti 1, Jesper-Christian
- 5.d4 Parti 2, Jesper-Christian
- 5.e3 Parti 3, Omerika-Knightcut
- 5.d3 Parti 4, Leosims-Knightcut
- 5.Sc3! Parti 5, Auchenberg-Lilja
4…g5
- 5.d4 Parti 6, Mørke-Christian
- 5.c3 Parti 7, Gratl-Pardo
- 5.g3 Parti 8, Jesper-Christian 7.Sg2
Parti 9, Christian-Mørke 7.d4
3.Sf3!? Parti 10, Mic-Christian

4…Sf6
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3 Sf6

4…Sf6 bliver af Taylor regnet som
sorts bedste svar. Larsen var vist
nok enig, selvom han selv bidrog
med hårdt skyts mod trækket.
Det kommer vi til. Bucker anser
4…Sf6 og 4…g5 for at være nogenlunde ligeværdige.

4…Sf6 truer helt enkelt …Sg4,
…Sxh2, …Lg3+ mat. Også her kan
Sort håbe på kasserolle-panikprofylaksen 5.h3?? fulgt af Lg3
mat! Og hvis du tvivler på, om
den slags kan ske i praksis, så
prøv lige at tjekke DWSU-basen
(og led efter et parti fra 2009).
Parti 1 – 5.g3

Jesper-Christian
DWSU 2001
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
Sf6 5.g3

Jesper. Har med sin vedholdende brug af Birds åbning gennem mere end 15 år været en
afgørende drivkraft bag udviklingen af From-gambitten i DWSU.

SORT TRÆKKER
Vi lægger ud med Jespers og mit
Fromdebutparti fra Johannevej,
hvor Jesper valgte 5.g3. Det er en
af hovedvarianterne hos Ekebjærg, der hælder til hvid fordel
efter alle undersøgte svar, inklusive 5…Sg4, 5…Sc6, 5…h5 og
5…Lg4. Fisken siger +0,3 og det
kan man alt efter temperament
udlægge som lille Hvid fordel
eller pæn kompensation til Sort.
Taylor anser 5.g3 for at være en
fejl. Han mener, at Hvid for let
kommer under pres efter den
simple sorte plan …h7-h5-h4 osv.
Jeg mener selv, at Taylor har fat i
noget der, men ikke, at 5.g3 er en
direkte fejl. Det kræver dog en
præcis opfølgning, ikke mindst

efter h7-h5-h4-planen. Den skal
vi se udfolde sig i nærværende
parti, der blev udførligt omtalt i
SKAKPOSTEN 2001 - fire år før Talor
skrev sin bog om Bird, og i Handbuch des Schachspiels 89 år før...
5...Sg4
Den konsekvente fortsættelse og en som vi vil se igen og igen i
nærværende temahæfte. Bucker
mener ikke, at det er det bedste
her pga. Larsens stærke svar
6.Sc3! som trækomstiller til 5.Sc3
Sg4 6.g3. Det ser vi på i parti 5.
5…Sc6!? er Buckers bedste bud,
og han finder (efter en gammel
Larsen-ide om lang sort rokade),
at Sort har kompensation efter
6.Lg2 De7 7.0-0 Lg4. Det har han
måske, men jeg har nu altid haft
det lidt svært med en tidlig Lg4 i
From, jf. også min omtale af Watsons 4…Lg4. Jeg ville derfor hellere forsøge med 7…h5! og så fx
8.Sc3 h4 9.gxh4 Sg4! 10.h3 Sge5
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med chancerigt spil for Sort (og
stadig mulighed for lang rokade).
5…h5 er Taylors bedste bud, og
han giver tre eksempler, der har
givet Sort godt spil i praksis:
6.d3 h4 7.gxh4 Sg4 8.Lg5 f6;
6.Lg2 h4 7.gxh4 Sg4 8.d4 Sxh2 og
6.d4! h4 7.gxh4 Sc6 8.c3 Lf5 9.Lg5
Dd7 10.Sbd2 0-0-0 etc. Her ser
Ekebjerg dog Hvid fordel efter
11.Lxf6 og Agermose [2] foretrækker (6.d4) Sg4 7.Dd3! Sc6
med vurderingen lige spil. Det
hele er ret komplekst og nærmere analyseret i slutnoterne5.
6.Lg2
Naturligt, men ikke bedst.
6.d4 - se parti 2 (5.d4 Sg4 6.g3)
6.Sc3! - se parti 5 (5.Sc3 Sg4 6.g3)
6…h5!
6…Sxh2? er fristende, men prematurt. Efter 7.Sxh2! Lxg3+ 8.Kf1

stod hvid bedst i MørkeChristian, Rådvad, 2014, 0-1.
7.d3 h4! 8.gxh4
Vi er fremme ved en nøglestilling
fra mit og Jespers parti, og den er
en fin illustration af potentialet i
et h-bonde-fremstød, hvis Hvid
spiller en tidlig g3.
HVID TRÆKKER
9.Lg5

SORT TRÆKKER
Sort er to bønder nede, men
trykket mod h2 og h4 er massivt.
Jeg husker, at jeg tænkte længe
over mit næste træk ind til jeg
besluttede mig for

Et stærkt svar fra Jesper med
løbergaffel på dame og tårn.
Først troede jeg, at jeg sad på
den gale side af en miniature.
Efter lidt hovedbrud fandt jeg så
det eneste-ene-hiv, som fisken
ser på et sekund med dommen
lige spil (og som er grunden til, at
fisken selv foretrækker 9.Sc3!
med en måske lille hvid fordel6).
9…Le7!

8...Sxh2 var mit andet alternativ.
Her er tilbageslag på h2 endnu
værre: 9.Sxh2? Dxh4+! eller
9.Txh2 Lxh2, begge med Sort
fordel. Til gengæld var træk som
9.Sc3 og 9.Le3 mere uklare. Her
vakler også fisken, dog med pilen
mest i retning af lille Hvid fordel.

behagelig for Hvid. Jesper har
givetvis dengang vejret ballade af
den slags og spillede i stedet for
10.Dd2?
Ej heller dette holder dog Hvid fri
af problemer. Forklaringen kommer ved Sorts træk 11.

8…Txh4
8...Lxh2!? var en anden model,
som jeg overvejede med ideerne
9.Sxh2? Dxh4+ og 9.Txh2 Sxh2,
begge med fordel for Sort for
enden af langhårede forviklinger.
Efter 9.Kf1! var sagen også forviklet, og her lykkedes det mig aldrig
at finde fuld afklaring. Fisken
dømmer lige spil.

Henry Edward Bird, 1829 – 1908, var en
engelsk amatørskakspiller, der i dag er
bedst kendt som fadderen til Bird’s
åbning. Bird frygtede ingen og spillede
gerne mod de største. Under en turnering i New York i 1876 blev han tildelt
verdens første skønhedspræmie i skak,
for et parti mod Mason. Bird er med hvid
på chessgames.com noteret for to sejre,
en remis og syv tab mod Fromgambitten, dvs. 75 % til Sort. Foto: Bradshaw.

HVID TRÆKKER
Stillingen oser nu af kaos. At den
ikke er ufarlig for Hvid kan ses af
varianter som 10.Lxh4 Lxh4+
11.Sxh4? Se3! (dametrussel)
12.Dd2 Dxh4 mat! 11.Kf1? Se3+!
med damefangst er ikke stort
bedre, mens 11.Kd2 Lg5+!
12.Sxg5 Dxg5+ heller ikke er

10.Lf4! var mindre klar med mulighed for syrede forløb som
10…Sf2! (med dame-tårn-gaffel
og muligt haps på Lf4) 11.Lxc7!
(med modtrussel på dame)
11…Dxc7 12.Kxf2 med kompliceret, men ifølge fisken lige spil.
Spilleligt var også 10.Lxe7 Dxe7
og nu ikke 11.Sxh4?, men 11.e4!
Her ville Sort efter 11…Txh2!
12.Sxh2 kunne fremtvinge remis
med Dh4+ (med evige skakker
eller mat). Uklart var 12.Txh2 og
12.Dd2.
10...Lxg5 11.Sxg5 Dd4!
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eksterne database (57 pct. i 48
partier). Taylor mener endda, at
det er Hvids eneste gode træk i
stillingen. Larsen blev aldrig
overbevist. Han hældte til sin død
til det sjældnere 5.Sc3, som vi ser
på i parti 5. Bucker er enig med
Larsen i, at 5.Sc3 er bedst.

HVID TRÆKKER

NOTERING OPHØRT - SORT I TRÆKKET

Nu ser man problemerne ved
10.Dd2: Sort truer både haps b2
fulgt af tårnhaps og skak på f2
fulgt af løberhaps. Jesper fandt
en vej, som begrænsede skaden,
og herefter bølgede det op og
ned. Sort slap dog aldrig helt den
fordel han fik efter 11…Dd4!

vidner også om en kaotisk afslutning i gensidig tidnød. Det endte
med, at Sort vandt på tid på et
hængende hår, og dermed blev
from-gambittens debut i DWSU et
klassisk drama fra start til slut.

12.e4 12.Kd1! Dxb2 13.c3! Dxd2+

Parti 2 – 5.d4

Sikrest (13...Dxa1 er uklar: 14.0-0!
Txh2 15.Tc1! {15.Sa3? Txg2! og damen slipper ud} fulgt af Sa3 og Hvid
vinder sorts dame for tårn nr. 2).
14.Sxd2 Se3 15.Lf1 15.Sgf3! Sc2+

16.Kf2 Sxa1 17.Sdf3 Th6 18.Sd4
c5 18...Ta6! 19.Sb5 Sa6 20.d4 Tf6+
21.Kg3 Tg6 22.Kf4 f6 23.Sd6+
Kd8 23...Kf8! 24.Sgf7+ Kc7
24...Ke7! 25.Sb5+ 25.Sxc8! Kb6
26.dxc5+ 26.Sfd6! Kxc5 26...Sxc5!
27.c4 27.Sbd6! Ld7 28.Le2 Sc2
29.Td1 Lxb5 30.cxb5 Sc7
30...Sab4! 31.Tc1 Se6+ 31...Tg2!
32.Kf5 Sf8 33.Txc2+ Kd4 34.Tc4+
34.Kf4! Ke3 35.Ld1

Jesper-Christian
DWSU sommerlyn 2009
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
Sf6 5.d4

Nu først til 5.d4. Også det kan
byde på vilde forviklinger.
5…Sg4
Hovedsporet – og den mest principielle fortsættelse i From.
5…0-0 har Larsen spillet med
succes. Det er samtidig fiskens
foretrukne, med vurderingen lige
spil, og det, der giver den bedste
score i min eksterne database (61
pct). Det anfægter ikke Taylor,
der ”finder det svært at tro, at
dette stille udviklingstræk kan
give Sort fuld kompensation for
den ofrede centrumbonde”. Min
egen erfaring på chess.com flugter mest med Taylors vurdering.
Eller også var Omerika (1802)
bare for stor en mundfuld.

SORT TRÆKKER
DIAGRAM

Her standser noteringen, hvor
Sort fører med en kvali og +5 på
fiskebørsen. På brættet virkede
sagen nu alt andet end klar. Beretningen fra SKAKPOSTEN, hvor
partiet endnu var i frisk erindring,

Efter Fromdebuten i 2001 med
5.g3 skiftede Jesper snart over til
5.d4, og det har siden da været
hans hyppigste svar. Det er også
stillingens mest spillede træk
(foran 5.g3); det er det mest analyserede og det er det træk, der
giver Hvid den bedste score i min
5

HVID TRÆKKER
6.Dd3!
Siden Handbuch des Shachsspiel
har det været god latin, at dette
er Hvids stærkeste træk, og det

vidste Jesper godt. Det er her
mange mesterslag er udspillet i
Fromgambitten og det er herfra
det meste teori er udviklet.
Trækket har tre åbenlyse kvaliteter: Den mulige skak på e4, den
indirekte dækning af g3 og rømningen af d1. Pointerne kan illustreres, hvis Hvid i stedet spiller
et par træk med hovedet under
armen: 6.a3? Sxh2 7.Sxh2??
Lg3+! (mulig, fordi g3 er ikke
dækket nu) 8.Kd2 (tvunget, da d1
ikke er rømmet) Dxd4 mat!
6.Lg5 er jeg rendt ind i for nylig.
Efter 6…f6! 7.Lh4 g5 stod Sort
allerede bedst og vandt senere i
Cptnahab 1716 - Knightcut 1707,
Chess.com, 2017. 6…Sc6 og
6…De7 havde også været godt.
6.g3!? har været spillet af Mørke
(også via trækomstillingen 5.g3
Sg4 6.d4), som i to tilfælde havnede i en ugunstig stilling og tabte efter 6…h5 7.Lg2?! h4! 8.Lg5?
Bedre for Hvid var 8.Dd3 eller det
mere vilde 8.gxh4, begge med
uklart og circa lige spil. Og endnu
bedre 7.Dd3! med et lille plus til
Hvid. Det hele er indgående behandlet i slutnoterne5.

SORT TRÆKKER
6…c5!

”Trækket har tre åbenlyse kvaliteter:
Den mulige skak på e4, den indirekte
dækning af g3 og rømningen af d1”
Et vigtigt træk, der kan være
svært at se. Handbuch så det som
ligeværdigt med 6…Sc6. Fisken
anser 6…c5! som bedst – alligevel
med Hvid i overkanten. Taylor
forklarer styrken i 6…c5! med, at
Sort, som har ofret begge sine
centrumbønder, har behov for at
slå Hvids centrum i stykker nu.
Han giver samtidig nogle grunde
til, at alternativerne er ringere:
6…Sc6. Det vigtigste for Hvid at
huske efter dette hiv er, at hans
standardplan med dronningeskak
fra e4 ikke dur nu, idet 7.De4+?
mødes stærkt af Le6! med bedre
spil for Sort end i partiforløbet (fx
8.d5? Sf6!; 8.Sg5 Sf6!7 eller 8.Lg5
Dd7). Skidt for Hvid er også 7.d5?
Sb4! 8.De4+ Le7. Efter 7.c3 (Taylor), som arbejder for et stærkt
Hvidt centrum, eller måske straks
7.e4!? eller fiskens 7.a3, er Hvid
bedre stillet. Stabile stillinger er
der dog ikke tale om, og dette er
ikke stedet at udstede garantier.
6…0-0. Dette ”overmåde stille
træk” giver Taylor ikke meget for.
Han påpeger, at ECO (som præsenterer trækket som spilleligt)
overser, at Hvid efter 7.e4 c5
8.e5 Le7 kan spille 9.h3! med klar
fordel. Fisken er enig – og føjer
spot til skade ved at oplyse, at
der heller ikke er andre gode
opfølgninger for Sort efter 6…0-0.
7.De4+!
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Jesper følger proaktivt teoriens
hovedspor, og her er dronningeskakken fin (7.c3 er for langsom
og 7.dxc5 Lxc5 8.Dxd8 Kxd8 efterlader Hvid med splittede bønder
og en sårbar kongestilling).
Vi er havnet i en nøglestilling:

SORT TRÆKKER
7…Le6
Teoribøgerne har længe fokuseret mest på dette træk, som giver
pokker i bonden på b7. Det er
også det mest spillede træk i
stillingen. Taylor siger, at han
efter 30 års undersøgelse stadig
ikke aner, hvem der står bedst.
Maskiner som Stockfish og
Houdini tør godt vælge side. De
siger lille Hvid fordel. Både Ekebjærg og Bucker mener også, at
det i sidste ende er til fordel for
Hvid - efter svære forviklinger.
7…Le7 var hovedvariant i Handbuch i 1916, og det er, interessant nok, også det træk, der topper listen på fiskebørsen i dag -

med påstand om lige spil. Bucker
har også givet det gode ord med
på vejen i 2010. Taylor har en
anden opfattelse med henvisning
til 8.e3 0-0 9.Ld3 f5 10.Lc4+ Kh8
11.Dd3 og kommentaren ”leaves
Black nothing for the Pawn”. Det
mangler han så stadig lige at få
overbevist fisken om. Den mener,
at Sort har mindst lige spil efter
11…f48 og 11…a6.
7…De7 8.Dxe7 Lxe7 9.e3 ”is even
worse”, siger Taylor. Her er fisken
enig og tilføjer, at 9.d5 er endnu
værre for Sort.
7…Kf8!? er en relativt ny ide, som
briten James Vigus har fået stor
ære for efter en artikel i 2008.
Om han huskede at fortælle, at
trækket blev anbefalet allerede i
2001 af danske Ove Ekebjærg i
dennes imponerende trebindsværk ”Froms-gambit” ved jeg
ikke. I dag kan gud og hver mand
få øje på trækket, hvis bare de
har en maskine. Fisken sender
det til tops efter 10 sekunder, i
tæt kamp med 7…Le7. Jeg har
endnu ikke selv forsøgt trækket,
og synes også det ser lidt aparte
ud. Taylor ignorerer det helt.

HVID TRÆKKER
8.Dxb7?!

Jesper lod sig friste af testamentebonden, og det mener jeg
(modsat Taylor) var tvivlsomt.
Ikke sådan at forstå, at Sort nødvendigvis får fordel, men der var
bedre og Hvid overlader nu initiativet til Sort, som kan få godt og
fremadrettet spil. Nøglen, som
Taylor overser, er et løbertrick,
som vi kommer til om lidt.
8.Sg5! er den klassiske teoris
hovedvariant, det mest spillede
træk i praksis og ifølge fisken det
eneste, der kan bringe Hvid på
sporet af en fordel. Taylor analyserer den kritiske variant,
8…Lxh2, over 11 sider. Vi nøjes
her med et resumé, ikke af ulyst,
for det er medrivende stof, men
af pladshensyn. Taylor fortsætter
9.Sxe6 Dh4+ 10.Kd2 fxe6 11.Txh2
Dg5 12.e3 Sxh2 13.Dxe6 De79
14.Dc8+ Dd8, hvor Hvid kan
fremtvinge remis med 15.De6+
De7 16.Dc8+ etc., og hvis 15.Lb5+
Sc6, så anser Taylor både
16.Dxb7 og 16.Lxc6+ som uklare.
Fisken vakler og hælder til hvidt
plus til begge med 16.Lxc6+ i top.
8.d5!? bør også kunne komme på
tale, mener Taylor, ”særligt for
typer, der måtte foretrække lidt
mere kontrollerede stillinger”.
Jesper stod dog næstbedst efter
8…Sf6 9.Lg5? Da5+ og kunne
have stået værre endnu efter
9…Sxe4 i Jesper-Christian, DWSU,
2007. Bedre var 9.Da4+, men her
påpeger Agermose Jensen, at
Sort får godt spil efter 9…Ld7
10.Db3 Dc7 11.Lg5 (11.h3??
Lg3+) Sg4 12.Sbd2 0-0 13.Sc4 b5
14.Sxd6 Dxd6 15.c4 Te8. Bucker
tilføjer, at 15…h6 16.Ld2 Sa6
giver Sort en lille fordel.
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Timothy Taylor, multikunstner, international skakmester og forfatter til mange
skakbøger, herunder Bird’s opening. Bird
er en fast del af Taylors eget repertoire.

8.c3!? rangerer ikke højt hverken
hos fisken eller i teoribogen, men
det scorer 3½ af 5 på chesslive.de
(gratis online database med over
8 mio. partier). Jesper prøvede
det og kunne efter 8…cxd4
9.cxd4 0-0 have fået godt spil
med 10.Sc3 eller 10.e4 (istf.
10.e3, som gav Sort godt spil
efter 10…Sc6 og desuden tillod
10…Sxh2, Jesper-Christian, Tisvilde, 2012). Bedre for Sort er formentlig 8…Sc6.

SORT TRÆKKER
8...Ld5!
Sort sætter en forgiftet løber i
slag. Og kan nu udvikle med
tempo og stærkt angreb.

8…Sd7 er Taylors variant, hvilket
er en kedeligere og mindre proaktiv spillemåde. Hvid har mange
svar med mulighed for nogenlunde lige spil. Efter teksttrækket
har han kun ét, nemlig:

ringen lige spil, mens teksttrækket skulle give Hvid en lille fordel.
Det er måske sandt, men endnu
vist nok i småtingsafdelingen.
Mere voldsomt blev det efter
11.Sg5 Sf6 12.dxc5 Da5+ 13.Ld2
Dxc5 og nu…

9.Db5+ !
Selvfølgelig ikke 9.Dxd5?? Lg3+!

SORT TRÆKKER

9…Lc6

16…Se4! vinder på grund af den
giftige pointe 17.Dxc6? Dc1 mat!
og hvis fx 17.Dd1, så Tfd8 med
ødelæggende angreb.

OK og fremadrettet, men
9...Sc6!? er måske i sidste ende
bedre. Efter 10.e3? (dækker d4)
0-0! har Sort fået samlet alle venner til angreb og fisken kvitterer
med +3. 10.Sc3 mødes godt med
Tb8! og 10.Lg5 med a6! 10.dxc5?
dur slet ikke pga. 10…Tb8! og
igen +3 til Sort. Heller ikke andre
træk ser rigtig gode ud for Hvid.

HVID TRÆKKER
14.Lc3?

Efter teksttrækket fik Hvid stabiliseret og vendt trykket den anden vej med skarpt modangreb:
17.Tg1 Dc1+ 18.Dd1 Dxd1+
19.Kxd1 Notering ophørt.

Hvid hænger sin springer i slag,
men hvis haps på den, så også
haps på løberen på d6. Skulle der
være noget galt i det?
14…Sbd7?
Jeg har nok tænkt, hvis jeg overhovedet tænkte, at haps og haps
kunne komme ud på ét, men
sådan hang det ikke sammen.
NOTERING OPHØRT - SORT I TRÆKKET

HVID TRÆKKER
10.Qd3!
Jesper vælger det bedste af tre
mulige felter til damen.
10.Db3/Dc4 giver begge Sort fordel på fiskebørsen efter cxd4 og
er trods minusbønderne så godt
som vundet efter 11.Sxd4? 0-0!
10…0-0

14...Dxg5! 15.Dxd6 Se4! havde givet Sort vindende angreb. Forklaring følger nedenfor.

16…Lxg2?

Jeg husker ikke fortsættelsen
herfra, blot at det endte med, at
Jesper vandt på brutal vis, og
dermed (ifølge databasen) indkasserede sin første og meget
velfortjente sejr over Fromgambitten i DWSU.

Spørgsmålstegn fordi der var
flere bedre træk og i hvert fald ét
gevinststræk. Trækket i sig selv er
godt nok til lige spil.

Det var samtidig den første sejr
over gambitten i det hele taget i
DWSU – i hvert fald blandt partierne i databasen.

15.b4? 15.Sf3 Dxg5 16.Dxd6
DIAGRAM

Ekebjærg og fisken ville hellere
have spillet 10…cxd4, med vurde-

1-0
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”Ét er teori, noget
andet praksis”

Parti 3 – 5.e3

Omerika - Knightcut
Chess.com 2016
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
Sf6 5.e3

SORT TRÆKKER
Dette tilsyneladende beskedne
træk, 5.e3, kommer man desværre ikke udenom at forholde sig til,
hvis man som Sort vil være velforberedt i Fromgambitten. Jeg
har selv som Knightcut mødt det
uforberedt
to
gange
på
chess.com, hvoraf nærværende
var den ene. Den anden tabte jeg
også. Ekebjærg behandler den
indgående og ser Hvid fordel i
stort set alle varianter, lille, men
dog fordel. Undtagen i én, som
han finder uklar, og den kommer
vi til om lidt. Vigus peger på 5.e3
som en interessant mulighed.

6.De2! er iflg. Ekebjærg og Vigus
den kritiske fortsættelse, mens
fisken, som er cool, hellere vil
prøve at føre Hvid gennem skærsilden efter 6.d4 eller 6.g3, begge
med tricky komplikationer, som
vi kommer til at forbigå her. Ekebjærg fortsætter (6.De2) Sc6
7.Sc3 0-0 8.Se4 og når en kritisk
stilling, som han finder uklar.
Fisken ser en Sort fordel efter
både 8…Sb4 og 8…Lf5, men påpeger, at 8.a3, 8.d3 og 8.g3 alle
er stærkere for Hvid og alle med
nogenlunde lige spil.

6.Le2?
Hæ! Ét er teori, noget andet
praksis. Og efter dette træk skulle Sort allerede stå til gevinst!

Trods min kvalifangst og klare
fordel her lykkedes det mig ikke
at køre en pind i hus i sidste ende. Måske det hænger sammen
med, at vi spillede 3-minutterslyn. I starten gik det ellers fint:
8.Sxh2 Dh4+ 9.Kf1 Dxh2 10.Lf3
Dh1+ 10…g5! Og tæt på +3 til
Sort. 11.Ke2 Dxd1+ 12.Kxd1 c6
13.d4 Sd7 14.c4 0-0 15.e4 Sf6
16.Lg5 Lg4 17.Lxf6 Lxf3+ 18.gxf3
gxf6 19.Kc2 Tad8 20.Kc3 Kh8
21.Sd2 Tg8 22.d5 cxd5 23.cxd5 f5
24.Kd4 fxe4 25.fxe4 Tg4 26.Tf1
Kg7 27.Sc4

SORT TRÆKKER
6…Lxh2!
SORT TRÆKKER

5…Sg4!
Den konsekvente og heldigvis
også bedste fortsættelse.

7…Sxh2

Det er altid værd at undersøge,
om det holder at nakke på h2 –
og om det er springeren eller
løberen, der skal nakke først. Her
er det godt at nakke på begge
måder - og bedst med løberen.
7.Txh2

Jeg har stadig min kvali og pænt
plus. Men her ryger jeg i en fælde, der sikrer Hvid lige spil.
27…h5? 28.Se5!
Av, nu falder f7. Og en ulykke
kommer sjældent alene…

7.Sxh2?? Dh4+ og mat i 2. Nu
vinder Sort i stedet en kvali med
9

28…Tg2 29.Txf7+ Kh6 30.Txb7

Parti 4 – 5.d3

Leosims - Knightcut
Chess.com 2017
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
Sf6 5.d3

6…Lxh2! 7.Sxh2 Dh4+ 8.Kd2 Sf2
9.De1 Dg5+ etc. Han må derfor
forhindre dette – eller i hvert fald
begrænse skadevirkningerne af
et bombenedslag på h2. Der er
flere muligheder og de kan i
praksis være svære at se.
6.e4?
Nærliggende, men forkert. Nu får
Sort fordel af bombenedslaget.

SORT TRÆKKER

6.e3! ville derimod sikre Hvid
godt spil. Hvorfor det er bedre
end det tilsyneladende mere
proaktive teksttræk fremgår af
noten til Hvids syvende træk.

30…h4??
Ups. De pokkers springere – og så
i lyn!
31.Sf7+! Kh5 32.Sxd8 Kg4 33.e5
h3 34.Th7 Txb2 35.e6 Txa2
36.Sc6 a5 37.Se5+ Kg3 38.e7

SORT TRÆKKER
Partiet her et godt eksempel på,
hvordan Sort kan få hurtig succes
med sin simple plan - Sg4 fulgt af
haps på h2. Det er samtidig værd
at hæfte sig ved noterne. De
viser, hvordan Hvid kunne have
forstyrret Sorts planer med
lovende modspil.
5…Sg4!

SLUTDIAGRAM

Det tematiske fromtræk. Den
kolde fisk mener, at 5…0-0 og
5…Sc6 kan være lige så godt.

6.Sc3, 6.g3 og 6.c3 var andre
spillelige fortsættelser, som vi
ikke berører nærmere her.
6…Sxh2

Her faldt min klokke så i slag og
godt det samme. Hvid har mat i
otte. 1-0.
Alt i alt er jeg - trods nederlaget ikke bekymret for denne variant.
Sort stod til gevinst fra træk 6 og
hele vejen frem til de to bukke,
der vendte og afgjorde spillet. De
var unødvendige, og selv ved
bedste spil i træk 6 vil Hvid næppe kunne regne med stor fordel.
Måske slet ingen.

6.Lg5?! (Zukertorts gamle anbefaling) var jeg rendt ind i i et tidligere Chess.com-parti og kunne
der (som påvist allerede i Handbuch) efter 6…f6! 7.Ld2 have
sikret mig kvalifangst med
7…Sxh2! I stedet spillede jeg det
slappere 7…0-0 med lige spil,
som jeg senere tabte (OmerikaKnightcut, 2016, 1-0).

Bombenedslaget. 6…Lxh2 kunne
også være kommet på tale.
7.Txh2?
Nu går det helt galt.

HVID TRÆKKER
Hvis Hvid nu spiller passivt, fx
med et kasserollehiv som 6.a3?,
så får Sort det bedste spil efter
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7.Sxh2! var bedre og efter
7…Dh4+! ikke 8.g3?, men 8.Ke2!
Lxh2 9.Sbd2! med en fortsat vanskelig, men måske ikke helt uspillelig stilling. Efter 8.g3? kunne
spillet være fortsat 8…Lxg3+
9.Kd2 Lxh2 10.De2:

Parti 5 – 5.Sc3!

Auchenberg–Lilja
Politiken Cup 2001
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
Sf6 5.Sc3!

ANALYSEDIAGRAM - SORT TRÆKKER
Kig godt på denne stilling. Den
rummer en vigtig hemmelighed.
Hemmeligheden er, hvorfor 6.e3!
var afgørende bedre end 6.e4?
Som det ses, kan Sort i diagrammet spille 10…Lf4+! fulgt af haps
på tårnet. Derfor har Sort i diagrammet en afgørende fordel.
Fisken takserer den til +3, hvilket
er så godt som vundet spil. Havde
Hvids e-bonde derimod stået på
e3, så ville Sort ikke have denne
temposkak og stillingsbedømmelsen ville være stik modsat.
Fisken siger stadig circa plus 3,
men denne gang til Hvid. Diagrammet er et godt eksempel på
den slags små djævle, der gemmer sig her og der og alle vegne i
From-gambitten.
7...Lxh2 8.Sxh2 Dh4+ 9.Ke2 Qxh2

Johannes Hermann Zukertort 1842-1888
(tv) mod Wilhelm Steinitz 1836-1900 (th)
under verdens første VM-match i skak i
1886. Zukertort, som tabte matchen,
bidrog med tidlige analyser af Froms
gambit og opnåede ud over en række
bemærkelsesværdige bedrifter på skakbrættet stor anerkendelse for sin indsats
som soldat, musiker, linkvist, journalist
og politisk analytiker.

SORT TRÆKKER
Sort har sikret sig en kvali og klar
fordel. Den burde være tilstrækkelig til at køre sejren i hus i en
sejtrækker, selv hvis Leosims
havde fået tænkt sig godt om.
Det blev dog ikke nødvendigt
med nogen sejtrækker, for
Leosims havde slet ikke tid til at
tænke sig om (det var vist nok en
tre-minutters lyn), og efter
10.Le3??
slukkede jeg lyset med
10...Lg4+!
som blev fulgt af
11.Kd2 Lxd1 12.Kxd1 0-0 13.Sd2
Sc6 14.Sf3 Dd6 15.Ke2 Se5
16.Sxe5 Dxe5 17.Te1 Dxb2
18.Kd2 a5 19.Le2 Ta6 20.d4 Tg6
21.Ld3 Dxa2 22.e5 Txg2+ 23.Kc3
Da3+ 24.Kc4 Da4+ 25.Kd5 Dc6#
0-1.

HVID TRÆKKER
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5.Sc3! blev anbefalet af Larsen
allerede i 1964 - efter at han med
netop det træk havde tabt et
parti til Søby. Larsen mente nemlig, at fejlen først kom senere i
partiet. Alligevel blev 5.Sc3 af
mange anset for at være suspekt
og i ECO gav O’Kelly gav ligefrem
trækket et ”?” med henvisning til
5…Sg4 6.Se4 Sxh2! med fordel for
Sort. Samme argument brugte
Taylor til at affeje 5.Sc3 i sin Birdmonografi i 2005. Først da Larsen
efterfølgende i sin da modne
alder i anmeldelser af Taylors bog
i Kaissiber og Skakbladet mindede om sin oprindelige pointe
(5.Sc3 Sg4 og nu ikke 6.Se4, men
6.g3!) blev 5.Sc3! omsider rehabiliteret. Og ikke nok med det;
det har siden i stigende grad
blandt From-specialister været
anerkendt som Hvids stærkeste
svar på 4…Sf6. Vi vil af samme
grund bruge en del spalteplads
på analyser af denne variant.
Gendrevet vil jeg ikke sige, at
4…Sf6 er, men tilstanden er kri-

tisk – og man skal ikke lade sig
narre af udfaldet af nærværende
parti. Den triste forklaring kommer i noten til træk 11.
En væsentlig styrke ved 5.Sc3 er
muligheden for en hurtig Se4.
Larsen sammenligner med en
symmetrisk variant med modsatte farver, hvor Hvid vinder, og
understreger, at man heraf ikke
kan slutte, at det samme så er
godt for Sort et tempo nede.
Hvids mertempo efter 5.Sc3 er
med Larsens ord ”kolossalt”.
5…Sg4
“Eneste træk”, Larsen, og så langt
er han enig med Taylor.
5…Sc6 analyseres meget af Bucker, som finder, at det er Sorts
mindst ringe træk. Alligevel konkluderer han efter langhårede
beregninger, at Hvid står bedst
efter 6.d4 0-0 7.e4 Lg4 8.Le3, og
det giver fisken ham ret i. Hvid
har jo også en merbonde, og
hvad laver forresten den løber på
g4? Det er springerens plads!
5…0-0!? er fiskens favorit - med
en vurdering mellem lige spil og
lille hvid fordel. Mørke har prøvet
det to gange, begge med tårne i
de halvåbne d- og e-linjer og idérige angrebsplaner. Men endnu
ingen pind: 6.g310 Te8 7.Lg2 Lg4
8.0-0 c6 9.d4! Dc7 10.Dd3 Sbd7
11.e4 Tad8 12.e5? (12.Le3! +=)
Sxe5! 13.Sxe5 Lxe5 14.Le3 c5
15.d5 Lxg3? (12.Dc8 =+) 16.hxg3!
med gevinststilling, ChristianMørke, Fælledparken 2014 (1-0);
6…c6 7.Lg2 Lg4 8.0-0 Sbd7 9.d3+=
(9.d4!) Dc7 10.De1 Tad8 11.e4
Tfe8 12.Le3 Sh5 13.Lf2 (13.d4!?)

Bent Larsen, 1935 - 2010. Den danske
stormester var en flittig Bird-spiller,
særligt på sine yngre dage, og bidrog
frem til kort før sin død med vigtige
analyser af Fromgambitten.

Se5 (f5 14.d4!) 14.Sxe5 Lxe5
15.De3 (15.Le3!) b6 16.Dg5 Sf6
17.d4!? (17.a4+=) Lxd4? (Txd4!?)
18.Lxd4 Txd4 19.Txf6! 1-0, Christian-Mørke, Rådvad, 28/5 2017.
Teksttrækket, Larsens ”eneste
træk”, er efter min mening mere
tro mod Fromgambittens grundidé (fløjangreb), men helt afskrive fiskemørkefavoritten skal man
næppe – og på chesslive.de
scorer Sort 50 pct. i 25 partier.
6.g3!
Larsens nøgletræk, som blev
fejlvurderet af O’Kelly og Taylor –
og mange andre skriftkloge gennem et halvt århundrede.

SORT TRÆKKER – kan h2 slås?
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Det store spørgsmål i sagen er,
om Sort i denne kritiske stilling
kan tillade sig springhaps på h2.
Det var det træk Søby brugte til
at nakke Larsen i deres berømte
parti fra 1964. Og som anført i
introen, blev 5.Sc3 herefter anset
som en fejl og springerhapset
som gendrivelsen. Tegnsætningen var 5.Sc3? Sg4 6.g3 Sxh2!
I dag bytter førende Fromanalytikere om på ”?” og ”!”.
Selv har jeg arbejdet med stillingen i mere end 15 år. I SKAKPOSTEN
2001 påstod jeg Sort fordel efter
6...Sxh2, og efter Larsens boganmeldelse i Kaissiber, hvor han
plæderede for det modsatte, gik
jeg til angreb på hans analyser i
et læserbrev. Uden held. Som
omtalt i SKAKPOSTEN 2007 gendrev
chefredaktør Bucker alle mine
analyser - og bakkede Larsens op.
6…Sxh2?!
Jeg nægter stadig at give trækket
et blankt ”?” selvom jeg i dag
hælder mest til at give Larsen ret.
Det betyder, at hvis 5…Sg4 skal
retfærdiggøres, så må der efter
6.g3! findes noget bedre end
6…Sxh2. Larsen peger selv på
6…h5!, men dæmper straks glæden med 7.Se4! h4 8.Sxd6+ Dxd6
9.gxh4 Sc6 10.d4 Lf5 11.c3 Le4
12.Dd2 og bedømmelsen fordel
til Hvid. Fisken påpeger, at 11…00-0! giver Sort bedre spil for de
to bønder, hvorefter Vigus kommer Hvid til undsætning med
10.d3 fulgt af Dd1-d2-f4. Det
ryster ikke fisken, som finder, at
Sort efter (10.d3) Ld7 11.Dd2
0-0-0 har godt spil for bønderne.

En vigtig pointe i Larsens system
er, at Hvids springer på e4 generer Sorts monsterløber på d6 og
samtidig forsvarer g3 og f2.
Heldigvis bærer hele komplekset
præg af marginalbetragtninger,
hvor pendulet nok svinger mest
ud til fordel for Hvid, men Sort
har stadig udsigt til aktivt spil –
og nogen kompensation for bonden. Kun mere praksis vil kunne
vise, om det er nok.
7.Txh2
Naturligvis ikke 7…Sxh2? Lg3#!
7…Lxg3+ 8.Tf2

SORT TRÆKKER
En ny kritisk stilling er nået. Ekebjærg og Agermose Jensen bedømte begge stillingen til fordel
for Sort. Ditto gjorde jeg selv i
SKAKPOSTEN, og i mit læserbrev i
Kaissiber prøvede jeg de mest
lovende varianter af. Og som
nævnt blev de alle gendrevet i
samme nummer af chefredaktør
Bucker med Rybka-underbygget
påstand om Hvid fordel. Siden er
computerne blevet skrappere,
men desværre har ingen af dem,
som jeg har, kunnet finde noget,
der er rigtig overbevisende for
Sort – ej heller teksttrækket.

8…Lxf2+
Sort indkasserer kvalien med det
samme, og det var også et af
mine egne bud på bedste sorte
træk i mit læserbrev.
8…Lg4 var et andet af mine forsøg. Det byggede på Ekebjærg
med påstand om lille Sort fordel
efter 9.Se4 (Larsen11) Lxf2 10.Sxf2
Lxf3 11.exf3 0-0. Bucker afviste
og påstod klar hvid fordel efter
12.d4. Fisken er enig og tilføjer,
at 12.Lg2 også er gunstigt for
Hvid. Nåh, og øv.
8…Lf5 forsøgte jeg mig også med
– for at eliminere Larsens irriterende Se4. Mod 9.d3 gav jeg 0-0
10.e4 Lxf2 11.Kxf2 Lg4 12.Lg2 f5,
hvilket ser lovende ud for Sort,
og det er fisken enig i. Bucker
havde bare en bedre maskine
end jeg og påviste, at Hvid får
godt spil med 10.Le3 Te8 11.Dd2
De7 12.Sd5 Dd7 13.c4 c6 14.Sc3
De7 15.Ld4. Det er min nyere fisk
desværre enig i og selvom den
anviser 14…Lxf2+ (istf. 14…De7)
og nu ikke 15.Lxf2? Dxd3!, men
15.Kxf2!, som bedre for Sort, så
vurderer den, at Hvids to lette er
et større aktiv end sorts tårn og
merbonde. Den melder +1 til
Hvid - og jeg igen: Nåh, og øv.
I mit studerekammer boblede
flere redningsforsøg. Træk som
8…f5!?, 8…g5!? og 8…h5!? så ud
til at kunne indlede en lovende
bondelavine. Andre hiv som
8…Le6, 8…Sc6 og 8…0-0 havde
hver deres finurligheder. Desværre var der ikke nogen af dem, der
så ud til at føre til noget overbevisende stillet overfor det kolde
isenkrams iskolde beregninger.
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Og 15 års undersøgelse har ikke
kunnet rokke herved. Endnu.
9.Kxf2
Eneste træk
9…g5 10.d4 g4
Vi er nu fremme ved en ny nøglestilling, som jeg proklamerede
sort fordel i i Kaissiber:

HVID TRÆKKER
En god illustration af sorts potentiale kan ses, hvis Hvid nu – såre
naturligt – bare flytter hesten:
11.Se5? Dh4+! 12.Ke3 (12.Kg2?
f6!; 12.Kg1? f6!) 12…c5! med
skarpt modangreb og pænt plus
til Sort i en kompliceret stilling.
Herligt og lige efter bogen, men
Bucker havde en anden ide, hvor
Hvid straks ofrer springeren…
11.d5!! gxf3 12.Dd4! med Hvid
fordel i alle varianter. Det ser
vildt ud, og det er vildt, og det er
From i en nøddeskal. Og det var
så den sidste og værste af Buckers gendrivelser af mine forsøg
på at forsvare 6…Sxh2 i Kaissiber.
Auchenberg fandt på noget helt
tredje:
11.Lg5!?

Dette er også stærkt, og kunne i
teorien have sikret Hvid godt spil.
Men igen - hæ, hæ – så er praksis
og teori ikke altid det samme. Og
slet ikke i From, hvor maskineriet
godt kan forlede en til at tro, at
Sort bare står dårligt fra start og
ender med at tabe.
Jeg vil derfor lige minde om den i
indledningen refererede statistik:
From vinder mere end to ud af
tre spil i DWSU, og selv på højere
planer holder den stand med ca.
50 pct. Og så tabte Larsen med
Hvid jo altså i praksis til Søby
uanset hvad teorien i dag måtte
mene om det. Og se nu bare,
hvad der i praksis skete for Hvid i
partiet her:
11…f6! 12.Lh4 gxf3! og nu

Igen får vi nu et klasseeksempel
på, at From i praksis kan være en
kompliceret affære, selv for en
spiller med rating over 2000:

Hvid så så ikke det frelsende
19.Te1!, men bukkede med
19.Th1?
hvorefter Sort igen stod til +2 og
dermed klar gevinst efter
19…Sd7!
Spillet fortsatte med lignende og
værre unøjagtigheder – og vi
taler altså om spillere, der begge
lå på rating 2000+:

HVID TRÆKKER

20.Sf5 Db6 21.Lb3 Db5? Gummiarm. Bedre 21…Se5! 22.Se7 Kg7?
Mere gummiarm. 22…Lh5! og Sort
vinder 23.Dh3? Upræcist. 23.De3!

17.Sg3?
Nærliggende, men forkert. Nu får
Sort klar fordel. Vejen for Hvid til
fortsat lige spil er det mindre
nærliggende
17.Df3!
Lxe4
18.Dxe4, hvor Hvid trods minusbonden og en kvali nede skulle
kunne holde lige spil.

med lige spil

23…Tad8? Brøler.

23…Tae8! og Sort vinder-+ 24.Sxg6?
Brøler. 24.Lg3! og Hvid vinder
24…hxg6! Perfekt. Nu står Sort til
gevinst. Hvorefter…

17…Lg6 18.Df3

HVID TRÆKKER

HVID I TRÆKKET

13.Se4?
Et nærliggende hiv med dobbeltangreb på f6. Ikke desto mindre
er det en fejl, og fisken ændrer
nu barometerstanden til lille plus
til Sort. Bedre var
13.exf3! med fortsat kompliceret
spil - og mere end +1 til Hvid.
13…fxe2 14.Lxe2 0-0 15.Lc4+ Kh8
16.c3 Lf5

…hvid opgav. Eller også var der
bare vingefald. 0-1.
SORT TRÆKKER
Jeg bliver gladere og gladere for
dette spil på Sorts vegne. Det
viser, at alt er muligt i praktisk
spil i From. Sort kunne her ifølge
fisken have sikret sig plus 2 med
18…Sc6!, men gav Hvid chancen
for lige spil efter
18…Dd6?
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Sammenfattende vil jeg sige, om
Larsen-varianten (4…Sf6 5.Sc3!),
at den fortsat ser kritisk ud i teorien, men åbenlyst også - og det
er en ikke ringe trøst - byder Sort
gode muligheder i praksis, selv i
2000+ segmentet.
Efter denne maraton med 4…Sf6
vender vi nu blikket mod 4…g5.

4…g5 – Intro
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3 g5

”For romantiske angrebsspillere
er Froms gambit det helt rigtige”
langt ned i teorien. Det vil bringe
dig i den rette from-stemning vampyrstemningen.

HVID TRÆKKER

”For romantiske angrebsspillere
er 1…e5, Froms gambit, det helt
rigtige, selvom det efter 2.fxe5 d6
3.exd6 Lxd6 4.Sf3 g5 5.g3 ikke er
helt sikkert, at Sort har erstatning
for bonden”, Bent Larsen.
”I wouldn’t say that this line is
completely refuted yet, but it’s
certainly in a bad way, and the
prognosis is not good!”, Taylor.
Måske var Larsen i virkeligheden
enig med Taylor, men hans attitude var anerledes, og jeg kan
bedst lide Larsens attitude.
Om praksis siger de kolde facts
efter 4…g5: 13 kampe i DWSUbasen, heraf ni sorte gevinster,
tre hvide og én remis. Scoringsprocent for Sort: 74 pct.
Sorts simple plan er …g4 og så
haps springer eller mat 3. Det
kunne fx være 5.Sc3? g4! Hvid
skal derfor gøre et modtræk
straks og så arbejder Sort i stedet
på at optrevle hans kongefløj.
SKAKPOSTEN 2014/10 gav to hårdtslående eksempler, og det vil
være en god ide at varme op
med dem, inden du dykker for

Taylor kalder 4…g5 for ”Laskervarianten”, opkaldt efter tidligere
verdensmester Emanuel Lasker.
Lasker spillede trækket mod Mr.
Bird himself - og vandt. Siden
rørte Lasker aldrig trækket igen, i
hvert fald ikke i nogen kendte
partier. Men navnet hang ved.
Som nævnt mener Taylor, at
Lasker-variantens tilstand er kritisk. Det tager jeg selv roligt, og
jeg glæder mig over, at den ellers
så kritiske Bucker anviser linjer,
som skulle give Sort rimelig kompensation. Dem kommer vi til. Vi
ser i tur og orden på de tre
hovedspor: 5.d4, 5.c3 og 5.g3.

Parti 6 – 5.d4

Mørke-Christian
Ålborggade 2014
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
g5 5.d4

SORT TRÆKKER
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5.d4 er et fremragende træk. En
stor fordel for Hvid er, at han
nærmest forceret kan lede spillet
ind i nogle smalle spor, der ligger
langt fra de stillingstyper, som
Sort med From formentlig helst
vil arbejde med. Og Hvid kan selv
vælge, om han vil gøre det på en
proaktiv og angrebslysten måde
eller på en mere rolig og positionel måde. Først og fremmest har
Sort kun ét rimeligt svar, nemlig
5…g4!
5…h6? 6.e4! er fint for Hvid, og
5…f6? 6.e4! er endnu bedre.
Herefter står Hvid ved en skillevej. Hvor skal springeren stå?
6.Sg5?!
Mørke valgte den mest aggressive variant, og hvis du er i tjubang-humør, så kan den måske
være et godt valg. Den tvinger
både Sort og Hvid til en række
præcise træk, som det kan koste
dyrt ikke at kende. Den kan også
tvinge Hvid til et offer, som i
gamle dage blev anset for farligt
og uklart – og i vore dage som
farligt og gendrevet. Af samme
grund fraråder Taylor trækket.
6.Se5 er det mest solide og nok
også det bedste. Efter 6…Lxe5
7.dxe5 Dxd1 8.Kxd1 har Hvid
opgivet rokaden, men bevaret
plusbonden og løberparret, og de
praktiske resultater er lovende
(62 % til Hvid i min database).
Sort skal arbejde hårdt for føden

for at få mere end en halv i hus.
Ganske vist var det netop i denne
variant, at Bird med hvid selv gik
ned mod Lasker efter 8…Sc6!
9.Lf4 Le6 etc., men Hvid spiller
bedre – som allerede påvist af
Lasker selv efter partiet - ved at
give plusbonden tilbage med
9.Sc3! Det giver plus en halv på
fiskebørsen og 65 % i 13 kampe
blandt ret stærke spillere i min
database (gns-rating 2200).
Bucker mener dog, at Sort alligevel har fair chancer efter 9…Le6
10.Lg5
Sxe5 11.Sb5 og nu
11…Tc8!? (istf. 11...Kd7 som i
Laskers analyse). Tak Bucker.

ANALYSEDIAGRAM -SORT TRÆKKER

Moderne og anakronistisk teknologisyn i
en vellykket symbiose. Victor Emil og
Mørke scanner Spotify for kraftfuld
skakmusik i Raadvad. Mørke er en ivrig
Bird-spiller med stor erfaring i Froms
gambit. Han arbejder pt. på en teori om,
hvordan man kan udvikle den praktiske
skak uafhængigt af teorien. Og af maskinernes ulidelige tyranni. Foto: Christian.

7…h6 8.e5 og hva så?

11…De8? er hvad Hvid håber på,
hvorefter 12.Dxh3! giver chancerigt spil og trods den ofrede hest
også et lille plus hos fisken. Og
selvom det kræver is i maven at
køre den hjem, så er de praktiske
resultater opmuntrende for Hvid:
71 % i 34 partier på chesslive.de.
11…Th7! er et bedre svar – og
nok til et lille Sort plus på fiskebørsen. Og her er de praktiske
resultater gode for Sort: 69 % til
Sort i 40 partier på chesslive.de12.
Det er derfor Taylor advarer mod
6.Sg5. Han mener det hører
hjemme i forrige århundrede.

SORT TRÆKKER
9.dxe5 Dxd1+ 10.Kxd1 hxg5
11.Lxg5

6…f5!
Et nøgletræk. Sort napper straks
det vigtige flugtfelt e4 fra Hvid.
7.e4!

Eneste hiv.

SORT TRÆKKER
8…Lxe5
Lidt fesent, det indrømmer jeg.

7.h3?? Lg3+ 8.Kd2 Dxd4 mat! er
en af de to tidligere omtalte
vampyr-stemnings-eksempler,
som man kan læse om i SKAKPOSTEN 2014/10. Det indtraf under
en sommerskak i Fælledparken,
hvor troldmanden fra Ålborggade
havde været så uheldig at komme hjemmefra uden tryllestøv.

8…Le7! tvinger Hvid ind i den
gamle og for Sort bedre offervariant, hvor Hvid efter 9.Sh3
gxh3 10.Dh5+! Kf8 11.Lc4! har
smidt en hest, lukket godt op for
sluserne og nu truer mat i én.
Kun to Sorte hiv kan komme på
tale. Hvad ville du spille?
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SORT TRÆKKER
Nu er det tydeligt, hvorfor
8…Lxe5 var mere fesent end
8…Le7. Her er Sort bare nede

med en bonde uden kompensation. Og hvid har tilmed stadig
løberparret. Det betød heldigvis
ikke så meget i praksis, og partiet, hvis noteringer stopper her,
endte remis.
Senere fik jeg testet samme variant igen mod Omerika på
Chess.com og bringer her fortsættelsen af dette parti. Det
kunne snart være gået til den ene
side, snart den anden – og i sidste ende sikrede jeg mig den
fulde pind i et hektisk slutspil:
11…Sc6 12.Lf4 Sge7 13.Lb5 Ld7
14.Sc3
0-0-0
15.Ke1
Sd4
16.Lxd7+ Txd7 17.Tc1 Sd5 18.Lg5
Sxc3 19.Lxc3 Sb5 20.c4 Sa3
21.Lf6 Te8 22.Tf1 Sxc4 23.Tf4?
23.Txf5= Sxe5 24.Lxe5 Txe5+
25.Kf1 Td2 26.Tf2 Ted5 27.Te1
Txf2+ 28.Kxf2 Td2+ 29.Te2 Txe2+
30.Kxe2 Kd7 31.Ke3 Ke6 32.Kf4 c5

SORT TRÆKKER
Emanuel Lasker, 1868 – 1941. Den
længst siddende verdensmester i skak
nogensinde (27 år, fra 1894 – 1921).
Lasker spillede 4…g5!? i Fromgambitten i
et berømt parti mod Henry Bird – og
vandt.

Bondeslutspil er noget djævelskab. Sort kunne her holde remis,
men fandt et tabstræk. Og to
træk senere vendte det hele på
hovedet – og Sort vandt:
37…Kf6?
Tabstræk. 37…Kh5 holdt remis.
38.h5! b5 og nu

SORT TRÆKKER – OG KAN VINDE
33…a5?
“?” fordi trækket kun holder remis – og dermed smider en gevinst på gulvet.
HVID TRÆKKER
33.c4?
Skak rummer det paradox, at des
færre brikker, der er tilbage, des
sværere kan det være at finde de
gode træk. I diagrammet holdt
33.a4! remis. Og nu har Sort et
vindertræk, som det ikke lykkedes mig at se:

33…b5! havde vundet, da Hvid
derefter ikke kan forhindre Sort i
at føre enten en c–bonde eller en
f-bonde i mål.
34.a4 Kf6 35.h4 gxh3 36.gxh3
Kg6 37.h4

HVID TRÆKKER
39.h6??
Misser en sikker pind. Nu går den
i stedet til Sort.
39.axb5! og mat i 10 (ja, ja, Sort
når at få en dame i linje a efter at
Hvid har fået sin i linje b, men
den falder straks på Dh8+!).
39…bxa4!

17

” 5.c3!? er en interessant og ret så cool
måde, at besvare Sorts mattrussel på”
Vinderhiv, og herfra kører Sort
den hjem uden slinger.
40.h7 Kg7 41.Kxf5 a3 42.h8D+
Kxh8 43.Ke4 a2 44.Kd5 a1D
45.Kxc5 Da3+ 46.Kd5 Db4 47.c5
a4 48.c6 a3 49.c7 Dc3 50.Kd6
Dxc7+
51.Kxc7
a2
0-1.
Omerika(1802)-Knightcut (1665),
Chess.com, 2016.

Parti 7 – 5.c3

Sort i en vanskelig defensiv, men
ikke værre end at han også her –
med præcist spil – kan holde
skuden flydende med mindst lige
spil og giftige kontrachancer. Vi
bruger som modelparti en korrespondance med den dengang kun
10 årige Susan Polgar bag de
Hvide brikker. Det er måske lidt
synd, for hun endte med at tabe,
selvom hun gik friskt til den, men
jeg har altså brug for nogle sorte
pinde i det her temanummer…

1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
g5 5.c3

6.Da4+!

8.Kd1!?

Tvunget. Ellers taber Hvid springeren på f3 eller går mat.

Polgar følger Bird fra et parti i
1896 og det er også det mest
naturlige hiv. Fiskens førstevalg
er det mere syrede

Bedst, men ikke tvunget. Spillet
er pt. i balance.

5.c3!? er en interessant og ret så
cool måde, at besvare Sorts mattrussel på (…g4 med skub til hesten fulgt af Dh4+ og mat i to).
Pointen med 5.c3 er, at 5…g4
6.Da4+! med temposkak sikrer
hvids konge et flugtfelt på d1.
Spillet kan udvikle sig kaotisk
med to damer i fri dressur og
talrige trusler og modtrusler. I
kritiske varianter kan det bringe

HVID TRÆKKER

Igen det konsekvente, mest interessante og også bedste træk.

5…g4!

6…Sc6

SORT TRÆKKER

Nu bliver det rigtig interessant.

Først og fremmest viser diagrammet, hvorfor rømningen af
d1 var afgørende. Havde dronningen stadig stået der, så var
der bare mat i to nu. Men hvad
er Hvids bedste svar på skakken i
diagrammet?

Polgar S-Pataki I
Korrespondanceskak 1978

7…Dh4+

8.g3!? Lxg3+ fulgt af det endnu
mere syrede tårnoffer 9.hxg3!?
Dxh1 og så 10.Sb5!?

6…c6 7.De4+ (eller 7.Dd4 med
tårntrussel) skulle også give nogenlunde lige spil. Andre træk
tenderer mod Hvid fordel.
7.Sd4
Polgar er ikke pivet. Hun vælger
det mest cool og iflg. fisken også
bedste hiv. Eneste alternativ var
7.De4+!? med kompliceret spil.
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ANALYSEDIAGRAM – SORT TRÆKKER

Jeg har i mit lønkammer arbejdet
en del med denne stilling. Ved
første øjekast insisterer fisken på
at taksere den til fordel for Hvid,
som har en her-og-nu-trussel om
springergaffelskak på c7. Efter
10…h5! 11.Sxc7+ Kf8 12.Sxa8 h4!
begynder øjnene dog at plirre og
finnerne at sitre:
HVID TRÆKKER
9.e3?

ANALYSEDIAGRAM – HVID TRÆKKER
Den ellers så skråsikre fisk er i
vildrede her. Først forslår den
13.Df4? med påstand om Hvid
gevinst, men indser så, at det
taber til 13…Th6! Så prøver den
13.Da3+ med påstand om godt
spil for Hvid, men indser efter en
rum tid, at det taber til 13…Sce7!
Endelig prøver den så
13.d3!?, men erkender samtidig,
at 13…hxg3! 14.Le3 g2! 15.Sd2
g1(D) 16.Lxg1 Dxg1 17.0-0-0 Sge7
giver uklart spil tenderende mod
pæn eller stor fordel til Sort.

Den purunge korrespondancespiller kan næppe have haft adgang til alle tiders store åbningsbibel, Handbuch des Schachspiels, som allerede i 1916 pegede på, at 9.b3 (som i Birds parti i
1896) mødes stærkt af 9…Dxh2!
Det samme gør sig gældende her.

Susan Polgar. Kastede sig allerede som
10-årig ud i et friskt og proaktivt, men i
sidste ende forgæves angreb på fromgambitten.

Parti 8 – 5.g3

Jesper-Christian
DWSU 2015
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
g5 5.g3

9…Dxh2!!
Sort ofrer sin dronning for et
tårn, men får snart en ny. Herefter er Hvid kaput.
10.Txh2 gxh2 11.Sxc6 h1D
12.Ke2 Dh5+ 13.Kf2 Df5+ 14.Kg1
Ld7 15.Dd4 Lxc6 16.Dxh8 0-0-0
17.Dg7 Le5 18.g4 Lh2+ 19.Kxh2
Df2+

SORT TRÆKKER
Så er vi der omsider, tilbage ved
indledningen, hvor vi citerede
Larsen for at sige, at Froms gambit er det helt rigtige for romantiske angrebsspillere ”…selvom det
efter 2.fxe5 d6 3.exd6 Lxd6 4.Sf3
g5 5.g3 ikke er helt sikkert, at
Sort har erstatning for bonden”.

Så måske Polgars hiv (8.Kd1) alligevel var det mindst ringe.
8…g3!

Sandt nok, men hvilke muligheder det giver! Og sikke et kaos!
OPGIVET – DER ER MAT I 5

5...g4! 6.Sh4!
To rappe hiv lige efter bogen.
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de pointe er her (ligesom i 7.d3varianten), at hvis 7…Sg6!
(bedst), så endelig ikke 8.Sxg6?
pga. 8…hxg6! med klar sort fordel, men 8.Sf5! (dækket af e4)
med godt spil for Hvid.

HVID TRÆKKER

SORT TRÆKKER

6…Se7!

7.Lg2!?

I to tredjedele af partierne i min
database (92 af 140) spilles dette
træk, og det er også hovedvarianten i nyere kilder. Resultaterne
er ikke noget at prale af, men dog
acceptable for en gambitspiller –
45 pct. til Sort. Det er samtidig
sorts bedste hiv på fiskebørsen,
eller måske rettere mindst ringe
(+0,5 til Hvid).

Et sjældent træk i praksis (2 af 92
i min database) og forbigået i de
fleste kilder. Det fejler dog næppe noget og fisken dømmer lille
Hvid fordel (en kvart bonde).

6…Le7 er et interessant alternativ, der prompte angriber randspringeren. Det blev anbefalet i
Handbuch med vurderingen pæn
Sort fordel. Taylor ser anerledes
på det og fraråder trækket, fordi
han mener, at Sort ikke har noget
for bonden efter 7.Sg2. Fisken
tenderer at give ham ret, men
praksis på chesslive.de viser, at
Sort godt kan trække pinde i land
selv mod højt ratede spillere (fx
Gvetadze 2350 - Alverdyan 2241,
2010, 0-1 og Pimmingstorf 2116
– Benion 2052, 2004, 0-1). Så
døm selv, måske en ide til en
julelyn – eller et chok-angreb på
en ordinær tirsdagsskak?
Tilbage til teksttrækket, 6…Se7:

7.Sc3!? er ny trend, der har kunnet spores, især blandt højt ratede spillere. Det kunne måske
være et udtryk for, at man her
har erkendt, at Sort har det OK i
hovedvarianten (7.d4) og 7.e4, og
at man derfor er begyndt at søge
nye veje. Ekebjærg nåede lige
akkurat at få nys om sagen inden
hans store tre-bindsværk gik i
trykken i 2002. Han var blevet

” 7.Sc3!? er ny trend, der har
kunnet spores, især blandt højt
ratede spillere”
7.d4 er hovedvarianten. Den ser
vi på i parti 9.
7.d3 Sg6 8.Sxg6? hxg6 gav Sort
godt spil og mere end fuld kompensation for bonden i JesperChristian, Espergærde, 2010.
Bedre havde været 8.Sg2 med
uklart og nogenlunde lige spil.
Hvorfor den lignende variant
7.d4 Sg6 8.Sxg6! er fin for Hvid
ser vi nærmere på i parti 9.
7.e4 har givet Hvid pauvre resultater i praksis: 40 pct. i 40 partier
på chesslive.de. Trækket ses også
kun sjældent. Ikke desto mindre
skulle trækket ifølge både Ekebjærg og Taylor være fuldt spilleligt og det rangerer også i
topppen af pyramiden hos fisken.
En vigtig, men ikke helt indlysen20

opmærksom på et parti af den
mangedobbelte norske mester
og stormester Siemen Agdestein,
som havde spillet 7.Sc3 og vundet over Cifuentes i 1993. Ekebjærg konkluderede, at trækket
var fordelagtigt for hvid (og måske endda det bedste) efter
7…Sg6 8.Sxg6 hxg6 9.Se4! (pointen, nu trues Sorts monsterløber
på d6). Tre år senere kiggede
Taylor på det samme parti og
konkluderede det modsatte. Det
var overfladisk. For han så på
stillingen i træk 18, hvor Sort
stod klart bedst. Hvad han glemte at undersøge, eller i hvert fald
fortælle, var, at Hvid havde flere
væsentlige forbedringsmuligheder. Alligevel kan det godt være
at han har ret i sin konklusion.

Trækket blev testet igen sidste
år, da den islandske stormester
og Bird-specialist Henrik Danielsen (2509) tørnede sammen med
Robert Nielsen (2301) i Køge.
Partiet er gengivet i slutnoterne13. Det endte remis, hvilket var
godt nyt for Sort. For hvis ikke en
stormester og Birdspecialist med
mere end +200 i ratingdifference
kan hive mere end en halv i hus
med 7.Sc3, hvad har Sort så at
frygte? Hvids samlede score er 53
pct. i 33 partier på chesslive.de.
Tilbage til partiet.
7…Sg6!
Her fik Jesper en fræk ide.

Henrik Danielsen. Den danskfødte, nu
islandske stormester er en af nutidens
førende Bird-specialister. Han spiller den
meget selv og har også udgivet flere
instruktive Bird-videoer på youtube. De
går under navnet ”The polar bear”.

11.0-0!? blev foreslået af Jesper
efter partiet, vist nok bakket op
af hans bærbare. Det tvivler min
fisk nu på ville kunne holde, i
hvert fald, hvis Sort har is i maven. Den blæser bare den hængende løber på f5 en hatfuld og
klør på i linjen h: 11…h5! 12.Txf5
(løberhapset) h4! 13.d4 hxg3!
14.d5 eneste træk 14…Sh4! med
sort gevinststilling (+4½). Jeg har
svært ved at se, hvordan Hvid
kan forbedre væsentligt på det.
Noget andet er så, om jeg selv uden fisk - havde ladet min løber
hænge, og det havde jeg næppe.
11…Tg1 var iflg. fisken bedst,
men alligevel ca. +2 til Sort.

8...Lxf5! 9.Lxb7 Sd7! 10.Lxa8
Dxa8

SORT TRÆKKER

HVID TRÆKKER

8.Sf5?
Sætter springeren i slag – med
løberkig til b7 fulgt af tårnhaps,
hvis den nappes. I sidste ende
ryger Hvids løber dog også, dvs.
samlet to lette for bonde og tårn.
8.Sxg6! havde været bedst (som i
7.d4-varianten). Men husk, at
efter 7.e4, hvor f5 er dækket, der
er 8.Sf5 ikke alene godt; det er
det eneste spillelige træk!

HVID TRÆKKER

På det her tidspunkt i partiet
havde jeg klar forestilling om, at
Sort måtte stå kanon, materiel
balance eller ej. Alt er i spil, åbne
linjer, lang diagonal, løberpar,
udvikling. Og Hvid? Han har rykket en bonde til g3, hans tårn står
i slag og hans kongestilling er øm.
Hvad skal han spille?
11.Tf1
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Her blev det min tur til at regne
galt. Jeg lod mig kyse af, at Jesper
truede min løber, og spillede
11…Le4?
Det var defensivt og missede en
chance for ødelæggelse.
11...Dg2! kunne være blevet
grimt. Det blev foreslået straks
efter partiet af Mic, men vi fik
ikke regnet ret langt på det og
blokerede vist også lidt på den
falske præmis om, at man da ikke
bare sådan lader en løber hænge.
Jo man gør, også her: 12.Txf5

er, at Sort får et knusende angreb
med 16…hxg3, hvis Hvid ikke slår
h-bonden ihjel med det samme.

Dxh2! 13.d3 Dxg3 14.Kd2 Se7!
med en kvali til Hvid på brættet,
men netto plus tre bønder til Sort
på fiskebørsen! Det er skarp sovs
– og kunne næppe være fundet
ved brættet.

16…Lf4 17.Qc3 Lxc1 Haps, og nu:

12.d3 Lg2 13.Tf2 h5 14.e4
Det følgende diagram illustrerer
godt, hvorfor jeg godt kan lide at
spille From, og det er ikke bare
fordi, det er Sort der står bedst.
Det er pga. det irrationelle i stillingen, kaoset, det overraskende.
Hvad er Sorts bedste træk?

HVID TRÆKKER

15.Dd2
Næstbedst, og på fiskebørsen
allerede tabt spil (+3 til Sort).
15.Txf3 gxf3 16.Dxf3 h4! sikrer
uklart spil, hvor Hvid har tre bønder for en hest. Fisken siger knap
+1 til Sort, og min egen fornemmelse var da også, at hesten måtte være at foretrække i denne
fase. Intet ville dog være afgjort,
og risikoen for små og afgørende
svips ville være stor for begge.

SORT TRÆKKER

14…Lf3

HVID TRÆKKER

18.Dxc7?
En ulykke kommer sjældent alene. Nu kommer tårnet i knibe.
18…Lxb2! 19.h3 Txh4 20.hxg4
Th1+ 21.Kd2 Lxg4 22.Sc3 Lxa1
Haps tårn 23.Sd5 Ld4

15...h4!
Frem med h- bonden - en grundplan i From-gambitten!

Jeg fandt det næstbedste i stillingen, nok til +1½ på fiskebørsen.
14...Lh3 var klart dårligere, kun
omkring +½ til Sort.
14...h4! var bedst og nok til ca.
+2. Hvid kan slå den hængende
bonde med 15.Dxg4 og den hængende løber med 15.Txg2. I begge tilfælde bliver han rullet efter
15…hxg3 etc.
Tilbage til partiet, hvor Jesper nu
tænkte længe og overvejede
fordele og ulemper ved 15.Dd2
og 15.Txf3.
Hvad er bedst?

HVID TRÆKKER

Hvids tårn er i slag og hans dronning blokerer en springergaffel.
Der er også et tredje problem…
HVID TRÆKKER

I kulissen lurer 16…Lf4…
16.gxh4
Tillader 16…Lf4, men der var
næppe stort bedre nu. Problemet
22

24.Dc4?
Tillader mat i én, men der var nu
alligevel ingen redning.
24… Td1#
0-1

Parti 9 – 5.g3

Christian-Mørke
Raadvad 2014
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.d6 exd6 4.Sf3
g5 5.g3 g4 6.Sh4 Se7 7.d4
7.d4 er det klassiske hovedtræk i
denne vigtige 5.g3-variant af
From-gambitten. Hvid scorer 66
pct. i 40 partier på chesslive.de.
Spillet udvikler sig dog gerne
irrationelt og med mange gensi-

succes. Ditto har Larsen, som
efter 8…Sc6 9.c3 h5 10.e4?! h4
11.e5?! Le7 12.Tg1! sikrede sig
en fordel og vandt over Zuidema i
1964. Jeg ville selv tøve med at
prøve at gøre Larsen kunststykket efter, da officersofferet
11…Sgxe5 12.dxe5 Sxe5 ser
chancerigt ud i fiskeoptik. 10.Dd3
eller 10.Tg1 er måske bedre (og
+½), men i begge tilfælde har
Sort 10…h4 med farligt spil. Bedst
er måske 8…h5!?, som jeg har

”Denne stilling er måske den
vigtigste i hele Laskervarianten”
dige faldgruber, hvilket partiet
her er et godt eksempel på. Det
er også et godt eksempel på, at
man som Sort ikke skal lade sig
tryne alt for meget af en på overfladen kedelige statistik.

forsøgt to gange mod Mørke med
en pind til hver. Hvid får et fiskeplus på ½ efter 9.Dd3, men også
her har Sort …h4 med farligt spil.
8…hxg6 9.Dd3 Sc6…

7…Sg6
Hvid har nu et vigtigt valg.

ANALYSEDIAGRAM – HVID TRÆKKER
Denne stilling er måske den vigtigste i hele Laskervarianten, og
den er fyldt med miner. Kan Hvid
fx rokere eller bør han løse kongen fra bindingen af e4 på anden
vis? Er …Txh2!? farlig for Hvid?
ECO har bedømt varianten som
uklar i mange år. Taylor mener,
at støvet har lagt sig, og at det er
Hvid, der står bedst. Samme
erkendelse er udbredt på Chesspub.com og fisken er enig. Men
Hvid skal træde varsomt. Han
skal bl.a. passe på ikke at lade sig
lokke til en forhastet d5…
13.Sd2 Le6! 14.d5? Lxd5! og Sort
vinder. Uklart var 14.Sf1!?

HVID TRÆKKER – GIV AGT!

10.c3!

8.Sxg6!

Nødvendig dækning af e-bonden,
da Sort truede …Sxd4 (med ideen
Dxd4? fulgt af afdækker og 0-1).

Det anerkendte hovedtræk.

10…De7!?

8.Sg2 er et vigtigt alternativ, som
også er godt, men ifølge Taylor
også mere kompliceret. Mørke
har spillet det flere gange med

10…Lf514 er den klassiske hovedvariant, som har været analyseret
meget. Efter 11.e4 De7 12.Lg2
0-0-0! ses følgende:

HVID TRÆKKER
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13.0-0 Le6! 14.d5? Lxd5!! og Sort
vinder. Fx 15.exd5 Lc5+! 16.Kh1
Txh2+!! 17.Kxh2 Th8+! 17.Lh3
Txh3+ 18.Kg2 f5! 18.dxc6 Sort har
ofret tårn og springer og ofrer nu
et tårn mere med 18…Th2+!! Og
sætter så mat i 3. Ja, det er helt
vildt. Uklart var 14.Lf4 Lc5!? 15
13.Lf4 Lxf4! 14.gxf4 Th3! 15.De2
Lxe4! 16.Lxe4 (16.Dxe4? Te3+!!)
f5! giver Sort stærkt angreb.
Bedst i følge Taylor m.fl. er at
løse bindingen med…
13.Le3!

11…Ld717 12.e4!?
Måske forhastet. Taylor-Beccera,
2005, fortsatte 12.Sd2!18 0-0-0
13.Se4! hvor ”Det er åbenlyst, at
Hvid står bedst” (Taylor). Fisken
er desværre enig. Taylor forklarer selv successen ved, at han
”blot er styret udenom en række
éttræksfælder”. Hmmnn.
ANALYSEDIAGRAM – SORT TRÆKKER
Sorts bedste nu er omdiskuteret.
13…Txh2? er en fejl, selvom det
ser smart ud og vinder to bønder
efter 14.Txh2 Lxg3+ fulgt af tårnhaps på h2. Problemet er, at Lf5
bagefter hænger i slag, så det er
samlet set en dårlig forretning.
13…Tde8?! bevarer bindingen af
e-bonden og kan også se smart
ud. I min database ligger i alt tre
partier. Sort holdt remis i de to
og tabte det tredje. Fisken vånder sig og dømmer tabt spil for
Sort efter 14.Sd2!
13…Ld7 angives af Hergert og
Taylor som Sorts bedste bud.
Efter 14.Lf2! analyserer Taylor
videre med 14…f6 og konkluderer: ”White is simply a pawn up”.
Hergert - og fisken – peger på
14…f5 15.Sd2 fxe4 16.Sxe4 Lf5.
Det er også det mest populære.
Sort er stadig en bonde nede,
men scorer 64 pct. i syv partier
på chesslive.de. Blandt spillere
med 2000+ i rating er der tre
partier, som alle endte remis.
13…Le6!? er et interessant alternativ. Nu straffes 14.d5? med
14…Txh2! Pointen er, at Hvid
efter 15.Txh2 Lxg3+ fulgt af haps
tårn ikke kan slå med d-bonden

Stefan Bucker. Nøgtern skakanalytiker
med speciale i bizarre gambitter. Bucker
er stifter af og tidligere chefredaktør på
det nu nedlukkede tyske skaktidsskrift
Kaissiber, der har bragt flere artikler om
Fromgambitten. Bucker havde et tæt
samarbejde med Larsen, som havde en
fast klumme i bladet.

12…0-0-0

pga. bindingen af damen. Bucker
påpeger, at Hvid efter 14.Lf2 f5
15.Sd2 Df716 16.0-0-0 Lxa2?
(Rendle-Kotronias, 2005, 0-1)
kunne have fået fordel med
17.e5 Lxe5 18.Lxc6. Det er sandt,
men efter 16…fxe4! er sagen
mindre klar. Fisken ser ikke nogen stor fordel for Hvid efter
13…Le6.

Taylor advarer her mod kort hvid
rokade så længe Sorts sortfeltede
løber stadig er i live …

Tilbage til mit og Mørkes parti:

13.0-0?

HVID TRÆKKER

Stik imod Taylor-rådet, og nu står
Sort bedst. Bedre var 13.Sd2!
med uklart spil.
Herfra bølgede det op og ned og
med Sort i salveten til sidst…

HVID TRÆKKER
11.Lg2!
Bedst. 11.Sd2!? var også spilleligt. Begge hiv forstærker e4.
11.De3? (for at forenkle) er dårligt pga 11…Dxe3! 12.Lxe3 Lxg3+!
24

13…Le8? Txh2! 14.Kxh2 Dh4+! med
sort fordel. 14.De3? Sd2! med hvid
fordel Th5? f5! med lige spil 15.b4!
med hvid fordel Df8? bedre var f6
16.e5! med klar hvid fordel Le7
17.Df4? 17.Sd2! Dh8 18.Dxg4+
Ld7 19.Df3? 19.Df4! Txh2 20.a4?
Sd2!= Lh3! med klar sort fordel
21.Lxh3+? Dxh3! vinder 22.Tf2
Sxe5 23.De4 Dxg3+ 24.Tg2 Txg2+
25.Dxg2 Sf3+ 0-1 (mat i 2).

Parti 10 – 3.Sf3

Mic-Christian
DWSU, Kvistgård 2017
1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.Sf3!?

SORT TRÆKKER
Med dette stille træk, 3.Sf3, slog
Mic en kile i en sprække og flækkede min From-gambit på langs.
Jeg kan ikke undskylde mig med,
at jeg ikke havde kigget nærmere
på det, for det havde jeg. Men
det lå år tilbage, og jeg havde
glemt det meste. Det er ellers
enkelt. Sort kan bare nakke ebonden og tage den derfra. Punktum. Får Sort nogen fordel af
det? Nej. Men det gør Hvid heller
ikke. Undtagen på den måde Sort
helst vil spille, dvs. fuldt modtaget From (jf. noten til 3…dxe5).
Alternativt kan Sort komplicere
billedet med 3…g5, hvilket jeg
kort efter Mic-partiet fik lejlighed
til at teste mod Jesper. Lad os
tage det fra en ende af.
3… Sc6?!
Jeg forsøgte med dette hiv at
lokke Mic til haps på d6 med
omstilling til en fuldt modtaget
From. Selvom fisken finder det
OK for Sort, så er jeg selv kommet mere i tvivl pga. tempotabet
i den premature ...Sc6. Heldigvis

har Sort andre interessante muligheder:
3…dxe5 er enkelt og måske
bedst. Sort scorer 58 pct. i 101
partier i en database med rating
2050 i snit. Det er nu ret godt.
Andre baser giver Hvid et lille
plus. Hvad skal hvid svare? 4.Sxe5
Ld6! 5.Sf3 vil føre til en almindelig modtaget From, blot med et
træk mere på hver side. Det vil
passe Sort godt. Efter det naturlige 4.Sc3 Sc6 5.e4 Lc5 bemærker
Taylor, at samme stilling ville
kunne opstå efter en afslået kongegambit: 1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Sf3
d6 4.Sc3 Sc6 og så 5.fxe5 dxe5.
Det interessante er, at sådan er
der praktisk talt ingen, der spiller
med Hvid. Kun i én ud af 388
kongegambitter havde Hvid slået
på e5 i træk 5. Og den tabte Hvid.
Hvad er så Hvids bedste? Jeg
fristes til at sige: Spørg Mic eller
Jesper, for de virkede velforberedte. Det hyppigste er 4.e4 med
lige spil ifølge fisken, mens statistikken siger 57 pct. til Sort. Hvad
jeg selv ville spille med Sort her?
Aner det ikke. Måske 4…Lc5,
måske 4…Sf6. Eller 4…Sc6.
3…g5!? er et spændende alternativ, som bedre bevarer noget af
det spræl og uforudsigelighed,
som Sort gerne vil opnå med
From. Også her får man en normal From efter 4.exd6 Lxd6,
mens træk som 4.g3, 4.d4 og 4.c3
alle besvares godt med 4…g4! Et
eksempel med 4.g3 sås for nylig i
Jesper-Christian, Rådvad 2017,
som længe bød på gode chancer
til begge parter. I sidste ende gik
pinden til Sort, som havde en
bedre bondestilling i slutspillet19.
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Mic. Tilføjede Fromgambitten et hårdt
slag under forårsskakken i Kvistgård
2017. Hans velforberedte 3.Sf3 viste sig
at være et effektivt overraskelsesvåben.
Foto: Kåre.

Et større problem for Sort efter
3…g5!? kan måske ligge i - 4.h3!
20
Dette i mange From-varianter
komplet uspillelige kasserollehiv
er i denne variant (hvor sorts
løber ikke står på d6) et stærkt
hiv, i hvert fald i fiskeoptikken.
Sorts bedste er så formentlig
4…dxe5 med uklart spil, der tenderer mod lille Hvid fordel.
4.e4
Fisken dømmer lige spil nu.
Andre afslag som 4.d4 og 4.Sc3
var også OK, men ej heller disse
giver Hvidt plus hos fisken.
4.exd6! var ifølge fisken det
eneste rette, hvis Hvid vil gøre sig
håb om en åbningsfordel.
4…Sxe5?
Dette var til gengæld et ringe
træk! Det bygger på en éttræksfælde, som kunne være fin, hvis
Hvid gik i den, men naturligvis
gjorde Mic ikke det. Et skoleeksempel på en usund fælde.

Haps. Resten var spil til ét mål,
dog med lidt drama undervejs:

4…dxe5! med lige spil.

19…Sxe5 20.Lf4 f6 21.Td4 Kc8
22.Lxe5 fxe5 23.Txd5 Txd5
24.Sxd5 Kd7 25.Tf1 a6

SORT TRÆKKER
HVID TRÆKKER
5.Sc3
5.d4 kunne også være kommet
på tale, men selvfølgelig ikke
5.Sxe5? Dh4+! (ét-trækkeren).
Efter teksttrækket glider Hvid
ubesværet ind i en bedre stilling.
5…Lg4 6.Le2 Lxf3 7.Lxf3 Dh4+
8.g3 Dh3 9.d4 Sxf3 10.Dxf3 0-0-0

Et fremragende hiv. Truer igen f7
og hindrer Sort i at flytte springer
og tårn. Sort har svært ved at
holde materialebalancen nu.
HVID TRÆKKER

16…Lb4?
Panik, måske, men der var ingen
gode træk længere. Efter sorts
mindst ringe, 16…Le7, napper
Hvid på f7 med godt spil.

26.Tf7+?
Koster springeren, men Hvid får
et hav af bønder for den:
26…Ke6! 27.Txb7 Kxd5 28.Txg7
h5 29.Kd2 Ke4 30.Ke2 Kf5 31.c4
Tc8 32.b3 Tc5 33.Ke3 Tc6 34.h4
Th6 35.Tg5+ Kf6 36.Ke4 Th8
37.Txe5 Td8

HVID TRÆKKER
HVID TRÆKKER
Sort står forkrampet og dårligt,
Hvid fleksibelt og fortræffeligt.
11.Le3! Cool, enkelt og godt.
11.Dxf7 er fiskens bud, naturligvis. For en bonde er jo en bonde.
Men hvorfor kere sig om den?
11…Sf6 12.0-0-0 Kb8 13.e5 Dg4
14.Dg2 dxe5 15.dxe5 Sd7 16.Dd5!

17.Td4!
Ups, tårngaffel. Jeg ledte efter en
modfælde, men fandt ingen, og
der er heller ingen. Sort er kaput.
17…c6
Modtrussel på Hvids dame, men
det er en kortvarig glæde. Tårnet
brager tilbage og nakker løberen.
18.Txg4 cxd5 19.Txb4
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NOTERING OPHØRT – HVID I TRÆKKET
Tårnslutspil med 5-2 i bonderegnskabet. Selvom jeg fik reduceret bondeunderskuddet i et
tiddrama, kom Mic aldrig i alvorlige problemer. Med rettidig omhu kørte han pinden sikkert i hus
- 20 sekunder før tid. 1-0.

Konklusion

Efterskrift

Symboler

Jeg har været meget i tvivl om
hvad jeg skulle skrive her. Var tæt
på blot at gentage intro-sangen:
From er chancerig, risikabel - og
fuldkommen uforudsigelig.

I 2. rev. udgave er noterne udvidet, nye kilder og en symbolforklaring er tilføjet, og der er foretaget korrekturrettelser og små
redaktionelle tilpasninger.
clj

Nærværende temahæfte har
forsøgt at påpege muligheder og
faldgruber for både Sort og Hvid.
Alligevel er det, trods de 27 sider,
kun et skrab i overfladen af den
komplicerede Fromgambit.

Kilder

++/+=
=
=+
-/+
-+
∞
!
!!
?
??
!?
?!

Tre diagrammer er vist i en
whiskyfarvet ramme. Jeg betragter disse som nogle af de vigtigste og mest kritiske stillinger for
Sort. Det er nogle af dem - og
måske også den systemkontrære
korte sorte rokade og 3.Sf3!? jeg selv godt kunne finde på at
arbejde videre med, hvis jeg en
dag skulle få tid og lyst til at fordybe mig lidt mere i stoffet. Hvilket jeg håber, at jeg gør, og gerne
med bræt og brikker på bordet
og computeren slukket ned. Den
kan godt gøre en lidt blind og
give indtryk af større klarhed,
end der reelt er. Det gælder muligvis også nogle af slutningerne i
nærværende tema-nummer. I
virkelighedens verden, i det praktiske spil, er Fromgambitten alt
andet end klar. Hvilket i sig selv
er en god grund til at spille den.
Man skal bare huske, at spiller
man From med Sort, så skal man
også være parat til at spille kongegambit. Og hvorfor skulle man
dog ikke være det?
Uklar skak rykker.
clj

[1] Agermose Jensen, Michael: Læserbrev, Kaissiber #37, 2010.
[2] Agermose Jensen, M: Froms
gambit, Fynsk Skak 2005-06, del 1-5.
[3] Bucker, Stefan: Die From Gambit:
Kaissiber #36, 2010.
[4] Ekebjærg, Ove E: Froms-gambit.
Chessprint, 2002
[5] ECO: Encycl. of Chess Openings.
[6] Handbuch des Schachspiels, 8.
reviderede udgave, Schlechter, Carl
(byggende på Bilguer et als arbejder
fra 1840). Verlag von Veit, 1916.
[7] Hergert, Volker: Neo-From – ein
wehmutiger Ruckblick. Kaissiber #36.
[8] Jensen, Christian Lundmark: Clausen spiller Bird, Skakposten 2001.
[9] Jensen, Christian Lundmark: Das
From Gambit, Kaissiber #28, 2007.
[11] Jensen, Christian Lundmark:
Froms gambit, SKAKPOSTEN 2014/10.
[12] Larsen, Bent: Zu viel bevunderung (anmeldelse af Taylors Birds
opening), Kaissiber 26#, 2007.
[13] Larsen, Bent: Åbningsspillet i
skak, 3. rev udgave, Samleren 1984.
[14] Taylor, Timothy: Bird’s opening,
Everyman Chess, 2005
[15] Vigus, James: Dangerous Weapons - Flank openings”, 2008 (her
efter Kaissiber #36, 2010).
[16] Watson, J: Læserbrev, Chesspub.com, her efter [3].
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Hvid har gevinststilling
Hvid har klar fordel
Hvid har en vis fordel
Lige stilling
Sort har en vis fordel
Sort har klar fordel
Sort har gevinststilling
Uklar stilling
Godt træk
Fremragende træk
Fejl / Dårligt træk
Brøler
Interessant træk
Tvivlsomt træk

Noter
1

Gambitten 1.f4 e5 blev omtalt
allerede i 1600-tallet af italieneren
Greko [2]. Navnet "Froms gambit"
kom senere, da From spillede det.

2

Efter 2…Sc6 er spillet mere åbent
og meningerne om bedste fortsættelse delte. 3.Sc3 er Taylors anbefaling. Han finder, at 3…Sxe5 4.d4 er
godt for Hvid og ditto, men mere
tricky, 4.e4 d5 5.d4 (5.Sxd5? Dh4+!;
5.exd5 Lc5) Lb4 6.De2!. 3…d6 er iflg.
Hergert et godt alternativ, som efter
4.exd6 Lxd6 5.Sf3 Sf6 trækomstiller
til Buckers anbefaling af 5…Sc6 i
parti 5 (dog også med hvid fordel).
3.Sf3 er hovedvarianten i de fleste
kilder. Taylor fraråder det og advarer
direkte Hvid mod efter 3…g5 at fortsætte traditionelt med 4.g3? pga. g4
5.Sh4 Sxe5 (6.Lg2 Sg6!) Sg6 etc. med
Sort fordel. 4.d4 er bedre for Hvid,
men muligvis ikke så godt som tidligere antaget, idet Sort efter 4…g4
5.Sg5 d5 6.exd6 Lxd6 7.c3 (7.e4 h6)
f5 8.e4 h6 9.e5 kan spille 9…De7
med lige spil (Taylor; isft. den tidligere teoris 9…Le7). 4.h3 (som hindrer
4…g4) er Hergerts anbefaling og
fiskens foretrukne. Agermose Jensen
synes det "ser forfærdeligt ud", men
er enig i, at det er bedre end dets
rygte. Efter 4…d6! svarer Hvid godt
med træk som 5.d4, 5.e4 og 5.Sc3,
men endelig ikke 5.exd6 Lxd6 med
godt spil for Sort. Alle er enige om at
3.d4? er noget bras pga. 3…Dh4+!
fulgt af haps på d4.

3

Watsons promovering af 4…Lg4
[16] byggede på ideen 5.e3 c5!?
mhp. at begrænse hvids centrum, fx
6.Lb5+ Sc6 7.0-0 Dc7 8.h3 Lh5 9.Sc3
Sf6 (Watson). Heroverfor indvender
Vigus, bakket op af Bucker, at 10.e4
0-0-0 11.Lxc6 Dxc6 12.d3 The8
13.Le3 giver fordel for Hvid.

4

MAGNUS OSCAR MØLLERSTRØM – MARSEVERIN JANUS FROM, KØBENHAVN,
1862: 1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.exd6 Lxd6
4.Sf3 Sh6 5.e4 Sg4 6.g3 Sxh2 7.Txh2
Lxg3+ 8.Ke2 Lxh2 9.Sxh2 f5 10.Lg2
fxe4 11.Lxe4 Dh4 12.Dh1 0-0
13.Ld5+ Kh8 14.Dg1 Dh5+ 15.Lf3
Txf3 16.Sxf3 Lg4 17.d3 Sc6 18.Lf4 Tf8
19.Lg3 Txf3 20.Ke1 Dh6 21.Sc3 Sb4
0-1
TIN

5

Efter 4.Sf6 er en af hvids mest logiske og lovende opstillinger kendetegnet ved trækkene g3, Lg2, d4,
Dd3, 0-0. Sort vil for sin part gerne
udnytte Hvids svækkelse med trækket g3 enten via h-bondefremstødet,
Sf6-Sg4-Sxh2 eller kombinationer
deraf. Mange positioner undervejs
kan nås via forskellige trækomstillinger, hver med sine finurligheder. Tag
fx positionen efter 5.g3 h5 6.d4 Sg4.
Den kan også nås via trækkene 5.g3
Sg4 6.d4 h5, 5.d4 Sg4 6.g3 h5 og
5.d4 h5? 6.g3 Sg4:

ANALYSEDIAGRAM 2 – HVID TRÆKKER

ANALYSEDIAGRAM 1A – 7.Lg2?! h4!

En overvejelse for Sort kan derfor
være, hvis han af de to foretrækker
Taylor-varianten, under alle omstændigheder at starte med 5…h5.
Dette er også en fin strategi mod
5.g3, hvor Hvid efter h5 alligevel
næppe har bedre end 6.d4 (6.Lg2?
h4! er stærkt for Sort). Sort vil herefter (5.g3 h5 6.d4) frit kunne vælge
mellem 6…Sg4 og 6…h4 (dvs. mellem
ANALYSEDIAGRAM 1 og 2). Mod 5.d4 er
h5? imidlertid dårligt, da Hvid her
kan fravige ”skabelonen” med træk
som 6.Sc3 eller 6.Lg5! og derefter
droppe g3-planerne, i begge tilfælde
med klart hvidt plus. Mod 5.d4 vil
Sort derfor være tvunget til at fortsætte 5…Sg4, hvis han vil gå efter
skabelonudviklingen. En hage for
Hvid ved den trækfølge kan være, at
Sort efter 5.d4 har 0-0!?, som fører
til andre stillingstyper, hvor Sort i
stedet lægger presset i centrumlinjerne og søger at udnytte, at Hvid
har forsinket sin rokade-mulighed.

8.Lg5? f6! førte straks til klar Sort
fordel og efter 9.Lf4? Lxf4! 10.gxf4
Se3! fulgt af haps på Lg2 gevinststilling for Sort og senere 0-1 i MørkeChristian, Rådvad, 2/7 2017. Typisk
for From var spillet rigt på unøjagtigheder og et enkelt sted (33…Tg4?)
så grelt, at pinden godt kunne være
gået hvids vej med præcist modspil;
det udeblev dog og ændrer ikke på,
at Sorts åbningsfordel var klar (efter
min opfattelse selvom troldmanden
muligvis stadig ser anerledes på det).
Samme stilling efter 8.Lg5? med
samme klare fordel for Sort sås i
Mørke-Christian, Rådvad, 30/3 2014,
som også førte til 0-1, men her først
efter flere gensidige unøjagtigheder:
8…Le7?= (8…f6!) 9.Dd2 Lxg5? (9…h3!
=) 10.Sxg5! +=.

Hvordan skal Hvid så fortsætte i hhv.
ANALYSEDIAGRAM 1 og 2?, hvis han
stadig stiler efter skabelonudviklingen?

ANALYSEDIAGRAM 1 – HVID TRÆKKER
Dette er positionen i Agermoses
variant side 3, 3. spalte, mens Taylorvarianten (5.g3 h5 6.d4 h4) ser
således ud:

I ANALYSEDIAGRAM 1 er svaret klart, og
her er de skriftkloge enige omend
stillingsbedømmelserne
varierer.
7.Lg2?! er tvivlsomt for Hvid, idet
h4! giver Sort gode modchancer og
mindst lige spil (den position kan
også opstå fra ANALYSEDIAGRAM 2 via
7.Lg2? Sg4, men her ville 7…hxg3!
være endnu bedre for Sort). Hvids
problemer i praksis kan illustreres
med nogle eksempler:
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8.0-0? hxg3! gav også Sort klar fordel
og kunne efter 9.hxg3?! (9.Lg5) Lxg3
10.Dd3, Mørke-Christian, Fælledparken, 6/7 2017 (10 min), 1-0, have
sikret Sort en gevinststilling med
10…Dd6! Jeg fortsatte imidlertid
med 10…Lh2+?, som efter 11.Sxh2!
Sxh2 12.Db5+?! (12.Tf4! -/+) c6
13.De5+! Le6? (13…Kf8=) 14.Dxg7
førte til en flosset Sort kongestilling
med klar hvid fordel og senere hvid
gevinst. Spillet bekræfter, at man i
From kan slippe afsted med meget,
men ændrer efter min mening ikke
på, at også 8.0-0? er en fejl, som
sikrer Sort fordel efter 8…hxg3!
8.gxh4!? ville have været et interessant og for Hvid iflg. fisken bedre
alternativ med nogenlunde lige spil.
Sort ville dog her kunne komplicere
sagen med træk som 8…Sxh2 og
8…Lxh2.

8.Dd3 rangerer ikke højere på fiskebørsen end 8.gxh4!?, men virker
roligere og er måske også det sikreste. Her strander (8.Dd3) 8…Sxh2?
på 9.Sxh2! +-, mens 8…hxg3 kan
besvares med 9.hxg3! Lxg3+ 10.Kf1
Txh1 11.Lxh1 med lige spil.
Ja, ”lige spil”, og der er heller ikke
andre træk, der – som i mange
Fromvarianter - giver Hvid selv et
lille fiskeplus efter 7.Lg2?! Bedre for
Hvid i ANALYSEDIAGRAM 1 er Agermoses 7.Dd3!

7…c5!? udfordrer straks Hvids centrum og fører ikke nødvendigvis til
dame-afbytning efter 8.dxc5, da Sort
kan vælge temposkakken 8…Da5+ og
først senere returhaps på c5. Hvid
ville dog have mange gode fortsættelser og i øvrigt ikke behøve slå på
c5. Samlet virker det ikke umiddelbart tillokkende for Sort.
7…h4!? er som nævnt vildere og
selvom fisken mener, at det besvares godt med både 8.Lg5 f6 9.Lxh4
(eller 9.Lh3!?) og 8.gxh4 Lxh2 9.Lg5!
Lg3+ 10.Kd2 (10.Kd1?? Sf2+), så er
brættet her i brand og fyldt med
faldgruber for begge parter. Og
vampyrerne vil slikke sig om munden
og lugte blod…
Så meget for ANALYSEDIAGRAM 1.
I ANALYSEDIAGRAM 2 kan Hvid vælge
mellem 7.gxh4, 7.Sxh4, 7.Lg2 og
7.Dd3. Vi tager dem en ad gangen og
i rækkefølge med det ringeste først:

ANALYSEDIAGRAM 1B – 7.Dd3!
Det er svært at sige, hvad sorts bedste opfølgning er her. Fisken vakler
og mest mellem 7…Sc6 og 7…c5,
begge med et hvidt plus på omkring
en halv (dvs. en halv i kompensation
til Sort). Mere vildt og måske også
risikabelt er 7…h4!? Vi ser kort på
alle tre:
7…Sc6 er Agermoses valg og han
fortsætter med den langhårede
variant 8.Lg2 h4 9Lg5 Le7 10.Lxe7
Dxe7 11.Sxh4 Sb4 12.De4 Se3 13.Sa3
Sxg2+ 14.Dxg2 og så det mærkelige
14…Le6 med vurderingen ”lige chancer”. Sort er dog to bønder nede og
fisken dømmer tyk Hvid fordel. Samtidig kommer den Sort til undsætning med 14…g5! 15.Sf3 Lh3! 16.Df2
(16.Dg1? 0-0-0!) 0-0-0 og påstand
om fuld kompensation til Sort. Hvids
mindst ringe med circa lige spil skulle så være 17.Se5, mens 17.c3?? (for
at skubbe til Sb4) strander på Sd3+!
Hvor meget betydning varianten skal
tillægges ved jeg ikke rigtig, da begge parter har flere interessante afvigelser, allerede startende med hvids
meget naturlige 8.c3!?

7.Sxh4? er en buk, som giver Sort
klar fordel efter det tematiske
7…Sg4!, fx fulgt af 8.Sf3 Lxg3+!
7.Dd3? er ikke bedre, da Sort får klar
fordel efter 7…hxg3!
7.Lg2? er lige så ringe, igen pga.
7…hxg3! med klar sort fordel.
7.gxh4! er det bedste og så godt, at
det helt fik Agermose til at fraråde at
gå efter stillingen i ANALYSEDIAGRAM 2.
Fisken giver da også hvid et pænt
plus på godt en halv, men det er
kompliceret stof. Vi ser lidt nærmere
på det nedenfor:

ANALYSEDIAGRAM 2A – 7.gxh4!
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Hvid har to merbønder og ingen af
dem står i slag, men h-bønderne er
doblet og ser svage ud, og Hvids
kongestilling ser luftig ud. Samtidig
har Sort masser af åbne linjer og
flere offier og en dame på spring.
Skulle det ikke være nok kompensation? Ikke ifølge Agermose. Og desværre heller ikke helt ifølge fisken,
som dømmer plus trekvart bonde til
Hvid. Den anviser samtidig veje, som
kræver meget præcist spil, hvis Hvid
vil fastholde fordelen, og det kunne
være interessant at se, hvordan
sådanne partier kunne forløbe i
praksis.
7…Se4?! anser Cifuentes (her efter
Agermose) for at være en fejl. Agermose tager det dog som førstevalgt
ud fra den betragtning at der ”næppe er bedre”. Efter 8.Dd3!, som han
analyserer indgående, ender han så
alligevel med at konkludere, at det
ikke fører til nok for Sort. Det er også
derfor, at Agermose selv efter 5.g3
h5 6.d4 fraråder h4 (ANALYSEDIAGRAM
2) og i stedet anbefaler 6…Sg4 (ANALYSEDIAGRAM 1).
7…Sg4!? skulle være Cifuentes foretrukne med henvisning til 8.Lg5 f6
9.Lc1 Lf5 ”med kompensation”.
Fisken ser ikke meget kompensation
og peger i stedet på 9…Sc6 med tæt
på lige spil (+0,3 til Hvid). Agermose
påpeger så, at Warzecha giver 8.Dd3
fulgt af Lxh2 9.De4! ”med Hvid fordel”. Han går ikke i videre end det.
Det kunne ellers være interessant.
Efter 9…Le6! har Hvid kun ét fordelagtigt svar, nemlig 10.Txh2! (10.Sxh2
Dxh4+ 11.Kd2 Dh6+! 12.Kd1 Sf2+!
=+; 10.Dxb7? Lg3+ 11.Kd2 Ld5! -+) og
efter 10…Sxh2 11.Sxh2 Txh4! igen
kun ét – og det er 12.Dg2! (12.Dxb7
Txd4!; 12.De5 Sc6 13.Dg3 Txd4
14.Kf2 (14.Dxg7?? Dh4+) Df6+ ∞).
Efter 12…Txd4, som truer skak på d1,
kan Hvid parere med 13.Sc3 eller
13.Ld2 og fortsætte med to lette i
bytte for tårn og bonde. Og ja, det er
nok til fordel for Hvid.
7…Sc6 Så, endelig, er vi tilbage til
den Taylor-variant, der på side 3 gav
anledning til hele denne meget lange
fodnote. Taylor gav som anført (som

eksempel på spil, der i praksis har
været godt for Sort): 8.c3 Lf5 9.Lg5
Dd7 10.Sbd2 0-0-0. Ekebjerg påpegede så Hvid fordel efter 11.Lxf6
(istf. partiets 11.Da4). Lad os se lidt
på det efter 11…gxf6!:

9…Txh2! (9…Lxh2? 10.Se4!; 9…Sxh2
∞) 10.Txh2! (10.Sxh2? Dh4+ og mat i
3) Sxh2 11.Le3! (Sxh2? Dh4+ =+) Sg4
12.Dd2 (12.Lg1?Lg3+ =) Lg3+ 13.Kd1
+= (13.Kf1 Sxe3 14.Dxe3+ De7=).
7

Sort skal for at få fordel efter
9.Sxe6 fortsætte Sxe4 10.Sxd8 og så
Sxd4! Dårligt for Sort er derimod
10…Txd8? (eller andet slag på d8)
fulgt af 11.c3!

8

12.exf4 Lf5 og 12…cxd4 giver Sort
godt modspil for de to bønder.
12…Sc6 er også stærkt.

9

HVID TRÆKKER
Hvid har to merbønder. Sort har
rokeret sin konge i sikkerhed. Han
har løberparret, som er aktivt, og
halvåbne linjer til sine tårne. Er den
stilling uspillelig for Sort? Jeg ved det
ikke, men jeg ved, at fisken kun ser
ét træk, som giver hvid fordel og den
er lille (+0,3). Trækket er 12.e4!,
mens alt andet giver fordel til Sort, fx
12.e3? Tde8 med tryk på e-bonden
og plus en lille halv til Sort. Værre
forekommer det for Sort, hvis Hvid
fremskynder sit løbertræk til g5 med
8.Lg5 (istf. 8.c3). Her er det ikke
lykkedes mig at finde noget, der ser
rigtig lovende ud for Sort.

Agermose Jensen (Kaissiber 37)
foreslår 13...Kd8!? (for at komme fri
af remisvarianten) fulgt af det langhårede 14.Dd6+ Sd7 15.Lb5 (15.Dxh2
Tf8 16.Le2 cxd4 17.Ke1 Tc8 18.Sa3
dxe3 19.Sc4 Txc4 (for at bevare ebonden) 20.Lxc4 Tf6 (Tf4!?, clj) 21.g3
Se5 22.Le2 Sc6 med vanskeligt spil
for Hvid) 15…Dxg2 16.Kc3 Dh3 med
uklart spil (16…cxd4? 17.exd4 Dh3+
18.Kb4 Sf3 19.Sd2+ med "hvid fordel").
10

6.e3 blev angivet af Bucker [3]
som hvids bedste svar og han gav
det et ”!” med henvisning til 6…Sg4
7.Se4 og nu

6

Måske. 9.Sc3 inviterer dog til slag
på h2 med komplikationer og hvid
skal spille præcist for at fastholde
den fordel, fx

7…Sxh2 8.Sxh2 Dh4+ 9.Sf2 Lg3
10.Ld3! g6 ( 10…Lxf2? Ke2!) 11.De2
Lxh2 12.b3 De7 13.Lb2 Le5 14.Lxe5,
hvor han så en lille hvid fordel. På
Chess-pub.com henviste jeg til
7...Sc6! 8.Sxd6 Dxd6! med kommentaren “og Sort har terræn, udvikling
og åbne linjer, mens Hvid har en
bonde og en trykket stilling”. Jeg gav
følgende eksempler: 9.Le2 Lf5! 10.00 Sb4 ”med angreb”; 9.c3 Lf5! 10.d4
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Tfe8 ”med angreb”; 9.Lc4 Lf5! 10.d3
(10.0-0 Le4 =+) Tae8 ”uklar/lige” og
endelig fiskefavoriten 9.Bd3!? med
"lille hvid fordel, men hvem ville
ønske at spille sådan med Hvid, blokerende ens egne bønder?" Jeg
fandt, at Sort havde god kompensation. Senere bekræftede Confusedby-theory mine analyser og reflekterede i stedet over (7…Sc6) 8.Lb5
fulgt af afbytning på c6: ”Hvid synes
at kunne opløse det meste af Sorts
tryk. Prisen er dog, at stillingen simplificeres og det er ikke i mange
fortsættelser Hvid synes at kunne få
en særlig relevant fordel.”
11

Larsen spillede selv 9.d4 mod Søby
og gav i sine efterfølgende analyser
dette et ”?” og 9.Se4 et ”!”. Fisken
deler ikke denne bedømmelse. Den
anser 9.d4! (Fiskens ”!”) som bedst
og mener, at fejlen først kom endnu
senere i partiet, idet (9.d4!) Lxf3
10.exf3 0-0 11.Se4 Te8 12.Le3 Lxf2+
13.Kxf2 Dh4 14.Kg2! (istf. Larsens
14.Kg1) kunne have sikret Hvid et
pænt plus på fiskebørsen.

12

12.Dxh3? dur ikke her pga. Dxd4!
med klar sort fordel; 12.d5? dur
heller ikke pga. 12…hxg2 13.Tg1
Lh4+ 14.Ke2 Sc6! 15.dxc6 Dd4!, igen
med klar fordel; 12.Dg6 er den gamle hovedvariant, men den har svært
ved at holde fast mod en moderne
sprællende fisk: 12…Tg7! 13.Lxh6
Lb4+! (13…Sxh6 14.Dxh6 er godt for
Hvid) 14.Ke2 (14.c3 Dh4+! er godt
for Sort) Sxh6 15.Dxh6 Dg5! med en
plusoffi i behold og ikke flere tricks i
ærmet til Hvid; 12.Le3!? er bedre,
men efter Sc6 (sort skal have gang i
udviklingen) 13.0-0 Lg5 har Sort
konsolideret og bevarer både sin
meroffi og et pænt fiskeplus; 12.c3!
er fiskens favorit med skarpt og
uklart spil efter 12…Lg5 13.Sd2! hxg1
14.Tg1 Lh4+ - Sort har stadig sin
meroffi og et lille fiskeplus, men Hvid
har fastholdt et godt momentum.
13

DANIELSEN, H (2509) – NIELSEN, R
(2301), KØGE, 17.10.2015: 1.f4 e5
2.fxe5 d6 3.Sf3 dxe5 4.Sxe5 Ld6
5.Sf3 g5 OBS: Trækomstilling til hovedvarianten, nu blot med et træk
mere 6.g3 g4 7.Sh4 Se7 8.Sc3 Sg6

9.Sxg6 hxg6 10.Se4 Be5 10…Sc6!?
11.c3 f5 12.Sf2 c5 13.Lg2 Sc6 14.d3
Le6 15.Da4 Dd6 16.Lf4 16.Db5!?
16...Kf7? 16...Lxf4 = 17.Lxc6 bxc6
17...Lxf4 18.0-0? = 18.Lxe5! 18...Lxf4
19.Dxf4 Dxf4 20.gxf4 c4 21.b3 cxd3
22.Sxd3 Th3 23.Sf2? 23.c4 =
23...Txc3 24.Tac1 Te3 25.Txc6 g3?
25...Txe2 26.Sh3 = gxh2+ 27.Kxh2
Txe2+ 27...Th8!? 28.Tf2 etc. ½-½ (52)
14

9.Kxd1 8.Lf4 Sc6 9.exd6 Lxd6
10.Lxd6 Dxd6 11.gxh4 11.Sxh4!?
Dxd4 11...Db4+ 12.Sd2 Dxb2? Testamentebonden. Fisken brokker sig.
(12...Dxd4) 13.Sb3? 13.e3! 13...Lf5
14.Se3 Le4 15.Lg2 Lxg2 16.Sxg2 0-00 17.e3 Sf6? 17...Se5 = 18.0-0! Th6
19.a3 Stiller en grim fælde...

10…Le6!? er måske interessant.
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Agermose Jensen [2] ser også i en
længere udredning på 13…Se5
14.De3! og 13…Ld7, som han foretrækker, mens 13…Le6 får lidt knubbede ord. Jeg fastholder dog mit (og
fiskens) 13…Le6!
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Agermose Jensen foreslår 15…f4
(istf. 15…Df7) 16.0-0-0 (16.e5 Lxe5
eller 16…f3) f3 17.Lf1 Lc5 18.Dc2
Sxd4! 19.cxd4 Lxd4 20.Lxd4 Txd4
”med kompensation” iflg. Agermose,
men Bucker påpeger, at maskineriet
giver Hvid fordel efter 18.h4 med
planen Le3-g5. Fisken siger hvid
fordel på 0,7 i Buckervarianten og
godt +1 i Agermosevarianten.
17

Agermose Jensen [2] korrigerer en
analyse af Warzecha og påpeger, at
Sort efter 11…Lf5 12.De3 ikke (som
angivet af Warzecha) vinder materiale efter 12…Dxe3 13.Lxe3 Txh2,
"pga. melletrækket 14.Lxc6!, hvor
det er Hvid, der vinder materiale,
idet tårnet nu kan slå på h2 og gå
imellem på f2, når Sort slår med
løberen på g3". Bedre er 13…0-0-0
med en kun mindre Hvid fordel.

18

Agermose Jensen [2] anfører, at
11…Ld7 "ses sjældent nu, pga. det
stærke svar 12.Lf4!".

19

JESPER – CHRISTIAN, RÅDVAD, 9/5
2017. Spillet her kastede nyt og
spændende lys over 3.Sf3-varianten.
Det blev afviklet kort før deadline på
førsteudgaven og er af pladshensyn
kogt ned her med kun få kommentarer: 1.f4 e5 2.fxe5 d6 3.Sf3 g5 4.g3
4.h3! 4...g4! = 5.Sh4 Be7 5...dxe5 =
6.Sg2 = 6.exd6!? Lxh4 (6...Lxd6?
7.Lg2 +-) 7.dxc7 Dxc7 8.gxh4 6...h5
7.d4 h4 7...dxe5!? 8.dxe5 Dxd1+

19…Se5 19...Tdh8?? 20.Dd3! og
damefangst i næste! 20.Kh1? 20.Sd2
20...Dc3?!
20...Se4!?
21.Dd2
21.Sd2!? 21...Dc6! 22.Da5 Sc4
22...Sf3! (truer Sxh4) 23.Dg5 23.Dxa7
Sxe3 24.d5 (24.Da8+ Kd7 25.Sc5+
Ke8 26.Dxb7!=) 24...Sexd5 med
uklart spil 23...Tdh8! 24.Df5+
24.Kg1= 24...Kb8 25.Kg1 Dxg2+!
26.Kxg2 Sxe3+ 27.Kg1 27.Kh1? Sxf5
28.Txf5 Se4 -+ 27...Sxf5 28.Txf5 b6
28...Se4 29.Txf7 Sd6 30.Tf2 Txh4 ∓
29.Taf1 Se4 30.Txf7 Txh4 31.Tf8+
Txf8 32.Txf8+ Kb7 33.Tf4 Sc3!
34.Kg2 Sd5 35.Te4 Th3! 36.Kg1
36.Txg4 Tc3! ∓ 36...Tc3 36...g3 -+
37.Txg4 Txc2 38.Tg3 Sf4 38...Ta2
39.Tg4? 39.Tf3! 39...Sh3+! 40.Kf1
Txh2 41.Ke1 Sf2 42.Tg7 Sd3+ 43.Kd1
Sb2+ 44.Kc1 Sc4 45.a4 a5 46.d5
Th1+ 47.Kc2 Se3+ 48.Kd2 Sxd5
49.Sd4 Th4 50.Se6 Txa4 51.Sd8+ Kc8
52.Sc6 Ta2+ 53.Kd3 Sb4+ 54.Kc4?
Sxc6 0-1
20

Agermose Jensen angiver i [2]
efter ”det vilde 3…g5” officersofferet
4.e4 g4 5.Lc4 gxf3 6.Dxf3 som hvids
”tilsyneladende bedste”. Hmmm…
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