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SKAKPOSTEN
KONGESKAK
Efter afbud kun fra Henrik kunne
formanden sidste tirsdag i august
igen kalde 10 whiskyskakkere til
kamp, denne gang til klassisk
KONGESKAK på Ibsgården med
tematisk musikprogram og vanlig
fuldservice både oppe og nede.
For mit eget vedkommende var
aftenens to højdepunkter, at jeg
overlevede den lange og smukke
cykeltur sammen med Jesper, og
at klubben endnu var fuldtallig
efter gårdsdagens skuddrama i
Bagsværd. Min KONGEGAMBIT tegnede længe til at kunne blive
endnu et højdepunkt, men endte
brat i et lavpunkt, hvor jeg med
sand i øjnene og grus i maskinen
måtte hejse det hvide flag midt i
en hærgende ørkenstorm. Vi
følger dette slags gang, etape for
etape, godt hjulpet af fiskens
kolde klarsyn og farverige grafik.
Her er grøn fordel til Hvid, rød
fordel til sort og gul fordel på
mindst 8 bønder.

Chresten. Lod støvsamler være støvsamler og gendrev Fisher-gambitten på sin egen måde.
Arkivfoto: CLJ

Christian - Chresten
Ibsgården, 29. august 2017
KONGEGAMBIT
1.e4 e5 2.f4 exf4! 3.Lc4

3.Lc4 har alle dage været mindre
populært end kongegambittens
store hiv, 3.Sf3. Det har dog altid
haft sine tilhængere, heriblandt
Fisher, og Bronstein sagde:
”Nå, så du vil gerne spille kongegambit? Sort kan holde remis
efter 3.Sf3. Spil 3.Lc4! hvis du vil
prøve at vinde”.

På et andet bræt fik Mik hvad en
anden Mick i rummet vrælede at
han ikke fik og så var der pludselig koldt igen på toppen i DWSU.
Det bør der også være.

Anderledes på sagen ser Shaw,
forfatteren til Støvsamleren på
Sluseholmen (The King’s gambit).
Han gør kort proces under kapitlet ”Gendrivelsen af 3.Lc4”. Her
promoverer han 3…Sc6, som han
mener er så genialt, at han ikke
gider beskæftige sig med andre
svar. Og det undlader han så.
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Shaws ”gendrivelse” har endnu
ikke slået an i mesterkredse, og
der er sidenhen udkommet en
nyere kongegambitbog på 2½ kg i
luksusbind af forfatteren Tim
Taylor, som udelukkende promoverer 3.Lc4! Bogen, The Fisher
King’s gambit, er opkaldt efter
Robert James, som i hele sin karriere spillede 3.Lc4. I bogen serverer Taylor, naturligvis, en gendrivelse af Shaws gendrivelse1.

det hindrer Hvid i at sætte en
springer på d5.
Larsen stemmer i og påstår allerede nu ”fordel for Sort i alle
varianter”. Det kan Taylor ikke se
(og hvis han kunne, så havde han
næppe skrevet 2½ kg om 3.Lc4
og selv spillet det tit).
5.d4! d5! 6.exd5 cxd5
10…Se4?!
10…Lb4! havde lagt samme pres
på c3 uden at kompromittere
Sorts stilling. Efter teksttrækket
får Hvid et lille plus med

3…Sf6
Ikke noget 3…Sc6 her, men derimod den gode gamle Larsenrecept fra Åbningsspillet i Skak.
Trækket er i databaserne sorts
mest populære svar og blev bl.a.
spillet af den trivelige stormester
Bogoljubov. Taylor behandler det
af samme grund med respekt og
helliger ind til flere kapitler til
det. Blandt sorts andre mulige
svar kan nævnes den oplagte
dameskak, 3...Dh4+, der anbefales af Bologan, og 3…d5!?, som er
blevet trendy i mesterkredse.

11.Sge2 Lb4 og nu

4.Sc3!

Her var jeg i vildrede. Temposkak
på b5 fulgt haps på f4 eller tilbagetrækning af løberen?

4.e5? d5!, Larsen.

7.Lb5+

4…c6!

7.Lb3 skulle ifølge Taylor være
bedre, og det var vist også Bogo’s
foretrukne. Fisken kan bedst lide
teksttrækket.

Under en julelyn i 1980érne hviskede Jan Hat Lars i øret, at en
tidlig c6 er et nøgletræk mod
3.Lc4. Et af argumenterne var, at

7…Ld7 8.Lxf4 Lxb5 9.Sxc3 Da5+
10.Sc3
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En kritisk variant hos Shaw, som
han mener er til fordel for Sort, er
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Lc4 Sc6 4.d4 Sf6
5.Sc3 Lb4 6.Sge2 f3 7.gxf3 d5 8.exd5
Sxd5 9.0-0 Sxc3 10.bxc3 Ld6 11.Sg3
0-0 12.Se4 Le6. Taylor fortsætter
13.d5 Sa5 14.dxe6 Sxc4 15.De2 b5
16.a4, hvor han ser en lille fordel for
Hvid. Fisken dømmer lige spil efter
16…De7 (og ellers fordel for Hvid).
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12.0-0!
Jeg brugte en del tid på dette
potentielle bondeoffer. Ideen
var, at Hvid, hvis Sort ville gå
efter bonderov på c3, ville kunne
komme ind med en skak i linje e
og tvinge sorts konge ud på åben
slagmark (eller hvis …Kf8??, så
Ld6+ fulgt af mat i bunden). Det
så grimt ud for Sort, tænkte jeg,
og det har fisken sidenhen bekræftet. Meget grimt.

Det syntes Chresten desværre
også, så han styrede uden om
bonderovet med
12…Sxc3 13.Sxc3 og nu

Så kom den, profylaksen, og nu
havde jeg en bonde i slag. Samtidig var jeg ikke meget for at lade
gassen gå af mit angreb. Jeg stod
i det klassiske dilemma: Slække
på speederen eller tage svinget
med fuld skrue på to hjul?

13…0-0!
Et stærkt og klogt valg.
13…Lxc3? 14.De2+! og Sort taber
i alle varianter. Enklest var
14…Kf8?? 15.Ld6+ fulgt af mat i
bunden, men ej heller 14…Kd7
15.bxc3 eller 14…Kd8 15.bxc3
kunne holde stand (snak selv lidt
med din telefon, hvis du tvivler).
14.Dd3
For at sikre bonden, og nok på en
lidt rutineagtig måde.

Hvid står mest aktivt med
åbne linjer og godt terræn på
kongefløjen. Sorts brikker står
mere klemt og har ikke så meget
at arbejde med på damefløjen.
Stilhed før stormen?
16.Tf3
Primitiv trussel om mat i 2. Jeg
tænkte, at om ikke andet så kunne profilaksen g6 svække Sorts
kongestilling. Det gjorde den
også, og det vender vi tilbage til.
16.c3 Le7 17.Sg3 var en anden
god plan.
16…Tfe8 17.c3 Le7 18.Th3 g6

14.Dg4! var skarpere, og stadig et
værn mod bonderovet (14…Lxc3
15.bxc3 Dxc3? 16.Lh6! med
gevinststilling).
14…Sc6 15.Se2 Db6
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19.b3
Jeg slækkede på speederen, hvilket var nok til mindst lige spil,
men ikke det skarpeste.
19.Tf1! var skarpest og helt ødelæggende, hvis Sort ville gå på
bonderov: 19…Dxb2? 20.Lc1
Dxa2? 21.Txh7! Kxh7 22.Txf7+
Kh8 23.Dxg6 fulgt af 24.Th7 mat!
19...Lf6 20.Tf1 Te6 21.Df3 Tae8

Chresten satte sig tungt på linje e
med sine tårne, og det var en
langtidsinvestering, der blev
stærkere og stærkere som spillet
skred frem, og til sidst fuldkommen knusende. Det kommer vi
til. Her og nu og truede han min
springer, og jeg tænkte, at den
var for nem. Chresten skulle have
noget at vælge imellem, og så
satte jeg også min løber i slag…
22.Lg5!

SORT TRÆKKER
På det her tidspunkt var jeg godt
tilfreds med min stilling, og jeg
mente, at både løber- og springerhaps måtte være godt Hvid.

den flyttede sig, så dameskak på
f7 fulgt af mat, fx
22…Lg7? 23.Dxf7+ Kh8 24.Lf6!
Txf6 25.Dxe8+ og mat i 4.
Hvad så – ville Sort kunne trække
en hvid kanin op af hatten?
22…Sxd4?
Jeg er faktisk ikke meget for at
give dette træk et ”?”, for selvom
det koster en let for to bønder og
i fiskeoptikken takseres til -2, så
var det nok netop dette træk, der
sammen med et senere ”??træk” i praksis banede vejen for
Sorts triumf. Men objektivt set
var det en fejl, som kunne være
blevet straffet med korrekt spil.
22…Se5!! ville som det eneste
kunne sikre sort en holdbar stilling, udnyttende at dametruslen
giver tempogevinst og at hesten
reddes af bondebindingen.
23.Sxd4 Lxd4+ 24.cxd4 Dxd4+
25.Kh1 f5!

22…Lxg5?? var hurtigt overstået:
23.Dxf7+ fulgt af Txh7 mat. Færdig med den.
22…Txe2? var mere tricky. Her
ville 23.Dxf6 Sd8! både true med
dameafbytning og dække f7,
hvilket virkede uklart. Mere lovende forekom 23.Lxf6. Det var
det også, ikke mindst pga. truslen
24.Txh7! Kxh7 25.Dh3+ Kg8
26.Dh8+ mat! Og hvis 23…Te3, så
24.Dxe3! Txe3 25.Txe3 Kf8
26.Tfe1! og Hvid vinder.
Samtidig var Sort nødt til at forholde sig til, at hans løber var
truet, at han ikke kunne give den
tilstrækkelig dækning, og at hvis

f-bonde-stødet var en stærk profilakse fra Sort, og trods merløberen følte jeg mig nu presset. Sort
havde lukket godt af for invasion
på f7 og satte nu i stedet tryk på
e1 qua de doblede tårne. Truslen
Te1, Txe1, Txe1+ Df1, Txf1 mat
var til at få øje på.
26.Df2? indså jeg hurtigt var
uholdbart pga. 26…Dxf2!
26.Lh4 overvejede jeg nogen tid
(for at dække e1), hvilket ville
have været OK, men jeg kunne
ikke overskue konsekvenserne af
26…Te3. Nu ved jeg, at 27.Df2!
havde været et godt svar.
26.Dc3 strejfede mig også. Det
havde også været helt OK.
Mit valg faldt på
26.Th4
hvilket objektivt set, også var OK.
Hvid står med +1,9 til næsten
sikker gevinst med det hiv. På
fiskebørsen. Men vi spillede ikke
maskinskak på fiskebørsen. Vi
spillede whiskyskak på Ibsgården,
med bræt og brikker, kopper og
glas, pølsemadder og ostemadder, en vrælende rullesten på
anlægget og en ondsindet ørkenstorm i krigshumør…

26...Da1?!?!
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Et chock-hiv, som det er umuligt
at give en entydig notation. På
fiske-børsen er sagen klar: Trækket er en brøler til klokkerene
”??”. I det praktiske spil var det
en genistreg til ”!!”, der tilsandede mine øjne, bragte mig i uligevægt, og fik mig til med det
samme at afskrive 27.Txa1 pga.
varianten 27…Te1+ 28.Txe1
Txe1+ 29.Df1 Txf1 mat. Hvorved
jeg overså, at 28.Df1!! (ja, så
enkelt) netter Hvid et blankt tårn
efter 28…Txf1 29.Txf1! Derfor
trak jeg ret hurtigt profylaksen…

Et kanonhiv fra Sort. Det truer
straks Txf1 med damefangst, og
hvis 28.Tf4?, så alligevel damefangst med 28…Txf1 29.Dxf1 Te1!
28.Kg1? fører til samme suppedas: 28…Txf1+ 29.Dxf1 Te1!
Til gengæld havde Hvid muligheden for en skak, og den var så
tillokkende, at jeg spillede den
uden megen betænkning.
28.Dxd5+?
Nej, skak på d5 var ikke det rette.

27.h3?
”??” var fristende alene fordi
trækket
overser
kølleslaget
27.Txa1! Trækket afværger dog
en potentiel katastrofe med et
sort tårn på e1 (fx 27.Lh6? Te1!
og Sort vinder), og med +1,7 på
fiskebørsen var teksttrækket,
selvom 27.Txa1 var mere end 8
bønder bedre, stadig meget gunstigt for Hvid. Hvids afgørende
fejl var ikke begået endnu.
27...Te1!

28.Rxe1! kunne have holdt Hvid i
salveten, da 28…Rxe1+ 29.Kh2
Rh1+ 30.Kg3 Qe1+ 31.Df2! ikke
fører nogen vegne for Sort. Efter
teksttrækket dumper Hvid nu i
stedet ned i det røde felt.
28...Kh8!
Eneste hiv, og samtidig et stærkt
hiv! Alt andet taber:
28...Kf8? 29.Lh6+! Ke7 30.Dxb7+
28…Kg7? 29.Dd7+ T8e7 30.Dxe7+
28…T8e6? 29.Dxe6+!
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Pludselig stod det mig klart, at
min skak havde kostet mig et
afgørende tempo. I træk 28, da
min dame stod på f3, kunne jeg
efter slag på e1 afværge bundlinjeangrebet ved i sidste ende at
sætte min dame på f2. Det kunne
jeg ikke nu, idet 29.Txe1 Txe1+
30.Kh2 Th1+ 31.Kg3 De1+! fører
til mat eller damefangst. Samtidig
så jeg nu, at mit tårn på f1 ikke
stod til at redde, så længe Sort
havde dame og tårn på række 1.
Jeg så ikke anden udvej end
29.Lf6+?
Et defensivt løberoffer. Spørgsmålstegnet er måske lidt hårdt,
for trækket er det ene af to, der
ikke behøver føre til omgående
tab. Det sikrer dog Sort en merbonde og udsigt til snart at vinde
en til (a2). Bedre var tårnofferet…
29.Thf4! Txf1 30.Txf1 Dxf1+
31.Kh2, som ville true med løbermat (Lf6#), der kun ville kunne pareres effektivt med remis
ved evig skak: 31…Da1 32.Df7!
De5+! 33.Kh1 De1+ 34.Kh2 De5+
etc. 31…Da6 holder også remis,

mens alt andet taber, fx 31…Tf8
(for at stoppe Lf6#) 32.De5+ og
mat i 11 (tro mig eller snak igen
med din telefon).

en bonde og under fortsat hård
belejring i bunden.
Efter teksttrækket gjorde Chresten kort proces:

29...Dxf6 30.Thf4 Da1!
Ørkenstormen må have haft det
fortræffeligt her. Først den lille
strandhugst med løberfangst, så
retur med damen til smørhullet
på a1 – og denne gang vel at
mærke uden skudhuller, der
kunne ødelægge kombien. Og tre
kvarter tilbage på uret.
Selv var jeg ved at være godt
mør. Min tid var stort set brugt
op (5 min tilbage), Chresten truede igen haps på f1 og jeg savnede saft, kraft og klarsyn til at holde skansen længere. Tiden til min
afgørende fejl var kommet…

Notationer
!!
!
!?
?!
?
??

Fremragende træk
Godt træk
Interessant træk
Unøjagtighed/tvivlsomt
Fejl
Brøler
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33.Kg1 Txf1+ 34.Txf1 Dxa2

0-1 (Opgivet).
31.Df3??
Fatalt, for det koster damen.
Mindst ringe var
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31.Dd3!, som dækker f1 og hindrer 31…Dxa2 pga. 32.Dc3+ med
tårnfangst. Hvid ville dog også
her have en svær sag, nede med
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