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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 62

Taktik

1. Hvid trækker!
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Undgå damebytte!

4. Hvid trækker!
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Er tårnafbytning bedst?

7. Hvid trækker!
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Udvikling kontra materiel!

2. Hvid trækker!
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Tårnet er udfordret!

5. Sort trækker!
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Kvalitet bagud!

8. Hvid trækker!
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Skæv materialefordeling!

3. Sort trækker!
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Der må ske noget!

6. Hvid trækker!
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Fribønder!

9. Sort trækker!
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Samarbejde!
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DØDSFALD

Robin Jacobsen
Det er med stor sorg, at vi modtog
beskeden om, at vores gode ven og
formand for Sydøstlollands skak-
klub, Robin Jacobsen, er død 3. ok-
tober, kun 64 år gammel.

Robin Jacobsen har ydet en utro-
lig stor indsats for skaksporten i hele
sit liv. På Lolland Falster er han kendt
fra sin skakklumme i Folketidende,
hvor han i mange år hver lørdag
bragte nyheder fra skakken såvel
lokalt, nationalt og internationalt
samt altid stillede en skak opgave.

Robins store indsats for skakken
blev især lagt inden for skoleskak-

ken, hvor han indtil sin død var træ-
ner og mentor for Rødby Skoleskak
samt tidligere også for Brydebjerg
Skoleskak.

På grund af Robins ihærdighed
har der været skak på skoleskemaet
for de mindste klasser igennem de
sidste år på Rødby Skole, hvor han
til daglig var lærer. Ved kommune-
sammenlægningen lykkedes det
også for Robin at få sat skak på skole-
skemaet for hele Søndre Skole (Rød-
by, Rødbyhavn og Holeby), hvilket
ville have betydet at Rødby Skole-
skak ville have været næststørste
skoleskakklub i landet. Desværre
nåede Robin ikke at opleve dette, da
han blev syg i sommerferien og der-
for ikke kunne det store hold.

Robin vil også blive savnet blandt
de voksne skakspillere. I 2003 star-
tede Robin Sydøstlollands Skak-
klub. Klubben blev oprettet, efter at
skakklubberne i både Holeby, Saks-
købing og senest Nysted var lukket.
Der var stor tilslutning til klubben
bl.a. med adskillige medlemmer,
hvor både far og søn spillede, og ikke

mindst Robins hjertesag, at skak godt
kan spilles uden tobak og alkohol.

I klubbens første fem år var det
Robin, der sammen med hustruen
Tove trak det store læs, og som
gjorde det muligt at etablere en vel-
fungerende skakklub, hvor det bl.a.
lykkedes at rykke op i A-rækken i
sidste sæson.

Robin fik konstateret kræft i som-
mers, og efter hård kamp med syg-
dommen måtte han opgive. Robin
var klubbens formand indtil sin død,
og han vil blive husket og savnet i
mange år fremover.

Æret være hans minde.

På vegne af Sydøstlollands
Skakklub og Rødby Skoleskak

Finn Fjeldhøj

Jørgen Jungsberg

Den 17. maj 2008 sov Jørgen Jungs-
berg stille ind efter nogen tids svær
sygdom. Han blev 76 år.

Jørgen blev medlem af Jyllinge
Skakklub i 1994 og var i alle årene
blandt klubbens allerfremmeste spil-
lere – en enkelt gang blev han endda

klubmester. Næsten hvert år deltog
Jørgen i påskestævnets veteran-
klasse.

Da formandsposten blev ledig, på-
tog Jørgen sig denne opgave og var
i de næste otte år klubben en dygtig
og energisk formand. Det lå ham på
sinde at skaffe klubben nye medlem-
mer, og han bestræbte sig for at gøre
klubben kendt i lokalområdet. Til
den ende arrangerede han adskillige
stormester-simultan-forestillinger,
skakklubbens deltagelse i den lokale
sommerfest, PR-fremstød på biblio-
teket, m.m., og gjorde meget for at
involvere klubbens få juniorer i klub-
livet og i turneringerne.

Jørgen var selv et arbejdsjern, og
han forstod derudover at uddelegere
opgaverne, så flere kom i sving. Her

hjalp hans venlige og empatiske
væsen.

Jørgen indså fordelen ved samar-
bejde med bl.a. naboklubberne Sten-
løse og Ølstykke og tog initiativ til
fælles Værebro Hurtigturneringer og
samarbejde om klubmesterskaberne,
hvilket efter hans død har båret frugt
i form af den i august 2008 forenede
skakklub Egedal-Jyllinge.

Jørgen var et menneske med
mange facetter, og ved bisættelsen
hørte vi om hans øvrige interesser,
der blandt andet omfattede musik,
filosofi, meditation og bordtennis!

Æret være Jørgen Jungsbergs
minde!

Kristian Kjær

DØDSFALD
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Ledige poster i organisationen

Som det bl.a. fremgår af bagsideannoncen i dette blad, har Steffen
Pedersen valgt at afslutte sine ansættelser som leder af Dansk
Skaksalg og som nyhedsredaktør på dsu.dk, med udgangen af
oktober måned. Det er begrundet i at Steffen har fået andet arbejde,
som han starter i fra den 1. november.

Jeg skal på Dansk Skak Unions vegne takke Steffen Pedersen for
en dygtig og samvittighedsfuld indsats i de år han har bestridt
jobbet som nyhedsredaktør på dsu.dk, og den desværre ret så korte
periode han har bestridt jobbet som leder af Dansk Skaksalg ApS,
og som sekretær og presseansvarlig i Dansk Skak Union.

Stillingerne har været opslået på dsu.dk og ved rundsending til alle
Unionens klubber. Når dette blad er i trykken forventer bestyrelsen
i Skaksalget og forretningsudvalget i Unionen at have ansat nye
personer på de meget vigtige poster.

Erik Søbjerg

Søndag den 1. november spilles de
første træk i XtraCon-Skakligaen to
steder i landet, hos oprykkeren Næst-
ved og i Århus. Dermed er Dansk
Skak Unions divisionsturnering i sin
47. sæson gået ind i en ny tidsalder
og er nu på omgangshøjde med an-
dre sportsgrene, der er mere forvænt
med at have sponsorer til holdturne-
ringen.

IT-firmaet XtraCon har allerede
skabt økonomisk grundlag for flere
enkeltmandsturneringer, senest den
stærke internationale XtraCon EMT
i september, der blev vundet af GM
Kaido Kulaots, Estland, foran Jon
Ludvig Hammer, Norge, og Hans
Tikkanen, Sverige, og nu har man
indgået en aftale med Dansk Skak
Union, der indebærer et historisk
navneskift på divisionsturneringens
toprække.

Og sportsligt kan det godt blive
spændende. De seneste otte års me-
sterhold, Helsinge, er endnu en gang

XtraCon-Skakligaen og divisionsturneringen

favorit. Holdet har sagt farvel til Lars
Schandorf, men som erstatning fået
den stærke kvindelige IM Victorija
Cmilyte, Litauen, på holdet.

De mest sandsynlige konkurren-
ter til mesterskab og sølvbowle er
som de seneste år Århus/Skolerne og
Brønshøj, men det indbyrdes styrke-
forhold kan forskubbes fra match til
match, fordi nogle af de stærkeste
spillere kan være optaget af andre
turneringer i udlandet. Faktisk er der
flere udenlandske stormestre i
XtraCon-Skakligaen end danske,
nemlig fire svenske GM'er, en fra
Estland, og kun tre fra Danmark.

Turneringen afsluttes med dob-
beltrunde 21.-22. marts. Oprindeligt
var det planlagt til weekenden 7.-8.
marts, men da det europæiske skak-
forbund, ECU, ændrede sine datoer
for europamesterskabet valgte DSU
at justere programmet.

www. divisionsskak.dk/

Mind Sports Games

Danmark har deltaget i World Mind
Sports Games i Beijing. Værtsnatio-
nen vandt både herre- og dameræk-
ken, mens det danske herrehold slut-
tede som nummer 16, og kvinderne
som nummer 18.

Efter brætpoint ville de danske
kvinder være sluttet helt oppe som
nr. 5 sluttet som nummer 5, og
Louise Fredericia var den suveræne
topscorer med 7½ point og en rating-
præstation på 2375, den næsthøje-
ste blandt samtlige kvinder.

I herrerækken vandt Kina i fina-
len to gange 3-1 over Ukraine, mens
damerne med 14-årige Hou Yifan i
spidsen ligeledes besejrede Ukraine
med to gange 3-1. Mere om Mind
Sport Games i Skakbladet nr. 9.

De danske enkeltpræstationer:

Herreholdet:
1. Allan Stig Rasmussen 5½/9
2. Karsten Rasmussen 3/9
3. Steffen Pedersen 4/9
4. Jakob Vang Glud 5/9

Dameholdet:
1. Oksana Vovk 4/9
2. Louise Fredericia 7½/9
3. Marie Frank-Nielsen 5½/9
4. Miriam Olsen 3½/9

www. www.2008wmsg.org/en/

Aleksandra Kosteniuk

vandt VM for kvinder

Med finalesejr over Hou Yifan, Kina,
erobrede 24-årige Aleksandra Koste-
niuk, Rusland, kvindernes VM-titel.
De afsluttendematcher blev spillet i
Kabardino-Balkaria i Den Russiske
Føderation. I de seneste år har Kina
ellers siddet solidt på tronen, og man
skal helt tilbage til Elisabeth Bykova,
som var mester 1958-1962, for at
finde den sidste russiske VM

2008 /8/285 5



Skak i Hamlets Helsingør var 

300 festivaldeltagere – og fo
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Politiken Cup, slutstilling i toppen:

1. GM Sergey Tiviakov, Holland (2645) 8/56

2. GM Vladimir Malakhov, Rusland (2689) 8/55½

3. GM Yurij Kuzubov, Ukraine (2578) 8/55

4. GM Peter Heine Nielsen, DK (2652) 8/54

5. GM Boris Savchenko, Rusland (2578) 8/53½

6. GM Jonny Hector, Sverige (2537) 8/50

7. GM Michael Roiz, Israel (2680) 7½/55½

8. GM Mikheil Mchedlishvili, Georgien (2604) 7½/55

9. GM Pavel Eljanov,  (2716) 7½/53

10. GM Konstantin Landa, Rusland (2615) 7½/52

11. GM Alexei Iljushin, Rusland (2546) 7½/52

12. GM Emanuel Berg, Sverige (2592) 7½/51½

13. IM Oliver Kurmann, Schweiz (2394) 7½/51½

14. IM Christian Jepson, Sverige (2358) 7½/48

15. GM Lars Schandorff, DK (2537) 7½/45½

16. GM Vitali Golod, Israel (2578) 7/54

17. GM Jacob Aagaard, Skotland (2531) 7/54

18. GM Bartosz Socko, Polen (2628) 7/53½

19. GM Alexander A. Evdokimov, Rusland (2555) 7/52½

20. GM Artur Kogan, Israel (2569) 7/51

21. IM Viktorija Cmilyte, Litauen (2508) 7/50

22. FM Krzysztof Bulski, Polen (2388) 7/48

23. IM Thomas Engqvist, Sverige (2363) 7/48

24. IM Jens Kristiansen, DK (2441) 7/45½

25. IM Torbjørn Ringdal Hansen, Norge (2423) 7/41

Af Lars Grahn

For mig er Politiken Cup lige så
meget en social begivenhed som en
skakturnering. Til forskel fra mange
andre arrangører har Lars Bech Han-
sen og hans stab forstået, at der kræ-
ves mere end at stille bræt og brik-
ker op, hvis man vil skabe noget, der
kan lokke både profs og amatører til
at bruge en lang sommeruge på skak.

Jeg tager med glæde over Sundet
som tilskuer og skribent.

Hamlet til sin gode ven Horatio
(akt 1, scene 1): ‘Hvad gør I dog i
Helsingør? At drikke tilbunds, det
skal I lære, før I rejser.’ Der er sik-
kert mange fra Helsingborg, som
gennem årene er blevet opmuntret
af disse velkomstord. Kast ikke skyl-
den på svensk alkoholpolitik – men
på Hamlet!

Shakespeare havde naturligvis
ingen anelse om, hvad han ville kom-
me til at udrette for turismen i Hel-
singør 400 år senere, da han pla-

‘Hvad gør I dog i H
Hamlet

Politike

og meg



en oplevelse for de mere end

r Sveriges internationale skakredaktør.
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Helsingør?’

cerede Hamlet på Kronborg. I et for-
søg på at suge endnu mere ud af den
stakkels prins, har jeg i det følgende
taget ham til hjælp i en og anden
partikommentar. Det er mit bidrag
til udnyttelsen af Hamlet.

Kendte ansigter
Jeg passerer Kronborg Slot med ra-
ske skridt på vej mod Lo-skolen. Da
jeg kommer frem, støder jeg først på
veteranen Nils Åke Malmdin. Han
beretter om en dejlig spadseretur
langs stranden den foregående aften.
Øresund er smukkest i skumringen.
Siden fortæller han, hvad der skete
på skakbrættet. Han er ikke særlig
imponeret af den 18-årige storme-

ster Yurij Kuzubov, som han mødte
i tredje runde.

Jeg kunne se Michael Roiz ved et
af billardbordene neden for trapper-
ne. I kommentatorrummet går han
under betegnelsen ‘skakmaskinen’.
Udenfor i en af haverne viser Michal
Krasenkow hustruen Ilena, hvordan
hun burde have spillet sit parti. So-
len skinner.

Dér står et større selskab fra Færø-
erne. Spillere, familie, en barnevogn.
De har indlogeret sig på et vandrer-
hjem, mens flertallet af de udenland-
ske spillere bor på Lo-skolen. Jeg
veksler nogle ord med Torkil Niel-
sen, han som blev et navn i fod-
boldverdenen, da han en kølig sep-

temberaften i 1990 i Landskrona
sørgede for, at Færøerne besejrede
Østrig med 1-0 i VM-kvalifikatio-
nen. Om Torkil havde fået chancen
for at spille mod og besejre en stor-
mester i Helsingør, havde det næppe
skabt tilnærmelsesvis den samme op-
mærksomhed, som det dér mål i
Landskrona.

Jørgen Hvenekilde er vel en del af
det faste inventar? Har han misset en
eneste Politiken Cup? Her er mange
stamgæster. Per Andreasen på plads
som kommentator, og mellem run-
derne præsenterer han sin nyudkom-
ne bog ‘Broen i Mitrovica’. Leg og
alvor.

Med Linus Olsson diskuterer jeg

en Cup

get mere

Sergey Tiviakov, Holland, bedst korrektion af de seks vindere.

Foto: Calle Erlandsson.



Politiken Cup

øvrige placeringer

... POLITIKEN CUP
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to tempofølsomme varianter: Hvor-
dan transporterer man sig bedst fra
Malmø/Lund til Helsingør? Variant
a: man tager Øresundstoget via Kø-
benhavn og ærgrer sig over spor-
arbejdet ved Østerport. Variant b:
man vælger lavbudgetalternativet
via Helsingborg og irriteres på pen-
sionisterne, som maser i køen for at
komme først om bord på færgen. Jeg
betaler gerne lidt ekstra for at slippe
for pensionister i Helsingborg.

For mig er det i høj grad det, der
sker uden for brætterne, som skaber
en vellykket turnering. Om det bare
var for partierne, kunne jeg lige så
godt sidde hjemme foran computers-
kærmen og følge det hele.

Bunkebryllup
Turneringen sluttede med et bunke-
bryllup, en betegnelse jeg har lært af

6½ (26-48) GM Sune Berg Hansen –
GM Michal Krasenkow (Polen) – IM
Ashwin Jayaram (Indien) – Djurre den
Heeten (Holland) – IM Tania Sachdev
(Indien) – IM Peter Marusenko (Ukra-
ine) – GM Tiger Hillarp-Persson (Sve-
rige) – FM Heini Olsen (Færøerne) –
IM Monika Socko (Polen) – GM Stellan
Brynell (Sverige) – FM Jacob Carsten-
sen – IM Mikkel Antonsen – IM Bengt
Lindberg (Sverige) – FM Martin Mat-
thiesen – IM Jop Delemarre (Holland)
– IM Sabino Brunello (Italien) – Jesper
Schultz-Pedersen – Bo Garner Chri-
stensen – Sjoerd Plukkel (Holland) –
FM Jonathan Humprey (Australien) –
Peter Olsen – FM Matthias Bach (Tysk-
land) – Magnus Eriksson (Sverige)

6 (49-81) Felix Klein (Tyskland) – FM
Linus Olsson (Sverige) – GM Arkadi
Eremeevich Vul (Rusland) – Andreas
Moen (Norge) – Jonathan Carlstedt
(Tyskland) – Mladen Gajic (Sverige) –
FM Erik Hedman (Sverige) – IM Vladi-
mir Eljanov (Ukraine) – Peter Nicolai
Skovgaard – Michael Nguyen – Henrik
Mølvig – IM Olivier Moor (Schweiz) –

Alexander Rosenkilde – IM Boris Ark-
hangelsky (Rusland) – Nils Åke Malm-
din (Sverige) – Bo Jacobsen – Kent
Ängskog (Sverige) – FM Marc Overeem
(Holland) – Uffe B. Rasmussen – Tho-
mas Flindt – Thomas Struch – Maurits
van der Linde (Holland) – WIM Ilena
Krasenkova (Rusland) – Dennis Jørgen-
sen – Mads Hansen – Mikael Rølvåg
(Norge) – Terje Eriksen (Norge) – Sø-
ren Holm Jensen – Daniel Abrahams-
son (Sverige) – Jacob Kaaber – Tho-
mas Schou-Moldt – Frimann Bene-
diktsson (Norge) – Henrik B. Pedersen

5½  (82-121) Jakob Aabling-Thomsen
– Conny Holst (Sverige) – Mads Ander-
sen – Odd Martin Guttulsrud (Norge) –
Hanssen, Gunnar Berg (Norge) – Niels
Nørskov Laursen – Per Ofstad (Norge)
– FM Christian Mathias Hess (Tyskland)
– Rasmus Svane (Tyskland) – Dirk
Koenig (Tyskland) – Berthold Rabus
(Tyskland) – WFM Evgenia Pavlovskaia
(Sverige) – Dara Sevkan Akdag – Niels
Kristian Kragh – Steen Brustrup Peter-
sen – Levi André Tallaksen Norge
(2045) – WIM Olena Dvoretsja
(Ukraine) – Raf De Coninck (Belgien) –
Jacob Sylvan – Hvenekilde, Jørgen –
Jimmy van Zutphen (Holland) – Tomas

Carnstam (Sverige) – Pål Andreas Han-
sen (Norge) – Jacob Mejvik (Sverige) –
Jan Mose Nielsen – FM Anastasios
Tsiolakidis (Grækenland) – Peter
Mangelschots (Belgien) – Kjell Ole Kri-
stensen (Norge) – Børge Hjerrild Niel-
sen – Anthony Petkidis (Tyskland) – Tor
Botheim (Norge) – Christoph Rammé
(Tyskland) – Lars Blomström (Sverige)
– Rasmus Jørgensen – Lasse Simoni
Nielsen – Dr. Gernot Klein (Tyskland)
– Eric Brøndum – Bjørn Møller Ochsner
– Anders Rønningen (Norge) – Sv.Erik
Førby Sørensen

5  (122-157) Stefan Inhoven (Tysk-
land) – Nils Petersen – Jens Henrichsen
– Lars Christoff Andersen – Benjamin
Arvola (Norge) – Birk Anders Rølvåg
(Norge) – Philip Vanparys (Belgien) –
Alexander Johansson (Italien) – Jes
Knudsen – Sigfred Haubro – Ulli Reyer
(Tyskland) – Andreas Schnabel (Tysk-
land) – Kurt Hollesen – Knut Jarle
Hjørnevik (Norge) – WIM Christin An-
dersson (Sverige) – Andreas Schmied
(Tyskland) – Rógvi Egilstoft Nielsen
(Færøerne) – Herborg Hansen (Færø-
erne) – Rene Rauer Hansen – Claus
Rossen – Jógvan Joensen (Færøerne)
– Mikael Helin (Sverige) – Peter Willer

Vigtigt øjeblik

Den førende spiller,

Yurij Kuzubov ,

Ukraine, tilbyder

remis efter kun fem

træk i 9. runde, og

hans modstander,

Peter Heine Nielsen,

accepterer..

Foto: tr.
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Bent Larsen. Otte spillere i top.
Sergey Tiviakov havde bedst kor-
rektion.

Tiviakov har vel gjort sig mest
bemærket for to ting: Han må være
verdens mest berejste stormester.
Han har spillet skak i alle verdens-
dele med undtagelse af Antarktis og
Oceanien. Umiddelt før Politiken
Cup vandt han en åben turnering i
Costa Rica. Det andet er, at han har
gjort sig kendt for besynderlige tolk-
ninger af digitale billeder. Hvor nog-
le kun ser optiske defekter, har han
set skabninger fra andre planeter,
andre dimensioner. Og faktisk, når
man gennemspiller hans parti mod
Christian Jepson kan man godt få den
fornemmelse, at der var overnatur-
lige kræfter på spil. Rumvæsener kan
have hvisket sære ting i Christians
øre, da Tiviakov var nede til tælling.

Sergey Tiviakov

Christian Jepson

Spansk / C74

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 d6

5. c3 f5 6. exf5 Lxf5 7. 0-0 Ld3 8. Te1

Le7 9. Te3

Det mere solide alternativ er 9. Lc2,
for straks at tvinge den uvelkomne
løber til erklære sig.
9... e4 10. Se1 Lg5 11. Th3 b5

En ufin mistanke: Tiviakovs tvivl-
somme variantvalg skyldes måske
dårlig skolegang? Han gik i Smys-
lovs skakskole 1980-84, og hvem
ved, måske kopierede han ukritisk
partiet Smyslov - Lutikov fra sovjet-
mesterskabet 1961. Der spillede
Lutikov for øvrigt 11... Sf6. Okay,
det er måske lidt søgt, og også uret-
færdigt mod eksverdensmesteren.
12. Sxd3 exd3 13. Lb3 Se5

14. Ld5 Sf6!!

Et fristende kvalitetsoffer begrundet
i Hvids fastfrosne dronningfløj, men
formodentlig en nyhed. Hm, flere
derude som kunne tænke sig at be-
gynde at spille Siesta-varianten?
15. Lxa8 Dxa8

En parodi. Hvids eneste udviklede
officer er en ufo på h3.
16. a4

��������
��������
��������
��������
	�������
��
�����
�
�
�
	

�������

Svendsen – Børge W. Svanholm
(Norge) – Jathavan Suntharalingam
(Norge) – Torkil Nielsen (Færøerne) –
Hjalti Toftum Jógvansson (Færøerne)
– Esben Christensen – Bård Fjellengen
(Norge) – Michael Agermose Jensen –
Preben Nielsen – Jacob Abildlund Bror-
sen – FM Alexander Kulago (Rusland)
– Henning Rasmussen – Bas van der
Grinten (Holland) – Michael Marshall

4½  (158-197) Kristian Bjørneboe – To-
bias R. Bøje – Preben Dalberg – Martin
Bandke (Tyskland) – Thomas Sønder-
gaard – Martin Reib Petersen – Arne
Møller – Søren Peschardt – Martin
Stampe Noer – Kjetil Strand (Norge) –
Philip Lindgren (Sverige) – Tobias Va-
lentin Rostgaard – S ni Jacobsen (Færø-
erne) – Morten Rasmussen – Sixten
Maximillian Thestrup – Jakob Glibstrup
– Øyvind Ukkelberg (Norge) – Asbjørn
Hjørnevik (Norge) – Henrik Sjøl (Norge)
– Michael Nord – Christian Eriksson –
Anders Hobber (Norge) – Thomas
Fischer (Tyskland) – Lars Meier (Tysk-
land) – Chris Doran (England) – Jørn
Mostrup – Mads-Holger Jacobsen –
Gert Lyngsjö (Sverige) – Kai Gylling
Nielsen – Flemming Preuss – Sjoerd
Kelder (Holland) – Simon Barane

(Norge) – Michael Tandrup – Daniel
Andersen – Jimmy Osted Nielsen –
Mads Jensen – Arne Bjørn Jørgensen
– Palle Skov – Jens Holm Nielsen –
Henrik Damgaard Hansen

4  (198-229) Morten S. Storgaard –
Palle Nielsen – Per Lund – Håkan
Lyngsjö (Sverige) – Ib Jensen – Niels
Chr. Jensen – Erling Molbech Christi-
ansen – Eric Nordin (Sverige) – Finn
Nøhr – Høgni Egilstoft Nielsen (Færø-
erne) – Frank Hansen – Martin Haubro
– Stian Johansen (Norge) – Anders
Sten Johansen (Norge) – Dag Ander-
sen (Norge) – Steen Kopperberg – Six-
ten Salomonsson (Sverige) – Pål Moe
(Norge) – Rainer Berkemer (Tyskland)
– Jørgen Wimo – Niels Jørgen Christi-
ansen – Denis Ryberg – Finn Larsen –
Guttorm Andersen (Norge) – Torben
Lynge – Thorolf Hagen (Norge) – An-
ders Hansen (Sverige) – Bernhard
Krueger (Tyskland) – Ernest Grass
(Tyskland) – Ernst J.Jessen – Jon Arne
Stokhaug (Norge) – Gert Werner

3½  (230-251) Hordur Gardarsson (Is-
land) – Jonathan Braüner – Casper
Christensen – Ole Emil Frisvold (Norge)
– Bjarne Eiholt – Jørn Pallesen – Mor-
ten Rasmussen – Runar Torkilseng

(Norge) – Juergen Angott (Tyskland) –
Hans Jørgen Clausen – Jørgen Clausen
– Kai Nilsen (Norge) – Erik Asmund –
Leif Bernard – Lorenz Kopanski (Tysk-
land) – Vagnur Dam (Færøerne) – Bernt
Hildenstein (Tyskland) – Erik Botheim
(Norge) – Hannu Kalervo Edwardsson
(Sverige) – Benjamin Braüner – Jørn
Lindgaard – Shervin-Leon Malou
(Norge)

3  (252-165) Jens Ole Nasborg (Færø-
erne) – David Kinch Palvig – Joachim
Holm Knudsen – Mikkel Knoth Berth –
Lars Linnemann – Daniel Bendixen –
Michael Mæchel – Karsten Kierke-
gaard Olsen – Frederik Nielsen Zmylon
– Orla E. Jørgensen – Hans Askov Jen-
sen – Slobodan Radovic – Stig Allan
Snõhre (Norge) – Bjørn Berg Johansen
(Norge)

2½  (266-274) Harald Mottang (Norge)
– Poul Erik Harders – Jacob Hein –
Jarani Suntharalingam (Norge) – Jens
Gade – Julius Mølvig – Steffen Michael
Kristensen – William Desmond Gill (Ir-
land) – Niels Arup

2  (275) Dennis Madsen

1½  (276) Peter Meldal

1  (277) Bjørn Nielsen

�
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16... Dd5?

Han kunne have mobiliseret alle sine
brikker i angrebet med 16... 0-0!!.
Derefter havde Hvid behøvet mere
end overnaturlige kræfter for at redde
sin uhyggeligt underudviklede stil-
ling.
a) 17. axb5 Sfg4 18. Txa6 (en mel-
lemskak på b3 gør det bare endnu
sværere for Hvid) 18... De4 19. Ta4
De2 20. Dxe2 dxe2 21. Te4 Txf2 og
Sort vinder.
b) 17. f3 Da7† 18. Kf1 (18. Kh1
Seg4 19. fxg4 Se4) 18... Seg4 19.
De1 og Sort vinder efter 19... Te8
eller det endnu stærkere 19... Tf7!
med ideen Te7.
c) 17. Kf1 Sfg4 18. f3 Sxh2†! 19.
Txh2 Sxf3! 20. gxf3 Txf3† 21. Tf2
(21. Dxf3 Dxf3† 22. Kg1 Dg3† 23.
Tg2 De1† 24. Kh2 Lf4† 25. Kh3 h5
med mat) 21... Th3 22.Tg2 De4
23.De1 Th1† 24.Tg1 Txg1† 25.
Kxg1 Dxe1† med mat.
17. axb5 axb5

Rokadeideen kunne endnu forsøges.
Efter 17... 0-0 18. bxa6 Sfg4 19. a7
Sxf2 har Hvid en smal vej til remis:
20. Tf3!! Sxf3† 21. Dxf3 Sh3† 22.
Kh1 De6 23. Dxf8† Kxf8 24. a8D†
Ke7 25. gxh3 De1† 26. Kg2 Lh4
27. Da7, og Sort må tage remisskak-
kerne.
18. c4!

Han er parat til at betale en bonde for
at give springeren frit lejde til c3.
Her viser Tiviakov sine talenter som
udbryderkonge.
18... bxc4

Rokadeideen kan holdes i live med
18... Db7, men efter 19. cxb5 0-0
20. Sc3 Sfg4 21. Db3† Kh8 22. Dd5
har Hvids dronning fået chancen for
at tage mere aktivt del i forsvaret.
22... Db6 23. Te3! og tårnet gør en-
delig lidt nytte. Da strander 23... Sxf2
på 24. Ta8.
19. Sc3 Db7 20. Da4† Ke7 21. b3

Det stiller Sort over for et svært valg.
Skal han slå på b3 med dronningen
og satse på et midtspil, hvor han har
god kompensation for kvaliteten,
eller skal han slå med bonden og til-
lade f2-f4 med en forhåbning om at
kunne udnytte diagonalen a7-g1 i et

tilsyneladende farligt kongeangreb?
Christian satser på den aggressive
variant.
21... cxb3?!

I en sådan situation kan man gøre
det let for sig selv ved at tjekke slut-
resultatet og hævde, at han burde
have spillet 21... Dxb3.
22. f4 Sfg4

Alt for den hellige diagonal. Efter
22... b2 23. Lxb2 Lxf4 24. Dxf4
Dxb2 25. Tf1 har Hvid god kontrol.
23. fxe5 b2

Hvid må kunne besvare Db6† med
Te3. Løberen på c1 udretter ikke
meget, men den holder i det mindste
indirekte kontrol med knudepunktet
e3. Så partitrækket kan betragtes som
en afledningsmanøvre. Efter 24.
Lxb2 Db6† 25. Te3 Lxe3† 26. Kh1
kan Sort tage remis med 26... Sf2†
27. Kg1 Sh3† eller forsøge vride
mere ud af stillingen med 26...
Dxb2!?
24. exd6† cxd6
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25. Sd5†!!

Nu bliver det meget sværere for Sorts
dronning at komme ind på diagona-
len a7-g1.
25... Dxd5 26. Lxb2

Langt om længe får løberen lov til at
lege med. Hvids interesse er skiftet
fra e3 til d4.
26... Tb8 27. Lxg7?!

Efter 27. Dxg4 Txb2 28. Te1† Kd8
29. Txh7 har Hvid et afgørende an-
greb.
27... h5 28. Te1† Kf7 29. Ld4?!

29. Lc3 med tjek på både d4 og d2
havde varet bedre. Måske ville
Tiviakov lokke Christian i en fælde:

29... Lxd2? 30. Dd7† Kg6 31. Dg7†
Kf5 32. Dh7† Kg5 33. Dxh5† med
mat.
29... Kg6 30. Tf3 Lxd2?

Efter 30... Ta8! er 31. Db4 Lxd2
okay for Sort. Hvid spiller bedre 31.
Te6† Dxe6 32. Dxa8 Lxd2 med en
uklar stilling. Der er grund til at tro,
at der var gensidig tidnød.
31. Ta1?

Han frygtede sandsynligvis 31...
Ta8, men der fandtes en meget smar-
tere måde at imødegå den trussel: 31.
Tef1! med ideen 31... Ta8 32. Tf6†!
Sxf6 33. Txf6† Kg5 34. h4† Kg4
35. Dd7† med mat.
31... Lb4?

Christian kunne have taget initiati-
vet med 31... De4! Det truer blandt
andet Tb4.
32. Txd3 De4

Det lumske 32... Se3! havde været
et velrettet stød i tidnød. Da måtte
Hvid finde 33. Da2 Dxa2 34. Txa2
Sf5, og siden må han håbe på, at
kvalitetsovervægten rækker til at
køre partiet hjem. Det er ikke sik-
kert.
33. Dd1 opgivet. 1-0

Peter Heine Nielsen levede op til

seedningen med en placering i

vindergruppen efter en solid og taktisk

klog indsats.

Foto: Calle Erlandsson.

�
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Det var Tiviakovs anden start i Politi-
ken Cup. Han vandt også turnerin-
gen i 2002. Til hans mindre kendte
meritter hører, at han aflagde eksa-
men på et landbrugsuniversitet på
Cuba 1995. Men skakprof har han
været lige siden han i 1989 vandt
verdensmesterskabet for drenge un-
der 16 år. Han flyttede til Holland
1997 og vandt det nationale mester-
skab 2006 og 2007. I foråret blev
han europamester.

Bedst i Norden
Peter Heine Nielsen blev bedste
nordbo. I fjor blev den tilsvarende
præstation belønnet med en NM-ti-
tel, og sådan bliver det også næste

år, hvor turneringen atter indbefatter
Det Nordiske Mesterskab i åben
klasse. Denne gang måtte Peter lade
sig nøje med en delt førstepræmie,
der kom i stand efter en afsluttende
gevinst mod den polske GM Bartosz
Socko. Peter Heine Nielsen kom-
menterer hernedenfor.

Jonny Hector findes også blandt
1. præmietagerne. Af alle deltagere
må han være den, som havde kortest
afstand mellem hjemmebolig og spil-
lelokale, vel cirka seks minutters rask
gang. Familien bor med udsigt over
Øresund. På en klar dag kan han se
Helsingborg i det fjerne. På en dår-
lig dag er det betydeligt vanskeligere
med sigtbarheden:

Michal Krasenkow

Jonny Hector

Winawergambit / D10

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 e5 4. dxe5 d4

5. Se4 Da5† 6. Ld2

Partiet Timman - Hector fra sidste
års Sigeman-turnering fortsatte 6.
Sd2 Sd7 7. e6 Se5!? Det var Kra-
senkow sikkert vidende om.
6... Dxe5 7. Sg3 Sf6 8. Sf3 Dd6 9. Dc2

Le7 10. 0-0-0 0-0 11. Lc3

Krasenkow havde bitre minder om
11. e3, som han spillede mod Predrag
Nikolic ved OL i Bled 2002. Dette
mareridt fortsatte med 11... dxe3
12. Lc3 Dc7 13. fxe3 Sa6 14. a3 Sg4
15. Te1 g6 16. b4 Lf6 17. h3?? Lxc3

Peter Heine Nielsen
kommenterer:

Peter Heine Nielsen (2652)

Bartosz Socko (2627)

Kongeindisk / E97

Business as usual. Sejr i sidste runde
var påkrævet for succes. Ikke at det
i den slags situationer er gået så godt
for mig på det seneste, ved NM og
EM var det Grachev og De Firmian,
der stod i vejen. En af mine venner
så et mønster og mente, at jeg burde
gøre noget ved det. Om han har ret,
ved jeg ikke, succeser har der dog
været i den slags situationer tidligere.
I hvert fald havde jeg fået tænkt over
et par ting og var motiveret, selv om
det dagen forinden næppe havde vir-
ket sådan. Remis i 5 træk mod Ku-
zubov imponerede nok ikke ret
mange, men jeg havde besluttet, at
remis var et turneringstaktisk godt
resultat, så da han tilbød, undlod jeg
at gøre som Karpov, da han i deres
første VM-match tillod Kasparov at
reducere til 5-2. Kasparov skriver i
sin netop udkomne bog om deres
historiske opgør tilbage i midt-
80’erne, at han havde tilbudt remis,
men Karpov havde svaret, at ‘... det
vist var lidt tidligt – men måske
senere?’
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7

Kongeindisk, ikke den store overra-
skelse. Han plejer at spille Nimzo/
dronningeindisk, men også han be-
høvede en sejr. Den situation var vi
i for et par år siden i en polsk hur-
tigskakturnering, og jeg blev sat mat
i netop en kongeinder.
4. e4 d6 5. Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6

8. d5 Se7

Kongeindisk har jeg sat en ære i at
påvise som godt for Hvid, hvilket
Larsen nok må påtage sig en del af
ansvaret for. Især var jeg inspireret
af, hvor nyttigt a4 var i varianterne
efter 8. Se1 Sd7 10. Le3 f5 11. f3 f4
12. Lf2 g5 13. a4!? Desværre tyder
alt på, at Sort står fint efter 13... a5
og jeg har måttet gå andre veje, uden
større held.
9. b4

Mode, men et træk jeg ikke har haft
den store succes med, især ikke mod
polakker. Jeg tabte i 1997 til Brust-
man, kvindelig stormester, og nu nok
mest kendt som turneringsleder ved
ECU arrangementer samt hendes
simultanoptræden i et afsnit af Kies-
lowskis dekalog.
9... Sh5

Det træk, jeg håbede på. I publice-
rede partier har han altid spillet 9...
a5. Men hvor de fleste danskere ef-
terhånden godt ved, at jeg ynder at
downloade deres lynpartier, regnede

Socko nok ikke med, at jeg vidste,
han var skiftet til dette for et par år
siden.
10. g3

Lidt flovt at spille mod bedre vi-
dende. Det rigtige træk er naturlig-
vis 10. Te1, men jeg havde mere lyst
til at kopiere et van Wely parti, end
til det objektivt bedste. Siden Lar-
sens foredrag på en juniorstyrketræ-
ningslejr har jeg ellers været bevidst
om, at en løber på f1 totalt domi-
nerer en springer på f4, så med g2-
g3 at forhindre den i at gå dertil er
inkonsekvent. Det kan måske lyde
mærkeligt, at en løber på f1 skulle
være bedre end springeren på f4, men
mens springeren ser flot ud, udretter
den ikke det store. Alle dens fleter er
stækket af den hvide løber, som deri-
mod har en arbejdsradius, der ræk-
ker ud over springerens. Kramnik har
sagt det på en anden måde: Det inter-
essante i denne variant er, at Sorts
springer hører hjemme på f6, ikke
f4. Alt det ved jeg, men jager den
altså nu derned alligevel.
10... f5 11. Sg5 Sf6 12. f3 c6

12... f4 13. b5 fxg3 14. hxg3 Sh5
15. Kf2!? var Van Welys nyhed, og
grunden til, at jeg havde lyst til at
prøve varianten. 15. Kg2 Sf4†! har
været kendt som godt for Sort siden
Taimanov - Gufeld, 1961, med fort-
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21. exd5?

Sjusk. 21. Sxd5! rammer derimod
plet. Den enkle forskel er, at efter
21... Sexd5 22. Lc4 er f3 dækket,
hvorfor Sort ikke har bedre end 22...
Sxe6 23. exd5 Sd4 24. Lxd4 exd4
med markant fordel for Hvid pga.
de uligefarvede løbere. Til en start
blokerer 25. f4! Sorts spil.
21... Sexd5!

Her begyndte det at gå op for mig, at
det måske ikke var så ligetil. 22. Lc4
strander på 22... Txf3
22. Sxd5 cxd5 23. b5 Lg7

23... Df6 var, hvad jeg regnede med,
idet jeg havde vurderet 24. e7 Dxe7
25. b6 axb6 26. cxb6 Se6 27. Dxd5
som markant Hvid fordel. Men 27...
Sd4! er glimrende for Sort. Hvid kan
dog naturligvis spille bedre.
24. Tfe1

Meget rost i kommentatorrummet.
Sikkert berettiget, men jeg havde tabt
tråden heromkring. Bl.a. fordi stil-
lingen er svær at spille. Jeg vil helst
undgå at forcere med b6, og Sort vil
vente med at slå e6, så der er en
mærkelig afart af træktvang i stillin-
gen. 24. Kg2 eller 24. a4 var andre
nyttige træk.
24... Te8

24... De7!? virker bedre, f.eks. 25.
b6 axb6 26. cxb6 Sxe6 27. Dxd5
(27. Txd5 Sd4!) 27...Tad8 fulgt af

Sd4 sikrer glimrende modspil. 25.
Lf1 d4 26. f4! ville have været konse-
kvent og endda antydet, at Tfe1 blev
spillet med en grund. Den slags skal
man ikke undervurdere. Derfor spil-
ler langt flere 1. g4 end 1. f3, selv
om jeg er enig i Larsens objektive
vurdering af trækkene. Efter 1. g4
kan man påstå at man har en plan,
det er værre efter f3. Som åbning-
steoretiker er jeg vel tvunget til at
være konkret. 1. g4 e5 2. Lg2?! h5!
3. gxh5 Dh4! er klart bedst for Sort.
Vil man absolut spille Grob skal man
vente til man møder 1. g3. Det træk
høret nemlig ikke hjemmme i far-
lige hvide opstillinger mod 1... g5).
25. b6 axb6 26. cxb6 Sxe6 27. Txd5

Dg5 28. Lf1

Mit spil tager form. Jeg fik ham til
Te8, der ikke hører hjemme i hans
opstilling, men hans store fejl kom-
mer i det følgende træk. 28...Sd4! er
stadig rimeligt og absolut eneste for-
nuftige sorte opstilling. Nu får jeg
nærmest afgørende fordel.
28... h5? 29. Lg2 h4 30. f4

30. gxh4!? vil min computer natur-
ligvis spille, og der er noget konse-
kvent over det. Men igen fornægter
jeg min viden om, at en springer på
f4 ikke er farlig med en løber på f1.
30... Dg4 31. Lf3 Dh3 32. Lg2 Dg4 33.

fxe5 hxg3 34. Dxg3 Dxg3

18. Dxc3 Sf2 19. opgivet.
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Så langt er det partiet Ralf Åkesson
- Chiel van Oosterom, Wijk aan Zee
2007, som blev kommenteret af
førstnævnte i Tidskrift för Schack

nr 1/08. Åkesson: ‘Dronningofferet
11... dxc3!? er muligt, men virker
lidt desperat.’ Hamlet udtrykker
lignende tanker: ‘Ulykkelige dron-
ning, farvel!’ Kasparov på sin side
mener, at 11. e3 er det mest præcise
netop med tanke på, at Sort har dron-
ningofferet efter 11. Lc3. Krasenkow
fortalte bagefter, at han havde glemt
Kasparovs syn på sagen.
11... dxc3!?

I ovennævnte parti spillede van
Oosterom 11... Df4† og kom til at
stå dårligst efter 12. e3 dxe3 13. fxe3
Dxe3† 14. Kb1 Sa6 15. a3!
12. Txd6 cxb2† 13. Dxb2 Lxd6 14. e3

Te8

Han kunne have forhindret det, som
nu følger, med 14... Sa6.
15. c5!?

Efter en grundig tænketur. Krasen-
kow ville ikke have en stilling, hvor
Sort har blokeret c4-bonden med en
springer på c5.
15... Lf8

Jonny spekulerede længe før han
bestemte sig for, at han ville have en
springer på c5 i stedet for løberen.
Krasenkow regnede med 15... Lxc5
16. Lc4 b5 17. Lb3 a5, og hvis det
behøves, kan Ta8 komme med i for-
svaret via a7. Det havde givet gensi-
dige chancer.
16. Lc4 Sbd7 17. Td1 Sxc5 18. Sg5 Le6

�

sættelsen 16. gxf4 exf4.
13. Le3 f4 14. Lf2 Lh6

Her var vi ude af mine forberedel-
ser, det normale er 14... Se8. Hel-
digvis er der ikke noget at tænke
over, alt andet end partitrækket ta-
ber direkte.
15. Se6 Lxe6 16. dxe6 fxg3 17. hxg3

Se8

Jeg holder meget af denne type skak.
Vi forfølger begge to vore planer
uden at bekymre os synderligt om
modpartens. Han vil vinde e6, jeg
påvise at løberpar og aktivitet bety-
der noget.
18. Db3 Sc7 19. Tad1 Kh8 20. c5 d5

Med h6 i stedet for Lh6 samt kon-
gen på h7 er dette Miles - Shirov.
Det vandt Hvid, og jeg valgte blindt
at kopiere konceptet uden at tænke
voldsomt over nuancerne ved de små
forandringer i stillingen.
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46. Lh2!

Spillet med en vis stolthed. Om 46.
Ld6 Sd4 47. e7 Sf5! 48. Le5 Lxe5
49. e8D† Txe8 50. Lxe8 er vundet,
er en definitionssag. Hvid kan frem-
tvinge gevinst, men inden da kan
Sort kræve remis ved 50-træks-reg-
len.
46... Tc2 47. e7 Sf4† 48. Kf3 Lxe7 49.

Lxf4

jeg var ganske sikker på dette var
vundet. Bl.a. ud fra den logik, at var
det remis, havde jeg vidst det! Teori-
bøgerne er jo fulde af eksempler med
overraskende konklusioner, men
ikke med de oplagte. Her med god
grund, gevinsten er triviel.
49... Lf6 50. Kg4 Tc5 51. Le6 Ta5 52.

Lh6 Lc3 53. Lf5

tvinger hans tårn til baglinien.
53... Ta8 54. Kh5 Ld4

54... La1 var eneste sikre felt til lø-
beren, men f.eks. vinder: 55. Le6 Te8
56. Lf7 Ta8 57. Te7 fulgt af Kg6, og
jeg har Le6† som modsvar på tårn-
skakken på 6. række. 57... Lf6 58.
Kg6 Lxe7 59. Lg7 mat! har også sin
charme.
55. Th7† Kg8 56. Td7 Ta5 57. Txd4

1-0

19. Lxe6 fxe6 20. Dc2 h6 21. Sf3 Sd5?!

Krasenkow foreslog 21... Tad8 fulgt
af Td5.
22. Sh5!

Hvid har en enkel men effektiv
angrebsplan: damen til g6 fulgt af
Sf6†. Denne plan gennemsyrer re-
sten af partiet. Jonny må hele tiden
vare forberedt på Dg6. Hamlet: ‘Sker
det nu, så sker det ikke i fremtiden,
og sker det ikke i fremtiden, så sker
det nu; sker det ikke nu, så sker det
dog engang. At være beredt, det er
det hele.’ Det er et forenklet syn på
problemet.
22... e5 23. Df5 e4 24. Se5

Hvis damen var gået til g6 i stedetMichal Krasenkow turneringsvinder i fjor, og hustruen Ilena diskuterer dagens partier.
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Her drog jeg et lettelsens suk. Både
Grachev og især De Firmian havde
brugt deres dronning med grusom
effekt. Men Socko spiller sin (re-
mis)chance bedst muligt.
35. Lxg3 Txa2 36. Td6

36. Td7 er mere præcist, påpeger
computerne.
36... Sc5 37. Txg6 Tb2 38. Tc1??
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Ikke imponerende, men desværre
heller ikke utypisk for mig. Hele tre
gange i turneringen lod jeg afgø-
rende fordele forsvinde, men her,
som mod Aagaard, gengældte mine
modstandere heldigvis tjenesten.
Mchedlishvili derimod kunne endda
nærmest have vundet men gav mig
remis. Jeg håber varmen havde en
del af skylden.
38... Se6??

Vi overså begge at efter 38... Lxe5

39. Txc5 var 39... Ld4†! muligt. 39.
Tc4 Kh7 40. Tg5 Lxg3 41. Txg3
Te1† 42. Kh2 Se4! Redder miraku-
løst Sort. Vejen til den matsættende
h-linie er blokeret.
39. Lxb7 Txb6 40. Ld5 Sd4?

40... Kh7 41. Le4 Kh8 måtte forsø-
ges. Jeg vil tro, Hvid bør vinde, men
en lang kamp ventede forude. Nu er
det derimod enkelt.
41. Txb6 Se2† 42. Kg2 Sxc1 43. Lf7!

Tc8

43... Txe5 44. Lxe5 Lxe5 45. Lc4!
Og selv om jeg ikke vinder springe-
ren på c1, er den afskåret fra forsva-
ret, og jeg sætter enklest mat ved at
gå frem med kongen. Mat i 19 træk.
44. e6 Lf6 45. Tb7

45. e7! burde ikke være umuligt at
se – selv for et menneske. 45... Lxe7
46. Le5† Kh7 47. Tb7 vinder straks.
45... Se2
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for til f5, havde feltet e5 ikke været
tilgængeligt for springeren efter e5-
e4.
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Truslen er 25. Df7† Kh7 26. Txd5
cxd5 27. Sf6† Kh8 28. Sg6 mat. Vi
har nået en kritisk stilling, en skille-
vej.
24... Txe5!?

Meget fristende, da Sort får en farlig
fribonde. En forsigtig general havde
spillet 24... Te7, selv om det ser trist
ud midlertidigt at stænge løberen
inde på f8.
25. Dxe5 Sd3† 26. Txd3 exd3 27. e4

Sb6 28. Dd4 c5

Bonden på d3 kunne ikke holdes,
men det er c-bonden, som skal for-
søge at redde forestillingen.
29. Dxd3 c4 30. Dg3 Tc8 31. e5 c3 32.

Kc2 Tc6

Han vil holde kontrol med sjette
række. Efter 32... Sd5 33. Sf6† Sxf6
34. exf6 er c-bonden uskadeliggjort,
og Hvid bør vinde.
33. Df3 Tc7

33... Sc4 tillader 34. Dd5† Kh8 35.
Df7 Tc8 36. e6, og Hvid vinder.
34. e6 Ld6 35. Dd3

Så kommer damen til slut ind på g6,
hendes drømmes mål.
35... Sc4 36. Dg6

Truer direkte 37. Sf6† og mat. Den
plan er intakt.
36... Le5

Det tjener intet formål at flytte kon-
gen, f.els. 36... Kf8 37. e7†! Kxe7
(37... Txe7 38. Df5† fulgt af 39.
Dc8† og Dxc4, eller 37... Lxe7 38.
Dxg7† Ke8 39. Sf6† Kd8 40. Dg8†
med mat) 38. Sxg7 Sa3† 39. Kb3
Tc6 (39... c2 40. Sf5† fulgt af Dxd6†
og Dxc7) 40. Sf5† Kd7 41. Df7†

Kd8 42. Sxd6 Txd6 43. Kxa3 og
Hvid vinder, eller 36... Kh8 37. De8†
Kh7 38. Kxc3 og Sort har mistet sit
trumfkort.
37. f4

Det naturligste træk i gensidig tid-
nød. Endnu stærkere er 37. De8†
Kh7 38. e7 Sa3† 39. Kc1 c2 40.
Dg8† Kxg8 41. e8D† Kh7 42. Dxe5
osv.
37... Sa3†

Eller 37... Se3† 38. Kc1 Ld4 39. Dd3
Sf5 40. e7! (unødigt at tillade 40.
Dxf5 c2) 40... Txe7 41. Dxf5, og
Hvid vinder.
38. Kd3 c2 39. fxe5

Med et efterhånden velkendt tema:
truslen 40. Sf6† og mat i næste træk.
39... Kf8

Efter 39... c1S† 40. Ke4 kan Sorts
brikker ikke udrette noget som helst.
40. Sf6

Enklest. 40... gxf6 besvares med 41.
Dxf6† Ke8 42. Dh8† Ke7 43. Dg7†,
og Hvid vinder.
40... Te7 41. Sd7† opgivet.

På 41... Kg8 følger 42. Kd2.
1-0

Tidnød koster
Emanuel Berg er Sveriges-etteren,
som aldrig har vundet sverigeme-
sterskabet. I fjor kunne han dog erob-
re NM-titlen i Helsingør, og denne
gang var han tæt på atter at nå op
blandt de forreste. Men så kom tid-
nøden ...

Før slutrunden førte Boris
Savchenko og Yurij Kuzubov et
halvt point foran et kobbel spillere.
Savchenko, som vandt moskvame-
sterskabet i foråret, var sandsynlig-
vis indstillet på at spille remis mod
Emanuel i sidste runde.

Emanuel Berg

Boris Savchenko

Siciliansk / B65

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8.

0-0-0 Sxd4 9. Dxd4 0-0 10. f4 Da5 11.

Lc4 Ld7 12. e5 dxe5 13. fxe5 Lc6 14.

Ld2 Sd7 15. Sd5 Dd8 16. Sxe7† Dxe7

17. The1 Tfd8 18. Dg4 Sf8 19. h4!?

I partiet Vorobiov - Savchenko fra
årets Moskva-mesterskab spilledes
det vanligere 19. Ld3 med fortsæt-
telsen 19... Td5 20. Lb4 Dd8 osv.
19... Dc5 20. Lc3 h5 21. De2 Lxg2?!

Det er naturligvis ikke ufarligt for
Sort sådan at åbne g-linien.
22. Ld3 Dc6 23. Dxh5!

Det indebærer et chancerigt kvali-
tetsoffer.
23... Lf3 24. Dg5 Lxd1 25. Txd1 Df3

Sort skulle give kvaliteten tilbage
med 25... Txd3 26. Txd3, men Hvid
beholder initiativet.
26. Tf1 Dh3 27. Tg1 g6
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28. Le4!

Emanuel vil ikke længere tillade
noget kvalitetsoffer på d3, og endnu
vigtigere: det truer dronningfangst
med Th1.
28... Td7

Nu kan 29. Th1 besvares med 29...
Tad8 og Hvids tårn er bundet til 1.
række.
29. Lb4

Her må Sort passe på truslen 30. Th1
Tad8 31. Ld6.
29... Sh7 30. Df4 Td4 31. Lc5

31. Th1? besvares helt enkelt med
31... Dxh1.
31... Tc4 32. Le3 Tac8 33. b3 Tc3!??

Objektivt set er 33... Txe4 34. Dxe4
Df5 Sorts bedste redningschance,
men i betragtning af Bergs tidnød –
cirka to minutter til syv træk – er
partitrækket ikke helt værdiløst.
34. Ld4?

Inden tårnet kom til c3 truede dron-
ningfangst med Th1. Derfor er det
psykologisk svært at slå om og tænke
i nye baner, når tiden er ved at rinde

�

�
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ud. Her handlede det om at indsnøre
damen med 34. Tg3!, f.els. 34...
Txc2† 35. Lxc2 Dh1† 36. Kb2, og
Sort har ikke mere at skrive hjem
om.
34... Td8 remis

Da Savchenko, som fyldte 22 et par
dage inden, han rejste til Danmark,
fremsatte remistilbuddet, var Berg
altså i tidnød. I den situation er det
naturligvis svært at fungere som en
iskold regnemaskine. Berg kunne
nok nå at spørge sig, hvordan Sav-
chenko kunne imødegå mattruslen
efter 35. Lxg6! fxg6 36. Txg6† Kh8
37. Df7, og se at 37... Dh1† 38. Tg1
Txc2†!! giver Sort et farligt mod-
spil. F.els. strander 39. Kxc2? på 39...
De4† 40. Kc1 Tc8† og Sort har et
afgørende angreb.
Så traf Berg en fornuftig beslutning,
da han accepterede remistilbuddet?
Nja, med mere betænkningstid hav-
de han set, at i ovennævnte variant
kan Hvid spille 38. Lg1!! (i stedet

for 38. Tg1) og da er Sort ilde ude,
f.els. 38... Txc2† 39. Kb1! Tc7! 40.
Dxc7 De4† 41. Kc1 De1† 42. Kb2
De2† 43. Ka3 Da6† 44. Kb4! og
Hvid står til gevinst. Men det var
desværre ikke tid til at begive sig ud
i sådanne dybsindigheder. Savchen-
ko fik en noget forsinket fødsels-
dagsgave.
½-½

Vild afslutning
Sune Berg Hansen sluttede uden for
præmierækken. Optakten lovede
mere, men slutningen blev ujævn.
Det havde krævet en gevinst mod
Christian Jepson i næstsidste runde
at være med og kæmpe om første-
præmien, men i gensidig tidnød
forvandledes partiet til rent lotteri.
Det følgende er en partislutning af
den slags som ville være næsten
umulig at håndtere, før Fritz kom til
Jorden og frelste partikommentato-
rerne.

Hamlet havde for øvrigt en meget
pragmatisk indstilling til tidnøds-
problematikken: ‘Pris være brat be-
slutning! Det må bekendes, ube-
tænksomheden tit hjælper os, når
dybt udtænkte planer slår fejl.’

Christian Jepson
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Sune Berg Hansen

41... Txf6!?

Efter 41... Txa3 42. Lxf7†! Kxf7 43.
Te7† Dxe7 44. fxe7 Ta1† 45. Kh2

Pavel Eljanov, Ukraine, topratet med 2716, gav midt i fredagsmylderet simultan på Københavns Hovedbanegård.

Publikumsinteressen var stor, og Eljanov vandt 16½-3½, idet han afgav fem remiser og kun tabte til den 14-årige nordmand

Odd Martin Guttelsrod.

Foto: Lars Grahn.
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Ta2 46. Ld2 Kxe7 47. Dg5† Kf7 48.
Kg3 må Sort svede. Christian fore-
trækker forviklinger.
42. Dg4!

Efter 42. Lxf6 Dxf6 har Sort pæn
kompensation for kvaliteten.  Nu
truer dronningen med at gå videre til
h4 med ødelæggende virkning.
42... Kg7 43. Dh4?

Han holder fast ved den oprindelige
idé. Der truer 44. Dh6† med mat i
nogle træk, men det kan effektivt
afværges. Fritz har en bedre idé: 43.
Lxf7! Kxf7 44. Lxf6 Dxf6 45. Tf1
Se2† 46. Kg2 og Sort er færdig.
43... Lxd3 44. Te5 Tg6

Pludselig ser det ud som om, Sort
har fået et afgørende modangreb. Tid
at fremdrage en af Hvids skjulte res-
sourcer.
45. Lxf7! Se2†

Efter 45... Kxf7 46.Dh7† har Hvid
mindst remisskakker.
46. Kh1?

Mod sund fornuft gør kongen bedst
i at blive i g-linien: 46. Kg2, f.eks.
46... Kxf7 47. Dh7† Kf8 48. Dh8†
Tg8 49. Dxg8† Kxg8 50. Lxd8, og
Hvid burde kunne få bugt med Sorts
bønder.
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46... Df8?

Christian misser chancen for at sætte
punktum med 46... Le4†!!, f.eks. 47.
Txe4 Dxg5 48. Dxg5 Txg5 eller 47.
Kh2 Dd6. Finessen Le4† med tilhø-
rende springergaffel på g3 er et tema,
som vender tilbage i partifortsæt-
telsen.
47. Te7?

Giver Christian en ny chance for at
brillere. Efter 47. Txe2 Lxe2 48.
Lxg6 Kxg6 49. Lf4 har Hvid gode

remischancer, og større ambitioner
end den halve kan Hvid objektivt set
ikke have i denne stilling.
47... Dxe7! 48. Lxg6

Efter 48. Lxe7 Le4† er der mat eller
dronninggevinst, f.els. 49. Kh2 Tg2†
50. Kh1 Tg1†† 51. Kh2 Th1 mat
eller 49. Dxe4 Sg3†.
48... Le4† 49. Lxe4 Dxe4† 50. Dxe4

Sg3† 51. Kg2 Sxe4 52. Lf4 c5 53. Kf3

Sc3

Ideen er at forsvare den svageste
bonde fra a4. Det havde været bedre
at spille 53... Sf6 og lade bønderne
sejle videre til c4 og d3. Siden kan
man fantasere en stilling frem, hvor
løberen forsøger at holde rent på dia-
gonalen a5-e1, mens Sorts konge
avancerer till f5, og springeren til d5.
Så vinder Sort
54. Ld6 Sa4 55. Ke4 Kg6 56. Lxc5!

Det enkleste.
56... Sxc5† 57. Kxd4 Sa6 58. Kd5 b4

59. axb4 remis. ½-½

Eksplosive træk
Når jeg ser visse spillere i aktion,
giver det mig associationer til kanon-

tårnene på Kronborg. Lugten af
krudt. Bo Garner Christensen for-
spilder sjældent en chance for at ud-
føre eksplosive træk. Undertiden er
det som om, sådanne spillere beløn-
nes for deres mod, også når krudt-
røgen har sænket sig over brættet.
Se bare følgende eksempel. I midt-
spillet stod den laverederatede Mads
Hansen til gevinst, men så blev han
uddriblet, og pludselig var han i stor
tabsfare. I diagramstillingen fandt
Hansen endnu den rette redningsidé:

Mads Hansen
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Bo Garner Christensen
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Lars Grahn – artiklens forfatter, som her i Helsingørs sommersol lægger an til et

træk mod den færøske skakspiller og fodboldhelt Torkil Nielsen, er redaktøren

bag Schacknytt, et af verdens bedste skaktidsskrifter fra 1970 og 20 år frem.

Efter en skakpause, hvor han helligede sig arbejdet med teater (skrev bl.a.

‘Kärleksfunktionen’ for Radioteatern) samt faste radioprogrammer i både Riks-

radion (‘Karlavagnen’) og Radio Malmöhus (politisk satire i ‘Maliciösa Salongen’),

har Lars Grahn været redaktør af k-skak tidsskriftet SSKK-bulletinen og senest

det svenske forbundsblad Tidskrift för Schack 2004 til 2008. Hans skakspalte i

Sydsvenskan er den faste base og en institution i svensk skakpresse.

Lars Grahns blog ‘Inte bare Schack’: http://larsgrahn.blogspot.com/

Foto: Calle Erlandsson.
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67... Lxf5!

En korrekt beslutning. Tårn og sprin-
ger vinder meget sjældent mod tårn.
68. Kxf5 Tf3†!

En absolut nødvendig mellemskak
inden han slår på b3.
69. Sf4 Txb3 70. Td6† Kh7 71. Ta6

Tb5† 72. Kf6 a4

Den bonde kan Sort tåle at miste –
det spiller ingen rolle. Stillingen er
remis. Det gælder bare at undvige
en og anden faldgrube.
73. Txa4 Tb6† 74. Se6
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74... Tb7??

Ej da. Der findes kun ét træk, som
redder remisen, nemlig 74... Td6!
Det er vigtigt at beholde bindingen
af springeren. 74... Tc6? taber deri-
mod på grund af 75. Th4† Kg8 76.
Tg4† Kh7 77. Kf7 og Hvid bliver
mat. Pointen er, at Sorts tårn ikke
kan skakke på 7. række. Det er ulem-
pen ved at stå på c6 i stedet for på d6.
75. Sg5† opgivet. 1-0

Der er mat i to. En ophidset Hamlet:
‘Blodskænder, morder, lumske dan-
nerkonge! Tøm nu dit bæger!’

Skaklærer Hamlet
Om nogen føler sig opmuntret til at
lancere Hamlet som Danmarks før-
ste skaklærer, så har jeg yderligere
et godt eksempel. Hans efterfølger
Nimzowitsch var ikke særlig opsat
på at diskutere løberparret i Mit Sy-
stem: ‘Det stolte løberpar – således
benævner man undertiden de to lø-
bere – er et frygteligt våben i den
kyndiges hånd. Og til trods for dette
har jeg et øjeblik syslet med den –
jeg tilstår det – forbryderiske tanke
ikke nærmere at beskæftige mig med
dette våben i min bog.’ Hamlet kom-
mer med et mere håndfast råd i dette
spørgsmål: ‘Så kast den slette halv-
del bort og lev des renere da med
den anden halvdel.’ Det ligger i ti-
den at omvurdere løparparret og her
er Hamlet atter en foregangsmand.

2009 – en trailer
Sponsoraftalen mellem KSU og Lo-
skolen er forlænget frem til og med
2011. Næste gang bliver der mere
aftenunderholdning. Der bliver fore-
drag, og to stormestre har allerede
sagt ja tak til at stille op: Jacob Aa-
gaard og Boris Avrukh. Aagaard skal
tale om angrebsskak, så det er vel
passende at afrunde med at vise en
trailer for hans foredrag, gevinsten
mod Landa fra 5. runde.

Jacob Aagaard
kommenterer, 5. runde:

Jacob Aagaard (2531)

Konstantin Landa (2615)

Siciliansk / B29

Landa spiller stort set alting, så jeg
forberedte mig til partiet ved at se
‘The Prestige’, som nok er min fa-
voritfilm, af Batman-instruktøren
Christopher Nolan.
1. e4 c5 2. Sf3 Sf6

Som ventet, det uventede.
3. Sc3 d5 4. Lb5†

I ‘Experts vs. the Sicilian’ anbefa-
lede jeg 4.exd5, men jeg har for ny-
lig set et parti, som inspirerede mig.
4... Ld7 5. e5 Lxb5

5... Se4 forekommer mig mest lo-
gisk, uden at jeg ved noget som helst
om teorien.
6. Sxb5 Sfd7 7. e6!?

Efter afbytningen af den hvidfeltede
løber er dette simpelt hen for stor en
fristelse for forfatteren til ‘The At-
tacking Manual 1’.
7... fxe6 8. Sg5

Det parti, jeg havde set, gik videre
med  8. 0-0 e5 9. Sg5 Db6 10. c4 Sa6
11. d3 g6 12. Sc3 d4 13. Sd5 Dc6
14. Df3 Sf6 15. Te1 0-0-0 16. Sf7 1-
0, Jakovenko - Llobel Cortell, San
Sebastian 2006. Men jeg kunne ikke
huske det præcist, og valgte en mere
direkte metode.
8... Db6 9.De2 e5

Jonny Hector, Sverige – kompromisløs

fight gav topplacering

Vladimir Malakhov, Rusland – igen i år

helt fremme i Polititiken Cup.

Viktorija Cmilyte, Litauen – bedst

placerede kvinde med 7 point.
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9... a6 10. Sc3 d4 11. Sce4 med lille
hvid fordel.
10. c4!

Et nyt træk. 10. Se6? Sa6 11. Sxf8
Txf8 var bedst for Sort i Lindeboom
- Feller, Luzern 1982.
10... d4?

For sorgløst. 10... Sc6! 11. cxd5 Sb4
12. 0-0 Sxd5 var den korrekte reak-
tion. Hvid står formentlig lidt bedre,
men stillingen er kompliceret.
11. Df3!

Jeg er god til trusler I ét træk.
11... Sf6 12. Df5! Sbd7!?

Baseret på en overseelse, men andre
træk er heller ikke helt tilfedsstill-
ende. 12... Sc6 13. De6 Td8 14. Df7†
Kd7 15. De6† Ke8 16. 0-0 med hvid
fordel. 12... Dc6 er ren computer-
skak. Hvids bedste fortsættelse sy-
nes at være 13. Dxe5! Dxg2 (13...
h6 14. Sc7† Kd7 15. Sge6 Dxg2 16.
Tf1 De4† 17. Dxe4 Sxe4 18. d3 Sd6
19. Sxa8 Kxe6 20. Sc7†) 14. Sd6†
Kd8 15. Se6† Kd7 16. Sxc5† Kc6
17. Sdxb7 Dxh1† 18. Ke2 og vin-
der. Eller 12... Sa6 13. 0-0.
13. De6! Dxe6??

Konstatin har simpelt hen overset det
følgende træk. Jeg ventede 13... 0-
0-0 , hvor Hvid efter 14. Dxb6 axb6
15. Sf7 Tg8 16. Sxd8 Kxd8 17. d3
har fine gevinstchancer. Men 13...
Tb8 14. Df7† ser også klart bedst ud
for Hvid.

Hvid spiller g3 og Kf1-g2-h3-g4-h5
og vinder let. Eller spiller  Te4 and
h4. Eller noget helt andet... Jeg var
lidt rystet heromkring, fordi jeg
havde kikset en simpel gevinst i 22.
Træk, og fordi min springer næsten
blev fanget i en anden variant. Der-
for søgte jeg forenkling.
24. Sxe5?

I stedet for det indlysende 24. Lxe5,
som Konstantin overvejede at be-
svare med ‘opgivet’ besluttede jeg
at gøre stillingen mere enkel, selv
om jeg anede, at det formentlig ikke
var den stærkeste fortsættelse. Jeg
skal ikke beklage mig, da fortsæt-
telsen blev ganske interessant, men
beslutningen var forkert.
24... Sxg3 25. Sxd7 Sxf1 26. Kxf1 e5!

Jeg havde overset dette træk. Min
plan var 26... b6 27. Te1 Kb7 28.
Sxf8 Txf8 29. Txe7† Ka6 30. a3, og
udfaldet burde være givet.
27. Sxe5

27. Te1! var bedre.
27... Kb8 28. Te1 Kc7 29. h3 Lg7 30.

Sg6 Lf6 31. Se7 Tf8 32. Sf5!

32. Sd5†?! Kd6 ville bringe min
springer lidt ud af spillet midt på
brættet.
32... h5 33. Sg3!?

33. g4! med ideen 33... hxg4 34.
hxg4 Kd7 35. Kg2 and 36. Th1 var
højst sandsynligt bedre, men jeg var
tiltrukket af ideen om at få alle hans

14. Sc7† Kd8 15. Sgxe6† Kc8 16. Sxa8

Se8 17. d3 Kb8 18. 0-0

18. f4!? var også okay, men jeg ville
vinde bonden.
18... Kxa8 19. Lg5 h6 20. Lh4 g5 21.

Lg3 Sg7 22. Sd8!?

Efter at jeg havde gjort dette træk,
blev det klart for mig, at jeg skulle
have spillet 22. Sxf8 Txf8 23. Tae1
Tf5, pga. ressourcen 24. f4! gxf4 25.
Lxf4 exf4 26. Txe7.
22... Sh5 23. Sf7
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23... Tg8

Jeg var ikke helt sikker på, hvad der
skete efter 23... Sxg3 24. Sxh8 (com-
puteren foreslår det fristende alter-
nativ 24. Tfe1 Th7 25. Sxe5 Sxe5
26. Txe5 Sh5 27. Td5!, hvor jeg
overså dette flotte sluttræk) 24...
Sxf1 25. Kxf1 Lg7 26. Sf7 Kb8 27.
Te1 Kc7. Springeren er fanget, men
Sort kan ikke gøre fremskridt, så

Ratingpræmier:

2201-2300 (23 i gruppen):

1. Djurre den Heeten (Holland) 6½/51½
2. Bo Garner Christensen (Danmark) 6½/45

2101-2200 (44 i gruppen):

1. Jesper Schultz-Pedersen (Danmark) 6½/45½
2. Magnus Eriksson (Sverige) 6½/38½

2001-2100 (30 i gruppen):

1. Mads Hansen (Danmark) 6/41½
2. Søren Holm Jensen (Danmark) 6/38

1901-2000 (44 i gruppen):

1. Frimann Benediktsson (Island) 6/36
2. Odd Martin Guttulsrud (Norge) 5½/45½

1701-1900 (40 i gruppen):

1. Birk Anders Rølvåg (Norge) 5/42½
2. R¾gvi Egilstoft Nielsen (Færøerne) 5/40

1501-1700 (24 i gruppen):

1. Knut Jarle Hjørnevik (Norge) 5/41
2. Høgni Egilstoft Nielsen (Færøerne) 4/37½

1000-1500 (26 i gruppen):

1. Asbjørn Hjørnevik (Norge) 4½/38½
2. Simon Barane (Norge) 4½/36

Titelnormer:

GM-norm: Oliver Kurman (Schweiz)
IM-norm: Djurre den Heeten (Holland)

B-gruppen (10 deltagere):

1. Kaj Refsgaard 7/7, 2. Lars Åström (Sverige) 5.

Lynskak (71 deltagere)

Bartosz Socko (Polen)  efter finalesejr 2-0 over Allan Stig Rasmussen
(Danmark).

Kids Cup  (23 deltagere)

Juniorer i alderen 8-14 år, heraf 7 fra Sverige, 4 fra Norge, 4 fra
Færøerne.
U8+U10: 1. Erik Botheim (Norge) 6/6, 2. Jonas B.S. Nielsen
(Danmark) 5.
U12+14: 1. Tom Rydström (Sverige) 5/6 (og bedst korrektion),
2. Høgni E. Nielsen (Færøerne) 5/6.
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bønder placeret på sorte felter. 33...
h4 34. Se4 Le7 35. Sd2 Kd6 36. Sf3
Lf6 37. Te4
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37... Tb8

Passivt forsvar med 37... Tg8 38.
Tg4 Tg7 var muligt, men Konstantin
var ved at miste tålmodigheden som
følge af mit langsomme tekniske spil.
Jeg planlagde af forbedre min still-
ling med 39. Ke2 , men computeren
foreslår 39. Sd2! Le7 40. Se4† Ke6
41. f4?! (man skal være et menneske
for at forstå, at der skal byttes tårne,
ikke lette officerer. Efter 41. Ke2!
Kf7 42. f4 gxf4 43. Txg7† Kxg7 44.
Kf3 vinder Hvid. 41... Tf7 42. Sxg5†
Lxg5 43. Txg5 Txf4† 44. Ke2 Tf7!
45. Txc5 Tg7 med modchancer, om
end det næppe er nok.
38. Tg4 b5 39. cxb5 Txb5 40. Sd2!

Grådighed betaler sig ikke altid. 40.
b3?! ville give Sort et konkret mod-
spil: 40... a5 41. Sxg5?! Lxg5 42.
Txg5 a4! 43. bxa4 Tb1† 44. Ke2
Tb2†, f.eks. 45. Kf3 Td2 46. Ke4

Te2† 47. Kf3 og Sort klarer sig.
40... Kd5 41. Sc4 Tb8 42. Te4 a5?!

Jeg tror ikke, dette er klogt. Bonden
bliver en svaghed.
43. b3!

Med truslen 44. Te2! Og vinder.
43... Tf8!

Placerer tårnet på den rigitge side af
løberen.
44. Te2

Måske 44.a4!?
44... Ld8 45. Te5† Kc6 46. a4?!

Går ind I nogle skarpe varianter, der
viser sig at vinde på et tempo, men
jeg frygtede, at Sort kunne få til-
strækkeligt modspil ved at spille
kongen b5-b4. Stærkt var imidlertid
46. Ke2 Kb5 47. a3! og vinder.
46... Lc7!

Eneste chance.
47. Txg5 Lg3

47... Tb8 duer heller ikke. 48. Sd2
Lf4 49. Tg6† Kd5 50. Sc4! Lc7 (50...
Txb3 51. Sb6†! Ke5 52. Ke2 med
ideen Kf3, Sd7† and  Tf6†, vinder
en officer) 51. Tg7 Kc6 52. Sd2 Lf4
53. Se4 Txb3 54. Tg4 Lc1 55. Ke2,
og Hvid har fuld kontrol.
48. Se5†

Jeg havde planlagt dette, men havde
glemt, at Sort faktisk kunne slå sprin-
geren.
48... Lxe5

Eller 48... Kd6 49. Sf3†-
49. Txe5 Tb8

Mit tredje tårnslutspil i træk. Til min
overraskelse havde jeg spillet dem
alle på højt niveau.
50. f4! Txb3

50... Kd6 51. Te4 Kd5 var det alter-
nativ, vi kiggede på efter partiet. Men
Hvid vinder stadigvæk: 52. f5 Tf8
53. Ke2 Txf5 54. Txh4.
51. f5 Kd6!

51... Tb1† 52. Kf2 Tb2† 53. Kf3 Tb1
54. Kg4 Tf1 55. Kg5†-
52. Te4 Kd5?

Det bedste forsvar var 52... Tb7!,
hvor Hvid let kan spille forkert. Be-
mærk vigtigheden af d4-bonden i
følgende variant: 53. f6? (53. Ke2!
Tf7 54. Tf4 Ke5 55. Kf3 bør fortsat
vinde, bondeslutspillet er ikke det
samme, Sort mangler et tempo i at

nå til d5 med kongen) 53... Tf7 54.
Tf4 Ke5 55. Tf3 Txf6 56. Txf6 Kxf6
57. Kf2 Ke5 58. g4 hxg3† 59. Kxg3
Kd5! 60. Kf3 c4 61. dxc4† Kxc4
62. Ke2 Kb3 63. Kd3 Kxa4 64. h4
Kb3 65. h5 a4 66. h6 a3 67. h7 a2
68. h8D a1D 69. Dxd4 Dxd4† 70.
Kxd4.
53. f6!

Nu er gevinsten klar.
53... Tb1† 54. Kf2 Tb2† 55. Kf3 Tb1

56. Kg4 Tf1 57. Tf4 Txf4† 58. Kxf4 Ke6
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59. Ke4

59. g4 Kxf6 60. Ke4 Ke6 er fristende
og var min første tanke. Men det var
lykkedes mig at løse probemet kor-
rekt ved træk 53 på trods af min
manglende selvtillid. Igen og igen
tjekkede jeg varianterne efter 61. g5.
En kongemanøvre til b3 er fører ikek
til målet på trods af, hvad compute-
ren matte mene. 61... Kf7 62. Kd5
Kg6 63. Kxc5 Kxg5 64. Kxd4 Kf4
65. Kc5 Kg3 66. d4 Kxh3 67. d5
Kg4 68. d6 h3 69. d7 h2 70. d8D
h1D. Jo vist, der er også 59. g3??,
som taber direkte pga. 59... c4!!
59... Kxf6 60. Kd5 Kf5 61. Kxc5 Kf4

62. Kxd4 Kg3 63. Ke3! Kxg2 64. d4

Kxh3 65. d5

Ikke 65. Kf3? Kh2 66. d5 h3 67.
Kf2 Kh1 68. d6 h2 69. d7 remis.
65... Kg4

65... Kg3 var det vanskeligste at gen-
drive. Heldigvis vinder Hvid på klas-
sisk vis: 66. d6 h3 67. d7 h2 68. d8D
h1D 69. Dg5† Kh3 70. Dh5† Kg2
71. Dg4† Kf1 (71... Kh2 72. Kf2)
72. De2† Kg1 73. Df2 mat!
66. d6 h3 67. Kf2 1-0

www. politikencup.dk
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Jacob Aagaard – tre gode tårnslutspil.
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7½ (1-2) Nikita Vitiugov (Rusland) –

Boris Savchenko (Rusland)

7 (3-9) Artur Kogan (Israel) – Sergey

Tiviakov (Holland) – Zoltan Gyimesi

(Ungarn) – Vitali Golod (Israel) – Yuriy

Kuzubov (Ukraine) – Lars Bo Hansen –

Michael Roiz (Israel)

6½ (10-12) Peter Welz (Tyskland) – Igor

Khenkin (Tyskland) – Alexei Iljushin

(Rusland)

6 (13-21) Nora Medvegy (Ungarn) –

Frode Urkedal (Norge) – John Christen-

sen – Esben Lund – Olaf Teschke (Tysk-

land) – Kåre Hove Kristensen – Carlo

Marzano (Italien) – Mads Hansen –

Klaus Christensen

5½ (22-27) Nicholas Roland Nielsen –

Alexander A. Evdokimov (Rusland) –

Bjørn Brinck-Claussen – Hans Frisk

(Sverige) – Borge Waaktaar Svanholm

(Norge) – Peter Berg

5 (28-39) Giso Jahncke (Tyskland) –

Iver Poulsen – Tobias Valentin Rost-

gaard – Johnny Holler Johansen –

Helge Magnussen (Tyskland) – John

Zachariassen – Dag Andersen (Norge)

– Jens Peter Mejlvang – Hans Richard

Thjomoe (Norge) – Rune Andersen –

Morten Lilleøren (Norge) – Markis von

Wantoch (Tyskland)

4½ (40-47) Horst Hubert Schmidt –

Soeren Koop (Tyskland) – René Kraft

– Thomas Hansen – Martin Hansen –

Richard Valet (Tyskland) – Harry An-

dersen (Norge) – Th. Boerge Koop

(Tyskland)

4 (48-54) Cipriano S. Caceres – Søren

Otto Hansen – Rico Adolfssen – Byrial

Jensen – Lorenzo Valle (Italien) – Mor-

ten Emil Jannik – Daniel Andersen

3½ (55-60) Bjørn Larsen – Jens Fin-

nerup Madsen – Orla Kristiansen – Jan

Kargaard Jensen – Jacob Hein – Svend

Ib Christensen

3 (61-62) Henrike Knof (Tyskland) –

Jonas Odgård Andersen

2½ (63-65) Johnathan Rothwell (Eng-

land) – Torben Kristensen – Michael

Holt

Baltic Sea Cup 2008

slutstilling:

www. balticseacup.dk/bsc08/

Den danske skaksommer sluttede i
år på Bornholm med Baltic Sea Cup,
som blev spillet 29. juli - 6. august
2008. I modsætning til sidste år var
det blevet besluttet at indlægge en
hviledag efter Politiken Cup, og så-
ledes startede turneringen først om
tirsdagen. Desuden var var turne-
ringsforløbet afkortet, så den åbne
turnering på Bornholm i år kun blev
spillet over otte dage. Om det var for
at gøre turneringen mere overskuelig
og derfor mere attraktiv for de tilrej-
sende, ved jeg ikke, men det slog i
hvert fald fejl, da deltagerantallet i
2008-udgaven var lavere end håbet

og forventet: 65 i år mod 118 sidste
år.

Nuvel, det lavere deltagerantal gav
en mere overskuelig og intim turne-
ring. Præmierne var stadig gode, og
det var ikke i toppen af feltet, der var
tyndet ud – den var nemlig stærkere
i år med topseedede Michael Roiz
fra Israel (2680)

I år spillede man på Østre Skole
midt i Rønne by, hvor det sidste år
var på Almegårds Kaserne, der lig-
ger 3-4 km uden for byen. Nu er fol-
keskoler jo ikke det mest oppriori-
terede og moderne, man kan frem-
skaffe, men det kælderrum, vi spil-

lede i, var ganske pænt, og belig-
genheden et par meter under jorden
gjorde, at sommervarmen ikke mær-
kedes.

Vinder af turneringen blev to unge
russere på deling: GM Boris Sav-
chenko og GM Nikita Vitiugov.
Begge scorede de 7½ point af 10
mulige – og begge tabte de ét parti.
Dermed beviste de, at man godt kan
tåle at tabe og stadig blive turnerings-
vinder – blot spillet hele tiden er
gevinstsøgende og effektivt. Den
eneste af GM’erne, der gik ubesejret
gennem turneringen, var ultrasolide
Roiz – men for mange remiser hen-

Russisk dobb

Af Esben Lund

Baltic 

Internationalt var den bornholmske sommerskak stærkt

besat, men danske topspillere svigtede

den ellers så gæstfri klippeø
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viste ham til den delte 3.-9.plads.
Mange af de resterende GM’ere

(12 i alt i turneringen) var taget di-
rekte fra Politiken Cup – foruden
Savchenko og Roiz skal dette års
vinder Sergey Tiviakov især frem-
hæves. Efter i en periode at have haft
en mindre ratingdyk, ser han nu ud
til at være på vej mod 2700-tinden
igen.

Af nytilkomne GM’ere, som kun-
ne tænkes at blande sig i topstriden,
skal nævnes Igor Khenkin og Nikita
Vitiugov. Igor – af Sune Berg Han-
sen benævnt ‘en tysk arbejdshest’ –
havde på fantastisk vis kunnet lægge
hele 46 elopoint til sit nye tal 2655

på FIDE’s liste den 1. juli. Vitiugov
(2616) er også så småt på vej mod de
2650.

Vores egen Lars Bo Hansen blev
bedste dansker i turneringen, idet han
også endte på den delte 3.-9.plads.
For Lars var det en træningsturnering
frem mod OL i Dresden, og de 7
point blev hentet hjem ved solidt spil:
Der blev ikke vist nåde mod de la-
vereratede spillere (med undtagelse
af runde 2, hvor Lars måtte afgive
remis mod Richard Valet (2071) fra
Tyskland), mens der blev spillet re-
mis mod højereratet modstand. Ta-
bet i runde 8 til den unge ukrainske
stormesterkollega Yuriy Kuzubov

forhindrede Lars i at nå helt til tops i
turneringen.

Boris Savchenko startede forry-
gende med 6½/7, bl.a. i kraft af  ge-
vinster over Khenkin, Vitiugov og
Kuzubov! Men i runde 8 skete føl-
gende:

Zoltan Gyimesi (2586)

Boris Savchenko (2578)

Kongeindsk / E97

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6 8. d5

Se7 9. b4 Sh5 10. Te1 a5 11. bxa5 Txa5

12. a4 Sf4 13. Lf1 f5 14. Ta3 Kh8 15.

Sd2

Foto: tr.

Sea Cup 2008:

Boris Savchenko, Rusland – ligesom landsmanden Nikita Vitiugov havde han godt styr på sine brikker i Baltic Sea Cup.
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Altsammen kendte ideer i denne stil-
ling. Gyimesi havde næsten ingen
tid brugt her, mens Savchenkos ur
tikkede derudad... Indtrykket: god
forberedelse i modsætning til im-
provisation ved brættet bestyrkes
ved Sorts følgende spil, hvor det
hurtigt går ned ad bakke for den unge
moskovit:
15... fxe4 16. Scxe4 Ld7!? 17. g3 Sh5

18. c5 Da8?

18... Sf6
19. Sc4

Sort taber materiale. Han vælger at
give dronningen, men det er håbløst.
19... Txa4 20. cxd6 cxd6 21. Sb6 Txa3

22. Sxa8 Taxa8 23. Sxd6

Hvis der bare havde været lidt sam-
menhæng i Sorts stilling, kunne
kompensation komme på tale...
23... Sf6 24. Txe5 Sc8 25. Sxc8 Lxc8

26. Lb2 Ta2

De sidste krampetrækninger.
27. Te2 Txb2 28. Txb2 Sxd5 29. Tb3 Sc3

30. Dc2 Tf3 31. Ld3 opgivet

Et underligt sammenbrud af Sav-
chenko efter den forrygende start
med 6½/7.
1-0

Jeg vil gerne vende tilbage til dette
års lave deltagerantal:

Det, der især var en mangelvare i
turneringen var (danske) titelholdere
i form af FM’ere og IM’ere, da disse
er med til at skabe ikke bare en mere
alsidig turnering, men også at øge
normchancerne. Måske man kunne
overveje at tilbyde de første ti FM/
IM’ere, der tilmelder sig, halvdelen
af opholdet betalt? Eller tilbyde pri-
vat overnatning?

En anden grund til manglende del-

tagelse kunne være, at Bornholm i
manges mentale forestilling er me-
get langt væk. Og kan man bebrejde
dem – en ø midt i Østersøen! Dog er
det transportmæssigt moderne tider,
hvor færgeoverfart fra Dragør er
forbi, og de hurtige Katamaraner fra
Ystad mod Rønne tager i dag kun
lidt over en time, hvilket giver en
samlet rejsetid fra København på
godt og vel 2½ time. Medmindre
man altså vælger at flyve til Rønne
Lufthavn – det er endnu hurtigere.

Men egentlig har jeg mest posi-
tivt at sige om turneringen, hvor der
blev taget godt hånd om deltagerne,
og hvor mottoet syntes at være ‘fe-
rie + skak’ på solskinsøen. Der blev
arrangeret en ekskursion med bus til
Hammershus slotsruin, og af sociale
aktiviteter kan nævnes en fodbold-
kamp Rusland (eller rettere: De
russisktalende) mod ‘rov’, som vi
sagde i min folkeskoletid. Nicholas
Nielsen var den hårde, men retfær-
dige dommer i dysten, hvor russerne
løb af med sejren.

FM Kåre Kristensen var en af dem,
der havde taget sin familie med for
at kombinere skak og ferie. Jeg hå-
ber at ferien var god, for på skak-
fronten kunne han ikke være tilfreds,
hvilket han også gav udtryk for un-
dervejs. Gang på gang blev gode stil-
linger fejlspillet, især var det som om,

Kåre fik gummiarm, når gevinsten
skulle føres i hus.

Partiet i 5. runde var omskifteligt
og underholdende, og blev fortjent
præmieret med den håndfuld øl fra
Svaneke Bryghus, som blev udlovet
hver dag:

Kåre Kristensen (2259)
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Vitali Golod (2578)

Kåre har overspillet sin højtratede
modstander i åbningen og midtspil-
let, og står til gevinst i diagramstil-
lingen. Spillerne var i tidnød (det var
klassisk betænkningstid uden tillæg
pr. træk), og dette forklarer også,
hvorfor partiet svinger i kvalitet op
til flere gange!
36. Tc5 a3 37. Ta5 Dc1† 38. Kh2 Tb6

Heromkring mister Kåre kontrollen
over partiet. 38... De1! 39. Txa3 (39.
Kg2 Tb6!, og i forhold til partiet truer

Lars Bo Hansen – her med sort mod topseedede Michael Roiz i 6. runde(remis) blev

bedstplacerede dansker på delt 3-9. plads. Bag ham europamester Sergey Tiviakov.

�
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Foto: Verner Christensen.
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Sort mat, når tårnet kommer til 1.
række.) 39... Dxf2† 40. Lg2 Dxe2
og vinder.
39. Lxd5 Tb1? 40. Lxe6 Dg1† 41. Kh3

Df1† 42. Kh4 Dxe2 43. Ta4 f5 44. Lxf5

Tb4† 45. Txb4 De7† 46. Kh3 Dxb4

Nu står Hvid pludselig til gevinst,
selv om det ikke er helt let at spille
mod Sorts ihærdige a-bonde.
47. Da7 Db3 48. Dd4† Kg8 49. Df6 Dd5

50. Kh2 a2 51. g4 Dd2 52. Kg3 De1

53. Lh7† Kf8 54. Dxh6† Ke7 55. Dg5†

Kd6 56. Dd8† Kc5 57. Df8† Kd4 58.

Dd8† Kc5 59. Df8† Kd4 60. Dd6† Kc3

61. Df6†

Her var  61. Da3† en killer.
61... Kb3 62. Dxf7† Kb2 63. Db7† Ka3

64. Da7† Kb2 65. Db6† Ka3 66. Da6†

Kb2 67. Db5† Ka3 68. Lg8 Dc3† 69.

Kg2 a1D 70. Da6† Kb2 71. Db5† Kc1

72. Df1† Kb2 73. De2† Ka3 74. h6

Dc6† 75. f3 Db2

75... Dd4 giver gevinstchancer, men
begge spillere havde efterhånden
meget lidt tid, og så er det rart med
lidt afklaring af stillingen...Efter
afbytningen er det remis, da Sorts
konge lige akkurat ikke når med til-
bage.
76. Dxb2† Kxb2 77. h7 Df6 78. f4 Kc3

79. g5 Dg7 80. Kf3 Kd4 81. f5 Ke5 82.

f6 Dxg5 83. h8D Dxf6†

Til sidste blodsdråbe!
½-½

Turneringen blev tæt fulgt af TV2
Bornholm, som var til stede i loka-
lerne med rullende kamera, og det
resulterede i omtale. Specielt for
disse indslag var tempoet og grun-
digheden, hvormed folk uvidende
om skak som konkurrencesport blev
godt indført – selv så jeg en af da-
gene et næsten 10 minutter langt ind-
slag. Med andre ord: Tid til fordy-
belse.

Af andre arrangementer i forbin-
delse med turneringen skal her næv-
nes en simultanforestilling med GM
Igor Khenkin, som blev spillet på
sidstedagen kl. 20 i den lokale
Kvickly midt i Rønne. Den impone-
rende score 19½-½ blegner en smule,
når man erfarer at showet trak ud til
kl. 01.00 om natten! Igor var meget
omhyggelig og satte en stor ære i at
vinde alle partier, og ud over at
Rønne for længst var gået til køjs
ved sluttidspunktet, var bestyreren
for Kvickly – på godt dansk – rasen-
de. Dræbende langsommeligt for
publikum, mens de indviede delta-
gere til gengæld fik noget for skil-
lingen!

Turneringen var for mit eget ved-
kommende skuffende resultatmæs-
sigt, og det skyldes primært at jeg
tabte til alle de tre GM’ere, jeg mødte
undervejs (Savchenko, Tiviakov og
Vitiugov). Dog var det en lærerig

turnering, idet det lykkedes mig at
miste lidt mere respekt, når der står
GM på modstanderens visitkort.
Mod Savchenko havde jeg under-
vejs en ren merbonde i et slutspil,
som det lykkedes mig at formøble.
Og i partiet fra sidste runde spillede
en tidligere verdensstjerne langtfra
overbevisende:

Sergey Tiviakov (2645)
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Esben Lund (2431)

Sort står med sine to merbønder til
gevinst, men han får selvfølgelig lov
til at arbejde for det!
41. Dc2 Kh7 42. Ld3 Se7 43. Tc4 Dd6

Jeg var mere ked af 43...Df4.
44. Df2 Td7 45. Dh4 f5!?

En indrømmelse, der kunne være
undgået. 45... De5!
46. Lc1 De6 47. Lg5 Sc6 48. Tc1 Se5

49. Lb5 Tf7 50. Lf4

Det er ikke helt let for Sort. Skubber
han d-bonden, kan den blive svag,
og tilstedeværelsen af a- og b-bøn-
derne gør i mange stillinger, at sprin-
geren er løberen underlegen. 3 mod
2 majoriteten på kongefløjen er også
svær at udnytte fremadrettet.
50... Dd5 51. Dg5 De6 52. Dd8 Lf6 53.

Dc8! Dd6

53... Dxc8 54. Txc8 giver udmær-
kede remischancer for Hvid.
54. Kf1 Lg7 55. Tc6 Dd5 56. Txb6

Her var 56. De6! stærkt.
56... d3 57. De6

For sent – Sort undviger dronning-
afbytningen.
57... Dc5! 58. Lxe5

Nu bliver det taktisk
58... Dc1† 59. Kf2 Dd2† 60. Kg3

De1†?

Esben Lund – artiklens  forfatter lagde ud med  3 af 4 men tabte i 5. runde til den

russiske stormester og turneringsvinder Nikita Vitiugov.

Foto: Verner Christensen.
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60... Dg5† 61. Kh3 Te7 62. Lf4 Txe6
63. Lxg5 Txb6 64. Lxd3 Tb3 med
gevinststilling for Sort, hvor der dog
stadig skal arbejdes lidt for pointet.
61. Kh3 Dh1†
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62. Kg3??

Med for lidt tid på klokken får jeg
ikke ydet den optimale modstand,
og det er et interessant psykologisk
fænomen: Jeg havde nemlig set, at
det tabte, hvor der i den anden vari-
ant er flere træk, før jeg fik overbe-
vist mig selv om, at det heller ikke
var godt nok. Valget falder altså på
‘den hurtige død’, hvilket indikerer,
at troen manglede.
62. Lh2! vinder faktisk, selv om en-
kelte varianter er lange og kompli-
cerede: 62... Tf6 63. De3
1) 63... Txb6 64. Dxb6 Le5 (Det var
pga. dette træk, at jeg spillede 62.
Kg3??, varianten 64... d2 65. Le8
d1D 66. Lxg6† Kg8 67. De6† med
mat, havde jeg set) 65. Dg1! og vin-
der. Det er hørt før, at diagonale
tilbagetrækninger er svære at spotte.
65... Dxg1 66. Lxg1 d2 67. Le2 vin-
der for Hvid.
2) Hårrejsende varianter opstår efter
63... d2 64. Txf6 d1D. Denne stil-
ling vurderede jeg til at være ikke
helt klar, da alt er samlet på én front.
Men computeren finder på et split-
sekund 65. Txg6!! hvorefter Sorts
stilling er i ruiner – igen er det døden
på de Hvide felter: 65... Kxg6 (65...
Dd8 66. Tg5 med afgørende angreb)
66. De6† Kh7 67. Dxf5† Kh6 68.
Ld3! osv.
62... Lxe5†

Nu er det bare tabt.
63. Dxe5 d2 64. Dd5 f4† 65. Kf2 De1

mat! 0-1

Tiviakov satte mig mat, hvor vi sam-
menlagt havde 5-7 minutter tilbage,
og partiet blev samtidig turneringens
allersidste! I 7. runde havde han tabt
til Michael Roiz, Tiviakov, og nå-
ede herefter aldrig helt tilbage – med
sejren over mig blev det til en delt
3.-9. plads.

Ud over det skaklige, er turen til
Bornholm siden 2007 blevet en til-
bagevendende begivenhed for mig.
Det skyldes den værtsfamilie, jeg det
år lærte at kende, fordi de havde sva-
ret på en annonce i avisen om, at de
gerne ville have en skakspiller bo-
ende privat.

Det er ikke ofte, jeg har hørt om et
lokalsamfund, hvor ikke-spillere åb-
ner deres døre på den måde, og det
siger efter min mening en del om
Bornholm: Øen er tilpas stor til, at
man kan lave sightseeing, men ikke
større end at det lokale sammenhold
bibeholdes.

Tilbage til skakken: Vitiugov slut-
tede flot af med 2½/3 og sidste run-
des gevinst over Gyimesi gav en delt
1. plads, da Boris Savchenko samti-
dig valgte det sikre ved at spille en
hurtig remis mod Golod.

Nikita Vitiugov (2616)

Zoltan Gyimesi (2586)

Engelsk / A29

1. c4 Sf6 2. Sc3 e5 3. Sf3 Sc6 4. g3

Lb4 5. Sd5 Sxd5 6. cxd5 Sd4 7. Sxd4

exd4 8. Lg2 0-0 9. 0-0
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Sort skal her finde en plan for midt-
spillet. Der ser umiddelbart ikke ud
til at være meget på færde i stillin-
gen, men efter det næste træk har han
svært ved at løse åbningspro-

blemerne fuldt tilfredsstillende. I det
følgende vinder Hvids overordnede
strategi i hvert fald: Pres på d4, der
tvinger Sort til afbytning på e3, hvor-
efter Hvid står friere.
9... d6?!

9... Le7! med ideen Lf6 ser ud til at
give Sort fint spil. Han kan følge op
med c5 for at øge sin indflydelse i
centrum.
10. b3(!) 10... Lc5 11. e3 Dg5 12. Lb2

Te8

12... Lf5!? var en overvejelse værd,
for at drille Hvid. Dog kan Hvid
skifte plan, og 13. e4 Ld7 14. f4 Dh6
15. d3 ser behageligt ud, med cen-
trum og muligt tryk mod d4-bon-
den.
13. Dc2 Lg4 14. Dc4! dxe3 15. fxe3

Hvids strategi har vundet efter den
tvungne afbytning på e3: Der er pres
i de halvåbne c- og f-linjer, og løbe-
ren på b2 er langt mere nyttig end
Sorts på c5, som peger ind i formatio-
nen d2-e3. Faktisk er det svært for
Sort at finde en plan her.
15... Dg6 16. Tf4 Lf5 17. Dc3 f6

17... Ld3 18. Lf1 Lxf1 19. Taxf1 Te7
(19... f6 20. Txf6! gxf6 21. Txf6, og
Hvids angreb slår igennem) 20. Dc4
truer Tg4. 20... h5 21. Tf5 med pro-
blemer for Sort.

Michael Roiz – højest ratet i feltet med 2680

og ubesejret, men manglede et halvt point.
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18. Taf1 Ld7 19. Dc4

Hvids pendlen med dronningen mel-
lem c3 og c4 viser til en vis grad
Sorts hjælpeløshed og mangel på
fremadrettet plan. 19. Txf6? gxf6 20.
Txf6 Dg5 er ikke overbevisende.
19... b5!?

Sort søger aktivt modspil. Mere for-
sigtigt og tålmodigt havde 19... Tf8
været.
20. Dc1 Dd3
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21. Ld4!

Stormesterligt! Hvid ændrer plan, nu
da Sort har svækket sin dronning-
fløj med b5, og vil nu gerne bytte de
Sortfeltede løbere, fordi Lc5 holder
sammen på Sorts stilling på den fløj.
21... Tac8

21... g5 22. T4f2 Lxd4 23. Dxc7 er
til fordel for Hvid.
22. Lxc5 dxc5 23. T1f2 Te5 24. Dxc5

Db1† 25. Tf1 Dxa2 26. Dc3

Hvid beholder fuld kontrol - der truer
Ta1 med dronningfangst.
26... Da6 27. Ta1 Db6 28. Da5! c5 29.

Dxa7 Dd8 30. Ta6

Hvid har vundet en bonde, uden Sort
har fået nævneværdigt modspil.
30... c4 31. bxc4 bxc4 32. Ta3 Lf5 33.

Dd4 Dd6 34. Ta7 Ld3 35. h4

At der er tid til disse sikringstræk
viser, hvor overlegen Hvids stilling
er.
35... h5 36. Kh2 Tb8 37. Da1 Tb1 38.

Da5 c3

Lidt desperat – stillingen er svær,
men dette taber med et brag.
39. Dxc3 Txd5 40. Dc7

Med et sådant sidsterunde parti har
man fortjent turneringssejr!
1-0

�

Fra Reykjavik

I juni vandt Jakob Vang Glud en
IM-turnering på Island foran bl.a.
andre de danske IM'ere Simon Bek-
ker-Jensen og Esben Lund. Det føl-
gende parti har fine taktiske poin-
ter, selv om det som følge af en sju-
skefejl endte remis.

14... Lxc5! 15.dxc5 e5

Temaet. Hvid får en svag bonde paa
c5.
16. Lg3?!

Det bedste var 16. Sxe5 Sxe5 17.
Lxe5 Txe5 18. Dd4, hvorefter Sort
står okay.
16... e4 17. Dd4 exf3 18. gxf3 Sf8!

Sort vinder nu en bonde.
19. Kh2 Se6 20. Dh4 Sxc5 21. Tg1

Df5!

Hvid har ikke rigtig noget angreb.
22. Ld6 Se6 23. e4!

Et godt forsøg.
23... Dxf3 24. Ta3 Kh8?!

24... Sxe4 25. Sxd5 S4g5 er den
hardcore taktiske vej.
25. e5 Sg8?

Starten paa en dårlig plan, der bun-
der i en forfærdelig overseelse. 25...
Sd7 var bedre og klart fordelagtigt
for Sort. 25... Dh5 26. Dxh5 Sxh5
ser også rigtig godt ud.
26. Sd1 Df4†??

Et tossetræk. Jeg trak for hurtigt, og
overså Hvids 28. træk. Jeg spillede
dronningen til f4 på under et minut.
27. Dxf4 Sxf4 28. Tf3!

Ufatteligt, nu er det snart lige.
28... Se2

Heldigvis går jeg ikke helt i panik.
28... Sg6? 29. Txf7 med uklar stil-
ling, men de fleste problemer til
Sort.
29. Te1 Sd4 30. Tf4 c5!?

Jeg vil stadig vinde, og forsøger
derfor at holde på bønderne.
31. Se3! f6?!

31... Tad8 havde måske holdt på
fordelen. 32. Txf7 Sh6 og tårnet må
holde sig i f-linien på grund af skak-
ken på f3.
32. Sxd5 g5 33. Txd4 cxd4 34. Sc7

Nu er det gået galt, og stillingen fla-
der ud. Jeg var godt sur på mig selv
lige her.
34... Kg7 35. Sxa8 Txa8

Og remis. Et godt parti indtil min
kæmpebrøler. Men sådan er skak jo
en gang imellem. ½-½

�

Jakob Vang Glud
kommenterer:

Bjørn Thorfinnsson (2417)

Jakob Vang Glud (2456)

Slavisk / D15]

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6

Det solide system. Nye partier fra
f.eks. Magnus Carlsen gør systemet
mere spændende! 4... e6 er det mest
spillede.
5. c5 Lf5 6. h3

6. Lf4 Sbd7 (6... e6 bliver vistnok
det samme.
6... Sbd7 7. Lf4 e6 8. e3 Le7

8... b6 9. b4 Se4 10. Tc1 Le7 11.
Le2 med lille hvid fordel.
9. Ld3?!

Hvid bytter frivilligt sin gode lø-
ber! 9. Le2 er det kritiske.
9... 0-0 10. 0-0 Te8 11. b4

Måske havde Hvid ikke set Sorts
idé, men b4 var meget logisk!
11... Dc8!

En af standardideerne! Jeg venter
med et a5-brud, da 11... a5 12. Lxf5
axb4 13. Lxe6 giver Hvid fordel.
12. a4 Lxd3 13. Dxd3 a5!

Min modstander havde fuldstændig
overset det kommende stød.
14. b5
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V e s t e r h a v s t u r n eV e s t e r h a v s t u r n e

8 (1) 1 GM Vadim Malakhatko (Belgien)

7½ 2-9 GM Alexander Evdokimov (Rus-

land) – GM Alexei Iljushin (Rusland) –

IM Oleg Spirin (Rusland) – IM Karsten

Rasmussen – IM Koen Leenhouts (Hol-

land) – IM Ashwin Jayaram (Indien) –

IM Jens Ove Fries Nielsen – GM Arkadi

Vul (Rusland)

6½ (10-15) GM Sergey Ovsejevits

(Ukraine) – Anders Helledie – Peter

Grove (ratingpr. gr. 3) – Jackie Ander-

sen – Morten Andersen (ratingpr. gr.

2) – FM John Rendboe

6 (16-24) Jonathan Carlstedt (Tysk-

land) – Kristian Seegert – WGM Anna

Zozulia (Belgien) – FM Andreas Skytte

Hagen – FM Matthias Bach (Tyskland)

– Sejer Holm – Kristoffer Dyrgaard –

WIM Nina Høiberg – Leif Jensen

(ratingpr. gr. 4)

5½ (25-42) Mads Andersen – Lasse

Simoni Nielsen (ratingpr. gr. 6) – Jan

Rode Pedersen – Thomas Flindt – To-

bias Breinholt – Iver Poulsen – Dieter

Amberger (Tyskland) – Morten Jensby

– Kim Skaanning – Sune Kovshøj –

Martin Lee Laurit – Torsten Lindestrøm

– Hans Hald Kristensen – Nicolai Kvist

Brondt – Henrik Mortensen – Lars Noe

(ratingpr. gr. 5) – Henrik Svane – Ib

Lynæs Hansen

5 (43-54) Jens Olaf Fogh – René Rauer

Hansen – Peter Husted – Lasse Luther

– Mikkel Vinter Motzkus – Dennis

Munksgaard – Torben P. Pedersen –

Chantal Voss (Tyskland) – John

Zachariassen – Daniel Andersen – Jan

Oehmichen – Lars Wisler Pedersen

4½ (55-61) Mads-Holger Jacobsen –

Johnny Holler Johansen – Eigil Straarup

– Torben R. Jensen – Uffe Kallenbach

(ratingpr. gr. 8) – Aage Søndergaard –

Michael Marshall

4 (62-71) Jesper Nielsen (ratingpr. gr.

7) – Ole Bønnelykke – Fadhal Zyde –

Erik Hedegaard Hansen – Janine Voss

(Tyskland) – Egon Madsen – Eric Nor-

din (Sverige) – John Klaus Jensen –

Slutstillingen i  23.

Vesterhavsturnering 2008:

John Kops – Ewald Haslinger (Østrig)

3½ (72-80) Svend Ib Christensen –

Vagn Skov Andersen – Aske Lynge

Stubsgaard – Jan K. Jensen – René

Andreasen – Cipriano Sande Caceres

– Carl Mortensen – Jørgen Trærup –

Per Lykke Porsgaard

3 (81-84) Tobias J. Madsen – Mikkel

Wilki Hasbo – Frank Prohl (Norge) –

Michael Christensen

2½ (85-86) Amalie Heiring Lindestrøm

– Thomas Wasenius (Norge) – 2 (87)

Thomas Nielsen

5 runders EMT, 8 deltagere:

Hovedpræmier: 1. Benny Damborg 4,

2. Bjørn Laursen 3½. Ratringpr. gr. 2:

Jens Kr. Pedersen 3

Af Morten Andersen
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GM Vadim Malakhatko, der stiller
op som belgier og er en god bekendt
af det danske skakpublikum især fra
Copenhagen Open, blev en fortjent
vinder af Vesterhavsturneringen
2008. Som den eneste nåede han 8
point i de 10 runder. Forhåndsfa-
voritten tabte ingen partier og var
vist ikke i overhængende tabsfare på
noget tidspunkt. De russiske stor-
mestre Alexander Evdokimov og
Alexei Iljushin fulgte ham godt til
dørs med 7½ hver. Evdokimov var
hård ved de rød-hvide, da han besej-

rede både IM Jens Ove Fries Nielsen
og IM Karsten Rasmussen under-
vejs. Turneringssejren blev sikret i
sidste runde:

Vadim Malakhatko
Belgien (2612)

Koen Leenhouts
Holland (2400)

Kongeindisk / E97

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6 8. d5

Se7 9. b4

1
0

. 
r
u

n
d

e

Vesterhavsturneringen

blev i sin 23. årgang

domineret af stærke

udlændinge, men de

to danske topnavne,

IM Karsten Rasmussen

og IM Jens Ove Fries

Nielsen, kæmpede

sig dog ind i

præmierækken.

Vellykket invasio
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Der er et utal af systemer mod Kon-
geindisk, men på topplan er dette vel
hovedvarianten.
9... Sh5 10. Te1 f5 11. Sg5 Sf6 12. Lf3

Muligt er også 12. f3 fulgt af et snar-
ligt Se6, der som regel koster en
bonde, men giver Hvid god kom-
pensation i d-linien.
12... c6 13. b5 cxd5

Det er mig en gåde, at Sort ikke tog
imod tilbuddet om at lukke med 13...
c5. F.eks. 14. Se6 Lxe6. 15. fxe6 f4
for at søge langsigtet modspil på

kongefløjen. Men to stærke spillere
var åbenbart enige om, at dette havde
været godt for Hvid.
14. cxd5 h6 15. Se6 Lxe6 16. dxe6 fxe4

Det er normalt en dødssynd i konge-
indisk at overlade Hvid kontrollen
over e4. Det ved Leenhouts natur-
ligvis udmærket men regner med at
genvinde kontrollen gennem det føl-
gende fremstød med d-bonden. Des-
værre har han ikke set dybt nok.
17. Sxe4 Sxe4 18. Lxe4 d5
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19. La3! dxe4 20. Dxd8 Tfxd8 21. Lxe7

Te8 22. Lc5 Txe6 23. Le3!

on på Vestkysten

– fra venstre: Jens Nielsen, formand for Esbjerg Skak Union, GM Alexander Evdokimov (Rusland), GM Alexei Iljushin

(Rusland), IM Oleg Spirin (Rusland), IM Karsten Rasmussen, IM Koen Leenhouts (Holland), IM Ashwin Jayaram (Indien),

IM Jens Ove Fries Nielsen og GM Arkadi Vul (Rusland). Turneringsvinderen GM Vadim Malakhatko (Belgien) mangler.

Vesterhavsturneringen  2008

�

Foto: Jesper Lahn Rasmussen.
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Bonden skal nok komme retur se-
nere. Det har højere prioritet at
hæmme Sorts løber. Hvid sidder i
førersædet.
23... a6 24. b6 Tc8 25. Tac1 Tcc6 26.

Txc6 Txc6 27. Td1 Tf6 28. Kf1 Lf8 29.

Td8 g5 30. Ke2 Kg7 31. h4 Td6 32.

Txf8!!

Udråbstegnene tildeles ikke for den
lille kombination, der vinder kvali-
teten tilbage, men derimod for den
præcise beregning af det efterføl-
gende bondeslutspil, der snart bli-
ver til et dronningslutspil.
32... Kxf8 33. Lc5 Ke7 34. hxg5 hxg5

35. Ke3 Ke6 36. Lxd6 Kxd6 37. Kxe4

g4 38. Kf5 g3 39. fxg3 Kd5 40. g4 e4

41. g5 e3 42. g6 e2 43. g7 e1D 44.

g8D† Kc5 45. Dc8† Kb4

45... Kxb6. 46. De6† er naturligvis
væk, da g-bonden afgør. Men parti-
fortsættelsen er lige så udsigtsløs.
Den hvide konge har kurs mod a7,
hvorefter Sort løber tør for skakker.
46. Dxb7 Dh1 47. Dd5 Dh7† 48. Kf6

Dh4† 49. Kf7 Dh7† 50. Ke8 Dg6† 51.

Kd7 Dg4† 52. Kc7 Dg7† 53. Kb8 1-0

Publikumsfavorit
Hjemmepublikummet havde sat næ-
sen op efter en gentagelse af sidste
års flotte sejr til IM Karsten Rasmus-
sen. Håbet levede helt indtil næst-
sidste runde, da Karstens normalt
velsmurte Caro-Kann blev skudt i
sænk.

Alexander Evdokimov
Rusland (2555)

Karsten Rasmussen
Danmark (2458)

Caro-Kann / B11

1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. Sf3

To-springer. Karsten vælger hoved-
varianten, hvor Sort giver løberparret
og derefter bestræber sig på at stille
sine bønder på hvide felter.
3... Lg4 4. h3 Lxf3 5. Dxf3 Sf6 6. d3

Her er 6. e5?! kendt som dårligt. Sort
svarer 6... Sfd7, hvorefter det fri-
stende 7. e6? bare har tabt en bonde
efter 7... fxe6. 8. d4 e5! Altså må
Hvid tillade Sort at spille 7... e6, der
giver en franskmand uden dårlig lø-

ber. Til gengæld var der en række
andre sunde hvide 6. træk, men tekst-
trækket er det mest populære.
6... e6 7. Ld2 Sbd7 8. g4 Lb4

En interessant mulighed er 8... b5.
Ideen er at besvare 9. g5 med 9... b4
10. Sd1 (10. gxf6 bxc3 11. Lxc3
Sxf6 12. Lg2 Db6 er ok for Sort)
10... Sg8.
9. 0-0-0 d4 10. Se2 Lxd2†

Og her var 10... Da5 en mulighed
for at provokere Hvid til at svække
sig med a3. I det følgende kan Hvid
styre ind i et slutspil, der måske ikke
er vundet, men dog bekvemt.
11. Txd2 e5 12. g5 Sg8 13. h4 Se7 14.

Lh3 Sc5 15. Dg3 Dd6 16. f4 exf4 17.

Dxf4 Dxf4 18. Sxf4 Sg6 19. Sxg6 hxg6

20. Tf2 Ke7 21. Tf4 Se6 22. Lxe6 fxe6

Et forsøg på at løse problemet med
den ømme bonde på f7. Men næppe
spillet med stor fornøjelse, da det
efterlader en isoleret dobbeltbonde.
23. e5
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23... Taf8

Hvorfor forkastede Karsten det na-
turlige 23... c5? Det er ikke klart, at
slutspillet efter 24. Thf1 Taf8 25.
Txf8 Txf8 26. Txf8 Kxf8 skulle være
tabt. Men måske frygtede han 24.
b4!? med ideen 24... b6 25. bxc5
bxc5 27. Thf1 Taf8. 28. Txf8 Txf8
29. Txf8 Kxf8 30. Kb2 Ke7 31. Kb3
Kd7 32. Ka4 Kc6 33. Ka5, der lig-
ner et point til Hvid. Teksttrækket er
kun et skinoffer, da Sort efterføl-
gende vinder h-bonden. Imidlertid
udnytter Evdomikov, at han kan
fremprovokere svækkelser i den
sorte bondekæde, mens Sort har sit
tunge skyts optaget på kongefløjen.
24. Txd4 Tf2 25. Tb4 b6 26. Ta4 a5 27.

Tc4 c5 28. Te4 Thf8 29. The1 Th2 30.

T1e2 Th1† 31. Kd2 Th8 32. Kc3 T8xh4

33. Kc4 Txe4†

Steffen Pedersen angiver på dsu.dk
33. T1h2!
34. dxe4 a4 35. a3 Tg1 36. Kb5 Txg5

37. Kxa4 Kd7 38. Kb5 Kc7 39. Tf2 Txe5

40. Tf7† Kd6 41. Kxb6 Txe4 42. Tc7 e5

43. Tc6† Kd5 44. Txc5† Kd4?

Igen låner jeg fra Steffen Pedersen:
44... Kd6 var nødvendigt.
45. a4 g5 46. a5 g4 47. a6 g3 48. Tc3

Tg4

Eller 48... Te3 49. a7 g2 50. a8(D)
g1(D) 51. Da4† Kd5 52. Dc4† Kd6
53. Dc5† og vinder tårnet.
49. Kb5 Tf4 50. Td3† Ke4 51. a7 Tf8

52. Txg3 Kf4 53. Txg7 e4 54. Kc6 e3

55. Te7 1-0

Faste ritualer
Ind mellem stormester-trekløveret i
front og Karsten Rasmussen sneg
den unge russiske IM Oleg Spirin
sig på fjerdepladsen. Jeg havde selv
fornøjelsen af at møde ham i 8. runde,
hvor jeg fik en slem lektion i Nim-
zoindisk. Han er en spændende spil-
ler, som vi kommer til at se mere til.
Medmindre da han får et psykisk
sammenbrud: Umiddelbart inden
hvert parti gennemgår han et nær-
mest manisk sæt af ritualer, som
blandt andet inkluderer, at han skal
stille hver brik – også modstande-
rens – helt nøjagtigt i centrum af dens
felt. Under partiet traver han frem
og tilbage som en løve i bur bag sin
egen stol, når han ikke selv er i træk-
ket. Temmelig distraherende, men
det påvirkede tilsyneladende ikke
Karsten i 5. runde:

Karsten Rasmussen
Danmark (2458)

Oleg Spirin
Rusland (2446)

Engelsk / D41

1. Sf3 c5 2. c4 Sf6 3. Sc3 e6 4. e3 Le7

5. d4 cxd4 6. exd4 d5

Ad omveje til afbytningsvarianten i
afslået dronninggambit.
7. cxd5 Sxd5 8. Lc4 Sxc3 9. bxc3 0-0

10. 0-0 Sc6 11. De2 b6 12. h4!?
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Energisk. Sort kan naturligvis ikke
slå pga. 12.-, Lxh4. 13. De4.
12... Lb7 13. Sg5 Lxg5 14. Lxg5 Dd6

15. Dg4 Kh8 16. Tfe1 Tac8 17. Lf4 Dd8

18. Ld3 Se7 19. Tac1 Sf5 20. Le5 f6

Selvfølgelig ikke 20... Dxh4?? 21.
Lxf5.
21. Lf4 Dd7 22. h5 Tfe8 23. a3

Ellers ville bonden stå i den sorte
dronnings skudlinie efter den snar-
lige kombi.
23... b5 24. Txe6 Dxe6 25. Lxf5 Dd5

26. h6!

Spolerer Sorts bondestilling. I det
følgende manøvrerer Hvid tålmodigt
for at udnytte fordelen. Det er et vel-
kendt tema, at de uligefarvede ikke
er nogen remis-maskine, snarere
tværtimod, i stillinger med mulig-
hed for kongeangreb.
26... gxh6 27. Lxc8 Txc8 28. Dh3 Tg8

29. Lg3 De4 30. Kh2 h5 31. f3 Dg6 32.

Te1 Te8 33. Txe8† Dxe8 34. Df5 Kg7

35. Lh4 Dc6 36. Dxh5 a6 37. Dg4† Kf7

38. Df4 Kg7
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Hvid har ventet på det rette øjeblik.
39. d5! Dc6xc3

Der skulle stærke nerver til at se på
39... Dxd5 40. Dxf6† med blotlagt
konge.
39. d5 Dxc3 40. Dg4† Kf8 41. d6 De5†

42. Lg3 Dg5 43. Dh3

Elegant.
43... Dg6 44. d7 Ke7 45. Lc7 1-0

Et PS om Oleg Spirin er, at han endda
også anbringer alle 32 brikker nøj-
agtigt midt på deres felter EFTER
partiet. Men lige så næsten sygeligt
anspændt han er omkring partiet, lige
så afslappet er han bagefter (okay,
nu har jeg så kun oplevet ham, når
han har vundet!?). F.eks. fik jeg et
udvidet foredrag om Nimzoindisk,
inklusive hvilke varianter Karpov og
Kasparov har foretrukket gennem
tiden!

Dansker-opgør
En score på 7 point viste sig at være
nok til, at Karsten kunne slutte som
bedste dansker. Ikke mindst på bag-
grund af det følgende nationale top-
opgør fra 7. runde:

Karsten Rasmussen
Danmark (2458)

Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2397)

Kongefianchetto / B06

1. Sf3 g6 2. d4 Lg7 3. e4 d6 4. c3 Sd7

5. Lc4 e6

Ikke just en af de fortærskede hoved-
varianter i Kongeindisk! Måske er
åbningsspillet præget af, at de to spil-
lere kender hinanden særdeles godt.
Starten af partiet er som at se to
revolvermænd, der venter på, at den
anden skal trække først.
6. Sbd2 Se7 7. 0-0 a6 8. Te1 0-0 9. Sf1

b6 10. Sg3 Lb7 11. h3 b5 12. Lf1 c5

13. a4 bxa4

Roden til Sorts efterfølgende proble-
mer. 13... Db6 gik nok ikke pga. 14.
xc5, Sxc5. 15. Le3 med hvidt pres.
Men 13... b4!?
14. Dxa4 Sc6 15. Le3 Dc7 16. Da3 cxd4

17. cxd4 d5 18. exd5 exd5 19. Se2 Tfe8

20. Sc3 Sb6 21. Db3 Ted8 22. Tec1 Td7

23. Sa4 Sxa4 24. Txa4 Dd6 25. Tca1

Sd8 26. Da2

Pressemeddelelse fra bonde a6: ‘Jeg
er smigret over den store interesse
for min person, men vil gerne fra-
bede mig yderligere opmærksom-
hed’. I længden går den ikke.
26... Db6 27. b4 Tc8 28. Dd2 Sc6 29.

Lxa6 Lxa6 30. Txa6 Db5 31. Ta8 Tdd8

32. Txc8 Txc8 33. Tc1 Lf8 34. Se5 Sa7

34... Lxb4. 35. Db2 går galt.

GM Vadim Malakhatko, Belgien – sikker turneringssejr af ratingfavoritten, der

gennemførte uden nederlag, vandt seks partier og spillede fire remis.
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35. Txc8 Sxc8
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36. Dc2!

Fordelenes forvandling. Merbonden
veksles til invasion på 7. række...
36. Dc2 Sd6 37. Dc7 Dxb4 38. Dd8 Db7

39. Sd7 Dc8 40. Sf6† Kg7 41. Dxc8

Sxc8 42. Sxd5

... og nu er fordelen vekslet tilbage
til en merbonde. Denne gang i et
vundet slutspil.
42... f5 43. Kf1 Kf7 44. Ke2 Ld6 45.

Kd3 Ke6 46. Kc4 Se7 47. Sc3 f4 48.

Ld2 Sf5 49. Se4 h6 50. d5† Kd7 51.

Sxd6 Sxd6† 52. Kd3 g5 53. Lc3 Ke8

54. Le5 Sb7 55. Lg7 Kf7 56. Lxh6 Kg6

57. Lf8 Kf5 58. Kc4 Ke5 59. Lg7† Kf5

60. Kb5 Sd8 61. Kb6 Sf7 62. Kc7 g4

63. hxg4† Kxg4 64. d6 1-0

Trods dette nederlag var det faktisk
kun dårligere korrektion, der forhin-
drede Jens Ove i at gøre krav på tit-
len som bedste dansker. Han var dog
noget heldig – jeg ved godt, der ikke
findes held i skak, men well... – med
at nå op på de 7 point med denne sejr
i sidste runde. Var udfaldet af dette
parti endt modsat, ville Andreas i
stedet være endt som næstbedste
dansker.

Andreas Skytte Hagen
Danmark (2288)

Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2397)

Dronningindisk / B00

1. Sf3 b6 2. e4 Lb7 3. Sc3 e6 4. d4 Lb4

5. Ld3 Sf6 6. Lg5 h6 7. Lxf6 Dxf6 8. 0-

0 Lxc3 9. bxc3

Med fordel til Hvid. Sort kan ikke
holde den hvide offensiv tilbage.

9... 0-0 10. Sd2 d6 11. f4 Sd7 12. De2

De7 13. e5 f5 14. exf6 Txf6 15. Se4 Tf7

16. Sg3 Sf6 17. Tae1 Kh8 18. Lf5

Ingen grund til at gå ind i hverken
18. Dxe6 Dxe6 19. Txe6 Ld5, hvor
Sort får a-bonden, eller 18. f5, hvor
Sort ofrer bonden med 18... e5 og
har kompensation i Hvids dårlige
bondestilling.
18... Sd5 19. Dh5! Sf6 20. Dg6
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Truslerne står i kø. Sort vælger at
mudre vandene med et dronninge-
offer.
20... exf5 21. Txe7 Txe7 22. Dxf5

Muligt var også 22. Sxf5 Le4 (ene-
ste træk). 23. Sxe7 Lxg6 24. Sxg6†
Kh7 25. f5 med et bekvemt mer-
bonde-slutspil. Men Andreas øjner
formentlig chancen for en hurtigere
sejr.
22... Tae8 23. h3 Te3 24. Kh2 a6 25.

Dg6 Txc3 26. Sf5 Tg8
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Ved første øjekast virker det ufor-
ståeligt, at Hvid kan tabe denne stil-
ling. De sorte trusler i form af hhv.
Le4 og Txc2 med angreb mod g2 er
dog giftigere end som så. Den fort-
sættelse, som Andreas vælger, brin-
ger yderligere Tg8 med i angrebet.
27. Sxh6 gxh6 28. Dxf6† Kh7 29. Df7†

Tg7 30. Df5† Kg8 31. g4 Te7 32. Tf2

Te1 33. Tg2

Bitter nødvendighed.
33... Lxg2 34. Kxg2 Te2† 35. Kf1 Tcxc2

Så har Sort mindst evig skak. Det
har Hvid imidlertid også, men An-
dreas går – sikkert i rablende tids-
nød – galt i byen.
36. Df5-g6†??

Efter 36. d5! må Sort affinde sig med
remisen. Bedre var også 36. Dc8†
Kf7 37. Dd7† Nu kan Sort ikke spille
37... Te7?, der taber et tårn efter 38.
Df5†. På samme måde taber 37... Kf8
38. Dd8† Te8? et tårn efter 39. Df6†
Kg8 40. Dg6†. Men Sort kunne spil-
le på gevinst med 37... Kf6 med den
pointe, at 38. Dd8†, Ke6 39. De8†
Kd5 40. Dxe2 Txe2 41. Kxe2 Kxd4
vinder, da en konge kan holde to
samlede bønder tilbage (Sorts op-
gave), men ikke tre (Hvids opgave).
Ved at tage kontrollen med feltet e6
(36. d5!) kunne Hvid have spoleret
den sorte konges flugtplaner.
36. Dg6† Kf8 37. Dxh6† Ke8 38. Dh8†

Kd7 39. d5

Resignation. Fuglen er fløjet.
39... Tf2† 40. Ke1 Tce2† 41. Kd1 Txa2

0-1

Peter Grove – juniorspiller og turneringens

store positive overraskelse.
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Ud over Spirin og de to danske
IM’ere nåede tre udenlandske titel-
holdere 7 point: IM Koen Leenhouts,
IM Ashwin Jayara og GM Arkadi
Vul. Lige uden for præmierækken
kom seks spillere med 6½: GM
Sergey Ovsejevits, Anders Helledie,
Peter Grove, Jackie Andersen, Skak-
bladets referent samt FM John Rend-
boe. Her var juniorspilleren Peter
Grove den klare positive overra-
skelse, mens turneringen må have
været en slem skuffelse for ukrain-
ske Ovsejevits – Elo 2582 og seedet
til en 2. plads.

Klassisk kongeindisk
Jeg var på intet tidspunkt med i top-
striden, men fik dog spillet et par
underholdende kongeindere under-
vejs. Fra 4. runde:

Jens Olaf Fogh
Danmark (2032)

Morten Andersen
Danmark (2185)

Kongeindisk / A48

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. e3 Lg7 4. Ld3 0-

0 5. 0-0 d6 6. c3

Hvids tilgang til åbningen er at spille
uden om teorien. Han vælger at
bygge solidt og langsomt op.
6... Sc6 7. Dc2 Lg4 8. Sbd2 e5 9. e4

exd4 10. Sxd4 Se5 11. Le2

Hvid kommer i uføre efter 11. Lb5,
a6. 12. La4, b5. 13. Lb3, c5 med
officersfangst.
11... Lxe2 12. Sxe2 Te8 13. Sg3 d5!

Der var andre muligheder, men jeg
mener, at teksttrækket er den rigtige
måde at straffe Hvids langsomme
spilføring. Jeg forventede nu 14.
exd5 Dxd5 15. Db3 Dc6, hvor Sort
har et lille overtag på grund af bedre
udvikling.
14. Db3?!

Hvids plan er for grisk og burde være
straffet (suk!).
14... dxe4! 15. Dxb7?!

Der var endnu tid til at fortryde med
15. Sdxe4, der kun giver Sort et gan-
ske lille plus.
15... e3!

Strategiske bondeofre er altid lækre.

Sort har rigelig kompensation i det
kommende kongeangreb.
16. fxe3 Te6

Inden det planlagte Sfg4 skal den
hvide dronning forhindres i at gå til
e4 eller på anden vis øve indflydelse
via den lange diagonal. Dette
udvirkes af truslen om at fange da-
men med Tb6.
17. Sde4 Sfg4 18. Db3 Tb6 19. Dc2

Dh4 20. h3 f5 21. hxg4
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Frem til dette øjeblik har Sort nær-
mest spillet drømmeskak, men her
fik jeg desværre en fiks idé til en ‘en-
kel’ måde at vinde på. Mit planlagte
21... Sxg4 indbringer ikke blot et
point, men ville også forvandle par-
tiet til et kongeindisk mønsterek-
sempel. Jf. mattruslen løber den
hvide officer jo ingen vegne. Hvids
bedste forsøg er måske 22. Tf3 (22.
Tf4 besvares også med 22... Le5)
22... Le5 23. Sf1 fxe4 24. Dxe4 Te8
25. Dd5† Kh8, hvorefter det sorte
angreb – som Sort kun har ofret en
enkelt bonde for – afgør.
21... fxe4?? 22. Sxe4 Sxg4 23. g3

Nu ser man, hvorfor Sort skulle have
spillet Sxg4 inden fxe4 – den hvide
dronning får nu lov til at dække h2,
før Sort kommer til fadet. Dermed er
Sorts chance for at vinde gået op i
røg. Imidlertid har Sort stadig kom-
pensation for den ofrede bonde i
form af bedre udvikling og mere sik-
ker kongestilling. Flere svage træk i
det følgende gør dog, at Hvid lang-
somt overtager initiativet i partiet.
23... De7 24. Dd3 Kh8 25. Sf2 Se5 26.

De2 Tf8 27. e4 Te6 28. Lf4 g5 29. Lxe5

Lxe5 30. Kg2 Ld6 31. b4 Dg7 32. De3

a6 33. Tad1 h5 34. Td5 Lf4 35. Dd3

Le5 36. Td7 Df6?

Ser spøgelser på baglinien. Efter
f.eks. 36... Dg6 37. Td8 Txd8 38.
Dxd8† Te8 har Sort god kontrol og
bevarer en vis kompensation for den
manglende bonde. Det følgende slut-
spil viser sig derimod vanskeligere
for Sort, end jeg troede.
37. Sh3 Dxf1† 38. Dxf1 Txf1 39. Kxf1

Lxc3 40. Txc7 Lxb4 41. Sxg5 Tg6 42.

Th7† Kg8 43. Txh5 Le7 44. Sf3 Txg3

45. Kf2 Tg4 46. Ke3 Ld8 47. Th6 a5

48. Tc6 Kf8 49. a4 Tg2 50. Kd4 Ta2 51.

Tc4 Le7 52. Ke5 Lb4

Med skælvende hænder. Fronterne
er trukket klart op: enten sætter Hvid
nu mat eller også indkasserer Sort a-
bonden og kan derefter om ikke an-
det holde remis ved at ofre løberen
på Hvids e-bonde.
53. Kf6 Le7†

En vigtig forsvarsressource.
54. Ke6 Lb4 55. Sd4 Txa4 56. Sf5 Kg8

57. e5 Ta1 58. Tg4† Kh8 59. Kf6 Tf1

Her begyndte jeg at føle mig rimelig
sikker på at holde. Efter bondes-
pisningen er de to sorte officerer til-
bage i aktivt forsvar. Min modstan-

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for
Norsk Sjakkblad 1906–
1961; Tidsskrift for Skak
1895–1901 & 1902-1907;
Skakbladet 1904–1922;
British Chess Magazine
1881–1922; Deutsche
[Berliner] Schachzeitung
1846–1900; American
Chess Bulletin 1904–1963.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com
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der søgte imidlertid fortsat efter mat-
billeder i en grad, så han efterhån-
den kom i overhængende tidnød.
Den afgørende fejl kom med 30 se-
kunder tilbage på hans ur. Jeg havde
stadig godt 3 minutter.
60. Th4† Kg8 61. Ke6 Lc3 62. Tc4 Lb4

63. Tc7 Tf3 64. Tg7† Kh8 65. Kf6??

Txf5† 66. Kxf5 Kxg7 67. e6 a4 0-1

Også med de hvide...
I 9. runde var det så min tur til at
spille de hvide brikker mod konge-
indisk.

Morten Andersen
Danmark (2185)

Lasse Simoni Nielsen
Danmark (1888)

Kongeindisk / E81

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6

5. f3 0-0 6. Lg5 Sc6 7. d5 Se5 8. Dd2

c6 9. f4?!

Hverken min teoribog eller konge-
indisk-ekspert GM Carsten Høi, som
jeg var så letsindig at vise partiet til,
kan lide dette træk.
9... Sed7 10. 0-0-0 Dc7 11. Ld3 Tb8

12. Kb1 a5 13. Sf3 Sc5 14. Tc1

Hellere give løberparret end slippe
kontrollen over b5.
14... Sxd3 15. Dxd3 Sd7 16. Dd2 Sc5

17. Sd4!

Meget generende for Sorts planer.
Hvids kontrol over b5 styrkes, sam-
tidig med at springeren kigger på c6
i tilfælde af et sort b5.
17... Te8 18. f5!

Blæser til angreb. Sort kunne nu
vinde en bonde ved at bytte på d4,
men det ville være meget farligt på
grund af de svage sorte felter om-
kring kongen.
18... Db6!?

Kom bag på mig. Jeg havde ikke
forestillet mig, at Sort frivilligt ville
blokere b-bonden, men trækket er
bedre, end det umiddelbart ser ud.
19. Le3 a4 20. g4 Db4 21. Thd1!?

Efter partiet var Lasse ret kritisk over
for dette træk. Det er da også ulo-
gisk at tårnet, der naturligvis er ud-
set til en afgørende rolle i h-linien,
pludselig skal lave defensivt arbejde.

Jeg mente imidlertid, at det var nød-
vendigt med en indirekte dækning
af c-bonden. Et kuriosum er, at vi
begge under partiet var overbeviste
om, at 21... Dxc4. 22. Scb5 var for-
budt for Sort, men faktisk er tingene
ikke helt så simple. Det hele afhæn-
ger af en lang variant: 22... Sxe4 23.
De1 Dxd5 24. Sc7 De5 25. Sxe8
Lxf5! 26. Sxg7! Sc3†† 27 Ka1 Sxd1
28. Sgxf5 gxf5 29. Txd1 fxg4
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Analysediagram

En spøjs stilling, hvor Sort har hele
fem bønder for de to lette. Tilmed
uden en eneste dobbeltbonde. I prak-
sis er jeg dog ikke i tvivl om, at Hvid
hurtigt vinder ved at angribe den
sorte konge og/eller snappe bønder
med de aktive officerer.
21... cxd5 22. cxd5

Gør det sværere for Sort at åbne b-
linien, men hvad ellers? Det hvide
pres mod c6 var generende.
22... Ld7 23. h4 b5 24. h5 Da5 25. hxg6

hxg6 26. Th1? b4
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27. Dh2(?)

Med sit 26. træk brændte Hvid reelt
sine broer, da 27. Sd1 Sxe4 28. Dh2
Sf6 er overraskende godt for Sort.
Bemærk at 29. Lh6 strander på Sxg4,

mens 29. g5 strander på Sh5. Tekst-
trækket er den konsekvente vej –
hvem bekymrer sig om en officer,
når kongerne udgør indsatsen? – og
oprindeligt havde jeg troet, at det
skulle forsynes med to udråbstegn
og 26. Th1 med et enkelt. Men snart
ser man, hvorfor det var letsindigt af
mig at vise partiet til Carsten Høi!
27... e5?

Både min modstander og jeg havde
regnet med afgørende angreb for
Hvid efter 27... bxc3 28. Dh7† Kg8
29. Lh6 - da den hvide springer dæk-
ker b3, så Sort ikke – troede vi -
kunne vinde med 29... Txb2† fulgt
af Sb3†. Men som Carsten ganske
rigtigt siger: 29... Txb2† 30. Ka1
Sb3†! 31. Sxb3 Txa2†!! Og Sort
vinder, f.eks. 32. Kxa2 axb3† 33.
Kxb3 La4† osv. Held i uheld, at jeg
ikke havde set denne smukke sorte
gevinst. For så havde jeg nok spillet
27. Sd1 med et svært parti foran mig.
28. fxe6 bxc3 29. exf7† Kxf7 30. Tcf1†

Lf5 31. Txf5†

Selvfølgelig. Bakgear – hvad er det?
31... gxf5 32. Dh5† Kg8 33. Dh7† Kf8

34. Dxf5† Kg8 35. Dh7† Kf8 36. Tf1†

opgivet.

På grund af 36... Ke7 37. Dxg7† Kd8
38. Sc6† osv.
1-0

Fremtidshåbet
For tredje år i træk blev turneringen
spillet under gode rammer i Rør-
kjærhallen. Noget skuffende deltog
kun 87 spillere i hovedturneringen,
hvor traditionen ellers har været et
deltagerantal over 100.

Måske var det lidt magre antal
tilmeldinger – og den deraf følgende
svækkede økonomi – årsagen til, at
formanden for Esbjerg Skak Union,
Jens Nielsen, efter afrundingstalens
obligatoriske ‘Vi glæder os til at se
jer alle sammen til næste år’ tilfø-
jede et ‘... eller næste år igen’.

Mon ikke jeg taler på manges veg-
ne, når jeg håber, at turneringen bli-
ver til noget i 2009 og mange år frem-
over.

�

�

9
. 
r
u

n
d

e



2008 /8/313 33

v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Levon

Aronian.

Niels Helveg Petersen: ‘Skak er
læren om centrum. Man siger om
Kasparovs overmand, Kramnik, at
han spiller efter devisen: centrum,
centrum, centrum. Han er svær at
slå, fordi hans forståelse for centrum
er så eminent. Han har stormester-
rekord i antal partier uden nederlag.
Lyder det som politik? Også i poli-
tik i et demokrati er centrum afgø-
rende. Man kan foretage skinangreb
på fløjene, det kan se spektakulært
ud, men det bliver ikke til noget,
hvis centrum bryder sammen. Poli-
tikerne på fløjene kan lære noget,
en radikal bliver bekræftet i sin bar-
netro.’

(Euroman, december 2000)

Vladimir Kramnik på spørgsmålet
om, når han stopper sin karriere, om
han så vil gå ind i politik: ‘Næppe.
Jeg er mere interesseret i kunst, men
vi får at se til den tid. Uheldigvis fik
jeg aldrig lært at spille på klaver, og
nu er det for sent at lære det.’

(Chessbase.com,
8. maj 2005)

Børge Andersen: ‘Det er en ind-
groet tradition, at skak ikke må ko-
ste noget.’

(Skakbladet, april 1965)

Vlastimil Hort: ‘Hvis jeg skulle
spille seniorskak, ville jeg føle, at
det ville være ligesom, når tyskerne
siger ins Altersheim gehen. Så jeg
nyder at spille med de unge fyre og
bare... ja, nyder skakken.’

(Chessvibes.com,
27. juni 2007)

Mikhail Tal på spørgsmålet, om
man kan lave en skakrobot: ‘Det
skrev allerede Edgar A. Poe om.
Wiener siger, at man kan. Botvinnik
er enig med ham. Jeg ved ikke, om
man kan eller ej, men jeg tror ikke,
at skakken har brug for en sådan
automat. Hvis den spiller bedre end
alle og selv teoretisk ikke kan begå
fejl, uddør skakken hurtigt, ligesom
poesien vil dø, hvis det pludselig
viser sig, at en maskine kan skrive
vers bedre end mennesker. Skak er
jo ikke blot undfangelse af ideer,
men også udførelse, og hvis robot-
ten realiseres, mister selv den gen-
ialeste udførelse enhver mening.’

(Skakbladet, april 1965)

Edward Lasker: ‘Reti delte ikke
mit synspunkt om, at generelle stra-
tegiske principper i den sidste ende
vil give løsningen til den spiller, som
leder efter det bedste træk i en stil-
ling, hvor der tilsyneladende er flere
lige gode muligheder til rådighed.
Han hævdede, at skak var kunst sna-
rere end videnskab, og at en mester
i kunstarten skak ofte intuitivt ville
finde et vindende træk, ikke på bag-
grund af disse generelle principper,
men typisk snarere ved at bryde
dem.’

(‘Chess Secrets I Learned
From the Masters’, 1951,)

Andrei Lilienthal: ‘Jeg kan ikke
leve uden skak. Hver dag analyse-
rer jeg, jeg kan simpelt hen ikke lade
være. Jeg har i mit lange liv skrevet
utallige artikler og ofte gendrevet
andres analyser.’

(Schach-Echo nr. 9, 2001)

Bent Larsen: ‘Hvis man kender
modstanderen, har man måske en
idé om hans teorikendskab. Kender
du mest, så spil bare de kendte vari-
anter. Men forholder det sig om-
vendt, så lad være med at ‘diskutere
teori’ med ham.’

(‘Bent Larsens Skakskole,
Skarpe åbninger’, 1983)

Levon Aronian: ‘Jeg prøvede at ko-
piere hans [Bent Larsens] stil. Han
var min favoritspiller i mange år.
Larsen havde en stor selvtillid, men
var nok en smule for impulsiv. Han
er en ekstrem interessant skakspil-
ler, selv om jeg egentlig ikke for al-
vor tror, at han havde chancen for at
blive verdensmester.’

(Misha Interviews,
september 2005)

Lars Bo Hansen: ‘Menneskene er
jo forskellige. Der er 12 stjernetegn,
som vi alle er født under, med hvert
sit særpræg, ligesom vise mænd har
delt os op i fire typer, de melankol-
ske, flegmatiske, sangvinske og ko-
leriske. Således er vi også forskel-
lige i skakspillet, hvor skak spilles
på forskellig måde.’

(Lokalavisen ugenyt,
8. maj 2007)

Olga Alexandrova på spørgsmålet
om, hvad hun bedst kan lide ved
skak: ‘Det vigtigste for mig er skøn-
heden og fascinationen af spillet,
dets uudtømmelighed. Spændingen
ved partiet, der er i gang. Og så – det
er meget vigtigt – rejserne. Da jeg
var syv, rejste jeg til min første tur-
nering uden for Kharkov – til Li-
tauen. Skak falder mig åbenbart ret
naturligt; at vinde turneringerne var
ikke specielt svært. Jeg har fået god
pressedækning i Kharkovs aviser,
siden jeg var otte. Hold op, hvor jeg
nød det!’

(Misha Interviews,
august 2003)

Foto: Peter Doggers.
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Fra Merano
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Nu var det pludselig Topalovs tur til
at brillere. Vishi kom sidst! Nåja, han
var måske allerede plaget af spe-
kulationer: Hvad skulle han i hvert
fald ikke vise Kramnik? Hvad ville
han gerne have Kramnik til at tro,
stod på hans repertoire?

Meraner-Forsvaret blev som be-
kendt indført af Rubinstein i turne-
ringen i Merano 1924. Det siger man.
Man skriver det også. Men Dr. Per-
lis spillede det i hvert fald i 1907.
Ikke på en café i Wien eller i en fro-
kostpause på kontoret, nejnej, i stort-
urneringen i Ostende. Men han kom
jo så ulykkeligt af dage i Dolomi-
terne få år senere. Han faldt ikke ned.
Det var Eliskases’ forlovede, under
skakolympiaden i Stockholm 1937.
Næh, Perlis nåede faktisk frem til en
hytte, men døde af udmattelse. Der
blev igangsat en undersøgelse, havde
guiderne gjort deres pligt? Det var et
meget slemt uvejr.

Fra Bilbao, sidste runde.

Topalov

Ivanchuk

Meraner-Forsvaret / D47

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5!? 4. Sc3

c6 5. e3 Sbd7 6. Ld3

Lad os acceptere disse træk uden
snak. Folk farer forbi denne stilling
i lyntempo. Jamen, et af de stærkeste
hiv i denne position er muligvis al-
drig blevet spillet: 6... a5!? Ganske
kort: 7. e4 dxe4 8. Sxe4 Sxe4 9. Lxe4

Lb4† er halvdårligt for Hvid. 7. b3
Lb4 8. Ld2 De7 er meget behageligt
for Sort. Efter 7. 0-0 kan Sort bl.a.
spille 7... dxc4, og efter 8. Lxc4 har
han et behageligt valg mellem 8...
Ld6, 8... Le7 og 8... Dc7.
6... dxc4 7. Lxc4 b5

Her er der også andre muligheder.
En af dem er 7... a6!?, hvilket fak-
tisk er kendt. Det er bare ikke på
mode.
8. Ld3 Lb7

8... b4, den svenske Meraner, var ri-
geligt god nok, f.eks. i 1956. Dette
var dog ikke anerkendt på alle kon-
tinenter, pga. et parti Botvinnik -
Lissitzyn, Leningrad 1933. Det mær-
kelige var, at man tilsyneladende
ikke kendte 9. Se4 Le7 10. Sxf6†
Sxf6 11. e4 c5 12. dxc5 Sd7!, hvil-
ket netop var stampartiet Pettersson
- Lundin 1931.
9. a3

8... Lb7 var blevet spillet enkelte
gange, bl.a. af Wade. I 1965 bragte
jeg det på mode. Svaret 9. a3 blev
jeg aldrig udsat for, men jeg havde i
en margin noteret, at det allerenkleste
var 9... b4.
Der er adskillige andre. Også 9...
Db6!?
9... Ld6!? 10. 0-0 0-0

At vente med rokaden er et trick, som
Chuk selvfølgelig godt kender, men
ikke ved denne lejlighed gør brug
af. Men både dronningtrækkene til
e7 og b6, samt det beskedne h6, der

bl.a. forhindrer Sg5 – de er alle-
sammen udmærkede! Og hvad så
med Db8!? ?
Så længe Sort ikke har påtaget sig
forpligtelser i centrum, har han en
række ‘ventetræk’, der aldeles ikke
er ventetræk. Det er taktiske lumske-
rier.
11. Dc2

Et slapt træk, men det er set før.
Dronningen står udsat på c-linien,
og 11... Tc8 er et af de interessanteste
svar (12. Sg5 g6!)
11... h6!?

Chuk spiller det andet: Forhindrer
Sg5.
12. e4?!

Nyt, men til gengæld ikke særlig
godt. Det kendte var det beskedne
12. Ld2 (det bedste svar kunne være
12... Te8).
12... e5 13. dxe5 Sxe5 14. Sxe5 Lxe5

15. h3

��������
��������
�����	��
����
���
��������
�������
��������
��������

15... a6?
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Uhha! Det svage hvide træk gør Sort
ubekymret. Det naturligste træk er
da 15... Te8! Efter 16. f4? Lxc3 17.
bxc3 kan Sort vælge mellem 17... c5
og 17... Db6† 18. Kh2 c5.
Hvid spiller altså bedre 16. Le3. Sort
har flere muligheder. Jeg tvivler på,
at Hvid kan holde balancen efter 16...
Te6!
16. Le3 c5?!

Kan ikke have været meningen med
det foregående træk. Endnu kunne
Te8 forsøges.
17. Lxc5 Te8 18. Tad1!?

Topalov ofrer bonden tilbage og sat-
ser på d-bonden. Men...
18... Dc719. Sd5 Sxd5(?)

Her var det nemmere at ‘give løber-
parret’: 19... Lxd5! 20. exd5 Tad8,
Hvid har overhovedet ingen fordel,
bare Sort husker 21. d6 Db8!
20. exd5 Lxb2 21. d6 Dc6 22. f3 Tec8??

Kommentator går til bekendelse: Det
er dette uforståelige træk, der smit-
ter bagud og giver spørgsmålstegn
og kritik! Hvis Sort havde spillet det
naturligste træk på brættet havde han
haft gevinstchancer. 22... Tad8. Brin-
ger den sidste brik i spil, med trussel
mod Hvids trumfkort. Den kritiske
variant er ganske kort: 23. Le4? Txe4
24. fxe4 Lxa3. Mod 23. Tfe1 er det
solideste 23... Txe1† 24. Txe1 Lf6.
Derefter skal h-bonden muligvis helt
frem til h4, før trumfen a5 spilles ud.
Hvad så Chuk? Tad8 må have været
planen.

23. Lh7† Kh8 24. Le4 Dxc5 25. Dxc5

Txc5 26. Lxb7 Td8 27. Tfe1
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27... Le5??

Et groft tempotab i en stilling, hvor
der ikke er råd til den slags.
27... Kh7 var mit første forsøg, men
det duede ikke pga. 28. d7 Lf6 29.
Td6.
Men 27... Te5! Remis! Det er egent-
lig ikke særlig svært at se.
28. d7 a5 29. f4 Lc7

29... Lf6 30. Td6 er endnu værre.
30. Ld5! Kh7

30... Txd7 31. Te8† Kh7 32. Le4†
er håbløst, og mod 30... f6 er der fle-
re metoder.
31. Lxf7 Tf5 32. La2!?

Der var også andre veje.
32... Txf4 33. Lb1† Kg8 34. Lg6 Lb6†

35. Kh1 Lc5 36. Tc1 Lf8 37. Ted1 Lxa3

38. Tc8 Tff8 39. Le8 Le7 40. Te1 Lg5

41. g3 a4 42. h4 Lf6 43. Te6 a3 44.

Txf6 a2 45. Ta6 1-0

Kreativt
Når man ofrer to bønder for nul kom-
pensation, så er man kreativ. Der
skete nu nærmest det, at Magnus
bragte et bondeoffer, der allerede var
kendt. Også 14... a5. Om han havde
set på d5 derhjemme, vides ikke.
Men han går da forhåbentlig ikke
rundt og tror, det er korrekt.

Carlsen

Aronian

Meraner-Forsvaret / D47

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 e6

5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8.

Ld3 Lb7 9. a3 b4 10. Se4 Sxe4 11. Lxe4

bxa3 12. 0-0 Sf6 13. Ld3 axb2 14. Lxb2

a5

�����
��
��������
�����	��
��������
��������
��������
��������
��������

15. d5?! Sxd5

Hvorfor i alverden slår Sort ikke med
e-bonden. Der angives 16. Sd4, f.eks.
16... Le7 17. Sf5 0-0 18. Sxg7 Kxg7
19. Dg4† Kh8 20. Df5. Jeg vil ikke
kalde 15... Sxd5 en fejl, men Sort får

�

�

Magnus Carlsen slår

Levon Aronians tårn

på h8, og armeneren

opgiver kort efter.

Se partiet!

 Foto: Peter Doggers.
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altså to isolerede bønder og dermed
visse tekniske vanskeligheder med
gevinstføringen. Efter 15... exd5 16.
Sd4 er der mange muligheder. F.eks.
16... Lc5 eller 16... Lb4. Eller 16...
Db6 (17. Tb1 La6!) Meget fin er 16...
Se4, men man skal lige studere 17.
Lxe4 dxe4 18. Dg4. Jeg påstår ge-
vinst for Sort med 18... Dd5 19. Sf5
g6!?
Nok om det. Desuden skal vi ikke
nu til at gå tilbage til problemet 12...
Sf6. Efter mine principper er Le4
sådan en vildfaren brik, som man
ikke bør jage til et sikrere sted.
Også efter 15... Sxd5 bør Sort vin-
de...
16. Se5 Sf6(?)

Den springer må have fået en for-

holdsordre, der forudsætter, at efter
hver mission vender den straks til-
bage til f6. Hvorfor spillede han a5.
Hvorfor ikke 16... Lb4. Det skaber
allerede muligheden L eller S c3, og
på 17. Da4 har vi så Se7. Mod 17.
Dg4 er Df6 glimrende, men 17...
h5(!) 17. Dxg7 Df6 18. Dxf6 Sxf6
19. Sxc6 Lxc6 20. Lxf6 Tg8 21. f3
kan studeres nærmere. Jeg tror, Sort
vinder, men ville selvfølgelig aldrig
spille sådan, når jeg havde 17... Df6.
17. Da4 Lb4 18. Sxc6 Lxc6 19. Dxc6†

Ke7

I nogle Meranere må man opgive
rokaden. Men det var altså i dette
tilfælde ganske unødvendigt.
20. Tfd1 Tc8 21. Df3 Db6 22. Ld4 Db8

23. La6 Tcd8 24. Lb7
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Med udråbstegn. Jah, men havde
Hvid egentlig andre træk?
24... h5!? 25. h3 h4? 26. Tab1 e5 27.

Txb4 axb4??

Overser velsagtens 29. træk. Håb-
løst var også 27... Txd4?? 28. Tbxd4
exd4 29. exd4 med truslen 29...
Da3†. Eneste chance var 27... exd4.
28. Lc5† Ke6 29. Ta1!

Av!
29... Td6 30. Lxd6 Kxd6 31. Dc6† Ke7

32. Ta8 Dd6 33. Dxd6† Kxd6 34. Txh8

b3 35. La6 Sd7 36. Txh4 Sc5

... men Sort opgav.

PS: Stort drama. Shakespeare kunne
ikke have skrevet det bedre. Men lad
os lige se alvorligt på stillingen efter
16. Se5:

Final Chess Master Bilbao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. Viswanathan Anand 2781 1
6

1
2 3

1
5

0 1
4 6

1
2

1 0
3

1
5 4

1 8

2. Teimour Radjabov 2744 1
5 1

1 1
6 4

0 1
3 5

1 1
1 6

0 1
4 3

3 10

3. Levon Aronian 2737 0
4 5

1 1
1

3
6 2

1
4

0 3
5 1

3
6

1 0
2

13

4. Magnus Carlsen 2775
3

3
6

1 0
5

3
2 1

1 3
3

0
6 5

0
2

1 1
1

13

5. Veselin Topalov 2777
2

1 1
3 4

3 3
1 6

1 1
2 3

0 3
4 1

1 3
6

17

6. Vassily Ivanchuk 2781
1

1 1
4 2

1
3

0 1
5

1
1 4

3 3
2

1
3 5

0 12

‘Skakhistoriens stærkeste turnering’
er en prydelig etiket, både arangører
og skakpresse gerne tager i anven-
delse. Med ratingsammenlininger er
man tilsyneladende på objektiv
grund, men tendensen til inflation i
tallene samt urimeligheden ved at

måle fortidens store med nutidens
computer-alen, gør det nødvendigt
at finde andre sammenligningskri-
terier end rating.

F.eks. kunne man vurdere turne-
ringerne efter, hvor mange af tidens
bedste spillere, der er med i feltet, og
så må man medgive, at Final Chess
Master Bilbao 2008 placerer sig flot
i rækken af topturneirnger. Med seks
af Verdens aktuelt stærkeste mestre,
heriblandt den regerende verdens-
mester, ramte turneringen i den nord-
spanske by kategori XXII og et ra-
tinggennemsnit på 2775.

Chess Master Bilbao var den femte
og sidste turnering i Grand Slam
Chess Associations 2008-serie efter
Corus Wijk aan Zee (Holland), Li-

nares (Spanien) M-Tel Master (Bul-
garien og Mexico City (Mexico).
Samarbejdet mellem turnerings-
arrangørerne blev indledt i 2006, og
formålet var at give den professio-
nelle topskak et sportsligt og medie-
mæssigt løft. Forbilledet var tennis
og golf med præmieniveau mange
gange skakkens. I Bilbao nåede
præmiesummen 400.000 Euro med
150.000 Euro (ca. 1,1 mio. Dkr.) til
vinderen. Ganske pænt for en skak-
turnering.

Ønsket om at styrke indtrykket af
sport kom også til udtryk ved, at der
blev spillet med 3-point system li-
gesom i fodbold. Altså 3 point for
gevinst 1 point for remis og 0 for
nederlag. Ideen er ikke ny, I Århus

Af Thorbjørn Rosenlund

Grand Slam

finale i Bilbao
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– og med trad. point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. Anand IND ½
6

½
2 3

½
5

0 ½
4 6

½
2

½ 0
3

½
5 4

½ 4 6 (6)

2. Radjabov AZE ½
5 1

½ ½
6 4

0 ½
3 5

½ ½
1 6

0 ½
4 3

1 4½ 5 (5)

3. Aronian ARM 0
4 5

½ ½
1

1
6 2

½
4

0 1
5 1

1
6

½ 0
2

5 2-3 (2-4)

4. Carlsen NOR
3

1
6

½ 0
5

1
2 1

½ 1
3

0
6 5

0
2

½ ½
1

5 2-3 (2-4)

5. Topalov BUL
2

½ ½
3 4

1 1
1 6

½ ½
2 3

0 1
4 1

½ 1
6

6½ 1 (1)

6. Ivanchuk UKR
1

½ ½
4 2

½
3

0 ½
5

½
1 4

1 1
2

½
3 5

0 5 4 (2-4)

Plac.

1
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Hvad vil den hest på e5. I hvilke ret-
ninger truer den? Tjah, c6 og f7. De
er begge garderet. Men hvad med at
komme et eventuelt angreb i forkø-
bet? 16... Dc7!! Næste træk kan vi
vente med at tage stilling til. Ld6
optræder i flere varianter, bl.a. mod
17. Da4. Men der er Sb4 og Lb4 nu

også fristende. Mod 17. Tc1 har jeg
svært ved at holde fingrene fra a-
bonden. Dels har den kurs mod for-
vandlingsfeltet, dels holder jeg me-
get af vendinger som 18. Dh5 Ta5!
Hvad 17. Df3 angår, truer det egent-
lig ikke med noget, så a-bonden! 17.
Dg4 spilles udelukkende for at lokke
mig til at spille h5, og det vil jeg
derfor ikke. 17. Db1 er noget af det
mest talentfulde, men foruden alle
de øvrige dyder har Dc7 også den, at
det dækker Sorts eneste ugarderede
officer.

Botvinnik: Det er mærkeligt med Pe-
trosjan. Hans brikker står altid dæk-
ket.

Med andre ord: 17. Db1 er heller ikke
et træk. 17... a4!

www. bilbaofinalmasters.com/

har man agiteret for systemet i snart
mange år. Som det ses af den dob-
belte turneringstabel herunder, gav
3-point systemt ikke den store for-
andring sammenlignet med det klas-
siske 1-½-0 system. Ivanchuk var
rykket fra 4. pladsen til en delt 2-4.
plads med det klassiske system, det
var alt.

Også på anden måde blev stor-
mesterremiser bekæmpet. Spillerne
kunne ikke tage remis uden først at
have indhentet turneringslederens
tilladelse. I skak er muligheden for
et uafgjort resultat ved forhandling
et hævdvundet turneringsvilkår, men
man kan jo ikke fortænke arrangø-
rer, der skal levere sports-oplevel-
ser, at de ryster på hovedet ved tan-

ken om en tennis-match, der afbry-
des af spillerne efter fire bolde og en
kort snak ved nettet.

17-årige Magnus Carlsen skaber
både resultater, underholdning og
overskrifter. Det helt store øjeblik
var, da han efter at have besejret
Radjabov i 4. runde, lå nummer 1 på
dagens verdesrangliste. Ikke den of-
ficielle, ganske vist, for den offent-
liggør FIDE ikke runde for runde,
men på chess.liverating.org, et pri-
vat initiativ, som med indvendings-
fri metode lægger til og trækker fra
for hvert eneste spillede topparti.

Senere i turneringen gik det knap
så godt for norske himmelstormer,
men en slutplacering som nr. 3-4 på
ratinglisten sammen med Ivanchuk

og kun overgået af Topalov og Mo-
rozevich, har bestemt ikke dæmpet
forhåbningerne til, at vi om nogle år
vil få en norsk verdensmester i skak.

Men her var Topalov endnu en
gang turneringsvinder, mens ver-
densmester Anand – med Peter Hei-
ne Nielsen i Bilbao som sin sekun-
dant – måtte notere en overraskende
sidsteplads. Men dels var margina-
lerne imod ham i stillinger, han ikke
burde tabe, dels var især åbnings-
spillet nok hæmmet af taktiske over-
vejelser forud for VM-matchen mod
Kramnik.
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Veselin Topalov – sikker vinder i Bilbao
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Skakhistorie bliver nemt verdens-
mestrenes historie. Det er for så vidt
forståeligt, for en verdensmester de-
finerer sin tid og indvarsler et gene-
rationsskifte, og den titaniske kamp
om tronen fascinerer som det ulti-
mative udtryk for skakkens egentlige
natur, en tvekamp. Derfor kommer
verdensmesteren nemt til at over-
skygge sine samtidige i urimelig
grad, og man overser, at under ham
er en række mestre, der hvor for sig
ville have været værdige verdens-
mestre.

Man kan lege med mulighederne:
Hvis Bobby Fischer havde fundet en
anden interesse som barn, hvis 4-
årige Boris Spasskij ikke havde over-
levet den tyske belejring af Lenin-
grad, så var Bent Larsen eller Viktor
Korchnoi sandsynligvis blevet ver-
densmestre. Går vi længere tilbage,
så var Emanuel Lasker (1868-1941)
i 1910 overhængende fare for at
miste sin titel i VM-matchen mod
Carl Schlechter (1874-1918), hvor
kun en mirakuløs gevinst i sidste
parti skaffede ham uafgjort.

Akiba Rubinstein (1882-1961) fik
aldrig en match mod Lasker, skønt
hans turneringsresultater før 1. ver-

denskrig var på niveau med både
Laskers og Capablancas. Resultatet
er, at Schlechter og Rubinstein er
glemt af den store skakoffentlighed,
mens verdensmestrene Lasker og
Capablanca er kendt af alle.

Samme glemsel er faldet over den
tysk-russiske mester Efim Dimitrie-
vitsj Bogoljubov. I sin samtid var
han kendt og respekteret, en spiller i
den absolutte verdenselite. Han var
1920'ernes mest succesfulde turne-
ringsspiller, men når han nævnes i
skakbøger, er det oftest blot som ta-
beren af VM-matcher mod Aljechin
og berømte partier mod Capablanca.
Denne artikel er et forsøg på at rette
op på en uretfærdighed.

Tidligste år
Bogoljubov blev født den 14. april
1889 i byen Stanislavitsk ved Kiev i
Ukraine. Hans navn betyder elsket
af gud på ukrainsk, og derfor er hans
kendteste slagord ikke udtryk for
storhedsvanvid, men et lille ordspil:
‘Når jeg har Hvid, vinder jeg, fordi
jeg har Hvid. Når jeg har Sort, vin-
der jeg, fordi jeg er Bogoljubov!’

Faderen var præst, og han ønske-
de, at sønnen fulgte i hans fodspor.

Derfor kom Bogoljubov som dreng
på præsteseminariet i Kiev, hvor han
boede og gik i skole i 11 år. Senere
kom han på Kievs Polytekniske Læ-
reranstalt, hvor han tog en afslut-
ningseksamen i landbrugsvidenskab
i 1908, om end det er usikkert, hvor
omfattende den var.

Man regner med, at forældrene
døde unge, og der har ikke været
kontakt til søskende. Som det ofte
sker, blev den unge mand fra landet
ledt på afveje af storbyens fristelser.
I hans tilfælde var fristelsen ikke
slemme piger eller det skæbne-
svangre øl, men noget lige så vane-
dannende: Skak.

Den senere spiller i verdenseliten
lærte vistnok først at spille skak som
15-årig og deltog i sin første turne-
ring 18-19 år gammel. Det er svært
at forstå for os i Magnus Carlsens
tidsalder, men det siger noget om, at
det ikke kan være helt rigtigt, når
nyere psykologiske teorier afviser
betydningen eller endog eksistensen
af et naturligt talent og i stedet un-
derstreger intensiv indlæring i barn-
dommen. I Kiev holdt skakspillerne
ikke til i klubber, men i cafeer, frem
for alt den berømte Warszawa Café i

Af Dan H. Andersen

Efim Dim

En af Verdens stø
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Lutheranergade nr. 3. Den var Kievs
udgave af Simpson's i London og
Café de la Régence i Paris. Her kom
mange af tidens store spillere og
skønånder, og her kom den unge
Bogoljubov.

Man finder ham snart som fast
deltager i turneringerne i Warszawa
Café. I Bogoljubovs første kendte
turnering i 1909 delte han førsteplad-
sen, og allerede året efter deltog han
i den såkaldte Sydrussiske turnering,
som blev afholdt i Sortehavsbyen
Odessa. Det var fire år efter revo-
lutionsforsøget i 1905, som blev slået
ned, men rystede Zarstyret i sin
grundvold. I Odessa havde arbej-
derne gjort oprør støttet af mand-
skabet på panserskibet Potemkin.
Men den slags tager skakspillere sig
ikke så meget af, og for Bogoljubov
var det vigtigste nok, at han blev nr.
2 med 6/8 (1. Verlinsky 6½) og slog
sit navn fast som en spiller, man
måtte regne med.

I 1910 flyttede Bogoljubov til en
anden del af zarens rige: Polen. Han
fortsatte sine studier på den Polytek-
niske Læreranstalt i Warszawa, men
man kan tvivle på, at det blev til
mange studier udover skak. Hans

navn dukker op i flere og flere tur-
neringer, de bliver stærkere og stær-
kere, og han placerer sig i toppen
næsten hver gang.

I januar 1914 afholdtes det russi-
ske mesterskab i St. Petersborg, som
vist også var en kvalifikationstur-
nering til forårets superturnering
med deltagelse af alle tidens stærke-
ste mestre. Bogoljubov blev kun nr.
8 med 9½/17. Alexander Aljechin
og Aron Nimzowitsch vandt med
13½ point, men Bogoljubov havde
fornøjelsen af at vinde over Aljechin
i deres første møde og få titel som
russisk mesterspiller.

I St. Petersborg mødtes han for
første gang med den senere verdens-
mester José Raúl Capablanca (1888-
1942) og spillede et enkelt privat
parti med ham. Det vandt Capablan-
ca, ganske som han vandt næsten alle
partier mod Bogoljubov. Capablan-
ca var den ultimative Angstgegner
for Bogo. Deres samlede regnskab
blev 5-2. Fem gevinster til Capa-
blanca og til Bogoljubov – to re-
miser.

Bogoljubovs første parti mod Al-
jechin blev en underholdende affære
mellem to unge mestre på vej frem:

Alexander Aljechin

Efim Bogoljubov

Spansk / C64

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Lc5 4. c3

Sge7 5. d4 exd4 6. cxd4 Lb4† 7. Ld2

Lxd2† 8. Dxd2 a6 9. La4 d5 10. exd5

Dxd5 11. Sc3 De6† 12. Kf1 Dc4† 13.

Kg1 0-0 14. d5
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14... Td8??

Overseelse eller offer? Hvids svar er
ikke svært at se. Et halvt århundrede
senere viste Bobby Fischer vejen til
lige spil: 14... Sa7! 15. Te1 Sf5 16.
h3 Sb5 17. Sxb5 axb5 18. Lb3 Dc5
19. Tc1 Dd6 20. Dc3 Ld7!
15. De1! Lg4 16. Lb3 Df4 17. dxc6 Lxf3

18. Dxe7 Lxc6 19. h4

itrievitsj Bogoljubov
(1889-1952)

rste turneringsvindere:
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... EFIM BOGOLJUBOV

En bedre mulighed i dette og næste
træk var Se2 efterfulgt af Sg3 med
gevinst.
19... Td2 20. Tf1 Te8 21. Dg5??

Sidste redning var 21. Dc5! Lxg2!
med remis.
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21... Txf2! 22. Lxf7†?

Bedre 22. Td1 Txg2† 23. Dxg2
Lxg2 med stor fordel til Sort.
22... Kh8!

På 22... Kf8 følger 23. Dc5†, og på
22... Dxf7 23. Txf2 Te1† 24. Kh2
Txh1† 25. Kxh1 Dxf2 26. Dd8†.
Men nu er Hvid fortabt. Han kan ikke
samtidig dække f2, g2, f4 og h4.
23. Td1 Dxf7 24. Td2 h6! 25. Txf2 Te1†

26. Kh2 Dxf2 27. Dg4 Ld7!

I nogle kilder opgives Lxg2, som
også vinder.
28. Opgivet. 0-1

Krig og kærlighed
I sommeren 1914 havde det tyske
skakforbund indbudt til sin 19. kon-
gres i den sydtyske handelsby Mann-
heim, og som vanligt blev kongres-
sen ledsaget af en skakturnering, hvis
hovedgruppe det år var særlig stærk.
Af de rigtig stærke manglede kun
Lasker, Capablanca og Rubinstein.
Fra Rusland kom bl.a. Aljechin og
Bogoljubov.

Åbningsceremonierne i byens
Ballhaus var store og flotte med del-
tagelse af byens notabiliteter. Det var
den 20. juni 1914. Turneringen gik i
gang, men en uge senere, den 28.
juni, faldt skuddene i Sarajevo, og
Europa drev med søvngængeragtig
sikkerhed mod krig. Tyskland erklæ-
rede Rusland krig den 1. august, og
turneringen blev naturligvis afbrudt.

Blandt krigens mange store og
små problemer stod Tyskland nu
med 11 russiske skakspillere, som
var strandet i Mannheim. Krig eller
fred, fjender eller venner, det tyske
skakforbund fordelte præmierne ef-
ter turneringsstillingen (Aljechin
førte). De blev lidt reduceret, for tur-
neringen var trods alt ikke spillet
færdig, og der skal jo være orden i
sagerne, men fordelt blev de.

Med præmien på 180 mark i lom-
men, en pæn sum i de dage, indledte
Bogoljubov med sine ti landsmænd
en lang vandring gennem fængsler
og interneringssteder, som for ham
og fem af de andre endte i september
1914 i byen Triberg.

I den smukke kurby i Schwartz-
wald boede de resten af krigen uden
tilsyneladende at gøre de store an-
strengelser for at komme hjem til
moder Rusland. Både fra Rusland og
England sendte skakspillere penge
til dem til livets opretholdelse. Det
er ikke den værste måde at tilbringe
en verdenskrig, især ikke for en ung
mand i den værnepligtige alder, som
måske ikke føler den store patriotis-
me.

Så mens millioner døde ved de
stivnede fronter i vest, Zarrusland
vaklede i øst, spillede de seks rus-
sere skak. I alt spillede de otte turne-
ringer, og Bogoljobov vandt de fem.
Præsidenten for skakklubben i Tri-
berg overværede den første turne-
ring i september 1914. Det var få
uger efter, at den tyske hær i en serie
blodige slag havde afværget en rus-
sisk invasion af Østpreussen og til-
føjet de russiske hære kolossale tab.

Verden kom dog til sidst til den
tribergske idyl. Krigen sluttede i
november 1918 med Tysklands ne-
derlag, og man forventede vel, at
russerne vendte hjem. Bogoljubov
havde andre planer. Det borgerkrigs-
hærgede Rusland efter revolutionen
trak næppe. Det gjorde derimod
Frida Kaltenbach, datter af en skole-
lærer i Triberg. Det synes at have
været den slags kærlighed, som kom-
mer øjeblikkeligt og aldrig er i tvivl.
De blev gift i 1920 og fik snart to
døtre, Sonja og Tamara.

Tyskland var i kaos. Revolutio-
nære grupper kæmpede med højre-
ekstremistiske frikorps, som senere
blev kernen i nazipartiet. Snigmord,
sult og opløsning var hverdag, og
som en sidste hån fejede den Span-
ske Syge hen over Europa og dræbte
flere mennesker end krigen havde
gjort.

Men folk begyndte også at spille
skak igen. Bogoljubov skulle jo
skrabe penge sammen til sit gifter-
mål. Et par mindre turneringer i Ber-
lin gav en 1. plads og en 2. plads,
men mere berømmelse end penge.
Hans store held var at blive inklude-
ret i en gruppe tyske spillere, som
den svenske rigmand Ludwig Col-
lins inviterede til Sverige i slutningen
af 1919. Her var der mad, sikkerhed
og frem for alt præmier i solide sven-
ske kroner.

Bogoljubov spillede et års tid i
Sverige med særdeles gode resulta-
ter. Blandt modstanderne var nogle
af tidens bedste spillere: Rubinstein,
Maroczy, Reti, Nimzowitsch, Tarta-
kower og Spielmann. Bogoljubov
var altid med i toppen, og kulmina-
tionen var turneringen i Stockholm i
1920, hvor han vandt med 12½/14
(2. Nimzowitsch 12).

Der er forskel på at være en rigtig
stærk spiller og så at tilhøre den ab-
solutte verdenselite, der, hvor man
er en kandidat til verdensmesterska-
bet. Det uformelle krav er, at man
skal vinde en superturnering, hvor

Efim Bogoljubov – ung, talentfuld og

lysende af selvtillid.
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verdenseliten er med. Nu var Bogol-
jubov blevet så stærk, at han blev
inviteret med til de helt stærke tur-
neringer. Breyers mindeturnering i
Pistyan i Tjekkoslovakiet blev Bo-
goljubovs gennembrud til verdens-
eliten. 1. plads med 15/19 (2-3. Al-
jechin og Spielmann 14½, 4. Grün-
feld 11). Bogoljubov spillede måske
med særlig omhu i denne turnering,
for hyperinflationen rasede i Tysk-
land, og udenlandsk valuta rakte
langt.

Den forelskede ægtemand sendte
hele sin 1. præmie til Frida hjemme
i Triberg til en pels, men i stedet
købte hun et hus, som senere blev
kaldt ‘Haus Bogoljubow’. I stueeta-
gen indrettede hun en pension, og
på de to andre etager boede fami-
lien.

Turneringen i Pistyan har i øvrigt
sat sig et mindre litterært spor i Ste-
fan Zweigs ‘Skaknovelle’. Novellen
handler om mødet mellem verdens-
mesteren Mirko Czentovic og ama-
tøren Dr. B, som har lært sig at spille
skak blindt i nazistisk fangenskab,
hvor han kommer i en lang tortur-
lignende isolationsfængsling.

Verdensmesteren beskrives som
en simpel og grov person, der er to-
talt uden evner ud over det at spille
skak. På en luksusliner mellem Euro-
pa og USA er han ved at plukke
nogle amatører med mere penge end
talent. Amatørerne har sort og skal
til at spille en bonde ned på c1 og
tage sig en dronning, da Dr. B. gri-
ber ind. Han fortæller dem, at Hvids
løber vil slå bonden, og når de så
slår den med springeren, spiller Hvid
sin bonde til d7 og får fordel. I stedet
skal de få kongen i sikkerhed med
Kh7. Czentovic svarer øjeblikkeligt
h2-h4, og Dr. B. siger anerkendende,
at det var et godt træk, men de skal
ikke lade sig lokke til at spille bon-
den frem. ‘Tårnet for, tårnet for, c8
på c4, så må han først dække bon-
den. Men det vil ikke hjælpe ham
noget!’

Partiet ender remis, ganske som
Stefan Zweigs forbillede, Aljechin -
Bogoljubov fra Pistyan. Efter Hvids
38. d6 var stillingen denne:

Efim Bogoljubov

(Amatører + Doktor B)
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Alexander Aljechin

(Mirko Czentovic)

Partiet fortsatte:
38... Kh7 39. h4 Tc4 40. e5 Sxe5 41.

Lb2 Tc8 42. Tc1 Sd7 43. Kf2 Kg6 44.

Ke3 Tc6 45. Ld4 Sf6 46. Kd3 Txd6 47.

Txc2 ½-½

Kulmination
Mestre har oftest nogle få år, hvor de
kulminerer og synes at feje al mod-
stand til side. Så begynder den lang-
somme nedgang. Først umærkeligt,
for de er stadig frygtindgydende og
vinder turneringer, men der kommer
et tabt parti hist og her, sejrsrækken
brydes af enkelte dårlige turnerin-
ger, og pludselig er det klart for alle,
også dem selv, at deres tid er ovre.

For Bogoljubovs vedkommende
er det sværere at tidsfæste hans kul-
mination, for han spillede mange
turneringer, og der var store svip-
sere imellem.

Efter sejren i Pistyan kom nogle
dårlige år. I superturneringen i New
York 1924 blev han kun nr. 7 med
9½/20 (1. Lasker 16, 2. Capablanca
13½, 3. Aljechin 11, 4. Marshall
10½). Men 1925 blev et år med fan-
tastiske resultater, som minder om
Bent Larsens i 1967. I Breslau vandt
han turneringen arrangeret i forbin-
delse med den tyske skakforbunds
24. kongres. Med 9½/12 var der
langt til de efterfølgende konkurren-
terne (2. Nimzowitsch 7½, 3-4 Ru-
binstein og Wagner 7, 5-6 Grünfeld
og Reti 6).

Men sejren i turneringen i Moskva
i 1925 er den mest imponerende og

toppen af Bogoljubovs karriere. Det
sovjetiske skakforbund havde invi-
teret alle verdens bedste med undta-
gelse af Aljechin, som ikke længere
var velkommen i Sovjet. Man havde
nok ventet at se en kamp mellem
Capablanca og Lasker, men Bogol-
jubov sejrede med 15½/21 (2. Las-
ker 14, 3. Capablanca 13½, 4. Mar-
shall 12½, 5-6. Tartakower og Torre
12).Han tabte selvfølgelig til Capa-
blanca, og det er ret uretfærdigt, at
det altid er det parti, der gengives fra
Moskva, for en gennemspilning af
partierne i turneringen er klart til
Bogoljubovs fordel. Der er en saft
og kraft i hans spil, som får Capa-
blancas til at virke blegt og blod-
fattigt. Vi skal ikke glemme, at Capa-
blanca var teknikeren per excellence,
som talte vidt og bredt om skakspil-
lets remisdød. I Bogoljubov var der
en spiller, der som tekniker var langt
fra Capablancas klasse, men til gen-
gæld formåede at rokke spillet ud
over remisgrænsen.

Bogoljubovs spil blev måske let-
tet af, at han havde vundet sovjet-
mesterskabet i både 1924 og 1925.
Capablanca tabte sensationelt to
partier til sovjetiske spillere efter
ukoncentreret spil, men Bogoljubov
kendte i modsætning til verdensme-
steren de sovjetiske spilleres styrke
og spillede meget koncentreret mod
dem.

Bogoljubovs parti fra 9. runde
mod Torre er imponerende og ty-
pisk for hans spil i turneringen.

Efim Bogoljubov

Carlos Torre-Repetto

Dronningindisk / A47

1. d4 Sf6 2. Sf3 b6 3. c4 Lb7 4. Sc3 g6

5. g3 Lg7 6. Lg2 Se4 7. Dd3

Sort er nu tvunget til at bytte af, for
efter f7-f5 ville Hvid fortsætte med
h2-h4 og derefter h5.
7... Sxc3 8. bxc3 d6 9. h4!

Efter springerafbytningen er Sorts
kongefløj noget svækket, hvorfor
Hvid søger at skabe spænding der.
9... Sd7 10. h5 e5 11. Lg5 f6

På e5-e4 havde Hvid kunnet få for-
del med den enkle fortsættelse 12.
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Lxd8 exd3 13. Lg5 dxe2 14. Kxe2.
Sandsynligvis kunne han også uden
risiko have fortsat med 12. De3.
12. Ld2 De7 13. h6 Lf8 14. Dc2 Tg8

Truer g5 efterfulgt af Tg6. Men til
det kommer han ikke så hurtigt. Her
og i næste træk skulle Sort have roke-
ret langt. Faren ved en bondestorm
med a4 osv var ikke særlig stor.
15. Le3 a5
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16. Tb1!

Hermed tilbyder Hvid en kvalitet,
nemlig efter 16... exd4. 17. cxd4 Le4
18. Db2 Lxb1 19. Dxb1. Betragter

man stillingen, så når man til den
overbevisning, at dette tab helt
opvejes af de mange hvide felter i
den fjendtlige stilling, som beherskes
af Lg2. Forsøger Sort nu 16... g5, så
følger 17. Th2, og på 17... Tg6? 18.
Sxe5!
16... Td8 17. Db3 Le4 18. Td1 g5?

På 18... Df7? Kommer 19. Sxe5!
Relativt bedst var 18... Th8. Nu kom-
mer det afgørende gennembrud.
19. c5! d5

På 19... Tg6 kommer endnu en gang
den lærerige kombination Sxe5!!
20. cxb6 cxb6 21. dxe5 fxe5 22. Th5

Tg6 23. Kf1 Sf6?

Sort beslutter sig i fortvivlelse til at
ofre en kvalitet. Det havde været
bedre at spille 23... Lxh6! Stillingen
efter 24. Db5! (truer ved lejlighed
Txh6 eller Lh3!) havde været meget
svær. På f.eks. 24... Kf8 følger 25.
Sh4! osv.
24. Lxg5 Txg5 25. Txg5 Lxf3 26. Lxf3

Lxh6 27. Lh5† Kf8 28. Tf5 De6 29. Lg4

Ke7 30. Lh3 Dd6 31. Da4 Se4 32. Td3

Lg7 33. Lg2 Sf6 34. Dh4 De6 35. Tg5

Kf7 36. Tf3 h6 37. Dh5† Kf8 38. Txe5

Dd6 39. Txd5
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39... Kg8!!

En vidunderlig fælde! Efter 40.
Txd6? Txd6! ville Hvid mangle en
officer som følge af mattruslen på
d1.
40. Tfd3! Sxd5 41. Lxd5† Kh8 42. Le4

Df6 43. Dg6 Kg8 44. Dh7† Opgivet.

1-0

Kommentarer lettere forkortet efter
Bogoljubovs egne i den fortræffe-
lige turneringsbog, han udgav to år
efter turneringen.

... EFIM BOGOLJUBOV

Turneringssejren i Moskva 1925 blev et højdepunkt i Bogoljubovs skakkarriere. 1½ point foran Emanuel Lasker og 2 point foran

den regerende verdensmester, José Raúl Capablanca. På billedet møder han Akiba Rubinstein.
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Bogoljubovs spil i dette parti min-
der om Topalovs. Han udnytter hele
brættet, er villig til at ofre en kvalitet
for strategiske fordele, spiller bevidst
på felter af samme farve og bruger
hele tiden taktiske finesser i den over-
ordnede strategi.

Bogoljubovs sidste sejr i en tur-
nering med de stærkeste var Kissin-
gen 1928. Af tidens store spillere
manglede kun Lasker og Aljechin.
Turneringen er også kendt som den
turnering, hvor Capablanca vendte
tilbage til turneringslivet efter sit
nederlag til Aljechin året før. Bogol-
jubov vandt overlegent med 8/11
(2. Capablanca 7, 3-4. Euwe og Ru-
binstein 6½, 5. Nimzowitsch, 6. Reti
5½), men han tabte som sædvanlig
til Capablanca, og som sædvanlig er
det parti, der ofte gengives fra tur-
neringen. I resten af sin karriere fik
Bogoljubov mange 1. pladser, men
dette var den sidste i en rigtig stærk
turnering.

Bogoljubovs store tid afsluttedes
med enhver mester drøm: en kamp
om verdensmesterskabet. Efter sej-
ren i Kissingen udfordrede han
Aljechin til en match om VM. I nogle
bøger affærdiges matchen som en
sikker sag for Aljechin. Jens Ene-
voldsen skriver i ‘Verdens bedste
Skak’, at Aljechin vidste, at her var
en modstander, han med sikkerhed
kunne ordne.

Til det kan man argumentere, at
samme følelse havde Capablanca før
sin match mod Aljechin i 1927. Her
skal det indskydes, at Bogoljubov
ikke deltog i turneringen i New York
i 1927, hvor udfordreren til en match
med Capablanca skulle findes. Han
havde først forlangt et honorar på
1.500 $ og siden sendt et telegram til
Manhatten Chess Club: ‘Foreslår i
stedet for middelmådig turnering
match med Capablanca.’ Enten øn-
skede han ikke at deltage, eller også

havde sejren i Moskva givet ham en
kolossal selvovervurdering.

Før matchen med Aljechin i 1929
viste han i hvert fald endnu en gang
meget dårlig vurderingsevne ved at
deltage i en stor turnering i Karls-
bad, som sluttede et par uger før
matchen. Resultatet blev en middel-
mådig 8. plads med 11½/21 (1. Nim-
zowitsch 15, 2-3. Capablanca og
Spielmann 14½). Ganske vist fik
Bogoljubov den triumf at spille re-
mis med Capablanca for første gang
i sit liv, men han må være ankom-
met til VM-matchen ganske udmat-
tet.

Aljechin - Bogoljubov
1. VM-match, 1929
Som man kan se i matchoversigten
nederst på siden, holdt Bogoljubov
balancen i de første seks partier,
hvorefter Aljechin tog føringen og
ikke afgav den igen. Bogoljubov
kæmpede godt, og der var ikke
mange af samtidens mestre, der ville
have kunnet vinde fem partier over
Aljechin, men det var tydeligt, at
Bogoljubov ikke havde den præci-
sion og subtilitet i spillet, som kunne
rokke en Aljechin på toppen.

Dermed må det have været klart
for Bogoljubov, at drømmen om at
blive verdensmester var forduftet.
Ganske vist var han blevet FIDE-
verdensmester året før ved at besejre
Euwe, men det var jo ikke helt det
samme.

Nogle år før havde Bogoljubov
taget en anden vigtig beslutning. I
december 1926 opgav han sit sovjet-
tiske statsborgerskab og kom dermed
i samme selskab som Aljechin, en
klasseforræder, der for materialistisk
vinding havde svigtet den socialisti-
ske arbejderstat.

Spil og menneske
Her på Bogoljubovs højdepunkt er

det passende at se lidt nærmere på
hans spil og person. Hans stil kan
ikke beskrives bedre end Jens Ene-
voldsen har gjort det: ‘... taktisk slag-
kraft ud over det sædvanlige. Lige
på og hårdt, altid i den tro, at sejren
var i sigte.’

Brutal var Nimzowitschs ord for
Bogoljubovs spillestil. Man kunne
også karakterisere den som ikke sær-
lig subtil, men kernesund og udpræ-
get opmærksom på taktiske mulig-
heder. Når det er sagt, så var Bogol-
jubov selvfølgelig ikke begrænset til
det taktiske. Store mestre kan alle
spillets facetter. Ikke mindst er det
imponerende at se, hvorledes han i
begge VM-matcher i flere partier var
i stand til at udspille Aljechin posi-
tionelt.

Bogoljubovs optimisme var be-
rømt eller berygtet, men i sine par-
tier udviste han ikke stor subjektivi-
tet. Snarere styrede han i nogle par-
tier tilsyneladende intetanende di-
rekte ind i dårlige stillinger. Det kun-
ne skyldes et sangvinsk temperament
eller overdreven tro på alligevel at
kunne sno sig ud af de problemer,
der måtte opstå.

Bogoljubov var kendt for at have
et godt tag på den svage halvdel i en
turnering, men statistikken viser, at
han også scorede pænt mod de
stærke.

B- Capablanca + 0 = 2 ÷ 5
B- Aljechin + 15 = 37 ÷ 37
B- Lasker + 1 = 2 ÷ 5
B- Nimzowitsch + 7 = 5 ÷ 6
B- Rubinstein + 14 = 10 ÷ 13
B- Spielmann + 19 = 7 ÷ 12
B- Euwe + 10 = 22 ÷ 11

Statistikkerne er fra Chessgames og
muligvis ikke komplette.

Som menneske og personlighed er
alle enig om at kalde ham munter og
ligetil, altid fuld af gode historier og

1. VM-match, 1929

Parti-nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aljechin 1 ½ ½ 0 1 0 1 1 ½ 1 ½ 1 0 0 ½ 1 1 0 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ . . . . . 15½
Bogoljubov 0 ½ ½ 1 0 1 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 ½ 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ ½ ½ . . . . . 9½
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anekdoter. Fra en af hans VM-mat-
cher mod Aljechin skrev en journa-
list, at Bogoljubovs venlige sind ikke
lod ham afvise folk, der ville tale med
ham.

Hans Kmoch (1894-1973) har i et
efterladt manuskript ‘Grandmasters
I Have Known’ karakteriseret ham
som munter og nede på jorden, men
til tider lidt af en stud, når han tro-
ede, at han var morsom. Kmoch be-
skriver, hvorledes han under VM-
matchen i 1934 mellem Aljechin og
Bogoljubov oplevede Bogoljubovs
taktløshed. Den omvandrende match
var nået til Wagnerbyen Bayreuth,
hvor der også var noget nazifesti-
vitas. Kmoch sad til bords med Nim-
zowitsch og Bogoljubov, og som
jøde følte Nimzowitsch sig meget
ilde berørt over omgivelserne. Alli-
gevel oplevede Kmoch, at Bogol-
jubov drillede Nimzowitsch ved at
anbefale svinekoteletterne.

Ifølge Kmoch var et andet eksem-
pel på Bogolojubovs taktløshed, at
Tarrasch fik et ildebefindende un-
der deres parti i 1933, som Bogol-
jubov vandt. Tarrasch døde kort ef-
ter, og Bogoljubov muntrede sig se-
nere med at demonstrere partiet med
den bemærkning, at her var det parti,
der slog Tarrasch ihjel. Men selv den
kritiske Kmoch måtte overgive sig
for Bogoljubovs charmerende kone
og børn. Pæne, velsoignerede og
nydelige. Det var en familie, som han
godt kunne forstå, at mesteren kæm-
pede for.

Der er en slags bekræftelse af dette
portræt af Bogoljubov i Edward
Lasker erindringer ‘Chess Secrets’.
I kapitlet om turneringen i New York
1924 karakteriserer han deltagernes
intellektuelle egenskaber. Højest
sætter han Capablanca, Aljechin, La-
sker, Reti og Tartakower. De har høje
uddannelser eller tilsvarende intel-
lektuelle egenskaber. Om Bogolju-
bov og Marshall skriver Lasker, at
‘de var fremragende eksempler på
det mesterskab, man kan opnå i skak,
hvis ens hoved er optaget af denne
ene ting og intet andet.’ Beskrivel-
sen er ikke smigrende for Bogol-
jubov, og slet ikke at blive sat i bås
med Marshall, som Lasker foragtede.
Han mente nemlig, at Marshall havde
opført sig usportsligt under deres
match om USA-mesterskabet i 1923.
Det skal så siges, at Lasker i sine erin-
dringer fremstår som noget af en
snob, som sikkert ikke værdsatte den
jordnære og muntre, men udannede
Bogoljubov.

Over for dette portræt af en mun-
ter mand med en masse anekdoter
og en vis mangel på situationsfor-
nemmelse står andre beskrivelser.
Den tyske skakspiller og -forfatter
Alfred Brinckmann skrev året efter
Bogoljubov død, at der bag det mun-
tre ydre var et ansvarligt og bevidst
menneske, og at munterheden især i
de senere år dækkede over en stor
portion melankoli og skepsis.

Der synes dog ikke at være nogen
tvivl om, at han var meget madglad.

Kmoch omtaler hans hang til simpel
mad som ristede pølser med kartof-
felsalat, og fotografier fra turnerin-
ger er yderligere vidnesbyrd. Fra
turnering til turnering bulner han ud
og er ganske let at genkende. Nogle
kaldte ham drillende en dobbelt-
bonde, hvilket han tog med godt
humør.

Man kan godt forestille sig, at
mindre skakånder er blevet lammet
af det simultane møde med den
hårdtslående spillestil og den store
krop, der sad over for dem som en
klippe med den brede pande rettet
ubevægeligt mod brættet. Under
spillet kæderøg han havenesere el-
ler billige cerutter. Man skulle egent-
lig tro, at Bogoljubov var den type,
der satte brikkerne på brættet med et
lille effektfuld smæld, men i en sam-
tidig reportage fra 1922 kan man
læse, at han flyttede brikkerne med
bløde og nænsomme bevægelser.
Det kan selvfølgelig skyldes, at me-
sterens omfang efterhånden gjorde
det umuligt for ham at række hån-
den langt nok frem til at smække
brikkerne i brættet.

Nedgang og nazisme
På et tidspunkt bliver det selvfølge-
lig klart for selv den mest selvsikre
spiller, at nedgangen er sat ind, og at
den er kommet tidlige end han ven-
tede. For Bogoljubov var nedgan-
gen ikke blot et sportsligt, men også
et økonomisk problem. Han havde
en familie at forsøge og var dårli-

... EFIM BOGOLJUBOV

Bad Kissingen 1928

Siddende fra venstre:

Nimzowitsch, Capablanca,

Tarrasch og Marshall, stående

fra venstre Euwe, Yates,

Tartakower, Spielmann, Reti,

Mieses og Bogoljubov, som

holdt Capablanca et point bag

sig og vandt turneringen.
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gere stillet end sine rivaler. Capa-
blanca var økonomisk uafhængig, og
Aljechin kunne som verdensmester
kræve honorarer i en helt anden
størrelsesorden. Dertil kom den øko-
nomiske krise efter krakket i Wall
Street i 1929 og det politiske kaos i
Tyskland. Tidens uro skyllede op
omkring murene i ‘Haus Bogolju-
bow’.

Regimeskiftet i 1933 skulle vise
sig at åbne nye muligheder for den
aldrende mester. Han fik samlet pen-
ge nok til at udfordre Aljechin til en
ny match i 1934.

Aljechin - Bogoljubov
2. VM-match, 1934
Partierne blev endnu en gang spillet
i en række tyske byer. Matchen va-
rede et parti længere og Bogoljubov

nåede at score et point mere. Allige-
vel har skakkommentatorer været
meget hårde i deres vurdering. Jens
Enevoldsen kaldte den et pengear-
rangement, hvor ‘godtroende godt-
folk har spyttet i bøssen for en halv-
dårlig sag.’

Tallene i tabellen nederst på siden
taler selvfølgelig deres klare sprog,
men så ulige var matchen faktisk
ikke. I mange partier søgte Bogol-
jubov at spille Aljechin strengt posi-
tionelt uden at komme i taktiske for-
viklinger. Det lykkes adskillige gan-
ge for ham at få en gevinststilling på
den måde for blot at smide det hele
over bord i tidnød og ubeslutsom-
hed.

En forklaring er, at Bogoljubov
havde bemærket, hvorledes Aljechin
i sin selvovervurdering var begyndt

at tillade sig stadig flere usunde træk
i forvisning om altid at kunne sno
sig ud af problemerne. Derfor lagde
Bogoljubov sit spil om, hvilket også
forklarer hans konstante tidnød, som
var forårsaget af en for ham uvant
måde at spille på.

Bogoljubov måtte tilpasse sig som
alle andre, og hans situation var ud-
sat. Fornavnet Efim kunne give
nogle nazister den ide, at han måske
var af jødisk oprindelse, og som til-
flytter fra Ukraine kunne han jo ikke
foretage genealogiske studier og
fremlægge en attest på at være arier
i et passende antal generationer.

Under alle omstændigheder var
Bogoljubov som ukrainer medlem
af den slaviske race, der i det nazisti-
ske racehierarki var tæt på bunden.
Hans døtre skulle videre i uddannel-

2. VM-match, 1934

Parti-nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aljechin ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 0 0 1 ½ . . . . 15½
Bogoljubov ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 0 ½ . . . . 10½

VM-matchen i 1929 blev afviklet i seks byer i Tyskland og Holland. Parti nr. 12-17 på Café König i Berlin havde eks-VM Lasker

som overdommer (ses mellem de to spillere) . Bogoljubov pundus var skræmmende, men væltede ikke Aljechin.
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sessystemet. Så der er mange grunde
til Bogoljubovs næste skridt: I 1938
gik han samme vej som andre ambi-
tiøse eller bange tyskere og meldte
sig ind i nazipartiet.

Krigen gav paradoksalt nok større
muligheder for en aldrende mester
som Bogoljubov, ganske som den
forlængede Aljechins tid som ver-
densmester. Med nazistyrets udeluk-
kelse af jøder fra stadig større dele af
samfundslivet var der blevet mere
plads ambitiøse ariere, og det gjaldt
selvfølgelig også skak. Nu kom kri-
gen, og den gav muligheder for et
partimedlem, der ikke havde noget
imod at repræsentere styret.

Så mens verdens stod i flammer,
spillede Bogoljubov skak, ganske
som han havde gjort i den forrige
verdenskrig. Han deltog i det så-
kaldte 1. Europamesterskab, som
fandt sted i nazismens fødeby Mün-
chen i 1941. Han spillede i München
og Salzburg i 1942. Han spillede i
München i 1943. Og ikke mindst
spillede han i Generalgovernemen-
tets mesterskaber i Polen og Krakow
1940-44.

Generalgovernementet var de dele
af Polen, som ikke efter erobringen
blev indlemmet i Tyskland. General-
guvernøren var juristen Hans Frank
(1900-1946). Ud over at være en
fanatisk nazist, korrupt, og en af-
stumpet massemorder med tilnavnet
‘Slagteren fra Polen’, var Hans Frank
skakelsker. Han havde overværet
VM-matchen mellem Aljechin og
Bogoljubov i 1934, inviteret spil-
lerne med fruer til sit gods, og
Bogoljubov havde kvitteret for op-
mærksomheden ved at takke ham og
en anden skakspillende nazi i foror-
det til sin bog om matchen.

Det var en god investering, for nu
var Hans Frank en mægtig mand og
kunne endelig opfylde sine skak-
drømme. Så han arrangerede skak-
turneringer, beværtede spillerne fyr-
steligt og oprettede en skakskole i
Krakow, alt sammen til forargelse
og raseri for propagandaminister
Joseph Goebbels.

Hans Frank var ansvarlig for mor-
det på hundredtusinder af polakker

... EFIM BOGOLJUBOV

som led i den nazistiske plan om
systematisk at udrydde den polske
intellektuelle og kulturelle over-
klasse, og i hans område var fire af
de udryddelseslejre, i hvilke seks
millioner jøder blev myrdet.

Og Hans Frank fik lov at spille
skak med mestrene. Der er bevaret
nogle konsultationspartier med ham,
Aljechin, Bogoljubov og en fjerde-
mand. Franks side klarede sig rigtig
godt, som i et parti fra Warszawa
1941.

Aljechin/Frank

Bogoljubov/Pfaffen

Droninggambit / D39

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. Lg5 Lb4†

5. Sc3 dxc4 6. e4 c5 7. Lxc4 cxd4 8.

Sxd4 Da5 9. Lxf6 Lxc3† 10. bxc3 Dxc3†

11. Kf1 Dxc4† 12. Kg1 Ld7 13. Tc1 Da6
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14. Sxe6!!

Indledningen til en flot, men ret ind-
lysende kombination.
14... fxe6 15. Tc8† Kf7

På 15... Lxc8 følger 16. Dd8† Kf7

17. De7† Kg6 18. Dxg7† Kh5 19.
g4 mat.
16. Txh8 gxf6 17. Dh5† Ke7 18. Dc5†

Kf7 19. Txh7† Kg8 20. De7 opgivet.

Et pænt parti, og Hans Frank var sik-
kert tilfreds med sine spillere og
kunne gå tilbage til slagteriet med
opløftet sind.

Slutspil
Endnu en krig var slut. Millioner var
døde, Europa lå i ruiner, forbrydel-
ser af utænkelig art og omfang blev
afsløret. Denne gang var Bogoljubov
ikke en energisk ung spiller på vej
frem mod toppen, men en ældre
mand på vej nedad. Der var mange
opgør efter krigen, og Bogoljubov
havde både været medlem af nazipar-
tiet og deltaget i de tyske turneringer
under krigen.

Det gjorde ikke hans situation
bedre, at mæcenen Hans Frank blev
stillet for krigsforbryderdomstolen i
Nürnberg og hængt for forbrydelser
mod menneskeheden. At Bogolju-
bov ikke forstod situationens alvor
ses af hans beslutning om at indsende
et brev af netop Hans Frank til FIDE
som reference, da han søgte om re-
habilitering i 1946.

Det var måske Bogoljubov held,
at der var et andet og større mål for
anklagerne om nazivenlighed og
samarbejde med regimet. Verdens-
mesteren Alexander Aljechin havde
spillet i samme turneringer som Bo-
goljubov, men på sin samvittighed
havde han også en serie stærkt

Haus Bogoljubow i Triberg ... og skiltet med mindetekst.

�

Fotos: Arnold Nikolaus.
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Dan H. Andersen – historie som

fag og skakspil som hobby. Seriøs

hobby dog, for som Skakbladets

læsere måske husker, vandt han

f.eks. et fint parti over stormester

Curt Hansen i Politiken Cup 2005,

og i et kvart århundrede har han

været fast mand på Frederiksberg

Skakforenings divisionshold. Som

historiker har han skrevet ph.d.

om dansk-norsk skibsfart i Mid-

delhavet, og har inden for de sidste

fire år udgivet anmelderroste

værker om så forskellige emner

som Tordenskjold, Marie Grubbe.

nazisme og konspirationsteorier.

Skakhistorie er naturligvis også

blandt hans hjertebørn. Mere om

Dan H. Andersen og hans  arbejder

på www.danhandersen.dk.

antisemitiske artikler om arisk og
jødisk skak, som man gerne ville
have en forklaring på.

Bogoljubov var forment adgang
til skakturneringer i et par år efter
krigen, så familien levede sandsyn-
ligvis af indtægterne fra pensionatet
i ‘Haus Bogoljubow’, og feriegæ-
ster har der vel ikke været mange af
i det ødelagte Tyskland.

Men det kunne være gået meget
værre. Det var hans store held, at
Triberg endte på den vestlige side af
jerntæppet, så han ikke blev stillet
til ansvar både for sit samarbejde med
nazisterne og forræderiske flugt fra
det store socialistiske moderland. På
grund af sovjetisk pres blev han først
udnævnt til stormester i 1951.

I 1947 kunne Bogoljubov ende-
lig begynde at spille i turneringer
igen, og der kom endnu nogle tur-
neringssejre. En af dem var i en stor
turnering i Oldenburg i 1949, hvor
han opnåede en delt 1. plads med
12/17 (1-2. Bogoljubov og Zemgalis,
3-4. Heinicke og Rossolimo 11½).
Længere nede på listen ser man plud-
selig et kendt navn: Jens Enevold-
sen blev nr. 12 med 7½ point. Lad
os afslutningsvis se, hvad den gamle
Bogoljubov gjorde ved Danmarks
bedste spiller, som året før havde
besejret stormester Tartakower 3-2 i
en match. Oldenburg 1949:

Efim Bogoljubov

Jens Enevoldsen

Italiensk / C53

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. c3

De7 5. d4 Lb6 6. 0-0 d6 7. a4 a6 8. d5

Sb8 9. a5 La7 10. Le3 Sf6 11. Sbd2

0-0 12. b4 Sg4 13. Lxa7 Txa7 14. Te1!
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Sort ønsker ikke at slå på e3 og give
Hvid en halvåben f-linje, men det
deplacerede tårn på a7 og den uud-
viklede dronningefløj maner til må-
dehold. I stedet kom...
14... f5?? 15. exf5 Lxf5 16. h3 Sh6 17.

Txe5!

Det var det. Mester Jens må have
ærgret sig grusomt. Med sit eget ynd-
lingsudtryk havde han spillet som en
kanin mod en slange.
17... Df6 18. Te3 Sd7 19. Db3 Taa8 20.

Tae1 Kh8 21. Lf1 b6 22. axb6 cxb6 23.

Dc4 Sf7 24. Dd4 Sfe5 25. Sxe5 dxe5

26. Dc4 Tfc8 27. Db3 b5 28. f3 Lg6 29.

c4 bxc4 30. Sxc4 e4 31. fxe4 Dd4 32.

Kh1 Tab8 33. Td1 Da7 34. e5 Sc5 35.

Dc3 Se4 36. De1 1-0

Men siden blev resultaterne dårli-
gere. I enkelte partier kunne Bogol-
jubov stadig spille kraftfuldt og sik-
kert, men fysikken holdt ikke mere.
Han spillede, hvor der var lidt penge
at tjene og hvor hans navn og ry sta-
dig talte. Med Jens Enevoldsens ord
om Aljechins sidste år i Portugal og
Spanien: ‘... en celeber gæst, der nok
var at få for små penge.’ Han under-
viste i skak og var udadtil stadig
munter og mild.

Men hvad tænkte mesteren i de
sidste år, da han slæbte sin tunge krop
fra turnering til turnering, simultan
til simultan, og åndenød og smerter
i brystet fortalte, at det sidste spil var
nær, det spil, hvor man ikke kan stille
brikkerne op igen? Overvægt, fed
mad, masser af havanesere og bil-
lige cerutter. Man bliver ikke gam-
mel af skakmesterens opslidende liv.

Dvælede han ved triumferne? Mo-
skva 1925. Kissingen 1928, de tu-
sinder frydefulde øjeblikke, hvor
modstanderen stoppede uret og rakte
hånden frem? Eller var det den el-
skede hustru, de smukke børn? Eller
var det rivalerne Capablanca og
Aljechin? Nu var de borte. Uden dem
var han blevet verdensmester, men
nu var det for sent. Alt var for sent.
Fortrød han valget for en menneske-
alder siden, dengang i Warszawa
Cafés tilrøgede lokaler?

Afslutningen var nådig. Bogolju-
bov spillede sin sidste turnering i maj

1952 i Beograd med scoren 9/19. Så
skyndte han sig tilbage til Triberg,
hvor han trænede det tyske junior-
hold. Derefter tog den 63-årige mand
på en turné i Tyskland og spillede
simultaner. Han var hjemme i ‘Haus
Bogoljubow’ den 17. juni. Næste
morgen fandt hustruen ham død i
sengen.

Lykkelig er den, som guderne la-
der dø i sin søvn. Men skæbnen har
ikke været nådig ved Efim Dimi-
trievitsj Bogoljubovs minde. Et skilt
foran ‘Haus Bogoljubow’, et rum i
Tribergs kulturhus med plancher og
fotografier. Den store turneringsvin-
der fra Moskva 1925 er blevet over-
skygget af sine samtidige Capa-
blanca og Aljechin. Han fortjener at
blive genopdaget.

�
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Syv danske ungdomsspillere til EM i Montenegro, og i gruppen for

drenge under 14 var Kristian Seegert med i medaljekampen.

U18 – Drenge  (75 deltagere):

1. Gazquez Xavier Vila, Spanien (2419) 7
2. Alexander Kopylov, Rusland (2421) 7
3. Guerra David Recurro, Spanien (2417) 7

U16 – Drenge (113 deltagere):

1. Illya Nyzhnyk, Ukraine (2428) 8
2. Samvei Ter-Sahakyan, Armenien (2480) 6½
3. Peter Prohaszka, Ungarn (2509) 6½

U14 – Drenge (110 deltagere):

1. Ivan Bukavshin, Rusland (2450) 7½
2. Vladislav Kovalev, Hviderusland (2315) 7
3. Karen Grigoryan, Armenien (2097) 7

U12 – Drenge (128 deltagere):

1. Kiprian Berbatov, Bulgarien (2250) 7½
2. Daniil Dubov, Rusland (2237) 7½
3. Alexander Bortnik, Ukraine (2189) 7½

U10 – Drenge (120 deltagere):

1. Can Ali Marandi Cemil, Tyrkiet (1809) 7½
2. Volodymur Vetoshko, Ukraine (1930) 7½
3. Pavlo Vorontsov, Ukraine (–) 7½

U18 – Piger (55 deltagere):

1. Katerina Nemcova, Tjekkiet (2372) 7½
2. Olga Girya, Rusland (2350) 7
3. Kubra Ozturk, Tyrkiet (2188) 6½

U16 – Piger (73 deltagere):

1. Nazi Paikidze, Georgien (2277) 7½
2. Varvara Repina, Rusland (2201) 7
3. Anastasia Savina, Rusland (2269) 7

U14 – Piger (82 deltagere):

1. Meri Arabidze, Georgien (2152) 8
2. Aleksandra Lach, Polen (2035) 7
3. Andrea Vince, Serbien (2082) 7

U12 – Piger (80 deltagere):

1. Anna Styazhkina, Rusland (1898) 8
2. Filiz Osmanodja, Tyskland (1936) 7
3. Elise Bellaiche, Frankrig (1769) 7

U10 – Piger (77 deltagere):

1. Liza Kisteneva, Rusland (–) 8
2. Iulija Osmak, Ukraine (–) 7½
3. Ewa Haraxinska, Polen (–) 7

Medaljetagere:

For tredje gang inden for få år blev
europamesterskabet for ungdom af-
viklet i den lille by Herceg Novi i
Montenegro. Det er et stort arrange-
ment med over 900 deltagere, og det
er sikkert ikke let at finde arrangø-
rer, der vil påtage sig den store op-
gave.

Desværre kan man ikke rigtig sige
at øvelse gør mester, i hvert fald trak

de gamle slidte hotelværelser med
huller i væggene og den kedelige,
ensformige mad noget fra i den sam-
lede bedømmelse.

Alligevel var de 10 danskere – syv
drenge (desværre stillede Danmark
ikke med repræsentanter i pige-
rækkerne) og tre ledsagere/ledere -
samlet set rigtig godt tilfredse med
turen, som gav spændende oplevel-

ser og mulighed for drengene for at
måle sig mod de bedste i Europa.
Uden tvivl meget væsentligt for de-
res videre skaklige udvikling.

Det vigtigste ved sådan en tur er
naturligvis skakken, og her kunne
Danmark notere et af sine bedste
resultater i flere år, idet Kristian See-
gert var med helt fremme og endda
med lidt held kunne have vundet

Mod Europas bedste

Af Evgenia Hansen

Ungdoms-EM 2008:
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Europamesterskabet med en sejr i
sidste runde. Her blev det desværre
til et nederlag mod gruppens højest-
ratede, men den delte 10. plads (nr.
13 efter korrektion) kunne Kristian
være rigtig stolt af. Den 13-årige år-
husianer spillede en flot turnering og
besejrede flere højereratede mod-
standere. Kendetegnende for Kri-
stians spil er en stor modenhed, hvor
gode teorikundskaber går hånd i
hånd med en fin forståelse for de
opståede stillingstyper.

Bedste resultater
Gruppen U14 var i det hele taget den
hvor danskerne klarede sig bedst. Ud
over Kristians kamp for medalje var
også Mads Andersen godt med
fremme. Mads startede godt, men
blev så sat lidt tilbage med et par
ærgerlige nederlag midt i turnerin-
gen. Så fik han gang i en fin slut-
spurt med tre gevinster i træk i run-
derne 6-8 og kunne med en sejr i
sidste runde ligeledes have nået en
delt 10. plads. I en dramatisk tidnøds-
fase havde Mads chancen, men des-
værre trak modstanderen det læng-
ste strå.

Gruppens tredje dansker var Bjørn
Ochsner, som runde efter runde måt-
te kæmpe med højereratede mod-

standere. Denne udfordring klarede
Bjørn fint og endte med et lille ra-
tingplus.

U14-gruppen blev vundet af Kri-
stians overmand i sidste runde, rus-
seren Bukavshin, fulgt af en hvide-
russer og en armener. Blandt de før-
ste 10 var Vesteuropa kun repræsen-
teret ved to franskmænd (sætter Kri-
stians fine resultat endnu mere i reli-
ef), resten var fra Østeuropa. Dette
billede gentog sig i næsten alle an-
dre rækker, kun i U18 vandt en vest-
europæer i skikkelse af spanieren
Gasquez, med endnu en spanier på
tredjepladsen.

Højstatus i Østeuropa
Jeg er jo selv opvokset i Bulgarien,
men uddannet i psykologi og pæda-
gogik i Danmark, og min forklaring
på disse resultater er dels, at skak som
spil stadig nyder en betydelig højere
status i Østeuropa, og dels at den re-
lative knaphed på ressourcer i sig selv
er motiverende for unge talenter og
deres forældre og trænere. I en del
østeuropæiske lande ses skak stadig
som et glimrende karrierevalg i sam-
menligningen med et almindeligt
job, og der arbejdes hårdt og målret-
tet på at opnås resultater på dette
område.

Næsten tre danskere
I U12-gruppen var Danmark repræ-
senteret ved Mads-Holger Jacobsen,
og hans turnering forløb nogenlunde
som Bjørns i U14. Begge endte på
4/9 efter at have kæmpet flot og lært
en masse i en række partier mod
højereratede modstandere. Det er
vigtigt at få international erfaring, og
resultaterne var bestemt godkendt.

Gruppen blev vundet af bulgare-
ren Berbatov efter tæt opløb. Jeg talte
lidt med Berbatovs træner, GM Petar
Velikov, som allerede var træner/le-
der, da jeg selv repræsenterede Bul-
garien ved sådanne stævner for over
20 år siden, og der er ingen tvivl om,
at en sådan EM-titel stadig betyder
meget for både spiller og ledere.
Skak har stor bevågenhed i Bulga-
rien, ikke mindst efter, at både Ve-
selin Topalov og Antoaneta Stefa-
nova var Verdensmestre.

I U12-gruppen skal også nævnes
Rasmus Svane, som sluttede på en
flot delt 8. plads. Rasmus er dansk,
men repræsenterer Tyskland, da hans
forældre bor og arbejder syd for
grænsen.

Elevatorturnering
I U16-gruppen havde vi Mads Han-
sen og Nicolai Brondt Pedersen med.

Det danske EM-hold – fra venstre Evgenia Hansen (leder), Martin Hansen, Nicolai Brondt, Mads Hansen, Bjørn Møller

Ochsner, Jes Harholm (leder), Mads Andersen, Mads-Holger Jacobsen og Kristian Seegert.

Foto: Evgenia Hansen.
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Mads havde lidt af en elevator-
turnering, hvor han skiftevis mødte
meget stærke og noget svagere mod-
standere. Kun få af modstanderne lå
omkring hans egen rating. Det er ofte
vanskeligt, fordi det så er svært at
komme ind i en ordentlig rytme.

Mads hentede nogle remiser mod
et par af de stærkere og sluttede på et
fornuftigt resultat. Nicolai havde
ikke en af sine bedste turneringer,
og i et par partier var hen decideret
uheldig, f.eks. da han kom til at bytte
om på to træk og rokerede i stedet
for at flytte en truet løber først. Ro-
kaden skulle først have været træk-
ket efter...

Gruppen blev vundet af den 11-
årige (han fyldte 12 to dage efter tur-
neringen) Ilya Nyzhnyk. Han er end-
nu et i rækken af ukrainske supert-
alenter (Karjakin, Lahno, Ponoma-
riov...), og trodsede det faktum, at
modstanderne var 4-5 år ældre og
alligevel vandt overlegent med 1½
points forspring. Ham kommer vi
helt sikkert til at høre mere om!

Højtratet modstand
I U18-gruppen startede Martin Han-
sen flot med 2/4 mod stærk mod-
stand, men efter nederlag mod to
2370-2375 modstandere i 5. og 6.
runde gik gassen lidt af ballonen, og
Martin røg noget tilbage i tabellen.
Samlet set var ratingpræstationen
dog nogenlunde som ratingguderne
forventede.

Denne gruppe var meget domine-
ret af Spanien, som bl.a. kunne møn-
stre gruppens ratingfavorit og ene-
ste stormester, Salgado Lopez. Men
han måtte nøjes med en delt 7. plads,
mens hans landsmænd Vila Gazquez
og Recuero Guerra blev hhv. nr 1.
og 3, begge med samme pointtal som
nr. 2, russeren Kopylov.

Skakkulturen skal med
Samlet set levede danskerne bestemt
op til forventningerne. På den an-
den side kan og bør man naturligvis
tænke over, hvordan Danmark kan
opnå endnu bedre resultater frem-
over. Her gælder det nok ikke mindst
om at arbejde med talenterne mel-
lem turneringerne – optimere deres

træningsmetoder og bl.a. hjælpe dem
med at finde den rigtige balance
mellem på den ene side åbningsteori
og computeranalyser og på den an-
den side stillingsforståelse – eller det
man måske kan kalde ‘skakkultur’.

Det ser efterhånden ud til at være
en selvfølge for de unge mennesker
(og vist også en del ældre) automa-
tisk at tænde ChessBase, Fritz og
Rybka, når der skal arbejdes med
skak – men disse værktøjer er jo ikke
til rådighed ved brættet, så de skal
anvendes med omtanke i lærings-
processen.

Dansk skak har bestemt en fin
talentmasse, og det gælder om at
hjælpe disse spillere til at udvikle og
udnytte deres potentiale. Internatio-
nal erfaring er meget væsentligt i
denne proces, og turen til Montene-
gro gav mange points på den konto!

Martin Hansen
Danmark (2128)
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Alexander Gutenev
Rusland (2280)

Sort har en bonde mere, men Hvid
er ved at vinde b-bonden og kan
derved skabe sig en stærk fribonde.
Men det får han ikke tid til efter...
45... Dg4! 46. Sc2

Efter lang betænkning. Sorts pointe
var 46. Dd8† Kh7 47. Dxe7 Df3!
48. Kxh3 Dh1† 49. Kg4 h5† 50. Kg5
f6† 51. Kf5 Dh3† 52. g4 Dxg4#.
Men teksttrækket hjælper ikke me-
get.
46... Df3 47. Se3 Dxf2† 48. Kxh3 Dxe3

49. Dd8†

Efter 49. Dxb5 Sg6 kommer sprin-
geren afgørende med i angrebet.
49... Kh7 50. Dxe7 Dxd3

Med let vundet dronningeslutspil.
51. Dxf7 Dxe4 52. De6 Dh1† 53. Kg4

De4† 54. Kh3 h5 55. Kh2 Dc2† 56. Kg1

Dg6 57. Dd7 Dxg3† 58. Kh1 Df3† 59.

Kh2 Dxd5 60. Df5† g6 61. Dg5 Da2†

62. Kg3 De6 63. Kh2 d5 0-1

Kristian Seegert
kommenterer:

Imar Tallo Dominguez
Spanien (2129)

Kristian Seegert
Danmark (2024)

Spansk / C60

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sge7 4. 0û0

g6 5. c3 Lg7 6. d4 exd4 7. cxd4 a6 8.

Lxc6

Der var 5 partier på basen med 8.
Lxc6, men kun et hvor Sort slog igen
med d-bonden.
8... dxc6

Man giver centrum for så senere at
angribe det med f5 og nogle gange
c5. 8... Sxc6 9. Lg5 f6 10. Ld2 er
godt for Hvid.
9. h3 0-0 10. Sc3 Le6 11. Lg5 h6

11... f6 12. Lf4 f5 13. Te1 fxe4 14.
Lg5 Ld5 15. Sxe4 Te8 16. Dd3 Dc8
er lidt bedre for Hvid.
12. Lf4 f5! 13. Le5!
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Kristian Seegert – tæt på medalje.
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Danskernes EM-scorer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U18: Martin Hansen ½ 0 1 ½ 0 0 ½ 0 ½ 3 66

U16: Mads Hansen 0 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 3½ 83

U16: Nicolai Br. Pedersen 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 113

U14: Kristian Seegert 1 1 ½ 1 0 ½ 1 1 0 6 13

U14: Mads Andersen 1 ½ 0 0 ½ 1 1 1 0 5 34

U14: Bjørn Møller Ochsner 1 0 1 0 0 0 ½ ½ 1 4 66

U12: Mads-Holger Jacobsen ½ 1 ½ 0 ½ ½ 0 1 0 4 83

Placerin
g

Point

Efter 13. e5?! Sd5 er Hvids centrum
totalt blokeret, og 14. Dd2 g5 15.
Lg3 De7 er godt for Sort.
13... fxe4 14. Sxe4 Ld5 15. Dd3 Sf5

16. Tfd1?

Bedre var 16. Tfe1 Sh4 17. Sxh4
Dxh4 18. Lg3 med lille fordel for
Hvid.
16... Sh4! 17. Sxh4 Dxh4

Sort står allerede lidt bedre pga.
løberparet, Hvids isolerede bonde på
d4 og f-linien.
18. Sg3 Kh7 19. Lxc7 Tf7?

Rigtigt var 19... Tae8!, så løberen
ikke kommer ikke til e5.
20. Lb6?

Hvid skulle spille 20. Le5 Te8 21.
Te1 med lille fordel.
20... Taf8 21. Tf1

Efter 21. Td2 Te8 22. a3 Df4 har
Sort et stærkt initiativ.
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21... Tf3! 22. De2

22. gxf3? Txf3 23 De2 Txg3†! 24
fxg3 Dxg3† sætter mat, og 22. Dc2
T3f4 23. Tad1 Lxd4 24. Lxd4 Txd4
25. Txd4 Dxd4 er bedre for Sort.
22... T3f4 23. b3 h5

Med planen Dg5 og h5-h4. Sort
kunne også bare spille 23... Lxd4.
24. Lc5 T8f7

Nu er det endnu mere oplagt at spille
24...Bxd4.
25. Tae1 Dg5? 26. Ld6?

Rigtigt var 26. Dd3!, for så har man
ikke bedre end at gå tilbage og slå på
d4, da 26... h4 mødes med 27. Se4.
26... Txd4!?

Endnu bedre var 26... h4! 27. Lxf4
Txf4 28. De3 hxg3 29. Dxg3 Dxg3
30. fxg3 Lxd4† med gevinststilling.
27. De3?!

Slutspillet er vundet for Sort, men
27. De8 Td2 er ubehageligt for Hvid.
27... Dxe3 28. fxe3 Txf1† 29. Txf1
Td3 30. Lf4 Lh6?!
Unøjagtigt, rigtigt var 30... h4! 31.
Sh1 Tc3 med stor fordel for Sort.
31. Lxh6 Kxh6 32. Te1 h4 33. Sf1 Le4

34. Tc1 Ld5?

Nu er det lige. Rigtigt var 34... Kg5
35. Tc4 Kf5 36. g3 Td1 med stor
fordel for Sort.
35. Kf2

Truer 36. Ke2.
35... Le6 36. Ke2 Td5 37. Sd2 Ta5 38.

Tc2 g5 39. e4 Kg6 40. Ke3 Tb5 41. Kd4

Kf6

Sætter en fælde op for Hvid.
42. Sf3? Tb4†! 43. Kc5

Efter 43. Ke3 kommer 43... Txe4†!
44 Kxe4 Lf5†.
43... Txe4 44. Sd4??

Bukker en officer. Rigtigt var 44. Tf2
Kg6 med fordel for Sort.
44... b6†! 45. Kxc6 Txd4 46. Kxb6 Td6†

47. Kc5 Td5† 48. Kb6 a5 49. Tb2 Ke5

50. a4 Td3 51. b4 axb4 52. Txb4 Tb3

0-1

www. euroyouth2008.com
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Melllem runder slappede de syv danske EM-deltagere af – med skak.

Foto: Evgenia Hansen.
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Danskernes scorer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

U12: Jonathan Bräuner 1 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 5 17

U10: Benjamin Bräuner 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5 23

U10: Tor Joensen 1 0 0 0 ½ 1 0 ½ 1 4 37
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EU-mesterskaberne for ungdom er talentrnes

tumleplads, og de danske deltagere lærte af

både sejre og nederlag

Sværere end DM

www. jugendschach.at/

Af Mads B. Svendsen

Lad os starte i Danmark og skrue ti-
den tilbage til starten af juni. I Balle-
rup afholdtes ungdomsdanmarks-
mesterskaberne og i U12 har Jona-
than Braüner (BMS) sejret i rækken
under 12 år, mens Tor Joensen fra
Struer har vundet i Under 10 år.

Ud over pokalen og hæderen
vandt drengene retten til at deltage
ved enten EM eller EU-mesterska-
berne. De vælger begge det sidste
og tager deres entusiastiske fædre,
Jørn Braüner og Høgne Joensen,
med på turen. Benjamin Braüner, der
er lillebror til Jonathan og blev 3’er
i U10 ved ungdoms-DM, tog også
imod tilbuddet om at komme med
på turen og spiller dermed i samme
gruppe som Tor.

Jeg blev selv ringet op af Junior-
landstræner Jes Harholm en uge før
afrejse, da en anden var sprunget fra
af personlige årsager. Jeg havde hel-
digvis ti dage i starten af august, der
ikke var besat, så jeg takkede pænt
ja.

Så med persongalleriet på plads
gik turen til Mureck i Østrig, der lig-
ger lige på grænsen til Slovenien.
Byen har været vært for turneringen
fem af de seks gange, den har været

afholdt, og turneringen har opnået
en bred tilslutning.

Det er meget forskelligt, hvordan
de enkelte lande prioriterer turnerin-
gen. Med vores tre deltagere var vi
selvfølgelig blandt de mindste dele-
gationer, mens Rumænien stillede
med hele ti spillere i Gruppen under
10!? Frankrig derimod brugte tur-
neringen som opvarmning til EM,
og alle deres fire spillere endte øverst
i deres klasser. Imponerende!

Sammenligner man turneringen
med det netop afholdte EM, mang-
ler EU-mesterskaberne i alle rækker
de virkelig stærke, men det betyder
til gengæld, at styrkespændet i de
enkelte grupper ikke bliver så vold-
somt.

Turneringen var velorganiseret,
og det var dygtige folk, der stod bag
såvel IT som arrangering af trans-
port. Selv om det var tilladt ledere,
forældre og andet godtfolk at være
til stede i spillelokalet under run-
derne, gav det ikke anledning til
meget uro eller mistanke om snyd.
Helt undgå mistanker om uregle-
menteret hjælp kan man ikke, når så
mange børn er sammen i så mange
dage, og kommunikationen spillerne

imellem begrænser sig til ‘Hallo’ og
forskellige fagter. Problemet var vir-
kelig ikke stort, og på den anden side
handler sådan et stævne vel netop
om at udvikle forståelse for og må-
ske turde at kommunikere med an-
dre børn på tværs af landegrænser.

Med for at lære
Når drengene spiller juniorturne-
ringer hjemme i Danmark handler
det om topplaceringer, men på denne
tur var de kun med for lære.

Dog havde vi inden turneringen
håbet på, at Jonathan kunne gøre sig
gældende i toppen af U12, da hans
Elo-tal var blandt de højeste i grup-
pen. Desværre kom han ligesom
Benjamin og Tor ikke frem i feltet.

For en dreng som Tor, der er en
stjerne i Struer og omegn, var det
helt sikkert rigtig sundt at blive pres-
set i alle partierne, og så selvfølgelig
at stå til regnskab for sine fejl bagef-
ter i analysen.

Vi arbejdede meget med skak der-
nede, og det var en personlig udfor-
dring for mig at arbejde med et re-
pertoire, der for det meste gik på 1.
e4 e5, da det ligger meget langt fra,
hvad jeg selv spiller.

EU-Ungdom 200
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Skakken
Efter en god start røg drengene ind i
et par hårde runder, hvor de tilsam-
men ikke fik meget mere end 1 point
pr. runde. Som motivation blev de
lovet is, hvis de som ‘hold’ nåede
over 50%.

En god slutspurt sikrede dem alle
en is i lufthaven i Graz på hjemve-
jen.

Stillingen er fra sidste runde, hvor
Tor med en sejr kunne slutte godt af.
Hvid har lige spillet 22. Kh1:

Tor Joensen
Danmark (1500)
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Sarah Ramadani
Slovenien (1571)

22... e4

Et stærkt træk. Tor tager fornuftigt
nok ikke løberen med 22... gxh6, og
stiller i stedet Sarah over for en mat-
trussel, der koster en officer.
23. Lf4 Dxf4 24. Dxf4 Lxf4 25. fxe4

Sxe4 26. a3 Tc8 27. Kg2

Og resten var teknik. 0-1

Benjamin spillede en god turnering
i U10 og fik scoret 5 point af 9.

Et par spektakulære afslutninger,
der lover godt for fremtiden, blev det
også til, her fra 3. Runde:

Hana Kubosova
Tjekkiet (1500)
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Benjamin Bräuner
Danmark (1500)

32. Lc5!! Tf7 33. Td8† Kg7 34. Txe7

Txe7 35. Lxe7 e3 36. Lc5 e2 37. Kf2

Kf7 38. b3 1-0

Jonathan manglede lige det sidste i
at komme frem i feltet, men viste rig-
tig gode takter. Det følgende parti
beskriver meget godt, hvor tæt han
mange gange var på at få hele point
på kontoen.

Jonathan Bräuner
Danmark (1894)

Laura Hiebler
Østrig (1550)

Spansk / C68

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6

dxc6 5. 0û0 Ld6 6. d4 Lg4 7. dxe5 Lxf3

8. Dxf3 Lxe5 9. Db3 b6

Vi er endt i afbytningsvarianten i
spansk, som Jonathan havde brugt
formiddagen på.
10. Le3 Sf6 11. Sd2 Dd6 12. f4

Jonathan misser lige en lille finesse
her. 12. Sc4!! og sort taber en offi-
cer.
12... Ld4 13. e5 Dc5!

Hov, det træk havde Jonathan ikke
set.
14. Tfe1?!

Jonathan ved, hvor han skal lede,
men ser desværre ikke 14. exf6
Lxe3† 15. Kh1 Lxd2 16. fxg7 Tg8
17. Tfe1† Lxe1 18. Txe1† Kd8 19.
Dxf7 og vinder.
14... Sd5 15. Sf1 Lxe3† 16. Sxe3 Sxf4

17. Kh1 0-0
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Jonathan Bräuner

– god slutscore i

gruppen for drenge

under 12 år.

Foto: tr.
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Medaljetagere:

U14 (50 deltagere):

1. Nikita Meskovs, Letland, 8
2. Tomas Laurusas, Litauen, 7
3. Tom Kantans, Letland, 6½

U12 (40 deltagere):

1. Gary Giroyan, Frankrig, 7
2. Ottomar, Ladva, Estland, 6½
3. Luca Kessler, Østrig, 6½

U10 (54 deltagere):

1. Bilel Bellahcene, Frakrig, 8½
2. Tibor Antal, Ungarn, 8
3. Riza Salim, Rumænien, 6½

U8 (32 deltagere):

1. Mihnea Costachi, Rumænien, 8
2. Florian Duerr, Tyskland, 7
3. Viktor Haring, Slovakiet, 7

Nå så er det op ad bakke, en bonde
nede og en meget kritisk stilling. Der
er kun en vej, og det er mod kongen!
18. Sg4 Kh8 19. Tf1 Se6 20. Tad1 Sd4

21. Dh3 Se6

Lidt planløst som den springer hop-
per rundt.
22. Tf5 Dxc2 23. Se3! De4 24. Tdf1

Tad8 25. Th5 Td3 26. Dxe6 Txe3 27.

Thf5 Te1 28. De7 Ta8 29. Dxf7 Txf1†

30. Txf1 h6

Røgen har lagt sig, og Jonathans
modige spil er blevet belønnet.
31. e6 Kh7 32. e7 De2

Det er ikke så let som det ser ud. I
tidnøden misser Jonathan desværre
det afgørende stød.
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33. Tf2

Men 33. Df5† Kh8 34. Df8† Kh7
35. Tg1!! var den overraskende
gevinstvej.
33... De1† 34. Tf1 De2 35. h3 Te8! 36.

Df5† Kh8 37. Df8† Kh7 38. Df5† Kh8

½-½

�

... EU-UNGDOM 2008

Foto: Mads B. Svendsen.Foto: tr.

Benjamin Bräuner – gode erfaringer ved EU-mesterskabet. Tor Joensen – koncentreret indsats ved EU-mesterskabet.

Lodtrækningen til årets Junior Hold
DM på Tjele Efterskole 1. weekend
i oktober magede det sådan, at 6.
hovedkreds (Århus) skulle spille
med 1. hovedkreds (København) i
andendagens morgenrunde. Derfor
gik lørdagens seks matcher i høj grad
ud på, at 1. hovedkreds ikke skulle

Århus vandt

Junior Hold DM

sætte matchpoint til, så opgøret mod
6. hovedkreds kunne blive en rigtig
finale.

Det lykkedes imidlertid først for
9. hovedkreds (Vestjylland), som el-
lers havde haft en skidt turnering,
og siden for 2. hovedkreds (Vest-
og Sydsjælland) at spille uafgjort 4-
4 med 1. hovedkreds. Så med for-
springet på to matchpoint kunne 6.
hovedkreds kun i den yderste teori
trues. Det skete så slet ikke, da 6.
hovedkreds i søndagens opgør satte
trumf på, og besejrede 1. hovedkreds

7-1. Ingen tvivl om, hvor titlen
skulle hen. 

6. hovedkreds vandt alle opgør
sikkert, også mod 2. hovedkreds,
som ellers fik spillet sig op, og til
sidst landede på en flot andenplads
foran 1. hovedkreds. Midt i rækken
landede de ellers gode hold 3.
hovedkreds (Fyn) samt 9. hoved-
kreds, men i år manglede disse hold
lige lidt i at true de stærke sjælland-
ske hold.

Også 7. hovedkreds (Nordjyl-
land) kom her i midten, så de fik

Af Claus Rossen
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v/ Steffen Pedersen

Ved det russiske mesterskab så det
længe ud til at Peter Svidler skulle
tage titlen endnu en gang. Svidler
har vundet mesterskabet 4 gange tid-
ligere, men har nu været ude i om-
kamp med Dmitry Jakovenko og
Evgeny Alekseev (resultatet foreslå
ikke ved redaktionens slutning).

Svidler tabte blot et enkelt parti
undervejs, men det gik til gengæld
stærkt.

Artyom Timofeev (2670)

Peter Svidler (2727)

Caro-Kann / E54

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4

Sf6 5. Sc3 e6 6. Sf3 Lb4 7. Ld3 dxc4

8. Lxc4 0-0 9. 0-0 b6 10. Lg5 Lb7 11.

Te1

Stillingstypen med den isolerede d-
bonde er en af det mest diskuterede
midtspilsstillinger og kan opstå ef-

ter mange forskellige åbninger. I
netop denne stilling har Hvid mange
muligheder, og opstillingen med
Te1 og Tc1 er naturlig og god. Der
er gode argumenter for at foretrække
11. Tc1 først, simpelthen for ikke at
give Sort muligheden for 11...Lxc3,
men det er sikkert en smagssag. En
anden populær fortsættelse er 11.
De2 Lxc3 12. bxc3 Sbd7 13. Se5
eller 13. Ld3. Begge dele med en
normal angrebsopstilling, men Sorts
stilling forbliver solid.
11... Sbd7

11... Lxc3!?
12. Tc1 Tc8 13. Db3 Lxc3 14. Txc3 Tc7?

Formentlig allerede her begår Svid-
ler en alvorlig fejl og tidspunktet er
besynderligt, idet Timofeev har haft
stillingen før.
14...h6 15. Lh4 De8 for at komme
ud af bindingen er en mulighed. Ved
Aeroflot Open tidligere på året spil-
lede Timofeev remis mod Sergey
Grigoriants fra netop den stilling.
Det er vigtigt, at Sort spiller 14... h6
før De8, da 14... De8 15. Sd2 h6?
16. Lxh6! gxh6 17. Th3! gav Hvid
et stærkt angreb i Onischuk - Ves-
covi, Poikovsky 2002.
Efter 14... h6 15. Lh4 er 15... Ld5 et
andet godt træk. Under alle omstæn-
digheder virker h6 som et godt træk
at få med.
15. Se5 Kh8

�

15... Da8? med det samme duer ikke
pga. 16. Lxe6 Txc3 17. Lxf7† Kh8
18. bxc3 Lxg2 19. Lxf6 Sxf6 20. c4
med stor hvid fordel. Sort kommer
ikke til at kunne udnytte den lange
hvide diagonal og mangler blot en
bonde.
16. Th3 Da8
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17. Sxd7 Txd7

Varianten efter 17... Sxd7 er ganske
nydelig: 18. Dg3! Txc4 19. Dh4 Sf6
20. f3!, og Sort kan ikke parere trus-
len Lxf6. Bemærk nøgletrækket 20.
f3! som forhindrer Le4. 20. Lxf6?
Le4! dækker nemlig mattruslerne,
idet Hvid ikke kan slå løberen, da
der er mat i bunden.
18. Lxf6 gxf6 19. Txh7†! 1-0

Efter 19... Kxh7 20. Dh3† Kg7 21.
Dg4† Kh7 22. Te3 er 22... Lf3 23.
Txf3 Dxf3 nødvendigt for at undgå
mat.

www.tjeleefterskole.dk

1 6. hovedkreds 16 56
2 2. hovedkreds 13 43.5
3 1. hovedkreds 12 39
4 3. hovedkreds 9 38  
5 7. hovedkreds 8 31.5
6 9. hovedkreds 7 26
7 8. hovedkreds 3 22.5
8 4. hovedkreds 2 16
9 5. hovedkreds 2 15.5

 B
ræ

tpoint

Match
point

løftet sig effektivt fra sidste års pla-
cering blandt de nederste.
I bunden var der tæt løb mellem 4.
(Sønderjylland), 5. (Midtjylland) og
8. hovedkreds (Nordsjælland), og
med meget små marginaler indtog
5. hovedkreds sidstepladsen. Der var
dog matchsejre til alle hold under-
vejs.

Slutstillingen ser således ud
(matchpoint tæller først):

Licens eller ...?

Tag Dansk Skak Unions
kursus og få licens som
turneringsleder.

Fire lektioner,
pr. brev eller mail.

Afsluttes med prøve.

Kursusafgift 100 kr.

turneringslederkursus@skak.dk

§§
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Da jeg for nylig klikkede rundt på
og mellem internettets talløse tilbud,
snublede jeg over en film, som jeg
aldrig før havde set, men dog vagt
mindedes at have hørt om: En rus-
sisk stumfilm fra 1925.

Russiske stumfilm er måske ikke
det emne, som påkalder den største
interesse i Danmark i det 21. århund-
rede, men da denne film ikke alene
rent filmisk er fremragende, men
også handler om skak og tilmed vi-
ser klip med nogle af skakhistoriens
legender, skulle jeg mene, at den
også kunne have en vis interesse for
dette blads læsere.

1920’erne var en rig periode i rus-
sisk (sovjetisk om man vil) kulturliv
og inden for filmkunsten satte især
Eisenstein sit præg på filmhistorien
med en ny måde at klippe filmene på
– ‘montage’ blev det kaldt.

Mindre kendt, men lige så bety-
delig var hans samtidige Vsevolod
Pudovkin (1893-1953), hvis filma-
tisering af Gorkis roman ‘Moderen’
fra 1926 i dag står som en af stumfil-
mens klassikere. Og året før instru-
erede han den film, som altså nu for
første gang bliver anmeldt i Skak-
bladet – med 83 års forsinkelse. Men
bedre sent end aldrig.

‘Shakhmatnaya goryachka’ eller
‘Skakfeber’ handler om en ung mand
i Moskva, der er blevet så besat af
skakkens mysterier, at han næsten
glemmer et aftalt stævnemøde med
sin elskede. Og da han så endelig
møder op og hun i spænding venter
på, at han endegyldigt skal erklære
hende sin kærlighed og fri, opdager
hun til sin fortrydelse, at hun har fået
en alvorlig konkurrent: Skakspillet.

Hun flygter skrigende (må vi fore-

En stærkt forsinket filmanmeldelse:

stille os – det er jo stumfilm) gen-
nem Moskvas snedriver og i mare-
ridtsagtige sekvenser ser hun skak
og skakspillere allevegne. Stående i
sneen kyler hun desperat en konge
(som hun har taget fra sin forlove-
des skakspil) hen ad fortovet, hvor
den bliver grebet af...  skakspillets
konge! – verdensmesteren selv!! –
som pludselig er dukket op. Han in-
viterer hende med til den skakturne-
ring, som han netop deltager i og
herefter udvikler alt sig til det gode
og hun bliver i selve turneringlokalet
atter forenet med sin elskede, der i
mellemtiden har været tæt på at
springe i Moskva-floden.

Og minsandten om den verdens-
mester, som dukker op i filmen ikke
er den rigtige verdensmester i 1925:
selveste José Raoul Capablanca. Og
minsandten om vi ikke ser klip fra
den turnering, som netop fandt sted
i Moskva det år og som var den før-
ste større internationale turnering
arrangeret i Sovjetunionen. Af skak-
mestrene har kun Capablanca en
egentlig rolle i filmen, men glimt-
vis, siddende ved skakbrættet, mø-
der vi nogle andre af skakkens store
legender.

Lad mig nævne den mexicanske
mester Torre, som blev sindsyg få år
efter og som, skønt han først døde i
1978, spillede sin sidste turnering
allerede i 1927.

Han hører til den kategori af plud-
seligt opdukkende stjerner, der ly-
ser en kort stund for så at slukkes for
altid og som især amerikansk skak
er så rig på (foruden Torre kan næv-
nes Morphy, Pillsbury, Fine, Fischer
og Mecking). Og vi møder den store
teoretiker Reti, om hvem det blev

Af Henrik W. Jensen

Skakfeber – russisk s
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K-skak

Computerfri

Veteran-DM

i k-skak 2008

Hermed indbydes du til
deltagelse i årets Computerfri
Veteran-DM.

– Turneringen starter i
begyndelsen af december.

– Vinderen modtager ud over
titlen en præmie på 1.000 kr.

– Deltageberettigede er alle
medlemmer af Dansk Skak
Union, der i 2008 fylder
mindst 50 år, og som gennem
tilmeldingen bekræfter, at
turneringen vil blive gennem-
ført 100% uden hjælp af
computeranalyse.

– Tilmelding til undertegnede
senest den 20. november.
Indskuddet, som er på 100 kr,
indsættes samtidigt på
girokonto 495-0356 eller via
PC-bank: Reg.nr. 9543
kontonr. 0004950356.

Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000  Århus C
Tlf. 86 19 17 25
Peter.lindegaard@stofanet.dk

Åbent Computerfri
DM 2007
1. Erik Levin Hansen, Ringsted, 7½,
2. Poul Henning Nielsen, Roslev,
6½, 3-4. Poul Andersen, Middelfart
og Stig Dresling, Farum, 4, 5-6. Jens
L. Hottrup, Birkerød og Aage Juste-
sen, Nr. Alslev, 3½, 7. Fritz Rasmus-
sen, Frederikshavn, 3, 8. Ejnar M.
Kristensen, Esbjerg, 2½, 9. Niels
Bertelsen, Brøndby, 1½.

Peter Lindegaard

sagt, at havde der ikke været tidsbe-
grænsning i skak, var han blevet
verdensmester. Han døde i 1929 kun
40 år gammel. Vi ser Iljin-Genevski,
som var en stærk mester (han slog
bl.a. Capa under denne turnering) og
et fremtrædende partimedlem, der
var med til at organisere det blom-
strende skakliv i Sovjet. Han døde
under et luftangreb i 1941. Og vi får
glimt af Marshall, Spielmann og
Grünfeld. Og den engelske mester
Yates, som kom uheldigt af dage ved
en gasforgiftning i sit eget hjem i
1932.

Selve den 20 runder lange turne-
ring blev i øvrigt en triumf for Bo-
guljubov, der vandt med 15½ point
foran Lasker 14, Capablanca 13½,
Marshall 12½, Tartakower og Torre
12, Reti 11½. Længere nede finder
vi bl.a. Spielmann, Rubinstein og de
sovjetiske spillere, som altså endnu
ikke var i stand til at nå helt til tops.
Det kom med den næste internatio-
nale turnering i Moskva 1935, hvor
Botvinnik nåede op på førstepladsen.

Filmens mandlige hovedrolle spil-
les meget indlevet og underholdende
af Vladimir Fogel, som var med i
flere film af Pudovkin.

Han blev ikke gammel. Allerede i
1929 begik han selvmord. Segnede
han under Stalins jerngreb, som for
alvor strammede til i slutningen af
20’erne? Eller var han også privat
den samme besatte desperado, som
han så glimrende spiller i filmen?

En type, som har hjemsøgt rus-
sisk kultur og som er så fremragende
beskrevet af bl.a. Dostojevski og i
1900-tallet udlevet af bl.a. digteren
Majakovski og sangeren Vysodski
(Kasparovs helt).

Hele filmen skulle vare 32 minut-
ter, om end den version, som jeg har
fundet kun varer 19 minutter. Under
alle omstændigheder er ‘Skakfeber’
værd at søge efter på nettet. Og be-
hersker man ikke russisk, kan man
søge under ‘Chess fever’.

Se den med dine venner til en
klubaften eller endnu bedre: Se den
med din kæreste – hvis I tør.

Filmen kan bl.a. ses her:

stumfilm fra 1925
www. chessbase.com/

newsdetail.asp?newsid=3559

Vladimir Fogel

i ‘Skakfeber’.

Filmstrimlen

til venstre

viser bl.a.

Capablanca.

http://kskak.dsu.dk/start.html
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Bøger

Efter at Garry Kasparovs store skak-
historiske fremstilling er nået op til
nutiden, er han selv for alvor trådt
ind på scenen, og den overordnede
titel på hans bogserie er efter bind 5
skiftet fra My Great Predecessors til
Modern Chess.

Det andet bind i denne nye serie
handler om Kasparovs dyster med
Anatolij Karpov, især de to VM-
matcher, som fandt sted i 1984-1985.
Bogen består dels af en fremstilling
af alle intrigerne og omstændighe-
derne ved VM-matcherne, herunder
den forudgående kandidatturnering
i 1983, og dels alle VM-partierne
kommenteret af Kasparov.

Lad os kort genfortælle historien.
I 1983 var Kasparov nået frem til
kandidatturneringen, hvor han ifølge
lodtrækningen skulle møde først
Aleksander Beljavskij i en match og
dernæst – hvis han vandt – den i 1976
til Vesten afhoppede tidligere sov-
jetiske topspiller Victor Korchnoi.

Der tegnede sig nu ifølge Kaspa-
rovs fremstilling en intrige eller kon-
spiration, som gik ud på dels i poli-
tisk henseende fra de sovjetiske myn-
digheders side at boykotte USA (bl.a.
fordi kandidatsemifinalen mod
Korchnoi skulle afholdes i Pasadena,
Californien. Dette i sammenhæng
med Sovjetunionens planlagte boy-
kot af olympiaden i USA 1984, fordi
USA havde boykottet olympiaden i
Moskva 1980) og dels at forhindre
Kasparov i at nå frem til at møde
Karpov i en VM-match.

Hvordan disse intriger, som i øv-
rigt også var forbundet med den an-
den sovjetiske semifinalist i kandi-

datturneringen (Vasilij Smyslov),
snoede sig ind og ud mellem hinan-
den, er en indviklet historie, som er
interessant læsning og genfortalt
med stor veloplagthed af Kasparov
under mottoet: Den unge helt i kamp
mod de sovjetiske myndigheder og
efterhånden mere og mere mod per-
sonen Karpov og FIDE’s præsident
Florencio Campomanes. Sidstnævn-
te fik en afgørende rolle, da han den
15. februar 1985 afbrød den første
VM-match ved stillingen 5-3 (og 40
remis) til Karpov.

Afbrydelsen af matchen var offi-
cielt begrundet i deltagernes udmat-
telse efter 48 partier og kunne i øv-
rigt – bortset fra FIDE-præsidentens
formelle ret til at træffe afgørelser –
retfærdiggøres med den almindelige
træthed i hele skakverdenen over det
uendelige antal kedelige remispar-
tier.

Men bortset fra, at den lange serie
af remispartier var en del af Kas-
parovs bemærkelsesværdige come-
back efter at være kommet bagud
med 4-0 efter blot ni partier, blev
den pludselige afbrydelse af matchen
mistænkeliggjort fra næsten alle si-
der som et forsøg på at redde Karpov,
efter at Kasparov havde vundet de
to seneste partier og reduceret stil-
lingen fra 1-5 til 3-5. Det var i virke-
ligheden en politisk afgørelse til
støtte for Karpov, mente de fleste.

Nu gik forhandlingerne ud på, om
en fortsættelse af matchen eller en
helt ny match skulle starte ved stil-
lingen 2-0 til Karpov eller 0-0. Des-
uden var der spørgsmålet om, hvem
der kunne regnes som verdensme-

ster efter den afbrudte match. Dertil
kommer, om Karpov kunne have ret
til en revanchematch, hvis han tabte
den nye match.

Det endte som bekendt med, at en
ny match startede ved stillingen 0-0
og med Karpov som verdensmester,
dvs. at han kunne nøjes med et uaf-
gjort resultat for at bevare sin titel,
og han ville få en revanchematch i
tilfælde af nederlag. Kasparov vandt
en meget velspillet og spændende
match i 1985 og blev verdenshisto-
riens yngste verdensmester på blot
22 år.

Disse dramatiske år har Kasparov
skildret i selvbiografien ‘Child of
Change. The Authobiography of
Garry Kasparov’ (Hutchinson, Lon-
don 1987) og i partisamlingen ‘Von
der Zeit geprüft. Partien bis zur Welt-
meisterschaft 1984-1985’ (Walter
Rau Verlag, Düsseldorf 1986, op-
rindelig sovjetisk udgave 1985).
Desuden har han udgivet en bog på
russisk om de to matcher.

Det afgørende for Kasparovs gen-
nembrud i disse år var, skal man tro
Kasparovs fremstilling, og det lyder
endog meget sandsynligt, de politi-
ske omskiftelser i Sovjetunionen.
Efter Leonid Bresjnevs død i 1982
kom den relativt reformvenlige, tid-
ligere KGB-leder Jurij Andropov til
magten, men han døde i starten af
1984. Dernæst var der et kort mel-
lemspil med den aldrende og kon-
servative Konstantin Tjernenko, som
døde i starten af 1985 og blev efter-
fulgt af den meget mere reform-
venlige Mikhail Gorbatjov. Desuden
kunne Kasparov støtte sig til den

Kasparov mod Karpov
Efter fire bind om sine store forgængere på VM-tronen tager Kasparov i bind 5

fat på sine egne matcher frem mod VM.

Af Erik André Andersen
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magtfulde aserbajdjanske politiker
Gejdar Alijev og reformpolitikeren
Aleksander Jakovlev. Kasparov ud-
nyttede til fulde det afgørende ele-
ment i den sovjetiske reformpolitik,
nemlig glasnost (åbenhed), og han
forstod, at hans eneste chance i den
(skak)politiske kamp var at lægge
alle oplysninger ud til offentlighe-
den. De politiske konjunkturer støt-
tede hans bestræbelser.

Anskuet som historisk fremstilling
må man hæfte sig ved, at Kasparov
ikke blot udgør et glimrende og in-
teressant førstehåndsvidne til de hi-
storiske begivenheder, han har del-
taget i, men også selv er part i for-
tællingen. Læst med kritiske briller
kan man hæfte sig ved, at der mang-
ler kildeangivelse. F.eks. mangler
noget så simpelt som en fortegnelse
over trykte og utrykte kilder eller
bare en litteraturliste. Der nævnes
blot i ny og næ nogle forskellige
bøger i teksten. Indtil flere hemme-
lige dokumenter er han også i stand
til at citere.

Man kan desuden stille spørgs-
målstegn ved anvendelsen af direkte
citater. Hvordan kan Kasparov hu-
ske præcist, hvad der blev sagt for
mange år siden? Lad mig give et
eksempel. Da Kasparov mødte Vasi-

lij Smyslov i kandidatturneringens
finale i Vilnius i 1984, er sidstnævnte
i det foreliggende værk citeret for at
have sagt: ‘Unge mand, hvis hele
denne business vedrørende vores
semifinalematcher var foregået ikke
i sommeren 1983, men lidt før eller
lidt senere, ville vi aldrig have mødt
hinanden i finalen.’ (s. 51).

Dette relaterer til boykotten af
Pasadena-matchen og til de hårfine
politiske omskiftelser i Sovjetunio-
nen i starten af 1980’erne. Udmær-
ket, men hvis man læser Kasparovs
selvbiografi Child of Change fra
1987, står der: ‘Som du ved, unge
mand, hvis dette var sket før 1983,
ville du aldrig være nået semifina-
len.’ (s. 99). Her har vi altså et di-
rekte citat i to forskellige udgaver,
og hvilket af dem skal man tro? For-
skellen kan synes beskeden, men det
første citat inddrager Smyslov i den
samlede intrige, mens det andet citat
kun vedrører Kasparov.

Bortset fra de kildekritiske indven-
dinger må man sige, at fremstillin-
gen er interessant og medrivende.
Dette gælder så meget desto mere,
som at Kasparov har gjort sig den
umage at kommentere alle partierne
fra VM-matcherne plus nogle en-
kelte forudgående partier.

Garry Kasparov: On Modern Chess,
Part II, Kasparov vs. Karpov 1975-
1985. Everyman Chess, London
2008.

Det er ikke ofte, at verdensmestre
har gjort sig denne ulejlighed. Blandt
de mere seriøse bidrag husker man
bl.a. Aleksander Alekhines kom-
mentarer til alle VM-partier mod Jose
Raoul Capablanca i 1927, Mikhail
Botvinniks udgivelser af VM-mat-
cherne mod Smyslov i 1954 og
1958, og Mikhail Tals bog om VM-
matchen mod Botvinnik i 1960. An-
dre kunne også nævnes, men nor-
malt har det ikke just været de nye
verdensmestres hobby at kommen-
tere partierne fra deres VM-matcher.

Denne fuldstændighed i Kaspa-
rovs partikommentering lover godt
for fremtiden. Han annoncerer
mindst to kommende bind, som for-
mentlig vil dække matcherne mod
Karpov i 1986, 1987 og 1990. Des-
uden annoncerer han en selvbiografi.
Der er nok at glæde sig til.

Erik André Andersen

Rivaliseringen mellem Karpov og Kasparov og deres tætte VM-opgør

er uden sidestykke i skakhistorien.
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Petrosjan biografi
Ray Keene and Julian Simpole: Pe-
trosian vs the Elite, 71 Victories by
the Master of Maneouvre 1946-
1983, Batsford, London 2006.

Den engelske stormester Ray Keene
har sammen med Julian Simpole
udgivet en biografi om den tidligere
sovjetiske verdensmester Tigran Pe-
trosjan. Og lad det være sagt med
det samme: bogen er meget bedre,
end man kunne forvente. Den har et
klart sigte, idet den bygger oven på
Peter Clarkes gamle Petrosjan-bio-
grafi fra 1964 (Petrosian’s Best
Games of Chess) og lægger hoved-
vægten på partier efter Petrosjans
erobring af verdensmesterskabet i
1963. Den lægger endvidere vægt
på partier, som Petrosjan har spillet
mod verdenseliten. Her må man dog
tilføje, at ‘verdenseliten’ er temme-
lig bredt defineret, idet der f.eks. er
fem partier mod Benkö og tre partier
mod Hort, men det lyder åbenbart
godt som salgsargument.

Partierne er velkommenterede,
fortrinsvis i Keenes kortfattede stil,
men undertiden med dybtgående
analyser, og i nogle tilfælde mener
forfatterne at kunne korrigere parti-
ernes forløb i forhold til tidligere
kendte versioner. Desuden er bogen
fremstillet i et tiltalende layout.

Bogen er en rehabilitering af Pe-
trosjan, som i samtiden og eftertiden
har været kendt som noget af en tør-
vetriller. Efter forfatternes mening
må man revurdere denne opfattelse
og anerkende Petrosjans store for-
mat og originalitet. Partiudvalget
støtter denne opfattelse. Der er man-
ge lækre partier. Man kan spørge,

hvorfor der lige præcis er 71 partier
gengivet i bogen. Det skyldes må-
ske, at bogen ikke må overstige 300
sider. Men man kunne sagtens have
bragt mange flere partier til illustra-
tion af Petrosjans smukke, harmoni-
ske og profylaktiske spillestil.

Erik André Andersen

Mit system
Aron Nimzowitsch: Mit system, Læ-
rebog i skak, originaltitel 'Mein Sy-
stem' 1925, Hernovs Forlag 2008,
5. oplag, 262 sider, 198 kr. , hæftet.

Nimzowitsch klassiker, en bibel for
mange topspillere i dag, blev over-
sat fra tysk af J.P. Toft og første gang
udgivet på dansk i 1977. Nu har
Hernovs Forlag til glæde for dem,
der har opgivet at finde bogen antik-
varisk udsendt et 5. oplag, i sig selv
en bedrift for en skakbog. Nimzo-
witsch var som praktiker i verdens-
eliten (efter sigende havde han på sit
visitkort tituleret sig selv ‘Kandidat
til verdensmestertitlen i skak’), og
beherskede naturligvis alle spillets
facetter. Men som teoretiker er det
især læren om forebyggelsens kunst,
‘først hæmme, så blokere, så tilintet-
gøre’, der knyttes til hans navn. Kan
varmt anbefales, og – som Nimzo-
witsch yndede at sige, når han re-
kommanderede sine bøger – ‘den
kan købes i enhver velassorteret bog-
lade’.

Thorbjørn Rosenlund

55 femtrækkere
Kai Bjørnskov: 55 femtrækkere,
Dansk Skole Skak 2007, 28 sider,
hæftet.

Tilbage i 80'erne udgav Kai Bjørn-
skov tre hæfter med kombinations-
øvelser: 52 totrækkere, 53 tretræk-
kere og 54 firtrækkere. Siden har han
samlet på femtrækkere, og nu var der
endelig nok til endnu et hæfte. Der
er som sagt tale om kombinations-
øvelser fra turneringsskak, altså ikke
konstruerede opgaver, og de serve-
res fire på hver side med lidt intro-
duktion. Den rutinerede turnerings-
spiller vil nok finde opgaverne ret
lette, men også stimulerende. Bagest
i hæftet er der naturligvis facitliste.

Thorbjørn Rosenlund

Fantasy og skak
Lasse Bak Sørensen: Taya, Forla-
get Modtryk 2008, 539 sider, 349
kr., hæftet.

Selv om hvert kapitel indledes med
et skakdiagram fra et parti Magnus
Carlsen - Shirov, 2005, og historien
sættes i gang af en strid om konge-
magten, to brødre har afgjort ved en
skakmatch, er ‘Taya’ ingen skakbog.
Ej heller skønlitteratur om skak,
medmindre man vil mene, at en ro-
man f.eks. handler om byggekunst,
fordi personerne undervejs går ind
og ud af huse. Den lidt fornærmede
konstatering af den sparsomme skak
ville være irrelevant, hvis det ikke
var fordi, bogen postulerer, at per-
sonerne er gjort til brikker i et virke-
ligt spil som en slags spejling af
intrigens skakmatch. Men intet i den
drabelige og i øvrigt velfortalte
fantasy-historie støtter denne på-
stand. Rollespil nok, men ikke skak,
som jo temmelig fantasiforladt  er
låst til 32 brikker og fuldstændig
åbenhed. Men i stedet for at surmule
over folks vage forestilling om, hvad
skak er, bør vi glæde os over, at skak
altid er det spil, der tænkes på, når
det skal være skæbnetungt og strate-
gisk svært.

Thorbjørn Rosenlund
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.

Løsninger til nr. 7/2008
13444. 1. Df5. Forførelse: 1. Dxf8?
Se7! Umberto Castellari (18.11.1912
- 02.11.1976), mindre kendt italiensk
problemist.
13445. 1.Kb7. Forførelse: 1. Kb8?
Ld6! Alberto Mari (14.06.1892 -

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
Mat i 3 træk.
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26.08.1953), også denne italiener
hører til de mindre kendte. Originalt
nøgletræk: Fra én binding til en an-
den!
13446. 1. Kg5 Dxe3† 2. Sxe3‡, 1...
Dxf2 2. Dxf2‡, 1... Da5 2. Dd3‡,
1... Dd5 2. De1‡, 1...~ 2. Sg3‡. Lász-
ló Schór (18.12.1897 - 01.12.1984),
ungarer. Der ventes næppe et løs-
ningstræk, hvor man går ind i en bin-
ding, men intet andet hjælper. Så-
dan er opgaveskak, overraskelsernes
overdrev.
13447. 1. Da6 b5 (1... Lb5 2. Dxb5)
2. Df6. Forførelser: 1. Se3? Th2!
1. Df6? Lb5! Stefan Eberle, Østrig
(22.11.1893 - 25.01.1965). En sjov
lille sag. Det varer lidt, inden man
opdager, at Hvids dronning skal til
f6, ikke direkte, men over a6! Dr.
Eberle begyndte at komponere som
60-årig, så, venner, I kan nå det end-
nu, i hvert fald nogle af jer.
13448. 1. Lh5 Kxh5 2. Kg7 h6 3.
Kf6 Kh4 4. Kg6‡. Adolf Anderssen
(06.07.1818 - 13.03.1879), den gam-
le tyske mester. Et for sin tid nyt
tema: Hvids første problem er at und-
vige pat! ... og til sidst er det den http://problemskak.dk/

Ekstraopgaven i nr. 7
1... Ke7 2. Le1 Kd6 3. Kd2 Kc5 4.
Ld1 Kb4 5. Kc2† Ka4 6. Kb2‡.
Hilmar Ebert og Zdravko Maslar,
begge nulevende i Tyskland. Ebert
har studeret hjælpemattens historie i
mange år og Maslar er i den abso-
lutte top, hvad komposition af disse
angår.

hvide konge, der leverer mattræk-
ket!
13449. 1. Le4†! Txe4 2. Th2†!!
Txh2 3. b8D† Txb8 4. Lxb8† Lc7
5. Lxc7† (ikke f8D Tf4†!) 5... Th1
6. f8T! Te8 7. Tf2 Th8 (7... Te5 8.
Ld6) 8. Tf3 Tf8 9.Lf4 Th8 10. Tg3,
og det er på tide at opgive. Begyn-
dende med et dobbeltoffer blot for
at få dronning med skak i 3. træk og
derpå en række subtile manøvrer, det
er da georgisk lækkeri, når det er
bedst! Velimir Iosifovich Kalandad-
ze, Georgien, født 1935 eller 1936
(mine kilder er uenige), ca. 150 stu-
dier, der alle er fremragende. IM i
komposition 1984.
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Hvid trækker
og opnår remis.

Den nuværende verdensmester i stu-
diekomposition er russeren Andrey
Vysokosov. Her er en smagsprøve
til Skakbladets læsere. Opgaven er
fra 2002 og har været publiceret i
'64'.
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1. Vladas I. Mikenas, Litauen
Salo Flohr, Tjekkoslovakiet

OL Folkestone 1933. 19. Sxa7†!
Derimod ikke 19. Da3? Dxb5 20.
Dxa7 Lxa7 21. cxb5 Sd5, hvor det
er Sort, der vinder. 19... Lxa7 20.
Da3, og Flohr måtte opgive. 20...
b6 21.Txb6 eller 20... Sh5 21. Dxa7
Sxf4 22. Da8† Kc7 23. Txb7†. 1-0.

2. J. Heinkinheimo, Finland
Robert Crepeaux, Frankrig

OL Dubrovnik 1950. 19. Txf6†!
med hensigten 19... gxf6 20. Dh5†.
1-0.

3. Yngvar Barda, Norge
Dieter Keller, Schweiz

OL Moskva 1956. 25... Txf4! 2-3
bønder bagud må Sort slå til. Hvis
nu hvid forsøger med mellemtræk-
ket 26. Lb5, er der det overbevisende
26... Sxh4†! 27. Kg1 (27. Txh4
Lf3† 28. Kf1 Txh4) 27... Txf2! 28.
Txh4 Dc5 29. Dc6 Tf1† 30. Kxf1
Tf8† 31. Kg2 Df2† 32. Kh1 Lf3†.
26. gxf4 26. Lf5 27. Dd5?! Alter-
nativt 27. Dxf3!? Le4. 27... Dg4†
28. Kf1 Dh3†. 0-1.

4. Wolfgang Unzicker, BRD
Samuel H. Reshevsky, USA

OL München 1958. Hvid kan ikke
få noget ud af det oversmarte 26.
Le2?! pga. 26... Txf1† (eller 26...
Dc8) 27 Lxf1 Dxf4. 26. Txb1 Sxb1
27. De2! Dc8. 27... Dxe2 28. Lxe2
Sc3 29. Lxa6. 28. Tc7! Dd8 29. Dc4
d5. 29... Tf8 30. Txf7 Txf7 31. g6.
Eller 29... Te1† 30. Kg2 Df8 31.
Txf7 Dxf7 32. Ld5. 30. Lxd5 Sd2
31. Dc6 Tf8. 31... Kh8 32. f6!. 32.
Txf7. Godt nok. Men skrappere var
32. Lxf7†! Kh8 33. f6!. 32... Txf7
33. g6 hxg6 34. fxg6 Kh8. 34... Kf8
35. gxf7. 35. gxf7 Se4 36. De8†.
1-0.

5. Gyula Sax, Ungarn
Hans Guenther Kestler, BRD

OL Nice 1974. 20... Txa3! Kunne
også komme efter 20... Sxh5 21.
Dxh5. 21. bxa3 Da5 22. Td3
Dxa3† 23. Kb1 Lxf5 24. Sf2. Der
er heller ingen redning med 24.
Lxf7† Kxf7 25. Sf4 Se4 etc. 24...
b2. Godt nok, men endnu bedre var
24... Lxd3†! 25. Sxd3 Se4, fx. 26.
Lxf7† Kf8 27. Lxe7† Kxe7 28. Te1
Kf8. 25. Lxf7†. Eller 25. Lxf6 Lxf6
26. Lxf7† Kf8, og Hvid er hjælpe-
løs. 25... Kxf7 26. Lxf6 Da1† 27.
Kc2 b1D† 28. Txb1 Da2†. 0-1.

6. Manuel Rivas Pastor, Spanien
Mihail Suba, Rumænien

OL Malta 1980. Hvid fandt den ene-
ste chance: 28. Lg5! hxg5?, og
straks gik det galt for Sort, som
burde have afslået tilbudet med 28...
De8! 29. Sd6 Dg8 30. Tf7 og nu
ikke 30... hxg5? 31. Dxg5 Dd8 32.
Te7 Df8 33. Sxc8 Dxc8 34. Dh4†
Kg8 35. Dg4, som Hvid vinder. Men
derimod 30... Tf8!! 31. Txd7 hxg5
32. Se4 Kh8 33. Sxg5 e4! 34. De1
Ld4† 35. Kh1 Tf2 36. Se6 (36.Sxe4
De8!) 36.. .e3! 37. h4 e2 38. Kh2
Le5† 39. Kh3 g5 40. Sxg5 Dc8 41.
Dxf2 Dxd7† 42. g4 Kg8 43. Se6,
og en af parterne kommer til evig

skak. En lang og indviklet variant,
som nok ligger uden for menneske-
lig analyseevne(?).

29. d6. Også 29. Sxg5† var godt:
A: 29... Kh8 30. d6 De8 31. Dc3
Lh6 32. Dh3 Kg7 33. Tf7† Dxf7
34. Sxf7. Eller B: 29... Kh6! 30. Tf3
Sf6 31. d6 Db7 (31... Dd7 32. Se4†
Kh7 33. Txf6) 32. Th3† Sh5 33. d7
Ta8 34. d8D Txd8 35. Dxd8 c3 36.
Txh5†! gxh5 (36... Kxh5 37. Se6)
37. h4! Dc6 38. Dg8 Kg6 med mat-
angreb. 29... c3 30. Dxc3 Dd8 31.
Dh3† Kg8 32. De6† Kh7 33. Tf7
Dxa5 34. Dh3† Kg8 35. Sxg5 De1†
36. Tf1 Dxf1† 37. Kxf1 Tf8† 38.
Ke2 Sf6 39. d7 Sh5 40. De6† Kh8
41. g3 Lf6 42. De8 Tg8 43. Sf7†.
1-0.

7. John T.H. van der Wiel, Hol-
land

Georg Danner, Østrig
OL Luzern 1982. 16. Dc7!. Truer
mat med 17. Lxd7† etc., så Sort ikke
har meget at stille op. At redde tår-
net med 16... Ta8 bliver også kata-
strofalt efter 17. Lxd7† Lxd7 18.
Sf6† Ke7 19. Dxd7† Kxf6 20. e5†!
med matangreb. Det relativt bedste,
16... Le7 17. Dxb8 0-0 18. Sxe7†
Kh8 19. Lxd7 axb3 20. Kd2 b2 21.
Dxd6!, ændrer ikke resultatet. I par-
tiet tabte Sort efter 16... exd5 17.
Dxb8 Kd8 18. Lxd7 Kxd7 19.
Txb7†. 1-0.

8. Robert Hübner, BRD
Vassily Ivanchuk, USSR

OL Novi Sad 1990. I en sådan si-
tuation gælder det om at komme til
angreb! 25. Sf5! Det er naturligvis
h6, der er målet. Der truer 26. Df4.
25... gxf5 26. Dh4 Kg8 27. Txh6
f6 28. Dh5! 1-0.

9. Dusko Pavasovic, Slovenien
Peter Acs, Ungarn

OL Bled 2002. 45... Lc3†! Hjem-
mebanefordelen hjalp ikke. 0-1.

Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 3.
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Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer

Nordfalster Vinter
EMT 2008 og 2009  K

28/10 - 20/01. – Nordfalster Skak-
klub indbyder til en 5 runders røgfri
EMT i 6-mands grupper, evt. Mon-
rad afhængigt af tilmeldinger. –
Spillested: Nørre Alslev bibliotek, 1.
sal, Helene Strangesvej 1, Nørre Al-
slev. – Spilledage: Tirsdagene 28/10,
11/11, 25/11, 2/12 og 20/01 kl. 19.00.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
+ ½ time til resten. – Indskud 20 kr.
Ingen præmier. Tilmelding senest den
21/10 2008 til Henning Jakobsen,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk, tlf.
54 85 09 70.

Svogerslev Weekend-EMT  K

28/11 - 30/11. – Svogerslev Skakklub
inviterer til koordineret turnering i
weekenden 28. - 30. november 2008.
– Spillested: Nordgårdsskolen, Svo-
gerslev, Roskilde. Transportforbin-
delse: bus 602 eller 239 fra Roskilde
Station. – Spilletider: fredag 28/11 kl.
18.30-23.30, lørdag 29/11 og søndag
30/11 kl. 10-15 og kl. 16-21. – Der

spilles i 6-mands grupper. Nederste
gruppe spilles eventuelt som monrad.
– Betænkningstid: 40 træk på to ti-
mer, derefter ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Indskud: 120 kr.
Hele indskuddet fradraget EMT af-
gift går til præmier. – Tilmelding:
senest onsdag d. 26. november til Jan
K.Jensen, tlf. 51 26 95 89 eller Hen-
rik Autzen, tlf. 46 38 31 01.

ØBRO Nytår og KM 2008  K

27/12 - 30/12. – Skakforeningen
ØBRO, MainframeSupport ApS og
KSU indbyder til ØBRO’s årlige
nytårsturnering 27.-30. december,
som i år også er officielt Københavns-
mesterskab! – Turneringen afholdes
som en ægte FIDE-Schweizer med
én stor gruppe, som Elo-rates. – Præ-
mier: Garanteret 1. præmie på 7.000
kr! Deling ved ligestilling. Øvrige
præmier afhænger af deltagerantal.
Ud over hovedpræmierne vil der være
ratingpræmier. Der vil blive oprettet
et passende antal præmiegrupper med
(ca.) lige mange spillere i hver. Des-
uden er der præmie på 3.000 kr. til
bedste KSU-spiller – Spillested:
ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé
31, kld., 2100 København Ø. – Pro-
gram: 27. dec. kl. 13-18 og 19-24. 28.
dec. kl. 13-18 og 19-24. 29. dec. kl.
19-24. 30. dec. kl. 13-18 og 19-24. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer
og derefter ½ time plus opsparet tid
til resten af partiet. – Indskud: GM
og IM gratis. Andre kr. 400. Ind-
tegning og kontant betaling af ind-
skud 27/12 inden kl. 12.30. – Skrift-
lig tilmelding: Navn, fødselsdag,
rating og klub sendes pr. email eller
brev til: Ted Sandbech, Bramminge-
gade 2 st. tv., 2100 København Ø,
email: ted@adslhome.dk, tlf: 20 10
37 03. Eller online via KSU’s hjem-
meside: www.ksu.dk. – Tilmeldings-
fristen er 17. december 2008.

LVS Nytår 2009  K

2/1 - 4/1. – Lad det være dit nytårs-
forsæt at deltage i LVS Nytår 2009,
hvor fem runder afvikles inden for en
weekend. Spillested: Rustenborgvej
15 A, Lyngby. Der må ikke ryges i
spillelokalet. – Spilletider: 1. runde
fre. 2/1 2009 kl. 18.30, 2. runde lør.
3/1 kl. 10.00, 3. runde lør. 3/1 kl.
15.30, 4. runde søn. 4/1 kl. 10.00, 5.
runde søn. 4/1 kl. 15.30. – Be-
tænkningstid: 40 træk på 2 timer, der-

efter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Turneringsform: Max. 30
spillere; Flest muligt 6-mands grup-
per, alle-mod-alle, nederste gruppe
dog eventuelt Monrad. – Indskud: 150
kr., som kan indsættes på giro 741-
4668 eller betales senest på første
spilledag. – Præmier: Mindst 75% af
indskuddet går til præmier. Ved point-
lighed deles pengepræmier; der fore-
tages ikke korrektion. – Elo: FIDE’s
og DSU’s afgiftsforhøjelse bevirker,
at grupper kun Elo-rates, hvis samt-
lige deltagere i en Elo-gruppe vil be-
tale 40 kr. ekstra for Elo-rating. –
Tilmelding: Efter ‘først til mølle’
princippet til Jan Petersen, email:
jan-petersen@post.tele.dk, tlf. 45 89
13 37, senest tirsdag den 23. decem-
ber 2008 kl. 12.00.

I Caissas Tjeneste  K

6/1 - 3/3. – Blindes Skakklub indby-
der til koordineret turnering umiddel-
bart efter nytår. – Max. 24 spillere. –
Turneringen vil blive ratet, og da den
henvender sig til den store bredde,
kan spillere, der har over 1800 i rating
desværre ikke deltage. – Spillested:
Katrinedalsvej 22 (gården) 2720 Van-
løse. – Der spilles i én gruppe efter
Schweizersystemet. – Spilledatoer:
Der spilles på følgende tirsdage: 6.,
13., 20. januar, 3., 10., 17. februar
samt 3. marts, alle dage med start kl.
19. Der vil være mulighed for at af-
vikle udsatte partier den 27. januar
samt 24. februar. – Betænkningstid:
2 timer til hele partiet. – Indskud: 120
kr. Indskuddet betales ved 1.rundes
start. – Præmier: 1. pr. 1.000 kr., 2.
pr. 600 kr., 3. pr. 300 kr. – Der vil
være ratingpræmier afhængigt af del-
tagerantal. – Turneringsleder: Jan
Petersen, Lyngby-Virum Skakklub. –
Tilmelding: Til Jan Petersen, email:
jan-petersen@post.tele.dk, tlf. 45 89
13 37, senest tirsdag den 23. decem-
ber 2008 med angivelse af navn, tlf.,
evt. mailadresse, rating, klub og fød-
selsdato. – OBS: Denne indbydelse
henvender sig til alle skakspillere
både seende og blinde.

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Seniorskak Skagen
11/11 - 12/11
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Med ChessBase interface:
Rybka 3 ............................................ kr. 425,-
Deep Rybka 3 ................................... kr. 845,-

Fra ChessAssistant:
Rybka 3 UCI ..................................... kr. 345,-
Rybka 3 Aquarium ............................ kr. 425,-
Rybka 3 UCI (multiproc. version) ..... kr. 575,-
Deep Rybka 3 Aquarium .................. kr. 745,-

Garry Kasparov on Modern Chess, Part two:

Kasparov vs Karpov 1975-85
Everyman Chess 2008, hardback, 424 sider. Pris: kr. 329,-

En af skakhistoriens mest interessante dueller var rivaliseringen mellem
Karpov og Kasparov, der strakte sig hele fem VM-matcher i årene 1984-
1990. Bind 2 i serien Garry Kasparov on Modern Chess analyserer de to
første af disse VM-matcher, bl.a. 1984/85-matchen, der varede fem måneder,
inden den på kontroversiel vis blev afbrudt efter 48 partier ved stillingen 5-3
til Karpov i gevinster. Kasparov havde netop da vundet de to sidste partier,
og begge spillere ønskede at fortsætte matchen, alligevel valgte FIDE-
præsident Campomanes at annullere VM-opgøret. Den følgende match
gjorde Kasparov til verdensmester, en titel han beholdt i 15 år.

Viswanathan Anand:

My Career vol. 1 & 2 (DVD)
Pris: kr. 269 pr. stk.

På to nye DVD’er fortæller verdens nummer 1 og regerende verdensmester
om sin karriere. Mange regner ham som et af de største naturtalenter i
skakhistorien, og ikke mindst i sine unge dage imponerede han med sit
meget lille tidsforbrug. Også i dag anses han for verdens bedste hurtig-
skakspiller. Den første DVD (3 t. 48 min.) omhandler perioden frem til 1999
og præsenterer partier startende fra Junior-VM i 1984 (det år Curt Hansen
vandt). Den anden DVD (4 t. 28 min.) dækker perioden 2000-2007, hvor
Anand i 2000 vandt FIDE-VM og i 2007 VM-turneringen i Mexico.
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Rybka 3
Verdens stærkeste skakprogram i en ny version med et estimeret Elo-
tal på 3150!  Programmet fås både til brug på singleprocessorer og
multiprocessorer, og forhandles med såvel et ChessBase-interface og
i ChessAssistants Aquarium-udgave. Har man kun brug for en
‘engine’ til at køre i for eksempel ChessBase, Fritz eller andet
program, er det UCI-udgaven man skal have fat i. Denne er i modsæt-
ning til de andre ikke et selvstændigt program.

Tak for ni gode måneder !
Da jeg overtog den daglige ledelse af Dansk Skaksalg
i februar, troede jeg, at det var en beslutning, der ville
række langt ud i fremtiden. Men som i skak kan der
pludselig vise sig nye planer, man nødvendigvis bør
følge, og jeg har derfor bedt Skaksalgets bestyrelse
om at finde en ny daglig leder. Jeg vil gerne sige tak til
kunder og skak-forbindelser, idet jeg
håber, at min efterfølger vil opleve samme
tillid og gode samarbejde.

Steffen Pedersen


