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Taktik

Tag stilling
1. Sort trækker!
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Løsninger side 44
v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!


 
   
   
   
   
  
  
   

 
 
   
   

   
  

 




Slå springeren?

Materialegevinst?

Hvor er angrebet?

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!

  
   
   
   
  
  
   

  



^ 
   
   
   
  
   
 
  

  
   
   
   
   
  
   

  

Linjer og diagonaler!

Siciliansk!

Flere diagonaler!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!
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Invasion?

 
   
   
   
   
  
  
  

Damen hvorhen?



 
  
   
   
   
   
 
  


Trusler!
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Skanderborg i spidsen
for XtraCon-Skakligaen

Skakbladet i 2015
I sin 111. årgang vil Skakbladet ligne
sig selv, med sideformat og 4-farve
layout, som blev introduceret i 2003.
Og indholdet vil også i alt væsentligt være genkendeligt – det handler
jo heldigvis om skak – men dog med
en fornyet redaktionel bestræbelse
på at gøre Skakbladet til tidsskrift
med flere artikler uafhængigt af nyhedsstrømmen. De vigtigste turneringer i ind- og udland vil stadig
blive dækket intensivt med både historien og partier, men den systematiske nyhedsdækning overlades trygt
til www.skak.dk og internettet.
For yderligere at øge fleksibiliteten i indholdsprioriteringen er format og frekvens på bladets faste
klummer blødt op. Problemskakken
bryder faktisk med en mere end 100
år gammel tradition, idet fokus flyttes fra 'hovedbrud fra det ene nummer af bladet til det næste' til
'skakopgavers fantasi og æstetik'.
Også inkarnede turneringsspillere
bør unde sig et kig på premiereartiklen med start side 37. Der vil
dog altid være Tag stillings ni kombinationsøvelser at vende tilbage til,
for den rubrik fortsætter som den
eneste uændret.
Skakbladets annonceafdeling har
også godt nyt: Dansk Skak Unions
ledelse har nemlig besluttet at sænke
millimeterpriserne for annoncer såvel som for turneringsindbydelser,
så alt, der indrykkes mod betaling,
afregnes med 4 kr. / spalte-mm, idet
turneringsindbydelser i bladets standardlayout endda er sat ned fra hidtil
5,50 kr. / spalte-mm til 2 kr. / spaltemm, dog med bortfald af rabatten
for de første 40 mm.
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Skanderborg Skakklub har efter seks
af ni runder i XtraCon-Skakligaen
oparbejdet et forspring på 5½ point
til sidste års mestre fra Brønshøj
Skakforening og har desuden 2 ekstra matchpoint at tære på ved ligestilling i brætpoint.
Skanderborg, som var mester for
to år siden, har til nu vundet alle matcher, mens Brønshøj har vundet fire
og spillet spillet to uafgjort. Alligevel er spændingen intakt, for dels
har Brønshøj det letteste program
med begge nedrykningskandidater
foruden den indbyrdes match i næstsidste runde mod Skanderborg, dels
skal mesterholdet fra 2012, Jetsmark
Skakklub, blot score 3½ point i den
udsatte match mod Århus/Skolerne
fra 3. runde for at passere Brønshøj
og rykke op på andenpladsen.
Jetsmark og Skanderborg mødes
i slutrunden, så meget tyder på hård
kamp mellem de seneste tre års mesterhold, når det hele afgøres i dobbeltrunden 7.-8. marts .
Hård kamp var der også om datoen for afvikling af den udsatte
match. Undervejs protesterede både
Jetsmark og Århus/Skolerne, og turneringskomité og Skaknævn måtte i
aktion, før matchen kunne placeres i

Rigtig mange læsere havde pyntet
juletræet i Skakbladet nr. 6, så
Hvid i trækket kunne sætte mat i
ét træk. Redaktionens juletræ står
endnu grønt her ved siden af. Hvid
kan sætte mat med 1. Le2-f1†, men
med de samme brikker kunne træet
faktisk pyntes på endnu en måde,
så der også er mat i ét træk. Nemlig ved at bytte rundt på Sc2 og
Sg2, hvorefter både 1. Le2-f1† og
1. Te1-d1† er mat. Men som en
løser skriver: ‘Efter Td1† vælter
træet måske...!’
Begge pyntemåder er selvfølgelig
godkendt, så vi mangler blot at udtrække de to heldige vindere:

den absolut sidste weekend før slutrunderne.
Bortset fra to 7½-½ resultater, som
Esbjerg Skakforening begge måtte
lægge ryg til, har jævnbyrdigheden i
Skakligaen været stor. Ingen sejre
større end 5½-2½. Esbjerg reddede
i øvrigt æren med en overraskende
4½-3½ sejr i 6. runde over Århus/
Skolerne, men redder sig næppe fri
af nedrykning.
Individuelt er Brønshøjs Thorbjørn Bromann ene om at have vundet alle seks partier. Det seneste var
med til at sikre den meget vigtige
5-3 sejr over Jetsmark i 6. runde.
.
.
Stillingen:
brp m p
1. Skanderborg
2. Brønshøj
3. Nordkalotten
4. Hillerød
5. Nordre
6. Jetsmark*
7. ØBRO
8. Århus/Skolerne*
9. SK1968
10. Esbjerg

32½ 12
27 10
26½ 8
25
7
24½ 5
24
6
21
2
19½ 4
19½ 2
12½ 2

* Indbyrdes match udsat til 1. marts.
www. skak.dk
+ 'Divisionsskak'
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Torben Frederiksen, Tønder
(‘Larsen’ i luksusudgave)
Steen Christensen, Nærum
(‘Tag stilling‘ 780 taktikopgaver)

Foto: Bjarke Sahl.

Jakob
Vang Glud
– Årets
Skakspiller
2014

Jakob Vang Glud
Årets Skakspiller
Ved afstemning blandt Dansk Skak
Unions medlemmer er den 26-årige
GM Jakob Vang Glud valgt som
Årets Skakspiller 2014. Det var sjette
gang, at afstemningen skete via
Internettet, og sejren blandt de 18
nominerede navne var ret klar med
1106 point mod danmarksmester
Allan Stig Rasmussens 963 på an-

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Tidsskrift för Schack
#9/1902; #3/1926
og #5/1928.
Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933.
Arbejderskak
#1—2 og #4/1931; #2 1932.
Norsk Sjakkblad
1906, 1908
#4/1959; #1/1960;
#1/1961; #2—5/1968
#5/1969.
Deutsche Schachzeitung
1846, 1856, 1858,
1859, 1876.
Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com

denpladsen. Jakob Vang Glud blev
i 2014 udnævnt til stormester efter
førstepladsen i Sveins 7. minneturnering i Oslo, og ved OL i Tromsø
blev han suveræn dansk topscorer
med 7½ point af 9. Han var nr. 1 på
51 af de afgivne 141 top-10 stemmer, og hver førsteplads udløser 12
point efter systemet 12-10-8-7-6-54-3-2 og 1 point tildelt i forhold til
placering på den enkelte stemmeseddel.
Top-10 2014:
1. Jakob Vang Glud
2. Allan Stig Rasmussen
3. Jens Ove Fries Nielsen
4. Davor Palo
5. Mads Andersen
6. Jonas Bjerre
7. Thorbjørn Bromann
8. Jørn Sloth
9. Jesper Søndergård Thybo
10. Igor Teplyi
Det er anden gang, Jakob Vang Glud
hædres som Årets Skakspiller. Første gang var i 2007, hvor han som
19-årig blev belønnet for tre internationale førstepladser, også dengang
med Allan Stig Rasmussen som
værste konkurrent.
www. skak.dk/

London Chess Classic
Fjorten dage efter VM-nederlaget i
Sotchi var Viswanathan Anand tilbage i topskak med turneringssejr i
London. En enkelt gevinst var nok,
i sidste runde mod Michael Adams,
for Vladimir Kramnik og Anish Giri
hentede også kun de tre ‘fodboldpoint’ én gang hver, og da deres sejre
blev vundet med hvid og Anands
med sort, gik førstepræmien til den
indiske eksverdensmester.
1 Anand IND
2 Kramnik RUS
3 Giri NED
4 Nakamura USA
5 Adams ENG
6 Caruana ITA


1
1
1
0
1

1 1 1
1 3
1 1
0 1
1 0 0
1 1 1

3
1
3
3

0

1
1
1
1
3


www. londonchessclassic.com/

7
7
7
6
4
4

Danmarksmesterskabet 2015 spilles 28. marts - 6. april i Svendborg. Indbydelsen (se side 46-47)
fortæller om et stævne med tilbud
for enhver smag: 7 runder eller 5
runder, det korte forløb endda med
valg mellem to startdatoer og fem
partier på enten fem eller tre dage.
Dertil en DM-klasse for kvinder,
to lynskak-turneringer – og så naturligvis Landsholdsklassen, hvor
de ti heldige (og dygtige!) skal
kæmpe om titel og ære.
Alt foregår på Hotel Svendborg,
også Dansk Skak Unions delegeretmøde (se indbydelse på skak.dk
og i Skakbladet nr. 2).
www. skak-dm.dk/

Støtteforeningens
generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 4. april 2015 kl. 18.00 på
spillestedet for DM i skak, Hotel
Svendborg, Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste
års kontingent
6. Valg af:
a) Formand: Finn Stuhr
er på valg
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Finn Stuhr, fmd.
www. dsus.dk/
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Foto: Anastasia Karlovich.

VM-match, Sotchi 2014

1
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Magnus Carlsen, Norge (2863)

½

1

0

½ ½

1

½ ½ ½ ½

1

–

6½

Viswanathan Anand, Indien (2792)

½

0

1

½ ½

0

½ ½ ½ ½

0

–

4½
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pts.

Magnus Carlsen, verdensmester
Født 30. november 1990 i Tønsberg, Norge.
Rating pr. 1. november 2014: 2863
Sekundanter: Peter Heine Nielsen (Danmark)
og Jon Ludvig Hammer Norge). Uofficielt også Michael
Adams (England) og Laurent Fressinet (Frankrig).
VM-erfaring:
VM-match 2013: Viswanathan Anand - Carlsen 3½-6½

Viswanathan Anand, udfordrer
Født 11. december 1969 i Madras (Chennai), Indien.
Rating pr. 1. november 2014: 2792
Sekundanter: Radoslaw Wojtaszek (Polen),
Grzegorz Gajewski (Polen) og Krishnan Sasikiran (Indien).
VM-erfaring:
PCA-VM 1995: Gary Kasparov - Anand 10½-7½
FIDE-VM 1998: Anatolij Karpov - Anand 5-3
FIDE-VM 2000: Anand - Alexei Shirov 5-3
VM-turnering 2007: 1. Anand, 2-3. Kramnik og Gelfand
VM-match 2008: Anand - Vladimir Kramnik 6½-4½
VM-match 2010: Anand - Veselin Topalov 6½-5½
VM-match 2012: Anand - Boris Gelfand 8½-7½
VM-match 2013: Anand - Magnus Carlsen 3½-6½

Magnus Carlsen stadig
Af Dan H. Andersen
Bare et år efter at have vundet verdensmesterskabet
skulle Magnus Carlsen til den igen. Af uransagelige
grunde havde FIDE bestemt, at VM-matcher skulle
holdes på lige år, og det var jo 2014. Men ville der
blive en VM-match? Da fristen for at afholde matchen
var kommet og gået, var der ingen bud, og mistanker
om det formålsløse i at bruge penge og kræfter på at
udarbejde et bud blev måske bekræftet, da FIDE lagde
matchen i Sochi i Rusland. Anand underskrev kontrakten uden at kny, men Magnus Carlsen og hans
manager Espen Agdestein slog sig i tøjret og krævede
en udsættelse. De var utilfredse med Sochi og havde
hellere set en vestlig storby som vært, hvilket også
kunne have skaffet en bedre præmiesum end de lo-
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vede 1½ million dollar til deling. Ifølge rapporter kom
finansieringen fra Aleksander Tkachev, guvernør i provinsen Krasnodar, en af Putins nærmeste allierede og
en af de russiske ledere og oligarker, som er sortlistet
af EU. Kunne Carlsen spille skak i Sochi uden at overtræde de vestlige sanktioner mod Rusland?
Men under disse praktiske uenigheder lurede skakpolitiske og storpolitiske spændinger. Magnus Carlsen støttede Kasparov i kampen mod den siddende
præsident for FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, mens
Ilyumzhinov på sin side havde udtalt under et besøg i
Rusland, at han så frem til den dag, hvor skaktronen
vendte tilbage til Rusland. Så der er ingen varme følelser mellem verdensmesteren og FIDE-præsidenten.

Magnus Carlsen
– hyldes som verdensmester af Wiswanathan Anand
og FIDE-præsident Kirsan Ilyumzhinov

www. sochi2014.fide.com/

g verdensmester
Til sagen hører, at Kirsan Ilyumzhinov er en klient af
Ruslands præsident Vladimir Putin, som har ambitioner om at bruge skak som en del af Ruslands soft
power i den inden- og udenlandske propagandakamp.

VM-skak til Vinter-OL
Vinter-Ol 2013 i Sochi havde været en stor succes for
Putin og Rusland, om end propagandaværdien i manges øjne blev forringet af de groteske omkostninger,
historier om korruption i milliardklassen, fordrivelse
af beboere, og generel forundring over meningen med
at lægge et vinter-Ol i et feriested kendt for sine varme
somre og milde vintre. Men succes eller ej, så sad
Rusland nu med en hvid elefant til 280 milliarder kro-

ner, og man ville jo gerne bruge de flotte bygninger til
et eller andet. Med verdensmesterskabet i skak i Sochi
kunne Putin slå to fluer med et smæk. Rusland ville få
god omtale, og Sochi blive lanceret som stedet for
store events. En sidste krølle på historien er, at den
nyvalgte præsident for det russiske skakforbund
Andrei Filatov hører til Putins kreds og er forretningsmand med interesser i bl.a. bygningsindustrien,
og forudsigeligt nok stod hans firmaer for en stor del
af entreprenørarbejdet med olympiaden.
En snu plan, men der manglende en enkelt detalje:
Verdensmesterens underskrift, og han syntes ikke at
ville bide til bolle. Mange regnede med, at han ville
vise d’herrer Putin, Filatov og Ilyumzhinov, at man
2014 /1/7
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... VM-MATCH: CARLSEN - ANAND

ikke bare sådan regnede verdensmesteren for en selvfølge, men på
fristens allersidste dag den 7. september satte Magnus Carlsen pen til
papir og skrev under.
Det var efter afslutningen af
Sinquefield Cup 2014, hvor Fabiano
Caruana havde sejret overlegent med
8½/10, og Carlsen havde listet sig
ind som nr. 2 med 5½/10.
Jeg tror, at Carlsen simpelthen
ikke havde lyst til at spille i Sochi,
var utilfreds med præmiesummen og
vred på FIDE. Men hverken han eller skakverdenen kunne se endnu en
splittelse i øjnene, og Magnus Carlsen ville vise, at han kunne vinde
over Anand overalt, også i Sochi. Så
han tog en rask beslutning og gik til
manges overraskelse og alles tilfredshed med på at spille VM-match
i russiske Sochi i november 2014.
Spillestedet var mediecentret fra
OL, og spillerne med delegationer
var indlogeret i hver sin fløj på 8. sal
i femstjernede Radisson Blu Paradise Resort and Spa. Arrangementet
klappede perfekt, og hjemmesiden
var virkelig elegant.
Det var efter min mening ikke ideelt, at der ikke var en skærm mellem
spillere og tilskuere, for det kunne
have skabt en meget uheldig situation, hvis en eller flere tilskuere havde gispet højlydt efter Carlsens 26.
Kd2?? i 6. parti. Men eneste mislyd
var vist, da et nygift par flyttede ind
i en suite på Anands fløj, og de mere
auditoriske aspekter af deres kærlighed frygtedes at forstyrre udfordrerens nattesøvn og koncentration.

Sekundanterne
Under åbningsceremonien så Magnus Carlsen som sædvanlig ud som
om, han hellere ville spille basketball eller være hjemme med sit Anders And blad, men han kunne ikke
være utilfreds med lodtrækningen.
Han fik sort i 1. parti, men hvid i 6.
og 7., fordi man vendte farver i midten af matchen. Hvis matchen gik
over 11 partier, ville Carlsen have
haft seks hvide mod Anands fem.
NRK sendte matchen direkte, og
der var en mindre hær af norske pres-

8
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Magnus Carlsen og Peter Heine Nielsen på toppen – her Ritsengrat ved Zermatt
under VM-forberedelserne i Schweiz. Med på bjerget og bag kameraet var Carlsens
norske sekundant Jon Ludvig Hammer, som under VM arbejdede hjemmefra.

sefolk, mens den indiske tilstedeværelse var mere begrænset. Anand
afslørede, at hans sekundanter var
Wojtaszek, Sasikiran og Gajewski,
mens Carlsen jokede med, at han
havde ‘the Dane and the Hammer’.
Det varede lidt, før alle forstod, at
han mente Peter Heine Nielsen og
Jon Ludvig Hammer. Det var dog
kun Peter Heine, som var med ham i
Sochi. Jon Ludvig sad pænt hjemme
i Norge med passende computerkraft
og kommunikerede over Skype. Ellers var Carlsen som sidst ledsaget
af en mindre delegation med far, manager, kok m.fl., og søstrene skiftedes vist til at komme på besøg.
Alle regnede med, at begge spillere havde nogle skjulte sekundanter, og for Carlsens vedkommende
viste det sig i hvert fald at være korrekt. Den mest prominente var den
13. verdensmester Gary Kasparov,
som før og under matchen var i kontakt med Peter Heine. Men hjemme
på Kragerø Resort i Norge var også
Michael Adams og Laurent Fressinet
travlt beskæftiget med analyser.

Forudsigelser
Ingen VM-match uden forudsigelser, og de var meget ens. Carlsen
ville vinde, men med mere besvær
end sidst. Anand var genopstået som
en fugl Føniks ved sensationelt at
vinde kandidatturneringen og siden
Bilbao Grand Slam Final.
Men hvad med Magnus? Han nød
i hvert fald livet. Han spillede opvisningspartier med Mark Zuckerman og Bill Gates, var medforfatter
på Anders And, model for G-Star,
udsendte sin egen Magnus Carlsen
app, hvor man kan prøve kræfter
med Magnus i alle aldre, og man
undte ham det. Godt for skak, godt
for Magnus’ bankkonto, men hvad
med skakken? Havde han overhovedet tid til at studere skak?
I begyndelsen gik det godt. Flotte
sejre mod de bedste i Zurich Chess
Challenge 2014 januar-februar og
Shamkir april. I Norway Chess blev
han skuffende nr. 2 efter Sergey
Karjakin, men VM i lyn og hurtigskak i Dubai var en triumf. Nu havde
Magnus alle tre skakkroner, men så

gik der grus i maskineriet. Ved OL i
Norge scorede han kun 6/9 og tabte
to partier. Til slut kom Caruanas triumf i Sinquefield, og Carlsens rating
var nu nede på 2863.
Men alligevel. Carlsen måtte være
favorit. Sergei Shipov udtrykte det
klart og tydeligt: Carlsen ville vinde,
fordi han var den stærkeste, og fordi
det var bedst for skakken. Gary
Kasparov var endnu mere kortfattet: Carlsen ville vinde, fordi han var
den bedste! To points forspring til
Carlsen var eksverdensmesterens
bud. Og den 8. november 2014 gik
det så løs.

Spændende matchstart
1. parti blev en god start for Carlsen.
Anand fulgte ikke op på sin åbningsoverraskelse med tilstrækkelig energi og blev langsomt nedspillet, indtil
en unøjagtighed tillod ham at redde
situationen med et only move.
Endnu bedre gik det for verdensmesteren i 2. parti, hvor Anand efter
at have under langvarigt pres gjorde
en grov fejl og opgav trækket efter.
Mange spurgte sig selv, om matchen
allerede var afgjort. Først reddede
Anand med de hvide brikker en remis med det yderste af neglene, og
nu blev han nedspillet med sort.
3. parti gjorde dog ende på alle
spekulationer om en kort match.
Anand vandt overbevisende efter at
have påvist et hul på størrelse med
Rådhuspladsen i Carlsens åbningsrepertoire. Men Carlsen forfaldt ikke
til bebrejdelser, i det mindste ikke
offentligt: ‘Når noget går galt, er det
altid min fejl.’
Redaktøren af The Week in Chess,
Mark Crowther, mente, at Carlsen
nok bare havde kikket på en fil med
partier, men ikke studeret varianten
grundigt. Generelt var Crowther af
den opfattelse, at Carlsen næppe
havde arbejdet meget med skak det
forløbne år, og at han ikke var forberedt på det niveau, man normalt
kender fra VM-matcher. Carlsen udtalte efter matchen, at han først fik
ro over sit spil efter sine to hvide
partier i 6. og 7. runde.

Peter Heine Nielsen
kommenterer:

1. parti

Viswanathan Anand
Magnus Carlsen
Grünfeldindisk / D85
Anand har altid mest været 1.e4-spiller, men i VM-matcherne har han af
taktiske grunde ofte spillet 1.d4. I
forrige års match mod Carlsen var
han længe tro imod 1.e4 blot for at
løbe panden mod ‘Berlinmuren’, og
at han ikke igen tillader det scenarie
var ingen sensation.
1. d4!? Sf6 2. c4 g6!? 3. Sc3 d5
I det ene parti i forrige opgør, hans
sidste med hvid, hvor Anand valgte
1. d4, spillede Carlsen det mere solide nimzoindisk. Og vandt, efter
først at have været i problemer.
Grünfeldindisk leder typisk til skarpere og mere konkrete varianter,
hvor forberedelser spiller en stor
rolle. Og for begge parter må det
have stået klart, at Anand havde brug
for at vinde åbningsfasen for at have
en chance i matchen. Hvorfor skarpe
teoridueller umiddelbart ikke burde
være til Carlsens fordel. Men af og
til må man gå lidt imod en overordnet strategi for ikke at blive alt for
forudsigelig.
4. cxd5 Sxd5 5. Ld2!?
En sidevariant der er blevet populær
de senere år. Hvid vil slå tilbage med
løberen på c3, og eventelt derefter
afbytte de sortfeltede løbere. Hvids
håb er kontrol over centrum, men
uden en Lg7, som ofte i grünfeldindisk bliver aktiv.
5... Lg7 6. e4 Sxc3 7. Lxc3 0-0 8. Dd2
Sc6!?
8... c5 er hovedvarianten, men Carlsen vælger en sidevariant, bl.a. spillet af Nepomniachtchi.
9. Sf3 Lg4 10. d5 Lxf3 11. Lxg7 Kxg7
12. gxf3 Se5 13. 0-0-0!?
Teknisk set en nyhed, men computerens foretrukne træk.
13... c6 14. Dc3 f6 15. Lh3 cxd5 16.
exd5 Sf7 17. f4 Dd6 18. Dd4 Tad8 19.
Le6 Db6 20. Dd2 Td6









^





^  
 
   
   
   

 






En interessant struktur, som Anand
tydeligvis havde forberedt. Han spillede åbningen hurtigt, hvorimod
Carlsen tænkte en del. Hvids bønder
på kongefløjen har svagheder, men
deres dynamiske potentiale mere end
opvejer dette. Med h2-h4-h5 eller f4f5 Kan Hvid åbne til den sorte konge.
Løberen på e6 er stærk og forhindrer,
at Sort kan udnytte c-linien. Der var
enighed om, at Anand stod lovende.
21. The1?!
Men her taber Anand tråden. 21. Kb1
Sd8 22. Lg4 e6 23. Lf3 exd5 24. h4
ville give mere end rigelig kompensation for den ofrede bonde. Nu derimod overtager Carlsen initiativet.
21... Sd8! 22. f5 Sxe6 23. Txe6 Dc7†
24. Kb1 Tc8
Endnu bedre virker 24... Tfd8!? direkte, hvorefter Anand har problemer med sine svage bønder. 25. De3
Txe6 26. Dxe6 Dd7 er vældig ubehageligt for Hvid.
25. Tde1 Txe6 26. Txe6!
På 26. fxe6 er 26... Dxh2 stærkt, og
26. dxe6 Dc5!, men nu derimod gør
trykket mod e7, at Hvid har tilstrækkeligt modspil.
26... Td8 27. De3 Td7 28. d6?!
En unødvendig forceren. Efter f.eks.
28. fxg6 hxg6 29. h4 står Hvid stadig fint.
28... exd6 29. Dd4 Tf7 30. fxg6 hxg6
31. Txd6 a6 32. a3 Da5 33. f4 Dh5
Anand står umiddelbart mest aktivt,
men Carlsens konge er sikker, hvorfor han kan angribe den sorte bonde
på h2.
34. Dd2?!
34. De4 Dxh2 35. Td8! Sikrer ifølge
computerne modspil til omgående

2015 /1/9
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remis, men i begyndende tidnød er
det forståeligt, at Anand ikke finder
sådanne ressourcer.
34... Dc5 35. Td5 Dc4 36. Td7 Dc6 37.
Td6
37. Txf7† Kxf7 er ubehageligt for
Hvid, da den sorte konge på sigt kan
gå frem og angribe de hvide bønder.
37... De4† 38. Ka2 Te7 39. Dc1 a5!
40. Df1 a4!
Tidnøden har været god for Carlsen,
der har udbygget sin fordel. Anand
lider under, at hans konge aldrig er
sikker, især efter Sorts stærke randbondetræk. Optimismen i den norske lejr var naturligvis stor.
41. Td1 Dc2 42. Td4
















^













   
  
  
42... Te2?
Dette logiske træk koster reelt et
halvt point. Efter 42... Te3! er den
sorte stilling tæt på vundet. Efter 43.
Dd1 Dxd1 44. Txd1 er slutspillet
meget fordelagtigt for Sort. Hans
konge kan via h6-h5 begynde at angribe de hvide bønder, og med Tb3
og b7-b5 sikrer han sig fuld kontrol
på dronningfløjen. Og efter 43. Td7†
Kh6 44. Txb7 er 44... Tb3! pointen.
45. Txb3 axb3† 46. Ka1 Dxh2 fortsat materielt lige, men kongestillingerne en afgørende forskel.
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Analyse.
Hvids konge er lukket inde på a1, og
kun så længe a-bonden står på a3, er
hans konge sikker. Men i så fald kan
Sort gå frem med kongen og eventuelt angribe f4-bonden, og med Hvids
dronning låst til førsterækken pga.
matten i bunden, er der ikke meget
modspil. Derfor er en fremmarch
med a-bonden logisk, men det blotter Hvids konge. Stillingen efter 42...
Te3 er derfor mere trøstesløs, end
den synes ved første øjekast.
43. Tb4
Et ideelt felt for tårnet. Dækker b2
og f4, angriber b7.
43... b5

























   
   
 

 
44. Dh1!
Eneste træk, men sikrer modspil
præcist i tide.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
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44... Te7
44... Te3!? med ideen Tb3 er sidste
chance, men med en vis risiko. Carlsen vælger det sikre.
45. Dd5 Te1 46. Dd7† Kh6 47. Dh3†
Kg7 48. Dd7†
Og remis ved evig skak.
½-½

2. parti

Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Spansk / C65
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6
Berliner-forsvaret, som var begges
hovedforsvar mod 1. e4 i forrige
match. På sin vis skulle enten slutspil eller relativt tørre midtspil favorisere Carlsen, men Anand har tillid til den sorte stillings objektive
kvaliteter.
4. d3 Lc5 5. 0-0 d6 6. Te1 0-0 7. Lxc6
bxc6 8. h3 Te8 9. Sbd2 Sd7!?
9... h6 ville give trækomstilling til
et parti Adams - Kramnik, hvor russeren 10. Sf1 d5 11. exd5 var nødt
til at slå igen med dronningen. Nu
derimod overdækker Anand e5.
10. Sc4
Her gav 10. Sf1 ikke den store mening, da 10... d5 11. exd5 cxd5 nu er
muligt, uden at e5 falder.
10... Lb6 11. a4 a5 12. Sxb6!?
Umiddelbart en overraskende beslutning, for det kunne ligne, at
Hvids eneste trumf var, at springeren på c4 dominerede den sorte løber. Men Carlsen vurderede, at det
var svært at udnytte dette, og han
prøver i stedet aktivitet i centrum.
12... cxb6 13. d4 Dc7
Intet galt med dette, men 13... c5!?
er mere konkret, og da 14. c3 for at
dække d4, spærrer for Hvids plan i
det følgende, var der formentlig fulgt
14. d5 Sf8, hvor Sort hurtigt får spillet f7-f5. Hvid står dog stadig fint
efter 15. Ta3 f5 16. exf5 Lxf5 17.
Sd2, men i forhold til partiet, må
dette være en forbedret version for
Sort. Han er mere aktiv på kongefløjen, og et hvidt angreb dér er urealistisk. Og da Sc4 og Tb3 blot pare-

Foto: Anastasia Karlovich.

Dxd4 Db4! Og nu må Hvid enten
tillade dronningafbytning eller efter
29. De3 Td8 tillade Sort modspil.
Slutspillet er måske stadig godt for
Hvid, men vældig svært at vurdere,
hvorimod partifortsættelsen blot sikrer Hvid en behagelig stilling.


Anand og Carlsen i 2. parti – begge koncentreret, men verdensmesteren vandt.

res med Tb8, er det svært at se, hvordan Hvid kommer videre.

 
   
   
   
  
   
 

 
14. Ta3!
Kreativt og typisk Carlsen, der elegant udnytter de små ting i stillingen. Indskuddet af trækkene a4/a5
giver denne mulighed, men det kræver en god del mod og optimisme at
satse på et kongeangreb i en stilling,
der umiddelbart virker rimeligt solid for Sort.
14... Sf8 15. dxe5 dxe5 16. Sh4
Igen tager Carlsen de småting han
kan få. At Anand placerede sin dronning på c7 gør, at Carlsen enklere
kan mobilisere på kongefløjen, men
umiddelbart virker det ganske optimistisk.
16... Td8 17. Dh5 f6 18. Sf5
Carlsens angreb tager form, men
spørgsmålet er, om Anand lader sig
dupere? Efter 18... Kh8 19. Tg3 Se6
er det uklart, hvordan Hvid forstær-

ker sin stilling. Det ville efterlade
Carlsen i dilemmet enten at satse alt
med f.eks Tg4-h4 eller et mere realistisk koncept, hvor han trækker sig
tilbage og holder stillingen i balance.
Typisk Carlsen. Han er god til at
lægge pres uden at gå over grænsen,
og her er det Anand, der går galt, før
Carlsen ville få et svært valg.
18... Le6?! 19. Tg3 Sg6

 ^ 
   
   
   
  
   
 

  
20. h4!
Menneskeligt og stærkt. Computerne vil 20. Lh6!? gxh6 21. Txg6†
hxg6 22. Dxg6† Kf8 23. Dxf6† Df7
24. Dxh6†!? Carlsen indrømmede på
pressekonferencen efter partiet, at
han her kun så evig skak med 24.
Dh8†. Men meget kompliceret er 24.
Dxh6†!? Ke8 25. Dh8† Df8!? (25...
Kd7?! 26. Td1† Kc7 27. Dxe5† Kb7
28. Sd6† virker lovende for hvid,
med en god udgave af hovedvarianten) 26. Dxe5 Kf7 27. Sd4! Txd4 28.

 ^ 
   
   
   
  
   
 
   

20... Lxf5?!
Carlsens fordel bliver nu markant.
Anand havde det fantastiske forsvar
20... Kh8! 21. Txg6 Df7!!, hvor pointen er, at efter 22. Sxg7 Dxg6 23.
Dxg6 hxg6 24. Sxe6 Td6! er den
hvide springer fanget. Hvid har naturligvis forskellige muligheder og
behøver f.eks. ikke at slå på g6, men
Sort holder balancen, noget han er
langt fra i partiet.
21. exf5 Sf4 22. Lxf4 exf4 23. Tc3!
Vinder et tempo, da Te6 eller Df3
gør, at Sort er nødt til at bruge tid på
at redde c-bonden.
23... c5 24. Te6 Tab8?!
24... h6! gav den sorte konge et lufthul og var bedste chance for at
kæmpe. 25. Tc4 kan besvares med
25... Td4!, hvorfor det langsomme
25. Ta3!? fulgt af Ta1-e1 er bedst,
stadig med stor fordel.
25. Tc4 Dd7 26. Kh2 Tf8 27. Tce4 Tb7
28. De2?! b5!?
Anand kæmper det bedste, han kan,
og tvinger Carlsen til at regne præcist.
29. b3?!
29. Te7! vinder, da 29... Dd6 30. f3!
(for at hindre f3†) 30... Txe7 31.
Txe7 bxa4 32. De4 er knusende. Der
truer Db7, og efter 32... Kh8 33. Te8!
er der intet forsvar mod Dd3 eller
Dc6. At Carlsen ikke ser det, eller
ikke stoler på varianten, er nemt at
2015 /1/11
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forstå, men nu skrumper fordelen.
29... bxa4 30. bxa4 Tb4 31. Te7 Dd6
32. Df3 Txe4 33. Dxe4 f3† 34. g3


^

   
  
  
   
  
   










34... h5??
34... Dd2! kunne have givet Anand
store remischancer. Pointen er, at
efter 35. Dc4† Kh8 36. Df7 Dxf2†
37. Kh3 Df1† 38. Kg4 ser det ud til,
at Hvid sætter mat, men...






^ 
  
   
  
  
   
  
  
Analyse.

38... h5†!! 39. Dxh5† Kg8 holder
uventet remis, da 40. Dg6 nu har den
forskel til stillingen før Sorts 38...
h5†, at den hvide dronning ikke længere dækker c4, hvorfor: 40... Dc4†!
er muligt, med enten evig skak eller
41. Kh5 Tf7! med remis. Carlsen
måtte derfor søge sine gevinstchancer med 36. Dxc5!?, men stilligen er
tættere på remis end på hvid gevinst.
I stedet skete:
35. Db7!
Og Anand opgav, da han går mat på
7. række.
1-0
1½-½ til Carlsen, der forvaltede en
dårligere samt en lige stilling til to
gevinststillinger ved at udspille sin
modstander. Skakpressen skrev, at
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matchen var afgjort, og forskellen
fra at redde endnu en dårlig stilling
til remis, med det boost den slags
giver, til at tabe i ét træk er naturligvis enorm. Til den norske presse
sagde jeg noget fornuftigt, nemlig
at står det 1-0 i en fodboldkamp efter 15 minutter, ville man se kampen som netop startet. Og situationen er præcis den samme i matchen,
som man nu kalder afgjort. Men naturligvis var det svært ikke at være
optimist. Opvågningen var brat.
3. parti

Viswanathan Anand
Magnus Carlsen
Dronninggambit / D37
1. d4 Sf6 2. c4 e6
Carlsen skifter fra grünfeld til den
klassiske dronninggambit.
3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7 5. Lf4 0-0 6. e3
Sbd7 7. c5!?
I VM-mathen i Bonn 2008 spillede
Anand her 7. a3 mod Kramnik, der
dog udlignede nemt. Her fører han i
stedet partiet mod mere forcerede
varianter.
7... c6 8. Ld3!?
8. h3 har været mere populært på det
seneste, men dér har Sort flere forskellige rolige muligheder, hvorimod han nu nærmest tvinges ind i
følgende:
8... b6 9. b4 a5 10. a3 La6 11. Lxa6
Txa6

  ^
   
   
   
   
   
  

 
12. b5!? cxb5 13. c6 Dc8 14. c7
Kendt siden Karpov - Georgiev
2002, men senere ofte spillet med
den hvide bonde på h3 i stedet for h2

(når Hvid har slået på a6 direkte fra
f1).
14... b4 15. Sb5 a4!
15... bxa3?! 16. Da4 Lb4† 17. Ke2
fulgt af Tfc1 er godt for Hvid, der
har blokeret Sorts spil på dronningfløjen og selv har en farlig fribonde.
16. Tc1 Se4

 ^
   
   
   
   
   
  

 
17. Sg5!?
Introduceret af Aronian mod Adams
i Grandslam-turneringen i Bilbao
2013. Pointen er, at Sort ikke kan slå
to gange på g5, da dækningen af d6
dermed forsvinder, og et Sd6! derfor er muligt.
17... Sdf6 18. Sxe4 Sxe4?!
18... dxe4!? er computernes foretrukne og naturligt nok foreslået af
en lang række kommentatorer. Sort
ser ud til at holde remis i en lang
række komplicerede varianter. Om
Anand havde forberedt en vej til fordel eller måske ‘bare’ tvang Carlsen
til at spille en række komplicerede
forsvarstræk vides ikke. Men selv
da et smart strategisk valg af Anand,
hvor al fokus bliver på, hvem der
har de bedste forberedelser.
19. f3 Ta5?
Spillet af Adams mod Aronian i
ovennævnte parti, men den tabende
fejl. Efter 19... Sc3! 20. Sxc3 bxc3
21. Txc3 Db7 er der stadig rimelige
remischancer. Sort får tårnet til c8,
hvilket er markant mere behageligt
end at blokere med dronningen, og
b5-b4 eventuelt forberedt med Tb6
giver et vist modspil. Nu derimod er
det slut.
20. fxe4!
Teknisk set en nyhed, da Aronian
spillede det klart svagere 20. De2.

Computerne indikerer Anands træk
som klar fordel.
20... Txb5 21. Dxa4 Ta5 22. Dc6 bxa3
23. exd5 Txd5 24. Dxb6
Anand nævnte, at hans forberedelser sluttede her.
24... Dd7 25. 0-0
25. Da6!? Tc8 26. Tb1! er formentligt endnu stærkere, men Anands
valg er godt nok.
25... Tc8 26. Tc6
Hvids c-bonde gør forskellen, og han
kan langsont forstærke stillingen,
inden han prøver at bryde afgørende
igennem. Carlsen prøver med at aktivt modspil:
26... g5 27. Lg3 Lb4!?

 
 
  
  
   
   
  

 


Et godt tænkt forsøg. Dels er der
ideer med La5, dels kan 28. Da6
besvares med 28... Ta5. Var det ikke
for næste træk, har Sort faktisk ganske gode forsvarschancer, men:
28. Ta1!
Enkelt og stærkt. A-bonden er Sorts
eneste trumf, og med den solidt stoppet, forsvinder også Sorts chancer
for taktisk modspil. Carlsen forregner sig, men alternativet var at tabe
et langt parti. Nu bliver det et kort:
28... La5?! 29. Da6 Lxc7? 30. Dc4!
Bindingen i c-linien vinder en officer.
30... e5 31. Lxe5 Txe5 32. dxe5 De7
33. e6!
Naturligvis tillader han ikke Dxe5.
33... Kf8 34. Tc1
Og Carlsen opgav. 1½-1½. Al snak
om at matchen var afgjort forstummede.
1-0

Foto: Anastasia Karlovich.

‘Pas deg Carlsen. Nå er han farlig god.’ – Anand vandt 3. parti og udlignede,
hvorefter den norske presse fandt tiden inde til at advare Magnus Carlsen.

Jævnbyrdigt
Da Carlsen i 4. parti syntes at få en
lille, men klar fordel, tænkte mange
tilbage til den forrige match. Teymour Radjabov twittede, at der var
‘tortur på vej’, Anish Giri, at ‘Magnus lugter blod’. Men Carlsen stod
over for en ny Anand, som ikke brød
sammen, men neutraliserede verdensmesterens initiativ, da chancen
bød sig.
Samtidig med partiet forsøgte det
Europæiske Rumagentur (ESA) at
lande sonden Philae på komet 67P/
Chryumov-Gerasimenko. Man har
beregnet, at Philae berørte kometens
overflade i samme øjeblik, som
Anand spillede det reddende 41...
Dd2.

Forsidestof i Norge
Under og efter partiet bemærkede
mange, at Carlsen ikke så ud til at
være på toppen, og han ville ikke
tale med den norske presse. I Norge
var matchen forsidestof. Dagbladet
advarede: ‘Pas deg Carlsen. Nå er
han farlig god.’ Lige over den velmente advarsel var der overskriften

til en anden artikel: ‘Mobbeoferets
nye liv’.
5. parti blev endnu en en okay remis, om end Anand måske kunne
have presset mere. Stillingen i matchen var 2½-2½, men Carlsen havde
undgået at tabe endnu et sort parti,
og nu havde han to hvide i træk til at
afgøre matchen.
Det stod nu klart, at i modsætning
til Chennai året før kunne han ikke
vride chancer ud af sine sorte partier, men måtte satse på overleve
med sort og satse på sine hvide partier. Det var nyt for Carlsen, som
normalt spiller på gevinst mod alle
med begge farver.
Åbningen fra 3. parti havde han
ikke lyst til at gentage, så nu ser vi,
hvorledes verdensmesteren i resten
af matchen springer fra det ene forsvar mod 1. d4 til det andet. Det
havde en vis overraskende virkning,
men man fornemmer noget improviseret over hans åbningsvalg, og
han løb den risiko, at den fra mange
VM-matcher dybt forberedte Anand
havde en bombe liggende et eller
andet sted i et variantnet.
2015 /1/13
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Foto: Anastasia Karlovich.

Magnus Carlsen og Viswanathan Anand til højbords med Ruslands præsident Vladimir Putin i OL-byen i Sotchi.

4. parti

Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Siciliansk / B40
1. e4 c5!?
Ønsker Anand ikke at gentage en
åbning, han har tabt med, eller mere
at skærpe spillet mod en rystet modstander? I hvert fald et spændende
valg at bruge sit overraskelsesvåben
på dette tidspunkt i matchen.
2. Sf3 e6!?
Anands yndlingssicilianer med sort
har været Najdorf-varianten indledt
med 2... d6, men dér spiller Carlsen
ofte med succes 3. Lb5†, så inderens fokus har mere været på antisicilianere end valg af hovedvariant.
Og fordelen ved 2... e6 er netop, at
Hvids muligheder ud over 3. d4, har
sine begrænsninger.
3. g3!?
Typisk Carlsen, der har spillet trækket flere gange før. Man må næsten
formode, at Anand anså 3. g3 for
mere sandsynligt end 3. d4!
3... Sc6 4. Lg2 d5 5. exd5 exd5 6. 0-0
Sf6 7. d4 Le7 8. Le3 cxd4 9. Sxd4 Lg4
10. Dd3 Dd7
Sort har en isoleret bonde, men frit
officersspil, og med 10... Dd7 i stedet for kort rokade forhindrer han
både Sd4-f5 og h2-h3 og står tilfredsstillende.

14
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11. Sd2 0-0 12. S2f3 Tfe8 13. Tfe1 Ld6
14. c3 h6

 
  
   
   
   
  
   

  
15. Df1!
Åbningsfasen er overstået, og Carlsen begynder at gøre det, han er bedst
til, at udspille modstanderen. Df1 er
et træk, der viser kampvilje. Han vil
med h2-h3 forstyrre den sorte harmoni, og afhængigt af, hvor Sorts
løber går hen, agere derefter. Anand
står fint, men han tvinges til at være
aktiv.
15... Lh5 16. h3 Lg6 17. Tad1 Tad8 18.
Sxc6!? bxc6 19. c4
Forandrer stillingens karakter, så
Sort nu ikke længere har en isoleret
bonde, men hængende bønder. Uændret er det dog Hvids langsigtede
positionelle trumfer mod Sorts aktivitet.
19... Le4?!

Men her bliver Anand for solid fremfor at være aktiv. 19... Db7!? dækker d5 og muliggør derfor 20. cxd5
cxd5 21. Ld4 Se4!? Hvilket er en
væsentligt mere aktiv spillemåde for
Sort, f.eks. 22. Te3 Tc8, hvor c-linien får betydning, og Tb3 ikke er
det store problem, da dronningen har
gjort sin pligt, og d5 ikke længere er
en relevant svaghed.
20. Ld4 Sh7 21. cxd5 Lxd5?!
21... cxd5!? er mere aktivt og holder
e-linien lukket og forhindrer dermed
tårnafbytning. 22. Da6!? er derpå en
ambitiøs hvid fortsættelse, men 22...
Te7 giver fint modspil for Sort.
22. Txe8† Txe8 23. Dd3 Sf8 24. Sh4?!
Carlsen har som i 1. og 2. parti udspillet Anand, men igen er han lidt
unøjagtig i en lovende stilling. 24.
Lc3! fastholder en klar fordel. Mulighen Sh4 øger kraftigt i styrke pga.
trykket i d-linien, og bremser Sort
trækket med 24... Sg6, er 25. Dd4
stærk. Nu derimod formår Anand at
bytte nok brikker af til at sikre remis.
24... Le5 25. Lxd5 Dxd5 26. Lxe5 Dxe5
27. b3 Se6 28. Sf3 Df6 29. Kg2 Td8
30. De2 Td5 31. Txd5 cxd5 32. Se5 Df5
33. Sd3 Sd4 34. g4 Dd7 35. De5 Se6
36. Kg3 Db5 37. Sf4 Sxf4 38. Kxf4
Db4† 39. Kf3 d4
Carlsen havde ikke megen tid tilbage, men det er Anand, der måske

prøvede at udnytte modstanderens
tidnød og spiller upræcist.
40. De8† Kh7 41. Dxf7


 

   
   
  
 
   
   








41... Dd2!
Anand havde overset 41... Dc3† 42.
Ke4 d3 43. Df3!, men tog sig lidt tid
og fandt i stedet dette reddende træk.
42. Df5† Kh8 43. h4 Dxa2 44. De6 Dd2
45. De8† Kh7 46. De4† Kh8 47. De8†
Kh7
Og remis ved evig skak. For Carlsen
kunne man finde optimisme i, at han
igen formåede at tilspille sig chancer, for Anand i, at matchen stod lige,
og Carlsen syntes at have store problemer med sort. Åbningsduellen i
5. parti blev derfor imødeset med
stor spænding.
½-½

5. parti

Viswanathan Anand
Magnus Carlsen
Dronningindisk / E15
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6
Dronningeindisk, igen skifter Carlsen åbning.
4. g3 Lb4†!? 5. Ld2 Le7!?
Et meget lidt spillet system. Af topspillere er det Tiviakov, der har forsøgt sig med det. Konceptet er kendt
fra katalansk, men i partiet har Sort
spillet b7-b6 tidligere, hvilket Anand
naturligt prøver at udnytte, fremfor
blot at lave trækomstilling til gængse
katalanske varianter.
6. Sc3
Truer e4 og fremtvinger derfor Lb7.
På 6. Lg2 spiller Tiviakov 6... c6
fulgt af 7... d5.

6... Lb7 7. Lg2 c6 8. e4!?
Anand er konsekvent og spiller det
principielle.
8... d5 9. exd5!?
Tilbage i 1995 spillede Karpov mod
Tiviakov 9. cxd5 cxd5 10. e5 Se4
11. 0-0 0-0 12. Te1, men Sort ser ud
til at have fint modspil.
9... cxd5 10. Se5 0-0 11. 0-0
Hvids koncept er, at trykket mod d5
giver Sort problemer med udviklingen.
11... Sc6
En radikal måde at forsøge at løse
problemerne på. Hensigten er at
dække Lb7 med Sa5, hvorefter Sort
har tingene under kontrol, men Hvid
har en taktisk sekvens:
12. cxd5 Sxe5
12... Sxd5 13. Sxd5 exd5 er trist for
Sort, der står mere passivt i en symmetrisk struktur.
13. d6! Sc6 14. dxe7 Dxe7 15. Lg5!
Hvis Sort når at konsolidere sig, står
han fint, men Anand gennemfører
d4-d5 med taktiske midler og viser,
at den isolerede bonde er en dynamisk faktor og ikke en svaghed.
15... h6 16. d5


  ^
   
   
  
   
   
   
 

16... Sa5!
16... Tad8 ser logisk ud, men 17.
Lxf6 Dxf6 18. dxc6 Txd1 19. Tfxd1
Lc8 20. Tac1 er tæt på afgørende
hvid fordel. C-bonden bakkes godt
op af de hvide officerer, og sort
modspil er ikke i sigte.
17. Lxf6 Dxf6 18. dxe6 Dxe6
Computerne foreslår 18... Lxg2 19.
exf7† Dxf7 20. Kxg2 Sc4, men for
et menneske er det svært at tro, at
man har tilstrækkelig aktivitet for en
bonde.

19. Te1 Df6 20. Sd5 Lxd5 21. Lxd5 Tad8
22. Df3!
Anand spillede ganske hurtigt og var
klart bedre forberedt på denne sidevariant, end vi havde håbet. Og her
følger han op med at spille stærke
træk. Slutspillet efter 22... Dxf3 23.
Lxf3 er ubehageligt, da løberen på
d5 kan blive en magtfaktor, og Te7
er kraftigere end et sort Td2.
22... Dxb2! 23. Tad1 Df6!
Med fjernelsen af b2-bonden forsvandt truslen om b4, hvorfor springeren nu er sikker på a5. Sorts struktur på kongefløjen er naturligs grim,
men med ganske gode forsvarsmæssige kvaliteter.
24. Dxf6 gxf6 25. Te7 Kg7











^






^










   
   

 
26. Txa7?!
Et vigtigt moment i matchen. Anand
spiller for forsigtigt. 26. Kg2 med
truslen 27. Lxf7!, eller 26. Tc7!?, der
hindrer springeren i at gå til c6, fastholdt et tryk på den sorte stilling, og
Carlsen ville have et langt forsvar
foran sig. Nu får Anand straks bonden igen, men prisen er afviklinger.
26... Sc6 27. Tb7 Sb4 28. Lb3 Txd1†
29. Lxd1 Sxa2 30. Txb6 Sc3 31. Lf3 f5
32. Kg2 Td8 33. Tc6 Se4 34. Lxe4 fxe4
35. Tc4 f5 36. g4 Td2 37. gxf5 e3 38.
Te4 Txf2† 39. Kg3 Txf5
Igen fik Anand pres grundet bedre
forberedelser, mens Carlsen var
bedst i den spillemæssige fase. Som
følge af matchreglerne havde Carlsen nu hvid i de to næste partier. Hvis
Anand kunne holde matchen lige,
ville han med tre hvide i de sidste
fem have et godt udgangspunkt.
½-½

2015 /1/15
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... VM-MATCH: CARLSEN - ANAND

Først Magnus Carlsen og derpå Anand
oplevede skakblindhed under 6. parti,
og i de efterfølgende virkede han træt.

Historisk skakblindhed
Ingen forstod Anands åbningsvalg
med sort i 6. parti, hverken under
eller efter partiet. Hikaru Nakamura
var først ude og proklamerede, at han
simpelthen hadede det, Radjabov, at
det var noget forfærdeligt noget at
ødelægge sin weekend på. Både
Kramnik og Kasparov hævdede at
have analyseret og afvist varianten
‘dengang’.
Åbning eller ej, så vil partiet blive
husket for spillernes skakblindhed i
26. træk. Man kan se på videoen, at
de begge indser deres fejl sekundet
efter at have sluppet brikken.
Mark Crowther bad på twitter
journalisterne om at vise ansvarlighed på pressekonferencen, mens Jan
Gustafsson og Chess24 var mindre
hensynsfulde og producerede fluks
en video med de ti værste overseelser
i et verdensmesterskab. Carlsen og
Anand scorede en 2. plads på deling. Nr. 1 var Chigorin - Steinitz,
1892, hvor Chigorin i en gevinststilling tillod mat i to.
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Men verdensmesteren fulgte ikke
op med en knock out i 7. parti.Vishy
holdt stand, og noget tydede på, at
det var Carlsen, som i stedet for at
udmatte den ‘gamle’ udfordrer kørte
sig selv træt.
Anand klarede at være i defensiven gennem hele 122 træk, og Nigel
Short udtrykte på twitter sin uforgribelige mening om kunsten at forsvare sig: ‘Psykologisk er hemmeligheden ved et godt forsvar at lade
som om man nyder det.’
Heromkring bemærkede man, at
Carlsen så ud til at være lidt sløj, og
i begyndelsen af 8. parti, syntes han
at være ved at falde i søvn. På nettet
florerede teorier om, at verdensmesteren nok havde været meget tidligt oppe for endnu en gang at tjekke
de kritiske varianter efter sin planlagte nyhed i dronninggambit. Efter
matchen fortalte Carlsen, at det var
medicin mod hans dårlige hals, som
havde gjort ham søvnig.
Det efterfølgende 9. parti blev
matchens korteste, og på sin vis en
triumf for Anand, som med sort fik
udlignet til trækgentagelse efter blot
20 træk. Men nu var stillingen 5-4,
og hver remis bragte Carlsen tættere på matchsejren.

Tiger uden springkraft
Langt hen ad vejen var 10. parti en
imponerende præstation af Anand,
men endnu en gang så man, hvorledes han i det afgørende øjeblik ikke
havde fysik eller psyke til at videreføre presset, og Carlsen slap med
endnu en forskrækkelse. Sergei
Shipov, som før har været kritisk
over for Anand, sagde det på sin egen
uforlignelige måde:
‘Det føles som om matchen endte
i dag. Hvis man lader sin modstander slippe så let selv i så forfærdelige
stillinger, så... Det virker som om
Anand i åbningen skal have +–, en
absolut vindende stilling, som han
gjorde det i 3. parti. Ellers kan han
ikke klare at vinde. Vores tiger er
blevet gammel. Han er blevet gammel... der er ikke samme kraft som
før. Hans tænder er slidt ned, springet er borte.’

6. parti

Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Siciliansk / B41]
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4!?
Atypisk Carlsen, men på den anden
side behageligt, at man både kan
overraske og samtidig spille det bedste træk!
3... cxd4 4. Sxd4 a6!?
Et sjældent træk fra Anands hånd,
men med Gajewski blandt sekundanterne bestemt ingen stor overraskelse.
5. c4!? Sf6 6. Sc3 Lb4
6... Dc7 7. a3 blev spillet i et parti
mellem Kasparov og Kramnik, som
et stykke ad vejen går for at være et
modelparti for Hvid i pindsvinestrukturen. Senere var Kramnik dog
tæt på at vinde, men åbningsmæssigt
vandt Kasparov den duel.
7. Dd3!?
Ser lidt klodset ud, men praksis har
vist, at får en behagelig stilling.
7... Sc6?!
Mere gængs er 7... d5 med en symmetrisk struktur, som er marginalt
mest bekvem for Hvid. 8. exd5 exd5
9. Le2 0-0 10.0-0 Sc6 11. Sxc6 bxc6
12. Lg5 blev spillet i Anand - Svidler
2005, så inderen var på ingen måde
i ukendt farvand.
8. Sxc6 dxc6 9. Dxd8†!
Måske havde Anand undervurderet
dette i sine forberedelser? 9. e5 er
oftere spillet, og det kan virke ulogisk at afbytte frivilligt. Men efter
9. e5 Dxd3 10. Lxd3 er den hvide
løber på d3 ikke specielt godt placeret, og Sort kan stadig rokere.
9... Kxd8 10. e5 Sd7
På 10... Se4 har Hvid den taktiske
pointe 11. a3, idet 11... Lxc3† 12.
bxc3 Sxc3 13. a4! efterlader springeren på c3 i problemer og stort set
er uspilleligt for Sort.
11. Lf4 Lxc3† 12. bxc3 Kc7
Umiddelbart kunne man tro, at slutspillet er fint for Sort. Hans stilling
er uden umiddelbare svagheder, og
han kan fuldføre sin udvikling problemfrit.

   ^
   
   
   
  
   
  

  
Og dog. Hvids dobbeltbonde er måske nok grim, men uden større betydning, og løberparret, feltet d6
samt muligheder på kongefløjen er
derimod relevante faktorer. Sort står
solidt, men vældig passivt.
13. h4 b6 14. h5 h6 15. 0-0-0 Lb7 16.
Td3 c5 17. Tg3 Tag8 18. Ld3 Sf8
Anand har forsvaret sig logisk og
godt og truer nu 19... g5 eller 19...
g6, der vil skabe en del modspil, eller afvikling af kongefløjen. Men
efter Carlsens næste stærke træk er
Sorts modspil en illusion:
19. Le3! g6 20. hxg6 Sxg6 21. Th5!
Pointen med Hvids 19. træk. Nu når
Carlsen at stabilisere kongefløjen, og
Sort får ikke lettende afbytninger og
sidder tilbage med en svag bonde på
h6.
21... Lc6 22. Lc2 Kb7 23. Tg4 a5 24.
Ld1 Td8 25. Lc2 Tdg8

  ^
  
   
   
 
   
  

  
Carlsen slider lidt med at finde den
rigtige opstilling på kongefløjen, og
i forsøgene laver han det træk, som
VM-matchen måske mest vil blive
husket for:
26. Kd2??
Straks efter at have spillet 26 Kd2??
så Carlsen, at 26... Sxe5! 27. Txg8

Sxc4† 28. Kd3 Sb2†! vinder to bønder for Sort. Carlsen forlod brættet
tydeligt oprørt, de norske journalister gik i selvsving – men efter et
minuts tid spillede Anand et roligt
positionelt træk! For naturligvis
straks at opdage, hvilken mulighed
han havde overset. Varianten er simpel, problemet er, at fokus er på det
positionelle, ikke det taktiske.


  ^
  
   
   
 
   
  
   

26... a4??
Stillingens karakter er efter dobbeltfejlen ikke ændret i forhold til forrige træk, men psykologisk er forskellen markant. Og nærmest knusende for Anand.
27. Ke2 a3 28. f3 Td8 29. Ke1 Td7 30.
Lc1 Ta8 31. Ke2 La4! 32. Le4†


   
 
   
   
 
  
 
   

32... Lc6?
Men måske dette reelt var det afgørende øjeblik i matchen? Anand trak
hurtigt og modløst, og hvor hårdt han
end havde det efter at have misset
kæmpechancen i 26. træk, var dette
hans chance. Med 32... Ka7! ændrer
han stillingens karakter, for efter 33.
Lxa8 Kxa8 34. Lxa3 Td1 35. Txh6
Ta1 har Sort rimeligt modspil. Stadig bedre for Hvid, men en helt anden kamp, og den psykologiske for-

skel, det ville have gjort at reddet
dette parti, havde været enorm! I stedet skete:
33. Lxg6 fxg6 34. Txg6 La4 35. Txe6
Td1 36. Lxa3 Ta1 37. Ke3 Lc2 38. Te7†
Anand opgav. 3½-2½ til Carlsen,
igen virkede det, som matchen var
tippet markant til hans fordel.
1-0

7. parti

Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Spansk / C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0
Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5
Sf5 8. Dxd8† Kxd8 9. h3 Ke8 10. Sc3
h5 11. Lf4 Le7 12. Tad1 Le6 13. Sg5
Th6 14. g3 Lxg5 15. Lxg5 Tg6 16. h4 f6
17. exf6 gxf6 18. Lf4 Sxh4 19. f3


  
   
  
   
   
  
  
 

Hvids bondeoffer er kendt, Anand
har endda selv spillet det med hvid.
På mit forslag! Siden da har der dog
været en del udvikling, og at Carlsen igen overrasker med at spille en
hovedvariant, viser hans fleksibilitet.
19... Td8 20. Kf2!?
Den sidste nye finesse, Anand slog
først på d8 i et parti mod Nakamura
i 2011.
20... Txd1 21. Sxd1 Sf5 22. Th1 Lxa2
23. Txh5 Le6 24. g4 Sd6 25. Th7
Hertil følger de stadig Giri - Radjabov spillet tre uger tidligere i Grandprix turneringen i Tashkent.
25... Sf7
Radjabov spillede 25... f5 og holdt
remis efter noget besvær. Anand
tænkte en del i det følgende og be2015 /1/17
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sluttede sig for at søge sine chancer
i et langt, teknisk forsvar.
26. Se3 Kd8 27. Sf5 c5 28. Sg3 Se5!?
Computerne er skeptiske, men er
følgende slutspil remis, er det markant bedre end et trist passivt forsvar.
29. Th8† Tg8 30. Lxe5 fxe5 31. Th5
Lxg4!? 32. fxg4 Txg4 33. Txe5 b6

























  
   
  

  






34. Se4?!
Sergey Shipov pointerede i sine
kommentarer, at her havde Carlsen
en gylden chance. 34. Te4!, og da
tårnafbytning formentlig giver Hvid
et vundet slutspil, må Sort flytte tårnet baglæns, hvorefter 35. Ta4!
fremtvinger det svækkende a7-a5.
Nok til at vinde på, og hvad hvis Sort
havde spillet 33... Tb4!? i stedet for
33... b6? Gode, men svære spørgsmål.
34... Th4 35. Ke2 Th6 36. b3 Kd7 37.
Kd2 Kc6 38. Sc3 a6 39. Te4 Th2† 40.
Kc1 Th1† 41. Kb2 Th6 42. Sd1 Tg6 43.
Se3 Th6 44. Te7 Th2 45. Te6† Kb7 46.
Kc3 Th4 47. Kb2 Th2 48. Sd5 Td2!
Sort er naturligvis nødt til at forstyrre, så Hvid ikke når at true to
gange på c7.
49. Sf6 Tf2 50. Kc3 Tf4 51. Se4 Th4
52. Sf2 Th2 53. Tf6 Th7 54. Sd3 Th3
55. Kd2 Th2† 56. Tf2 Th4 57. c4 Th3
58. Kc2 Th7 59. Sb2 Th5 60. Te2 Tg5
61. Sd1 b5
Her ses forskellen ved, at Sort ikke
har spillet bonden til a5. Nemlig at
han får aktivt modspil, inden Hvid
når Sc3-d5 med angreb på c7.
62. Sc3 c6 63. Se4 Th5 64. Sf6 Tg5
65. Te7† Kb6 66. Sd7† Ka5 67. Te4
Tg2† 68. Kc1 Tg1† 69. Kd2 Tg2† 70.
Ke1
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70. Kd1!? Tg3 71. Sxc5 Kb4 72.
Sxa6† Kxb3 73. c5 er tæt på at vinde,
men 73... Ka3! holder lige netop remis. Ideen er at spille Tg5 og derefter b4! under de rette omstændigheder, hvorefter Sort vinder c-bonden.
70... bxc4 71. Txc4 Tg3 72. Sxc5 Kb5
73. Tc2 a5 74. Kf2 Th3 75. Tc1 Kb4 76.
Ke2 Tc3 77. Sd3†
Eller 77. Txc3 Kxc3 78. Ke3 Kb4
79. Kd4 Kb5 80. Sd3 a4 osv.
77... Kxb3





















8. parti

Viswanathan Anand
Magnus Carlsen
Dronninggambit / D37
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7
5. Lf4 0-0 6. e3 c5
Tilbage til dronninggambit, men
med en ny variant. 6... c5 var tidligere hovedvarianten, men 6... Sbd7
har de seneste år fortrængt det, især
efter Kramniks angrebssejr over netop Carlsen i Dortmund 2009.
7. dxc5 Lxc5 8. a3 Sc6 9. Dc2 Te8!?
Dette er derimod meget uvanligt i



  
   
^  
  

  
78. Ta1
Det blev diskuteret, om det var
respektløst af Carlsen at spille videre. Spild af tid måske, men man
skal naturligvis altid have lov til at
prøve, og er chancen bare 1%, hvorfor så ikke forsøge?
78... Kc4 79. Sf2 Kb5 80. Tb1† Kc4
81. Se4 Ta3 82. Sd2† Kd5 83. Th1 a4
84. Th5† Kd4 85. Th4† Kc5 86. Kd1
Kb5 87. Kc2 Tg3 88. Se4 Tg2† 89. Kd3
a3 90. Sc3† Kb6 91. Ta4 a2 92. Sxa2
Tg3† 93. Kc2 Tg2† 94. Kb3 Tg3† 95.
Sc3 Th3 96. Tb4† Kc7 97. Tg4 Th7 98.
Kc4 Tf7 99. Tg5 Kb6 100. Sa4† Kc7
101. Kc5 Kd7 102. Kb6 Tf1 103. Sc5†
Ke7 104. Kxc6 Td1 105. Tg6 Kf7 106.
Th6 Tg1 107. Kd5 Tg5† 108. Kd4 Tg6
109. Th1 Tg2 110. Se4 Ta2 111. Tf1†
Ke7 112. Sc3 Th2 113. Sd5† Kd6 114.
Tf6† Kd7 115. Sf4 Th1 116. Tg6 Td1†
117. Sd3 Ke7 118. Ta6 Kd7 119. Ke4
Ke7 120. Tc6 Kd7 121. Tc1 Txc1 122.
Sxc1 ½-½

Af Dan H. Andersen
Anders And mod Makspuls Clarsyn.
Verdensmesteren i Anders And,
hvorfor ikke? Sovjet-patriarken VM
Botvinnik havde i hvert fald ikke
optrådt i det USA-kapitalistiske propagandablad, men med Magnus
Carlsen er det en anden sag. Han er
en stor fan, og udgiveren tilbød ham
at være medforfatter på en historie,
hvor han selv spillede med, naturligvis tilpasset seriens univers. Således blev Makspuls Clarsyn født,
og bladet, hvor han optræder, har
slået alle salgsrekorder i Norge.
Kort fortalt er handlingen, at Andeby er i ekstase, for verdensmesteren i skak, Makspuls Clarsyn, vil
spille et opvisningsparti mod den
bedste spiller fra Andeby. Men An-

forhold til det gængse 9... Da5. Og
vel ganske sigende for nordmandens
tilgang til åbningsfasen. Overraskelse er vigtigere end kvalitet.
10. Lg5
Mest kritisk er 10. 0-0-0, men det
havde vi naturligvis også forberedt
os på. Anands sikre, men ikke uefne
træk anså vi for mest sandsynligt.
10... Le7 11. Td1 Da5 12. Ld3 h6 13.
Lh4 dxc4 14. Lxc4 a6 15. 0-0 b5 16.
La2 Lb7
Carlsen spillede stadig ganske hurtigt, og efter f.eks. 17. Lxf6 Lxf6 18.
Se4 Le7 19. Td7 Db6! løber det hvide

initiativ ud i sandet.
17. Lb1 Tad8 18. Lxf6 Lxf6 19. Se4 Le7
20. Sc5 Lxc5 21. Dxc5

ders And er ikke imponeret. Skak er
held og intet andet, mener han og
lader sig ikke overbevise af Rip, Rap
og Rup, som insisterer på, at skak er
opfattelse, logik og fantasi.
Anders holder på sit og vædder et
års opvask på, at han kan besejre
Makspuls Clarsyn. De første træningspartier med nevøerne går ikke
godt for Anders, men en uges intensive studier bringer Anders så vidt,
at han kan besejre nevøerne, også i
blindskak, og selv Georg Gearløs’
skakrobot må bøje sig.
Så kommer den store dag, hvor
den store Makspuls Clarsyn møder
Andebys mester Anders And. Det
videre forløb vil jeg ikke afsløre,
men det ender selvfølgelig med Anders Andsk kaos.
Men hvilket parti spillede de?
I åbningsfasen bemærker Makspuls
Clarsyn ironisk/hånligt til Anders,
at han spiller som Kvakkamura. Det
må jo være Hikaru Nakamura, som

Carlsen fra tid til anden udveksler
trash talk med på nettet og i medierne og i øvrigt har en kolossal score
mod.
Fra brikkernes stilling og den variant, som Clarsyn lirer af sig til sidst,
er partiet Carlsen - Nakamura fra
Tata Steel 2011. Turneringen var en
triumf for Nakamura, som vandt sin
første superturnering foran bl.a.
Carlsen, Anand, Kramnik og Aronian, men mod Carlsen måtte han
endnu en gang ned. Partiet blev bragt
i Skakbladet nr. 2, 2011, side 30, og
kan ses som pdf på www.dsu.dk.
Den norske Anders And historie
med Makpuls Clarsyn blev oversat
til flere sprog og udkom i danske
Anders And & Co. som nr. 46, 2014.
Endda som et temanummer om skak,
hvor der fulgte et lille skakspil med.
Udgiveren Egmont var så venlig at
stille et større antal eksemplarer til
rådighed for Dansk Skak Union, som
vil vide at bruge dem godt.



^
 
   
   
   
   
  
 






21... b4!
Sikrer afbytninger til remis.
22. Tc1 bxa3 23. bxa3 Dxc5 24. Txc5
Se7 25. Tfc1 Tc8 26. Ld3 Ted8 27. Txc8
Txc8 28. Txc8† Sxc8 29. Sd2 Sb6 30.
Sb3 Sd7 31. Sa5 Lc8 32. Kf1 Kf8 33.
Ke1 Ke7 34. Kd2 Kd6 35. Kc3 Se5 36.
Le2 Kc5 37. f4 Sc6 38. Sxc6 Kxc6 39.
Kd4 f6 40. e4 Kd6 41. e5†
Ikke just spændende, men et godt
resultat, og Carlsens første nemme
remis med sort.
½-½

Anders And
(Hikaru Nakamura)



   
  
  
   
   
  
  
Makspuls Clarsyn
(Magnus Carlsen)

Her rablede det for Anders And, som
forvildet styrtede ud af lokalet, men
Nakamura er gjort af hårdere stof og
drak den bitre kalk til bunds.
29... gxh6 30. g7 Le7 31. Txh6 Sf7 32.
Dg6 Sxh6 33. Dxh6 Lf6 34. Dh8† Kf7
35. g8D† Txg8 36. Dxf6† Ke8 37. Te1†
1-0

Makspuls
Clarsyn har
spillet Lc1xh6,
og det rabler for
Anders And.
Kommentatoren
har en
påfaldende
lighed med
den norske
skakarrangør
Hans Olav
Lahlum.
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... VM-MATCH: CARLSEN - ANAND

9. parti

Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Spansk / C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0
Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5
Sf5 8. Dxd8† Kxd8 9. h3 Ke8 10. Sc3
h5 11. Se2 b6!?
11... Le7 er spillet oftere, men berliner-eksperten Kramnik har spillet
11... b6, så nogen stor overraskelse
var det ikke.
12. Td1 La6 13. Sf4 Lb7 14. e6


  ^
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14... Ld6!
Som så ofte er e6 fremstødet kritisk.
Enten giver det Hvid et stærkt initiativ, eller Sort får omgående fint
spil. Her det sidste:
15. exf7† Kxf7 16. Sg5† Kf6 17. Se4†
Kf7 18. Sg5† Kf6 19. Se4† Kf7 20.
Sg5†

Skakbladet

Realisme fra Carlsen. Åbningen var
ingen succes, men foran i matchen
er der ingen grund til at satse.
½-½

10. parti

Viswanathan Anand
Magnus Carlsen
Grünfeldindisk / D97
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5
Tilbage til grünfeldindisk! Anand
havde naturligvis efter 1. parti forberedt grünfeld grundigt til 3. parti,
men det var efterhånden godt 1½ uge
siden, hvorfor han tog sig lidt tid de
næste træk.
4. Sf3 Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0-0
7. e4 Sa6
7... a6 er den populære variant de
seneste år, hvorimod dette var populært, da Kasparov brugte det på
toppen af sin karriere.
8. Le2 c5 9. d5 e6 10. 0-0 exd5 11.
exd5 Te8 12. Lg5!?
Piket vandt over Kasparov i et berømt parti fra 1995 med 12. Td1.
Senere fandtes der dog gode fortsættelser for Sort.
12... h6 13. Le3!?
Et interessant koncept, spillet af
Anands sekundant Wojtazcek i
2012. Pointen er, at det fremtvungne
sorte h6 hindrer Sort i at følge et

SKAKHUSET
Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

Formanden for DSU opfordrede her i bladet: ‘Bevar vores skakhistorie’.
Siden 1904 har Skakbladet været en enestående kilde om alle begivenheder. Bl.a. med Nimzowitch og Bent Larsen i hver sin epoke.
Nu har du mulighed for selv at bevare lidt af historien.
Særlig årgange fra før 1945 er blevet vanskelige at finde!
Skakhuset, der blev grundlagt 1947, har flere end 1000 årgange på
lager. Mange hele/flere årgange indbundet/uindbundet, men også
enkeltnumre fra starten. Supplér dit skakbibliotek nu!
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senere kvalitetsoffer med Txe3 og
fxe3 op med med Lh7-h6! Vældig
sofistikeret, men ganske relevant.
13... Lf5 14. Tad1 Se4
Ponomariov spillede her 14... Db6
mod Wojtaszek, men Hvid stod
bedst, før han senere tabte.
15. Sxe4 Lxe4
Computeren foreslår 15... Txe4 med
pointen, at 16. Dc1 Sb4! giver rimeligt taktisk modspil. 17. a3 Sc2! er
den basale idé.
16. Dc1 Df6!?
I stedet for blot at forsvare sig passivt søger Carlsen aktivitet og ignorerer truslen mod h6.
17. Lxh6 Dxb2 18. Dxb2 Lxb2 19. Sg5!
Ld4

 
   
   
  
   
   
  


20. Sxe4?!
Igen for meget safety-first af Anand.
20. Lb5 Lxd5 21. Lxe8 Txe8 ligner
umiddelbart glimrende modspil for
Sort. Jacob Aagaard og Jan Gustafsson har vist, at Hvids initiativ
efter 22. Tfe1!? er vigtigere end
Sorts potentiale på dronningfløjen.
Næppe afgørende, men Carlsen stod
foran en ubehagelig forsvarsopgave.
20... Txe4 21. Lf3 Te7 22. d6 Td7 23.
Lf4 Sb4 24. Td2?!
Og igen. 24 Tfe1 Sxa2 25 Te7! er
stadig chancerigt. Carlsen tænkte
ikke længe over sit næste træk og
tog den chance, han fik:
24... Te8! 25. Tc1 Te6 26. h4 Le5 27.
Lxe5 Txe5 28. Lxb7 Txb7 29. d7 Sc6
30. d8D† Sxd8 31. Txd8† Kg7 32. Td2
Anand fik atter pres med de hvide
brikker, men unøjagtigheder, som til
dels bundede i forsigtighed, tillod
Carlsen at forsvare sit forspring.
½-½

Foto: Vladimir Barsky.

Foto: Cathy Rogers.

11. parti

Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Spansk / C6

Magnus Carlsen og Vishy Anand giver hånd før det dramatiske 11. parti, matchens sidste.

Forsvarets triumf
Stillingen altså 5½-4½ før 11. parti.
Det er skæbnens ironi, at alle eksperter før denne og også den første
match havde opfordret Anand til at
spille dristigt. Ikke lade sig intimidere af Carlsen og acceptere en lidt
dårligere remisstilling frem for en
uklar stilling med gensidige gevinstchancer, og når Anand så følger rådet med et dristigt kvalitetsoffer, er
det en afgørende fejl, ganske vist kun
i forbindelse med fortsættelsen.
Tigeren sprang, men for fødderne
af Carlsen, som i sin uhyre præcise
gevinstføring viste sit bedste spil i
matchen og samlet sejrede 6½-4½.

Afslutningsceremonien
Så forudsigelserne holdt stik. Magnus Carlsen vandt, men med mere
besvær end sidst og kun to points
forspring. Vishy Anand kunne rette
ryggen. Han havde vasket skammen
fra Chennai af sig og givet verdensmesteren hård kamp – og få uger
senere vandt han London Chess
Classic.
Afslutningsceremonien var som
den slags nu er, lang og formel. Vladimir Putin beærede den med sin tilstedeværelse og var stærkt forsinket, som det passer sig for en stor
mand. Mange fandt Magnus Carlsens takketale interessant. Uden at
nå Oscar-højder og takke sin mormors kat, så lykkedes det ham at

takke arrangørerne, det russiske
skakforbund, sit team, sin far, sine
sekundanter, sin familie, sin kok,
Anand, og alle de skakfans, der
havde fulgt matchen, men hverken
Vladimir Putin eller Kirsan
Ilyumzhinov blev nævnt. Forskel i
kulturelle traditioner eller bevidst
fornærmelse og tak for sidst?
Næste VM-match er om to år, og
Ilyumzhinov overraskede ved at erklære, at den ville finde sted i Nordamerika. Det må siges at være særdeles positivt, at USA med to spillere i den øverste top (Hikaru Nakamura og Wesley So) får en VMmatch. De fleste forudser Fabiano
Caruana, Levon Aronian og Alexander Grischuk som udfordrere. Den
20-årige hollænder Anish Giri har
gjort store fremskridt på det sidste
og skal ikke afskrives en chance. Få
tror på Anand, Kramnik eller Topalov. Tiden maler.
Man hvad med Magnus Carlsen?
Fra 2882 på Elo-listen maj 2014 er
han efter VM-matchen nede på 2862.
Hans spil var ikke overbevisende og
ud over de manglende chancer med
sort bemærker man, at han i alle sine
tre hvide gevinster begik større eller
mindre fejl. Så vil 2015 være året,
hvor han igen skyder fremad og lægger afstand til de andre i toppen og
når 2900, eller bliver han den første
blandt ligemænd?

Med scoren 5½-4½ og to partier tilbage var situationen højspændt. Der
var dog stadig mange, der mente, at
11. parti ville blive stilhed før stormen, for en remis kunne ligne et godt
resultat for dem begge, idet Carlsen
dermed ville være sikker på mindst
omkamp, mens Anand kunne sætte
alt på ét bræt med hvid i sidste parti.
Diskussionerne om, hvilken strategi,
der er den rigtige, afspejler, at der
ikke findes noget ‘korrekt svar’. I
VM-matchen 2004 i Brissago var
Vladimir Kramnik bagud med 1
point mod udfordreren Peter Leko
før de to sidste partier og havde som
Anand sort i det næstsidste. Han
valgte det tveæggede benoni-forsvar, og partiet blev en dramatisk
remis – hvorefter Kramnik vandt
matchens sidste parti med hvid og
dermed forsvarede sin VM-titel.
Anands valg af berlinerforsvaret tyder på, at han fra partiets start var
indstillet på remis.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0
Sxe4 5. d4
Carlsen tøvede nogle minutter, før
han spillede dette principielle træk,
formentlig fordi han overvejede at
spille 5. Te1 som i deres første VMmatch i Chennai 2013. Dengang gav
det en sikker remis og konsolidering
af en 2-points føring. I et aktuelle
parti er remis ikke helt så fordelagtigt.
5... Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8.
Dxd8† Kxd8 9. h3 Ld7!?
Anand afviger som den første fra 7.
og 9. parti, hvor han spillede 9... Ke8.
Det kan virke lidt underligt, at han
efter at have været i vanskeligheder
i 7. parti gentog 9... Ke8 i 9. parti, og
nu afviger efter at have fået en let
remis i 9. parti. Men ved at fravælge
det mest logiske serverer han jo en
mini-overraskelse, som antyder, at
han trods valget af berlineren ikke
er så ked af et kampparti.
10. Sc3!?
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... VM-MATCH: CARLSEN - ANAND
I VM-matchen 2013 spillede Anand
– med hvid! – 10. Td1, som er en af
ideerne med 9. h3, og mod Karjakin
i Shamkir 2014 kom Carlsen i vanskeligheder efter 10. Td1 Le7 11. g4
Sh4 12. Sxh4 Lxh4 13. Sd2 Kc8 14.
Se4 b6 15. Lg5 Lxg5 16. Sxg5 h6
17. Sxf7, men holdt remis i slutspillet
efter 17... Te8 18. f4 Le6 19. Sxh6
gxh6 20. f5 Lxf5 21. gxf5 Txe5.
10... h6 11. b3 Kc8 12. Lb2 c5!?
Et sjældent spillet træk, men i pagt
med trenden i varianten. Da Kramnik gjorde varianten til ‘Berlinmuren’ i VM-matchen mod Kasparov i 2000, spillede han 12... b6, og
ligesom i matchens øvrige partier
lykkedes det ikke for Kasparov at
komme nogen vegne.
13. Tad1 b6
Med trækomstilling er det nu en stilling kendt fra et nyligt parti mellem
Kokarev og Leko i den russiske liga.
Leko var en af Anands sekundanter
i matchen i Chennai, så det er et godt
gæt, at varianten blev forberedt dengang.
14. Tfe1
Feltet d5 ser fristende ud for den
hvide springer, men 14. Sd5 a5 15.
Sd2 Se7! udfordrer straks springeren, og efter 16. c4 er der stærkt
modspil med 16... a4, mens 16. Se3

Foto: Anastasia Karlovich.

Magnus Carlsen tøvede nogle minutter,
før han besluttede sig for at spille det
principielle træk 5. d4. Et godt valg til
dette vigtige parti, skulle det vise sig.
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Sf5 17. Sd5 Se7 18. Se3 Sf5 er remis
ved trækgentagelse.
14... Le6!?
Bologan og Jakovenko har spillet
14... Se7 her, og Ponomariov 14...
a5. Begge træk er gode, men det er
Anands også. Ideen er placere den
sorte konge på b7.
15. Sd5 g5
Hindrer 16. Sf4, som ville genere
løberen på e6. Trækket skaber et hul
på f6, men vinder terræn og bremser
Hvids ekspansion på kongefløjen.
16. c4 Kb7

   ^
  
   
   
  
  
  

 
En principielt vigtig stilling. Begge
spillere har fuldført deres planlagte
opmarch. Hvid kan hævde, at han
har mere terræn, at Sd5 er en stærk
forpost, og at han efterhånden kan
rulle fremad på kongefløjen. Sort
kan fremhæve, at hans stilling er
solid, og at Hvids bønder på dronningfløjen snart fastlægges på hvidt
og kan blive angrebsmål.
17. Kh2
Carlsen går starks i gang med at forberede fremmarchen på kongefløjen.
17... a5 18. a4
Svækker selvfølgelig b3, men fik
Sort spillet a5-a4 ville han have
modspil.
18... Se7 19. g4 Sg6
Et stærkt defensivt træk, som modarbejder Hvids plan Kg3 + h3-h4.
Måske burde Sort dog allerede her
have stræbt efter aktivt spil med den
idé, som i partiet kommer til udførelse i 23. træk.
20. Kg3 Le7
I tråd med konceptet om at hindre
h3-h4. Hvis nu 21. Sxe7 Sxe7 22.
h4?, så 22... gxh4†! fulgt af 23...

Tag8, og det er Sort, som får glæde
af linjeåbningen på kongefløjen.
21. Sd2 Thd8 22. Se4 Lf8
En interessant stilling. Ved første
blik ser den sorte stiling solid, men
passiv ud, og det ligner ensidige
chancer på kongefløjen. Men Sort
har en ressource så kraftfuld, at Hvid
nu måske skulle spille det profylaktiske 23. Lc3. Hvid skulle stadig
manøvrere præcist, men i partiet bliver det endnu sværere. Dog, Carlsen
løser opgaven ekstremt godt!
23. Sef6
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23... b5!
Et stærkt og tematisk træk. Ideen er,
at efter 24. axb5 a4 25. bxa4 Txa4
har Sort mere end tilstrækkelig kompensation for bonden i kraft af a-linjen og trykket mod den svage c4bonde.
Endnu værre er 24. cxb5 c6! 25.
bxc6† Kxc6, som underminerer
springeren på d5 og fører til b3-bondens fald. Men Carlsen reagerer med
et roligt og solidt forsvarstræk, og
selv om initiativet er på Anands side,
er det værd at huske, at udviklingen
også har øget Carlsens chancer for
at vinde partiet. Med stillingens
pludselige ubalance er der større
krav til begge spillere, og en enkelt
fejl kan vise sig afgørende.
24. Lc3!?
Flytter løberen væk fra b-linjen og
truer samtidig a5-bonden.
24... bxa4 25. bxa4 Kc6 26. Kf3
Dette træk blev rost mange steder. I
virkeligheden er det måske en
unøjagtiged – men ligesom 23. Sef6
en unøjagtighed af den slags, som
vinder matcher! Rent objektivt har

Sort chancen for at komme ovenpå,
men det lægger også pres på ham,
og det pres øger Carlsen ved at rykke
fremad med kongen.
26... Tdb8?!
Ser logisk ud, men misser en bedre
mulighed. Med 26... Le7! kunne
Anand give matchen en dramatisk
drejning. Partiet ville langtfra være
afgjort, men Sort kunne sikre sig et
solidt initiativ. I forhold til 26... Lg7
har det den fordel, at Sh5 ikke kommer med tempo, og det konkrete problem for Hvid er, at 27. Ke4 Lxf6!
28. exf6 Lxd5†! 29. cxd5† Kd6
fører til en stilling, hvor den sorte
konge pludselig er helt sikker bag
den hvide d5-bonde, mens den hvide
konge står meget udsat. Carlsen ville
have en vanskelig forsvarsopgave
foran sig.
27. Ke4
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27... Tb4?!
På pressekonferencen efter partiet
indrømmede Anand, at han havde
haft svært ved at bevare det kølige
overblik. Stillingen kræver kritiske
beslutninger, og presset på spillerne
er enormt. Anand forsøger at skabe
de størst mulige problemer for Carlsen, men samtidig med, at der er nye
svære valg for verdensmesteren, er
der også de løsninger, som han ikke
havde haft, hvis Anand havde fortsat korrekt og mindre forceret.
Anands taktiske idé er rigtig, men
udførelsen ikke optimal. I stedet for
sraks at ofre kvaliteten kunne det
forbedres med 27... Tb3! Hvis Hvid
svarer 28. Td2 eller 28. Td3, kans
Sort underminere det hvide centrum
med 28... Lg7. Derfor er 28. Tb1 det
naturlige træk, men derefter har Sort

det behagelige valg mellem 28... Ta3
29. Ta1 Tb3 med trækgentagelse,
eller kvalitetsofferet 29... Txc3. Og
også den oprindelige idé Tb4 ville
vinde i styrke efter 28. Tb1 Tb4!?,
da det hvide tårn står ringere på b1
end d1, når Hvid tager kvaliteten på
b4.
28. Lxb4 cxb4?
Mens de seneste træk måske ikke har
været optimale, er dette en klar fejl.
Det ser fristende ud at frigøre feltet
c5 til løberen eller kongen, men nu
kan Carlsen med en hurtig og meget
direkte modaktion påvise, at Sorts
spil kommer for langsomt. Med 28...
axb4! er Sort stadig fint med i partiet. Den positionelle kompensation
i løberparret og bedre bondestruktur
gør roligt spil, f.eks. 29. Ta1 Lg7
okay for Sort, og forsøger Hvid
samme aktive plan som i partiet, 29.
Sh5 fulgt af f2-f4, er Sort meget
bedre rustet til kamp, f.eks. 29...
Txa4 30. Ta1 Txa1 31. Txa1 Lxd5†!
32. cxd5 Kb5, hvor de sorte fribønder er klar til at marchere fremad.
29. Sh5!
Som så ofte viser Carlsen formidabel evne til at analysere situationen
og reagere optimalt. Den sorte stilling har sit potentiale, men ved at
angribe øjeblikkeligt vinder Carlsen
game, set og match.
29... Kb7 30. f4 gxf4
30... Ld7!? kunne ligne et forsvar,
men efter 31. f5 Lxa4 32. fxg6 fxg6
33. Shf6 Lxd1 34. Txd1 c6 flytter
Hvid ikke springeren, men afgør
partiet med 35. Sd7! Enten blokerer
de to springere bønderne, eller det
er pludselig de hvide fribønder, der
afgør, efter 35... cxd5† 36. cxd5, da
36... b3 37. Sxf8 a4 38. Sd7 tillader
springeren at nå tilbage i rette tid.
31. Shxf4 Sxf4 32. Sxf4!
Igen helt præcist. Det er vigtigere at
holde tempoet i angrebet end at
dække bonde-c4, selv om de sorte
fribønder ser imponerende ud. Med
teksttrækket angribes løberen på e6,
og efter ...
32... Lxc4 33. Td7!
... er c7-bonden blevet angrebsmålet. Og falder den, går den sorte stil-

ling i opløsning. På 33... Kc6 trækker Hvid simpelt hen tårnet tilbage
til d2, hvorefter truslen 35. Tc1 afgør. Så Anand spiller sin sidste
chance:
33... Ta6!?
Tårnet skal til c6, hvor det beskytter
både c7-bonden og løberen på c4 og
dermed effektivt parerer Hvids Tc1.
Det er lige ved at fungere, men Hvid
har et præcist, taktisk modsvar
34. Sd5! Tc6 35. Txf7! Lc5

   
 
  
   
 
   
   

  
36. Txc7†!
Den velkalkulerede pointe. Hvid
høster endnu en bonde og afbytter
samtidig tårnet på c6, som holdt den
sorte stilling sammen.
36... Txc7 37. Sxc7 Kc6
Der er intet bedre. Anands ulykke
er, at efter 37... Kxc7 38. Tc1 b3 39.
Txc4 b2 kommer 40. Txc5 med skak.
Og med tempo når tårnet videre til
b5 og stopper bonden.
38. Sb5
Tillader Sort at få to samlede fribønder, idet han korrekt vurderer sin
egen e-bonde til at være stærkest.
38... Lxb5 39. axb5† Kxb5 40. e6 b3
41. Kd3 Le7 42. h4! 42... a4 43. g5
hxg5 44. hxg5 a3 45. Kc3
Stopper de sorte bønder, og så er det
uden betydning, at Te1 er i slag efter
Lb4†. De hvide bønder afgør. Anand
opgav partiet og dermed matchen.
Som i Chennai for to år siden lykkedes det Anand at opbygge lovende
angrebsstillinger mod Carlsen, men
derved pressede han mesteren til at
demonstrere den enorme styrke som
forsvarsspiller, som også her i det
afgørende parti gav ham sejren.
1-0
2015 /1/23
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Skakfestiv

Spændende internationale felte
med den åbne XtraCon Grand M
Af Carsten Høi

GM Peter Prohaszka, Ungarn – delt sejr i XtraCon Grand Master.

XtraCon Grand Master 2014
1-2
1-2
3-4
3-4
5-8
5-8
5-8
5-8
9-16
9-16
9-16
9-16
9-16
9-16
9-16
9-16

GM Alexandr Fier, Brasilien (2589) 7
GM Peter Prohaszka, Ungarn (2588) 7
GM Eduardas Rozentalis, Litauen (2600) 6½
GM Carsten Høi, Danmark (2395) 6½
GM Vladimir Baklan, Ukraine (2656) 6
GM Michal Krasenkow, Polen (2631) 6
FM Jacob Carstensen, Danmark (2357) 6
IM Bjørn Brinck-Claussen, Danmark (2227) 6
GM Henrik Danielsen, Island (2490) 5½
GM Daniel Semcesen, Sverige (2480) 5½
IM Axel Smith, Sverige (2474) 5½
IM Bjørn Ahlander, Sverige (2401) 5½
FM Martin Percivaldi, Danmark (2324) 5½
FM David Bekker-Jensen, Danmark (2289) 5½
Sandi Stojanovski, Danmark (2167) 5½
Morten Andersen, Danmark (2115) 5½
I alt 55 deltagere.

www. skakturnering.dk/turnering/
xgm2014/hjemmeside/
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Køge Kyst Skak Alliancen med klubberne Solrød, Skovbo og Køge har
vist fremragende takter de sidste par
år ved at arrangere store internationale turneringer for både professionelle og amatører. Foruden den åbne
XtraCon Grand Master omfattede
Køge Kyst Skak Festival også Danmarks første kvindeturnering på
WGM-niveau samt hurtigskak i Ole
Jakobsen Memorial.
Sponsoren XtraCon har jo Henrik Mølvig som skakspillende chef,
så kombinationen mellem erhvervslivet og skakmiljøet er perfekt. Samtidig har Køge erfarne kræfter at
trække på, først og fremmest trekløveret Finn Stuhr, Verner Christensen og Erik Carlsen.
At Køge så også har søsat Køge
Skakskole via Finn Stuhr giver virkeligt håb for fremtiden. Det er klubberne og Danmarks skakmiljø, der
skal have fat på de unge mennesker.
Hvis man er dedikeret, kan man blive
rigtig god. Vi mangler en ny Bent
Larsen, Curt Hansen eller Peter
Heine Nielsen – resultatet ved sidste
OL var nedslående.

Juniorer og seniorer
Arrangørerne i Køge havde regnet
med flere deltagere i XtraCon Grand
Master end de 55, der kom fra ti forskellige nationer, men blandingen af
unge og erfarne samt amatører og
professionelle var god. Glædeligt var
det at se, at der var flere ambitiøse
juniorer med, og at snart 73-årige
Bjørn Brinck-Claussen klarede sig
strålende.

XtraCon Grand Master:

val i Køge

er i festivalens tre turneringer
aster som den stærkeste

Godt spil af profferne
XtraCon Grand Master har seedning
i starten, hvad jeg havde glemt, og
jeg måtte indkassere en bolle i første
runde mod den erfarne Michal Krasenkow. Sidst tabte jeg til ham – for
25 år siden i en GM-turnering i
Budapest – også med hvid, og det
blev ikke til nogen revanche her.
Sidenhen tabte jeg dog ikke flere par-

tier, men jeg var nok så heldig undervejs og begyndte sågar at spille
godt til slut!
Turneringens elite, de professionelle udlændinge, spillede som det
kunne forventes rigtig, rigtig godt.
Jeg vil fremhæve de to vindere, ungareren Peter Prohaszka og brasilianeren Alexandr Fier, som begge fik
7 point og turneringen igennem var
på scenen mod de stærkeste modstandere.
Desuden bør Eduardas Rozentalis, en dygtig spiller og skakpædagog
som Køge har hvervet til holdet,
fremhæves, samt ikke mindst Henrik Danielsen. Henrik spillede en
kanonturnering og sad permanent
over for en stærk og sulten ‘pro’. Så
skete der noget uforklarligt i 9. og
sidste runde, efter at Henrik havde
holdt målet rent gennem hele turne-

ringen. I et klart remisslutspil tabte
Henrik på tid til Fier, der pressede
ham på klokken.

Turneringsforløbet
I 1. runde gik talentet Percivaldi ind
i en djævelsk idé fra Prohaszka.
1. runde

Skakfestivalen blev gennemført på
Asgård Skole, som er godt beliggende tæt på Køge og Ølby og gennem sin størrelse ideel til en stor
open. Jeg foreslog Køge-folkene at
prøve den model, BMS f.eks. har
succes med i deres Copenhagen
Chess Challenge, nemlig 9 runder
på 5 dage. Økonomisk og tidsmæssgt
kan den være mere attraktiv, og jeg
anbefaler den også i Politiken Cup.

Hovedsponsor for turneringen

Peter Prohaszka
Ungarn (2588)

Martin Percivaldi
Danmark (2324)

Slavisk / D02
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 c6 4. g3
Populært i slavisk, gerne med bondeoffer af c4.
4... Lf5 5. Lg2 e6 6. 0-0 h6
For at beholde Lf5.
7. Sc3 Sbd7 8. Te1 Le7 9. Db3 Db6 10.
c5 Da6?! 11. Lf1!
Sorts dame kommer i vanskeligheder.
12... Le4 12. Sxe4 Sxe4 13. e3 b5 14.
a4 Da5

  ^
   
   
   
   
  
   
  

Foto: tr.

GM Alexandr Fier, Brasilien, delte turneringssejren efter en lidt heldig gevinst
med sort mod GM Henrik Danielsen, Island, i sidste runde.

15. Ld2!! Sxd2 16. Sxd2 b4
Ja, for efter 16... Dxd2? 17. axb5
truer damefangst med Td1 eller Te2,

2015 /1/25
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... XTRACON GRAND MASTER
Overraskende, men efter 18... Lxg5
19. fxg5 Lg6 ser 20. h4 ud til at være
afgørende.
19. g4! Db6
Sort forsøger et modangreb, men
Hvid ignorerer det! I stedet gav 19...
Lxg5 20. fxg5 Lc2 chancer for at
holde sammen på stillingen.
20. gxf5 Dxd4† 21. Tf2 Sxg5 22. fxg5
Lc5 23. f6! Dxf2† 24. Kh1 Sxf6 25. gxf6
Dg3 26. Ld3 Tfd8 27. Dh7† Kf8 28. Dxf7
mat! 1-0

Foto: tr.

GM Carsten Høi blev bedst placerede dansker efter sejr over nordensmesteren
Axel Smith, Sverige, med hvid i sidste runde (se partiet side 28).

og Sort har kun 17... Sxc5 18. dxc5
Lxc5 19. Tec1 med en svær stilling.
17. e4
Nu står hvid overlegent, men jeg forstår ikke Martins næste træk.
17... Kd8?
Sort havde andre muligheder, både
17... 0-0 og 17... Sf6 førte til trykkede, men solide stillinger.
18. Df3 Tf8 19. exd5 exd5 20. Lh3
Nu er det spil til ét mål.
20... Dc7 21. a5 Lf6 22. Dd3 Tb8 23.
a6 g6? 24. Sb3 Te8 25. Df3! Le7 26.
Dxf7 Sf6 27. Sa5 Se4 28. Dxg6 Lf6 29.
Txe4 1-0

2. runde

De svenske titelholdere fik ikke succes denne gang, Axel Smith blev jo
ellers nordensmester her i Køges forrige store turnering. I 2. runde blev
sverigesmesteren Semcesen blæst
omkuld af en angrebsivrig Fier.

Alexandr Fier

  ^
   
   
   
   
   
  
 


Brasilien (2589)

Daniel Semcesen
Sverige (2480)

Modtaget dronninggambit / D20
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3
Et udmærket træk som alternativ til
3. Sf3 og 3. e4.
3... e5 4. Lxc4 exd4 5. exd4
En typestilling med isoleret bonde.
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Hvid får lidt bedre udvikling for den
isolerede bonde.
6... Ld6 6. Sf3 Sf6 7. 0-0 0-0 8. h3
Et praktisk træk, der forhindrer Lg4.
8... Sc6 9. Sc3 h6?!
Forhindrer ligeledes bindingen – måske ærgrede Semcesen sig her over,
at han ikke havde løberen på e7.
10. Dc2 Sb4 11. Db1 c6?
Nu skal Sort lige have tid til Sbd5
med fin stilling, men hans spiloplæg
forstyrres.
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12. Lxh6! gxh6 13. Dg6† Kh8 14.
Dxh6† Sh7
Semcesen har nok ikke troet på
Hvids offer, men med to bønder plus
angreb for officeren er det ingen nem
forsvarsopgave, Fier stiller ham.
15. Se4! Le7 16. Se5 Sd5 17. f4!
Ideen der holder liv i angrebet.
17... Lf5 18. Sg5 Kg8

4. runde

I 4. runde viste Krasenkow styrke,
da han ødelagde Sandi Stojanovskis
pindsvineopstilling meget hurtigt.

Michal Krasenkow
Polen (2631)

Sandi Stojanovski
Danmark (2167)

Engelsk / A05
1. Sf3 Sf6 2. c4 c5 3. Sc3 e6 4. g3 b6 5.
e4 d6 6. d4 cxd4 7. Sxd4 Lb7 8. Lg2 a6
9. 0-0 Dc7 10. Le3 Le7
Slag på c4 går selvfølgelig ikke pga.
11. Tc1.
11. Tc1 0-0 12. g4
Krasenkow beslutter sig til et lynoverfald, før Sort får brikkerne ud.
12... g6?! 13. g5 Se8
Efter 13... Sh5 kan Hvid også køre
på med f-bonden.
14. f4 e5?!
Sort tør ikke vente på f5.
15. Sd5 Dd8 16. Sf3 Lxd5 17. cxd5 exf4
18. Lxf4 Sg7
Et redningsforsøg kunne være 18...
Sbd7 for at holde sammen på stillingen, men kønt er det ikke.
19. h4
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19... h6? Panik!

5. runde

I 5. runde løb Jacob Carstensen sig
en staver i livet mod en meget stærkt
spillende Danielsen. I bedste Petrosjan-stil stiller Henrik sig solidt op
og venter på en taktisk mulighed.

Jacob Carstensen
Danmark (2357)

Henrik Danielsen
Danmark (2490)

Pircs forsvar / A41
1. d4 d6 2. e4 Sf6
Pirc er efterhånden blevet Henriks
hovedvåben.
3. f3
Et godt alternativ til 3. Sc3.
3... e5
Henriks foretrukne valg. Andre træk
er bl.a. 3... g6, 3... c5 og 3... d5.
4. d5
Og her var 4. dxe5 dxe5 5. Dxd8†
Kxd8 6. Lc4 Le6 7. Lxe6 fxe6 behageligt for Hvid, men Sort scorer rimeligt i varianten.
4... Le7 5. Le3 c6 6. c4 a5 7. Sc3 Sa6
8. Sge2 Sd7(!)
Kreativt!
9. Sg3 Sdc5 10. Le2 0-0 11. 0-0 Ld7
12. Dd2 a4 13. f4
Jacob Carstensen er stærk med hvid
i kongeindisk, og det ser stadig fornuftigt ud.
13... Da5 14. fxe5
En god mulighed var 14. f5!? f6 15.

Ole Jakobsen
Memorial
7 runder hurtigskak.
I alt 28 deltagere.

Sh5 og evt. g4 etc. med angreb.
14... dxe5 15. Sh5
Og her 15. Sf5 med god stilling.
15... f6 16. Tf3 Tf7!
Profylakse! Nu burde Hvid se faren
og spille f.eks. 17. h3.
17. Taf1?! a3! 18. b3 Lg4!

  
  
   
  
 
 
  
 

19. Tg3??
En interessant tanketorsk, for nu er
Sc3 pludselig udækket. 19. T3f2!
ville redde alt.
19... Lxe2 20. Dxe2
Det hele falder også efter 20. Sxe2
Dxd2 21. Lxd2 Sxe4 osv.
20... Dxc3 21. Dg4 Kh8! 22. d6
Eller 22. Sxg7 Tg8.
22... Lxd6 23. Lh6 Dd4† 24. Kh1 g6
0-1
I 7. runde var Fier hård ved endnu
en svensk topspiller.
7. runde

20. gxh6 Sh5 21. Dd2 Sxf4 22. Dxf4
Sd7 23. Tc6 Tc8 24. Lh3 Txc6 25. dxc6
Sc5 26. Sg5 Dc7 27. h7† 1-0
Ingen god reklame for trerækkersystemet, som i Sverige også kaldes
Ulf Andersson systemet!

Bjørn Ahlander
Sverige (2401)

Alexandr Fier
Brasilien (2589)

Siciliansk / B48
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Topplaceringer:
1-2 GM Vladimir Baklan, Ukraine (2653) 6½
1-2 GM Alexandr Fier, Brasilien (2555) 6½
3 GM Jonny Hector, Sverige (2488) 5
Rating u. 2200:
1-2 Jan Mose Nielsen, Tåstrup Skf. (2096) 4
1-2 WIM Oksana Vovk, Brønshøj Skf. (2088) 4

www. skakturnering.dk/turnering/oljak14/hjemmeside

Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. Df3 Sf6 8.
0-0-0 Le7 9. Le2 0-0 10. Dg3 d6 11. f4
Ld7 12. The1 Tac8 13. Lf3 b5 14. e5
Se8 15. Le4
Heromkring halter Hvids spil.
15... d5 16. Ld3 Sxd4 17. Lxd4 b4 18.
Se2
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18... Lb5!
Med sort initiativ.
19. Kb1 Lxd3 20. cxd3 Dc2† 21. Ka1
Da4 22. b3 Da5 23. Tc1 Sc7 24. De3
Men her burde Hvid have søgt sit
eget spil mod den sorte konge med
24. Le3 fulgt af f4-f5. Hvids trusler
er kontante, og Sort forstyrres i sit
angreb.
25... Sb5 25. Dd2
For at forhindre et Sc3.
25... Sxd4 26. Sxd4 Db6 27. Sf3 Tc3
28. d4 Tfc8 29. Txc3
Svært at undgå i det lange løb, men
nu bliver det ren overlevelseskamp
for Hvid.
29... bxc3 30. Dc2 La3 31. f5 a5!
Den afgørende murbrækker!
32. fxe6 fxe6 33. Tf1
Eller 33. Sg5 g6.
32... h6 34. Tf2 a4 35. Kb1 Da6 36. Se1
Der er intet forsvar.
36... axb3 37. axb3 Lb2 38. De2 Da1†
39. Kc2 Dc1† 40. Kd3 c2! 41. Dg4
Tc3† 42. opgivet.
Instruktiv skak.
0-1

Slutrunden
Indtil nu havde Henrik Danielsen
spillet en super turnering, men tabte
desværre lidt uforståeligt på tid i
følgende klare remisstilling, hvor de
seneste træk er 62. Lf6-c3† Kd2-e2:
2015 /1/27
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... XTRACON GRAND MASTER

Alexandr Fier
Brasilien (2589)









 
 
   
   
  
  

  






Henrik Danielsen
Island (2490)

9. runde

Jeg selv spillede skidt i de første seks
runder, men sluttede godt af og vandt
over den nordiske mester i sidste
runde. Axel Smith var ikke helt på
dupperne, da han ikke mere kunne
nå GM-normen.

Carsten Høi
Danmark (2395)

Axel Smith
Sverige (2474)

Engelsk / A20
1. c4 e5 2. e3 d6 3. d4 Le7 4. Sf3 e4 5.
Sfd2 f5 6. Le2 Sf6 7. 0-0 0-0 8. Sc3 c5
Sort står fint.
9. dxc5 dxc5 10. b3 Sc6 11. Lb2 Le6
12. a3 Dc7 13. Dc2 Tad8 14. Tfd1 a6
15. Sf1 Se5 16. Sg3
Efter f.eks. dobbelt tårnafbytning i
d-linjen styrer det vel mod remis,
men Sort begår nu den fejl at søge
angreb og taktiske tricks på bekostning af centrumfelterne.
16... Seg4?

Et dybt bondeoffer og det bedste
træk, jeg udførte i 2014.
17... Sxd5 18. cxd5 Txd5
18... Lxd5 19. Txd5! samt Lc4 vinder for Hvid.
19. Lc4 Txd1† 20. Txd1 Dc6?
Sort må holde feltet e6, tænker han,
for 20... Lxc4 21. Dxc4† Kh8 22.
De6 ser slemt ud for. Men 21... Tf7!
virker mere sejt, idet 22. De6 kan
besvares med 22... Dc6! Hvid skal
derfor ud i den skarpe variant 22.
Sxf5 Dxh2† 23. Kf1, men også det
synes uklart.
21. h3! Sh6 22. Sh5
Nærmest afgørende, for 22... g6 23.
Dc3 eller 22... Tf7 (varianten, som
var svær at udregne) 23. Sxg7! Txg7
24. Dc3 Lf8 25. Td8 med gevinst.


 
  ^
  
   
   
  
  
   


Nu er 17. h3?? Sxe3 skidt men...
17. Sd5!!

Straks efter præmieuddelingen hastede jeg til Tyskland, hvor jeg skulle
spille holdskak i Oberliga Nord dagen efter. Da jeg efter at have vundet mit parti for SG Turm Kiel skulle
hjem søndag, strejkede de tyske lokoførere. Deutsche Bundesbahn satte
taxaer ind, men vi strandede i Hamborg, og jeg nåede først hjem mandag morgen klokken halv fire. Hård
men vellykket skakweekend!

28
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Danmark
WGM-tu
kwim14/hjemmeside

Analyse (efter 25. Td8).
22... Lf6
Efter lang betænkningstid.
23. Lxf6 gxf6 24. Lxe6† Dxe6 25. Dxc5
Df7 26. Sf4 Dxb3 27. Td7
Sort er fortabt. Strukturen er for dårlig, og Sh6 står håbløst placeret.
27... Tf7 28. Td8† Kg7 29. Dd6!
Dødsstødet.
29... Db1† 30. Kh2 Da2 31. Se6† Kg6
32. Dg3† Sg4† 33. hxg4 Dxe6 34. Tg8†
Kh6 35. Dh4 mat! 1-0



Lady Chess 20

Af Esmat Guindy
En ung Tine Berg pryder forsiden af
Skakbladet. Stedet er Helsinge, anledningen er Finlux Ladies Cup, og
tidspunktet er efterårsferien 1984 –
altså præcis 30 år inden Lady Chess
2014 i Køge. Turneringen i 1984 var
historisk: Det var Danmarks første
WIM-turnering (Woman International Master), og der blev scoret to
danske WIM-normer i den: Tine
Bergs første og Nina Høibergs anden. Feltet bestod af fem udlændinge
– heraf to WGM’ere – og fem danskere.
Siden har der været afholdt flere
WIM-turneringer på dansk grund,
men ingen WGM-turneringer (Woman Grandmaster) – før nu. Lady
Chess startede da også som en almindelig WIM-turnering. Med et
godt forarbejde fra arrangørteamet
af Køge Kyst Skak Festival ledet af
Finn Stuhr, der allerede tilbage i juli
2013 spurgte deltagerne i Bornholms
WIM-turnering om, hvilken termin,
der passede dem bedst for den kommende turnering. Jeg fik derefter tidligt budet om at deltage og kunne
undrende følge med på hjemmesiden, hvor først den ene, så den
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Foto: Thomas Vestergård.

14:

ks første
urnering
WFM Esmat Guindy, Danmark – godt resultat i stærkt selskab.

anden WGM’er kom på listen over
feltet. Det var da en WIM-turnering,
jeg var blevet inviteret til?

Stærke skakpar
Forklaringen viste sig at være, at da
Nina Høiberg og Oksana Vovk
havde takket nej, valgte arrangørteamet at vende det positivt, nemlig
ved kombineret at invitere stærke

skakpar til den åbne XtraCon Grand
Master og Lady Chess.
Det blev til deltagelse af fire skakpar: WGM Nino Maisuradze, Frankrig / GM Alexandr Fier Brasilien,
WIM Ellinor Frisk / IM Axel Smith
begge Sverige, WIM Ilena Krasenkowa, Rusland / GM Michal Krasenkow, Polen, og endelig Margarita Baliuniene / Pouelsten Holm

ady Chess 2014

1. WFM Esmat Guindy

2. WIM Ilena Krasenkova

3. WIM Ellinor Frisk

4. WIM Lidia Tomnikova

5. WGM Nino Maisuradze

6. Margarita Baliunieni

7. WGM Karina Ambartsumova

8. WGM Lenka Ptacnikova

9. WFM Alisa Frey

0. IM Deimante Daulyte
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Grabow fra Danmark. På trods af
de gunstige hotelvilkår i dette koncept blev WGM-turneringen en stor
underskudsforretning for arrangørerne, da der ikke var en sponsor, og
tilskudsmulighederne var begrænsede.
Modellen med fem udlændinge og
fem danskere ligesom i 1984 var
nærmest en umulighed uden de to
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højtratede danskere, da der skal et
vist ratinggennemsnit til for at lave
en normgivende WGM-turnering.
Resten af os på styrkelisten trak enten ned eller meget ned i dette gennemsnit. Faktisk var der spænding
til det sidste, om turneringen overhovedet kunne gennemføres, men
med Margaritas deltagelse blev den
reddet i 11. time.

Foto: tr.

Foto: Thomas Vestergård.

... LADY CHESS 2014

Stor kampgejst
Spændende var det også under selve
turneringen. Ifølge forskere er mænd
generelt mere risikovillige end kvinder – det gælder både handel på aktiemarkedet, affyring af fyrværkeri
nytårsaften, og man kan også genkende mønsteret i skak. Men ikke
her. Og ikke i denne turnering. Med
kun 13 remiser ud af de 45 afviklede
partier var kampgejsten stor, og der
blev leveret underholdende skak.
Her fra 1. runde (vi kommer ind i
partiet efter trækkene 38. Ta4-a8†
Kg8-h7):

Karina Ambartsumova
Rusland (2278)

   
  
   
  
   
   
  

 
Lidia Tomnikova
Rusland (2240)

Tomnikova har fuldstændig nedspillet Ambartsumova positionelt og
hentet en kvalitet undervejs. Desuden har Ambartsumova ganske lidt
tid tilbage, og uden ekstra tid ved
træk 40, men kun 30 sekunders tillæg pr. træk, trak det op til tidnøddrama, så tilskuerflokken var stor,
og de fleste tænkte som jeg: ‘Spil
Sf8†. Det truer Sg6† og mat på h8,
så hun er nødt til at spille Txf8. Og
med to kvaliteter mere er det vel bare
lidt småtrusler, der skal pareres, inden pointet er i hus?’
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WGM Karina Ambartsumova, Rusland.

IM Deimante Daulyte, Litauen.

39. Sf8† Txf8 40. Txf8 Sg4 41. Tc2 Df4!
På trods af dårlig tid er Sort iskold
og spiller tilsyneladende på gevinst!
Mere fredeligt var 41... Se3 for at
tage den ene kvalitet tilbage.
42. g3 De4† 43. Kg1
Ikke 43. Tg2 Sf2†.
43... Dxf5
Et fint praktisk træk. Sort har dog
powerplay efter 43... Sd4! En variant kunne være: 44. Tcc8 De3† 45.
Kh1 Sxf5 46. Df1 De4† 47. Dg2
Sf2† 48. Kg1 De1† 49. Df1 Sh3†
50. Kg2 Se3†, og Hvid bliver mat.
44. Te2
Hvid vil gerne bytte dronninger af
med 45. Dc2, men det får hun ikke
lov til.
44... d4! 45. Df1?
For passivt. Sidste chance var 45.
Db3 med evig skak efter 45... d3 46.
Dg8† Kg6 47. Df7†. Efter 45... Sce5
skal Hvid dog regne længere, og
også Tomnikova var nu kommet helt
ned i tid. Men 46. Dg8† Kg6 47.
Tb8 sikrer også evig skak.

46. Tee8 d3† 47. Kh1 Dd5† 48. Kg1 d2
49. Db1† f5! 50. opgivet.
Sort vinder dronningen efter 50. Dd1
Dd4 51. Kh1 Sf2. Det åbenlyse 39.
Sf8 var alligevel ikke så enkelt – i
hvert fald mod en giftig spiller som
Ambartsumova. Jeg konkluderede,
at hende måtte jeg hellere spille
strengt positionelt. Tomnikova, derimod, virkede ikke som en regner,
men til gengæld som en glimrende
positionsspiller, så hun skulle spilles taktisk. Af en eller anden grund,
endte det lige modsat – dog med et
point sammenlagt mod de to.
0-1





   
  
   
   
  
  










45... Dc5! Av, av!



Feltets favoritter
Turneringen blev afviklet på Asgård
Skole i Køge, i festsalen med højt til
loftet og masser af luft. På scenen
spillede de øverste brætter live fra
XtraCon Grand Master, og langs en
af siderne spillede Lady Chess live
på rosa duge.
Ratingfavoritten i feltet var IM
Deimante Daulyte skarpt forfulgt af
WGM Nino Maisuradze, men også
Ellinor Frisk var over 2300, og med
sin topscorepræmie fra OL i bagagen var hun et godt bud som turneringsvinder eller måske til at score
sin sidste WGM-norm, hvilket krævede 7 point. Hun lagde godt ud med
3½ af 4, men i de næste fire runder
blev det ‘kun’ til 2½ point, så kravet
i sidste runde var en sejr med sort
over Ambartsumova, hvilket samtidig var kampen om turneringssejren.
Desværre for Frisk fik hun hurtigt

en skidt stilling, og Ambartsumova
kunne trække turneringssejren hjem
efter 51 træk, uden at der på noget
tidspunkt rigtig var tvivl om udfaldet.

Svært WIM-krav

9. runde

Blandt de danske deltagere, var forventningerne til egne præstationer
mere beskedne. 5 point til WIMnorm er jo ikke så galt, men hvem
skal man lige få point mod i det
stærke felt? Margarita, der er nytilflytter til Danmark også i FIDEregi, fik mange gode stillinger undervejs. I denne turnering fik hun
kun ½ point ud af dem. Men således
godt varmet op tog hun efterfølgende
til VM for seniorer og hentede 23
Elo-point hjem igen med 5 af 11.
Jeg var heller ikke tæt på WIMnormen, men dog udmærket tilfreds
med mine 4 point, der kom i hus
efter mange spændende partier og
en nem gevinst i sidste runde:

Alisa Frey
Tyskland (2098)

Esmat Guindy
Danmark (2062)

Fransk / C14
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7
Jeg har både før og efter min skakpause i nullerne konsekvent spillet
4... dxe4 5. Sxe4 Le7 6. Lxf6 gxf6,
hvilket databasen bevidner – også
Freys. Så det var tid til at prøve noget andet.
5. e5 Sfd7 6. Lxe7 Dxe7 7. f4 a6 8. Sf3
c5 9. Dd2

Hvid lægger op til lang rokade, og
det var jeg slet ikke ked af, da det
giver mig mulighed for at angribe på
dronningfløjen. Desuden kan jeg efter fremrykning af a- og b-bonden få
den dårlige franske løber med over
a6.
9... Sc6 10. dxc5 Dxc5 11. 0-0-0 b5 12.
Ld3 b4 13. Se2
Her ryger vi ud af mine forberedelser. Tidligere på året spillede hun 13.
Sa4 Da5 14. b3 Sc5 15. Sxc5 Dxc5.
Stillingen er spilbar for Hvid, hvis
hun får byttet dronninger af, ellers
kan hullet på c3 nemt blive et problem.
13... a5 14. Kb1 La6 15. g4 0-0 16. Sg3
Hvid har spillet hurtigt og sorgløst.
Med rokade til modsatte sider gælder det om at finde en svaghed at
angribe, og den er tydelig hos Hvid,
fordi hun har en bondemajoritet på
dronningfløjen.

   
  
   
  Bondestruktur,
 
hvor forsvareren
pga.majoriteten
har
   
svært ved at undgå
  linjeåbning
 
eller at
der
 opstår
nye 
 angrebsmål.
 
Jeg havde den tvivlsomme fornøjelse
af de hvide brikker med samme bondestruktur runden før, hvor jeg heldigt slap med skrækken.

16... Tfb8 17. Sg5 Sf8
Så er kongefløjen dækket ind, og jeg
kan koncentrere mig om angrebet på
dronningfløjen.
18. h4 a4 19. h5 b3 20. cxb3 axb3 21.
a3


^  
   
   
   
  
   
   
 

21... Sb4!
Med temaerne fra gårsdagens parti i
frisk erindring var trækket ikke svært
at finde. Alt taber for Hvid nu.
22. Lxa6
Eller 22. axb4 Lxd3† 23. Dxd3 Txb4
efterfulgt af Da5.
22... Txa6 23. Tc1
Og nu var 23. axb4 Tba8 24. bxc5
Ta1 mat!
23... Sc2
Truer 24... Txa3 25. bxa3 Dxa3 26.
Txc2 bxf2 26. Kxf2 Db3† 27. Kc1
Db1 mat!
24. Txc2 bxc2† 25. Ka2
På 25. Kc1 følger 25... Txa3 med
samme variant som før.
25... Dc4† 26. Ka1 Db3 27. Dc1 Tba8
28. opgivet.
Der er udækkelig mat efter 28...
Txa3.
0-1

Foto: tr.

Til sidst en stor ros til arrangørteamet
for et flot arrangement og for deres
risikovillighed i forhold til at arrangere Danmarks første WGM-turnering trods omkostninger.

Margarita Baliunieni var
lavest ratet, men lærte
af nederlagene – her
med hvid mod WIM Lidia
Tomnikova, Rusland –
og scorede godt ved
Senior-VM.
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Året var 1865 – Danmark havde tabt krigen mod Tyskland
og afstået hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig ...

Tysk skakmester
topdiplomat i Danmark
Af Claus Olsen
I 2015 er det 150 år siden, at den
tids førende skakteoretiker, en af
dens stærke spillere og en fremtrædende skakhistoriker kom til Danmark for en årrække. Det vakte store
forventninger hos de få danskere, der
dyrkede skak på et niveau, så de
kendte hans navn og værker. I skakkredse oftest kaldet von der Lasa,
men det fulde navn var Heinrich
Tassilo Hermann Gustav Wilhelm
von Heydebrand und der Lasa [5].
Født 1818 i en schlesisk adelsfamilie kom han i anden halvdel af
1830’erne i kontakt med seks andre
yngre tyske skakspillere. Tilsammen
udgjorde de, hvad der senere blev
kaldt ‘die Berliner-Pleiaden’ efter det
stjernebillede, der på dansk også
hedder Syvstjernen. De mødtes om
sommeren to gange om ugen i
Blumengarten, et for længst nedlagt
berlinsk etablissement ved Potsdamer Strasse, for at spille og analysere.
I 1859 udgav von der Lasa ‘Berliner-Schacherinnerungen’ til minde
om denne tid, der varede fra 1837 til
1843. Nogle af de syv forlod Berlin,
og en af dem, den unge løjtnant Paul
Rudolph von Bilguer, døde allerede
i 1840. Han havde forinden udkastet ideen til og påbegyndt arbejdet
på det, der skulle blive til ‘Handbuch
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des Schachspiels’. Vennen von der
Lasa fuldførte dette omfattende og
for sin tid epokegørende værk, der
særlig handlede om åbningerne og
slutspillet, da midtspillet ifølge forfatterne måtte læres ved praktisk spil
eller gennemgang af gode partier.
1. udgave kom i 1843 [4]. Beskedent med den afdødes navn pietetsfuldt på titelbladet, så værket
kaldtes ofte ‘Bilguer’. Hvilket ikke
forhindrede at det i de følgende år
gjorde von der Lasas eget navn berømt.

Fra skak til diplomatiet
Efter sin universitetseksamen indledte von der Lasa i 1845 en karriere
inden for det preussiske diplomati,
der bragte ham vidt omkring. Interessant fra et dansk skak-synspunkt
er, at han 1847-49 var udsendt til
Stockholm. For da von der Lasa i
begyndelsen af 1847 passerede gennem København på sin rejse til Sverige, opsøgte han Blankensteiner, den
eneste københavnske spiller han
kendte. Denne havde nemlig besøgt
Berliner Schachgesellschaft, hvori
von der Lasa stod.
Blankensteiner var et fremtrædende medlem af den da eksisterende
(1843-47) Kjøbenhavns Skakforening, der snart efter blev nedlagt

pga. en pålagt skat. Han tog sin gæst
med til en klubaften, som den preussiske diplomat skrev om i Schachzeitung, et månedsskrift, der siden
1846 blev udgivet af klubben i Berlin [10].
I Slesvig var der nationale spændinger, som i 1848 førte til oprør
mod den danske regering og treårskrigen med tysk intervention, men
disse modsætninger spores ikke i
artiklen. Von der Lasa var en flittig
medarbejder ved tidsskriftet, og
udstationeringerne gav lejlighed til
at rapportere om skaklivet i de lande,
hvortil han kom.
På den anden side vanskeliggjorde
diplomatiet skakspillet. Von der Lasa
var en af dem, der havde arbejdet for
en international kongres, som skulle
tage stilling til uafklarede spørgsmål
ved skakreglerne samtidig med afviklingen af en turnering. Men da
turneringen blev gennemført i forbindelse med verdensudstillingen i
London 1851, var han ikke i stand
til at deltage på grund af embedspligter. Tyskerne blev dog godt repræsenteret alligevel, især med
Adolph Anderssen fra Breslau (nu
Wroclaw i Polen), der vandt denne
første skakturnering i moderne forstand. Med kongressen blev det ikke
til noget.

Von Heydebrand
und der Lasa

Heldigt var det til gengæld at von
der Lasa i 1853 blev forflyttet til
Bruxelles, hvor han samme år havde
mulighed for at spille en række partier med englænderen Howard
Staunton, som var i Belgien. Denne
havde været betragtet som verdens
bedste spiller, indtil det mislykkedes for ham at vinde turneringen i
London. Von der Lasa sejrede med
5-4 og 3 remis, hvilket bekræftede
hans klasse, selv om begge spillere
forekom ude af form pga. manglende
træning. Arrangementet virkede ret
uformelt: et 13. parti blev afbrudt i
en lige stilling, da Staunton skulle
rejse hjem [10].
En anden af tidens stærkeste spillere, den berømte amerikaner Paul
Morphy, fik von der Lasa ikke lej-

Adolph Anderssen
– fik chancen i London 1851.

lighed til at møde. Kort før Morphy
i juni 1858 ankom til England, hvor
han fejede al europæisk modstand
til side, havde von der Lasa krydset
Atlanten i den modsatte retning for
at repræsentere Preussen i Rio de
Janeiro.
Selv om han allerede i slutningen
af 1859 vendte tilbage til Europa,
blev skakspillet pga. det omrejsende
liv og arbejde mere tilfældigt, og de
modstandere, von der Lasa havde
mulighed for at spille med, hørte ikke
til de stærkeste. Hertil har nok også
bidraget, at han giftede sig i 1860.
Og året efter fik en søn [14].
Men det teoretiske og skakhistoriske arbejde blev fortsat. Reviderede udgaver af Bilguer udkom i
1852, 1858 og 1864. Dette store og
stadigt tykkere værk, som undertiden kaldtes ‘skakspillernes bibel’,
var tung kost for mange, og derfor
udgav von der Lasa i eget navn et
mere tilgængeligt, nemlig ‘Leitfaden
für Schachspieler’ (Håndbog for
skakspillere). Den udkom første
gang i 1848 og han udsendte selv
yderligere tre udgaver. Denne bog
var kortere, forklarede mere med ord
end med varianter og gjorde mere
ud af midtspillet end Bilguer. De historiske studier bragtes i Schachzeitung.

tes med høflighed [11], har han
næppe været ligefrem velset. Bortset fra blandt skakspillerne i det
København, der kun lige var ved at
vokse ud over sine fæstningsvolde
og efter nedlæggelsen af Kjøbenhavns Skakforeing ingen skakklub
havde. Spillerne mødtes på værtshuse og cafeer.
Tre københavnske spillere, Severin From, Govert Nielsen og Balduin Sørensen forsøgte efter få måneder at skabe kontakt ved at henvende sig skriftligt og yderst høfligt.
Det er ... vor ærbødige Anmodning til Deres Excellence, at De
vil give os, der have draget saa
megen Nytte af Deres Arbeider
paa hele Skaktheoriens Omraade,
Leilighed til ogsaa at beundre
Deres udmærkede praktiske Spil.
... skrev de blandt andet [7].

I januar 1865 tiltrådte von der Lasa
som preussisk gesandt i Danmark,
der året før havde lidt et fuldstændigt nederlag i krigen mod Preussen
og Østrig. Posten var det samme som
ambassadør i dag. Skønt han mød-

Von der Lasa svarede velvilligt, og
forbindelsen kom i stand. Et problem var, hvor man skulle mødes og
spille. Resultatet blev, at den yngre
Københavns Skakforening stiftedes
24. oktober 1865 med klublokale i
Vimmelskaftet 32 (den er for få år
siden sluttet sammen med AS04 til
Nørrebro Skakklub). Selv om en
københavnsk skakklub nok under
alle omstændigheder var genopstået
inden for de nærmeste år, blev von
der Lasa således den indirekte årsag
til det.
Og klubben havde andet at takke
for. Det var gennem ham, at foreningens formand og stærkeste spiller,

Howard Staunton
– tabte match mod v.d. Lasa.

Balduin Sørensen
– skabte kontakt til v.d. Lasa.

Til Danmark efter krigen
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Govert Nielsen
– stærk mester (1830-1913).

S.A. Sørensen
– stærk mester (1840-1896).

Severin From, fik indbydelse til at
deltage i den internationale turnering
i forbindelse med verdensudstillingen i Paris 1867 [9]. Det er vanskeligt at se, hvordan rygtet om Froms
spillestyrke ellers skulle være nået
frem til de franske arrangører i en
tid uden meget skaksamkvem på
tværs af grænserne, og hvor der ikke
udkom et dansk skakblad.
Von der Lasa slog endvidere
samme år i Schachzeitung et slag for,
at varianten 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. c3
skulle kaldes Dansk Gambit. Og
bragte tre partier af From, der også
anvendte gambitten i Paris. Han argumenterede med, at en justitsråd
Dreier i København havde spillet
gambitten meget, og citerede Blankensteiner – der levede længe nok til
at blive medlem af den nye Københavns Skakforening – for at gambitten havde været brugt i Danmark i
mere end 30 år. Endnu i dag er varianten kendt som Dansk Gambit, dog
mest i engelsktalende lande.
Desuden støttede von der Lasa
Nordisk Skaktidende, et månedsblad, der udkom 1873-81 og overvejende redigeredes af medlemmer
af Københavns Skakforening. Hans
store bibliotek stod åbent for S.A.
Sørensen, redaktør størstedelen af
tiden [8].
Skak spillede von der Lasa selvfølgelig også. Her følger nogle partier mod medlemmer af Københavns
Skakforening. Fra 1873-årgangen af
Nordisk Skaktidende, der blev rost
til sidst i 5. udgave af Bilguer, som
han udsendte i 1874. De to første er
i tidens friske, men ikke altid helt

korrekte stil. Kongegambit var en
meget analyseret og benyttet åbning.

31... Lf8 måtte spilles.
32. Te7† Kf8 33. g7† 1-0

Spillet i København, 3. maj 1867:

Spillet i København, 1869:

Von der Lasa
Govert Nielsen
Kongegambit / C39

Von der Lasa
S.A. Sørensen
Kongegambit / C39

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 g5 4. h4 g4 5.
Sg5
Et officersoffer, der stammer fra den
østrigske teoretiker Allgaier.
5... h6 6. Sxf7 Kxf7 7. Lc4† d5 8. Lxd5†
Ke8 9. d4 f3 10. gxf3 Le7 11. Le3
Først dette træk er nyt i forhold til
den da kendte teori. 11... Lxh4† 12.
Kd2 Le7 13. fxg4 Sf6 14. g5 Lg4
15. Dg1 Sxd5 16. exd5 h5

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 g5 4. h4 g4 5.
Se5
En mulighed, når man ikke er offerivrig nok til at vælge 5. Sg5 som i
foregående parti.
5... d6 6. Sxg4 Le7 7. d4 Lxh4† 8. Sf2
Dg5 9. Df3 Lg3 10. Sc3 Sf6
På 10... Lg4 kan følge 11. Dxg3 eller 11. Lxf4.
11. Ld2 Ld7 12. Ld3 Sc6 13. Se2 Tg8
14. 0-0-0 h5 15. e5
Sort havde nok gjort klogt i at rokere langt i et af de to foregående
træk.
15... dxe5 16. dxe5 Sxe5 17. Dxb7 Lc6
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  ^
   
   
  
   
   
  

  
17. Dxg4
Et dristigt dronningoffer.
17... hxg4 18. Txh8† Lf8 19. g6 Df6 20.
Tg8 Kd7 21. Sc3 Sa6 22. Th1 Te8?
22... Lh6! 23. Txa8 Dxd4† med afgørende sort fordel.
23. Th7† Kd8 24. Tf7 Dxd4† 25. Lxd4
Lh6† 26. Kd1 Txg8 27. Lf6† Ke8 28.
Te7† Kf8 29. d6 cxd6 30. Tf7† Ke8 31.
Se4 Lf4

Severin From
– stærk mester (1828-1895).

 
  
   
   
   
   
 

 
18. Lb5 Sd3† 19. Sxd3 Dxb5 20. Dxc7
Lxg2 21. Sd4 Dd5 22. Tde1† Lxe1 23.
Txe1† Se4 24. Lb4 Dd7 25. De5† Kd8
26. Sc5 Sxc5 27. La5† Kc8 28. Dxc5†
Kb8 29. Te7 1-0

Så vildt gik det dog ikke altid til.
I det følgende parti bliver Sorts forsøg på at opbygge et angreb afvist,
og Hvid vinder på Sorts problemer
med at dække sin f-bonde:
Spillet i København:

Von der Lasa
Severin From
Spansk / C84
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6
5. 0-0 Le7 6. d4 exd4 7. e5 Se4 8. Te1
Sc5 9. Lxc6 dxc6 10. Sxd4 Se6 11. Le3
Sxd4 12. Lxd4 Le6 13. Sc3 Dd7 14. Se4
0-0-0 15. c3 Ld5 16. Dc2 h5 17. c4
Lxe4 18. Txe4 Df5 19. De2 Th6 20. Lc3
Lc5 21. Te1 Tg6 22. b4(?)


^  
   
  
  
 
   
 
   

22... Dg5
Med Dh3 23. g3 Txg3† 24. hxg3
Dxg3† kunne Sort få evig skak.
23. g3 Le7 24. De3 Dxe3 25. T1xe3 h4
26. Kg2 hxg3 27. hxg3 c5 28. bxc5
Lxc5 29. Tf3 f6 30. exf6 gxf6 31. Txf6
Tgg8 32. Tf5 b6 33. Tf7 Ld6 34. Ld4 Tg6
35. Tg7 Th6 36. f4 Tdh8 37. Kf3 Th2
38. f5 Txa2 39. f6 Ta3† 40. Le3 Lc5 41.
f7 Kb7 42. Te8 Tf8 43. g4 Lxe3 44. Txe3
Txe3† 45. Kxe3 Kc6 46. g5 Kd6 47. g6

Handbuch des
Schachspiels
– eller blot ‘Bilguer’.
Færdiggjort og udgivet
af v.d. Lasa i 1843.
Og siden reviderede han
samvittighedsfuldt denne
‘Skakspillets bibel’ i
mange oplag, her en
udgave fra 1874 med
foto af vennen
Rudolph von Bilguer.

Ke7 48. Th7 Td8 49. f8D† Kxf8 50. Th8†
1-0
I 25 års jubilæumsskriftet for Københavns Skakforening fra 1890
huskede S.A. Sørensen:
... v.d. Lasa, der i de henved 14
Aar, han opholdt sig i Danmark,
indlevede sig fuldstændig i vore
Forhold... Hvem af de Tilstedeværende mindes saaledes ikke,
hvorledes v.d. Lasa, den Gang det
1. Telegrafparti blev spillet mod
Christiania ... Klokken 12 Midnat
indfandt sig paa Telegrafstationen
med sit lille Chatol-Skakspil
under Armen og trofast holdt ud
blandt os til Kl. 6 Morgen, da
Matten i 3 Træk forkyndtes
Nordmændene? [7].
Dette telegrafparti, der fandt sted 31.
marts 1878 mod den nystiftede klub
i Christiania (nu Oslo), er livligt beskrevet i Nordisk Skaktidende. For
et beskedent beløb – som taberen
skulle udrede – havde klubberne fået
telegrafstationerne med tjenstgørende telegrafister stillet til rådighed fra
kl. 24 til 6. Fra hver klub deltog fem
spillere foruden tilskuere. Von der
Lasa medvirkede som dommer [8].

Kjøbenhavn
Christiania
Kongegambit / C30
1. e4 e5 2. f4 Lc5 3. Sf3 d6 4. b4
En gambit med samme idé som
Evans-gambit, nemlig at opbygge et
bondecentrum med tempogevinst.

4... Lxb4 5. c3 Lc5 6. Lc4 Sc6 7. d4
exd4 8. cxd4 Lb6 9. 0-0 Lg4 10. Lb2
Lxf3 11. Txf3 Sf6 12. Kh1 0-0
12... Sxe4 ser for farligt ud.
13. d5 Sa5 14. Ld3 Sg4 15. De1 f6 16.
h3 Sh6 17. g4 Dd7 18. Dh4 c6 19. Sd2
Tae8 20. g5 fxg5 21. fxg5 Txf3 22. Sxf3
Tf8 23. Tf1 Ld8 24. Dg3 Sf7



 ^
  
   
  
  
   
   

 
25. Sd4!
Springeren er på vej mod felterne e6
eller f5 med næsten uoverstigelige
problemer for Sort.
25... Sxg5 26. Sf5 h6 27. h4 cxd5
Sort må opgive springeren.
28. hxg5 Lxg5 29. exd5 Sc4 30. Sxh6†
Lxh6 31. Txf8† Kxf8 32. Lxc4 b5 33.
Le2 De7 34. Df3† Kg8 35. Dg4 De8 36.
Lc3 a6 37. Kg2 Kh8 38. Ld3 Kg8 39.
Lg6 Dd8 40. De6† Kh8 41. Kf3 a5 42.
Lf7 Lg5 43. Dg6 Df6† 1-0

Rollen som gesandt
Men ud over at være skakdommer
var von der Lasa også gesandt.
Blandt politikere og diplomater kaldet Heydebrand, hvilket vil blive
fulgt i det følgende. Det altdominerende udenrigspolitiske spørgsmål
var forholdet til det nu samlede Tyskland, som danskerne havde et anstrengt og frygtsomt forhold til. Så
Heydebrand har været den vigtigste
udenlandske diplomat i landet.
En samlet vurdering af hans årelange arbejde i Danmark er ikke at
finde i nutidige værker som Dansk
Udenrigspolitiks Historie [2], men
det er imidlertid ikke vanskeligt at
finde enkeltoplysninger. Udenrigsministeriets mangeårige direktør Peter Vedel – nok den dansker, der
havde mest at gøre med Heydebrand
– fandt ham sympatisk og de sås
2015 /1/35
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H.C. Andersen
– skrev pænt om v.d. Lasa.

A.F. Krieger
– skrev knap så pænt.

privat [11]. Også til Rosenørn-Lehn,
udenrigsministeren fra 1870, var der
det bedste personlige forhold [12].
A.F. Krieger, nationalliberal politiker, flere gange minister og meget
flittig dagbogsskriver, giver i sine
dagbøger en mere blandet bedømmelse [6]. Omkring 1868-69 er Krieger ret så irriteret:

Heydebrand må have lært sig dansk
på de fire år siden Kriegers dagbogsnotits om hans svenske sprog. Hvilket bekræftes af, at i 1877 bragtes et
par indlæg af ham i Nordisk Skaktidende, uden angivelse af, at de
skulle være oversat fra tysk.

Heydebrand, som i denne Tid er
meget ond – Noget, der passer til
hans Natur... (12/3 1868)
... er den drastiske karakteristik under vanskelige forhandlinger om
Nordslesvig. Siden blev han mildere
stemt.
Det er også Krieger, der mener, at
Heydebrand under rejse i landet ved
sit svenske sprog fristede folk til
meget frie udtalelser (23/2 1867).
Altså sammenlignet med hvis han
havde talt tysk. Svensk må han have
lært under opholdet i Stockholm
1847-49.
En anden dagbogsskriver, der traf
Heydebrand, er H.C. Andersen [1].
To gange var Andersen inviteret til
middag på privat- og gesandtskabsadressen Amaliegade 22 [15], foruden dengang han lige havde fået
nye tænder og derfor meldte afbud!
De sås også til anden selskabelighed. Han og hustruen Anna omtales
entydigt positivt af Andersen. F.eks.
Den preusiske Gesandt og hans
Frue have indbudt mig... De ere
høist elskværdige Mennesker, tale
dansk... Han er tilvisse klog og
hjertegod; jeg lider ham og hans
Frue. (3/3 1871).
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Kongelig kulde
I efteråret 1878 var det kendt, at
Heydebrand skulle forlade sin post.
Krieger mente pga. familiens sundhedstilstand. Anna døde i 1880, så
det er meget muligt, at hun har været
ved dårligt helbred allerede et par år
før. Og ved sin fratræden fremsatte
Heydebrand som et personligt ønske til kongen, at en københavnsk
læge Voldby, der havde reddet deres eneste barn Heinrich (18611924), måtte blive gjort til ridder af
Dannebrog.
Så Krieger havde nok i hvert fald
delvis ret, selv om den ene af de to
sager, der forsurede Heydebrands
sidste tid i Danmark, var begyndt at
udvikle sig. Christian IX og dronning Louises yngste datter Thyra
planlagde ægteskab med Ernst
August, hertug af Cumberland, der
lå i strid med den tyske kejser og
regering. Hans arveret til tronen i
Hannover var blevet frataget ham,
da Preussen indlemmede den stat i
1866.
En tysk pressekampagne mod
Danmark fandt sted i forbindelse
med brylluppet, og rygtet ville vide,
at rigskansler Bismarck rasede. Gesandten i Danmark tog det mere roligt:

Kong Christian IX
– undveg at skåle med v.d. Lasa.

Heydebrand var idag saa lidt ubehagelig som muligt ved sin Anke
over Formælingsbegivenhederne.
... noterer Krieger 22/1 1879.
Den anden sag – nogle mente, at det
var den, som havde fået Heydebrand
til at trække sig [12] - vedrørte artikel 5 i fredsaftalen mellem Preussen
og Østrig fra 1866, som den franske
kejser Napoleon III som mægler
havde fået indsat.
Artikel 5 stillede i udsigt, at Danmark kunne få dele af Slesvig tilbage, hvis en folkeafstemning gav
flertal for det. De danske regeringer
satte deres beskedne forhåbninger til
den. I 1878 fjernede Tyskland og
Østrig imidlertid artiklen ved en traktat dateret 11/10, men først offentliggjort 3/2 1879.
Så afskedstaflet få dage senere
blev ingen succes:
Uagtet Kongen veed, at Heydebrand er meget bedrøvet over
Tr. 11.Okt.1878, tilsidesatte
baade han og Dronningen den
sædvanlige Høflighed mod ham
ved Afskedstaflet. Alle ventede,
at Kongen vilde drikke med ham,
da Champagnen kom – Hdb. blev
blegere og blegere, men Kongen
saae op i Luften og der blev
Intet af.
... ifølge Krieger, 9/2 1879)
13. februar rejste Heydebrand fra
København. S.A. Sørensen gav ham
disse ord med på vejen i Nordisk
Skaktidende:

Hvid trækker...!
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Mat i 3 træk.



   
   
   
   
   
   


Løs opgaverne eller gå direkte til artiklen næste side

Von der Lasa forlod allerede i 1880
både sin nye post og diplomatiet for
frem til sin død i 1899 at arbejde

med skakhistorien, hvilket udmøntede sig i værket ‘Zur Geschichte und
Literatur des Schachspiels’ fra 1897.
Bilguer og Leitfaden blev overdraget til andre, også pga. svækket syn.
At Danmark ikke blev glemt ses af,
at da han i 1887 og 1896 lod trykke
fortegnelser over sin bogsamling i
begrænsede oplag på hhv. 75 og 100
eksemplarer til fordeling, var Det
Kongelige Bibliotek i København
blandt modtagerne. Samlingen er stadig bevaret i Polen, og i 2003 og
2007 afholdtes skakhistoriske forskerkonferencer med udgangspunkt
i den [3].
I Københavns Skakforening mindedes de ældre medlemmer von der
Lasa som en nobel og fin personlighed, med hvem de havde tilbragt behagelige timer ved skakbrættet [13].

Problemskak –

Desværre maa vi slutte ... med
den bedrøvelig Meddelelse at ...
Hr. v.Heydebrand u.d.Lasa
fratræder ... og ... forlader
Kjøbenhavn... Han er forsat som
Gesandt til Stuttgart. Saavel for
Skaktidenden, som han interesserede sig levende for og
understøttede med Raad og
Daad, som for os, der nød Æren
af hans personlige Velvillie, der
havde den frieste og mest
udstrakte Tilladelse til at benytte
hans overordentlig store og rige
Skakbibliothek, vil denne Afrejse
blive et føleligt Savn, der
vanskeligt kan erstattes...









Mat i 3 træk.

















   
  
  
  
  
   
Mat i 3 træk.





















   
   
  
   
   
Mat i 3 træk.















  
 
   
   
   
  






Hvid trækker og vinder.
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Problemskak – mystiske tårntræk

Ind i hjørnet eller ud i det blå
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Hvor skal tårnet hen? Ind på den
åbne linje og videre ned på syvende
række, lyder partiskakkens automatsvar. I problemskakken er sagen
sjældent så enkel, for komponister
gør en dyd ud af at frembringe nøgletræk, som man aldrig ville overveje
et sekund i ordinært spil!

Sort har intet andet forsvar end at
vende tilbage til b5. Men her blokerer
løberen for kongen.
3. Dg1‡
Tårnet skal intet andet på h1 end at
undgå at stå i vejen. Dette tema kaldes baning, eller i den konkrete udformning Bristol-temaet.

Nedenstånde opgave af Frank Healeys fra 1861 var revolutionerende
ved at være den første, hvor brikken, der udførte nøgletrækket, ikke
tog videre del i resten af forløbet.

Den næste opgave af amerikanske
Otto Wurzburg er en ægte drillepind
for løseren. Hvid har en enorm materiel overvægt, men de fleste naturlige fortsættelser, f.eks. springertræk,
strander på, at Sort sættes pat.

Frank Healey
Bristol Tourney, 1861









 
 
  
   
  
  

 






Mat i tre træk.
Vi springer direkte til nøgletrækket.
1. Th1!
Og hvad skal tårnet så der? Den
umiddelbare tanke må være, at tårnet
skal spille op ad h-linjen, når først
Kh2 har banet vejen. Men svaret er
et andet.
1...Ld7
Eller 1...Le8.
2. Db1!
Truer 3. Db4.
2...Lb5
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Otto Wurzburg
Magyar Sakkùjság 1911






   
   
   
   
   
   
  

Mat i tre træk.
Løsningen er ...
1. Tb7!
Første pointe med tårntrækket er, at
det kan skubbes til h-linjen.
1... hxg2
Der følger nu en fin bindingsmat.
2. Th7 glD† 3. Dxg1‡
Men kunne tårnet ikke lige så godt
gå til b4, b5 eller b6... og derfra til
h4, h5 eller h6? Svaret finder vi, når

vi ser på det andet sorte forsvar.
1... fxg2
Nu viser b7 sig at være et gyldent
felt.
2. Da8! glD† 3. Tbl‡
Det mystiske tårntræk til b7 viste sig
således at være brobygning for den
kommende dronning på a8. I princippet en enkel finte, men der er alligevel noget smukt og chokerende
over tårntrækket ud i den blå luft.
I partiskak spiller man kun sjældent
tårnet ind bag to eller flere venligtsindede brikker. Men i skakopgaver
ser man ofte mystiske tarntræk, der
forudsiger, at vejen vil blive ryddet
for tårnet. Det følgende eksempel er
en klassiker.
Johann Berger
Frankfurter Zeitung 1887











  
   
  
  
  
  

  
Mat i tre træk.
1. Tf1
For overhovedet at overveje dette
træk, må man se, at Sort nu ikke kan
undslippe med 1... Kxb5. Der følger
2. Tbl† og mat i næste træk. Samme
svar har Hvid på 1... e5. Den fineste
pointe følger dog efter ...

Stor interesse for problemskak
og slutspilstudier i store skaknationer.
Her georgiske studiekomponister, mens
landet endnu var en del af USSR.
David Gurgenidze følger analysen
stående midt i billedet.

1... Kd4 2. Dd3† Ke5 3. f4!
Tårnet skulle understøtte denne skak.
William Shinkman
Checkmate 1903

















   
   
   
  
   

  
Mat i tre træk.
I denne opgave har Hvid så mange
brikker, at det synes en formssag at
sætte mat i tre træk. Men Hvid må
gøre brug af et nyt, mystisk baghold,
hvor det er to venligtsindede 1øbere,
der skal ‘træde til side’ for tårnet.
1. Th2! Kxa4 2. Lc6† Kxa3 3. Ld6 mat.
David Gurgenidze
og Leopold Mitrofanov
1. pr., Molodoj Leninets 1981









 
  
  
   
   
   
 







Hvid trækker og vinder.

Gurgenidse og Mitrofanov hører til
blandt studiehistoriens store kunstnere. Makkerparret har her skabt et
lille mesterværk. I opgaver, hvor den
ene part er bundet på hænder og fødder, savner man typisk noget dynamik på grund af det manglende
modspil fra den svage part, i dette
tilfælde Sort. Men denne opgave
fascinerer alligevel, fordi Hvid skal
udvise stor fremsynethed for at vinde.
Vi kommer ind efter nogle indledende træk, som ikke har noget med
vores tema at gøre.
1. Tb1!!
Vi skal snart få at se, hvorfor Hvids
tårn absolut skal betræde dette tilsyneladende perspektivløse felt.
1... h4 2. Kc6 h3 3. Kb7
Hvad foregår der egentlig? Jo, Hvid
indser, at Sort snart må spille c-bonden frem. Nar den slås, ofrer Sort
dronningen med skak på den lange
diagonal (f4, e5, d6, c7 eller b8 alt
efter hvor Hvids konge står), spiller
h2 og Hvid kan ikke på fornuftig vis
undgå at sætte Sort pat. For at modarbejde dette skal Hvids konge såmænd til a8. Forklaring følger.
3... c4 4. Ka8 c3 5. bxc3 Db8† 6. Txb8
Ja, Hvid slår med tårnet, og ophæver patten, som ville redde Sort efter
6. Kxb8 h2! Tårnet skulle til bl for at
komme til b8 efter den uundgåelige
åbning af b-linjen. Ikke så lige til at
gennemskue.
6... Lc5
6... h2 8, Th8 og mat.
7. Th8
Gevinsten er enkel efter 7... g1D
8. Sxgl.

Løsninger til nr. 6, 2014
13710. White, 1942. Hvids dronning
er bundet, men den kan stadig trække
ad bindingslinjen. Efter 1. Dc3 truer
Hvid 2. Se2‡ fordi dronningen dækker e5. Sorts bedste forsvar 1... Td4
tillader et andet træk med dronningen på bindlingslinjen, 2. De3‡.
13711. Mansfield, 1956. Sorts tårne
og løbere på h-linjen er alle beskæftiget af forsvarsopgaver. Hvid kan
kaste grus i maskineriet med sine
bønder, men hvordan? Hvert bondetræk truer to matter, men i tre af tilfældene kan Sort alligevel forsvare
sig: 1. g3? Sc2! / 1. g4? Sxf2! /
1. f4? e3! Men: 1. f3! 1... Lf4
2. Dxe4‡. 1... Tf4 2. Lxb3‡. 1... Kd4
Dxc3‡. 1... Sc4 2. Lxe4‡.
13712. Gonzalez, 1995. En sag i den
lettere ende. 1. Kh2! Med hovedvarianten 1... Dh7† 2. Lh6 Db1 3.
Lg7‡.
13713. Müller/Zipf 2014. I denne
komplicerede opgave strander
1. Lxd6? (2. Lxe5‡) på 1... Te3! og
1. Kd7 (2. Tf7‡) på 1... Lg6. Der
skal sættes en prop i på d3, altså 1.
d4! (truer 2. Le5† og 3. dxe5‡) cxd3
e.p. En passant slaget giver Sort ekstra forsvarsressourcer, så Hvid skal
vælge med varsomhed. 2. Lxd6!
(ikke 2. Kd7? Lb3 4. Lxd6 Le6†!)
Tc5 3. Kd7 Lb3 og endelig en Novotny på d5: 4. Sd5† med varianterne
4... Lxd5 5. Le5‡ og 4... Txd5 5.
Tf7‡.
13714. Johnson/Wiehagen, 2013.Der
er to løsninger, som viser et såkaldt
rundløb af henholdsvis det sorte og
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Ungdomsskak
MINDEORD

Leif Jensen
Formand for Dansk Skak Unions ratingkomité,
Leif Jensen, Tølløse Skakklub, er efter lang tids
sygdom død 4. januar i en alder af 66 år.
Et stort tab for dansk skak, organisatorisk og
menneskeligt.
Leif Jensen overtog helt tilbage i 1984 ansvaret
for registrering af Elo-rating og kontakten til
verdensskakforbundet FIDE, og mens Elo-rating
dengang var begrænset til forholdsvis få topspillere, var den opgave, han
løste frem til sin død, vokset til at omfatte 2000 danske skakspillere i hele
tre forskellige ratingkategorier. Leif Jensen havde encyklopædisk viden
om rating, resultater og spillere, og han delte generøst med organisation
og medlemmer.
Gennem hele livet var Leif Jensens base 2. hovedkreds. Det milde
tungemål fra tiden som talentfuld juniorspiller i Maribo Skakklub bevarede
han gennem de mange år som medlem af sjællandske klubber
i og omkring Ringsted og som lærer på Benløse skole, og da han holdt af
telefon fremfor mail, var det ikke kun på møderne i hovedkredsbestyrelsen,
hvor han gennem 33 år beklædte posterne som bl.a. kartoteksfører og
næstformand, at betragtninger og ideer blev fremført med underfundig
humor og syngende vokaler.
Leif Jensen var en stærk skakspiller og elskede at spille turnering.
Ikke bare ved DM og utallige andre danske skaktræf, men meget gerne
i udlandet, og det var ofte ham, der lagde bil til, når turen gik til opens i
Ungarn, Tjekkiet, Frankrig og Sverige. Arrangørerne af Rilton Cup
i Stockholm sendte kondolence, da de erfarede den triste årsag til, at
Leif Jensen efter 40 års trofast deltagelse i turneringen manglede i feltet
henover dette nytår.
I Tølløse Skakklub, hvor Leif Jensen var medlem de seneste ti år,
mærkes nok det allerstørste savn. Han bragte ny energi til klubben,
underviste både medlemmer og skoleskak og var med til at løfte førsteholdets styrke. Og da klubbens første store weekendturnering så dagens
lys i 2010, i 2015 nu OK og SuperBrugsen Cup, byggede det i høj grad
på hans initiativ og turneringserfaring.
Det bliver svært at vænne sig til et dansk skak uden Leif Jensen.
Æret være hans minde.
Thorbjørn Rosenlund



det hvide tårn: 1... Td1 2. Kb5 Td5†
3. Kxc4 Te5† 4. Kd3 Te1 5. Tf4‡.
Og 1... Kf3 2. Txh5 Kg4 3. Tg5†
Kh3 4. Tg4 Kh2 5. Th4‡.
13715. Gurgenidze, 1999. En miniature med især ét flot træk. 1. a5
b3 2. a6 Kc7! 3. a7 Kb7 4. Sa6!!
Elegant. Nu stoppes b-bonden efter
4... Kxa7 5. Sc7 b2 6. Sb5†.
Udfordringen: Orlimont, 1914. Løsningen rummer et usædvanligt tema:
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1. Tf2! med hovedvarianten 1... gxf2
2. Dxc3 fulgt af 3. DxL‡. Hvids
førstetræk medfører, at Sorts løberdiagonal forkortes.
Rettelse: I Skakbladet 2014/6 angav
vi fejlagtigt 1. Ka3 som nøgletrækket
til opgaven 13704 fra 2014/5. Men
det er en drilsk forførelse, der ligesom 1. Dc4 strander på det subtile
forsvar 1... Ta1. Den rigtige løsning
er 1. Da3.

Træning
og turnering
– mange gode
tilbud i 2015
Af Mads Boe
Ved indgangen til mit fjerde år som
landstræner for de unge talenter begynder der at være lidt ‘business as
usual’ over det. Ikke i negativ rutinepræget forstand, men fordi jeg mener at have fundet en fornuftig drejebog for, hvordan året skal se ud
med arrangementer og stævner. Året
2015 bliver lige så travlt som 2014.
Der er tradition for, at mange af
de unge spillere deltager i Bad Zwischenahn, en stor open i Tyskland i
slutningen af januar. I år er vi en
delegation på 25, der skal af sted. Vi
bor alle det samme sted, og ud over
at spille god skak og analysere partier er det sociale i højsædet. Jeg vil
i år forsøge at udbygge med yderligere to turneringer i Tyskland –
Schloss Open lige før Påske og Haspa Bargteheide omkring Kristi himmelfarts ferien.
Vi har fælles træningssamlinger
3-4 gange i løbet af året, hvor vi arbejder intensivt i en hel weekend.
Typisk bliver det til omkring 15 timers krævende undervisning. Her
er der tilknyttet meget stærke spillere. I 2015 forventer jeg, at GM Curt
Hansen, GM Lars Schandorff og
GM Andrei Maksimenko fra Polen
vil stå for undervisningen. Her har
vi også mulighed for at udveksle erfaringer på træningsmængde, træningsmetoder og planer for fremtiden med den enkelte spiller.
Vi deltager igen i år med fuldt hold
til Ungdoms-EM i Porec, Kroatien,
fra den 20. september til den 1. oktober og til Ungdoms-VM i Halkidiki, Grækenland, i perioden 24.
oktober til 5. november. I lighed med
de senere år har det for mig høj prioritet at også vores bedste pigespillere
deltager i disse stævner.

Ungdoms-OL, der i 2014 blev
afholdt i december i Ungarn, var et
godt arrangement, så vi planlægger
også at deltage med et hold i 2015.
Dog med det forbehold, at arrangementet bliver afholdt i fornuftig afstand fra Danmark. Generelt prioriterer jeg holdskak, da det har sin
egen specielle dynamik og skaber et
rigtig godt sammenhold mellem de
unge spillere.
Hyggeligt, men lærerigt samvær
er også et vigtigt element ved matchen mellem de unge talenter og de
erfarne seniorer. Der er igen i år –
for tredje gang – en match på tegne-

brættet. Skak er en af de få sportsgrene, hvor der kan konkurreres
jævnbyrdigt på trods af en aldersforskel på 60 år, og der er en helt speciel stemning i forbindelse med
arrangementet. Anekdoterne, som de
gamle kæmper fortalte efter matchen
sidste år, var sjove og spændende,
og viste at nutidens unge også skakmæssigt er mere privilegerede end i
‘de gode gamle dage’!
De unge talenter er også stærkere
end tidligere. I hvert fald hvis man
bruger ratingtal som indikator.
Blandt andet blev Jonas Bjerre i
2014 den yngste mesterspiller Dan-

mark, kun lige fyldt 10 år. Han slog
den gamle rekord med knap 1½ år.
Vi har et godt kuld unge spillere på
vej, som arbejder hårdt og målrettet
på at forbedre sig. Forhåbentligt vil
der blive en fødekæde til det rigtige
landshold under landstræner Lars
Schandorff.
Jeg sender i løbet af året informationer ud til de unge talenter om turneringer, udtagelser og meget andet.
Alle ungdomsspillere i Dansk Skak
Union er velkomne til at være på listen og modtage mine nyhedsmails.
Send mig blot en mail på adressen:
ungdomselite@skak.dk

Foto: Tavs Bjerre.

Og i 2014...

OL2014

Ungdoms-OL
OL for ungdom under 16 år blev
spillet i Györ i Ungarn i december. Det danske hold scorede
præcis 50% i brætpoint, nemlig
20 point i 40 partier, men placeringerne blev afgjort efter matchpoint, og her havde Danmark 9
mp. af 20 mulige efter fire
matchsejre, en enkelt uafgjort og
fem nederlag. Det gav en placering som nr. 33 blandt 54 hold.
De fem spillere på holdet delte
partierne ligeligt imellem sig og
sad hver otte gange ved bordet
med Dannebrog.

Foto: Marie Haarmark Nielsen.

Danmark mod Serbien i 6. runde – på topbrættet har Jesper Thybo sort mod Luka Radovic,
og ved hans side er det Jonas Bjerre, Mikkel Manosri Jacobsen og Freja Vangsgaard.

Ungdoms-VM
Ungdoms-VM 2014 blev spillet så langt
væk som Durban i Sydafrika, og Danmark
var kun repræsenteret med én deltager,
Viktor Haarmark Nielsen, som scorede
5½ point af 11 i ældste gruppe.
Vinder af gruppen og dermed en af de
i alt tolv ungdomsverdensmestre blandt
de knap 1000 deltagere fra 87 lande
blev Olexandr Bortnyk, Ukraine.
Viktor Haarmark Nielsen.

Individuelle OL-scorer:
Jesper Thybo 6½
Jonas Bjerre 2½
Sophus Mechlenburg Møller 5
Mikkel Manosri Jacobsen 4
Freja Vangsgaard 2
Jesper Thybos 6½ af 8 var OL's 5.
højeste målt i procent og en ratingpræstation på 2356.
Indien tog guld med 18 mp. foran
Rusland med 17 mp. og Iran med
16 mp. Af nordiske lande deltog foruden Danmark kun Finland, som
med 8 mp, sluttede på 39. pladsen.
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... JUNIORSKAK

DM
Ungdomsdanmarksmestre
i skak 2014

U-08

Fotos: Ole Skov og
Karsten Jacobsen.

Mechlenburg
Jonas Bjerre,
U Albert
Møller, Frem Sk.
1U
0 Skanderborg Sk.

74 drenge 08
og 10 piger

Sophus Mechlenburg Møller
kommenterer:

3. runde

... kæmpede i seks aldersgrupper ved
Ungdoms-DM i Skanderborg i oktober. Pigerne kan selv vælge, om
de vil deltage i de åbne grupper og
kunkurrere med drengene, eller i aldersgrupper forbeholdt piger. Ved
årets mesterskab havde så få piger
ønsket pigegrupper, at der kun blev
spillet i åbne grupper, og kun i gruppen for 11-12 årige blev der kåret en
danmarksmester: Lotte Zsigri Dyndgaard fra Nørrebro Skakklub. Lillesøster Nelli deltog som eneste pige i
yngste gruppe, og selv om det ifølge
reglerne ikke gav en DM-titel, fik
også hun en flot pokal med hjem.

Kistrup,
U Nicolai
BMS Skak

12

Sophus M. Møller
Danmark (2018)

Matthew J. Wadsworth
England (2135)

Fransk / C18
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5.
a3 Lxc3† 6. bxc3 Da5
Mere normalt er Se7 eller Dc7.
7. Ld2 Da4
Jeg havde også forberedt denne variant, men havde aldrig spillet det før.
8. Dg4

Zsigri Dyndgaard
P Lotte
Nørrebro Sk.

12

En anden mulighed er Db1.
8... Kf8 9. Dd1 b6 10. c4 Se7 11. Sf3
11. cxd5 Dxd4 12. dxe6 Dxe5† 13.
Le2 er også en mulighed for Hvid.
11... Sbc6 12. dxc5 bxc5 13. c3!?
Dxd1† 14. Txd1 La6 15. Le3 Lxc4 16.
Lxc4 dxc4 17. Lxc5 Ke8 18. Tb1!
Jeg tænker, at Tb1 er et vigtigt træk,
fordi man får b-linjen, og kan komme
ned på 7. række. Det betyder, at Sd5ideen ikke er så vigtig længere.
18... Sd5 19. Tb7?!
Bedre 19. Kd2!? Sa5 20. Sd4 a6 21.
Lb4 med klar fordel. Hvid har en
noget bedre stilling.

Danmark deltog med 11 spillere ved
EM for ungdom i Georgien i oktober. Et gigantisk stævne med næsten 1000 deltagere fra 45 lande.
Jonas Bjerre var topseedet i Den
åbne gruppe for 9-10 årige og blev
bedst placerede dansker, dog for den
mere beskedne 16. plads blandt 121
deltagere. Bedste nordiske resultat
leverede norske Edit Machlik med
en 13. plads i gruppen for 17-18
årige piger. Norge havde også den
største nordiske delegation med hele
18 deltagere, mens Finland havde 5,
Island 4, Sverige 2 og Færøerne 1
deltager.
I den åbne gruppe for 13-14 årige
nåede Sophus Mechlenburg Møller
5½ point af 9 og 20. pladsen blandt
de 99 deltagere.
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Foto: Mads Boe.

Ungdoms-EM

Danskere til EM – fra venstre Sophus Mechlenburg Møller, Bjarke Vangsgård,
Jonas Bjerre, Jesper Thybo, Thomas Thybo, landstræner Mads Boe, Filip Boe,
Rasmus Thøgersen, Freja Vangsgård, Ellen Kakulidis, Bjarke Hautop Kristensen
og Ellen Fredericia Nillsen.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen
Bjarke Hautop
Mikkel Manosri
Rasmus Thøgersen,
1U
4 Kristensen, Sorø Sk. 1U
6 Jacobsen, BMS Skak 1U
8 Skive Sk.

19... a6
19... Sa5 20. Tb5 Sb3 21. Ld6 a6
22. Tb7 h6 med lige spil.
20. 0-0 Sa5 21. Tb2 Sb3 22. Ld6 Kd7
23. Sd4 Sxd4 24. cxd4 Thc8 25. Tb7†
Tårnet kommer tilbage på b7 igen!
25... Ke8 26. Tc1 c3 27. Kf1 Td8 28.
Lb4 Tac8 29. Ke2 Tc6 30. g3
Dækker fremtidige skakker på f4.


 ^ 
  
  
   
   
   
  
   

30... Ta8?
Sort skulle i stedet spille 30... Tdc8!
31. Kd3 Sxb4† 32. Txb4 c2, og Sort
når at få modspil mod d4-bonden,
hvis Hvid angriber c2.
31. Kd3
Nu står Hvid klart bedst. Min konge
kommer til d3, og så kan Sort ikke
nå at spille c2-ideen længere.
31... a5
31... Sxb4† med ideen Tac8 og c2
ligesom før. 32. Txb4 Tac8 33. Tc2!
og Hvid får c3-bonden og har rigtig
gode gevinstchancer i slutspillet med
en bonde over.

32. Lc5 Tcc8 33. Tcb1
33. Txc3 virker ikke her, da afdækkerskakken efter 33... Sxc3 34. Kxc3
g6 35. Te7†? Kf8! er ufarlig, f.eks.
36. Txe6†?? Txc5† med gevinst.
33... h5 34. T1b3 Tc6 35. f4 a4 36. Txc3
Indtil nu har jeg rykket lidt rundt med
brikkerne, men nu ser jeg en mulighed for et smart kvalitetsoffer.
36... Sxc3 37.Te7† Kd8 38.Txf7
Pointen.
38... Ta5?
Den afgørende fejl. Efter 38... Tac8
39. Kxc3 T6c7 40. Txc7 Txc7 41.
Kc4 og stillingen nok stadig lige. Det
er dog klart sjovest at være Hvid, og
det er også kun mig, som kan spille
på gevinst.
39. Kxc3 Tb5 40. Txg7 Tb3† 41. Kc4
Tb2
41... Txa3? 42. Kb5 med gevinst.
42. h4 Tc7 43. Tg8† Kd7 44. f5!
Skaber to farlige fribønder, og kombinerer det med trusler mod kongen.
44... exf5 45. Kd5
Truer mat.
45... Txc5† 46. Kxc5 Ke6 47. Tg6† Ke7
48. d5 Tc2† 49. Kd4 Td2† 50. Kc4 Tc2†
51. Kd3 Ta2 52. d6† Kd7 53. Tg7† Kc6
54. d7 Txa3† 55. Kc4 Kc7 56. e6 Te3
57. Tg8 Te4† 58. Kd5 opgivet.
Et godt parti, hvor det egentlig kun
var mig, som havde alt spillet gennem hele partiet, mens han blev nødt
til at sidde og forsvare sig.
1-0

Arne Danielsen: ‘Et turneringsparti kan sammenlignes med at gå
op til en krævende eksamen. Når
klodens titaner inden for skak tørner sammen, er der pres på, og at
skulle gennemføre hele 13 runder
på to uger er benhårdt, selv for en
garvet mester. Enhver kan forestille
sig, hvordan det må være at skulle
gå til 13 krævende eksaminer i løbet af bare 16 dage.’
(‘Mesteren’, 2014)
Michael Adams: ‘Som sædvanlig i Oostende havde jeg forberedt
mig til partiet med et par øller og
en Jean-Claude van Damme-film.’
(‘Chess in the Fast Lane’, 1996)
Esben Lund: ‘For mig er hustling
også skak!’
(‘Taktik’, nr. 3, 2001)
Farshad Kholgi: ‘Jeg er skakspiller og foretrækker, at man viser sine
træk på det åbne bræt. Pokerspil
med bluff og kortene ind til kroppen, bryder jeg mig slet ikke om.’
(‘Verden er ét land’, 2007)
Dominic Lawson: ‘Kasparov reserverede et bord på Ken Lo's
Memories of China i Ebury Street.
Efter frokosten, da russeren skulle
betale, genkendte tjeneren pludselig Nigel Short. Undskyld mig,
spurgte kineseren Short, men er det
ikke dig, der er verdensmester i
skak? Kasparov blev helt paf, fortalte Nigel mig fnisende, da han
genfortalte historien: – Så jeg svarede tjeneren, nej, jeg er ikke verdensmester. Jeg er den næste verdensmester.’
(‘The Inner Game’, 1993)
2015 /1/43

43

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.
1. Claus Fleischmann
Gyözö Forintos
Reggio Emilia 1962/63. 22... dxe2!
23. Dxd8† Sxd8 24. Txd8† Lf8 25.
Lc5 var Hvids idé. Men nu kom
dobbelttruslen 25... Da5!! 26. Txf8†
Kg7 27. b4 Dxc5!! Hvid opgav. For
efter 28. bxc5 følger ikke 28... Kxf8
29. Te1, men den elegante afspærringskombination 28... Sf2† 29.
Kg1 Sd1! 0-1
2. Christer Hartman
Stellan Brynell
Rilton Cup 1994/95, Stockholm. Der
skal regnes langt: 25... Txg3!! 26.
Dxg3 Dxe4. Tre bønder og to lette
for tårnet.
27. Dg8†? Går ikke. Men der var
heller ikke fremtid i 27. Thf1 Dh7!
27... Ke7 28. Dxa8? Og så kommer matangrebet: 28... De5† 29.
Kh3?! Sejest var 29. g3 Db2† 30.
Kg1 Dd4†! 31. Kg2 Se3† 32. Kg1
Sg4† 33. Kg2 Dd5† 34. Kh3 Se3
samt mat.
29... Sf4† 30. Kg3. Variant: 30.
Kg4 De3 31. Tag1 e5† 32. Kh4
Sg6† 33. hxg6 Dg5 mat!
30... Sd3† 31. Kf3. 31. Kh4 Df4†
32. g4 Df2† 33. Kh3 Sf4 mat!
31... Lc6† 32. Kg4 Sf2† 33. Kh4
Dg5 mat! 0-1
3. Viacheslav Ragozin
Gavriil Veresov
Moskva-mesterskabet 1945. 24.
Txg6†!! fxg6. 24... hxg6 25. Txf7†!
bliver ganske det samme!
25. Tf7†! Den gode, gamle afledning! 25... Kxf7 26. Dxh7† Ke6.
26... Kf8 27. Sf4!
27. Dxg6† Ke5 28. Dg7† Kxe4(!)
28... Ke6 29. Sf4 mat!
29. Sf6† exf6 30. Dxd7. Udbytte:
1 bonde. Foreløbig.
30... Te5 31. Dxd6 Kf5 32. Dd7†
Kg6 33. Dxa7 Te2 34. Da3 Tf4 35.
Dd6. Og da det åbenbart planlagte
35... Tff2 strander på 36. Dg3† samt
slag på f2, opgav Sort. 1-0
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4. Fridrik Olafsson
Samuel Reshevsky
Dallas 1957. 31. Lxe6!! Et afgørende tårnoffer, der raserer den sorte
kongestilling. Også 31. h4! for at
slå hul var udmærket.
31... Dxc1 32. Df5† Kg7 33.
Dxf7† Kh8 34. Df6† Kh7 35. Lf5†
Kg8 36. Dg6† Kf8 37. Dxh6† Ke8
38. De6† Kf8 39. Df6†?! Tidnøden
påvirker spillets kvalitet. Her var der
en mat i ti træk, startende med 39.
Dd6†! Men den er ikke nem at beregne. Olafsson prøver sig frem.
39... Ke8 40. Dh8†? Sidste træk
før tidskontrollen er ofte en fejl. 40.
Dg6†! og 40. De5†! ville føre til mat.
40... Ke7? Sort kvitterer med en
modfejl. Med 40... Kf7! kunne Sort
opnå et slutspil med lidt for mange
hvide bønder for løberen. f.eks. 41.
Dh7† Kf8! 42. Kg2! Dc7 43. Dh8†
Kf7! 44. Lxc8 Dxc8 45. Dh7† Ke8
46. Dg8† Ke7 47. Dxg5† etc.
41. Dg7† Ke8 42. Dxb7? Igen
mindre akkurat. 42. Dd7†! Kf8 43.
Dd6†.
42... Tc7 43. Dxe4†. Men det er
nu helt klart håbløst for Sort, så
Sammy opgav. 1-0
5. Shimon Kagan
Gennadij Burnevskij
Volgograd 1964. 17... Txc3!! 18.
bxc3 Sxa2† 19. Kd2 Df2† 20. Te2
Dxe2†!! 21. Kxe2 Sxc3† 22. Ke1
Sxa4. Ingen bivarianter!
23. e5 Sd7 0-1
6. Roman Dzindzichashvili, USA
Alexander Beljavskij, USSR
26. skak-OL, Thessaloniki 1984. 29.
e4! Dxe4. 29... fxe4 30. Th1† Kg8
31. Dh8† Kf7 32. Th7 mat!
30. Te1 Dxe1†. Ellers skulle både
h1 og e6 holdes dækket. Men 30...
Dc6 31. Lb5 koster.
31. Kxe1 Lxc4† 32. Kd1 Le2†
33. Kc2. Og det tog amerikaneren
endnu 60 træk at hjemføre pointet.
USA slog Sovjetunionen med 3-1.
1-0

7. Ole Alkærsig, SK68
Per Andreasen, NrSundby
1. division 93/94. 1993. 17. Txf7!
Flere andre træk – f.eks. 17. Df2! –
var udmærkede, men dette vinder
straks – næsten.
17... Txf7. Eller 17... Kh8 18.
Tbf1 Txf7 19. Txf7 Sf8 20. dxc5
Dc6 21. Txf8† Lxf8 22. Dd4† Lg7
23. Dd8†. 18. Tf1 Se5! Godt forsøgt. Men intet redder Sort. Se bare:
18... cxd4 19. Txf7 dxc3† 20. Tf2†
Kh8 21. Dd5!
19. dxe5 Le6 20. Txf7 Lxc4. 20...
Lxf7 21. Lxf7† Kxf7 22. Dd5† Kf8
(22... De6? 23. Sd6†) 23. Le3 vinder. 21. Txg7†! Kxg7 22. Lh6† Kh8
23. Dd7 Tg8 24. Sg5. 1-0
8. Nick de Firmian
Predrag Nikolic
Interzoneturnering, Gammarth (Tunesien) 1985. 27. Sef6†!! Det er
egentlig synd, at dette er Hvids bedste. 27. Dg3! kunne nemlig have
nogle sjove varianter til følge. En
smagsprøve: 27... Kh7 (27... Lxe4
28. Lxh6! Lf8 29. Sf6†) 28. Lxh6!
Kxh6 29. Sd6! Lxd6 30. Dxd6† g6
(30... Kh5 31. Se5!) 31. Df4† Kg7
32. Df6† Kh6 33. Dh4† Kg7 34.
Te7†! Txe7 35. Dxe7† Kh6 36. Sf6!
etc.
27... Kf7.
Varianter: a) 27... gxf6 28. Dg6†
Kh8 29. Sxf6. b) 27... Lxf6 28.
Sxf6† Kf7 29. Dd7† Kxf6 30. Txe8.
28. Se5†, og så fik kongen motion: 28... Ke6 29. Seg4† Kf7 30.
Se5† Ke6 31. Seg4† Kf7 32. Sxh6†!
gxh6 33. Dh7† Kxf6 34. Dxh6†
Kf7 35. Dh7† Kf6 36. Lg5†! Kxg5
37. Dg7† og mat i to træk. 1-0
9. Bent Larsen
Ljubomir Ljubojevic
Milano 1975. Ikke en af Larsens
bedre turneringer! (Næstsidst!). Jugoslaven opvartede her med 26...
Dh4!! Nu duer 27. h3 ikke: 27...
Dxh3† 28. Kg1 Ld4† 29. Tf2 Dxg2
mat! 27. Dxe5 Df2!! Overmåde
smukt! 0-1

Kommende
turneringer
Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2).
Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 / mm
Anden opsætning: kr. 4,00 / mm
Alle arrangører kan gratis lægge
indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, så også lyn- og hurtigskak
kan rates.
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet af FIDE, skal det fremgå af
indbydelsen og senest 14 dage (for
normgivende turneringer dog 40
dage) før 1. runde meddeles til
DSU’s ratingkomité på email:
ratingkomite@skak.dk.

www. skak.dk
+ 'Indbydelser'

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering

Djurslandsturneringen
EMT 2015
KE
26/3 - 21/5. – Grenaa Skakklub indbyder til den 72. udgave af Djurslandsturneringen. – Spilledage: 7
torsdage: 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 30/4,
7/5, og 21/5 med start kl. 19. Evt.
udsatte partier kan afvikles mandag
d. 20/4 eller mandag d.18/5. Evt. omkamp afvikles tirsdag d. 26/5 som
hurtigskak. – Afslutning: lynskak og
præmieuddeling d. 28/5 kl. 19.30. –
Spillested: Grenaa Idrætscenter,
Ydesvej. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Mødetid:
Grenaa Skakklub tillader ½ time for
sent fremmøde. – Turneringsform:
alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
– Indskud: 150 kr., betales ved 1.
runde. – Præmier: Indskuddet mi-

nus EMT-afgift. – Rygning: der er
rygeforbud i Idrætscentret. – Tilmelding med navn, fødselsdata, ratingtal
og telefonnummer: senest 17/3 til
Asger Hartelius, Ågade 9 K, 8500
Grenaa, tlf. 86 32 23 72, email:
asger.h@stofanet.dk.

Herlev Forårs EMT 2015
KE
30/3 - 8/6. – Herlev Skakklub indbyder til 7-runders koordineret turnering i klubbens lokaler, ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172, 2730
Herlev. – Spilletidspunkter: Mandagene 30/3, 13/4, 20/4, 4/5, 11/5, 18/5
og 8/6, alle dage kl. 19.15-23.15. –
Betænkningstid: 2 timer pr. spiller
til hele partiet. I øverste gruppe dog:
1½ time til hele partiet + 30 sekunder pr. udført træk. – Turneringsform: Elo-ratede 8-mands grupper
hvis det er muligt, max. 32 deltagere.
– Indskud: 150 kr., juniorer og folkepensionister dog kun 100 kr. –

Tilmelding og indskud: Telefonisk
til Kenneth Nielsen, 44 91 30 30,
senest 20/3 2015. – Mere information via www.dsu.dk.

Nørresundby Banks
Forårsmesterskab
KE
9/4 - 7/5. – Nørresundby Skakklub
indbyder hermed til 5 runders EMT,
som spilles torsdage i Nørresundby
i perioden 9/4 - 7/5 2015. – Betænkningstid: De tre øverste grupper:
1 time og 30 minutter til de første 40
træk, derefter 15 minutter til resten,
samt 30 sekunder i tillæg pr. træk
fra træk 1. Øvrige grupper: 40 træk
på 1 time og 45 minutter, derefter 15
minutter til resten, alt uden tillægs
tid pr. træk. – Indskud kr. 150. Tilmelding senest 5. april 2015 til S.
Aa. Sørensen, tlf. 51 81 64 17. –
Turneringen Elo-rates i muligt omfang. Se mere på foraar.enpassant.dk.

OK og SuperBrugsen Cup 2015
5. WEEKENDTURNERING!!
Tølløse Skakklub indbyder til
5 og 7 runders koordineret turnering
Spilledage: 17/4 - 19/4 2015.
Tidspunkt: Fre. 19.00-24.00, lør./søn. 10.00-15.00 & 16.00 - 21.00.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, herefter 30 minutter + opsparet
tid til resten. Mødetid senest 1 time efter rundens start.
Præmier: Øverste gruppe: 1. pr. 1.000 kr. + pokal, 2. pr. 500 kr.
Øvrige grupper: 1. pr. 600 kr. + pokal, 2. pr. 300 kr. I alle grupper
surprise-præmier. Konkurrence ved turneringens start – kom i god tid.
Spillested: Elverdamsskolen, Sportsvej 3, 4340 Tølløse (til venstre
for Tølløse Hallen). Ca. 15 minutters gang fra jernbanestationen.
Rygning- og mobilforbud.
Kantine: Lækkert smørrebrød, kaffe, øl, vand, m.m.
Spilleform: Fortrinsvis 6-mands grupper (8-mands grupper),
eventuelt 1 Monradgruppe. Med max. 1300 i rating mulighed
for at spille 7 runder – spilletid i alt 3 timer (1½ time pr. spiller).
Turneringen er Elo-ratet.
Indskud: 175 kr. Juniorer op til 20 år 125 kr.
Turneringsledelse: Ove Frank Hansen, Holbæk Skakklub,
og Janech Hansen, Tølløse Skakklub.
Tilmelding: Senest 10. april 2015 med navn, fødselsdag, rating
og tlf.nr. til Fredderik Janech Wesley Hansen, tlf. 59 18 03 19,
email: janech807@waoomail.dk.
Hjemmeside: www.tolloseskakklub.skysite.dk

2015 /1/45

45

Dansk Skak Union,
Skakklubben Tårnet og
Skakklubben Sydøstfyn
indbyder unionens
medlemmer til DM og
påsketurnering 2015
Tidsrum
Lørdag den 28. marts til mandag den 6. april 2015.
Spillested
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Tlf. 62 21 17 00. www.hotel-svendborg.dk
Transport
Hotellet er beliggende i centrum, ca. 10 minutters gang
fra banegården, hvortil man ankommer med enten tog
eller bus. De som kommer i bil kan nyde motorvejen
fra Odense til Svendborg og glæde sig over, at hotellet
og byen har masser af gratis parkeringspladser.
Indskud
300 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.
Præmier
Præmier vil blive offentliggjort på spillestedet og på
hjemmesiden, en del af disse kan være naturalier eller
gavekort til Dansk Skaksalg.

Turneringsform
Landsholdsklassen
I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller
alle-mod-alle. Berettiget til at deltage i klassen er
spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende
en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder et af
nedenstående krav i nævnte rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Vinderen af Landsholdsklassen 2014.
Vinderen af Kandidatklassen 2014.
Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt
kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige
mesterspillere.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel
Svendborg fra lørdag den 28. marts for alle deltagere i
Landsholdsklassen.
Præmier i Landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
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Kandidatklassen
Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 31. marts kl. 17.30.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:
1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2014, men
som ikke er kvalificeret til Landsholdsklassen 2015.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et
ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være
fyldt 20 år 1. januar 2015.
3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen
‘Juniordanmarksmester’. Ved ligestilling i point og
korrektion deles titlen.

Kvinde-DM klassen
Berettiget til at deltage i Kvinde-DM klassen er alle
tilmeldte kvinder. Klassen gennemføres ved mindst
4 deltagere. Med 14 eller flere i klassen spilles 7 runder
FIDE-schweizer, med færre fastsætter DSU turneringssystemet i samarbejde med arrangørerne. Vinderen får
titlen ‘Danmarksmester for kvinder’. Ved ligestilling
deles pengepræmier, mens placeringer
afgøres ved almindelig korrektion.
Start tirsdag den 31. marts kl. 17.30
Dato
Garanteret 1. præmie 2.000 kr.
Øvrige præmier afhænger af deltager
Lørdag 28. mart
antal og bekendtgøres senere.
Søndag 29. mart
Veteranklassen
Mandag 30. mart
Spilles som 5 runder FIDEschweizer. Start torsdag den 2. april.
Tirsdag 31. mart
Deltagerne skal være fyldt 60 år den
Onsdag
1. apri
2. april 2015. Dog har alle tidligere
deltagere i klassen adgang.
Torsdag 2. apri
Spilletidspunkter
Bemærk, at sluttidspunkterne varierer
med trækantallet i partierne, og at
Kvinde-DM og G7 typisk slutter en
time før Kandidatklassen.

Fredag

3. apri

Lørdag

4. apri

Søndag

5. apri

Mandag

6. apri

Øvrige grupper
Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:
Kort Påske:
5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb:
1. forløb starter lørdag den 28. marts og slutter mandag
den 30. marts.
2. forløb starter torsdag den 2. april og slutter lørdag
den 4. april, her kan man også nå at deltage i DM i lyn
fredag aften.
G7: 7 runder FIDE-schweizer. Starter tirsdag
den 31. marts og slutter mandag den 6. april.
G5: 5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i 2 forløb:
1. forløb starter lørdag den 28. marts og slutter
onsdag den 1. april.
2. forløb starter torsdag den 2. april og slutter
mandag den 6. april.
Betænkningstider
Betænkningstiden i Landsholdsklassen og Kandidatklassen er 100 minutter til 40 træk plus 50 minutter til
20 træk plus 15 minutter til resten af partiet. Derudover
tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.
I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus
30 minutter til resten af partiet med tillæg af 30
sekunder pr. træk hele partiet igennem.
Bemærk, at ved DM kan man komme en time for sent,
før man taber på udeblivelse.
Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDE's betingelser, vil
blive Elo-ratet.
Sponsorer og reklame
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med
arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Landsholds- Kandidat
klassen Kvinder G7

G5-1

Veteran
G5-2

Kort
Påske

s

14-20

14-19

14-19

s

13-19

13-18

10-15 + 16-21

s

13-19

13-18

10-15 + 16-21

s

13-19

17.30-23

13-18

il

13-19

13-19

13-18

il

13-19

13-19

13-18

10-15 + 16-21

il

13-19

13-19

13-18

13-18

il

13-19

13-19

13-18

10-15 + 16-21

il

12-18

9-15

9-14

9-15

9-14
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Par-lyn
Onsdag den 1. april kl. 19.30. Indskud: 100 kr. pr. hold.
Tilmelding og betaling senest 1 time før turneringsstart.
Betænkningstid: 3 minutter til hele partiet + 2 sekunder
tillæg pr. træk.
Lynskak-DM
Fredag den 3. april kl. 19.00. Indskud: 100 kr.
Tilmelding og betaling senest skærtorsdag kl. 18.00.
Betænkningstid: 5 minutter til hele partiet.
Stævnefest
Påskedag, søndag den 5. april ca. kl. 19.00 afholdes
stævnefest i restauranten på Hotel Svendborg.
Tilmelding forud til arrangørerne, og senest på
stævnekontoret lørdag den 4. april kl. 12.00.
Forplejning
Al forplejning kan købes på spillestedet og må
ikke medbringes udefra.
Hotellet sammensætter nogle favorable skaktilbud.
Bemærk at der er gratis kaffe & vand på spillestedet.
Indkvartering
Hotel Svendborg tilbyder overnatning til favorable
priser:
Enkeltværelse 630,- kr. / Dobbeltværelse 830,- kr.
Priserne er inkl. morgenmad, internet-opkobling via
trådløst netværk, samt moms og betjening.
Eller værelser uden morgenmad på Hotel Garni
600 meter fra spillestedet:
Enkeltværelse 400,- kr. / Dobbeltværelse 600,- kr.
Priserne er inkl. moms og betjening.
Booking via Hotel Svendborg, oplys booking kode
SKAK DM2015 for værelsesrabat.
Email: booking@hotel-svendborg.dk
www.hotel-svendborg.dk
Tilmelding
... online på DM-hjemmesiden:
www.skak-dm.dk/
Alternativt kan tilmelding foregå gennem
egen klub til:
Jens Erik Pedersen, Mellemvej 12, 5700 Svendborg.
Email: dm2015@skak.dk
Indskud betales forud til Fynske Bank,
reg. nr. 0815 konto 3531324675.
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn.
Tilmeldingsfrister:
Landsholdsklassen mandag den 16. marts 2015.
I alle andre klasser er der tilmelding helt frem til
to timer før turneringsstart, undtagen Lyn-DM hvor
sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 2. april 2015
kl. 18.00.
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Gode skaktilbud ...
Tiger Hillarp Persson:

The Modern Tiger
Tiger Hillarp Perssons Tiger’s Modern fra 2005
om det moderne forsvar (1... g6 2... Lg7 3... d6
4... a6) blev en klassiker i nyere skaklitteratur.
Visse varianter og konklusioner er imidlertid
blevet forældet med tiden, så Tiger Hillarp
Persson har valgt at skrive en ny bog med det
samme emne. Den bygger på hans bog fra 2005,
men indeholder nye analyser af alle varianter
samt 40 nye kommenterede partier med det
moderne forsvar. 536 sider, paperback. 210 kr.

Mark Dvoretsky:

For friends and Collegues, Volume 1
Dvoretsky er anerkendt som en af verdens
allerbedste skaktrænere. Denne bog er første
del af historien om Dvoretskys eget liv med
opvæksten i den sovjetiske skakskole, hans
deltagelse i USSR-mesterskabet og senere
overgangen til at være fuldtids professionel
skaktræner. 386 sider, paperback. 220 kr.

DGT 3000 – det nye turneringsur
Det nye DGT skakur. Nyt større display, der viser sekunder helt fra start.
25 forudindstillede tidsindstillinger og plads til at gemme yderlige 5 selvvalgte
indstillinger. Uret virker sammen med alle DGT’s elektroniske brætter
til livesending. DGT 3000 er det mest avancerede skakur til dato.
700 kr. – Hvis man køber 5 eller flere ure falder prisen til 650 kr. pr. stk.

Staunton SN brikker + træbræt
Klassiske skakbrikker med vægt og filt.
Kongehøjde: 96 mm. Kongefod: 36 mm.
Kongevægt: 50 g.
Skakbræt i mahogni og ahorn med
notation. Brætstørrelse: 480 mm,
feltstørrelse 50 mm.
Samlet pris 330 kr.
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