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Bent Larsen død

– en epoke er slut

Danmarks store gamle skakmester Bent Larsen afgik ved døden 9. september

i Buenos Aires, Argentina, efter kort tids sygdom. Vi har dermed måttet tage

afsked med den mand, der mere end nogen påvirkede skakkulturen og skabte den

begejstring for skakken, Dansk Skak Union ser som sit formål.

Bent Larsens karriere og fantastiske resultater har vi i Dansk Skak Union fejret

i hele 2010 i forbindelse med hans 75 års fødselsdag i marts, og vi er meget

glade for, vi nåede at hylde Bent for hans enestående resultater og betydning for

skakken ikke bare i Danmark, men i hele verden.

I mere end 50 år har man ikke kunne snakke om skak i Danmark, uden talen kom

ind på Bent Larsen, og at hans navn fortsat er stort også uden for de aktive

skakspilleres rækker, understregde den omfattende mediedækning over hele

verden af først 75 års fødselsdagen og nu hans død, alt for kort tid efter.

Bents betydning for skakken i Danmark kom ikke kun til udtryk ved de skak-

fans, der spændt fulgte superstormesterens mange topturneringer i ind- og

udland, men også i høj grad ved den kolossale indflydelse, Bents flittige skrive-

rier i Skakbladet, aviser og ikke mindst de mange bøger, havde på os som

skakspillere. Vi var mange, der blev påvirket af hans lille åbningsbog Solide

Åbninger, som jeg selv havde med som underholdning på en tre måneders

Europa-rejse. Da jeg kom hjem, godt forberedt på at spille Caro-Kann med gxf6,

opdagede jeg, at jeg bestemt ikke var den eneste, der fulgte i Bents fodspor.

Med Bent Larsen sluttede en epoke. Men der er trøst i den sandhed, at legenden

og livsværket lever videre. Historien, skakpartierne, forfatterskabet vil blive

overleveret fra generation til generation, på én gang som et stolt minde og med

ny inspiration. Bent Larsen vil for altid være en del af dansk skak.

Lars-Henrik Bech Hansen

Lars-Henrik Bech Hansen

Dansk Skak Unions

formand
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Arctic Securities Chess

Magnus Carlsen trækker topturne-
ringer til Norge. I slutningen af au-
gust mødte han og det andet unge
norske topnavn, Jon Ludvig Ham-
mer, verdensmester Viswanathan
Anand og Judit Polgar til hurtigskak
i Kristianssund. I den dobbeltrundige
kvalifikationsturnering var Anand
suveræn med 5 point af 6 mod Carl-
sens 3½, men i finalen brillerede
Magnus Carlsen i det første parti, og
i det følgende kom Anand aldrig over
remisgrænsen.

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk

Danmark sluttede som nummer 19 i
Åben række ved OL i Khanty-
Mansiysk og blev dermed bedste
nordiske nation. Ukraine anført af
Vassily Ivanchuk med 8 point af 10
på topbrættet vandt guld.

Slutstillingen:

1. Ukraine 19 matchpoint
2. Rusland 18 matchpoint
3. Israel 17 matchpoint
4. Ungarn 17 matchpoint
5. Kina 16 matchpoint

19. Danmark, 15 matchpoint.
I alt 149 hold.

I kvinderækken sluttede Danmark
som nr. 45 blandt 115 hold. Rusland
klart bedst i denne slutstilling:

1. Rusland 22 matchpoint
2. Kina 18 matchpoint
3. Georgien 16 matchpoint
4. Cuba 16 matchpoint
5. USA 16 matchpoint

DM i Hurtigskak

Peter Heine Nielsen blev en suve-
ræn vinder af DM i Hurtigskak, der
blev afviklet i starten af oktober i
Odense. Stormesteren vandt alle syv
partier og sluttede 1 point foran
Jackie Andersen på andenpladsen.
På den delte 3-6. plads med 4½ point
fulgte Bo Jacobsen (best korrektion),
Thorbjørn Bromann, Jens Ove Fries
Nielsen og Allan Holst. I alt 26 spil-
lere deltog i mestergruppen og 24 i
B-gruppen.

www. bilbaofinalmasters.com/2010/en

Kramnik vandt Bilbao Final Masters

Eksverdensmester Vladimir Kramnik viste, at han stadig har VM-klasse,
da han vandt den dobbeltrundige 4-mester turnering i Shanghai og
Bilbao. Undervejs besejrede han Shirov og Carlsen og spillede remis i
de øvrige seks partier. Der blev givet 3 point for vundet parti og 1 point
for remis i denne slutstilling: 1. Vladimir Kramnik, Rusland, 10 pts., 2.
Viswanathan Anand, Indien, 8 pts., 3. Magnus Carlsen, Norge, 6 pts.,
4. Alexei Shirov, Spanien, 4 pts.

Kramnik mod Anand, mens genvalgte FIDE-præsident Iljumzhinov kigger på.

På kongresserne under OL blev Kir-
san Iljumzhinov, Kalmykien, gen-
valgt som FIDE-præsident og Silvio
Danailov, Bulgarien, valgt som præ-
sident for ECU, den europæiske
skakorganisation. I begge tilfælde
mod Danmarks stemme, idet Dansk
Skak Union støttede hhv. Karpov og
Weizäcker.

Sune Berg Hansen og Thorbjørn
Bromann skriver om skakolympia-
den i Skakbladet nr. 9.

Skak-OL i Khanty-Mansiysk

www. ugra-chess.com/

http://ksk.no/index.shtml

www. lfskak.dk

Foto: Peter Doggers.



2010 /8/341 5

Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 45

Taktik

2. Sort trækker!
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Løberafbytning?

5. Hvid trækker!
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Angreb?

8. Hvid trækker!
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Kompensation nok?
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3. Sort trækker!
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Remisskakker?

6. Sort trækker!
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Tårnafbytning?

9. Sort trækker!
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Gaffel!

1. Hvid trækker!
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Udviklingsforspring!

4. Hvid trækker!
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Løberoffer?

7. Hvid trækker!
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International stormester

Bent Larsen
4. marts 1935 - 9. september 2010

Budskabet om
Bent Larsens død
ramte mig personligt.
Men det var en trøst,
at Dansk Skak Union ærede ham ved
hans 75 års fødselsdag, og jeg er sik-
ker på, at det har været ham et kært
minde til det sidste. Mine tanker går
til hans familie og især til Laura, der
tog sig godt af ham i hans sidste år.
Jeg vil også udtrykke min oprigtige
medfølelse med det danske skak-
fælleskab, som har mistet et af sine
betydeligste medlemmer.

Larsen var en forløber for Fischer.
Han banede den vej, Fischer senere
overtog som Vestens udfordrer til
VM-titlen. I efterkrigstiden var han
i en periode den mest fremgangsrige

spiller uden for Sovjetunionen, hvil-
ket dengang var en særdeles impo-
nerende præstation. Han var en væ-
sentlig inspiration for mange skak-
spillere i kraft sin stil og sin evne til
at udmanøvrere sine modstandere i
midtspillet. Hans tilgang var prak-
tikerens, og folk nød at se hans skak-
partier. Hvis man blandt skakkens
store søger noget originalt og ander-
ledes, skal man efter mening ube-
tinget se på Bent Larsen.

Viswanathan Anand

Vi vidste, at en dag ville det ske. Han
ville ikke være blandt os mere. Vi
havde netop hyldet ham. Genlevet
hans bedrifter. Som et slag kom bud-
skabet. Det sidste kapitel skal skri-
ves.

Den 9. september 2010 døde Bent
Larsen. Nogle uger før var han ble-
vet ramt af en massiv hjerneblød-
ning, og han vågnede aldrig op af
komaen. Vore tanker går til de efter-
ladte i Argentina og Danmark. De
går ikke mindst til Laura og hendes

børn. I dyb medfølelse med deres
store tab, i stor taknemlighed for den
kærlighed, de gav Bent Larsen.

Men vi er alle efterladte. For os
danske skakspillere er Bent Larsen
familie. Vi voksede op med ham,
læste hans bøger, de utallige artikler
i Skakbladet. Vi mødte ham til
simultaner og foredrag. Bent Larsen
var verdensmand, talte flere sprog
flydende og færdedes hjemmevant
på alle kontinenter, men som han selv
sagde, så tænkte han på dansk.

Bent Larsen forlod aldrig skakken.
Fra 1989 begyndte han at deltage i
DM igen. Han spillede gode partier,
var tæt på at tage endnu et mester-
skab, men det lykkedes ikke. I 1991
førte han klart efter fremragende spil,
men tabte udmattet og udslidt de to
sidste partier. Det var efter den tur-
nering, at han fik konstateret suk-
kersyge. Bent Larsens sidste sejr i et
turneringsparti på dansk grund var
ved DM i 1999, hvor han i 8. runde
med hvid vandt et fremragende parti

V. Anand

VM i skak

We join the entire chess community
in mourning the loss of Bent Lar-
sen, one of the great fighters in chess
history. Larsen played every game
not just to win, but to create an ori-
ginal work of art, and he succeeded

on both counts an enviable number
of times. The Dane leaves behind a
legacy of provocative openings,
sensational attacks, and the reputa-
tion of a man admired by his collea-
gues as much for his character as for
his chess.

Larsen’s ultra-dynamic style of
play was often visible in the very
first moves, where he strove to lure
his opponents into uncharted seas,
confident he could outplay anyone
in his type of middlegame. And he
was right! The optimism that made
him such a feared attacker was also
his weakness, but few were those
capable of refuting his inspired expe-
riments over the board. His com-
bativity served as an example to a
generation and as a rebuke to anyone
who considered chess to be a mere
science – or a simple pastime. Lar-
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Betydningen Bent
Larsen har hatt for
meg som sjakkspiller
har skiftet karakter
fra jeg som 8-åring leste hans in-
struktive innføring i posisjonsspill
‘Finn Planen’ som min første sjakk-
bok, og senere på Peter Heine Niel-
sens anbefaling gikk gjennom hans
’50 utvalgte partier’ til jeg som
elitespiller betraktet ham som en
nordisk kollega fra en tidligere æra.
Det er vemodig at han er gått bort,
men hans mange vakre partier, in-
struktive og vittige kommentarer og
originale ideer lever videre.

Magnus Carlsen

sen’s achievements were all the
greater for his coming from tiny
Denmark, where he took up the torch
of Nimzowitch’s heterodoxy and
fanned the flame into a force capable
of competing with the mighty
USSR. He and Bobby Fischer sho-
wed that the West could challenge,
and beat, the Soviet machine. Those
with a mystical predisposition might
note that Larsen was born in the very
month of Nimzowitch’s death in
Copenhagen in 1935. Or see the
passing of another torch with Lar-
sen’s death being announced the
same day as his Scandinavian heir
Magnus Carlsen played a game
against ‘The World’ online. Of
course it was Larsen who led the
original ‘World’ team against the
USSR in 1970, making a plus score
on board one.

Bent Larsen will be remembered
and celebrated long after all those
who knew him have passed. His
games will delight generations of
new fans as long as chess is played.
Those of us who did know him feel
the more acute loss of him as a per-
son, and our condolences go out to
his wife and family.

Anatoly Karpov
12th World Chess Champion

Garry Kasparov
13th World Chess Champion

over Lars Schandorff. Meget pas-
sende var det med brug af ulige-
farvede løbere i et kongeangreb, et
af Bent Larsens yndlingstemaer.

Der var andre turneringer, som
ikke er særlig kendt i Danmark. Han
spillede i en del turneringer i Argen-
tina, hvor han var utrolig populær.
Her så man ham med Laura ved sin
side, altid med et smil på læben. I
1992 besejrede han Vishy Anand i
sidste runde i Amber hurtigturner-
ingen i Rocquebrune. Det er der ikke
mange, der har gjort, og nederlaget
kostede Vishy turneringssejren, som
i stedet gik til Ivanchuk. Bent Lar-
sen spillede med i matcherne ‘Kvin-
der mod Veteraner’. Han var kom-
mentator, da matchen blev spillet i
København i 1997 under navnet
Høstdans. Som altid var han glad og
munter, og det var en stor oplevelse
at se ham og Spasskij sammen i
kommentatorstolen. Spasskij spil-
lede faktisk med i turneringen, men
tog nogle hurtige remiser, fordi han
syntes, det var sjovere at kommen-
tere partier med sin gamle ven og
rival Benya. Bent Larsens sidste

turneringssejr var i Las Palmas 1998.
Der er ingen tvivl om, at det var

frustrerende for Bent Larsen at kon-
statere, at han ikke længere kunne
trække på et uudtømmeligt forråd af
energi. At hans hjerne og krop ikke
adlød som tidligere. Hvad hjælper
det at vide og forstå mere end no-
gensinde før, hvis man under et parti
overvældes af træthed og blackouts?
Sukkersyge er en stofskiftesygdom,
der påvirker krop og sind, og i nogle
tilfælde kan den være meget svær at
kontrollere. Ved DM i Aalborg 2000
blev Bent Larsen før 2. runde fundet
bevidstløs på hotelværelset og måtte
igennem to hjerneoperationer, før
den umiddelbare fare var overstået.
Det var Bent Larsens sidste optræ-
den ved DM. Han var kommentator
ved NM i Århus i 2003, men deref-
ter besøgte han ikke mere Danmark.

Generelt var Bent Larsens aktivi-
tetsniveau mindre efter 1990. Der var
længere mellem turneringerne, og i
lange perioder skrev han lidt eller
intet. Han sagde selv i et interview i
1998, at der var bøger, han gerne
ville skrive, og den første del var let

nok, men gøre dem færdige var det
svære. Han boede med Laura i Mar-
tinez, en rolig og velstående forstad
til Buenos Aires. Hendes døtre vok-
sede op. Der kom et barnebarn. Bent
Larsen opholdt sig meget hjemme,
læste, så fjernsyn. Hver dag analy-
serede han skak, fra tid til anden
havde han skakelever. Gæster fra
Danmark beretter om Bents og Lau-
ras gode værtskab og generøsitet. En
af gæsterne var Peter Heine Nielsen,
som sidst besøgte dem i januar 2010.
Der skete utvivlsomt meget i Bent
Larsens liv, men det havde ikke så
meget at gøre med skak, og han var
grundlæggende et meget privat men-
neske.

Det skal ikke skjules, at der i en
periode var vrede fra hans side mod
både Dansk Skak Union og Skak-
bladet. Han følte sig svigtet af Unio-
nen i forbindelse med zoneturne-
ringen i 1986, som blev lagt samti-
dig med turneringen i Hastings, og
han besluttede sig til at melde afbud
til zoneturneringen og ikke mere
spille landskampe for Danmark.
Hvad angår Skakbladet, så mente

M. Carlsen

Nr. 1 i rating

G. KasparovA. Karpov
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Det var med stor
sorg, jeg erfarede,
at den betydelige
danske skakspiller
Bent Larsen var gået bort. Desværre
fik jeg aldrig lejlighed til selv at tale
med den store mester, men hans par-
tier, hans bøger, og hans partikom-
mentarer har alle haft stor indflydelse
på mig.

Da jeg var barn og netop var be-
gyndt at spille skak, blev Larsens
bog ’50 udvalgte partier’ oversat til
russisk. Men der var så stor efter-
spørgsel efter netop denne bog, at
den ikke var til at opdrive i boghand-
lerne. Det lykkedes heldigvis min
far at overtale en af sine venner til at
give Larsens bog i bytte for en me-

get populær kriminalroman. Senere
gav min træner Albert Kapengut mig
Larsens ‘Zoom 001’, som jeg havde
stor glæde af. Jeg vil mene, at jeg
lærte de grundlæggende ideer i åb-
ninger som kongeindisk og kata-
lansk ved at læse denne bog.

Somme tider blev Bents parti-
kommentarer oversat fra dansk til
russisk, og publiceret i forskellige
skakblade. Jeg husker tydeligt hans
kommentarer til et parti mellem Ri-
vas og Mestel fra 1982. På hans egen
unikke måde formåede Larsen at
give læseren et fantastisk overblik
over partiet, og foreslog undervejs
en smuk forbedring. Jeg har siden
checket dette forslag med et moderne
skakprogram, og det bekræftede rig-
tigheden af hans analyser.

Selv om min spillestil er meget
forskellig fra Larsens, har påvirknin-

gen været ganske stor. Jeg husker,
da jeg i 1990 havde vundet et godt
parti over Vladimirov, og Alexan-
der Khalifman øjeblikkeligt påpe-
gede, at partiet var spillet helt i den
store danske mesters ånd.

Boris Gelfand (2615)

Evgeny Vladimirov (2565)

Engelsk / A25

1. c4 e5 2. Sc3 d6 3. g3 Sc6 4. Lg2

g6 5. Tb1 Le6 6. b4 Dd7 7. d3 Lg7

8. b5 Sd8 9. a4 Se7 10. Sd5 0-0

11. e3 Sc8 12. La3 f5 13. a5 c6 14.

Sc3 f4 15. Sf3 fxe3 16. fxe3 Lh6 17.

De2 a6 18. bxc6 Sxc6 19. 0-0 Sxa5

20. Se4 Lf5

Som i mønsterpartier af Bent Lar-
sen har en lille aktion på dronning-
fløjen banet vejen for et angreb i
centrum og på kongefløjen.

han, at efter de mange år, hvor han
som verdensstjerne havde skrevet for
Skakbladet for et relativt beskedent
honorar, kunne han forvente særbe-
handling i en periode, hvor han ikke
skrev. I begge tilfælde kan man sige,
at Bent Larsens holdning ikke var
uden rimelighed.

Det var ikke værre, end at Bent
Larsen spillede med i DM, var kom-
mentator ved forskellige lejligheder,
og i 1998 blev han under stående
ovationer udnævnt til æresmedlem i
Dansk Skak Union. Alt blev bragt i
orden i forbindelse med Unionens
100-års jubilæum i 2003. Unionens
daværende formand Ole Block tog
initiativet og fik talt problemerne
igennem med ham, og nu vendte han
tilbage til Skakbladet med en fast
spalte, som han skrev lige indtil sin
død. Det var godt, at det skete. Det
havde været forfærdeligt, hvis Bent
Larsen og dansk skak ikke var fun-
det sammen igen.

75-års dagen blev fejret i skak-
klubber landet over og med et sær-
nummer af Skakbladet. Han var glad,
rigtig glad over opmærksomheden,

og midt i sorgen varmer det om hjer-
tet at vide, at han fik den glæde. Det
var også godt for os andre. Nu var
hele historien bredt ud for os over
64 sider. Vi så Bent Larsen fra han
som ung mand brød ind på den dan-
ske skakscene. De seks danmarks-
mesterskaber. Den store triumf i Mo-
skva 1956, hvor hele skakverdenen
for første gang lagde mærke til ham.
Turneringerne, hvor han kæmpede
med at forme en ny stil. Hvor han
ikke var tilfreds med at spille pænt
og få pæne resultater. Det næste gen-
nembrud i Amsterdam 1964. De
mirakuløse år, hvor han vandt næ-
sten alle internationale turneringer.
Rivaliseringen med Spasskij og
Fischer. Det udødelige randbonde-
parti mod Gligoric i 1970. Da han
rejste sig efter nederlaget til Fischer.
1970’erne, da der skete så meget i
hans liv, og hvor han nød kampen
med Karpov, den ny tids mand.
Buenos Aires, hvor han vandt sine
sidste store sejre. Og mødte Laura.
Det var magisk og viste igen, at her
var sket noget særligt.

Et utroligt liv og en enestående

løbebane er slut. Vi vil ikke se hans
lige igen. Tiden gav plads til udfol-
delse og individualitet, og Bent Lar-
sen udnyttede mulighederne til det
yderste med sin begavelse, energi og
beslutsomhed.

Han var den sidste romantiker.
Ikke som spiller, for dér var han prag-
matikeren, der ville vinde, og gjorde
det med sin særegne blanding af
vilje, kreativitet og teknisk perfek-
tion. Men han var den sidste, der

B. Gelfand

Nr. 1 World Cup

Bent Larsen i sit arbejdsværelse januar 2010.
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alene og uden hjælp og en stor orga-
nisation bag sig stormede til tops.
Bent Larsen var individualist, vaga-
bond og boheme. Jeg tror ikke, han
ville have brudt sig om den moderne
skakmesters liv. At forberede sig
omgivet af computere, der mekanisk
arbejder sig igennem variantnet ef-
ter variantnet. At rejse til turnering
med træner, sekundant og compu-
tere. Finde sig i slipsetvang, samtale-
forbud, overvågning, forbud mod at
ankomme et sekund for sent. Pen-
gene havde fristet, men ikke disci-
plineringen og afretningen i det, der
skulle være individualitetens bas-
tion.

Vi har været privilegerede, at vi
kendte Bent Larsen. Han har forladt
os, men han har efterladt os så me-
get. Der er bøgerne, artiklerne, min-
det om den kolossale personlighed.
Og fremfor alt er der partierne. Så
længe der er skakspillere i verden,
vil hans partier blive spillet og hans
navn husket. Han vil aldrig blive
glemt.

Dan H. Andersen

Bent Larsen

Van Scheltinga

Birds åbning / A03

1. f4

Dette er et af de Larsen-partier, jeg
holdt så meget af, dengang jeg lærte
at spille skak. Eftersom mine to før-
ste skakbøger var Aljechins parti-
samling og Larsens 50 udvalgte par-
tier fik jeg den opfattelse, at taktiske
tricks og aggressivt spil kan vinde
partier. Først senere i min skaklige
udvikling lærte jeg også at værdsætte
Larsens mere modne præstationer,
hvor han demonstrerer sin enestå-
ende positionelle indsigt. Partier som
Jimenez - Larsen og Larsen - Lengyel
står stærkt i min erindring.
1... Sf6 2. Sf3 d5 3. e3

Har aldrig været den mest kritiske
fortsættelse. Ljubojevic har dog også
spillet denne variant, sandsynlig in-
spireret af Larsen.
3... g6 4. Le2 Lg7 5. 0-0 0-0 6. d3

Med dette træk drejer Larsen partiet
i retning af en variant, VM-matchen
Botvinnik - Bronstein i 1951 gjorde
populær. Larsen har et ekstra tempo
i forhold til hollandsk med e6 og d6,
så Hvid står kun en lille smule i un-
derkanten!
6... b6 7. a4

Hvis jeg ikke tager fejl, var det Tal,
der først pegede på, at Larsen elskede
at spille a4 og h4. Her ser vi altså et
træk, der blev en slags varemærke.
Det er ikke sådan, at Larsen for al-
vor planlægger at spille a4-a5, men
at tvinge modstanderen til hele tiden
at holde øje med muligheden kan
være nyttigt.
7... Lb7

Van Scheltinga lader sig ikke kyse.
8. De1 c5 9. Sbd2

Jeg ville nok have spillet 9. Sc3, fordi
muligheden 9... Sg4 ville nage mig.

Hoogovens Beverwijk, 1964:

Bent Larsen – en vinder

Levon Aronian kommenterer:
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21. Sxe5 De8 22. Sxd6 Dxe5 23. Sxf5.

1-0

Bent Larsen vil blive savnet af skak-
elskere over hele verden.

Boris Gelfand

�

Lige nu er Hvid dog godt tilfreds
med det lidt mærkeligt udseende 10.
Ld1 d4 11. e4 Se3 12. Tf2, hvis jeg
ellers kan sætte mig ind i Larsens
tanker.
9... Sc6 10. Dh4 e6

Sort fortsætter solidt og er stadig ikke
bragt ud af fatning af Larsens uorto-
dokse spil.
11. Tf2

Som en erfaren matador, holder Lar-
sen sin modstander i uvished om,
hvad der skal til at ske. Jeg gætter
på, at planen er Sf1, fulgt af g2-g4
og f4-f5 med angrebschancer.
11... Sb4

Van Scheltinga prøver at udnytte det
sorte udviklingsforspring.
12. Se1

Da Hvid ikke kunne spille 12. c3 pga.
12... Sc2, der koster e3-bonden, må
Larsen vælge mellem partitrækket og
12. Ld1. Hans vurdering synes kor-
rekt, for efter 12. Ld1 c4 må han
spille 13. d4, og 13... Tc8 truer alle-
rede ubehageligt 14... c3. Enhver
svækkelse i centrum kan blive fatal
for den uudviklede hvide hær, så
Larsen hindrer det klogt nok.
12... Se8

Et stærkt træk. Sort overfører sprin-
geren til d6 for at understøtte frem-
stødet c5-c4.
13. Dh3

Andet ville være helt utænkeligt.
13... Sd6
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14. g4

Et dristigt træk, helt i den store dan-
skers ånd. Det nærliggende 14. c3
Sc6 15. e4 var derimod dårligt, for
efter 15... dxe4 16. dxe4 e5 17. f5
Sa5 ville e4-bondens svaghed gøre
situationen vanskelig for Hvid.
14... f5

Godt spillet! Jeg tror ikke, at Larsen
har været spor tilfreds med sin stil-
ling, og det gør det, der skal komme,
endnu mere spændende.
15. gxf5

Sort truer med at rette et knusende
slag mod det hvide centrum med d5-
d4, så i de følgende træk prøver Hvid
at hindre det.
15... exf5

Ved at slå tilbage med e-bonden sik-
rer Sort fuld kontrol med e4-feltet.
16. Sdf3

Da Sort er nødt til at beskytte e6-
feltet mod attentatet Sg5-e6, får Hvid
tid at sno sine brikker ud.
16... Sf7

Man kan hævde, at dette er upræcist,
men jeg ser det sådan, at Van Schel-
tinga ønsker stabilitet i centrum, og
når nu Larsen så længe har undladt
det, er han overbevist om, at der ikke
bliver spillet c2-c3 og d3-d4.
17. c3 Sc6 18. d4

Meget forpligtende og typisk for
Larsens stil. Ved at kombinere lang-
somme manøvrer med aggressive
hensigter lægger Larsen et stort psy-
kologisk pres på sine modstandere.
Dette parti er et af mange eksempler,
hvor hans modstandere ikke er i
stand til at reagere på et pludseligt
temposkift og taber tråden, selv om
de tilsyneladende havde haft god
kontrol.
18... Sa5 19. Ld1 c4

Sort spiller koncept-skak. Han vil
lukke dronningfløjen og vinde på
samme måde som Tarrasch i mat-
chen mod Tjigorin. Dette kræver stor
selvtillid og frygtløshed.
20. Se5 Sxe5

Kampen tilspidses.
21. fxe5 Sb3

Van Scheltinga stoler på, at bonde-
fæstningen h7-g6-f5 er uindtagelig,

og iværksætter en modig positionel
plan, der skal aktivere den hvidfelt-
ede løber via a6 og samtidig indlede
et angreb på a4-bonden.
22. Lxb3 cxb3 23. Sg2

Godt spillet. Før Sort når at få løbe-
ren til a6, forebygger Larsen mulige
manøvrer med Ld3 og Le4 ved over-
føre springeren til f4 forud for andre
udviklings- og forberende træk.
23... Dg5

Van Scheltinga prøver at bremse det
kommende angreb ved at binde
springeren.
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24. Tf4

Larsen kunne have spillet 24. e4,
men det ville gøre en ende på alle
hans angrebsdrømme. Efter 24...
Dg4 ville partiet styre ind i et meget
komplekst slutspil, og når man nu
ved, at Larsen holdt af at spille slut-
spil, kan beslutningen måske undre,
men hvis man ser på partiet, er den
forståelig. På en dag, hvor man spil-
ler 14. g4, vil man have et rigtigt
slagsmål.
24... De7

Forsigtigt spillet. 24... La6 er mu-
ligt, men at tillade Hvid at befri sin
løber med e3-e4 virkede forkert.
25. Ld2

Gør klar til at bringe friske tropper
til fronten.
25... La6

Dette træk ser naturligt ud, men må-
ske var det bedre for Sort at spille
løberen til c8 for at skræmme Hvid
med g6-g5 på et tidspunkt. Men
hvorfor ikke spille løberen til d3?
26. Th4

Kunne ligne en fejl.
26... g5 27. Txh7 Le2

Så løberen kommer til g4, og Hvid
taber det tapre tårn på h7?
28. c4

Løberen på d2 vågner op til dåd!
28... Lxc4

Udstyret med altseende, multi-pro-
cessor monstre, kan vi i vore dage
sagtens påstå, at Van Scheltinga be-
går en grov fejl. Men jeg er sikker
på, at hvis jeg havde de sorte brik-
ker, ville jeg være temmelig skræmt
ved tanken om at slå med d-bonden
og tillade kæmpeløberen at komme
til c3-feltet og støtte centralbønderne.
Efter teksttrækket ser da også ud til,
at Sort klarer sig glimrende, og at
fortsættelsen Ld3 og f5-f4 vil give
ham overtaget, men nu kommer den
brillante gendrivelse!

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

29. Sf4

Ved at forære sin springer væk op-
når Larsen, at f-bonden giver hans
konge dækning. Så smuk en idé er
ikke let at få øje på. Partiet går mod
sin afslutning, og den stakkels løber
på c4 bliver et hjælpeløst vidne til
sin majestæts undergang.
29... gxf4 30. Kf2 fxe3† 31. Lxe3 f4

32. Ld2

Da dronningen dækker d3, kan mat
kun forhindres ved ubærlige bods-
gaver.
32... Kf7 33. Dh5† Ke6 34. Dg4†

Uden at afvente mat eller massive
materialetab opgav Van Scheltinga.
1-0

Levon Aronian

Rating +2800
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Jeg vil gerne takke Skakbladets re-
daktør for denne mulighed for at
skrive en dedikation til Bent Larsen.

Ligeledes vil jeg takke for mulig-
heden for at sende mine varmeste
hilsener til de danske læsere.

Hvor skal man begynde? Når jeg
tænker på Bent, dukker der øjeblik-
kelig så mange historier og billeder
op på nethinden, at det føles som at
kigge på en stilling med en mængde
lovende træk. Hvad skal man dog
spille først? Jeg bør nok begynde
med begyndelsen og se hvor rejsen
fører hen.

Længe før jeg overhovedet mødte
ham, havde jeg læst om ‘The Great
Dane’, og var betaget af hans frygt-
løse spillestil. Først som 12-årig –
sommeren 1972 – var jeg begyndt at
spille skak, indfanget af begejstrin-
gen omkring VM-matchen Spasskij
- Fischer, og jeg forstod, at ‘Bobby’
havde vundet 6-0 over to af sine
modstandere undervejs i kandidat-
turneringen. Simpelthen forbløffen-
de.

Til min store forundring erfarede
jeg også, at Bobby, der ellers i de år
stort set vandt alt, hvad han kom i
nærheden af, havde overladt første-
brættet i matchen ‘Sovjetunionen
mod Resten af Verden’ til en af sine
nærmeste konkurrenter. Det var
Bobby selv, der havde taget denne
beslutning, uagtet hvad alverdens
skakspillere måtte mene. Det var ty-
deligt, at Bobby havde stor respekt
for Bent, og det besluttede jeg straks,
at jeg også havde.

Jeg gjorde mit bedste for at læse
alle de skakbøger, jeg kunne få fingre
i, og snart kunne jeg leve med i Bents
bedrifter. Der var dog mange ting,
jeg ikke kunne forstå, endsige for-
klare, omkring hans spillestil. Hans
træk lignede en blanding af den rene
provokation – forsøg på at få mod-
standeren til at ofre materiale – og
frygtløshed over for selv at gøre det
samme, hvis lejlighed bød sig. Hans
partier indeholdt et væld af inter-
essante og kreative ideer. Der var
taktik og kombinationer på lur alle
vegne, og Bent boltrede sig som en
fisk i vandet i den type stillinger. Men
han spillede slutspil aldeles fejlfrit.
Efter min mening mærkeligt og for-
virrende. Hvad havde tør teknik at
gøre med taktisk kreativitet? Selv om
jeg var fuld af beundring over hans
resultater, kom jeg aldrig i nærhe-
den af at forstå den måde, hvorpå
han opnåede dem. Jeg er sikker på at
hans modstandere følte det på nøj-
agtig samme måde.

For såvel mig selv som for mange
andre amerikanske skakspillere hæn-
ger 1970’erne uløseligt sammen med
turneringerne i Lone Pine. Disse be-
mærkelsesværdigt stærke åbne tur-
neringer, der afholdtes hvert år, gav
rig mulighed for, at unge opkom-
linge kunne prøve kræfter med de
store drenge. Der så jeg i 1978 for
første gang Bent Larsen, og jeg
havde svært ved at beherske min
begejstring over at få lejlighed til at
tilbringe tid sammen med så mange
fremragende spillere. I første runde

skulle jeg møde himmelstormeren
Jan Timman. Men til højre for mig
sad skaklegenden Bent Larsen! Han
skulle møde en anden ung spiller på
vej frem, Jonathan Speelman. På
grund af jetlag skete der ofte uven-
tede sammenbrud i de første runder
af disse turneringer, og minsandten
om ikke Jonathan og jeg begge vandt
vore partier. Bent gik ned i røg og
flammer. Jeg var ude af mig selv over
at opleve skaklegenden i sådan en
nedtur, her første gang jeg så ham.

Men to ting imponerede mig alli-
gevel dybt. For det første præsterede
Bent under hele partiet at sidde med
et urokkeligt pokerfjæs, der aldrig
afslørede hans problemer og situa-
tionens alvor.

Og da han gav op, sagde han uden
videre ‘Thank you’, og gav høfligt
hånd.

Det var virkelig klasse, og fra det
øjeblik har jeg altid selv, uanset re-
sultatet, sagt ‘Thank you’, til mine
modstandere efter mine partier. Selv
om jeg ikke var i stand til at efter-
ligne Bents spillestil, kunne jeg dog
i det mindste behandle mine mod-
standere med samme respekt, som
han behandlede sine. Prøv for resten
at gætte, hvem der endte med at vinde
turneringen? (Kun ét gæt!)

Jeg ved ikke helt, hvad årsagen
er, men fra første færd er Bent og jeg
kommet godt ud af det med hinan-
den. Han var en fascinerende samta-
lepartner med en enormt omfattende
viden om vidt forskellige emner. Jeg
tør vædde på, at selv i en forsamling

Af Yasser Seirawan

Dedikation

til Bent Larsen
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af teologer, biologer og økonomer,
ville Bent have taget livligt del i sam-
talerne. Når det gjaldt skak, kan vi
vel nøjes med at fastslå, at jeg fandt
hans historier både underholdende
og charmerende. Vi lo altid hjerte-
ligt sammen. Han var en fremragen-
de historiefortæller med en pragtfuld
humoristisk sans.

Næste gang vi mødtes var til Inter-
zoneturneringen i Riga i 1979. Let-
land var endnu på det tidspunkt en
del af Sovjetunionen. Det var en sand
maratonturnering, hvor vi tilbragte
fem uger og ofte spiste på samme
restaurant/cafeteria. Maden var sim-
pelthen forfærdelig, og jeg husker
en munter episode: Bent sad og spi-
ste en bagt kartoffel, som han nær-
mest pløjede sig igennem, tilsynela-
dende ligeglad med, hvordan det
smagte. Jeg havde for længst opgi-
vet at komme igennem min, og jeg
sad og kiggede på, at Bent fik spist
op.

Jeg kunne ikke nære mig for at
spørge: ‘Synes du virkelig, den kar-
toffel smagte godt?’

‘Bestemt ikke!’, svarede han, nær-
mest indigneret.

‘Jamen hvorfor spiste du den så?’
Bent svarede lynhurtigt: ‘Fordi jeg

ved, at hvis jeg ikke spiser den nu, så
får jeg den at se igen i morgen! Først
som ‘kartoffelmos’, dernæst som
‘stegt kartoffel’, og til sidst som
vodka!’

Kokken var tydeligvis glad for
genbrug, men Bent havde gennem-
skuet ham.

Også fra Riga husker jeg Bents
parti mod den filippinske spiller
Ruben Rodriguez. Partiet var blevet
afbrudt, og da spillelokalet var næ-
sten tomt, greb jeg den sjældne
chance for at sætte mig på forreste
tilskuerrække. Efter 57 træk var stil-
lingen mildest talt indviklet, og beg-
ge spillere havde fribønder. Jeg vur-
derede, at hvis Rodriguez spillede
forsvarstrækket 58. Tf2, for at for-
hindre Sorts frie b-bonde i at nå for-
vandlingsfeltet, ville Bent være nødt
til at kæmpe hårdt for remis.

Derimod ville Bent vinde, hvis
Hvid i stedet for dette træk blev lok-

ket til at forvandle sin h-bonde. Ru-
ben faldt i dybe tanker, og mens han
overvejede sit træk, rakte han ud ef-
ter en hvid dronning og sad og dre-
jede den mellem sine fingre. Minut-
terne gik, og Ruben regnede videre.
Altimens sad Bent stoisk rolig som
en klippe. Endelig blev fristelsen for
stor, Ruben forvandlede sin bonde
til dronning, og Bent vandt.

Ved middagsbordet fortalte jeg
Bent, at jeg havde siddet på forreste
række og fulgt grundigt med, og at
jeg var nødt til at stille ham et spørgs-
mål:

‘Da Ruben sad med dronningen i
hånden, hvilke tanker gjorde du dig
så?’

‘Jeg tænkte på reglen om rørt
brik’, svarede Bent. ‘Om jeg kunne
gå til turneringslederen og sige ‘min
modstander har rørt sin dronning
uden for brættet, så jeg kræver, at
han udfører forvandlingen’? Men jeg
mente ikke, at reglen om rørt brik
gjaldt. Og hvis jeg havde prøvet at
tvinge Ruben til at forvandle sin
bonde, ville han være blevet mis-
tænksom, og måske ville han have
fået øje på tilbagetrækningen af min
løber, der kunne blokere hans skak.
Så derfor besluttede jeg at undlade
forsøg på at håndhæve reglen og i
stedet forholde mig så roligt, jeg
kunne.’

Det fik vi begge et godt grin over.
Men der er så mange gode histo-

rier, jeg gerne vil fortælle... To mere
står særlig stærkt i min erindring.
Tilbage i de år, hvor vi havde stor-
mesterorganisationen GMA, var der
på et tidspunkt et bestyrelsesmøde.
Et særlig vanskeligt emne blev bragt
på bane – jeg husker ikke hvilket –
og efter længerevarende diskussio-
ner fremkom Garri Kasparov med
en perfekt løsning. Det var vi alle
glade for, og da det blev bragt til af-
stemning var der lynhurtigt seks ja-
stemmer. Bent, derimod, rakte hån-
den i vejret og stemte nej.

‘Hvad?’, spurgte jeg, ‘Bent, er du
imod forslaget?’

‘Nej nej’, sagde Bent, ‘Jeg er ube-
tinget for!’

‘Men Bent, du stemte jo lige imod.’

‘Ja, ja, ja! I dansk politik vedtager
vi ikke bare noget enstemmigt. Der
skal være nogen, der går imod strøm-
men. Jeg har mine principper, for-
står du!’

Den slags øjeblikke med forlø-
sende humor er hårdt tiltrængt un-
der koncentreret bestyrelsesarbejde.

Den anden historie er også fra
GMA-dagene: Jeg ankom til et be-
styrelsesmøde og blev modtaget af
Bent, der tog vejret fra mig med et
kæmpe kram, mens han nærmest
råbte: ‘Tak! Mange tak!’

Jeg var glad for at have været til
tjeneste, og spurgte lidt forsigtigt,
hvad jeg havde gjort.

‘Dit parti mod Krishan Jhunjhnu-
wala var perfekt, simpelthen perfekt.
Ser du, jeg er i gang med at skrive en
bog til danske børn om felternes be-
tydning, og det parti passede helt
perfekt. Det fuldendte hele kapitlet!’
Bents komplimenter var overstrøm-
mende.

Det gav mig dog nogle problemer.
For det første kunne jeg knap nok
huske det parti, han omtalte. Hvem,
hvad, hvor, hvornår? Læserne kan
jo prøve at sige min modstanders
navn hurtigt tre gange efter hinan-
den. Efter et stykke tid gik det op for
mig, at det parti, Bent talte om, var
et, jeg havde spillet, da jeg vandt
Junior-VM i 1979. Partierne fra
Skien var ikke ligefrem forsidestof,
og jeg begyndte at undre mig: ‘Hvor-
dan i alverden har Bent dog fundet
det parti?’. Dengang befandt data-
baser sig endnu på kravlestadiet, og
bulletiner var ikke lette at finde.

Bent Larsen: Principper...
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Artiklen er oversat fra engelsk
af Martin Reib Petersen.

Dernæst undrede jeg mig over, hvor-
for i himlens navn Bent dog spildte
sin tid med at se på mine partier. Og
endelig, hvor tragisk var det ikke, at
danske børn skulle lære at spille li-
gesom mig. Lad os se, hvad der gjor-
de Bent så begejstret:

Krishan Jhunjhnuwala

Yasser Seirawan

Pirc forsvar / B15

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 c6 4. f4 d5 5.

e5 h5 6. Sf3 Sh6 7. Ld3 Lf5 8. Le2 Lg4

9. Le3 Sf5 10. Lf2 e6 11. Dd2 Lf8 12.

Sd1 Le7 13. Se3 Sd7 14. 0-0 Sxe3 15.

Dxe3 Tc8 16. h3 Lf5 17. c3 h4 18. Tfd1
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Det var denne stilling, der gjorde
Bent så overmåde henrykt. Ellers
ikke ligefrem noget, der burde sætte
pulsen op. Tilsyneladende må Sort
døje med en trang stilling uden an-
tydning af modspil. Men han har en
enkelt trumf, der dog umiddelbart
virker harmløs, nemlig kontrollen
over feltet f5. Hvordan kan det ud-
nyttes?
18... Kf8!

Forbereder den følgende springer-
manøvre.
19. Lf1 Sb6 20. b3 Sa8! 21. c4 Sc7

22. a3 Se8 23. Le1 Sg7 24. Lb4?! Lxb4

25. axb4 a6 26. b5? axb5 27. cxb5

cxb5 28. De1 Lc2! 29. Tdc1 Sf5

Missionen er lykkedes. Hesten har
fundet en passende græsgang. Nu
står de sorte brikker parat til at over-
tage initiativet, idet åbningen af
dronningfløjen er til Sorts fordel.
30. Db4† Kg7 31. Dxb5 De7 32. Ld3

Lxd3 33. Dxd3 Db4 34. Kh2 Thf8 35.

Dd1 Txc1 36. Txc1 Ta8 37. Tc7 Ta2 38.

Sg5
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38... Txg2†

Springervandringens triumf.
39. Kh1 Td2 40. Txf7† Kg8 41. Da1

Sg3† 42. Kg1 Ta2! 43. Dd1 Dc3 0-1

Jeg fik aldrig set Bents bog til de
danske børn, men jeg håber ikke, at
mit ‘bidrag’ har forvoldt for megen
skade.

Mens vi uden for brættet var gode
venner, var det på selve brættet nå-
deløs kamp. Vi fik begge sat nogle
tunge stød ind. Det var dog en smule
ærgerligt, at Bent, uanset resultatet,
sjældent havde tid til at analysere
efter partiet. Mens jeg altid havde
ment, at det var en uskreven pligt at
dele sine tanker om partiets forløb
med modstanderen, sagde Bent ofte:
‘Beklager, jeg bliver nødt til at gå’,
hvorefter han forsvandt uden yder-
ligere forklaring. Det kunne tit føles
som en afvisning.

Senere fandt jeg naturligvis ud af,
at det var, fordi han var nødt til at
passe sin skakspalte. Han tog sine
forpligtelser meget alvorligt, og ef-
ter næsten hver runde skyndte han
sig at færdiggøre sit arbejde. Åben-
bart skrev han for aviser i Danmark,
Sverige, Argentina, Spanien, osv.,
og bidrog både til skakblade og -
bøger i massevis.

Bent var en særdeles produktiv
forfatter og en fremragende skribent.
Han kunne forvandle ellers halvke-
delige partier til underholdende hi-
storier, og fremtvinge smil fra læ-
serne over selv de mest tørre ørken-
vandringer. Han var fuld af små
underholdende indfald. Et af dem jeg
husker bedst var fra turneringen i San
Antonio i 1972. En af deltagerne,

Ken Smith, spillede ofte Smith-
Morra gambit i siciliansk: 1. e4 c5 2.
d4 cxd4 3. c3. Da Bent kommente-
rede et parti, hvor Smith med hvid
havde spillet 1. e4, og modstande-
ren havde undladt at spille siciliansk,
bemærkede han tørt: ‘Stærkere var
1... c5 med bondegevinst.’

I de tidlige 1980’ere spillede jeg
ofte i Mar del Plata, Argentina, hvor
jeg søgte hen på en bestemt fortovs-
café for at nyde solskinnet og en cap-
puccino. I stor hast hvirvlede Bent
og hans kommende hustru Laura
forbi mit bord, og det gjorde mig så
glad på Bents vegne. ‘Love springs
eternal’, var den tanke der for gen-
nem mit hoved. Laura blev hos Bent
til det sidste.

Til slut må jeg tilstå, at en lidt egoi-
stisk tanke strejfede mig, da jeg hørte
om Bents bortgang. I maj dedikerede
jeg en bog, jeg har skrevet, ‘Chess
Duels’, til Bent. Jeg sendte et ek-
semplar til ham i Buenos Aires, men
jeg modtog aldrig bekræftelse på, at
den var ankommet. Havde Bent nået
at se den bog, jeg havde dedikeret til
ham? Og kunne han lide den? For
kort tid siden skrev Laura en besked
til mig og fortalte, at Bent havde
modtaget bogen, og at det havde
været en fornøjelse for ham at læse
den. Han havde planlagt at skrive et
takkebrev, men nåede det ikke, før
han blev syg. Det var en bedre an-
meldelse, end jeg havde turdet
drømme om.

Jeg håber, at jeg har skitseret et
portræt af en kosmopolitisk, lærd,
vidende, venlig, storsindet og humo-
ristisk mand. For det er sådan, jeg
husker Bent Larsen, og det er der-
for, jeg er stolt over, at han var min
ven.

Yasser Seirawan

USA-mester

Forfatter

�

�
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Siden 2007 er Copenhagen Chess
Festival spillet i Helsingør. Men også
skakken lever jo i en globaliseret
verden, og sammenlignet med de
afstande, deltagerne fra 23 gæstende
nationer havde tilbagelagt for at at
sætte sig til brætterne i Konventums
labyrintiske indre, er de ca. 50 km
fra hovedstad til Sjællands hjørne
småting.

Hvorfor 291 danske og udenland-
ske skakspillere fra næsten-begyn-
dere til topprofessionelle vælger at
bruge en god uges sommerferie i
Helsingør er næsten allerede besva-
ret, men det har sikkert også betyd-
ning, at den danske open har et be-
rettiget ry for at være forbilledligt
arrangeret med fine spillerfaciliteter,
præcision i programmet og godt styr

Skal andre spørgsmål om geografi
og navne afklares straks fra start, er
festivalens trækplaster Politiken Cup
(32. Copenhagen Open), og Kon-
ventum er identisk med Lo-skolens
kongrescenter og altså samme smukt
beliggende spillested som de tre fore-
gående år. Store indbydende uden-
dørsarealer og den herligste udsigt
over Øresunds blå til Sverige.

Af Thorbjørn Rosenlund

Politiken Cup  var igen den store

danske open med deltagere

fra hele verden,

fra begyndere til stormestre. Ni dage i 

Foto: Thomas Larsen.

Vigtige opgør i 7. runde. – Forrest den senere vinder Pavel Eljanov remis med nærmeste konkurrent Maxim Rodshtein,
på nabobrættet vinder Surya Ganguly over Jacob Aagaard (se partiet side 25) og bag dem spiller Bartlomiej Macieja remis
med Henrik Danielsen. Ved nabobordet holder Sune Berg Hansen let remis mod den tidligere VM-kandidat Lajos Portisch.
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Politiken Cup, slutstilling i toppen:

1. GM Pavel Eljanov, Ukraine (2755) 8½ / 55½

2. GM Maxim Rodshtein, Israel (2609) 8 / 58

3. GM Konstantin Landa, Rusland (2598) 8 / 56

4. GM Bartlomiej Macieja, Polen (2639) 8 / 54

5. GM Georg Meier, Tyskland (2648) 7½ / 57½

6. GM Henrik Danielsen, Island (2512) 7½ / 55½

7. GM Jonny Hector, Sverige (2584) 7½ / 54½

8. GM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2510) 7½ / 54½

9. GM Surya Shekhar Ganguly, Indien (2655) 7½ / 54

10. GM Mikheil Mchedlishvili, Georgien (2625) 7½ / 53½

11. GM Sune Berg Hansen, Danmark (2595) 7½ / 53

12. GM Lajos Portisch, Ungarn (2539) 7½ / 51

13. GM Vladimir Baklan, Ukraine (2638) 7½ / 51

14. GM Viktoria Cmilyte, Litauen (2527) 7½ / 50

15. GM Stellan Brynell, Sverige (2495) 7½ / 50

16. GM Alexander Kovchan, Ukraine (2571) 7½ / 48½

17. GM Evgeny Postny, Israel (2577) 7 / 55

18. GM Jacob Aagaard, Danmark (2542) 7 / 53

19. GM Tiger Hillarp-Persson, Sverige (2538) 7 / 53

20. IM Sabino Brunello, Italien (2488) 7 / 52½

21. GM Michal Krasenkow, Polen (2628) 7 / 52½

22. FM Krzysztof Bulski, Polen (2434) 7 / 52½

23. IM Mikkel Djernæs Antonsen, Danmark (2463) 7 / 50½

24. FM Jasmin Bejtovic, Bosnien (2382) 7 / 50½

25. Jackie Andersen, Danmark (2276) 7 / 50

26. IM Torben Næsager Sørensen, Malta (2419) 7 / 49

27. FM Jakob Aabling-Thomsen, Danmark (2314) 7 / 49

28. FM Jacob Carstensen, Danmark (2295) 7 / 47

29. FM Tomek Rej, Australien (2334) 7 / 46

30. Odd Martin Guttulsrud, Norge (2073) 7 / 45½

31. Jaime Mercant Simo, Spanien (2100) 7 / 45

32. FM Lars Aaes Nielsen, Danmark (2279) 7 / 43½

www. politikencup.dk

på alle deltaljer. Dertil stor sikker-
hed for, at feltet tæller spændende
navne i toppen.

Favoritter og navne
Højest rating af alle havde ukraine-
ren Pavel Eljanov med 2755. Han er
på verdens top-10 og havde egentlig
mere at tabe end at vinde i Politiken
Cup, men gik til opgaven afslappet
og smilende. Fra Eljanov var der
præcis 100 ratingpoint ned til an-
denseedede Surya Gangula, Indien,
kendt for sammen med bl.a. Peter
Heine Nielsen at have arbejdet for
Anand i VM-matcherne mod Kram-
nik og Topalov. Blandt feltets øv-
rige seks spillere med mere end 2600
i rating var de to polske stormestre,
Bartlomiej Macieja, der var europa-
mester i 2002, og Michal Krasenkov,
der vandt Politiken Cup i 2007.

Med al respekt for rating og aktu-
elle sejre var feltets største skaknavn
dog indiskutabelt Ungarns topnavn
gennem en menneskealder, 73-årige
Lajos Portisch. Hele otte gange nå-
ede han kandidatturneringen om
VM, spillede bl.a. andet to matcher
med Bent Larsen (tabte i 1968, men
vandt ni år senere). At han stadig kan
spille skak, fik man snart at se.

Ingen danskere var for alvor
blandt favoritterne. Peter Heine Niel-

godt selskab
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6½ (33-51) Jonathan Carlstedt (Tysk-
land) – GM Lars Schandorff – Michael
Brunsgaard Jørgensen – IM Christian
Jepson (Sverige) – Ferdinand Unzicker
(Tyskland) – FM Patrick Peschlow
(Tyskland) – Bjørn Møller Ochsner –
FM Karsten Larsen – Gudmundur Gisla-
son (Island) – Joel Eklund (Sverige) –
Christian Altenburg Eriksson – Svend
Ellegård Christensen – FM Mathias
Bach (Tysland) – Anders Hobber (Nor-
ge) – Sandi Stojanovski – Niels Nør-
skov Laursen – Peter Birk Petersen –
Rasmus Svane (Tyskland) – Tobias
Valentin Rostgaard

6 (52-89) Johnni Veng – FM Tom Petri
Petersen – Mikael Rølvåg (Norge) –
WIM Dorota Czarnota (Polen) – Jacob
Kaaber-Hansen – Alexander Rosen-
kilde – Mads Hansen – Nils Petersen –
Nicolai Kvist Brondt Pedersen – Steen
B. Petersen – Bo Jacobsen – Henrik
Mølvig – Dara Sevkan Akdag – Thomas
Schou-Moldt – Anders Nilsson (Sve-
rige) – Rasmus Jørgensen – Jan Mose
Nielsen – John Bauneborg Nielsen –
Sigfred Haubro – Dennis Jørgensen –
FM Peter Nicolai Skovgaard – Bo Gar-
ner Christensen – Henrik Willumsen –
Heidrikur T. Jacobsen (Færøerne) –
Marcel Schroer (Holland) – Klaus Niel-
sen – WIM Ilena Krasenkova (Rusland)
– Jesper Schultz-Pedersen – Morten
Andersen – Per Eisele (Sverige) – Børge
Hjerrild Nielsen – Conny Holst (Sverige)
– Rógvi Egilstoft Nielsen (Færøerne) –

Jens Jørgen Christiansen – Rune Egede
Andersen – Tobias R. Bøje – Vidar Taks-
rud (Norge) – Andreas Schmied (Tysk-
land)

5½ (90-125) Kristian Stuvik Holm (Nor-
ge) – Rasmus Østergaard – Michael
Agermose Jensen – Josep Ramon Tor-
ner Planell (Spanien) – Bjarni Jens
Kristinsson (Norge) – Paul Bridgwater
– Morten Frank Jensen – Lennart
Jönsson (Sverige) – Kristoffer Dyrgaard
– FM Jørgen Hvenekilde – Lars Meier
(Tyskland) – Flemming Preuss – Levi
André Tallaksen (Norge) – Henning
Nielsen – Henrik Porte (Holand) – Jo-
nathan Braüner – Aage Søndergård
Nielsen – Even Thingstad (Norge) –
Henrik B. Pedersen – Ib Villy Nevado
Jensen – Mikael Larsen – Daniel An-
dersen – Randolf Willem Bruin (Hol-
land) – Carsten Schmitt (Tyskland) –
Tom Rydström (Sverige) – Henrik Mor-
tensen – Jes Jacob West Knudsen –
Jens Ramsdal – Tomas Carnstam (Sve-
rige) – Dick Sørensen – Jordi Torner
Planell (Spanien) – Jon Götz Capion –
Casper Christensen – Sietske Greeuw
(Holland) – Adam Celander (Sverige) –
Morten Davidsen Nielsen

5 (126-165) Klaus Christensen – Chri-
stian Harstad (Norge) – Martin Haubro
– Fredrik Beer Jacobsen (Norge) – Jes-
per S. Thybo – Roland Lundberg (Sve-
rige) – Harry Andersen (Norge) – Jens
Hornsgaard (Sverige) – Lars Åström
(Færøerne) – Herluf Hansen (Færø-
erne) – Sigurd B. Justinussen – Lars
Hyldkrog – Niels Chr. Jensen – Arne
Møller – Mikael Helin (Sverige) – Mi-

kael Skjoldager – Knut Jarle Hjørnevik
(Norge) – Michael Vesterli – Peter
Thomsen – Bragi Halldorsson (Island)
– Bård Fjellengen (Norge) – René
Rauer Hansen – Erlend Kyrkjebø
(Norge) – Markus Moripen (Norge) –
FM Eric Brøndum – Kurt Thomsen –
Tom Skovgaard – Thomas Spiess (Tysk-
land) – Simon Barane (Norge) – Ste-
fan Wiecker – Birk Anders Rølvåg (Nor-
ge) – Verner Hansen – Anders Christen-
sen – Jacob Pallesen – Jørgen Wimo –
Jens Holm Nielsen – John Zacharias-
sen – Joachim Holm Knudsen – Pre-
ben Nielsen – Bror Johannes Larsen
(Norge)

4½ (166-207) Gunnar Stray (Norge) –
WIM Christin Andersson (Sverige) –
Esben Christensen – Mattis Olofsson-
Dolk (Sverige) – Halil Tozaki (Tyrkiet) –
Poul Munk – Agata Halamus (Polen) –
Henrik Sjøl (Norge) – Carina Jørgensen
– Roger Sætre (Norge) – Morten Møl-
ler Hansen – Jan Kaas Pedersen – Ole
Emil Frisvold (Norge) – Per Skjoldager
– Felix Biler (Tyskland) – David Bille
Maagaard – Ingvar Gundersen (Norge)
– Kristian Bjørneboe – Michael Tan-
drup – Graham Taylor – Jan Hinrichs
(Tyskland) – Flemming Skjoldager –
Oddvar Solli (Norge) – Johnny Holler
Johansen – Christoffer Ellegård Chri-
stensen – Henning Rasmussen – Claus
Andersen – Johan-Sebastian Christian-
sen (Norge) – Jens Ebeling (Tyskland)
– Torsten Sundgaard Christiansen –
Henrik Holm – Leif Nørholm Jensen –
Kai Gylling Nielsen – Mika Sjöholm
(Sverige) – Jørgen Hoel (Norge) – Mi-

sen, som de to seneste år har nået
placeringer helt i toppen, spillede i
år opvisningsmatcher mod den rus-
siske stjerne Peter Svidler til ære for
Bent Larsen – også i Helsingør,
naturligvis, og som et led i festiva-
len. I ledige stunder assisterede Pe-
ter Heine Nielsen også Per Andrea-
sen i kommentatorrummet. Det
gjorde Sune Berg Hansen til højest-
seedede dansker på 10. pladsen med
Jacob Aagaard, der ganske vist bor
og arbejder i Skotland, men også stil-

ler op for Sydøstfyn, som den næ-
ste, og danmarksmesteren Allan Stig
Rasmussen som tredjehøjest-see-
dede dansker på 19. pladsen.

Udskilningsløb
I en stor open er enhver deltager herre
over sin egen skæbne. Vinder man,
kommer man fremad i feltet, og vin-
der man nok, ender man med at stå
med den store præmiecheck på
15.000 kr. Og så kan de andre være
nok så meget stormestre og skrive

astronomiske ratingtal i CV’et. Men
som i verden uden for brættet kan
forskellen mellem drøm og virkelig-
hed være barsk. Allerede at få præ-
senteret sine chancer i tørre tal kan
være en brutal oplevelse. I 1. runde
mødte feltets nederste halvdel den
øverste og med en ratingforskel i
hvert af de 145 partier på op til 900
point var den forventede score score
142-3. Helt så galt gik det dog ikke,
135½-9½ blev det, og blandt de hø-
jereratede, der startede turneringen
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chael Marshall – Michael Mæchel –
Rasmus Thøgersen – Ernst J. Jessen –
Morten Rasmussen – Tina Vehl – Mar-
tin Mosgaard Knudsen

4 (208-237) Anders Rundgren (Norge)
– Uffe Christensen – Christoph Ramme
(Tyskland) – Palle Nielsen – Mikkel
Andreassen – Lars Hinrichs (Tyskland)
– Robert Hedlerfog (Sverige) – Toby
Dreisler – David Christophersen – Mor-
ten Rasmussen – Sudhir Gupta (Norge)
– Trym Daniel Rødvik (Norge) – Gut-
torm Andersen (Norge) – Markus
Torgersen (Norge) – Magnus Aartun
(Norge) – Dag Andersen (Norge) – Eirik
Kyrkjebø (Norge) – Tor Joensen – Steen
Kopperberg – Carl-Axel Nilsson (Sve-
rige) – Martin Percivaldi – Jonas H.
Rasmussen – Carl Aage Pedersen –
Sherington Amarapala (Norge) – Ma-
thias Sætre (Norge) – Alise Haukenes
(Norge) – Peter Kristensen (Græken-
land) – Julius Mølvig – Jørn Lindgaard
– Theodora Hatzipanteli

3½ (238-257) Simon Ellegård Christen-
sen – Ole Rasmussen – Vagnur Dam
(Færøerne) – Horst H. Schmidt – Tore
Heggum (Norge) – Tor Ketil Larsen
(Norge) – Dennis Madsen – Tore Inge
Bratteteig (Norge) – Per Jacobsen –
Erik Møllmann – Hans Askov Jensen –
Wojciech Zbigniew Pawlak – Verner
Christensen – Sonny Holtzmann – Ei-
gil Larsen – Thomas Rossander Fyhn –
Wim Veelenturf (Holland) – Eivind
Aartun (Norge) – Troels Bækgård An-
dersen – Jan Petersen

3 (258-276) Jesper Dalberg – Hans
Haagen Larsen – Christakis Christo-

doulides (Cypern) – Peter Nielsen –
Odd Gunnar Malin (Norge) – Dag Erik-
sen (Norge) – Steen Dahlgård Jensen
– Caroline Beer Jacobsen (Norge) –
Jónbert Marius Sune Jensen – Cipri-
ano Sande Caceres – Erik Asmund –
Hanna B. Kyrkjebø (Norge) – Niklas
Savio (Norge) – Simon Seirup – Marte
B. Kyrkjebø (Norge) – Flemming Wadt-
land – Kurt Videbæk – Hannu Kalervo
Edvardsson (Sverige) – Jens Gade

2½ (277-285) Erik Friberg – Frederik
Svane (Tyskland) – Henri Schnurre –
Aldo Oxener (Holland) – Benjamin
Braüner – Jens F Madsen – Jan Thybo
– Anders Sifakis Brygger – Arne Wal-
ther Larsen

2 (286-289) Jørgen Trærup – Tormod
Thingstad (Norge) – Erik Bremer – Peer
Balken

1½ (290) Bjørn Nielsen

1 (291) Pierre Valembois (Belgien)

Nationaliteter:

Danmark 165 deltagere

Norge 47 deltagere

Sverige 22 deltagere

Tyskland 16 deltagere

Holland 6 deltagere

Polen 5 deltagere

Færøerne 5 deltagere

Island 4 deltagere

Ukraine 3 deltagere

Spanien 3 deltagere

Israel 2 deltagere

Rusland 2 deltagere

Indien 1 deltager

Italien 1 deltager

Litauen 1 deltager

Malta 1 deltager

Georgien 1 deltager

Grækenland 1 deltager

Australien 1 deltager

Belgien 1 deltager

Bosnien 1 deltager

Cypern 1 deltager

Ungarn 1 deltager

Tyrkiet 1 deltager

Ratingfordeling:

2600 - 2799 8 deltagere
2400 - 2599 17 deltagere
2200 - 2399 30 deltagere
2000 - 2199 75 deltagere
1800 - 1999 75 deltagere
1600 - 1799 48 deltagere
1400 - 1599 16 deltagere
1200 - 1399 10 deltagere
1000 - 1199 13 deltagere

Titelholdere:

21 GM / 4 IM / 13 FM / 3 WIM

skidt, var GM Alexander Kovchan,
Ukraine, der tabte til tyskeren Lars
Meier, og Bo Jacobsen, gik galt i
byen mod nordmanden Dag Ander-
sen. Begge fandt dog hurtigt formen,
og Kovchan sluttede helt fremme
som nr. 5-16.

Efter 2. runde havde 59 spillere
maksimum, efter 3. runde 26, efter
4. runde ni spillere, og efter 5. runde
var førergruppen efterhånden redu-
ceret til kun tre spillere, Maxim
Rodshtein (Israel), Konstantin Landa

(Rusland) og Jonny Hector (Sve-
rige), alle med 5 point af 5.

Livlige springere
Jonny Hector spillede som altid krea-
tivt og kompromisløst. Hans eneste
remis kom i sidste runde, hvor han
efter 64 træk havde konge og f-
bonde mod Mchedlishvilis konge og
g-bonde. Flere gange i turneringen
boltrede hans springere sig i mod-
standerens stilling. Her i 5. runde
mod Sabino Brunello:Jonny Hector – startede med fem gevinster.
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Sabino Brunello
Italien (2488)
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Jonny Hector
Sverige (2584)

Stilling efter 20... Lf8-d6.
21. Sxe8! Lxg3 22. Se7† Kf8 23. Sxg6†

hxg6 24. hxg3 Kxe8 25. Lxg7 Se6 26.

Lf6 b6 27. Tfd1 La6 28. Tb4 Tc8 29. c5

Txc5 30. Th4 Th5 31. Txh5 1-0

Og igen i 9. runde:

Jonny Hector
Sverige (2584)

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

Jakob Aabling-Thomsen
Danmark (2314)

Stilling efter 28. Ld2-c3.
28... Se2† 29. Kh1 h5 30. Se3 Sxc3

31. bxc3 Sxf2† 0-1

Eljanovs kvalitetsofre
Topseede Pavel Eljanov imponerede
med et offensivt positionsspil, der i
mange situationer fik modstanderne
til at se hjælpeløse ud. Til godt posi-

tionsspil hører jo taktisk krydderi,
og det fik man så bl.a. i 5. runde:

Jonathan Carlstedt
Tyskland (2379)
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Pavel Eljanov
Ukraine (2755)

Sort har netop besvaret 26. Tc7-e7
med 26.... De6-f5. Hvid stod også
klart bedst efter 26... De6-d6, men
nu kan der kombineres til et vundet
slutspil.
27. Txg7†! Kxg7 28. De7† Kg8 29. Ld3

Ratingpræmier

2301 - 2400 (13 i gruppen)

1. FM Jasmin Bejtovic (Bosnien) 7 / 50½

2. Jackie Andersen (Danmark) 7 / 50

2201 - 2300 (17 i gruppen)

1. FM Lars Aaes Nielsen (Danmark) 7 / 43½

2. Michael B. Jørgensen (Danmark) 6½ / 51½

2051 - 2200 (54 i gruppen)

1. Odd Martin Guttulsrud (Norge) 7 / 45½

2. Jaime Mercant Simo (Spanien) 7 / 45

1901 - 2050 (64 i gruppen)

1. Tobias R. Bøje (Danmark) 6 / 38½

2. Josep Ramon Planell (Spanien) 5½ / 45½

1701 - 1900 (57 i gruppen)

1. Heidrikur T. Jacobsen (Færøerne) 6 / 42

2. Per Eisele (Sverige) 6 / 41½

1501 - 1700 (33 i gruppen)

1. Jens Ramsdal (Danmark) 5½ / 39½

2. Adam Celander (Sverige) 5½ / 37½

1000 - 1500 (29 i gruppen)

1. Tina Vehl (Danmark) 4½ / 30½

2. Martin M. Knudsen (Danmark) 4½ / 28½

Kandiatresultat:

Otte danske deltagere opnåede kandidatresultat:

Stormestrene Sune Berg Hansen, Allan Stig

Rasmussen, Henrik Danielsen og Lars Schandorff,

IM’erne Mikkel Antonsen og Torben N. Sørensen,

samt Jakob Aabling-Thomsen og Jackie Andersen.

Titelnormer:

Tre spillere klarede kravet til IM-norm: Jonathan Carlstedt (Tyskland) 6½,

Jasmin Bejtovic (Bosnien) 7 og Krysztof Bulski (Polen) 7. For de to

sidstenævnte var det 3. og sidste norm, og de tildeles begge titlen

International Mester.

B-gruppen:

Aflyst pga. svigtende interesse – A-gruppen er jo åben for alle.

Kids Cup (18 deltagere):

U14: 1. Mikkel Drygaard (Danmark) 5, 2. Patrick Liedbeck (Sverige) 4

U12: 1. Mathias Sætre (Norge) 6(!), 2. Rasmus J. Follin (Danmark) 3.

U10: 1. Arunn Ananthan (Danmark) 3½, 2. Gabriel Gyaljen  (Danmark) 3.

U08: 1. Frederik Svane (Tyskland) 4, 2. Nicolai Kistrup (Danmark) 3.

Lynskak (96 deltagere):

Finale:

Peter Svidler (Rusland) - Michael Mchedlishvili (Georgien) 2-0

3-4. pladsen:

Viktorija Cmilyte (Litauen) - Peter Heine Nielsen (Danmark) 1-1

Semifinaler:

Peter Svidler (Rusland) - Peter Heine Nielsen (Danmark) 2-1

Michael Mchedlishvili (Georgien) - Viktorija Cmilyte (Litauen) 1½-½

Mellemrunde gr. A:

1. Michael Mchedlishvili (Georgien) 6½/7, 2. Peter Heine Nielsen 5/7.

Mellemrunde gr. B:

1. Peter Svidler (Rusland) 5/7, 2. Viktorija Cmilyte (Litauen) 5/7.

I B-gruppen var Svidler i vanskeligheder efter nederlag til Thorbjørn

Bromann i 5. runde. Det gav plads for Jakob Aabling-Thomsen, der førte

før sidste runde, men tabte til færingen Flovin Tor Næs. De to danskere

sluttede på 3. og 4. pladsen i gruppen.
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Td7 30. Lxf5 Txe7 31. Lxc8 Kg7 32. Lh3

Sb3 33. Lc3 Sc5 34. Txd5 Sxa3 35. Lf1

Sc2 36. Td2 Se1 37. Td1 Sf3† 38. Kg2

Sg5 39. Td5 Sge4 40. Ld4 Tc7 41. f3

Sg5 42. Td6 Sce6 43. Ld3 1-0

Det med at ofre tårn blev næsten et
særkende for Eljanov i Politiken
Cup. I 4. runde havde han allerede
ofret kvalitet to gange, men måtte
alligevel afgive et halvt point. Blandt
kommentatorerne var der uenighed
om, hvorvidt han afgav eller fik det
halve point, for i den komplicerede
slutstilling havde han kun sekunder
tilbage.

Pavel Eljanov
Ukraine (2755)
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Henrik Danielsen
Island (2512)

Hvid har sidst spillet 51. h3-h4, og
trods den sorte terrænovervægt er

fronten solid. Eljanov gør et ener-
gisk forsøg.
51... Ta4 52. Sxa4 Txa4 53. Lf1 Lxb4

54. Le2 Le7 55. Tcc1 Tc4!

Og endnu en gang tilbydes et tårn
for en let officer. Men de hvide tårne
ville i uhyggelig grad mangle bevæ-
gelsesfrihed, mens Sort kan støtte
sine fribønder med det mægtige
løberpar. Så Hvid afslår, i hvert fald
for en stund.
56. Ld1 Lc8 57. Lb3 La6 58. Kf1 Ld8

59. Ke1 Kd6 60. Kd1 c5?!

Meget dristigt. Hvids tårne drømmer
om en åben linie.
61. dxc5† Kxc5 62. Tc2 Lf6 63. Td2 Lc8

64. Ke2 b4 65. Kd1 Lc3 66. Lxc4 dxc4

67. Td8 Le6 68. Kc2 ½-½

Den indbyrdes kamp
Efter indledende fægtninger i turne-
ringens første halvdel intensiveredes
de indbyrdes opgør mellem topnav-
nene. I 6. runde afgav de tre førende
point, og det udnyttede Eljanov til
nå op.

7. runde samlede yderligere de
førende grupper, da de fleste top-
partier endte remis. Danmarksmeste-
ren Allan Stig Rasmussen var blandt
de otte førende 6 point af 7, da han
tilføjede 5. seedede Vladimir Baklan,
Rusland, det første og eneste neder-
lag i turneringen efter at have for-
svaret sig præcist mod et lidt hasar-
deret offerangreb.

I 8. runde var Surya Gangula, In-
dien, (mod Jonny Hector) og Maxim
Rodshtein, Israel, (mod Allan Stig
Rasmussen) de eneste i førergrup-
pen, der tog hele point, og dermed
var de i spidsen før de sidste to run-
der.

I 9. runde fik de så følgeskab af
Eljanov, Landa og Macieja. Eljanovs
positionelle kvalitetsoffer var hoved-
motivet i et af turneringens bedste
partier:

Pavel Eljanov
Ukraine (2755)

Evgeny Postny
Israel (2577)

Dronningindisk / E43

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 b6

5. Ld3 Lb7 6. Sf3 Se4 7. 0-0 Lxc3 8.

bxc3 f5 9. Se1 0-0 10. f3 Sf6 11. a4 d6

12. Sc2 Sc6 13. d5 exd5 14. cxd5 Se5

15. c4 Sfd7 16. Le2 Sc5 17. Sd4 Lc8

18. a5 Ld7 19. Dc2 Df6 20. Ta3 Tae8

21. f4 Sg4 22. axb6 axb6 23. h3 Sh6

24. Ta7 Ta8
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25. Txc7! Dd8 26. Tc6! Lxc6 27. dxc6

Kh8 28. Lf3 De7 29. Td1 Tae8 30. Sb5

Sf7 31. Td5 Se4 32. Txf5 Sf6 33. Sc3

Sh6 34. Tb5 De6 35. Sd5 Tf7 36. g4

Ta7 37. Txb6 Shg8 38. Tb7 Ta1 39. Dc3

Tea8 40. Sc7 Se4 41. Lxe4 1-0

En vinder
I sidste runde satte Eljanov tingene
på plads ved at overspille Gangula i
knastør positionel stil, mens Rod-
shtein og Macieja spillede remis ind-
byrdes, og Landa med Baklan.

Højestplacerede danskere blev Al-
lan Stig Rasmussen og Sune Berg
Hansen, men sammen med dem på
den delte 4.-16. plads kunne man
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Pavel Eljanov i de første træk mod Evgeny Postny i 9. runde

– et af turneringens bedste partier.

Foto: Thomas Larsen.
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med lidt god vilje også medregne
Henrik Danielsen, der blev storme-
ster, før han flyttede til Island, og
Jonny Hector, der i mange år har boet
i Danmark.

Eljanov gav efter afslutningen ud-
tryk for stor tilfredshed med turne-
ringen. Ikke kun med resultatet, der
bragte ham frem som nr. 6 i verden,
men også med de gode forhold.
Politiken Cup er den eneste open,
der får plads i hans turnerings-
program, og den anbefaling vil de
næsten 300 trofaste deltagere sikkert
nikke bifaldende til. Med Politiken
Cup har Danmark et skaktilbud af
stort internationalt format.

Af Peter Heine Nielsen

Bent Larsens 75 års fødselsdag blev
fejret på mange måder, og en af top-
begivenhederne var Peter Svidlers
deltagelse under Copenhagen Chess
Festival.

Den 5-dobbelte russiske mester,
og tidligere VM-bronzevinder har
gæstet Danmark tidligere, men er nu
rykket op i en kaliber, hvor han ikke
længere passer naturligt ind i dan-
ske turneringer.

Men efter opstartsmødet til elite-
udvalgsarbejdet i november sidste år,
talte formand Lars-Henrik Bech
Hansen og jeg om, hvordan man
kunne lokke Svidler til landet. Det
vidste jeg i grunden godt, for hans
tvillinger har længe haft Legoland
og Tivoli højt på ønskelisten, så det
lykkedes at sammenstrikke et pro-
gram, hvor han nåede simultan på

hovedbanegården i København, Ti-
voli, tvillingernes fødselsdag i Lego-
land, to dages hurtigskak, fulgt af to
dages lynmatch, samt deltagelse i tur-
neringens åbne lynturnering.

Det tætte program til trods var det
en sprudlende Svidler, man fik at op-

leve, ikke blot på brættet, hvor han
scorede 17-3 i simultanen, sammen-
lagt vandt 16½-9½ over mig, og til
slut også vandt lynturneringen, men
særligt efter partierne, hvor vores
matcher blev fulgt op af gennemgang
af partierne. Det udviklede sig nær-

Skønhedspræmier
Forlaget Quality Chess  havde udsat
to skønhedspræmier på hver ti bø-
ger. I det samlede felt gik præmien
til Evgeny Postny:

Evgeny Postny
Israel (2577)

Sabino Brunello
Italien (2488)

Dronningindisk / E18

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7

5. Lg2 Le7 6. Sc3 0-0 7. 0-0 Se4 8. Ld2

Lf6 9. Dc2 Sxd2 10. Dxd2 d6 11. e4

Sd7 12. Tfe1 g6 13. Tad1 Lg7 14. h4

h5 15. Sg5 De7 16. f4 f6
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17. e5! fxg5 18. Lxb7 gxf4 19. exd6

cxd6 20. Txe6 Dd8 21. Lxa8 Dxa8 22.

Sd5 fxg3 23. Dg5 opgivet. 1-0.

Opvisning i hurtig skak – Peter Heine Nielsen og den 5-dobbelte russiske

mester Peter Svidler har overtaget scenen ved Politiken Cup.

Foto: Thomas Larsen.

Peter Svidler

viste klasse

Den russiske gæstestjerne

var en oplevelse både med

sit spil og sin personlighed.
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mest til Svidler-monologer med mas-
ser af underholdende anekdoter,
naturligvis krydret med skarpe skak-
lige pointer. Helt i Bent Larsens ånd.

Vi spillede i alt tre matcher: Seks
partier hurtigskak fulgt af to gange
ti partier lynskak. I hurtigskakken
havde jeg chancer i 1. parti og også
lidt i det sidste, men havde det ellers
svært.

Det var aftalt, at der skulle spilles
1. b3, Larsen-åbningen,  som første-
træk i den ene af lynmatcherne, og
de stillingstyper håndterede Svidler
klart bedre end jeg.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2700)

Peter Svidler
Rusland (2734)

Larsen-åbning / A01

1. b3?

Et dårligt træk? Ja, for mig imod
Svidler uden tvivl. For Bent Larsen
derimod var 1. b3! en meget stærk
åbning. Jeg har 47 partier i min data-
base, hvor Larsen spiller 1. b3!, og
scoren er 81%! Med kun seks re-
miser. 1. b3!? har fordele og ulem-
per. I jagten på objektiv åbningsfor-
del har jeg mine tvivl, men for Lar-
sen er skak et spil imellem to men-
nesker. Hvor alle blot nogenlunde
rutinerede spillere har en idé om,
hvordan man skal spille efter 1. e4

og 1. d4, og endda forsøge at forcere
remis, er det en anden sag efter 1.
b3!? Ofte er modstanderen nødt til
at tænke selv straks fra starten, og
har han en idé om teorien, er den
sporadisk. Sort har sikkert mange
gode forsættelser, der sikrer ham en
fin stilling, men altid fører det til
komplekse midtspil med mange
brikker på brættet. Da jeg besøgte
Bent i januar, så vi bl.a. på et parti,
han vandt i en Reti-agtig struktur,
der fint kunne være opstået efter 1.
b3, og da jeg påstod, at her stod Sort
vel i grunden fint, kom svaret med et
smil: ‘Jo måske, men så må jeg jo
vinde på min større spillestyrke’. Og
dertil er 1. b3 uden tvivl ideelt. Man
får komplekse og atypiske midtspil
med mange brikker på brættet –  må
den bedste mand vinde.
1... c5!?

Teoriduellerne, hvis man kan tale om
noget sådant, var mest i 1... e5 eller
1... d5. Efter 1... d5 havde jeg forbe-
redt 2. Lb2 Lg4 3. f3 Lh5 4. e4!?
dxe4 5. De2 med truslen 5. Db5†!,
der vinder løberen på h5, og efter
det naturlige 5... Sf6?? vinder 6.
Lxf6! en officer ved samme tema.
Efter 5... c6! tabte jeg i stor stil. Også
1... e5 2. Lb2 Sc6 3. e3 Sc6 4. Lb5
Sc6 med ideen 5. Sa3 Sa5! blev te-
stet. Og to gange inviterede jeg med
3... d5 4. Lb5 Ld6 til det skarpe 5.
f4!?, blot for at møde 5. Sf3 og blive

udspillet i midtspillet.
2. Lb2 Sc6 3. c4 Sf6 4. Lxf6!?

Efter at have brugt to træk på at
fianchettere min løber, kan dette
virke inkonsekvent, men det er værd
at bemærke, at ingen har tilladt denne
mulighed i partier mod Larsen, men
valgt enten 3... e6, 3... d6 eller 3...
e5. Sorts bondestilling ødelægges til
en vis grad, og Hvid har en naturlig
harmonisk plan, hvorimod Sort skal
være mere kreativ for at udvikle sine
brikker.
4... gxf6 5. g3 f5 6. Sc3 Lg7 7. Lg2 d6

8. Sh3?! h5!

Naturligvis! Ikke blot fordi det er en
Larsen match, men fordi det er
stillingens bedste træk. Randebonde-
trækket er vel-timet og antyder, at
jeg burde have spillet 8. e3 for på h5
at have h4! Computerens forslag 8.
Lxc6!? bxc6 9. Sf3 har også sin
charme, bedre er løberparret heller
ikke med denne mærkelige bonde-
struktur.
9. Sf4 h4 10. e3 Ld7 11. Tc1 Th6 12. 0-

0 e6

Under partiet mente jeg at stå godt,
da jeg fandt min stilling mere har-
monisk end Svidlers.
13. Sb5

13. d4 er et bedre forsøg på at kom-
plicere, inden Sort får gennemført
sin plan.
13... Db8! 14. a3 a6 15. Sc3 Dc7 16.
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Blandt deltagere med max. 2200 til-
faldt præmien Peter Birk Petersen for
den følgende effektfulde afslutning
mod Skakbladets citat-redaktør:

Peter Birk Petersen
Danmark (2178)

Henrik Mortensen
Danmark (2006)

Siciliansk / B40

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 Dc7 4. Sc3 a6

5. d5 e5 6. a4 d6 7. Sd2 g6 8. Sc4 Lg7

9. Ld3 Sh6 10. a5 Sd7 11. Sa4 f6 12.

h4 Sf7 13. Df3 Sf8 14. Sab6 Tb8 15.

Sxc8 Txc8 16. Ta3 Sd7 17. Tb3 Td8 18.

h5 g5 19. h6 Lxh6
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20. Txh6 Sxh6 21. Txb7 Dxb7 22. Sxd6†

Ke7 23. Sxb7 Tb8 24. Lxa6, opgivet.

1-0.
Peter Birk Petersen – fik den ene

specialpræmie for flot kombination.
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b4 Se5 17. d4 Sg4 18. bxc5 dxc5 19.

d5! e5 20. Sd3

Godt eller dårligt, 20. d6! skulle
prøves for at få lidt modspil.
20... e4 21. Sf4 hxg3 22. hxg3 0-0-0

23. Dd2 Tdh8 24. Tb1 Dd6

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

25. Tfd1

En overseelse og ikke ment som en
venlighed. 25. Tfc1! b6! illusterer,
hvor dårlig Hvids stilling strategisk
er. Nu kan Sort dække sig med 25...
Kc7, hvorefter h-linien afgør. Deri-
mod kommer mit modspil overra-
skende i tide efter 25...Th2 26. Db2.
25... Lxc3 26. Dxc3 Th1†! 27. Lxh1

Txh1† 28. Kg2 Th2† 29. Kg1 Dh6 0-1

Men også i lynskak uden bunden åb-
ning var der tydelig inspiration fra
Larsen. Jeg kom foran 2-0, og i 1.
parti fejrede Larsens positionelle
lære en stor triumf:

Peter Heine Nielsen
Danmark (2700)
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Peter Svidler
Rusland (2734)

I diagramstillingen har jeg netop be-
svaret Svidlers 14. f4? med 14... f5!
At lukke sin egen løber inde på g6
på denne måde er en vigtig del af
dansk skakforståelse. Larsen be-
skriver netop denne positionelle idé
i ‘Solide åbninger’, og har senere
fortalt, at han faktisk var imponeret
over at se danskere på ellers jævn
spillestyrke håndtere bondestruk-
turen i gxf6 Caro-Kann på højt ni-
veau. Mine åbningsvalg med Sort i
lyn og hurtigskak var lidt nostalgi-
ske. Her gik skandinavisk med over-
gang til nævnte Caro-Kann struktur
fantastisk, og jeg bragte mig foran
1-0, men i f.eks Marozcy-varianten i
siciliansk fik man at se, at Svidlers
positionsforståelse generelt er på et
meget højt niveau, og at han her blot

var uheldig at løbe ind i en dansk
specialitet. Da jeg forrige år til tur-
neringen i Amsterdam forberedte 3...
Sf6 4. 0-0 Lc5 som forsvar mod
spansk, var det et tilfælde, men da
jeg installerede Danbase på den com-
puter, Dansk Skak Union forærede
Bent Larsen til hans 75 års fødsels-
dag, var de første partier, der var re-
gistreret i databasen, hans match mod
Eigil Pedersen fra 1952, hvor han
forsvarede sig med netop denne va-
riant.
15. h3 Sf6 16. c3 Lh5 17. Sf3 Ld6 18.

g3 Se4 19. Thg1 Thg8 20. g4 Sxd2 21.

Sxd2 Lg6 22. Lc2 fxg4 23. f5 exf5 24.

hxg4 Tge8 25. Df3 fxg4 26. Dxg4† Kb8

27. Tdf1 a6 28. Sc4 Ka7 29. Sxd6 Txd6

30. Df4 Lxc2 31. Kxc2 Te2† 32. Kb1

Db6 33. Dc1 Th6 34. Te1 Thh2 35. Txe2

Txe2 36. a3 Db5 37. Tg5 Txb2† 0-1

Peter Heine Nielsen
Danmark (2700)

Peter Svidler
Rusland (2734)

Dronninggambit / D31

1. d4 d5

Heldigvis kom Sorts d-bonde to fel-
ter frem i dette parti. Fire gange spil-
lede han 1... d6 mod mig i Helsin-
gør, med fire sorte sejre til følge!
Forklaringen er vel den samme som
overvejelserne i den første kommen-
tar til 1. b3 partiet.
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Quality – i ord og praksis
Jacob Aagaard blev for nylig hæd-
ret med prisen ‘Book of the Year‘
for sine to bind ‘Attacking Chess‘,
og under Politiken Cup holdt han et
velbesøgt foredrag om angrebsskak.
I 2003 var han idémanden bag skak-
forlaget Quality Chess, som han i dag
sammen med GM John Shaw er part-
ner i, og det var ikke noget tilfælde,
at netop Quality Chess havde udsat
de to skønhedspræmier i Politiken
Cup.

I 4. runde viste han i praksis, hvor-
dan angrebsskak skal spilles, og i
9. runde, hvad der kan gå galt.

Jacob Aagaard
kommenterer:

Jacob Aagaard
Danmark (2542)

Sandi Stojanovski
Danmark (2208)

Engelsk / A37

En deltager fra Malta havde under-
holdt mig med, at jeg – ligesom han
selv – var ude af stand til at spille
positionel skak. Så jeg besluttede at
spille engelsk, en åbning med ry for
af være ekstremt kedelig.
1. c4 c5 2. g3 Sc6 3. Lg2 g6 4. Sc3 Lg7

5. Sf3 e5 6. a3 a5

Da jeg viste partiet til ovennævnte
malteser, Torben Sørensen, og rakte
ud efter d-bonden, sagde han: ‘Ja,
d3 er nok det mest præcise træk i
denne stilling.’ ‘Okay’, sagde jeg.
7. d4!?

En kendt idé, men for mig langtfra
kendt i alle detaljer.
7... Sxd4

Det er muligt, at Sort skal vælge en
mere solid reaktion, f.eks. 7... cxd4
8. Sb5 d6 9. e3 Sge7 10. exd4 0-0,
og Hvid står lidt bedre. Muligvis og
muligvis ikke. Lie - Fedorov, Kø-
benhavn 2004.
8. Sxd4 cxd4 9. Sb5 d5!
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2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Lf4 Sf6 5. e3

0-0 6. Sf3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. a3 Sc6

9. Dc2 Da5 10. 0-0-0 Le7 11. h4 Ld7

Jakob Vang Glud spillede 11... Td8
mod mig ved DM i Silkeborg i 2007,
og det er sikkert bedre. Svidler hå-
ber på at nå at spille Tfc8 og b5, men
får ikke den nødvendige tid. Selv om
Svidler ved gennemgangen af parti-
erne som sædvanlig tog teten, havde
han lidt svært ved at svare på, hvor-
for han endte i netop denne stilling.
12. Sg5 g6 13. h5 e5 14. hxg6

14. Sxh7!? illustrerer, at der er flere
problemer med Sorts stilling, men
det valgte træk fejler ikke noget.
14... hxg6 15. Th6!

Hulemands-skak, enkelt og lidt pri-
mitivt, men umiddelbart truer 16.
Txg6†.
15... Kg7
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16. Sxf7!

Den logiske opfølgning og absolut
eneste chance, men der er så rigeligt
angreb for den ofrede officer.
16... Lf5! 17. Ld3 e4! 18. Le2 Txf7

Bedre 18... d4! 19. exd4 Txf7, men
20. Le3!, som dækker d4 og hindrer
et sort e4-e3, sikrer god kompensa-
tion for den ofrede officer.

19. cxd5 Sd8 20. Tdh1 Tc8 21. Le5

Truer i kraft af bindingen 22. Th7†
Kf8 23. Th8†, da 23... Sg8 besvares
med 24. Txg8†! fulgt af 25. Th8 mat.
21... g5 22. Lg4!?

Elegant og fuldt tilstrækkeligt, men
det prosaiske 22. g4! med pointen
22... Lg6 23. f4! vinder enklere.
22... Txc3 23. Lxc3 Dxd5 24. Lxf5 Dxf5

25. f3!

Svidler havde haft et svagt håb om,
at det værste var overstået, men nu
når Sort ikke at organisere et forsvar.
25... Sc6 26. fxe4 De6 27. Th7†

Og mat på samme måde som i oven-
nævnte variant.
1-0

Et nyt træk ifølge teorien. Jeg kan
ikke lide 9... Db6 10. e3, som blev
spillet i Oms Pallise - Lopez Colon,
Oropesa del Mar 1996, men Hvid
står fortsat bedst efter 10... d5!? 11.
exd4 dxc4 12. a4 Se7 13. dxe5 Lxe5
14. De2 De6 15. Ta3! med ideen
Ta3-e3.
10. c5!?

Hensigten er ikke at vinde bonden
tilbage, selvfølgelig. En skak kan
vinde partiet! 10. Lxd5 Sf6 11. Lg2
0-0 12. 0-0 Le6! ville give initiativet
til Sort.
10... Lf8!?

Efter 10 træk står alle sorte officerer

stadig på baglinjen, men selv om det
ser mærkværdigt ud, er der intet ob-
jektivt i vejen med det.
11. Lxd5?!

Forekommer mig helt logisk, men
jeg overså det bedste forsvar. Com-
puteren foreslår, at Hvid skulle spille
11. f4!? Lxc5 12. fxe5 Se7 13. Sd6†
Lxd6 14. exd6 Sf5 15. 0-0 Db6 16.
Lxd5 0-0 17. Lf4 med nogenlunde
lige chancer.
11... Lxc5 12. Db3 De7

Computeren angiver nu, at Sort
kunne have løst alle sine problemer
med 12... Kf8!, hvorefter mine trus-
ler er uden kraft. Jeg er ikke sikker

Jacob Aagaard viser angrebsskak i bøger

og foredrag – samt på brættet.

Hurtigskak 1 2 3 4 5 6 pts.

Peter Svidler ½ 1 1 ½ 1 ½ 4½
Peter Heine Nielsen ½ 0 0 ½ 0 ½ 1½

Lynskak, Larsen-åbning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

Peter Svidler ½ ½ 0 1 1 0 1 1 1 1 7
Peter Heine Nielsen ½ ½ 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Lynskak, fri åbning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

Peter Svidler 0 0 1 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 5
Peter Heine Nielsen 1 1 0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 0 5

Uanset resultaterne kunne begge

stormestre bagefter smile.

Foto: Calle Erlandsson.
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på, hvad Hvid skal spille her, men
det er tydeligt, at 13. Lxf7 Kg7 14.
0-0 Lh3 15. Td1 Dd7 16. Lc4 Sf6
ville give initiativet til Sort og for-
volde mig mange sorger.
13. Lg5!
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Fremprovokerer en alvorlig svæk-
kelse i bondestrukturen.
13... f6?

Dette naturligt udseende træk er den
egentlige årsag til alle Sorts pro-
blemer, og ikke – som jeg troede
under og efter partiet – 10... Lf8.
Sort burde i stedet spille 13... Dxg5
14. Sc7† Kf8 15. Sxa8 Dd8, som vi
begge forkastede pga. 16. Lxb7, men
efter 16... Lb4†! 17. axb4 Lxb7 18.
0-0 Lxa8 19. bxa5 Kg7 er stillingen
ikke helt afklaret. Åbenbart overså
vi begge løberskakken.
14. Ld2 Kf8 15. 0-0

Det er vigtigt at rokere, før Sort får
tid til at spille Lh3.
15...Kg7 16.Tac1 Lh3?

En alvorlig fejl, men Sort står alle-
rede i underkanten. Efter 16... Lb6
17. Tc4 med ideen Tfc1 og måske
e2-e3, er Sort under pres, men det er
ikke umuligt, at han kan modstå det.
Nu derimod taber han forceret.
17. Txc5! Dxc5 18. Tc1 Df8 19. Tc7†

Se7 20. Le6!

Fanger løberen på h3.
20... Lf5 21. Lxf5 gxf5 22. De6 Te8 23.

Sd6 Kg6

I håbet om at kunne fortsætte med
en officer i undervægt, men det får
han ikke lov til.
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24. Txe7!

Med mat i 4 træk. Sort opgav.

Den nu 73-årige ungarske storme-
ster Lajos Portisch var en af sidste
århundredets stærkeste skakmestre
og i særklasse det største navn i
Politiken Cup 2010. Han deltog i
tolv interzoneturneringer i træk fra
1962 til 1993, og var hele otte gange
i kandidatturneringen (1965, 1968,
1974, 1977, 1980, 1983, 1985 og
1988). Dertil repræsenterede han
Ungarn ved tyve skakolympiader fra
1956 til 2000.

Hvordan ser du skakspillet lige nu?

Hm... Det har desværre ændret sig
meget, og det skyldes mange ting.
Næsten alle ved, at slutspillet er den
vanskeligste fase, men den er også
den mest interessante. Og d’herrer i
FIDE og dommerne har ødelagt det
ved de nye regler. Vi har kun 90 mi-

nutter til partiet, og jeg tror, det er af
hensyn til medierne, at de har ofret
slutspillet. Man spiller måske et godt
parti, men ødelægger det hele, fordi
man kun har sekunder til et vanske-
ligt træk.

Hvis jeg var ung i dag, ville jeg
nok ikke spille skak med de regler,
vi har nu. Jeg ville foretrække at
synge. Musik er bedre. Og dog, den
er delvist ødelagt af den amerikan-
ske rap-kultur og andre mærkelige
musikformer.

Men du nyder stadig at spille skak?

Ja, jeg kan lide at spille skak, og jeg
er stadig i stand til det. Jeg spiller
faktisk med i det ungarske holdme-
sterskab, hvor jeg er på hold med
Anand. For nylig blev jeg spurgt,
hvor mange gange jeg har vundet

holdmesterskabet. Jeg ved det ikke.
Jeg ved ikke engang, hvor mange
internationale turneringer jeg har
vundet – men det er nok et sted mel-
lem 30 og 40.

Hvad får dig til at deltage her?

Jeg spiller ikke så meget mere. Men
til denne turnering fik jeg en fin in-
vitation fra Lars-Henrik Bech Han-
sen, og så betød det også meget for
mig at det var til ære for min gamle
ven Bent. Vi har spillet en masse
partier mod hinanden.

Lajos Portisch i Politiken Cup:

– Jeg ville nok ikke have spillet

med de nye regler

Læs dette og flere interviews på

www.politikencup.dk

Af Jan Løfberg

Lajos Portisch – en stor mester.
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Det er interessant, hvordan et parti
kan ligne en blændende opvisning,
når det spilles og bagefter vises frem,
for derpå at blegne og fremstå med
fejl og mangler som andre partier,
når det overlades til ‘monsteret’ på
computeren. Efter min mening gør
det dog ikke partiet mindre brillant,
men minder os blot om, hvor smukt
et parti skak i det hele taget er.
1-0

Det følgende parti er vel ikke noget
særligt. To foretagsomme spillere i
et teknisk, strategisk opgør. Det er
dog ganske interessant, hvis det
anskues ud fra basale principper, og
hvordan tingene går galt, når spil-
lerne forsømmer dem. Jeg har mødt
Surya én gang tidligere, i den span-
ske liga 2008. Jeg har gode minder
fra partiet. Ikke mindst fordi jeg op-
nåede en hurtig remis i en til da bund-
løs score. Ved afslutningsmiddagen
udtalte holdkaptajnen sin forståelse
for mine ½ af 5 mod 2600-stormes-
tre. Han vidste, hvordan det føltes,
for han havde samme score på bræt
4 mod 2500+ folk. Så jeg blev altså
fyret med tak og et smil. Her i Politi-
ken Cup ventede jeg 1. e4 og endnu
en sicilianer.

Surya Ganguly
Indien (2655)

Jacob Aagaard
Danmark (2542)

Hollandsk / A90

1. d4!?

Så meget for mine forventninger. Det
virker som om, alle efterhånden har
fundet ud af, at jeg ingen åbninger
har efter 1. d4, tænkte jeg. I virkelig-
heden var han bange for mine dybe
forberedelser. Det svarer lidt til at
frygte Sune Berg Hansens og Lars
Schandorffs vilde angrebsspil...
Hvorom alting er anså jeg min mod-
stander for stærk i forberedelse og
taktisk spil og foretrak derfor at spille
solidt.
1... f5

Og dog – for tiden spiller jeg Le-
ningrad-hollandsk. Ikke så solidt
endda.

2. Sf3 Sf6 3. g3

Måske igen tid at vælge om.
Leningrad-hollandsk lugter faktisk
lidt...
3... e6 4. Lg2 d5

Stonewall. Jeg har skrevet to bøger
om denne åbning, den første i 2000
og en omfattende opdatering i 2007
– kun udgivet på tysk. Denne opstil-
ling er i det mindste solid.
5. 0-0 Ld6 6. c4 c6 7. Dc2

Her blev jeg et øjeblik lidt nervøs.
Surya så ud til at have gjort sit hjem-
mearbejde – i dette tilfælde kom jeg
til at spille mod mit eget forlags ar-
bejde, da teksttrækket er Hvids ene-
ste seriøse forsøg på at opnå fordel i
denne stilling og fra 1.d4, bind 2, af
Boris Avrukh.
7... 0-0 8. b3?

Jeg plejer at kalde den slags for et
‘æstetisk træk’. Det ser pænt ud, men
er reelt uden plan. Løberen får ikke
lov at gå til a3 og står ikke særlig
godt på b2. Hvid har slet ingen for-
del mere. Det kritiske alternativ be-
gynder med 8. Sc3 De7 9. Tb1! med
ideen b4-b5 og masser af spil på
dronningfløjen. Det er ikke let for
Sort at fortsætte med fornuftige træk,
og Hvid glæder sig til at spille Lf4
på et tidspunkt.
8... De7 9. Lb2

Her er det mulig at spille næsten al-
ting, bl.a. ideer som 9... Se4 og 10...
b6, eller Ld7-e8-h5. Men jeg beslut-
tede mig for en mindre almindelig
plan, som jeg engang så i et af Artur
Jusupovs partiet.
9... b5!? 10. Sbd2 a5

Stræber efter at dominere dronning-
fløjen og gøre løberen aktiv på a6.
11. Se5 a4 12. cxb5

Pudsigt nok tror computeren, at Hvid
står i overkanten efter 12. Tac1 a3
13. La1 b4! Mener den virkelig det
med sådan en løber på a1?
12... a3

Her tilbød jeg remis. Jeg mente, at
jeg måske allerede stod bedst, men
jeg var virkelig positivt stemt over
for Surya efter remisen i 2008. Jeg
syntes på en eller anden måde, at jeg
skyldte ham en remis. Imidlertid
havde han ikke lyst til at spille korte

remiser med mig hver gang, så han
besluttede at tage det sure med søde.
13. Lc1 cxb5 14. Sdf3

Her sagde jeg til mig selv: ‘Bare ikke
tillade Lg5, bare ikke tillade Lg5...’
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14... b4??

Jeg er et fjols. Nu vil det tage evig-
heder at kæmpe om c3-feltet. Efter
det fine forarbejde, er dette ikke,
hvad jeg ønskede mig. 14... Se4 15.
Lf4 b4 og enten Lb7 eller La6 giver
Sort mindst lige chancer.
15. Lg5!

Nu er der lang vej fra b8 til c3 – eller
måske slet ingen vej.
15... La6 16. Tfc1 Db7

16... Tc8? 17. Dxc8† er ikke det bed-
ste.
17. Lxf6 gxf6!?

Dette ser måske ganske sundt ud,
men bruddet i bondestrukturen bli-
ver et stort og permanent problem.
På den anden side kan Sort nu slås
aktivt om e5-feltet. Jeg følte mig in-
stinktivt tvunget til det, fordi min
udvikling er elendig, og fordi tårnet
ville være fejlplaceret på f6. Jeg var
bange for 17... Txf6 18. e3! Tf8 19.
Lf1, hvor Hvid kan afbytte det rig-
tige sæt løbere. Stillingen er kun lidt
bedre for Hvid, men ukomfortabel
for Sort. Jeg tror, at andre spillere
ville have undgået den ekstra svæk-
kelse – og sandsynligvis dermed
gjort det rette.
18. Sd3 Lxd3

18... De7!? 19. Sc5 Lb5 var muligt,
men jeg brød mig ikke om e3 og Lf1.
19. Dxd3 Sa6

Ser måske latterligt ud, men stillin-
gen er så langsom i sin natur, at sprin-
geren prøver at nå til c3. Kommer
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den frem, vil jeg stå okay.
20. e3 Tfc8 21. Lf1 Sc7
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22. Tc2??

Min strategi med at trække Surya ud
i mudderet til en lang fight belønnes
nu for anden gang. Sort spiller Sc7-
e8-d6-e4-c3. Hvid kan selvfølgelig
sætte en stopper for denne plan med
f2-f3, før det kommer så langt, men
han vil helst ikke forpligte sine bøn-
der på nogen måde, og heller ikke
svække sine sorte felter. Naturligvis
ventede jeg, at han ville spille f3 på
et eller andet tidspunkt, men i stedet
for teksttrækket regnede jeg med, at
han ville finde 22. Se1! Le7 23. Dd2
Se8 24. Sd3, hvor jeg af forskellige
grunde ikke kan spille Sd6. Han kan
så starte sin omgruppering og be-
gynde at lede efter en aktiv plan.
Elementært positionelt spil, og lige-
som jeg forstod han det uden at være
i stand til at spille det.
22... Le7?!

Gør plads for springeren. I begyn-
dende tidnød vælger jeg dog et for-
kert felt. Jeg ville beskytte f6, hvil-
ket er lidt for abstrakt. Muligheden
Lh6 er meget vigtigere, som jeg snart
indså. 22... Lf8! var derfor det rette.
23. Tac1 Se8 24. Sh4 Sd6

Det er tid at spille 25. f3 for at fast-
holde fordelen.
25. Sg2??

En taktisk fejl, men hans utilbøjelig-
hed til at spille f2-f3 viser, at det stik-
ker dybere.
25... Dd7?

Jeg overså, at jeg kunne spille 25...
Se4! 26. Sf4 (26. Db5 var trækket,
vi begge havde set, men efter 26...
Dxb5 27. Txc8† De8! udligner Sort)

26... Txc2 27. Txc2 Dd7 28. Db5!?
(28. Se2 Tc8) 28... Dxb5 29. Lxb5
Kf7 30. Se2 Sc3! 31. Sxc3 Tc8, og
slutspillet er remis.
26. Sf4 Txc2 27. Txc2 Tc8

Naturligvis ville jeg gerne spille 27...
Se4, men efter 28. Db5 Dxb5 29.
Lxb5 Kf7 30. Ld7 Ta6 ville jeg ikke
få tid til at spille 31... Sc3 og ud-
ligne. 31. Se2 Ta7 32. Lc6! Ld6 33.
f3, og Hvid står lidt bedre. Så jeg
foretrak at holde dronningerne på
brættet.
28. Dd1??

Dette er helt utroligt. Hvem skulle
have troet, at en spiller på det niveau,
og som arbejder for verdensmeste-
ren, ikke ville være i stand til at hin-
dre en springer i at vandre fra b8 til
c3 i sådan en stilling?
28. f3 ville sikre Hvid en varig for-
del, om end det selvfølgelig ikke ville
være helt let at vinde partiet.
28... Txc2 29. Dxc2 Se4 30. Ld3 Sc3
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Jaaah...! Det lykkedes! Jeg følte let-
telse, selv om jeg havde meget lidt
tid tilbage på uret.
31. Se2

Hvid har ingen taktiske muligheder
her. På 31. g4? svarer Sort 31... Ld6!
med følgende varianter: 32. Sh5
Df7!, og Sort står allerede klart bedst.
Han spiller Ke7, fxg4 og f5. Og ef-
ter 32. gxf5 Lxf4 33. exf4 Dg7† 34.
Kh1 exf5 35. Lxf5 Dh6 får Hvid ikke
noget ud af at vinde h7-bonden,
dronning og løber står forkert. På den
anden side ville dronningafbytning
(h6-f4-f3-d1) betyde øjeblikkelig
afslutning af partiet, da a2-bonden
falder.
31... Sxe2†?!

Giver ikke megen mening. Jeg spil-
lede jo ikke Sb8-a6-c7-e8-d6-e4-c3
for blot et afbytte springeren og op-
give alt mit modspil 31... Dc6 var
betydeligt bedre. Jeg har ikke planer
om at foretage mig noget som helst,
bortset fra at slå tilbage på c3 med
bonden. Han kan omgruppere med
løberen på c2, men stillingen er dødt
remis.
32. Dxe2 Lf8 33. Kf1 Dc7 34. Kg2 Ld6

35. Df3
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Under partiet og i vore post mortem
analyser, var jeg af den opfattelse, at
Hvid havde god chancer for at vinde
dette slutspil, hvilket det lykkedes at
overbevise Surya og andre stærke
spillere om. Men den teknisk kyn-
dige IM Sabino Brunello var meget
bedre end jeg til at vurdere stillin-
gen, og med præcise forsvarstræk
(med dronningen), viste han, at det
var umuligt for Hvid at trænge igen-
nem til svaghederne på e6 og h7.
Faktisk ingen alt for vanskelig re-
mis, og havde jeg blot klaret mig
gennem tidnøden... Suryas oprinde-
lige vurdering af stillingen som re-
mis var altså korrekt, og det var der-
for absolut berettiget at spille på
tricks.
35... Dg7?? 36. Lxf5!

Som øjeblikkelig virkede. Her tabte
jeg på tid, ude af stand til at finde et
træk. Efter 36... Kf7 37. Dh5† Ke7
38. Dxh7 Dxh7 39. Lxh7 er alt håb
ude. F.eks. 39... f5 40. Lg8!, og lø-
beren er ikke spor fanget, men ideelt
placeret.
1-0
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Uden fejlene ville skak være mere
kedeligt. En af de mest minderige
overseelser i Politiken Cup kom på
brættet i 5. runde:

Tiger Hillarp-Persson
Sverige (2538)
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Konstantin Landa
Rusland (2598) -

Stillingen efter 19. Sd2-b3. Sort
tænkte sig godt om og spillede:
19... Sxd4?? 20. Lxd4 Txc1 21. Sxc1!

Nu er den hvide dronning dækket,
og Sort taber bare en officer.
21... Lxd4 22. exd4 Txd4 23. Dxe6 fxe6

24. Sb3 Tb4 25. f3 Kf7 26. Te1 opgi-

vet. 1-0

Og i næsten samme kategori: Sune
Berg Hansen tillod i 8. runde en
kombination, der bl.a. kan ses ma-
gen til i kapitlet ‘Alt for almindelige
fejl’ i Bent Larsens ‘Åbningsspillet i
skak’.

Mikkel Antonsen
Danmark (2463)
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Sune Berg Hansen
Danmark (2595)

13. Sge2?? Sge5! 14. dxe5 Sxe5 15.

Dg2 Sxd3† 16. Kf1 Sxb2 17. Tb1 Sc4

18. Txb7 0-0 19. opgivet.

Men Sune Berg Hansen viste stærk
turneringspsyke ved at komme til-
bage og vinde i 9. runde og derpå
over Lars Schandorff i sidste runde.
0-1

Grænsen mellem udødelig skønhed
og fæle fejl kan somme tider være
flydende. Men at det følgende var
turneringens mest fantastiske træk er
i hvert fald sikkert. Fra 6. runde:

Jackie Andersen
Danmark (2276)
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Tiger Hillarp-Persson
Sverige (2538)

Jackie Andersen er sluppet skidt fra
sit uortodokse åbningsspil. Han har
netop spillet 14... Sb8-d7 for at for-
svare f6, og Hvid kunne nu sikre
fordelen med f.eks. 15. gxf6 Sxf6
16. La4†, men...
15. Dxd7†?!?! Kxd7 16. gxf6 De8 17.

fxg7

Her kunne Hvid næsten have ret-
færdiggjort sit spektakulære dron-
ningoffer med 17. f7! Efter tekst-
trækket får Sort fordel.
17... Lxg7 18. Lg5 Df8 19. 0-0-0 Kc6

20. Sc3 Lg4 21. La4† b5 22. Lxb5† Kb7

23. Td2 Lh6 24. h4 Td8 25. Te1 Lxg5

26. hxg5 h5 27. gxh6 Txh6 28. a3 Th2

29. Se4 Lf5 30. Sdc5† Kb6 31. Ld3

Men Hvid kæmpede indædt videre
med sine to offierer mod dronning
og holdt remis efter 106 træk.
½-½

Træk, der vil blive husket ...

Fotos: Sigfred Haubro.
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6. parti

Viswanathan Anand

Veselin Topalov

Katalansk / E04

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 dxc4

5. Lg2 a6

Topalov går tilbage til varianten fra
2. parti.
6. Se5 c5 7. Sa3 cxd4 8. Saxc4 Lc5 9.

0-0 0-0 10. Lg5

Endnu en detalje, der blev diskute-
ret på den lange bustur! Ideen afgi-
ver ganske vist løberparret, men alle
Hvids brikker står godt, og udvik-
lingsforspringet er markant.
10... h6 11. Lxf6 Dxf6 12. Sd3 La7 13.

Da4!?
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Min idé, eller i hvert fald min com-
puters. Nu kan 13... De7 besvares

med 14. Db4!?, og trods minusbonde
og Sorts løberpar, har Hvid et typisk
katalansk pres. Tårnene kommer
hurtigt i c- og d-linien, hvorimod
Sort savner naturlige træk.
13... Sc6

13... b5 14. Dc2 bxc4 15. Dxc4 Sc6
16. Dxc6 Tb8 17. Dc7! er den takti-
ske pointe. Hvid vinder en officer.
14. Tac1!

Igen behøver Hvid ikke at frygte b7-
b5, da 15. Da3! bxc4 16 Txc4 vin-
der officeren tilbage og opretholder
presset.
14... e5! 15. Lxc6 b5!

Topalov spillede de sidste to træk
hurtigt, så vi var lidt usikre på, om
han stadig var i sine forberedelser.
16. Dc2 Dxc6 17. Scxe5 De4 18. Dc6

Lb7 19. Dxe4 Lxe4 20. Tc2

Vi havde diskuteret denne stilling i
forberedelserne og var ret uenige. Fra
fuldstændig harmløst til, at Hvid har
fordel pga. c-linien og den dårlige
løber på a7. Under alle omstændig-
heder er det ikke i tekniske slutspil,
man skal være bange for Topalov,
så selv hvis han fandt både 14... e5!
og 15... b5! var det til at leve med.
20... Tfe8 21. Tfc1 f6 22. Sd7

Hvids springere er værd at lægge
mærke til. Efter sigende starter dette
træk en sekvens, der er verdensre-
kord for flest springertræk i træk i en
VM-match.
22... Lf5 23. S7c5 Lb6

23... Lxc5 ser ud til at bytte af til et
helt lige slutspil, men dels kan man
ikke udelukke, at Topalov spiller på
gevinst, men vigtigere: slutspillet er
ikke lige. 24. Txc5 Lxd3 25. exd3
Te2 26. T5c2 Tae8 27. Kg2! fulgt af
Kf3 sikrer Hvid chancer, da c-linien
giver bedre indbrudsmuligheder end
e-linien.
24. Sb7 Ld7
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25. Sf4

25. Sd6!? Te6 (25... Ted8 26. Td2!
er det stærke træk, som Anand for-
mentlig havde overset. Nu truer Sb4,
Sf4 eller endda Sc5, og d4-bonden
er svag, såvel som Sorts løbere sav-
ner naturlige og sikre felter) 26. Sc8!
Mærkeligt nok et glimrende felt til
Hvids springer. Den dominerer Sorts
tårn på a8 og irriterer den sortfeltede
løber. Et væsentligt tema er, at Sort
ikke kan tillade at afbytte en løber,
fordi et af Hvids store problemer er,
at hans springere falder over hinan-

VM-match, Sofia 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts.

Viswanathan Anand, Indien (2787) 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 6½

Veselin Topalov, Bulgarien (2805) 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 5½

www. anand-topalov.com/

Peter Heine Nielsen

kommenterer VM-partierne:

Verdens

bedste skak

Partierne der afgjorde

VM-matchen

Anand - Topalov

Artikel og parti 1-5 blev bragt i
Skakbladet nr. 6.
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den. 26... Txc8? 27. Txc8† Lxc8 28.
Txc8† Kf7 29.Kf1 er tæt på en tek-
nisk gevinsstilling. Sorts løber er
dårlig, Hvids springer på d3 enorm,
og tårnet behersker c-linien. Hvor-
dan Hvid kommer videre er måske
uklart efter 26... Ld8, men først dæk-
kes e2 med 27. Kf1!, og kongen går
måske endda til d1. Hvid kan så be-
gynde at overveje, hvordan han vil
forsøge at arrangere bondestrukturen
på kongefløjen, før han for alvor skal
forsøge at slå hul i den sorte stilling.
Sort må afvente passivt.
25... Tab8 26. Sd6 Te5 27. Sc8 La5

27... Ld8 28. Sa7!, og Sort kan ikke
hindre Sc6, der fremtvinger afbyt-
ning af en af løberne.
28. Sd3

En pointe er 28. Sa7?! Tbe8!, og
Sorts brikker når at koordinere i et
modangreb mod e2.
28... Te8 29. Sa7?!

Her var jeg ganske optimistisk på
Hvids vegne. 29. Sd6!? Te6 (efter
29... Ted8? truer 30. Sc5 på a6 samt
Sb7 med gaffel) 30. Sf5 Lb6 31. g4!?
ser godt ud, og jeg var derfor lidt
skuffet, da Anand valgte Sa7. På-
standen er, at Hvid har tiden til Sg3,
f3 og h4, hvorefter Sort altid har en
problematisk struktur på kongeflø-
jen. Samt at Sort ikke rigtig kan om-
gruppere sine løbere, da de begge
kontroller de vigtige indbrudsfelter
i c-linien og derfor er dømt til passi-

vitet. F.eks. 31... g6!? 32. Sg3 Kf7
33. f3 fulgt af rolig forbedring af den
hvide stilling. Computerne er ikke
imponerede, men for mig ligner det
en solid hvid fordel.
29... Lb6

Eller 29... Ta8 30. Sc6 Lxc6 31. Txc6
Txe2 32. Kf1 Td2 33. T1c2! Txd3
34. Ke2 Td2† 35. Txd2 Lxd2 36.
Kxd2, og trods merbonden er Sort i
visse problemer.
30. Sc6

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

30... Tb7

30... Lxc6! ville afsløre Anands idé
som bluff: Den planlagte pointe var
31. Txc6 Txe2! 32. Kf1, men 32...
Td2 33. Ke1?! (33. Tc8† Txc8 34.
Txc8† Kh7 35. Tc6! La5!) 33... La5!
(33... Txd3 34. Ke2 fanger tårnet,
og var formentlig hvad begge spil-
lere så) 34. Txa6 Te8† 35. Kf1 Txd3
36. Txa5 Td2 37. Txb5 Tee2 38.
Tf5!, og Hvid bør holde.

31. Scb4 a5 32. Sd5 a4 33. Sxb6 Txb6

34. Sc5 Lf5 35. Td2

Hvids galopperen er overstået. Li-
geså er hans drøm om gevinstchan-
cer.
35... Tc6 36. b4 axb3 37. axb3 b4! 38.

Txd4 Txe2 39. Txb4 Lh3

Den usikre kongestilling tvinger
Anand til at finde et par gode for-
svarstræk, men efter dem er stillin-
gen totalt remis.
40. Tbc4! Td6 41. Te4 Tb2 42. Tee1

Tdd2 43. Se4 Td4 44. Sc5 Tdd2 45. Se4

Td3 46. Tb1!

Forcerer tårnafbytning med nem re-
mis.
46... Tdxb3 47. Sd2 Tb4 48. f3 g5 49.

Txb2 Txb2 50. Td1 Kf7 51. Kf2 h5 52.

Ke3 Tc2 53. Ta1 Kg6 54. Ta6 Lf5 55.

Td6 Tc3† 56. Kf2 Tc2 57. Ke3 Tc3† 58.

Kf2 Tc2

Bortset fra 1. parti, som vi vel anså
for et uheld, lignede matchen hidtil
nærmest en formssag for Anand.
Med Hvid fik han behageligt risiko-
frit pres, med Sort ikke nævnevær-
dige problemer. Partierne 2-6 var
Anands bedste fase i matchen
½-½

7. parti

Viswanathan Anand

Veselin Topalov

Katalansk / E10

Anand er igen Hvid. Reglen om at
beholde farve ved halvvejsmærket i
matchen skyldes, at der kan være
fordel i en bestemt hvid-sort rytme,
hvorfor man tilstræber mest mulig
balance.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 Lb4†

Eksverdensmester Anatolij

Karpov udfører Anands første

træk i 7. parti, 1. d4, mens

Topalov sender et blik ned til

sit entusiastiske publikum

i Den Militære Klub i Sofia.

Foto: Cathy Rogers.
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Topalovs normale valg mod kata-
lansk. Man måtte formode, at vi var
godt forberedt.
5. Ld2 Le7 6. Lg2 0-0 7. 0-0 c6 8. Lf4

dxc4!?

Topalov har tabt til både Ponomariov
og Kramnik med 8... b6 9. Sc3 La6
10. cxd5 cxd5 11. Tc1! Sc6 12. Sxd5
Dxd5 13. Se5 Sxd4 14. Lxd5 Sxe2†
15. Dxe2 Lxe2 16. Lxa8 Txa8 17.
Tfe1. At han ville gentage dette, anså
vi for usandsynligt. 8... Sbd7 9. Dc2
a5 var 10. matchparti fra Elista, og
vi så frem til at vise vores forbedring
dér. I stedet fanges vi nu i en skarp
forberedelse.
9. Se5 b5 10. Sxc6

Anand tog hurtigt kvaliteten. Men
nærmere af nød end af lyst. Der er
ikke gode alternativer.
10... Sxc6 11. Lxc6

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

11... Ld7!

En stærk nyhed. Ivanchuk spillede
11... La6 mod Gelfand i Nice tidli-
gere på året, men dette virker mere
dynamisk.
12. Lxa8 Dxa8 13. f3!

En oplagt måde at sætte en stopper
for direkte trusler efter e5 og Lh3.
Nu garderes den lange diagonal, og
Topalov skal forsøge at påvise til-
strækkelig kompensation for kvali-
teten. Det gør han nu ganske godt!
Og i et tempo, der indikerede, at han
stadig var i sine forberedelser. Anand
er under maksimalt pres, remis er
allerede et glimrende resultat trods
de hvide brikker.
13... Sd5 14. Ld2

En mulighed var 14. Sc3!? Sxf4 15.
gxf4, da afbytninger naturligvis
hjælper Hvid. Men hans struktur er

lidt mærkelig, og Sort har generelt
udmærket kompensation.
14... e5 15. e4 Lh3

Topalov blitzer fortsat.
16. exd5

Under partiet troede jeg, at 16. dxe5
kunne være en fornuftig løsning.
Ideen er at fjerne mulighederne for
officersofre som i partiet. 16... Lc5†
17. Kh1 Lxf1 18. Dxf1 Sb6 19. Sc3
b4 (19... Dc6! fulgt af b4 er glim-
rende kompensation for Sort) 20.
Sd5 Sxd5 21. Dxc4 Le3 22. Lxe3
Sxe3 23. Dd3 er en vigtig taktisk
pointe.
Computernes foretrukne træk er dog
16. Tf2. Sort har lovende mulighe-
der, men helt klart virker det ikke.
16... Lxf1 17. Dxf1 exd4 18. a4!

Eneste måde at få tårnet på a1 samt
springeren på b1 i spil.
18... Dxd5 19. axb5 Dxb5!

Forbløffende roligt, men stærkt.
20. Txa7

20. Sa3!? forcerer måske remis.
Pointen er: 20... Lxa3 21. Txa3 Dxb2
22. Dc1! Db5 23. Ta5 Dc6 24. Lb4,
og pga. truslen Tc5, har Sort ikke
andet end 24... Tc8 25. Tc5 De6,
hvorefter 26. Dd2 tvinger Sort til at
spille d3, og Hvid har en tilstræk-
kelig blokade på de sorte felter.
20... Te8!

Topalov i sit element. Trods den of-
rede officer forstærker han stille og
roligt sin stilling.
21. Kh1

Eller 21. Sa3?! Lxa3 22. Txa3 Dxb2
23. Dc1 Db5 24. Ta5 Dc6, og med
tårnet allerede på e8 har Hvid nu ikke
Lb4 med tempo.
21... Lf8!?

21... Dxb2 22. Dxc4!? Dxb1† 23.
Kg2 er omgående remis pga. trus-
lerne på d4 og e7. F.eks. 23... Db2
24. Txe7 Dxd2† 25. Kg1 Tf8 26.
Td7! med total forenkling.
22. Tc7 d3 23. Lc3

Heromkring begyndte vi at blive
optimister, for Topalov er ved at gå
over grænsen.
23... Ld6 24. Ta7 h6

Igen forbløffende roligt spillet.
Anand benytter muligheden for at få

sin sidste uudviklede officer i spil,
men det er præcist, hvad Topalov
håbede på.

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

25. Sd2?!

I sekundantrummet blev der heppet
kraftigt på 25. Dh3! med pointen, at
25... Db3? 26. Df5! Dd1† 27. Kg2
Te2† 28. Kh3 Df1† 29. Kg4 ikke
leder til mat. Eller mere præcist: Det
er Hvid, der sætter mat. Sort kan ikke
dække f7 og skakken på 8. række.
25... Lb4 26. Dd7! er en anden vig-
tig detalje. Eneste forsvar er derfor
25...Dg5! 26. Sd2 Te1†, som com-
puterne påstår er remis. Desuagtet
missede Anand her en glimrende
praktisk chance for at spille på ge-
vinst. Nu tvinges han til en række
præcise træk for at holde remis.
25... Lb4!

Et vigtigt træk, der afbytter en stærk
forsvarsbrik.
26. Ta1!

26. Se4?! virker naturligt, og gen-
drivelsen er på ingen måde oplagt,
så vi frygtede, at Anand ville falde i
Topalovs snedige fælde: 26... Lxc3
27. bxc3 f5! 28. Sd6 Dc5 29. Txg7†

Topalov fightede energisk gennem hele

matchen og udlignede Anands spinkle

føring med gevinst i 8. parti.

Foto: Cathy Rogers.
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(29. Sxe8 Dxa7 er endnu værre, d-
bonden er ustoppelig) 29... Kxg7 30.
Sxe8† Kf7, og det ender med et for-
mentlig tabt dronningslutspil, da
springeren er fanget, pointen er: 31.
De1?! De7!
26... Lxc3 27. bxc3 Te2 28. Td1!

En meget vigtig ressource, alt andet
taber direkte.
28... Da4?!

Objektivt udmærket, men for en
gangs skyld vælger Topalov ikke
trækket med de bedste praktiske
chancer. 28... Dh5!? var et godt for-
søg, da 29. Dg1 (29. h4 De5! vinder
for Sort, da enten g3 eller c3 nu fal-
der) 29... f5!? bringer næsten Hvid i
træktvang.
28... De5 29. Sxc4 Dxc3 30. Sd6 Dc2
31. Se4! holder remis ved at dække
f2. 31. Tc1? Txh2† 32. Kg1 Tg2†
33. Kh1 Tf2! vinder derimod for
Sort.
29. Se4 Dc2 30. Tc1

Nu kan Hvid evigt true den sorte
dronning, hvorfor Sort er tvunget til
at forcere remis.
30... Txh2† 31. Kg1 Tg2†

31... Db2 32. Tb1 Dc2 33. Tc1 er
også remis.
32. Dxg2 Dxc1† 33. Df1 De3†? 34.

Df2? Dc1† 35. Df1 De3†?!

35... d2 36. Sxd2 Dxd2 37. Dxc4 er
naturligvis remis. Nu får Anand
pludselig en gylden chance.
36. Kg2! f5 37. Sf2 Kh7 38. Db1 De6

39. Db5 g5 40. g4 fxg4 41. fxg4 Kg6??

En grov fejl, men spillerne lader til
at tro, at stillingen er enkelt remis.
41... d2! sikrede samme remis som i
partiet.
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42. Db7??

Misser chancen 42. Da4! Ideen er, at
d3-d2 forhindres af Dc2†!, og Hvid
derefter har planen at overføre sin
dronning til e4, f.eks via Dd1, Kf1
og De1. Vigtigt er det, at Sort ikke
når at spille d3-d2. Stillingen virker
vundet for Hvid, og skuffelsen var
stor, da Anand efter et par minutter i
stedet spillede dronningen til b7.
42... d2! 43. Db1† Kg7 44. Kf1 De7

45. Kg2 De6 46. Dd1 De3 47. Df3 De6

48. Db7† Kg6 49. Db1† Kg7 50. Dd1

De3 51. Dc2 De2 52. Da4 Kg8 53. Dd7

Kf8 54. Dd5 Kg7 55. Kg3!

55. Df3 ser måske ud til at dække
alt, men efter 55... d1D er springe-
ren på f2 bundet.
55... De3† 56. Df3 De5† 57. Kg2 De6

58. Dd1

Et fint resultat, åbningen taget i be-
tragtning. Men også en misset chance
for reelt at kunne have afgjort mat-
chen. Havde Topalov tabt efter at
have fået sådan en forberedelse ind,
må det have haft en enormt demora-
liserende effekt. Dette blev også af-
slutningen på Anands dominans.
½-½

8. parti

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Slavisk / D17

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4

5. a4 Lf5 6. Se5 e6 7. f3 c5 8. e4 Lg6 9.

Le3

Topalov står fast på sine principper
og søger at påvise, at dette slutspil er
bedre for Hvid. Stædighed er en far-
lig ting i en VM-match. Kasparovs
forsøg på at vinde over Kramniks
berliner-forsvar i 2000 er det mest
oplagte eksempel.
9... cxd4 10. Dxd4 Dxd4 11. Lxd4 Sfd7

12. Sxd7 Sxd7 13. Lxc4 Tc8!?

Ideen er at genere Hvids løber, før
han når at spille Se2!
14. Lb5!?

Det havde vi underurderet i vore for-
beredelser. Hvid afgiver løberparret,
men øger sit udviklingsforspring.
14... a6 15. Lxd7† Kxd7 16. Ke2 f6 17.

Thd1 Ke8
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Vi havde vurderet denne stilling som
harmløs for Sort, men Topalov har
ret i, at Sort endnu ikke helt har ud-
lignet.
18. a5!?

18. Lb6!? er en interessant trækfølge.
18... Lb4?! (18... Le7 19. a5 er træk-
omstilling til partiet) 19. Sa2! Le7
20. Tac1, og Hvid kommer først i de
åbne linier.
18... Le7

Med 18... Lb4!? 19. Tac1 (pointen
er 19. Ta4 Le7!, og det er ikke op-
lagt, hvad Hvids tårn laver på a4)
19... Ke7 20. Sa4 Le8! lader det til,
at Sort enkelt kan forsvare sig mere
enkelt.
19. Lb6 Tf8 20. Tac1

En interessant stilling, Sort har in-
gen svækkelser og har endda løber-
parret. Alligevel har han vanskelig-
heder. Hvid har lidt mere terræn, og
Sorts stilling er skåret over i to. Tår-
nene koordinerer ikke, og kongen er
nødt til at blive stående på e8 for at
dække e7-feltet.
20... f5?!

Sort forsvarer sig tilfredsstillende
med 20... Tf7!? 21. Sa4?! (21. Ke3!?)
21... Txc1 22. Txc1 Ld6. Hvid har
intet fornuftigt gennembrud i c-li-
nien.
21. e5!

Holder stillingen lukket, og Sorts
brikker savner fortsat koordination.
21... Lg5 22. Le3 f4?

Jeg tror, Sort burde søge i remishavn
med 22... Lxe3!? Tårnslutspillet er
ikke behageligt, men trods alt et tårn-
slutspil!  F.eks. 23. Kxe3 f4† 24. Kd4
Ke7 25. Se4 Lxe4! 26. Kxe4 g5, og
det er ikke klart, hvordan Hvid kom-
mer videre.



�

�

... VM-MATCH: ANAND - TOPALOV

32 2010 /8/368

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

23. Se4!

Nu er Sort i alvorlige problemer,
formentlig allerede tæt på tabsstil-
ling.
23... Txc1 24. Sd6† Kd7 25. Lxc1 Kc6

26. Ld2?!

26. Td4!? for at holde trykket mod
f4, eller 26. g3!? med samme motiv,
vinder formentlig for Hvid.
26... Le7 27. Tc1† Kd7 28. Lc3?

Med 28. Sc4! kunne Hvid undgå
remisfaren ved de uligefarvede lø-
bere og fastholde et kraftigt pres.
Hvid står stadig tæt på gevinst. Nu
troede vi pludselig igen på, at Sort
kunne redde sig.
28... Lxd6 29. Td1 Lf5 30. h4!?

Ideen er at sikre, at Sort aldrig kan
dække bonden på f4 med g5.
30... g6

30... Kc7! 31. exd6† (31. Txd6 Td8
er et mere remisagtigt uligefarvet
løberslutspil end i partiet) 31... Kd7,
og da Hvid ikke kan slå på g7 pga.
Tg8, må han forsøge 32. Le5 Tc8
33. Lxf4 Tc2† 34. Td2 Tc5!? Her
virker det til Sorts fordel, at der er
tårne på brættet, da han behersker
den åbne linie.
31. Txd6† Kc8 32. Ld2 Td8 33. Lxf4

Txd6 34. exd6 Kd7?

Slutspillet er analyseret af Vladimir
Belov for Chess.com, og han har
flere interessante pointer. Spørgs-
målstegnet er hans, og han foreslår i
stedet 34... Lc2!
35. Ke3?

Belov anfører 35. Kd2!! Hans pointe
er, at nu kan Sort ikke i tide ompla-
cere sin løber til a4-e8 diagonalen,
hvor den stopper den hvide fribonde.
F.eks. 35... Lb1 36. Kc3 Ke8 37.
b3!!, og nu er Hvids konge klar til at

gå til f6. Bonden på b3 står i vejen,
så Sort ikke kan nå den fæstning,
han opnår i partiet.
35... Lc2 36. Kd4

Anands problem er, at han ikke når
standardmanøvren til f1, der ville
sikre ham en triviel remisstilling.
36... Ke8

36... La4 37. Ke5 Lb5 38. Kf6 Lf1
39. Kg7 Lxg2 40. Kxh7 Lxf3 41.
Kxg6, og Hvid kom først.
37. Ke5 Kf7 38. Le3 La4

Under partiet var opfattelsen blandt
sekundanterne, at slutspillet var vun-
det for Hvid. Men heromkring be-
gyndte det at gå op for os, at det i
hvert fald ikke var så enkelt. Sort har
en fæstning, og Hvid har kun én plan
til at forsøge at indtage den.
39. Kf4 Lb5 40. Lc5 Kf6 41. Ld4† Kf7

42. Kg5 Lc6 43. Kh6 Kg8 44. h5 Le8!

Her var der jubel i sekundantlejren.
Dette er den afgørende remismeka-
nisme. Derimod ville det være en stor
fejl at slå på h5, da Hvid efter 44...
gxh5? 45. Kxh5 Kf7 46. Kh6 Kg8
47. g4 taber.
45. Kg5 Kf7 46. Kh6 Kg8 47. Lc5 gxh5

47... Kh8!? for at undgå en proble-
matisk bondestruktur lader også til
at holde remis. F.eks. 48. Kg5 Kg7
49. hxg6 hxg6 50. Ld4† Kf7 51. Kf4
Lc6 52. Ke5 Lb5, og Sort har en
uindtagelig fæstning.
48. Kg5 Kg7! 49. Ld4† Kf7 50. Le5 h4

51. Kxh4 Kg6 52. Kg4 Lb5 53. Kf4 Kf7

54. Kg5
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54... Lc6??

Katastrofalt. 54... Ld3! var det rig-
tige træk. Løberen skal dække h7,
og kongen gardere den fri d-bonde.
Hvids eneste plan er at gennemføre

f5: 55. g4 Ke8 56. f4 Kd7 57. f5
exf5 58. gxf5, men nu 58... h6†!, der
hindrer Hvid i at sætte bonden på f6.
55. Kh6 Kg8 56. g4

Anand opgav. Lidt tidligt, men han
havde ikke behov for at se den ma-
nøvre, som han længe havde gjort
sit bedste for at forhindre, men nu
tillod udført på brættet. Efter 56. La4
57. g5 Le8 58. f4 Ld7 59. Lg7! vin-
der Hvid, da Sort efter 59... Le8 60.
b3! er i træktvang. Han må spille
f.eks. 60... Lc6, men efter 61. g6!
hxg6 62. Kxg6 ser man pointen med
59. Lg7! Sorts konge kan nu ikke gå
til e8, hvorfor Hvid enkelt bryder
igennem med Kf6-e7.
1-0

På mange måder en dårlig udvikling
for Anand. Først og fremmest var
føringen forsvundet, men også pro-
cessen helt gik. Vi undervurderede
en idé i åbningen, Anand fandt ikke
et par mulige løsninger ved brættet,
og da Topalov derefter spillede sin
gevinststilling bort, forærede Anand
ham sejren med en banal fejl. Der
var meget, der skulle samles op in-
den 9. parti.

9. parti

Viswanathan Anand

Veselin Topalov

Nimzoindisk / E53

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3!?

I 7. parti havde katalansk langtfra
været en succes, og i stedet for at
afvente, om Topalov havde fundet
en ny skarp overraskelse frem, valgte
vi at skifte til plan B.
3... Lb4 4. e3

Nyt på Anands hvide repertoire.
Mod Kramnik prøvede han 4. f3 og
4. Dc2.
4... 0-0 5. Ld3 c5 6. Sf3 d5 7. 0-0 cxd4

8. exd4 dxc4 9. Lxc4 b6!?

Karpov-varianten. Især hans sejre
over Taimanov og Portisch er klas-
sikere.
10. Lg5 Lb7 11. Te1 Sbd7 12. Tc1 Tc8

13. Ld3!?

Kramnik spillede 13. Db3 mod Kas-
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parov i deres VM-match i 2000, med
stor succes. Trækket er dog nu anset
som en slags bluff, da Sort efter 13...
Lxc3 14. Txc3 h6 15. Lh4 Ld5 16.
Lxd5 Txc3 17. Dxc3 Sxd5 18. Lxd8
Sxc3 19. Lxb6 Sxa2 20. Lxa7 Ta8
21. Lc5 Sxc5 22. dxc5 Tc8! 23. Te5
Sb4 vinder bonden tilbage med re-
misstiling.
13... Te8!

En kendt finesse. Sort tvinger Hvid
til at sætte en brik på et lidt uhen-
sigtsmæssigt felt.
14. De2

14. Lh4 har det den ulempe at 14...
Sf8! fulgt af Sg6 vinder i styrke. Jeg
spillede på den måde remis mod Be-
liavskij med sort i 2003.
14... Lxc3 15. bxc3 Dc7 16. Lh4 Sh5!?

Viser ulemperne ved Hvids 14. træk.
17. Sg5 g6

17... Sf4 er principielt og absolut
spilleligt, men Topalov har ikke lyst
til ved brættet at prøve at gendrive
vore forberedelser.
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18. Sh3!?

Ser underligt ud, men har et dybt stra-
tegisk motiv. Hvids påstand er, at han
er materielt foran, han har nemlig
løberparret! Derfor er det vigtigt at
stabilisere stillingen, og det gøres ved
at neutralisere springeren på f4.
Umiddelbart ser Hvids stilling klod-
set ud, men f3 fulgt af Lf2, Db2 Lf1
og måske c4, begynder pludselig at
ligne en harmonisk stilling med stra-
tegisk fordel. Og hvad skal Sort
egentlig gøre?
18... e5 19. f3!? Dd6 20. Lf2

Måske 20. Db2!?, fordi stillingerne
efter 20... exd4 21. cxd4 Txe1† 22.
Txe1 aldrig giver Sort helt lige spil.
Løberparret opvejes måske af den
isolerede d-bonde, men Sorts konge-
stliing er svag. Hvid har potentielt
angreb på de sorte felter, og Sort har
en lang og vanskelig kamp forude.
20... exd4 21. Dxe8† Txe8 22. Txe8†

Sf8 23. cxd4 Sf6 24. Tee1 Se6 25. Lc4

Ld5

Efter 25... Sd5 26. Lg3 fulgt af Sf2,
begynder Hvid også at drille på de
sorte felter.
26. Lg3 Db4 27. Le5 Sd7 28. a3 Da4

29. Lxd5 Sxe5 30. Lxe6 Dxd4†

30... Sd3!? var interessant. Efter 31.
Tc4 Dxa3 32. Lxf7† Kxf7 33. Sg5†
Kf6 34. Se4† Ke7 med ideer som
Sf4 og angreb mod den hvide konge
har Sort modspil.
31. Kh1 fxe6 32. Sg5 Dd6 33. Se4

Computerne er begejstrede for ideen
33. Sxe6!? Dxe6 34. f4 Kf8 35. fxe5,
og det ser naturligvis lovende ud. På
den anden side er det uklart, hvor-
dan Hvid skal bryde afgørende igen-
nem. Begynder han at angribe aktivt
med begge tårne, skal det helst vinde
omgående, for ellers har Sort typisk
evig skak.
33... Dxa3 34. Tc3

Heromkring gik der nærmest lidt
panik i sekundantrummet, eller må-
ske det kun var mig. Men både jeg
og computerne indså efterhånden, at
trods Sorts to forbundne fribønder
er Hvids kongeangreb stadig en væ-
sentligere faktor.
34... Db2 35. h4?!

Skaber et lufthul til kongen, så begge
tårne kan tages med i angrebet, og

dækker springeren, når den står på
g5. Men der var en bedre, mere kon-
kret løsning: 35. Tc8† Kg7 36. Tc7†,
og da 36... Kh6 37. Sf6 er for farligt,
må Sort spille 36... Kf8 men efter
37. Txa7! fulgt af Tea1 koordinerer
Hvids brikker glimrende, og det må
være en gevinststilling.
35... b5

35... Db4! gav modspil. Pointen er,
at når springeren senere flytter sig,
hænger h4, og samtidig er tårnene
på c3 og e1 truet. Nu derimod bra-
ger Anands angreb igennem.
36. Tc8† Kg7 37. Tc7† Kf8 38. Sg5 Ke8

39. Txh7 Dc3
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40. Th8†

Vi troede knap vore egne øjne, eller
havde i hvert fald ikke lyst til at tro
dem. Hvid vandt nemt på adskillige
måder, 40. Te4 måske enklest. Sorts
konge er fanget, og Hvid skulle blot
konsoliderere sig, før det afgørende
stød sættes ind. Nu slipper Sorts kon-
ge pludselig ud.
40... Kd7 41. Th7†

Formentlig troede Anand, at Sort
ikke kunne spille 40... Kd7, og at
han kunne nå tidkontrollen med
trækgentagelsen 40... Ke7 41. Th7†
Ke8. I stedet for partitrækket så 41.
Td1† Sd3 42. Se4 måske fristende
ud. Flytter Sort dronningen, slår
Hvid på d3 med skak, og Sort kan
ikke slå tilbage pga. springergaflen
på c5. Men Sort flytter jo dronnin-
gen til h8 – og tager det hvide tårn!
41... Kc6 42. Te4 b4?

Fordel til Anand igen. 42... a5 eller
mere logisk 42... Kb6! sikrer til-
strækkeligt modspil.
43. Sxe6 Kb6 44. Sf4!

Anand konfererer med to af sine hjælpere

den polske GM Radoslav Wojtaszek og

Peter Heine Nielsen.

Foto: Cathy Rogers.
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Efter at have formøblet en gevinst-
stilling mander Anand sig op og ud-
nytter fremragende sin ny chance.
44... Da1† 45. Kh2 a5 46. h5!

Vigtigt! Hvid når i tide at koordi-
nere sine tårne i et matangreb mod
Sorts konge.
46... gxh5 47. Txh5 Sc6 48. Sd5† Kb7

49. Th7†! Ka6 50. Te6! Kb5
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51. Th5!

Jubel i lejren. Anand fandt de eneste
træk, der vandt. At genvinde førin-
gen i matchen ved at udspille Topa-
lov to gange i ét parti ville være et
fantastisk psykisk rygstød med kun
tre partier igen.
51... Sd4 52. Sb6†! Ka6 53. Td6! Kb7

54. Sc4?!

54. Sd5! er væsentligt enklere. Hvid
undslipper nemlig skakkerne efter
54... Sxf3† 55. gxf3 Db2† 56. Kh3,
og hans angreb mod den sorte konge
er derfor umiddelbart afgørende.
54... Sxf3† 55. gxf3 Da2† 56. Sd2 Kc7

57. Thd5?!

Igen er der en enklere metode: 57.
Thh6 a4 (57... b3 58. Kg3 b2 59.
Tdg6 viser Hvids ideelle setup, Sort
bliver sat mat) 58. Kg3 Da1 59. Se4!,
hvorefter Sort ikke kan hindre en
hvid omgruppering.
57... b3 58. Td7† Kc8 59. Td8† Kc7

60. T8d7† Kc8 61. Tg7 a4 62. Tc5† Kb8

63. Td5 Kc8

Her var ventetiden lang. Enten fin-
der Anand det eneste træk, der vin-
der omgående, eller også bliver par-
tiet remis, og Anand skal endnu en
gang rejse sig efter at have kikset et
afgørende halvt point.
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64. Kg3?

64. Tdd7! a3 65. Kg3 vinder, da
Hvid kan kombinere matangreb med
at stoppe de sorte bønder. 65... b2
66. Tc7† Kd8 67. Ta7 Dd5 68. Ta8†!
er den afgørende taktiske vending.
64... Da1! 65. Tg4 b2 66. Tc4† Kb7 67.

Kf2 b1D 68. Sxb1 Dxb1 69. Tdd4 Da2†!

Eneste træk, og vores håb om en red-
ning på målstregen forsvandt defi-
nitivt. Efter 69... Db2†? 70. Kg3
kunne Sort ikke redde bonden på a4,
pga. truslen Tb4†, der vinder dron-
ningen.

70. Kg3 a3 71. Tc3 Da1 72. Tb4† Ka6

73. Ta4† Kb5 74. Tcxa3

74. Taxa3 ligner en bedre chance,
men slutspilsbaserne med seks brik-
ker siger, at stillingen stadig er remis
efter både 74... De1† og 74... Dg1†.
74... Dg1† 75. Kf4 Dc1† 76. Kf5 Dc5†

77. Ke4 Dc2† 78. Ke3 Dc1† 79. Kf2

Dd2† 80. Kg3 De1† 81. Kf4 Dc1† 82.

Kg3 Dg1† 83. Kf4 ½-½

En psykologisk meget vanskelig si-
tuation. Først fejlen i 8. parti og nu
dette. Det er sagt så rigtigt, at det
vigtigste i en match er at redde en
tabsstilling. 4½-4½ og de sorte brik-
ker i to ud af tre partier. Anand var
ikke længere favorit.

10. parti

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Grünfeldindisk / D86

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5

Slaveren var lagt på hylden, Anand
vender tilbage til Grünfeldindisk.
4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7.

Lc4

Topalov er som vanligt tro mod sine
systemer. Efterhånden var det klart,

�

Bulgariens statsminister Boyko Borisov i

samtale med FIDE-præsident Kirsan

Iljumzhinov og den kommende

præsident for det europæiske

skakforbund ECU, Silvio Danailov, ved

afslutningsceremonien.

Foto: Press Office Sofia.
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at det var en taktik, han ville følge
hele vejen.
7... c5 8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0

b6!?

Lidt analogt med 1. parti, men her
beholder Sort springeren på c6 og
har større tryk mod centrum. Mange
internet-kommentatorer har dog på-
peget, at 11. dxc5! vinder  en bonde.
11. Dd2

Spillet relativt hurtigt, måske troede
Topalov, at Anand blot ville spille
11... Sa5 med trækomstilling til 1.
parti efter 12. Ld3.
11... Lb7! 12. Tac1 Tc8!

Opretholder trykket mod d4, samti-
dig med at Sort laver naturlige træk.
Hvid er nødt til enten med 13. d5 at
svække de sorte felter, eller bruge
tid på at dække d4.
13. Tfd1

Her står Hvids tårn ikke specielt godt,
fordi det ved en senere afbytning i c-
linien burde slå igen direkte fra f1.
13... cxd4 14. cxd4
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14... Dd6

14... e6!? fulgt af Sa5 var en anden
interessant spillemåde, da Hvid her
klart ville foretrække at have tårnet
på f1 og i stedet at have spillet h4!?
i stil med Magnus Carlsens gevinst
imod Ivanchuk fra 2007.
15. d5 Sa5 16. Lb5!

16. Ld3 e6! sikrer et godt og typisk
Grünfeld-modspil.
16... Txc1

16... e6? taber en kvalitet efter 17.
dxe6! Dxe6 18. Ld7 Dxe4 19. f3.
17. Txc1 Tc8 18. h3?!

18. Txc8† Lxc8 19. Sd4 er mere
naturligt, og passer Sort ikke på, kan
det ende som 17. parti i Karpov og

Kasparovs VM-match i 1990, hvor
Karpov udnyttede c6-feltet på me-
sterlig vis.
18... Txc1† 19. Dxc1 e6 20. Sf4 exd5

21. Sxd5 f5 22. f3 fxe4 23. fxe4 De5

24. Ld3!?

Topalov er god til at holde presset,
og tilbyder uden nervøsitet Sort en
ekstra bonde, da Hvid efter slag to
gange på d5 ville have kraftigt mod-
spil mod den sorte konge.
24... Sc6

24... Lxd5 25. exd5 Lf8!? var deri-
mod en spændende mulighed for
Anand. Med løberen på d6 har Sort
også muligheder for angreb på de
sorte felter.
25. La6!

Sort har en forceret, men komplice-
ret remis, så absolut en god praktisk
beslutning af Topalov, der sætter
Anand under pres.
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25... Sd4?!

Efter 25... Lxa6 26. Dxc6 Da1† 27.
Kf2!? Dxa2† 28. Kg3 var Sorts ene-
ste, men også helt tilfredsstillende
forsvar det stærke 28... Da3!, hvor
dronningen når til f8 og sikrer den
sorte kongestilling. 28... Le5†? 29.
Kh4! vinder derimod for Hvid.
26. Dc4! Lxd5 27. Dxd5† Dxd5 28.

exd5

Et ubehageligt slutspil. Sorts stilling
er solid og uden direkte svagheder,
men Hvid har løberparet, og den
asymmetriske bondestruktur sikrer,
at Sort ikke har nemt ved at opnå en
uindtagelig fæstning.
28... Le5 29. Kf2 Kf7 30. Lg5 Sf5 31.

g4 Sd6 32. Kf3 Se8 33. Lc1 Sc7 34.

Ld3 Ld6 35. Ke4 b5 36. Kd4 a6 37.

Le2 Ke7 38. Lg5† Kd7
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39. Ld2?!

Heromkring var vi meget bange for,
at Topalov ville spille en plan med
h4-h5 for at skabe en sort svækkelse
på kongefløjen.  Derudover kunne
Hvid spille sin bonde til h6 for ved
trussel om at ofre løberen på g6 at
tvinge Sorts konge til f7, og derefter
bryde igennem med kongen i cen-
trum efter afbytning af de sortfelt-
ede løbere.
39... Lg3 40. g5 Lf2† 41. Ke5 Lg3† 42.

Ke4 Se8 43. Lg4† Ke7 44. Le6?

En grov fejl, der straks tillader Sort
at afvikle til remis.
44... Sd6† 45. Kf3 Sc4! 46. Lc1 Ld6

Nu truer dels sort fremmarch på
dronningfløjen, dels afbytning af de
sortfeltede løbere.
47. Ke4 a5 48. Lg4 La3! 49. Lxa3†

Eller 49. Lf4 Ld6! med remis, da
Hvid intet sikkert felt har til sin lø-
ber.
49... Sxa3 50. Ke5 Sc4† 51. Kd4 Kd6

52. Le2 Sa3 53. h4 Sc2† 54. Kc3 Sb4

55. Lxb5 Sxa2† 56. Kb3 Sb4 57. Le2

Sxd5 58. h5 Sf4 59. hxg6 hxg6 60. Lc4

Hvid tager a-bonden med kongen og
ofrer sin løber på Sorts resterende g-
bonde.
½-½

11. parti

Viswanathan Anand

Veselin Topalov

Engelsk / A29

1. c4

Engelsk, et forsøg på at overraske
allerede i første træk, og få lagt
Topalov under mest muligt pres i
Anands sidste hvide parti i matchen.
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1... e5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. g3 d5

Topalov vælger det system, han al-
tid spiller mod engelsk, ingen over-
raskelser dér.
5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Sb6 7. 0-0 Le7 8.

a3 0-0 9. b4 Le6 10. d3 f6

En normal teoristilling, som Topalov
har haft flere gange før med Sort.
11. Se4!?

Et meget sjældent spillet træk. Ideen
er, at et sort a5 nu altid kan besvares
med Sc5, og at Hvid truer med Lb2
samt Tc1 eller blot Dc2 der mulig-
gør Sc5, da Hvid kan slå tilbage med
en officer. Ikke det store, men noget
vi anså for nok til et lille plus.
11... De8!?

En god harmonisk opstilling, Sort
vil sætte sin dronning på f7, hvor
den skeler til de hvide felter på dron-
ningfløjen.
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12. Sc5

En meget kritiseret beslutning, og
strukturen, nu hvor Sort har spillet
De8 i stedet for a5, er absolut min-
dre lovende for Hvid, men Anand
formår faktisk at vise, at Hvid har
sine chancer.
12... Lxc5 13. bxc5 Sd5 14. Lb2 Td8

15. Dc2 Sde7!

Hvid har nu meget svært ved at gen-
nemføre d4 fornuftigt.
16. Tab1 La2 17. Tbc1 Df7 18. Lc3 Td7

19. Db2 Tb8 20. Tfd1 Le6 21. Td2! h6

22. Db1!

En stærk plan, Hvid begynder ende-
lig at stå harmonisk.
22... Sd5 23. Tb2!

Angrebet på b7 tvinger Sort til at
åbne c-linien og afbytte Hvids svage
bonde på c5.
23... b6

23... Sxc3 24. Txc3 er kun en kort-
varig sort glæde, da prisen for at
fjerne det hvide løberpar er, at b7
falder, fordi c6 nu hænger efter 24...
b6? 25. cxb6!
24. cxb6 cxb6 25. Ld2 Td6 26. Tbc2

Dd7 27. h4?!

27. Lc3!? for at omplacere løberen
til a1 er en interessant idé, da Sort
efter 27... Sxc3 28. Txc3 ikke har
fuld kontrol over c-linien, og Hvid
med Dc2 kan opstille ubehagelige
trusler. Også 27. Db5!? virker chan-
cerigt.
27... Td8 28. Db5 Sde7 29. Db2 Ld5

Trods Hvids løberpar og c-linien har
Topalov sin stilling fuldstændig kon-
solideret.
30. Lb4!?

Anand må afgive løberparret for et
håb om at komme videre.
30... Sxb4 31. axb4 Tc6 32. b5 Txc2

33. Txc2 Le6

Hvid har overvægt i centrum foruden
c-linien, men det mere end opvejes
af den svage bonde på b5. Anand
burde dog ikke komme i problemer.
34. d4?! e4 35. Sd2 Dxd4 36. Sxe4

Dxb2 37. Txb2 Kf7

Slutspillet er moderat ubehagligt for
Hvid, bonden på b5 er svag, og Hvid
har intet, der nu kompenserer.
38. e3 g5 39. hxg5 hxg5 40. f4 gxf4

41. exf4 Td4 42. Kf2 Sf5 43. Lf3 Ld5

44. Sd2 Lxf3 45. Sxf3 Ta4 46. g4 Sd6

47. Kg3 Se4† 48. Kh4!?

Efter i de sidste træk at være spillet
baglæns, finder Anand nu en inter-
essant modspilsplan.
48... Sd6 49. Td2 Sxb5 50. f5 Te4

Topalov kunne skaffe sig gevinst-
chancer med 50... Tf4!? for et ge-
nere Hvids springer og dermed tvin-
ge Hvid til tilbagetoget 51. Kg3. Ef-
ter partitrækket virker Anands mod-
angreb tilstrækkeligt.
51. Kh5 Te3 52. Sh4! Sc3 53. Td7†

Dette er Hvids modspilsidé. Sorts
tårn tvinges tilbage.
53... Te7 54. Td3 Se4 55. Sg6!

Da Sort nu ikke længere har Th3†
som svar, kan Anand gennemføre
næste del af sin plan.
55... Sc5 56. Ta3

56. Sxe7 Sxd3 57. Sc8! sikrer om-
gående remis, da Hvid har 58. Sd6†!
efter 57...b5.
56... Td7 57. Te3

Truslen er 58. Kh6 fulgt af 59. Sh8†!.
57... Kg7 58. g5! b5 59. Sf4

Sidste svære træk, modspillet til re-
mis er nu i hus, Sorts fribønder når
ikke at blive farlige.
59... b4 60. g6

Truer Te8 og Kg4 fulgt af Sh5† og
Th8. Topalov må forcere remisen.
60... b3! 61. Tc3
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61... Td4! 62. Txc5

62. Se6†!? Sxe6 63. Tc7† var en flot
måde at afslutte partiet på. Når Sort
tager tårnet, er Hvid pat. Men den
slags kulørte indslag hører ikke
hjemme i et afgørende VM-parti.
62... Txf4 63. Tc7† Kg8 64. Tb7 Tf3 65.

Tb8† Kg7 ½-½

Både godt og skidt. Åbningen var
ingen stor succes, men i det tidlige
midtspil formåede Anand at udspille

Skakinteressen under VM-matchen var

enorm i Sofia – her et parti gadeskak.

Foto: Cathy Rogers.
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Topalov – for blot selv at blive ud-
spillet, indtil han fik bjærget sig til
remis. 8.-11. parti var, bortset natur-
ligvis fra 1. parti, Anands værste fase
i matchen.

12. parti

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Dronninggambit / D56

1. d4

5½-5½ og sort i sidste parti kunne
nok give anledning til nervøsitet og
eftertanke, især fordi matchen uden
de mistede halve point ved grove fejl
langt henne i partierne 7, 8 og 9 alle-
rede havde været forbi.
10. og 11. parti havde heller ikke rig-
tig udviklet sig, som vi håbede, så vi
tilbragte fridagen før 12. parti med
at forberede en helt ny åbning til det
afgørende parti.
1... d5 2. c4 e6!

Ikke slavisk eller grünfeldindisk,
men dronninggambit. En solid, for-
nuftig åbning, som har bevist sit
værd og klaret tidens test i adskillige
VM-matcher. Anands erfaring med
dronninggambit er rigtig nok be-
grænset, men han brugte den inten-
sivt ved det nylige VM i lynskak!
3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Le7 5. Lg5

Topalovs favorittræk, mens hans se-
kundanter foretrækker 5. Lf4.
5... h6 6. Lh4 0-0 7. e3 Se4!?

Laskers manøvre, som nok er min-
dre populær end 7... b6, men stadig
et anerkendt system.
8. Lxe7 Dxe7 9. Tc1

Der findes andre træk, men dette er
absolut den mest populære fortsæt-
telse, som vi da også fokuserede på i
vore forberedelser.
9... c6 10. Le2

En vigtig finesse, som næsten ude-
lukkende ses på topniveau. Det al-
mindeligste træk er 10. Ld3, men det
tillader 10... Sxc3 11. Txc3 Sd7 med
pointen, at 12. 0-0 e5! øjeblikkeligt
udligner. Hvid kan jo ikke spille 13.
cxd5 pga. 13... e4! Eftersom Topalov
spillede 10. Le2 mod Magnus Carl-
sen i 2009, og hans sekundant L’Ami

brugte det mod Jusupov i 2008, var
vi selvfølge på det rene med, at de
havde studeret systemet grundigt.
10... Sxc3 11. Txc3 dxc4 12. Lxc4 Sd7

13. 0-0 b6!?

Mens dronninggambit og Lasker-
varianten måtte være blandt Topa-
lovs overvejelsere, antog vi, at denne
variant nok ikke indgik i hans match-
forbredelser. Carlsen spillede 13... e5
mod ham, og Anand brugte også det-
te træk i lynskak mod Grischuk.
14. Ld3 c5 15. Le4 Tb8 16. Dc2

Mere kendt er 16. Da4, som Anand
selv spillede med Hvid mod Kram-
nik i 1996 og 2001. Efter 16... Lb7
17. Lxb7 Txb7 18. Dc2 får Hvid
sædvanligvis et vist pres. 16... Sf6?!,
som i partiet, virker også fornuftigt,
da b2 hænger efter 17. dxc5 bxc5!,
og tempogevinsten hindrer trækom-
stilling til partiet.
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16... Sf6!?

Dette sjældent spillede træk var en
af de vigtigste grunde til, at vi vendte
vor opmærksomhed mod Lasker-
varianten. Det er for nylig spillet af
den polske stormester M. Grabarc-
zyk, og vi håbede, at det ville være
en overraskelse for Topalov, selv om
det har været til diskussion i en af
NIC’s årbøger.
17. dxc5

Det principielle svar. 17. Lc6 cxd4
18. Sxd4 e5 19. Sf3 Lg4 holder
Hvids fordel på et minimum.
17... Sxe4 18. Dxe4 bxc5

Nøglestillingen. Tilsyneladende er
den sorte bonde på c5 meget svag,
men det kompenseres af den åbne b-
linie og den stærke løber, som snart
bliver aktiv i den lange diagonal.

Det sorte modspil forekom os til-
fredsstillende, gav måske ligefrem
grund til optimisme. Hvis Hvid for-
søger at opnå gevinstchancer, må han
spille meget ambitiøst med angreb
mod c5 samtidig med, at han må for-
søge at holde de sorte brikker fra
aktivitet i åbne linie og diagonaler. I
praksis meget vanskeligt eller umu-
ligt.
19. Dc2

Som forventet, da 19. b3 Lb7 20.
Df4 Lxf3!? 21. Dxf3 Tfd8 næppe
giver reelle gevinstchancer. I to par-
tier holdt Grabarczyk let remis.
19... Lb7 20. Sd2

Et interessant og ambitiøst koncept.
20. e4 er rent optisk den indlysende
metode til at blokere for den sorte
løber, men den lange diagonal bli-
ver øjeblikeligt genåbnet med 20...
f5!
20... Tfd8 21. f3 La6 22. Tf2!? Td7 23.

g3!? Tbd8 24. Kg2

Hvids plan er ved at være tydelig.
Med den lange diagonal blokeret kan
han indlede et angreb på c5-bonden.
Men d-linien er vigtig, og Sort kan
begynde at drømme om et angreb på
den hvide konge.
24... Ld3 25. Dc1 La6!?

Psykologisk en stærk beslutning.
26. Ta3?!

Topalov vil ikke have trækgentagel-
se, men går efter en risikabel om-
gruppering af sine brikker. Objek-
tivt tror jeg, at han burde stile mod
remisen, men til denne vurdering bør
jo nok inddrages hans chancer i en
hurtigskakomkamp.
26... Lb7 27. Sb3 Tc7

Et nødvendigt hensyn, men Hvids
brikker synes stadig lidt spredte.
28. Sa5 La8!

Det ideelle felt til løberen.
29. Sc4 e5!

Faktisk gav alle sorte bondetræk til
5. række på kongefløjen mening,
men dette er det mest logiske. Sort
vil åbne den lange diagonal, enten
ved selv at spille e5-e4 eller ved, som
i partiet, at underminere Hvids bon-
destruktur.
30. e4
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Mere eller mindre tvunget. For hvis
Sort får lov at spille 30... e4 kan Hvid
nok lukke diagonalen midlertidigt,
men et Sort tårn på d3 kan aldrig
røres, fordi diagonalen så genåbnes
med ødelæggende effekt.
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31. exf5?

Det mest intense øjeblik i matchen,
både for spillerne og for mig som
sekundant. Trækket var ikke blandt
computerens første tre valg, men det
kunne betyde alt fra –0.23 til –4.
31... e4

Topalov udførte sit næste træk så
hurtigt, at jeg end ikke havde tid til
at genkalde mig Nunns konstatering
af, at en lille fejl ofte efterfølges af
en stor.
32. fxe4??

Tabstrækket, men den logiske op-
følgning på det foregående. Com-
puteren viste nu –2.82 og voksende
fordel! Det er overalt blevet kaldt
åbenlyst selvmord, da dronning og
løbe dominerer den lange diagonal.
Men placeres det sorte tårn på d8 i
stedet på c8 eller e8, er Hvids kon-
cept godt nok. Han ville endda stå
bedst, da de sorte trusler viser sig at
være en illusion. I partiet er de dog
reelle nok, og verdensmesteren fin-
der de nødvendige ‘only moves’ til
at sikre ham matchsejr og VM-titel.
32... Dxe4† 33. Kh3 Td4!

Eneste gevinstvej. Sort når at angribe
den hvide konge.
34. Se3 De8!

Truer mat på h5 og tvinger Hvid til
svække stillingen yderligere. Også
34... g5 vandt, men på mindre over-
bevisende måde.
35. g4 h5! 36. Kh4!

Et intelligent forsøg på at blive i kam-
pen. Sort skal stadig spille præcist.
Efter det nærliggende 36. g5 er Hvid
lige ved at stå godt, men bliver mat i
seks træk efter 36... De4!, da der ikke
er noget forsvar mod matten på h4.
30... f5!
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36... g5†!?

36... hxg4? ser logisk ud, men efter
37. Sxg4 ville matchen pludselig
igen være helt åben. Den hvide dron-
ning griber ind via g5, og tårnet kom-
mer til g3. Måske står Hvid endda
bedst. I præsidentsuiten på Hilton
Hotel, hvor vi havde vores komman-
docentral, var der dog mest stemning
for 36... Dd8†, som vinder for Sort
efter 37. f6 hxg4†! Nu har Sort trus-
len 38... g3† fulgt af 39... Dd6† og
38. Sxg4 gxf6! Den vigtigste forskel
ligger i muligheden 39... Th7†.
37. fxg6 Dxg6

Selv om computeren ikke mere si-
ger –11, vinder Sort stadig. Den
hvide konge er fanget på h4, og hans
dronning og tårn på a3 står uheldigt.
38. Df1!

Eneste chance. Og igen er Sort tvun-
get til at finde præcise træk. Selv om
Anand formentlig er verdens hurtig-
ste variantberegner tog han sig god
tid, før han nu lukkede matchen.
38... Txg4† 39. Kh3 Te7!

Fremragende spillet. Sort påviser, at
de hvide trusler ikke er alvorlige, og
forbereder det dobbelte tårnoffer på
e3 og h4, der åbner for Dg4 mat.
40. Tf8†

40. Dd1 hindrer ofrene, men 40...
Td4! fornyer truslerne og vinder øje-
blikkeligt.
40... Kg7!

På nettet var der mange, der troede,
at Anand nu havde mistet sin fordel.
40... Kh7 vandt også, men lidt mere
tilfældigt: 41. Th8†! Kxh8 42. Df8†
Dg8! 43. Dxe7 (43... Lg2† 44. Sxg2
Dc8!! vinder også) 43... Dc8!! Den
hvide konge er stadig fanget, og
skakkerne hører hurtigt op, f.eks. 44.
De5† Kg8!
41. Sf5†
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41... Kh7!

41... Kxf8?? 42. Sxe7† Kxe7 43.
Txa7†! ville dreje partiet 180 gra-
der.
42. Tg3

Eneste måde at parere truslen 42...
Th4† fulgt af 43... Dg4 mat.
42... Txg3† 43. hxg3 Dg4† 44. Kh2

Te2† 45. Kg1 Tg2† 46. Dxg2 Lxg2 47.

Kxg2

47. Tf7†!? forvirrede computerne og
dermed Internet-tilskuerne.
Men efter 47... Kg6! 48. Tg7† Kxf5
49. Txg4 hxg4 50. Kxg2 er materia-

Viswanathan Anand – verdensmesteren

i pressekonkonferencen efter 12. parti.
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v/ Steffen Pedersen

Den tyske Bundesliga er skudt i
gang. Igen i år med OSG Baden
Baden som storfavoritter. Peter
Heine Nielsen er i år bræt 8 i stær-
keste opstilling. Sune Berg Hansen
og Allan Stig Rasmussen i Hambur-
ger SK er de øvrige danske aktører
i rækken.

Ingen af de danske spillere var i
aktion i den første dobbeltrunde i
starten af oktober.

Baden Baden vandt som ventet
begge kampe, mens Hamburger SK
tabte til Werder Bremen, men slog
Delmenhorst.

Her er det spanieren Francisco
Vallejo Pons, der giver Baden Ba-
den en forrygende start ved at slå
franskmanden Edouard. Vallejo er
en af de spillere, der har måttet lade
sig skubbe et bræt pga. det danske
topnavns avancement på holdet.

Romain Edouard (2636)

Fr. Vallejo Pons (2697)

Antimeranergambit / D44

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

5. Lg5 dxc4

Botvinnik-varianten er en af Sorts
skarpeste fortsættelser i slavisk.

Varianterne er komplicerede med
mange træks teori. Der er dog også
en vis risiko forbundet med at mod-
tage gambitten, og de fleste stærke
spillere vælger i dag 5... h6. Hvid
på sin side kan undgå hele variant-
komplekset med f.eks. 5. e3.
6. e4 b5 7. e5 h6 8. Lh4 g5 9. Sxg5

hxg5

Det lidt provokerende 9... Sd5?! er
om ikke helt gendrevet, så nok tvivl-
somt. Sort får aktivt spil efter 10.
Sxf7 Dxh4 11. Sxh8 Lb4, men ken-
der Hvid sine ting, har det sjældent
været nok. 12. Tc1 regnes for Hvids
bedste. Sort har ofte forsøgt noget
med Lb7, Sd7 og c5 i en eller anden
rækkefølge, men en variant, der kan
undersøges nærmere, er måske 12...
De4† 13. Le2 Sf4 14. Dd2 Sd3† 15.
Kf1 Sxc1.
10. Lxg5 Le7!?

Ikke Sorts mest normale fortsæt-
telse, men måske en anelse under-
vurderet, hvilket jeg også var inde
på i ‘The Botvinnik Semi-Slav’, der
godt nok er en gammel sag fra 2000.
11. exf6 Lxf6
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12. Lxf6

Alternativet er 12. Le3, der ganske
vist kan ses som tempotab, men som
sikrer bonden på d4 bedre dækning

i forhold til udfald med Th4.
12... Dxf6 13. Dd2

Og her er hovedfortsættelserne 13.
a4 og 13. g3.
13... Sa6 14. a4 Th4! 15. 0-0-0?!

Muligvis en konsekvens af Hvids
13. træk, men det harmonerer ikke
særlig godt med det sidste. Compu-
teren foreslår 15. Se2 c5 16. g3 Lb7
17. gxh4 Lxh1 med en temmelig
kaotisk stilling.
15... b4 16. Sb1 c5 17. Lxc4 Lb7!
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Og Hvid er færdig, ifølge Vallejo. I
hvert fald er næsten alle Sorts brik-
ker nu klar til angreb. Lidt overra-
skende er det dog, at Hvid kun hol-
der få træk endnu.
18. Dc2?

18. b3! for at støtte løberen og må-
ske ligefrem have mulighed for at
flygte fra c-linjen med kongen var
et bedre forsvar.
18... cxd4 19. Lxa6?

Overser Sorts 20. træk.
19... Tc8 20. Lxb7

Efter 20... Txc2† 21. Kxc2 er det
ikke så klart, men...
20... Df4† opgivet.

Efter 21. Sd2 Txc2† 22. Kxc2 Dc7†
falder løberen også.
0-1

let ganske vist lige, men bondeslut-
spillet let vundet efter 50... Ke4 51.
Kf2 Kd3!, hvor Sort kan gå efter
dronningfløjens bønder eller samle
g3-bonden op først.
47... De2† 48. Kh3 c4

Computerne vil slå på b2, men
Anand gør arbejdet færdigt på sin
måde.
49. a4 a5! 50. Tf6 Kg8!

Bringer Hvid i træktvang.
51. Sh6† Kg7 52. Tb6 De4 53. Kh2

Kh7! 54. Td6 De5 55. Sf7 Dxb2† 56.

Kh3 Dg7!

Og da 57. Td7 er umuligt pga. 57...
Dg4†, opgav Topalov partiet og der-
med også VM-matchen.
0-1
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Årets kandidatklasse var usædvan-
lig svag, med kun en enkelt spiller
over 2300. Sidst landsholdsklassen
blev afviklet som alle-mod-alle
gruppe var i 2003, og der deltog
f.eks. hele tre spillere med over
2400 i kandidatklassen. Jeg skal
undlade at pointere, hvem der alli-
gevel vandt dengang, men det er i
mine øjne åbenlyst, at man bør lave
ændringer til næste år, så man kan
lokke flere stærke spillere med.

Ikke desto mindre var det en
pragtpræstation vi så fra årets vin-
der, 15-årige Kristian Seegert fra
Viby, der ellers kun var seedet som
nr. 21. Han fik mere end 3 point
over forventet score, og spillede
glimrende i mange runder, selv om
han mødte mange stærke spillere.

Så det var ikke overraskende, at han
havde en bedre korrektion end den
lokale helt, Jens Østergaard, der
dog også lavede en rigtig flot præ-
station. Kristians ratingtal siger nu
næsten 2200, og samtidig vandt
den talentfulde unge spiller både
hotelophold og retten til at deltage
i næste års landsholdsklasse – det
må siges at være et fornuftigt ud-
bytte!

Ellers var der ikke de helt store
overraskelser i slutstillingen. De
fleste juniorer vandt som sædvan-
lig noget rating, og den højest-
seedede, Andreas Skytte Hagen,
oplevede det, som mange før ham
har oplevet: Det er ikke altid nemt
at være favorit! Til gengæld over-
raskede Lars René Andersen alt og

alle i starten, da han, trods sin seed-
ning som fjerdesidst, lagde ud med
imponerende 4/4. Så langt, men så
heller ikke længere, for derefter
ventede tre spillere fra top-10, og
de var åbenbart ikke særlig samar-
bejdsvillige. Det er dog den slags,
der er med til at gøre skak sjovt og
spændende!

Slutstilling i toppen:
1. Kristian Seegert (Viby Skak-
klub) 5½, 2. Jens Østergaard (Hil-
lerød Skakklub) 5½, 3-4. Mikkel
Strange (Furesø Skakklub) og Ja-
cob Carstensen (Brønshøj Skak-
forening) 5. I alt 30 deltagere.

www. skak-dm.dk/2010/

Ny landsholds

En pragtpræstation Danmarksmester
Allan Stig Rasmussen:

Foto: Sigfred Haubro.

Kristian Seegert er 15 år gammel og allerede klar

til landsholdsklassen næste år. Selv om talentet har

udmøntet sig i fine placeringer ved skole-skak DM og

deltagelse for Danmark ved internationale ungdoms-

turneringer siden 2005, kom førstepladsen i kandidat-

klassen og oprykning til landsholdsklassen alligevel

overraskende, også for ham selv. Men når man altid

spiller for at vinde, skal ambitionerne jo løbende

tilpasses resultaterne, og som debutant i landsholds-

klassen 2011 er målet en placering i den bedste

halvdel. Spørger man til ambitionen på længere sigt er

svaret: ‘At blive stormester’. Kristian Seegert lærte at

spille skak af sin far, da han blot var 4-5 år gammel,

og han begyndte at spille skoleskak i Skakcentret

Læssøesgade med Jesper Skjoldborg som træner,

allerede da han kom i børnehaveklasse. Det seneste

år har han også deltaget i landstræner Lars Bo

Hansens program, men ellers har han spillet for Viby

Skakklub siden DSU-starten for ca. seks år siden.

Sin spillestil betegner han som taktisk, baseret på

gode forberedelser. Det viser han eksempler

på i Skakbladet
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Kristian Seegert
kommenterer:

Kristian Seegert
 Viby Skakklub (2107)

Andreas Skytte Hagen
Pers.medl. (2342)

Italiensk / C54

1. e4 e5

Ude af forberedelsen i træk 1! Havde
forberedt fransk, som jeg troede var
helt sikkert.
2. Sf3 Sc6 3. Lc4

Italiensk.
3... Lc5 4. c3 Sf6 5. d3 a6 6. Lb3 0-0 7.

0-0 La7

7... d6 er det mest normale.
8. Lg5

Forsøger at udnytte, at Sort havde
rokeret, idet h6 og g5 ellers kan være
farligt for Hvid.
8... h6 9. Lh4 g5

Det undrede mig, for jeg kunne ikke
se, at jeg kunne udnytte bindingen
lige med det samme. Efter 9... d6 10.
Sbd2 er det bare en stilling.
10. Lg3

10. Sxg5!? overvejede jeg meget,
men efter 10... hxg5 11. Lxg5 d6 12.
Df3 Kg7 har Hvid ikke noget kon-
kret.
10... d6 11. Sbd2 Te8 12. Te1 Se7?

En afgørende fejl, der betød, at han
resten af partiet skulle kæmpe for en
halv. Selv om det er svært at finde en
plan for Sort, er det sjældent godt at
tillade d4, og specielt ikke efter, at

man har spillet g5! Så vil man ofte
sidde tilbage med en sårbar konge-
stilling.
13. d4! Sg6

13... exd4 14. Sxd4 er ubehageligt
for Sort.
14. dxe5 dxe5 15. Sc4!

Sort har problemer med at holde
sammen på stillingen. Bagud i ud-
vikling og dårlig struktur.
15... Dxd1 16. Taxd1 Sd7

16... Lg4!? er mere testende, men
efter 17. Scxe5 Sxe5 18. Sxe5 Lxd1
19. Lxf7† Kf8 20. Lxe8 Txe8 21.
Txd1 Sxe4 22. Sd3 har Hvid bare en
bonde.
17. h4! gxh4

Tvunget. 17... g4? er skidt pga. 18.
h5!
18. Sxh4 Sxh4 19. Lxh4 Sc5 20. Lf6?!

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

Her havde han en god mulighed for
at komme lidt med igen.
20... Sd7

Jeg var godt tilfreds. At han rykker
frem og tilbage, giver mig en psy-
kologisk fordel. Efter 20... Le6 21.
Sxe5 Lxb3 22. axb3 Te6! er bonden
på b3 forgiftet, da tårnet så kan
komme med på 3. række, f.eks. 23.
b4 Txf6 24. bxc5 Lxc5 25. Sd3 med
lille hvid fordel.
21. Lh4 Sc5 22. Lc2 Sd7

22... b5 23. Se3 Le6 24. Sd5 Lxd5
25. Txd5
23. Td3?!

Sådan som det kom i partiet, lignede
det en stærk plan, men Sort havde et
træk, der kunne have bragt ham til-
bage i kampen. 23. Se3, hvorefter
Sort er nødt til at aflive den, havde
givet en god stilling.
23... Sf8 24. Tg3†?! Sg6

Det sjette sorte træk i træk, med den
samme springer!
25. Lf6? Kh7?

Det mest oplagte, men 25... Te6! er
ikke svært at regne på. Jeg så det i
hans tid, og ærgrede mig gevaldigt.
Havde tænkt mig at spille 26. Ld8
(ikke 26. Lxe5 b5) 26... Ld7! 27.
Lxc7 Tc8 28. Lxe5 Txc4 29. Lb3
Txe5 30. Lxc4.
26. Sxe5!

Det var denne variant jeg var opta-
get af! Sort er stort set færdig.
26... Te6

Bedste chance, men ikke nok. Hver-
ken 26... Sxe5 27. Tg7† Kh8 28.
Tg5† eller 26... Txe5 27. Txg6 du-
ede.
27. Sg4 Td6

Eller 27... h5 28. Th3 Tb6 29. Txh5†
Kg8 30. Sh6† Kf8 31. Ld4 Txb2 32.
Lb3.
28. e5 Td2 29. Lxg6† fxg6 30. e6 h5

31. Lg5! Txb2 32. Sf6† Kg7 33. Tf3

Lxe6

Der var alligevel ikke så meget an-
det at gøre.
34. Txe6 Lc5 35. Se4 Lf8 36. Tff6 Kh7

37. Tf7† Kh8 38. Txg6 1-0

3. runde:

Kristian Seegert
Viby Skakklub (2107)
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Claus Rossen
Viborg Skakklub (2154)

Hvid havde spillet originalt i fian-
chetto-varianten i Benkö-gambit,
men jeg havde allerede udlignet.
17... Lb5!

Min sorte løber bliver et monster, når
Hvid ikke længere har sin.
18. Sc3 Sa3 19. Lxa3 Dxa3 20. f4?
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28. Sxe5 Lxe5 gik ikke.
28... Sxc4

28... Sxf3! 29. Kxf3 Lxc3 var også
godt.
29. Te2 Dc5†! 30. Kg3 Tb2! 31. Dd1

Ta3! 32. e5 Txe2 33. Dxe2 Sxe5 34.

Df2 Txc3 35. Dxc5 Txf3† 36. Kg2 dxc5

37. Txc5 La6 38. d6 Lf1† 39. Kg1 Lxh3

40. dxe7 Tf1 mat! 0-1

7. runde:

Henrik Mølvig
Skovbo Skakklub (2169)
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Kristian Seegert
Viby Skakklub (2107)

Sidste runde. Lå lige med to andre
på 4½, men hvis jeg vandt, så det
rigtig godt ud i forhold til korrek-
tion. Min modstander havde taget en
chance i åbningen, men jeg kendte
det hertil og vidste, at det gik for at
være godt for Hvid. Spørgsmålet var
så bare, hvordan jeg skulle udnytte
Sorts dårligere koordination.
20. De3!

Tager b6-feltet fra kongen og gør
klar til at tage de sidste brikker med.
20... h5

Efter 20... Dd7!? kunne jeg stadig
nå at smide det væk. 21. Dc3† Kb6
22. Dxf6 h5 23. Le6! (23. Dxh8?
Dxf7 24. Dd4† Kc7¸ og Sort er med
igen) 23... Lg7 24. Lxd7 Lxf6 25.
Txd6† Kc7 26. Txf6 Kxd7 27. Tf7†
Kc6 28. Tee7 med gode chancer til
Hvid.
20... Kc7 21. Dc3† Kb6 22. Dd4† Kc7

23. Td3. 21. Td3! Kc7 22. Dd4!

Tårnet er nu klar til at trænge ind på
enten e8 eller e6, samtidig med at
man lægger pres på d6 og f6.
22... Lc6

... NY LANDSHOLDSSPILLER
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Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

Bent Larsen: Åbningsspillet i
skak (1957) og 50 udvalgte par-
tier 1948-69 (1969). – Steen
Petersen, tlf. 56 65 56 52.

En helt forkert plan! Det svækker
kongestillingen, og der er ikke me-
get kød på Hvids angreb. Det var
muligvis på tide, at spille 20. Sf3 og
satse på at få spillet e2-e4-e5. Det
kunne have blevet hvad som helst.
20. Sxb5? Txb5 21. Td2 Tba5, og
Hvid kommer i problemer.
20... Ld7! 21. f5?

Må en have været en overseelse. Man
er nødt til 21. Lxd7 Sxd7 22. Sa4
Ld4† 23. Kh1 Sf6 24. e4 Sg4, hvor-
efter svaghederne ved f4 er tydelige.
21. Lg2? Sg4 samt Ld4 er ubehage-
ligt for Hvid.
21... g5! 22. g4 h6?

Lidt tyndt. Jeg havde oprindeligt
tænkt mig bare at slå springeren
(hvilket man sagtens kan!), men så
så jeg pludselig spøgelser og tænkte,
at jeg alligevel ville have en stor posi-
tionel fordel.
23. Sf3 Db4 24. e4 Lc8?!

I sig selv det ikke et dårligt træk. Det
bringer løberen til en bedre diago-
nal, og gør klar til at omrokere sprin-
geren til e5. Men 24... h5! havde
vundet en bonde, eftersom 25. Sxg5
hxg4 fulgt af Lh6 vinder materiale.
25. Tbc1 Sd7 26. Td2 Se5

Positionelt er Hvid helt væk. Snart
kommer c5-c4.
27. Kf2?

Selv om Hvid stod klart under alli-
gevel, var det en bedre chance at af-
live springeren og ubetænksomt at
bringe kongen ind mod centrum.
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27... c4!

Hvid kan ikke længere holde sam-
men på stillingen, men begge spil-
lere havde under 5 minutter på uret.
28. bxc4

Ét tempo mere, og Sort ville have
været i sikkerhed. 22... Lg7 23. Te6
og vinder.
23. Tc3! Kb7
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24. Txc6!

Vigtigt!
24... Kxc6 25. Ld5† Kd7

25... Kc7? 26. Dc3† Kb8 27. Dc6
Ta7 28. Te8 Dxe8 29. Dxe8† Kc7
30. De3, og Sort kan give op.
26. Dc3! Dc7 27. Le6† Kd8 28. Dxf6†

De7 29. Dxh8.

Nu var det bare et spørgsmål om tek-
nik.
29... Tc8 30. f5 Tc5 31. f6 De8 32. Dh7

Dc6 33. Lf5

33. Da7! havde vundet på stedet.
33... Te5 34. Txe5 dxe5 35. Df7 Dd6

36. a3

Man skulle lige have styr på Lh6 og
Dd1.
36... e4 37. Lxe4 b4 38. axb4 Dxb4 39.

Dd5† Kc7 40. c3 Lh6† 41. Kb1 Db6

42. Df7† 1-0

�

�
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Peter Heine Nielsen: ‘Et stærkt
træk ved Kasparov er hans evne til
at lære af sine nederlag. Efter at være
kommet bagud 5-0 mod Karpov i
den match, der senere blev annulle-
ret, virkede det, som om han be-
gyndte at kopiere sider af Karpovs
spil. Han har også efter matchen
mod Kramnik udtalt, at han ikke
skammer sig over at tage ved lære
af sin banemand. Et godt princip,
og et punkt, der gør, at han stadig
må regnes for at have gode chancer,
skulle det ende med endnu en match
mellem verdens for tiden to bedste
spillere.’

(Skakbladet nr. 11, 2002)

Hans Ree: ‘Lad masserne se på fod-
bold, mens eliten spiller skak.’

(‘Dutch Treat’, 23. juni 2010)

Eduard Gufeld: ‘Der er essentielle
øjeblikke i en skakspillers karriere,
hvor han er usædvanlig inspireret. I
de øjeblikke fødes mesterværker,
der kan gengives i simpel skak-
notation. Tilsyneladende havde min
modstander her et sådant øjeblik.’

(‘Chess: The Search for
Mona Lisa’, 2001)

Mark Trønning om at introducere
skak til tosprogede børn: ‘De hårde
rødder bliver hurtigt grebet af det.
De kan godt være lidt vilde og
ustrukturerede i starten, hvor det
handler om, at ‘min konge, skal nok
dræbe din’. Men efterhånden, som
de lærer reglerne, falder der ro over
dem.’

(Politiken, 19. oktober 2009)

Lars O Ericsson: ‘Hvordan er for-
holdet mellem skak og kunst? Er der
noget, kan man starte med at spørge
om. Skak har nøjagtige regler, der
skal følges og følger man ikke dem,
er det ikke længere skak, der spil-
les. Derimod er det højst uklart – og
kontroversielt – om kunsten har
nogle regler. Og hvis sådanne reg-
ler findes, så vil kunstnere med en
særlig udspekuleret fornøjelse bryde
dem. En kulturel barriere synes så-
ledes at rejse sig mellem skakken
og kunsten.

(Svenska Dagbladet,
12. februar 2010)

Bjarne Rasmussen: [... om det
fascinerende ved skak] ‘Jeg har
været i Grønland engang, der mødte
jeg en håndværker, der ikke havde
spillet skak i lang tid. Han gik 3 km
i 28 graders frost for at hente et skak-
spil, så vi kunne spille skak. Og en-
gang på Englandsbåden, der mødte
jeg en mand, der sad og spillede
skak. Jeg siger til ham: ‘Hvorfor sid-
der du der og spiller med dig selv? –
Han svarede: ‘Hvis der er nogen,
der kan spille skak, skal de nok
komme’ – og det varede ikke ret
længe, så var vi 10, der sad og spil-
lede skak.’

(TV Glad Esbjerg,
25. november 2008)

Stuart Conquest [i et referat fra
det 17. europæiske holdmester-
skab]: ‘Der var kun få analyse-
brætter, men det er min erfaring, at
der dårligt nok er nogen, der gider
analysere bagefter, når de spiller for
deres land – jeg ved ikke helt hvor-
for.’

(New in Chess nr. 8, 2009)

Lars Bo Hansen: ‘Skak er efter min
opfattelse i bund og grund et strate-
gisk spil. Men som i den virkelige
Verden er det ikke nok at lægge
gode strategier; implementeringen
skal også være i orden.’

(Skakbladet nr. 11, 2002)

Jane Aamund: ‘Mor accepterede
alt for sin elskede søns skyld, også
fordi der inde i mor var en hemme-
lig maler, der hidtil kun var kom-
met ud på porcelænet. Men hun
drømte sikkert om at lave malerier
som Susanne med tissemænd, der
fløj rundt i luften, og skakspil, der
kunne filtres ind i hinanden på de
frækkeste måder.’

(‘Dengang det var sjovt, 2010)

Lubumir Ftacnik: ‘Det er aldrig for
sent at tabe en vundet stilling.’

(‘Nimzowitsch Memorial 85’,
1985)

Nina Høiberg

Nina Høiberg [om, hvad der tilta-
ler hende ved skak]: ‘Man er alene
om det, både hvis det går galt eller
godt, og så gør det ikke noget, at
man skal sidde stille frem for at løbe
100 m hæk.’

(Horsens Folkeblad,
24. juli 2010)

José Raúl Capablanca: ‘Der har
været tider i mit liv, hvor jeg har
været tæt på at tro, at jeg ikke ville
kunne tabe et eneste parti. Når jeg
så endelig er blevet besejret, har dette
tabsparti typisk bragt mig ud af min
drømmeverden og tilbage til jorden.
Intet er så sundt som en gang tæsk i
rette tid og kun fra få af mine vundne
partier har jeg lært så meget, som
jeg har lært af mine tabspartier.’

(My Chess Career’, 1923)
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.

Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Hjælpemat i 4 træk. Se tekst.
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http://problemskak.dk/

Opgaveforklaring
13562. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 8. halvtræk. Sort hjæl-
per til. B-opgave: Hjælpemat i 4 træk
efter farveskifte, dvs. Hvid: Kh1,
Sc7, Bg5 /Sort: Kd6, Bb5. Sort træk-
ker først.

�

�

Løsninger til nr. 7/2010
13552. 1. Tcc7! Truer Sc3. 1... Se2
2. Dxh5‡. 1... Sf3 2. De4‡. 1... Sf5
2. Te5‡. 1... Se6 2. Ted7‡. 1... Sc6
2. Tcd7‡. 1... Sxb3 2. Dd3‡. 1... Sc2
2. b4‡. 1... Sb5/Tc5/Txa4 2.
T(x)c5‡. Den sorte springer på d4
kan afværge truslen på 8 forskellige
måder og til hvert af disse 8 forsvar
findes et og kun et matsættende træk!
Ikke overraskende vandt opgaven
1st prize i den londonske ugeavis
‘Hampstead & Highgate Express’,
der i øvrigt stadigvæk udkommer.
Forførelse: 1. Tc8? Sc6! Godfrey
Heathcote (20/7 1870 - 24/4 1952)
var efter min mening den bedste en-
gelske forfatter af direkte matopga-
ver i starten af 1900-tallet. I 1918
udgav storsamleren Alain Campbell
White (1880-1951) 300 af Heath-

cotes opgaver under titlen Chess
Idylls. Whites samling var ved hans
død nået op på 300000 opgaver!
13553. 1. Sb2 cxb2 2. Sa1! En smuk
klassiker, som enhver opgave-freak
skal kende. José Tolosa y Carreras,
Spanien
(20/11 1846 - 28/4 1916). En tidlig
spansk problemist, der har frembragt
ca. 160 opgaver.
13554. 1. Kg8. 1... Kd4 2. Td2†. 1...
Kd3 2. Df4. 1... d4 2. Db7.
Et skønt nøgletræk. Joao Caldas
Viana Neto, Brasilien
(4/9 1862 - okt. 1931). Den første
brasilianske opgaveforfatter af be-
tydning. Kendt som C. Vian(n)a.
13555. 1. Sxg3. 1... Sxa3 2. Txa3
Sxg3‡. 1... Sxd6 2.De7 Sxg3‡. 1...
Sxd4 2.De4 Sxg3‡. 1... Sc7 2.dxc7
Sxg3‡. 1... Sa7 2.Txa7 Sxg3‡. 1...
Sc3 2.Sxc3 Sxg3‡. Shlomo Seider,
Israel (15/12 1933 - 12/9 1991). In-
ternational dommer fra 1978 og IM
i komposition fra 1985.
13556. 1. Le2. 1... Kc3 2. Se4† Kb2
3. Dd2† Kb1 4. Sc3† Lxc3 5. Dc2†
bxc2‡. 1... Kb1 2. Dg6† Kb2 3. Ta4
Kc3 4.Dc2† bxc2† 5.Kc1 Lb2‡.

Frantisek Josef Prokop, Tjekkoslo-
vakiet (18/7 1901 - 21/9 1973). Han
var international dommer fra 1956
og en flittig skribent.
13557. 1. Sf6† Kg7 2. Se8† Kh6 3.
g7 Tf1 4. Tg6† Kh5 5. Sf6† Txf6 6.
Kxf6 e1D 7. Tg5†! Kh6 (hvis 7...
Kh4 så 8. g8D og vinder) 8. g8S†!
Kh7 9. Kf7 Df1† 10. Sf6† og vin-
der. Året 1997’s bedste studie! Be-
gejstret omtale i EG (End Games,
det bedste og eneste(?) magasin i
verden, der kun beskæftiger sig med
slutspil/studier). Studiens lighed
med ‘almindelige’ slutspil gør den
jo kun bedre. Mario Matous, Tjekkiet
(16/6 1947 - ).

Mario Matous viser en studie til Emil

Vlasak og Jaroslav Polasek.
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1. Olav Dalsgaard Larsen
Bjarne Pedersen

NrSundby Bank Skak Cup 1993.
Det er den udækkede dame på d6,
der fanger øjet. 15. c4! Pointen er jo
15... Sf6 16. Lb4 Sxb4 17. Lxh7†
samt 18. Dxd6. Føj! 15... Sde7. Sort
redder springer, kvalitet og dame.
Men bonden kan ikke reddes.

16. Lb4 Df6. Og ikke 16... De6?
17. Lxh7†! 17. Ld6 Lg4. Nå, han
foretrækker et slutspil med kvalitet
under. Alternativet var 17... Ta8 18.
Sxe5 Te8 19. Sxc6 bxc6 20. Dh5
h6 21. Dc5 etc. med overlegen stil-
ling for Hvid.

18. Lxb8. Der kan foreslås det
lettere ondskabsfulde 18. c5! 18...
Lxf3 19. Dxf3 Dxf3 20. gxf3 Txb8
21. Le4 Kf8 22. c3 g6 23. Tb2 Sa5
24. Tb4 Sec6 25. Tbb1 f6 26. Ted1.
Alt vinder, også f.eks. 26. f4! exf4
27. Lxc6 Sxc6 28. Te6.

26... Ke7 27. c5 f5?! 27... Td8.
28. Lxc6 Sxc6 29. Td6 Sd8 30.
Txa6 Tc8 31. Ta5 Kd7 32. c6†
Kxc6 33. Txe5 Kd6 34. Te8 Kd7
35. Th8 Sf7 36. Txh7 Ke6 37.
Tb6† Sd6 38. Tg7 Kf6 39. Td7
Kg5 40. Tdxd6 Txc3 41. Txg6†.
1-0.

2. Arne Rasmussen
Torben Henriksen

Hvidovre Forårsturnering 2010.
21... Sg4!! med dobbelt mattrussel
kostede Hvid damen. 22. g3 Sxf2†

23. Kg2 Sxd1, og gevinst til Sort
efter endnu 17 træk. 0-1.

3. Savielly Tartakower
Edgar Colle

San Remo 1930. Sort har evig skak
på mange måder. Men efter slag på
b2 har Hvid evig skak. Det er bedre
at gå efter mat. Den hurtigste kom-
mer efter 35... Lh2†! 36. Kh1 Le5†
37. Kg1 Dh2† 38. Kf1 Lxd4! samt
mat på f2 eller h1.

I partiet spillede man lidt mindre
nøjagtigt: 35... Dh2†? 36. Kf1 Te7!
37. Le3? Eneste chance var 38. f3(?)
Db2 39. Te1 Le5 med sort fordel,
men ingen øjeblikkelig mat. 37...
Lxe3 38. fxe3 Dh1† 39. Kf2 Tf7†
40. Ke2 Dg2† 41. Ke1 Tf1 mat. 0-1.

4. Sune Berg Hansen
Helgi Olafsson

Zoneturnering, Reykjavik 1995. 19.
Lxh7†! Sxh7. Han tror, at f6 er til-
strækkeligt dækket. Ellers var der
19... Kh8, men Hvid behøver i så
fald ikke nøjes med bondegevin-
sten. Han kunne også storme frem
med 20. h5! og 21. h6!. Prøv selv!

20. Dh5, og her opdagede Sort
matten og opgav. 20... Sdf6 21.
Lxf6 Sxf6 22. Txf6, eller 20... Sxg5
21. hxg5 f5 22. g6. 1-0.

5. Petra Feustel, DDR
Elena Akhmilovskaja, USSR

27. Skak-OL Damerækken, Dubai

1986. Østtyskeren trak 23. Dg2?,
formodentlig efter at have forkastet
23. Sxg6!! p.g.a. svaret 23... Tg8.
Og uden at have set den skønne fort-
sættelse 24. Sf8†!! Taxf8 25.
Dg7†!! Lxg7 26. hxg7† Kg8 27.
Th8 mat!

Modtagelsen af offeret ligner lidt:
23. Sxg6! fxg6 24. Dxg6† Kh8 25.
Dg7† Lxg7 26. hxg7† Kg8 27.
Th8† Kf7 28. gxf8D† Txf8 29.
Th7† med nem gevinst.

I stedet ebbede det ud: 23... Lxe5
24. fxe5 bxc3 25. bxc3 Tab8 26.
Lxe4 Lxe4 27. Dxe4 Db7! etc. til
remis. ½-½.

6. Freysteinn Thorbergsson
Mikhail Tal

Reykjavik 1964. Den turnering
vandt Tal med imponerende 12½/
13! I denne stilling havde han egent-
lig kalkuleret med at skulle spille
27... Txe1!? 28. Sxe1 Lf5! 29. Sf3
(eller 29. Dd1 De3! 30. Lxe3 Sxe3†
31. Kf3 Sxd1) 29... De3! 30. Lxe3
Sxe3† 31. Kh1 Lxd3! 32. Dd2 Le4
33. De2 g5 34. g4 h5! med vindende
angreb.

Men så opdagede han en anden,
mere simpel(?) fortsættelse: 27...
Sxf4†! 28. gxf4. Alternativet 28.
Kg1 fører til et tabt slutspil efter 28...
Sxd3 29. Dxd3 Txd3 30. Txe7 Txf3
31. Te8† Kg7 32. Txc8 Tf2 33. Lb4
Txb2 34. Lxd6 d3 etc.

Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 5.

Juniorskak

DM for juniorhold blev afholdt på
Tjele Efterskole første weekend i
oktober. Alle ni hovedkredse stillede
op, men i kampen om førstepladsen
var 6. hovedkreds helt suveræn med
otte matchsejre og rekordscoren 58½
point af 64 mulige. De øvrige place-
ringer blev derimod først afgjort i
sidste runde, hvor 1. hovedkreds i
en nervepirrende afslutning slog 2.

hovedkreds 4½-3½ og tog anden-
pladsen, mens 3. hovedkreds, der var
oversidder i denne runde, med re-
sultatet netop holdt tredjepladsen.

Bortset fra 6. hovedkreds, der hur-
tigt skilte sig ud, slog holdene hin-
anden på kryds og tværs, og bl.a.
vandt 8. hovedkreds det prestige-
fyldte lokalopgør mod 1. hoved-
kreds, og alle hold fik matchpoint.

Slutstillingen: brætp. / mp.

1: 6. hovedkreds 58½ / 16
2: 1. hovedkreds 43 / 12
3: 3. hovedkreds 33½ / 10
4: 2. hovedkreds 34½ / 9
5: 9. hovedkreds 27 / 8
6: 8. hovedkreds 28½ / 7
7: 4. hovedkreds 26½ / 4
8: 5. hovedkreds 21½ / 4
9: 7. hovedkreds 15 / 2

6. HK vandt DM for juniorhold

�
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K-skak

Computerfrit

Veteran-DM  2010

Hermed indbydes du til
deltagelse i årets Computerfri
Veteran-DM.

• Turneringen starter i
begyndelsen af december.

• Vinderen modtager ud over
titlen en præmie på 1.000 kr.

• Deltagerberettigede er alle
medlemmer af DSU, som i
2010 fylder mindst 50 år, og
som gennem tilmeldingen
bekræfter at turneringen vil
blive gennemført 100% uden
hjælp af computeranalyse.

• Tilmelding til undertegnede
senest den 20. november.

• Indskuddet er 100 kr. som
indsættes på k-skakkens
gironummer 495-0356
eller via PC-bank 9543
0004950356.

Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000  Århus C

Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

http://kskak.dsu.dk/start.html

28... Txe1 29. Sxe1 Dh4 30. Lc1.
30. Sf3 Df2†. 30... Dxe1. Materiel
ligestilling, men Hvids opgave er
meget vanskelig. 31. h3 Sh6 32. f5.
Ellers kommer 32... Dh4.

32... Sxf5 33. Lf4 Sh4† 34. Kh2
Sf3† 35. Kg2 Lxh3† 36. Kxf3. 36.
Kxh3 Dh4† 37. Kg2 Se1†. 36...
Dg1! Skakken på g4 bliver ødelæg-
gende. 37. Lxg6. 37. Lh6 Lg4† 38.
Kf4 Ld1! 37... Dg4† 38. Kf2 Dxf4†
39. Kg1 hxg6. 0-1.

7. Raul C. Sanguineti
Miguel Najdorf

Mar del Plata 1956. Sorts mange

brikker opvejer tilsyneladende den
hvide dame. Men der mangler ko-
ordination, og kongen mangler
flugtfelter, så det er nærliggende at
se efter matbilleder.

Hvids bedste viser sig at være 58.
Dg8†!, hvorefter 58... Lf7? fører til
den eftertragtede mat: 59. Dc8† Ke7
60. Dd8† Ke6 61. Dd6 mat!

Sort kunne efter 58. Dg8†! også
vælge at slippe løberen med 58...
Ke7 59. Dxg6, dog uden succés:
59... Txd4 (eller 59... Txg4 60.
Dg7† Ke8 61. Dd7†) 60. Dg7† Ke6
(60... Ke8 61. Kd6) 61. Dd7† Ke5
62. Df5 mat.

Det opdagede Sanguineti dog
ikke. Han spillede 58. Kd8?! med
mattrussel, og Najdorf kunne efter
58... Txg4! glæde sig over et flugt-
felt til kongen. Så blev det til et lang-
varigt slutspil, men Hvid vandt dog
alligevel til sidst. 1-0.

8. Zhang Pengxiang
Liang Chong

Zhong Hong Real Estate Cup,
Beijing 2001. Det er ikke helt nemt
at finde den afgørende vej ind til
den sorte konge. Således fører det
tillokkende 22. Dh3 ikke til noget
efter 22... Sf7 23. Tf2 Tf8 24. Tbf1
Ld7 25. Lxb7 Lb5!, hvor det lige-
frem er Sort, der har det bedst.

Det rigtige er 22. Dg3!! som ef-
ter 22... Tf8 viser truslen 23. Dxe5†
Kg8 24. Ld4. Den manglende ud-
vikling er afgørende i varianten 22...
Kh8 23. Lxg6! hxg6 24. Dxg6 Tf8
25. Txf8† Dxf8 26. Lg5 med ge-
vinst.

Noget lignende sker efter 22...
Dc7: 23. Ld4 Sf7 24. Txf7†! Kxf7
25. Tf1† Kg8 26. Lxg6! Dg7 27.
Lf7† etc. Eller 22... Sf7 23. Txf7†!
Kxf7 24. Tf1† Kg8 25. Lxg6 Dg7
26. Lf7† Kh8 27. Lg5!.

I partiet opgav Sort efter 22...
Kg8 23. Lxg6, da han er håbløst
bagud efter 23... Dg7 24. Lxe8, og
da modtagelse af offeret slet ikke
går an: 23... hxg6 24. Dxg6† Kh8
25. Tf3. 1-0.

9. Benedikt Jonasson
Haukur Angantysson

Reykjavik Open 1984. Man har på
fornemmelsen, at Sort må kunne
opnå noget med fribonden. Og ef-
ter 26... Dc5! 27. b4 Dd4 må Hvid
da også give springeren: 28. Sxe3
Dxe3† 29. Kh1 Lf8 30. a3 Td2, men
en sejr til de sorte kan volde proble-
mer. Meget bedre er 26... Lxf6! 27.
Dxf6 Dxf6 28. Txf6 Td1† 29. Tf1
e2, der ikke levner Hvid nogen
chance i slutspillet efter 30. Te1
Txe1† 31. Kf2 Tc1 32. Kxe2 Txc4
33. Kd3 Ta4 34. a3 Kf8 etc.

Det smukke dameoffer 26... e2?
27. fxe7 Ld4† gav nu også bonus,
idet Hvid straks opgav, overbevist
af Sorts kombination.

Det burde han nu ikke have gjort!
Med 28. Se3!! Lxe3† 29. Kh1
exf1D† 30. Dxf1 kunne han have
gendrevet den! Lærerigt, ikke
sandt? Nu kom der altså i stedet på
resultattavlen til at stå 0-1.

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

Betaler ekstra god pris for:

Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10 og 27 1896
eller hel årgang 1896.

Skakbladet  1904/05,
1910/11 og 1916/17;

Arbejderskak  årgang 1
1931, #2 1932, #10 1966
og årgang 37 1967.

Skakbogsamleren #1 1976.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

�



Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer

2010 /8/383 47

ØBRO Nytår 2010 K

27/12 - 30/12. – Skakforeningen
ØBRO og MainframeSupport ApS
indbyder til ØBRO’s årlige nytårs-
turnering 27.-30. dec. 2010 i ØBRO’s
lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100
Kbh. Ø. – Der spilles i én stor schwei-
zer-gruppe (max. 70 deltagere), som
Elo-rates. – Garanteret 1. præmie på
7.000 kr.! – Den 27., 28. og 30. dec.
spilles to runder kl. 13-18 og 19-24.
Den 29. dec. spilles en runde kl. 19-
24. Fremmøde-grænse 30 min. –
Betænkningstiden er 40 tr./2 t. + ½ t.
til resten. – Indskud: GM og IM gra-
tis. Andre 400 kr. Indtegning og kon-
tant betaling af indskud 27/12 inden
kl. 12.30. – Online-tilmelding på
www.ksu.dk eller til: Ted Sandbech,
Brammingegade 2, st. tv., 2100 Kbh.
Ø, email: ted@adslhome.dk, tlf. 20
10 37 03. Senest fredag den 17. dec. –
Indbydelsen kan ses i sin helhed på
KSU’s, DSU’s og vores egen hjem-
meside (www.oebroskak.dk).

Køge Bugt Vinter 2011 K

12/1 - 23/3. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende onsdage: 12/1, 26/1, 9/2, 16/2,
2/3, 16/3 og 23/3 2010. – Spilletid er
90 minutter til hele partiet med tillæg
på 30 sekunder fra træk 1. – Indskud
er på 100 kr. og heraf går de 70 kr. til
præmier. – Turneringen Elo-rates,
hvis betingelserne herfor er opfyldt.
– Tilmelding senest den 10. januar
2011 via turneringens web-portal

Det Uofficielle DM 2010

i Hurtigskak for Kvinder

Dansk Skak Unions kvindeudvalg indbyder herved
til ‘Det Uofficielle DM i Hurtigskak 2010 for Kvinder’
lørdag den 4. december 2010 i Valby.

Spillested: Skakklubben K41, Mellemtoftevej 11, 2500 Valby
(tæt ved Valby Station).

Turneringsform: 6 runder efter schweizersystemet. Der spilles i én
gruppe. Udenlandske kvindelige spillere kan deltage og vinde
præmie, men kan ikke vinde titlen. Vi opfordrer også skole-
skakspillere og utrænede skakspillere til at deltage (der vil også
være mulighed for at vinde præmie for dem).

Betænkningstid: 30 minutter pr. spiller pr. parti.

Turneringsstart: 1. runde sættes i gang kl. 10.00.

Præmier: Vinderen erhverver titlen ‘Uofficiel Danmarksmester i
hurtigskak for kvinder 2010’. Titlen kan kun vindes af en spiller,
der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfælles-
skabet. Ved ligestilling om titlen spilles omkamp som lynskak.
Ender omkampen uafgjort, afgøres placeringen efter korrektion.
Præmierne følger placeringerne og kan ikke deles.
• 1. præmie: Minimum 1000 kr.
• Øvrige præmiers antal og størrelse bestemmes af deltagerantallet.

Der vil være præmieoverrækkelse ca. kl. 18.15.

Kantine: Drikkevarer forefindes på spillestedet. Der planlægges en
frokostanretning (lille buffet) kl. 12.15, som kan købes for 30 kr.

Spørgsmål og tilmelding: Senest onsdag den 1. december kl.
20.00 til Thorbjørn Bromann på email: bromann79@hotmail.com
med navn, klub, ratingtal, telefonnummer, email-adresse, og om du
ønsker frokost-buffet.

Deltagerliste m.m. opdateres løbende på Facebooksiden
‘Det Uofficielle DM i Hurtigskak for Kvinder 2010’.

Indskud: 100 kroner. Spillere under 20 år dog 50 kr.
Fremmøde og betaling af indskud: Senest kl. 9.45.

www.sydskak.dk/turnering/kbv2011/,
hvor der også kan fås yderligere op-
lysninger om turneringen.

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Post Danmark Cup
7/11
Svogerslev EMT
26/11 - 28/11
ØBRO Nytår
27/12 - 30/12
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

ChessBase 11
Hvordan forbereder man sig bedst til et parti?
Det er selvfølgelig vigtigt at have et åbningsrepertoire, som man
stoler på, men hvad plejer modstanderen at spille mod det, og

hvilke informationer har modstanderen om
en selv?
Alt dette og meget meget mere kan man få
styr på med ChessBase-programmet, og nu
er der en helt ny og banebrydende version,
ChessBase 11.
Et must for den seriøse turneringsspiller.
Chessbase 11 fås i 3 udgaver: Starter-
pakken, Megapakken og Premiumpakken.

Fra 1400,- kr.

I starterpakken får du:

Kasparov vs Karpov
Mellem 1984 og 1990 spillede Kasparov og Karpov
fem udmarvende matcher om verdensmesterskabet.
Kasparov beskriver disse i serien ‘Kasparov on
Modern Chess’.
I dette fjerde bind analyserer Kasparov alle partier
og matcher mod Karpov 1988-2009 med særlig
vægt på den femte match, som spilledes i New
York og Lyon.
432 spændende sider til kun 329,- kr.

The Complete C3 Sicilian
Alapin-varianten i siciliansk, 2. c3, er meget
populær blandt både amatører og professionelle.
Skrevet af den anerkendte ekspert Evgeny
Sveshnikov.
Bogen er uundværlig for mestre og alligevel nemt
tilgængelig for spillere på langt lavere niveau.
576 sider kun 249.- kr.

King's Gambit
Og så har vi noget for romantikerne, Kongegambit,
så bliver det ikke bedre ... ☺
Nikolai Kalinichenko er forfatter til denne spæn-
dende bog, og der bygges op omkring 300 partier
helt frem til 2009.
347 sider i en præsentabel hardback udgave
til kun 219,- kr.

• ChessBase 11.
• Integreret CB online database med mere

end 5 millioner partier.
• Fritz 6-og Crafty.
• Spiller-encyklopædi med mere end

30.000 billeder.
• ChessBase Big Database 2010 +

voucher til Big 2011 + automatisk
opdatering til 31/12 2011.

• ChessBase Magazine
i et halvt år: 3 numre
på DVD + print.


