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ved IM Carsten HØi
Julemåneden bliver i Vanløse Skakklub indledt på
fornem vis, da det er .lykkedes bestyrelsen at få
IM Carsten HØi til at give simultanopvisning ons
dag den 7/12.

Arrangementet, som starter kl. 20.00, indledes
med at Carsten HØi viser et af sine partier. Her
efter starter simultanen. Tilmelding foregår i
klubben. Deltagelse koster 25 kroner for senio
rer, og er gratis for juniorerne.

Carsten HØi har gennem de sidste 15-20 år tilhØrt
den absolutte elite i dansk skak. Rekordlisten
omfatter bl.a. 3 Danmarksmesterskaber, et hav af
turneringssejre i ind- og udland samt deltagelse
i adskillige skakolympiader.

En interessant ting at nævne i karriereforlØbet
er, at HØi altid har spillet for vores naboklub
BrønshØj Skakforening. Dette nævnes, fordi til
hØrsforholdet til en klub i dansk klubskak efter
hånden er meget lig med det, der findes inden for
fodboldens Superliga.



Et af hØjdepunkerne i karrieren var partiet mod
eks. Sovjetmester Boris Gulko fra skakolympiaden
i Thessaloniki 1988, hvor Gulko stillede op for
USA. Partiet er en virkelig perle, som gav Car
sten HØi 500 velfortjente dollars for turnerin
gens bedste kombination. Partiet bringes her
ukommenteret. Hvis en yderligere uddybning ønskes
henvises til Skakbladet nr. 1, 1989.

Hvid: Carsten HØi
Sort: Boris Gulko

1. d4, e6 2. Sf3, c5 3. e3, Sf6 4. Ld3, b6
5. 0-0, Lb7 6. Sbd2, cxd4 7. exd4, Le7 8. Tel,
0-0 9. c3, d6 10. De2, Te8 11. Sfl, Sbd7
12. Sg3, Lf8 13. Lg5, h6?! 14. Ld2, Dc7 15. Lc2
Ld5 16. b3, Db7 17. Sh4!, b5 18. Dd3, g5
19. Sf3, Lxf3? 20. gxf3, Lg7 21. h4!, gxh4
22. Se4, Dc6 23. Khl, Sh5 24. Tgl!, Kf8(?)
25. Txg7!, Kxg7 26. Lxh6+!, Kxh6 27. Tgl!, f5
28. De3+, f4 29. Sxd6!!, Dxd6 30. Dd3, Sf8?
31. Dh7+!! 1 - 0. Der er jo mat i næste træk på
g6.

Slutstillingen:

Et meget flot
parti af Carsten
HØi.

Husk at møde op
den 7/12, og giv
ham kamp til stre
gen!

Redaktionen
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25 å..r bag Byzanzs mur~

En efterårsaften i det sene anno Domini MCMLXXXXIII
satte jeg mig i bevægelse for at støde til vs· IV
hold for om muligt at kunne yde et beskedent bidrag
til den gyldne pointshøst, som Kian, Jesper og de
andre gæve medkæmpere i den senere tid har sanket i
lade. Stor var min forbavselse, da jeg intetanende,
og beklageligvis en smule efter starttidspunktet,
så sagte som muligt af hensyn til de mange letfor
styrrelige tanker, der allerede udtænktes i dette
hyggelige, tyste lokale, søgte at snige mig ind ad
døren uden at blive opdaget; men bremsedes i mit
forehavende af vor Store formand Knud, som i alt
andet end stilhed insisterede på at forstyrre samt
lige de tilstedeværendes sårbare planer. På selve
tærsklen blev jeg stående og erfor, at kvælden
under alle omstændigheder gav gevinst i form af en
dejlig flaske rødvin samt en elskværdig jubilæums
tale fremført på vanlig sikker og lydhØrsfremma
nende vis i anledning af, at der minsandten er hen
rundet et kvart århundrede, siden undertegnede
dengang i '68 for første gang bænkede mig foran den
konge, hvis overlevelse fra nu af afhang af min
snilde og forudseenhed.

I alle fald; tak for vin og venlige ord! Så
meget desto mere betænksomt i betragtning af de alt
for mange gange, hvor både konge og klub mA have
følt sig svigtet af en vexelvis alt for letsindig
eller dorskfremvraltende strategi. Det startede
ellers med ungdommeligt gå-på-mod og uden særlige
strategiske overvejelser. Her et eksempel fra 16/4-
1969:

Hvid: Ego, Sort: Frans Bendix. Birds åbning:

1.f4, Sf6 2.Sf3, b6 3.e3, Lb7 4.b3, e6 5.c4, Sc6 6.
Lb2, Lc5 7. a3, De7 8.Ld3, Sa5(?) Enten af vanvare
eller for at lave rav i den på droningeflØjen.
9.b4, Lxb4 10.axb4, Dxb4 11.Lc3, Db3 12. Dxb3, Sxb3
13. Ta3, Sc5 14.Le2, 0-0-0 Dristigt, men Frans var
også ung, måske yngre end jeg? 15.Txa7, Sa6 16.Sa3,
c6 17.Ld4, c5 18. Lxf6, gxf6 19.o-o, Kb8 20.SbS,
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Thg8 21.Tal, d5 22.Sel? Et supersubtilt sikkerheds
træk, der synes at forvarsle byzantinismen; hvorfor
ikke simpelthen Txa6? dxc4 23.Txb7, Kxb7 24.Lf3+,
Kb8? Ville det ikke være billigere at slippe en
qualitet med Td5? 25.Txa6, Txd2 26.Txae++

Imidlertid, midt i den ungdommelige kækhed og
djærvhed kunne der forekomme de mest kataklysmiske
kix, der slog ned som lyn fra en klar himmel. Jeg
kan med beklagelse finde talrige eksempler. Her,
til minde om Ib Balle, der desværre alt for tidligt
er afgået ved døden, et flot, men rystende lynned
slag afsendt den 3/12-1969:

Hvid: Ib Balle, Sort: Ego. Siciliansk "Balle-gam
bit":

l.e4, c5 2.b4, cxb4 3.a3, bxa3(?) Grådigt & opti
mistisk. 4.Lxa3, d6 5.Sc3, Sf6 6.Lc4, g6 7.Sf3, Lg7
8.Sg5, o-o 9.Df3, h6 10.h4!, hxg5 Grådigt & opti
mistisk 11.hxg5, Sd7 12.Dh3, Te8 13.Dh7+, Kf8

14.Se2, Sb6 15.Lb2, Lxb2??? Tankeløst grådigt, med
es holdes skansen indtil videre 16.Dxf7++

Slige oplevelser bragte mig på filosofiske tanke
spor. I stedet for at studere åbningsteori o.lign.
GAB-GAB funderede jeg over et teoretisk spørgsmål,
som opkastedes af en vis hr. dr. O.H.Krause engang
i begyndelsen af århundredet: Er åbningsstillingen
vunden for hvid?

Udfra egne erfaringer m.h.t. vanskelighederne ved
at omsætte endog flere mertempi eller brikkers
overvægt til gevinst, konkluderede jeg: Afgjort
nej! - Hver gang hvid/angriberen finder pa et ag
gressivt træk, råder sort/forsvareren altid over
mindst et blokerende svartræk; ifald han da tænker
sig om! Når visse angribere trods disse odds af og
til får uberettiget held med deres ufine forehaven
de, kan det kun skyldes, at de benytter sig af en
særlig BØH-taktik! Lykkes det på denne lumpne vis
at forskrække forsvareren i en sadan grad, at hans
klarsyn formørkes og forvirres, falder fejlene som
appelsiner i aggressorens turban; og BØH-taktikken
har fejret endnu en usaglig triumf.
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Det siger sig selv, at jeg ikke mente at kunne
anbefale mig selv en så barbarisk taktik. Ikke blot
ædle motiver forbød det. BØH-taktikken er også mere
anstrengende end den trygge hvile bag egne brikkers
solide murværk. Angriberen lægger så vist et pres
på sig selv, når han spiller imod bedre vidende og
selve spillets ånd. Let opstår der blottelser bag
ude; og for hver gang angriberen har ti BØH-træk at
vælge imellem, bØr forsvareren stille og roligt
kunne finde mindst et sagligt og stillingsforbed
rende. Endelig havde jeg ikke indtryk af at have
talent for at forskrække.

Alt i alt stod det mig lysende klart, at jeg måtte
lægge allerstørste vægt pa defensiven. Som inspira
tionskilde forekom det Byzantinske riges historie
mig velegnet. Mens det overmodige Rom allerede
plyndredes af gotherne i år 410, så holdt Østrom,
det hellige Byzanz, stand mod kroniske & kontinuer
lige stormløb fra horder af barbarer og arabere,
(fraset den begrædelige borgerkrigssituation i
1204) indtil hin fatale 29. maj 1453, hvor de van
tro tyrkere ved hjælp af illegale midler som krudt
og kugler fik slået hul på Konstantinopels 1100-
årige murværk. En titansk defensiv var omsider
slået; men med midler, som heldigvis ikke kan an
vendes i vort hellige skakspil.

Men hvordan kunne en sådan defensiv overhovedet
triumfere over en periode af mere end 1000 år? Så
sandelig en bedrift der maner til eftertanke! Så
meget desto mere som byzantinerne ingenlunde var
hårdføre spartanere, men tværtimod berygtede for
deres dekadente, byrokratiske livsførelse, for
hvilken de kØbte sig syndsforladelse gennem vældige
fejlinvesteringer i gyldne kirker og klostre!?
Elementært, kære VS'ere! Byzantinerne lod sig ikke
forlokke af imperialistiske sirenesange! Langt
hellere satsede man på status quo. Bag metertykke
mure levede man i tilfredshed med remis, idet man
dog ikke fraskrev sig sejre, der kunne vindes på et
risikofrit grundlag; gerne ved hjælp af skinmanøv
rer og snilde tricks eller ved simpelthen at lade
angriberne storme sig trætte. Kejser Basilius Bul
gardræberen (976-1025) kunne kun få sit grumme til-
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navn, fordi bulgarerne var kommet for langt frem på
banen. Uundgåeligt mistede man i ny og næ en del
territorier, såsom exarchatet Ravenna, hvor man dog
stadig kan opleve kejser Justinian (527-565) og
hans (ex-cirkus)dronning, Theodora, på hver sin væg
overfor hinanden, flankeret af hvert sit følge af
biskopper, ryttergeneraler, hofdamer o.lign. slag
kraftige officerer, stirre på een med uudgrundelige
mosaikØjne. Men selv når det sA sortest ud, kunne
kejseren/kongen undgå matten, som da de arabiske
belejringer af Konstantinopel 673-678 og efterføl
gende 717-718 begge endte med angribernes nederlag.

Gradvist blev min spillestil mere og mere byzan
tinsk inspireret, i teorien i hvert fald. Thi til
min stadige undren bedredes mine resultater ingen
lunde af denne eneste rigtige taktik. Næste gang
måtte jeg være mere på vagt og bygge murværket
tykkere!

For år tilbage har jeg beskrevet et par kærkomne
resultater for den byzantinske spillestil; og hel
digvis kan jeg også fra nyere tid fremdrage eksemp
ler på, at det er lykkedes at triumfere over den
barbariske BØH-taktik. Her imidlertid et middelal
derligt fra 27/2-1980:

Hvid: Ego, Sort: Peter Semberg. Katalansk.

1.Sf3, Sf6 2.c4, es 3.Sc3, Sc6 4.g3, e6 S.Lg2, Le7
6.d3, o-o 7.o-o, d6 8.Ld2, a6 9.e3, TbB 10.Se2, es
ll.a4, e4 Det er altid et dumdristigt togt at be
give sig over brædtets midte, og her straffes det
for en gangs skyld efter fortjeneste, omend det
koster tålmodighed og forsvarstropper. 12.dxe4,
Sxe4 13.Sf4, Lg4 14.h3, Sxd2 15.Dxd2, Lxf3? Havde
det mon ikke været klogere at følge trompetens
skrald og have trukket sig tilbage til f.eks. d7?
16.Lxf3, Se5 17.LdS, Groft provokeret er timen
oprunden, hvor man må sende en fortrop ind i fjen
deland. bS 18.axbS, axbS 19.b3, Dd7 20.Kg2, bxc4
21.bxc4, Tb4 22.Dc2, TfbB 23.Tabl, Da7 24.Sd3, Sxd3
25.Dxd3, Tb2? Forhastet rulles et stormtårn frem
mod de ubrudte forsvarsværker. 26.Txb2, Txb2
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27.DfS(!) Situationens alvor retfærdiggør et modan
greb. Og straks man mumler BØH, bliver den ellers
så kække angriber forskrækket Ld8? Jeg ville her
anbefale Lf8. 28.Tal! Et forsvarstræk, der frem
byder en åbenlys faldgrube kombineret med en over
raskende mulighed for angreb på selveste "tyrkernes
teltlejr." De7 29.TaB, g6 3O.DcB, Dxe3 Angrebet
forsøges fortsat, skønt pashaens liv er i fare.
31.Dxd8+, Kg7 32.DfB+, Kf6 33.Dxf7+, Kg5 34.h4+,
Kh6 35.DfB+, Kh5 36.Lf3+, opgivet.

Gammel sandhed ruster ikke! Thi et oldkirkeligt, og
utvivlsomt byzantinsk dogme, fastslår følgende:
Sicut erat in principio, et nunc et semper = S~le
des som i beqyndelsen, således også nu og i al
evighed! Så sandt, så sandt, i det mindste hvad
angår vort ædle skakspil, hvis regler slet ikke har
ændret sig i lØbet af mine 25 år ved skakbrædtet.
FØlgelig vil man, så længe der findes angrebsspil
lere, altid kunne fejre byzantinske triumfer. Her
en næsten nutidig, afspillet den 1/3-1994:

Hvid: Flemming Bruun, Sort: Ego. Kongeindisk,

1.d4, Sf6 2.c4, g6 3.Sc3, Lg7 4.Sf3, d6 5.e4, Sbd7
6.Le2, o-o 7.o-o, e5 8.dxe5, Almindeligere er d5,
men det valgte er maske velegnet, hvis man hurtigt
vil frem i vognen. Sxe5 9.Sxe5, dxe5 1O.Dc2, c6
11.Tdl, Dc7 12.Le3, Le6 13.LcS, Tfd8 14.TxdB, Txd8
15.Lxa7?? Den iltre lØber lØber bardus i en egent
lig ikke særlig usynlig fælde b6 16.Tdl?!, Dette
har vel været pointen. Slår sort på dl, fØlger
17.Dxdl, DxLa7 18.Dd8+, Lf8 19.Dxf6 .. Men hvorfor
dog slå, når man nemt har fanget en forvorpen an
griber og bondetager? Sd7(!) Ogsa Ta8 sikrer fang
sten, men stillingen, efter at springeren får lov
til at blande sig, konsolideres yderligere. 17.Da4?
Et mislykket angreb kommer sjældent alene. I forsøg
pa at undsætte isolerede fortropper sendes flere
styrker ud til en uvis skæbne. Ta8 18.Lxb6, Sxb6
19.Db4? Som sagt .. Lf8 20.c5, Sd7 21.Sa4, Da7
22.b3, Sxc5 23. Opgivet
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JØrgen og Eigil bemærkede med en vis forundring, at
det var lykkedes mig at vinde, uden at en eneste af
mine brikker havde overskredet brædtets midte. Kan
dette mon bringe mig i Guiness rekordbog under
"Mageligste skakspiller?" Eller heldigste? Hvid
kunne for så vidt have fortsat kampen med en lØber
i undertal, og efter afviklingen 23.SxcS, Lxc5
24.Del. ville sort nok have været nødsaget til at
vove sig over midten i et ganske vist lovende for
søg på at høste sejrens frugter.

Som det måske fremgår af ovenstående, er byzanti
nismen afhængig af ubesindige angrebstræk, hvis½
point skal forvandles til et helt. Og hvad så?
Gælder det ikke generelt, at ingen kan vinde uden
modstanderfejl? I bekræftende fald har vi og Dr.
Krause fået svar på et af skakkens største mysteri
er.

25 år bag skakbrædtet har således ikke kunnet rokke
min opfattelse af skak som et dybest set byzantinsk
spil. Og dog har jeg ofte måttet sande, at der er
grumme langt fra teori til praksis. Til min stadige
undren har jeg måttet konstatere, at byzantinismen
stik imod al retfærdighed sjældent er synonym med
gode resultater. Om årsagerne til dette paradox kan
der gisnes; og jeg gisner på, at vor anti-byzantin
ske samtid skaber en sådan rastløshed, at det er
svært at sidde på hænderne og tænke, før man træk
ker. Som Gnags synger: "Det hele bli 'r urolig' og
uroligere." Og uden ro og omtanke bliver byzanti
nismen en farlig taktik at benytte. Hvorimod an
griberen er i pagt med vore brølende 9O'ere og kan
drøne deruda' uden sjælelig omstilling, når han
sætter sig foran skakbrædtet. Og når fejlene begås,
så befinder angriberen sig tæt på gevinsten, mens
byzantineren først skal omstille sig til en uvant
situation, og derfor enten helt overser en plud
selig chance for modangreb eller også spilder kost
bare træk på at komme i omdrejninger, hvorefter
angriberen allerede er parat til nye BØH-træk.
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Sørgeligt nok kan jeg derfor ikke anbefale mine
brave med-VS'ere at annamme byzantinismens evange
lium. Det kunne føre til stribevis af nedrykninger
for samtlige vore hold.- Medmindre vi da i klubben
kunne udsprede en ånd af vederkvægende ro og tyng
de, som hensatte enhver holdspiller i den rette
byzantinske stemning allerede ved partiets start.
Men er det realistisk at gøre forsøg på at ,~mskabe
klubhuset til et lille Konstantinopel, ligg~pde som
en urokkelig ø midt i en brølende omverden? .Næppe!
Følgelig, kære VS'er, spil du fortsat efter-den
stilart, der passer dig bedst, hvad enten det lig
ger til dig at kæmpe som de gæve gallere, vilde
vikinger, robuste romere, heroiske hellenere, brave
britanniere, nordnorske nordmænd, stive svenskere
eller joviale jyder. Blot du vogter dig for at
spille som die dumme Dænen!

Finn G. Madsen

Fra BOG-dagbogen

Jeg startede vinterturneringen med en god vunden BDG, den vil jeg ikke vise
endnu, derimod vil jeg som det redelige menneske jeg er vise mit første nederlag
i denne sæson med BDGen. Det var Niller der vandt, og det interessante var, at
ban positionelt stod rigtig skidt, men kombinerede sig ud af det.

Det gik sådan her:

1.d4 e6 2.e4 dS 3.Le3 - sådan kan man invitere til BDG når der forsøges med
fransk forsvar - 3. - dxe 4.Sd2 - dette er fordelen ved 3.Le3, springeren kan gå
til d2 uden at blokere for løberen, og derved bliver der mulighed for et senere
c3. 4. - Sf6 5.f3 Sd5!? - dette træk har jeg aldrig set før, det ser meget aktivt
ud, men med de tempotab der følger, tvivler jeg på at det er en god ide for sort
6. De2 Sxe3 det var mange træk for en god springer at bruge for at likvidere en
forhoidvis ufarlig løber ! 7.Dxe3 exf3 8. Sgxf3 c6 9.Lc4 - måske var Ld3
bedre - 9.- Sd7 10.SgS Sf6 11. 0-0 (?) - den lange rokade, som jeg normalt
foretrækker som hvid i BDG, var vel egentlig også at foretrække her, men "den
åbne f-linie fristede for meget 11.- Ld6 12. Sde4? det ligner umiddelbart et
stærkt træk, med optakt til mange trusler, der er bare noget jeg har overset:
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12. - Lxh2! av for pokker, den kan jo ikke slås på grund af familieskakken på
g4 13. Khl Sxe4 14. Sxf7? når man først een gang er blevet ør i hovedet laver
man flere fejl 14. - Dh4 15. Dh3 DxD 16. DxD 0-0 17.Sxh6+ gxh6 18.TxT+
Ke7 19.Tel Sd2 men ak, hvid er kommet ud af det med en officer for lidt.
Jeg haltede videre nogen tid endnu inden jeg opgav.

Det var ganske fikst som Niller snoede sig ud med 12. træk, jeg vil aldrig mere
undervurdere Hr. Rendlev. Spoler vi tilbage, kunne jeg i stedet for det fatale 12.
træk Sde4 f.eks. have spillet 12. Dh3! - og hvid havde stået positionelt og
terrænmæssigt overleget med fastholdt angreb - altså rigelig kompensation for
den bonde, som jo i denne måde at spille skak på bare står i vejen for en
ordentlig udvikling af officererne. Stillingen efter 12. Dh3 viser efter min

mening klart at sorts 5.te træk Sd5, som han var så stolt af , ikke er godt, det
tog sort tre træk at komme af med den gode springer, og to yderligere træk at
erstatte den med en anden springer på samme sted f6, og hvad nåede hvid ikke
på de 5 træk!?
Ja ja, sådan parlamenterer man jo når man ikke vandt.

Jens W.
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K41 RØgf~i 1994

Når man en enkelt gang deltager i turneringer ude
i byen, er det sjældent, at man støder på spille
re fra Vanløse. Hvorfor ser man aldrig ... Man
havde hØrt, at jeg havde vundet 45 ratingpoint i
en lille turnering i sommers, hvorfor man gerne
ville se et indlæg fra pågældende turnering. Jeg
fik aldrig taget mig sammen til at kradse noget
ned, men besluttede mig i stedet for at skrive
noget fra den næste turn~ring jeg deltog i:

Hvid
Sort

JØrgen Nielsen VanlØse / Aakirkeby
søren Nielsen K41

1.d4,Sf6 2.Lg5,e6 3.e4,Le7 4.e5,Sd5 5.Lxe7, Dxe7
6.c3,O-O 7.Sf3,b6?! (Min modstander angiver selv
7.-,c5 som mere aktivt.) 8.Ld3, Lb7 9.Le4?! (Ind
ledning til en masse komplikationer. Rokade eller
9.Dd2 ville klart være mere solidt.) 9.-, Se3(!)
10.Dd3(?),Sxg2+ 11. Kdl,Sf4 12.Dc2,Sc6 (Endelig
ikke 12.-,Lxe4??, der samtidig er selvmord for
krikken på f4.) 13.Lxh7+,Kh8 14.Le4,d6 15.h4,dxe5
16.Sxe5, Sxe5 17.Lxb7,Tad8 18.Sd2,Sed3 19.Sf3,c5
(Måske 19.-,eS ville skabe flere åbne linier for
sort at arbejde i.) 20.Le4,cxd4 21.Sxd4,Sc5?

Bedre 21.-,Sb4!;
man kan selvføl
gelig ikke slå,
da sort derved
vil trænge ind
via d-linien.

22.Kcl,Df6 23.b4,
Scd3+ 24.Lxd3,
Sxd3+ 25.Dxd3,e5
26.Df3,Dh6+
27.De3,exd4
28.Dxh6+,gxh6
29.Kd2,dxc3+
30.Kxc3,Td7
31.Tadl,Tc8+
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32.Kb3, Tdc7 33.Td4,b5 (Måske 33.-,Tc3+ for at
søge initiativet.) 34.Th3,Ta8(?) (Virker på mig
alt for passivt.) 35.Tf3,a5 36.bxa5,Txa5 37. Tf5,
Tca7 38.Td2,Ta3+ 39.Kb4,T3a4+ 40.Kb3,Ta3+
41.Kb4,T3a4+ 42.Kc5,b4 43.Kc4,b3+ 44.Kxb3, Ta3+
45.Kc4 (Valget blev baseret på en fejltagelse.
Ved at ofre bonden på a2 kunne kongen muligvis
være kommet i sikkerhed på kongeflØjen, hvoref
ter hvid kunne forsøge at snyde sort.)
45.-,T7a4+ 46.Kb5 (Øv, desværre ikke 46.Kd5?? på
grund af 46.-,TaS+ 47.Ke4,T3a4+ 48.Td4, Txd4+.)
46.-,Ta5+ 47.Kb4,T3a4+ 48.Kb3,Ta3+ 49.Kb4, R

Remis

Forresten skal jeg da lige bekræfte den opmærk
somme læsers ide, om at 9.-,Se3 faktisk er en
fejl. Ganske simpelt spiller man selvfØlgeligt
10.Lxh7+,Kxh7 11.fxe3 fulgt af rokade. Men 9.Le4
er en fejl, da sort stærkt svarer 9.-,f5!, hvor
efter hvid mister centralfeltet e4.

Turneringen K41 RØgfri spilles 5 tirsdage, mens
K41 RØgfyldt damper af de efterfølgende torsdage.
Jeg må erkende, at turneringer, der strækker sig
over lang tid ikke ligger godt for mig, men ga
ranteret vil tiltale andre af denne klubs medlem
mer (min opfordring til at vise flaget bare lidt
mere). Mit resultat af K41 RØgfri blev et tab af
4 ratingpoint (2.5 af 5) i en monradgruppe, der
strakte sig fra 1141 til 1856. Manglende tilslut
ning gjorde turneringen for spredt styrkemæssigt,
men på den anden side beviser denne spredning, at
alle(!) har en chance i diverse turneringer.
De spiller skak derude, lad os være med.

JØrgen Nielsen
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REJSESKAK III

For midler tilvejebragt ved salg af indsamlede
vilde svampe (Trompetsvamp= craterellus cornuco
pioides, på engelsk: horn of plenty) foretog
Dansk Svampesyndikat, bestående af min kone, som
er generalsekretær, mig selv, som er præsident,
og min gamle ven skakspilleren Dr. Browne, som
er forskningschef, i sommer en kombineret ferie
rejse og ekspedition til de skotske hØjlande.
Dr. Browne vil være kendt af opmærksomme læsere
af "Fribonden". Det var ham der, tillige med Dr.
Max, satte Bent Larsen på plads under dramatiske
omstændigheder i Hvidovre i 1985. (Se FB nr. 6
1985). Forekomsterne af cantharellus cibarius,
eller almindelig kantarel, var så voldsomme at
det formentlig ville have taget pippet fra selv
en garvet ekspert som ing. Barkhuus. Vi hjemfør
te et par enkelte kuffertfulde kantareller til
Danmark, idet vi dog ved hjemrejsen fik problem
er med at forklare et noget mistroisk skotsk
toldvæsen at det ikke drejede sig om rusmidler,
men om sunde proteinrige spisesvampe. Briterne
er stort set ikke modige hvad angår den slags.

Vi boede et meget smukt sted som gæster hos Dr.
Browne's veninde. Vi foretog forskellige udflugt
er. Vi konstaterede ved selvsyn at myten om Loch
Ness-monsteret har ikke så lidt på sig, at whi
sky ofte fremstilles med stor kunst og kærlighed,
at skotterne kan lave vidunderligt Øl (fx. St.
Andrew's), at de skotske bjerge er uendeligt
smukke og venlige, og at fx. Hebriderne er mange
rejser værd.

Selvfølgelig var vi ikke kun kommet for at se på
Skotland, men også for at spille SKAK, i hvert
fald Dr. Browne og jeg, og vi fik da spillet 99
partier på de tre uger. Det bØr nævnes at Jens
Windeleff, Vanløse Skakklub, som i mange år har
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været aspirant til Dansk Svampesyndikat, men som
p.g.a. nogle disciplinærproblemer endnu ikke har
opnået fuldt medlemsskab, havde fremstillet et
aldeles fremragende magnetskakspil som matchen
blev spillet på. Særligt nyttige var magneterne
fordi der i matchen indgik nogle krævende whisky
eksperimenter. Herom senere. Det har iØvrigt al
tid været en lidenskab hos mig at se under hvil
ke forhold skak spilles andre steder end i Dan
mark. Ud over enkelte rare steder som Fælledpar
ken, hvor arbejdere i et par menneskealdre har
spillet efter fyraften, Bobi-Bar og Cafe Sommer
sko, hvor skak er velset, og til dels Strøget,
hvor Vanløse Skakklub er stærkt repræsenteret,
så holder skakfolket i Danmark sig stort set til
de ydmyge, skumle og jordslåede klublokaler de
nu kan få fat i, hvorimod man i mange andre lan
de samles på væsentligt mere stimulerende lokali
teter. Man kan bare tænke på "flydende skak" i
de smukke udendørs varme bade i Budapest. Og det
fornemste eksempel jeg mindes er vel om end den
er en anelse pompøs og især selvhøjtidelig "Cen
tralskakforeningen" i Moskva, tæt fulgt af den
nu desværre hedengangne herlige Cafe Neon på Omo
niapladsen i Athen. Om den sidste kan læses i FB
nr. 8, 1984, hvor også cafe-skakken i Rethymnon
på Kreta er beskrevet. Det sidste sted genså jeg
ifjor, og også enkelte af mine skakkammerater
fra 1980-81. Men nu var billedet noget ændret:
man havde fået skakur, og jeg spillede en del
lyn i 38 graders varme med en aggressiv serber.
Og grækerne selv var blevet bedre, men gode tabe
re bliver de vist aldrig. Jeg lØb året fØr ind i
nogle skakspillende tunesere på mændenes tætpak
kede forsamlingsplads i Houmt Souk på Øen Djerba
i Tunesien. De var elskværdige og nysgerrige.
Jeg opdagede at det mærkelige engelske ord for
tårn: rook, må komme via arabisk rokh, som ara
berne nok har lånt fra persisk. Længe red jeg
hØjt på sympatibØlgen efter Danmarks fodbold-EM,
men da det begyndte at se ud til at jeg i læng
den ville tryne de unge tunesere, kunne jeg mær
ke ubehagelige vibrationer,og jeg fik nogenlunde
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behændigt fixet nogle remiser til dem. Balladen
skal finde sted på brættet, ikke udenfor. Korpor
lige tæsk af en dårlig taber, d.v.s. et par or
dentlige gok i hovedet, har jeg hidtil kun fået
af en gammel bekendt efter en god sommerfrokost
på Store Klatredag i Dyrehaven.

I marts i år var jeg igen i Tunesien, denne gang
på rundrejse med en stor flok gymnasiaster. I
den dejlige by Tozeur, på kanten af Sahara, hav
de jeg en eftermiddag for mig selv, og min gode
næse førte mig hurtigt hen til skakstedet i baza
ren. Det var selvfølgelig en cafe, og man spille
de også lige uden for barberens

, y~

salon, og hans kunder måtte tit finde sig i at
skulle sidde godt indsæbede og vente, mens han
var ude og give sit besyv med i de igangværende
partier. Som det fremgår af billedet var han da
også i årenes lØb blevet en smule skelØjet. Jeg
blev hurtigt inviteret ikke til barbering, men
til et parti med en mand som åbenbart nØd stor
anseelse, muligvis stedets mester, med hvem jeg
fik en god kamp.
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Jeg slap min orang-utan lØs på ham
(1.b4!), og da man vist aldrig havde
set sådan en i Tozeur og da den gik
helt godt, tiltrak partiet sig stor
opmærksomhed. Hvis jeg bare lettede
hånden det mindste kunne jeg straks
fornemme de mange tilskueres tilbage
holdte åndedræt, og partiet, som jeg
i øvrigt endte med at tabe, var fak
tisk skægt med voldsomme kampe rundt
i alle brættets fire hjØrner. Bl.a.
var mit al-tårn via bl-b7-g7 i angreb
på hans konge.

Med på rejsen til Tunesien var et af KØbenhavns
gode og stærke talenter, Jacob Sylvan, 2.g'er på
Gladsaxe Gymnasium og godt på vej til de 2300 i
ra+Lnq. Ham sad jeg en de 1 ved siden af i bussen,
og jeg troede først det var køresyge, men det
var nok snarere en slags skaksyge jeg fik, for
han gav mig slemme klØ på brættet. Men han var
absolut en nobel og god vinder. Da vi kom op til
det nordlige Tunesien mødte vi en 60-årig guide,
som jeg straks identificerede som ingen ringere
end danmarksmesteren for 1957, Palle Ravn, den
gang Danmarks talent nr.2 efter Bent Larsen.
Han strålede endnu når han mindedes fx. sin be
rømte remis mod Petrosjan, og han var heldigvis
dejligt skakhungrende, så Jacob fik lejlighed
til at massakrere også ham. Det foregik på strå
måtter på den eventyrligt smukke tyrkiske cafe i
den såkaldte kunstnerby Sidi Bou Said uden for
Tunis by. Jeg fik også chancen, men fik kun nog
le enkelte stød ind og måtte tage imod ikke så
få skarpe ting fra Palle.

I Skotland så vi ikke meget skak; vi boede jo op
pe i The Highlands, og der blev faktisk spillet
om skotlandsmesterskabet nede i Edinburgh. Men
så spillede vi jo de 99 partier på et godt ud
sigtssted ved huset, som vi gæstede i tre uger.
Dr. Browne og jeg har kæmpet mod hinanden siden
vi gik i 1.g, og han var allerede dengang en god
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kombinationsspiller, hvorimod jeg var lidt mere
lad og forsøgte mig som positionsspiller a la Ca
pablanca. Oppe i det skotske hØjland havde vi to
modne mænd den glæde at vore kvinder næsten al
drig brokkede sig over de mange partier. Og man
sad med udsigt til det gode kvæg, de utallige
får, de blØde og varmtfarvede bjerge, himle med
eventyrlige skyformationer og regnbuespektret,
og næsten om fØdderne pA os smuttede de vilde ka
niner, af hvilke den enøjede huskat engang imel
lem snuppede sig en enkelt som den Ad pA stedet.
Man kunne næsten ikke undgå at præstere mindre
værdige partier. Vi gjorde os stor umage med at
undersøge hvilken whisky man spiller bedst pA,
men Dr. Browne havde den fordel at han spillede
godt pA den relativt billige "Famous Grouse",
hvorimod jeg hurtigt fik det problem at jeg næs
ten kun kunne spille pA single highland malt whi
sky, fx. Glenmorangie eller Edradour, men sA
spillede også jeg godt. Mirakuløst nok er mange
af partierne nedskrevet og hjembragt til Danmark,
og forblØffende mange er læselige.

Når vi ikke spillede skak brugte vi meget tid på
sammen med damerne at færdes i bjergene og bak
kerne, ret krævende for seniormidaldrende som os.
Givetvis har dette hjulpet Dr. Browne og mig til
at gøre en interessant erkendelse: at de lette
brikker, i Skotland især lØberne, i mange tilfæl
de er mere effektive, d.v.s. hurtigere og farlig
ere, end fx. de tungere tårne. Og vi spillede en
del partier, hvor kvalitetsoffer viste sig at væ
re gunstigt. Jeg hidsætter nogle få partier fra
matchen.

Parti nr. 1: Hvid: J.H. Sort Dr.B.
Oran-U on the Loose (Torso)

1. b4, as 2. b5, c6 3. e3, Db6 4. c4, Sf6
5. Lb2, e6 6. Sc3, d5 7. Sa4, Dd8 8. b6, c5
9. cxd, Sxd 10. Tbl, Ld7 11. Dc2, LxS 12. DxL+
Dd7 13. Dg4, e5 14. Le2, DxD 15. LxD, f6
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16. Lf3, Sxb 17. Lxe, fxL 18. TxS, Ta7 19. Txb,
TxT 20. LxT, Ld6 21. LdS, Sd7 22. Lc6, Ke7
og senere vundet på Edradour.

Parti nr. 2: Hvid: J.H. Sort: Dr.B.
Stærk lØber
1. d4, dS 2. Sf3, Sf6 3. Lf4, LfS 4. e3, e6
5. c4, Lb4+ 6. Sbd2, c6 7. a3, LxS+ 8. DxL,
Sbd7 .9 . Ld3, LxL 1 o . DxL, 0-0 11 . c 5 , b6
12. b4, a5 13. 0-0, axb 14. axb, bS 15. Ta3,
Dc8 16. Tfal, TxT 17. TxT, Db? 18. Dbl, Ta8
19. Dal, TxT 20. DxT, SbB? (Det var ikke kun
"The Famous Grouse", der spillede Dr. Browne et
puds. Der stod jo en stærk og besværlig lØber på
f4.) 21. DaS, h6 22. DdB+, Kh7 23. DxS og vun
det.

Parti nr. 3: Hvid: J.H. Sort: Dr.B.
MØde med djævlen
1. d4, dS 2. Sf3, g6 3. e3, Lg4 4. Sbd2, Lg7
5. c4, es 6. Le2, exd 7. Sxd, LxL 8. SxL, dxc
9. Da4+, Sc6 10. 0-0, Sge7 11. Tdl, 0-0 12. Se4
DeB 13. Dxc, a6 14. Ld2, bS 15. Db3, KhB
16 .. Lc3, f5 17. LxL+, KxL 18. Dc3+, Kh6 19.SgS(!)
Dr. Browne fortal
te bagefter, at han
omkring det 19.træk
næsten havde haft
det som Robert
Burns' legendariske
figur Tam O'Shanter
der jo mødte djæv
len da han skulle
hjem fra kroen. Her
i partiet stod der
pludseligt en hest
midt på vejen.
19. -, KxS? 20. Dg?
Df7 21. f4+, KhS
22. Sg3+, Kg4
23. Dh6 og han
lagde sig ned til
sit sidste mareridt.
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Parti nr. 4: Hvid: Dr.B. Sort: J.H.
HØjlandslØberne igen
1. e4, Sf6 2. Sc3, d5 3. exd, Sxd 4. g3, e5
5. Lg2, SxS 6. bxS, Sc6 7. LxS?, bxL 8. d3, h5
9. Tbl, h4 10. Df3, Dd5 11. c4, DxD 12. SxD,
hxg 13. fxg, f6 14. c3, Lg4 15. Sd2?, 0-0-0
16. d4, exd 17. cxd, Txd 18. Tfl, Lc5 19. Tf4,
Te8+ 20. Kfl, Lh3+ 21. Kf2, TxS+ 0 - 1.

Parti nr. 5~ Hvid: Dr.B. Sort: J.H.
Endnu flere Highland Runners
1. e4, d5 2. exd, Dxd 3. Sc3, Da5 4. d3, c6
5. g3, g6 6. Lg2, Lg7 7. Ld2, Dc7 8. Sge2, Sf6
9. 0-0, 0-0 10. Sf4, Te8 11. Tel, e5 12. Sh3,
Lg4 13. f3, Lf5 14. Se4, Dc8(!) (Her har vi så
det lovende kvalitetsoffer.) 15. Sd6, Dd7 16. SxT
SxS 17. Sg5, h6 18. Se4, Sa6 19. c4, Td8
20. Lc3, Sec7 21. b4, Se6 22. a4, es 23. bS,
Sb4 24. LxS, CXL 25. as, Sd4 26. Tbl, b3
27. Sc5, De7 28. Sxb3, Da3 29. SxS, TxS
LØberne er klart overlegne. Desværre blev resten
ikke skrevet ned p.g.a. whiskyskifte. Men læserne
kan nok alligevel få sig et lille destillat af
hØjlandstemaet.

JØrgen Holst, Dr.

Litteratur:

1) Skakspilleren II, Politiken 1967.
(Om Palle Ravn).

2) Robert Burns: Tam O'Shanter 1770.
Er oversat af sønderjyden Martin
N. Hansen og har fået navnet
Tammes Sånder.

Afbud meldes til Kjell, tlf. 42 57 22 86.
Træffes han ikke, ring da til Morten på telefon
nummer 36 72 34 58.

19



PROGRAM

Onsdag 9/11 19.30 Holdkampe, 1.runde i KSU

Onsdag 16/11 19.30 5. runde, Vinterturneringen

søndag 20/11 12.00 Holdkamp, 1.hold hjemme
mod Roskilde II

Onsdag 23/11 19.30 Holdkampe, 2.runde i KSU

Onsdag 30/11 19.30 HoldmØder (husk afbud skal
meldes)

Onsdag 7/12 20.00 Simultan med Carsten HØi

søndag 11/12 12.00 Holdkamp, I.hold hjemme
mod Kalundborg

Onsdag 14/12 19.30 Holdkampe, 3.runde i KSU

Deadline:
Indlæg til næste nr. af Fribonden senest d.23/11.

Fribonden udgives af Vanløse Skakklub, som spil
ler hver onsdag kl. 19.30 i lokalerne i Menig
hedshuset JUekistevej 156 ved Vanløse Kirke.

Formand Knud Larsen
Lauritz sørensensvej 11,3
2000 Kbh. F. (Ingen telefon!).

Kasserer Kjell Suadicani 42 57 22 86

Redaktion Lars Martin Pedersen 36 46 34 99
Toftegårds Alle 27, 4.tv.
2500 Valby

Ole Delfter 38 79 11 95
Bogholder Alle 76 A, 3.tv.
2720 Vanløse

Klubbens giro 6 47 84 33


