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Adr.:

den Rakkefelge,

hvori han helst onsker Promicrno uddelte; ”Forfattoren vil da ved
Tordelingen tage Hensyn Nertil, idet det for ovrigt bemeerkes,. alt Lös"
ningerne vil blive

Tiden mellem
modes

om

ordnede. efter

det

anvendte

den Dato, Tidsskriftet modtages,

at opgivo,

[

d. v. s.

hvilken Lgserne an-:

Afsondelsosstemplets Dato,

732, St. Zämmermånn, Boleslav.
(,Svetogor5)
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vafhiongig ad, hvorvidt .de vise sig korrokto eller oj; netop det, at
deres Korrekthed eller Ukorrekthed overhovedet bestemt kan paavises,"bringer dem Daden. De dele i saa "Henseönde Skrebne med. alle de. :
livlige, ,interessante" Spilanbnoinger, hvis Forsvinden fra den alvorlige
Turnerings-

og

Matchprasis

begrodes

af saa

mange

,Skak- Roman-

tikere". Naar: disso' skyde Skylden paa den Professional- Karakter,
"som den moderne Mosterpraxis mere og mere har antaget, og som
gjor,

ac ingen ter vove sit Skind i en livlig og kombinationsrig Spil-

nabning,

have

vestntlige og

de vel ikke ganske
mere

de overso dog meget

Uret, men

berettigedeIMomenter.

er

Skaktheorien

nu” til

Dags svulmot' sanledes op, al det er blevet ganske uoverkommeligt at
beherske den i dens fulde' Omfang; man or ngdt til at begraense sit
ertoire af Anabninger, og det vil gansko naturligt först og fremmest .

aa ud över de, hvis Theori.er blevet most volumings,

d.v.s. netop-

E

for den,

der

morsomt

för

kan

sin

interessante";

hvor.

agefter spiller Partiet
piller en selv,

inleressänt

igjennem," or

naar han

ilgner bedre udenad.
an ser ofte, at netop
licorien, ialtfald overfor
d Forkjerlighed veclge
nger,.

det ond

taber

ot Parti,

det

kan

dög

vare

mindre

fordi Modstanderen

Men. dette er langtfra den eneste Grund.
Spillere, der ero uskdvanlig' bevandrede i
Modstandere, om hvem det samme gjolder,
de simpleste, analytisk mindst underspgte

Og det med. god Grund,

Man

kunde

som et anti-,ro-

4 Paradox opstille folgende Inddeling af Spillene: de -»MOLho”. or de, hvor Kombinationerne forekomme alleredei Aabningen
golig stagi Bogen, og de ,kedelige", hvor Kombinationerne först.
ade pan et senere Stadium og maa findes mM Spilleren selv, En |
ill naade,

der er gjörmemanalyseret ud over en vis Granse, egner

ikke: til praktisk Brug.
r i afgjort Fordel,

Hvis Analysen har paavist, ab en ' al Par-

er det strax klart, at det forholder sig san;

xisterer Droming- ,gambitton"
overhovedet ikke . more som
og" derfor forex Muziogambitten trods enkelte haablese Opsöringsforseg kun en uhyggekig Tilvserelse som ',Lig 1 Laston"
skjollige theoretiske Haandboger. Og selv om Analysen har
i lige Stilling, ville de forudgaaende Kombinationer i Al-.
ied ved Afbytning o. s, v. havo simplificeret Spilleti den Grad,
sa
tommelig blottet for Interesse at fere det videre; Og

Til Orientering 1 den nordiske Gambi
| Ar H. Krause. |

Allo Gambittor have af Naturen kun enn bogramisot
|
Laengden kunne de ikke modstan Annlytikornes Angreb D, 08 ddot

ationsrigere en Spillemaade er allerede i Aabningen, desto
Analysen kunne bemsgtige sig den helt og holdent, Det
til,-at visse Gambitter, som £f Ix, Pierce-Gambit, allerede

bare Dadsmeerket paa deres Pande; denne overordentlig
'(Jambit or, som bekjondt, blevet analyseret i en forJdstrekning og nesten aldrig spillet, En nedvendig Forud»

solning

for, at än Gombit: kan, före: eb langt oc kraftigt Liv,
uigreb i "the long run",

den giver Lejlighod. til-c

Afgjorolsen til et saa sont Stadium
kunne

näsa

det.

här veret

Det

åt

er,

andrey der blot endnu ikke rot hiäyo yundet Livskraft: "Der tilkommer
de nordiske Spillere Atren al at have introduceret -to Gambitter,. der

som” udskyder.

on viesontlig medvirkonde

> svare til de Fordringer, der mana stilles til:en praktisk brugbar Gani-

ikke

af Partict, at Analytikernö

Grund. til.

i

den heje Yndest, bvori Evansgambitten har staact, at man saa lehge >,
mente, at Normalangrebet, der paa "en i alle andre Gambitter. NÖp-.

vanskelig at analysere,

igjem. Nej, Ulykken

er,

al don

Anskuelse

mere. Og- mere - trenger”

igjennem- (og snart vil viore enekerskendo),' at de. respektivö Gambit- :
trick ganske hörtset. fra "deres: Karakter: som Öfre ere svage oc uener
giske, det, vil sige, ar Sort ved at ofslad Gambitton kommer. i Forde
eller ialtfald Taar et. lettere. o£ pan. Ångrobschanor. -vigeré Spil, end

efter

simple: Udfiklingstrook. frå IHvids

Vedkommende. or det vel

ikke almindelig

Side. " For. Fyansgambilten
orkjendt;

men

derför. ikke:

mindre sikkert, at. allé Angrobsforsog efter 4 +. Lio5-h6 .
Hvids Ruin, 0og at den eneste nogenlunde” tillr edsstillonde For taiöttols
for Hvida er identisk med en Variant al Qluoco pidnissimo (den, Bird'sko
som ingen, selv ikke den ivrigste Dyrker af denne underhölderide ö
cnergisko: Spilaabning, mere falder paa at anvende, Og hvad Konge
— gambitten angaar, max det t dog stag klart for enhver obhildet Betragte
”at et Treck som'2 f2—14, der intot angriber, intet bidrager til |
:-viklingen, kun blottor Hvids Kongofloj, nadvendigvis maa voor BY
det vil ogsna vise sig, at Sort ved det simple Trek 2. Le8:

vinderI & 2 Trick i Udviklingön,
Sikl kerhed skaffor sig .ot Angreb,

og at han ved 2 , , d7—d5.

at den modtagne Garmbit skal vwro san -

at-kun

on langvarig Pr axis kan afgjore Spargs-

- maalet om dens Korrekthed, og for det midet, at Modparten ikke ved
at afslan Gambitton kan skaffe. sig Angrebet eller blot Initiativet.
Den ene, Frums Gambit, er figtignok ikke udex Mangler; dels.
or Ängrebets Retning san skar pt bestemt, ab Analysen derved i hoj |

nadet: Maade fyldestgjor- den nevnte Fordring, var den vette” Fort-.:
svottelso. Det samme gjelder. om end i mindre Grad om > adskillige"
Varianter al Köngegamhitton, . Ålligevel er saavel Kvans- som” Könge- ”
gambillen indtraadt i en aff eldig Alderdomsperiode og se: deres. snar-lige: dödeligeé Afgong i Mede, "Hvorfor? Ikke: blot, fordi man allerede.
vilde kunne fylde tykke "Pind med f. Ex, de endelose og resultatlose.

" Forhändlinger över Kiesoritasky gambitllen; ikke fordi Sporgsitanalet om
"deres Korrek thed er afgjorb — .dertil er der endnu et- godt 'Btykke.

"bil, allsaw for det förste,

Grad lettes, dels, hvad der ev virte, kan den. kun. komme, til. Anven- >.
"delse efter et med Rette sjeldent anvendt Tr: sk fia Hvids Side: Den

.

anden derimod, "den nordiske Gambit, er efter min 'Mening det fuld- somna Ideal af, hyad en "Gambit skal vioro, og fortjener langt mere t tögnelsen ,Gumbil" slet OR ret end Kongegambitten, De indledende
k, d2—d4 og:o02-—c3, ere begge. kraftige. Angrebstreok, der aabne

älrige” Angrebslinier for: Hvid, ingen ar Betydning for "Sort; heri: lig
r ex Borgen. för, at Sort ikke let vil kunne skaffe sig"Modangreb,
I
ved 'Kontraofré,
At Gambittens Korrekthed hyerken er sikkér
sandsynlig,' er ingen. Mangel, tymrtimod;' hvis sax var, vilde de
steSpillere afslag elor undvige den, > Hvori ligger det da, ab denne

strecffelige Giambit hidtil udenfor de. nordiske Riger. har fundet saa
ec Anvendelso? - Hovedsagelig

vistnok

deri,

al man har. ment ved

+: d7—d5 eller Ddö-—07. strax at Kmmo. reducere Hvids' Angreb in

Der

er fra enkölte Bider,

halvt

soma Undekyldning

, blevet henvist til, at de danske Spillero enduu
ave indfriet et gammelt. Lefte öm at lovere Skakverdenen en
se af den nordiske Gambit: "Donno Bebrojdelse er ikke uden

tigolso,. Lige

san vist som en salt for vidt dreven Analyse er

sonndo. for om: Gombit, ligo

saa sikkert kan den

ikke vente at

der vel ikke er. uomtvistelig kor

men dog ialtfald adskilligt kraftigere og navnlig renére (9: mindré nd
for. rodansrfen) ond det, Hvid Oppaar, |naar Gambitten modtaga

nemnte > Romontikere,

ligger

en Garinti

fremkomme

at dor

i en

kombinationsrig

Aabning 1.

|

for, at der i vedkommende Parti overhöv

Kombinationer,

de Mevnte dadfodte;

Heldigvis or det ikke saa slemt;.. Ö

afdede og deende Gambitter

findes

der

säclso

noenlunde

: Jeg väd Inu i meget väl, aat. den
nanacer, hvad der. saaledes mana til

"en Begyndelse maa gjores; mere ”kompetonto Erafter
0 fuldföre Arbojdét. Idetmindste haeber jeg dog at kiänne
autoriserede Theori har givet en sansko utilstrukkelig

>

:

Spillet

