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 Hvid, Laurids Buskbjerg 1354 – Jørgen Kirch Thomsen 1356, sort 
At spille på sin chance indtil mulighederne er udtømte

Det her parti mellem Laurids Buskbjerg og 
Jørgen Thomsen vil jeg nok kunne huske i lang 
tid. For mig så det lidt håbløst ud for Jørgen, men 
Jørgen spillede helt fint på sin chance. Laurids 
Buskbjerg må nok ærgre sig en hel del over at 
han brugte så megen krudt på a bonden og helt 
glemte den anden fløj hvor det hele foregår.  
Iøvrigt kunne Laurids Buskbjerg lukke og slukke 
for forestillingen ved at gå frem med sin bonde til
h3. Det gjorde han ikke og det må siges, at i 
forhold til Laurids Buskbjerg's træk, spillede 
Jørgen efter-følgende helt rigtigt. 
 
41: a4 - Kc6   42: a5 – h5   43: a6 – Kb6
 

Medens Laurids helt ufortrødent styrter ned med 
sin bonde, ja, så styrter Jørgen op med sin h 
bonde og står nu snart for porten til den lille 
borgfæstning hvor tre bønder står vagt. Hvordan 
klarer han den. Laurids Buskbjerg har nok troet at
der ingen fare er,  fordi der er lige mange bønder 
på hver sin side.   
44: a7 – Kxa7    45: Kxc5 – h4
Jørgens bondeformation er stillet op til kamp.  
Laurids kan lukke hele menageriet af med h3, 
men hvad gør han ?
Laurids trækker sin konge til d5. Hvis han absolut skal
gå nogen steder med kongen er feltet d4 nok langt at 
foretrække frem for d5.  

 46: Kd5 – g4  
  Jørgens træk til g4 burde få advarselslamperne til at 
ringe hos Laurids. Her kan Laurids stadigvæk nå at 
lukke og slukke med h3, men her slår han fxg4, som 
er en fatal fejl. 
47:  fxg4 – h3 – Nu kan hvid ikke nå det og der er fri
adgang til en bondeforvandling et par træk senere. 
Hvid opgav her.  Man skal altid spille på sin chance 
og det gjorde Jørgen Thomsen til fulde, man ved jo 
ikke hvad modstanderen tænker.  Godt gået og 
tillykke med sejren.
  Slutspil kan være noget kringlet noget. Bent Larsen 
har i sin tid udgivet en lille bog om slutspil. Læs: 
”Bent Larsens Skakskole 4”  og bliv klogere på 
slutspil, især opgave 1 og  2, som minder lidt om det 
skrevne her. 
 

-   Torben Laursen  - 


