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Bronzespringeren er en klassiker i dansk skak, 
som længe har været en del af vores fælles 
skakopdragelse. Det lille hæfte indeholder 12 
elementære slutspilsstillinger. Skoleskakeleven 
spiller disse imod sin lærer, og man består op-
gaven, hvis man opnår det optimale resultat. 
Dansk Skoleskak har fået virkeliggjort den 
oplagte idé at lægge opgaverne online, så man 
nu kan teste sine evner på www.skoleskak.dk/
spil 

Man kan ganske enkelt spille opgaverne 
imod en computer, og enten er det en sjov 
måde at få testet de elementære færdigheder 
af i praksis, eller, for os, der brugte barneårene 
på den slags, en retro oplevelse. Skoleskaks 
spilside rummer flere andre spil, blandt andet 
skal man prøve at slå flest muligt brikker på 
tid. Man kan mene, det ikke har meget med 
skak at gøre, men en berømmet universitets-
rapport påstod engang, at der var empirisk 
bevis for, at jo stærkere en skakspiller er, desto 
bedre er han til at flytte brikkerne hurtigt! 
Det er muligt, men jeg er i hvert fald langt fra 
at kunne slå online-highscore i den disciplin. 
For at vende tilbage til de mere skaklige spil 
på siden, er der mulighed for at prøve at sætte 
mat med eksempelvis dronning og konge 
imod konge, hvilket er elementært, såvel som 
at sætte mat med konge, løber og springer 
imod konge, hvilket har voldt problemer for 
selv stærke stormestre, typisk med tidsnød 
som en indblandet faktor. Der er flere måder 
at sætte mat på, Wikipedia har en glimrende 
historisk oversigt over de metoder, der har 
været anbefalet over tid. Typisk har man an-
befalet den såkaldte »W« manøvre, refererende 
til springerens gang, men nu mener man, at 
det enkleste er at afskære modpartens konge 
i mindre og mindre triangler. Eksemplet er 
følgende: 

 For at kunne sætte mat, skal man tvinge 
kongen ned i et hjørne, der har samme farve 
som den farve ens løber går på. Hvorfor sort her 
kæmper for at undgå at blive sendt imod h1. 
I diagramstillingen er det vigtigt at bemærke, 
hvor effektivt hvids springer og løber arbejder 
sammen. De kreerer en ubrydelig barriere, og 
hvids konge kan »mase« sorts konge imod det 
rigtige hjørne.

1.Lc2! Tvinger sorts konge tilbage. 1...
Ke3 2.Kc1 Ke2 3.Lg6! Træktvang, tvinger 
kongen yderligere tilbage. 3...Ke3 4.Kd1 
Kf2 5.Kd2 Kf3 6.Kd3 Kg4 6...Kf2 7 Lh5 
og hvid når samme opstilling som i partiet. 
7.Ke3 Kh4 8.Kf4 Kh3 9.Lh5! Et vigtigt 
moment. Hvid sætter samme samarbejde 
op imellem springer og løber, blot 2 felter 
nærmere det korrekte hjørne. 9...Kg2 10.Sc5! 
Kf2 11.Se4+ Kg2 12.Lg4 Samme opstilling 
som fra diagramstillingen, blot flyttet 2 felter 
nærmere det korrekte hjørne. 12...Kf1 13.Kf3 
Ke1 14.Ke3 Kf1 15.Kd2 Kg2 16.Ke2 Kg1 
17.Lh3! Efter at have udmanøvreret sorts 
konge, kommer selve matsætningen. 17...
Kh2 18.Lf1 Kg1 19.Sg5! Kh1 20.Kf2 Kh2 
21.Sf3+ Kh1 22.Lg2 mat!
Principperne er enkle, praksis sværere. Prøv selv 
på Skoleskaks nye spilside. 

Sjovt og lærerigt

Enhver, der er ærlig, slut dig til os, står der på 
plakaten af Nina Vatolina fra 1952. Ordene er 
hentet fra »Den Demokratiske Ungdoms Hymne« og 
på banneret står der »Fred«. Plakaten blev trykt i 
300.000 eksemplarer. 

Den emanciperede kvinde bygger socialismen står der på dette billede 
af Adolf Strakhov-Braslavskij, der er malet i Kharkov i 1926. Tanken bag 
dette helteportræt af en politisk vakt arbejderske som centrum for det nye 
samfund var utvivlsomt at anspore til øget produktion på fabrikkerne. 

DAVID KING
 ■David King er engelsk grafisk designer og historiker. Han er desuden en af verdens 

førende eksperter i sovjetisk kunst. Hans egen samling tæller omkring 250.000 effekter. 
Den består fortrinsvis af plakater, fotografier, aviser, udklip og pamfletter. Uddrag af 
»the David King Collection« har i årevis været udstillet på kunstmuseet Tate Modern i 
London. 

 ■Mellem 1965 og 1975 var han kultur redaktør på the Sunday Times Magazine. David 
King er desuden forfatter til flere prisbelønnede bøger, blandt andet The Commissar 
Vanishes fra 1997, Ordinary Citizens – The Victims of Stalin fra 2003 og Red Star Over 
Russia fra 2009. David King blev født i 1943. Han bor i London.

januar 1938, da han var ved at pakke sine ting, 
så han var klar til at tage på verdensudstilling 
i New York dagen efter, bankede det pludselig 
på døren. Det hemmelige politi tog ham med. 
Hans hustru ventede ængsteligt først dage, 
siden år på, at han skulle dukke op igen.

»Først i 1989 kom det frem, at Klutsis var 
blevet skudt seks uger efter arrestationen,« si-
ger King, der som ekspert i emnet og kurator 
på en udstilling om sovjetisk kunst på Tate 
Modern i London oplever stigende opmærk-
somhed om epokens plakater og historien 
bag. 

Den foruroligende kronologi i den grafi-
ske udformning bliver ekstra uhyggelig med 
kendskab til datidens politiske udvikling. 
Sidst i Kings nye bog findes de religiøst 
inspirerede ikon-lignende plakater af Stalin 
omgivet af undersåtter med glødende øjne. 

Ifølge David King er de russiske revolutio-
nære plakater særlig relevante i dag, og der er 

en grund til, at de fanger beskuerens interesse:
»Bankpakker, cirkusset omkring Irak-

krigen, manglende udsigter til at der kom-
mer noget godt ud af NATO’s operation i 
Afghanistan efter mere end ti år og kaosset 
i Grækenland gør, at det igen er kommet på 
mode at stille grundlæggende spørgsmål til 
samfundets indretning. Ved krav om social 
forandring, som kan være en konsekvens af 
den slags spørgsmål, er der meget at lære af 
den sovjetiske erfaring. I starten af 1920rne 
var der overflod af idealisme og gode inten-
tioner, men mekanismerne til at forsvare 
revolutionen var ikke på plads,« siger King. 

Bogen beskæftiger sig blandt andet med 
spørgsmålet, hvad der sker, når de hvide gene-
raler er sat ud af spillet, og det barske budskab 
på Dmitrij Moors plakat fra 1920 stadig står 
tilbage:

»Wrangel lever stadig. Gør det af med ham 
uden nåde.« 

 Polsk EM-dominans

EM for junior-par i Vingsted blev indledt 
mandag med mixedpar. Det blev en over-
vældende polsk succes. Polen besatte 5 af 
de første 6 pladser kun brudt af Signe Buus 
Thomsen-Dennis Bilde, der flot vandt 
bronze. Det danske par var gennem hele tur-
neringen med fremme i kampen om medaljer. 
Der deltog 51 par, deraf 10 fra Danmark. 
Britt Jantzen-Emil Jepsen blev nr. 14, mens 
de øvrige par sluttede langt nede. Det var 
primært meget unge par, der var med for at 
prøve den internationale atmosfære. 

EM slutter fredag med åben juniorpar. 

Vi skal se en meget flot spilføring af den 
nykårede europamester Fantoni:
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Øst – Sementa – angreb med K. En lille fa-
vør, men der er stadig meget langt til 10 stik. 
Udspillet blev stukket med E, og spar til 
esset afslørede den hårde trumfsits. Hjerter til 
damen og skift til D til esset. Ruder til esset, 

B med afkst af en klør, hjerter til trumf og 
K. Derefter ruder igen. Hvis Øst trumfede 

højt, så ville den sidste klør forsvinde fra bor-
det, så han kastede sin klør. Stillingen var nu:
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Fantoni spillede nu 10 og Vest fik stikket. 
Sementa kastede 10, men i næste stik blev 
han fanget, da Vest spillede B. han kunne 
trumfe højt med B, men måtte derefter spille 
ud fra D8: +420. Ved det andet bord fik 
Bocchi igen chancen for at gennemføre det 
samme smukke slutspil. Her doblede Vest 2

 (Stayman) og så kom der D ud, og det 
ødelagde alle chancer for et slutspil.

Festival og DM i Vingsted
I den kommende uge er hele den danske 
bridgeverden fokuseret mod Vingsted og den 
danske bridgefestival. De to store åbne hold-
turneringer er Danish Open med foreløbig 
17 hold og Vinoble Open (ikke divisions-spil-
lere).  Her er foreløbig tilmeldt 81 hold! – en 
fantastisk fremgang fra 60 hold sidste år. 

Samtidig afvikles sæsonens DM i par i 4 
rækker: Mixed, Damer, Senior og Åben.

Alle er selvfølgelig velkomne i Vingsted til 
at følge spillet eller deltage i en af de mange 
åbne bronze-, sølv eller guld-turneringer. 
Sidder du hjemme eller i sommerhuset, så kan 
du også følge med. Der er hver dag transmis-
sioner på BBO.
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