Bundesliga 1999-2000:

En spesiell episode
Jeg har hatt mange overhengende og halsbrekkende tidsnøder, men aldri har det vært så ille som i
partiet mitt mot Shirov i tredje runde i den tyske bundesligaen i høst.
Agdestein,S (2580) - Shirov,A (2734)
Bundesliga 1999-2000 Luebeck GER (3), 06.11.1999
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.g3 c5 4.d5 b5 Shirov spiller vanligvis ikke Benkö-gambit, og hadde heller ikke
forberedt noe spesielt. Men Benkö-gambit er en fin åpning for spillere som er ute etter kamp og
ikke gidder å forberede all verden. 5.cxb5 a6 6.bxa6 Sxa6 Vanligere er det å slå med løperen, men
Shirov mente det så logisk ut å slå med springeren. 7.Sc3 d6 8.Lg2 Lg7 9.Sf3 0–0 10.0–0 Lf5!
Kanskje burde jeg spilt 9.e4 for å forhindret dette. Nå truer svart 11...Se4 med gunstige avviklinger.
11.Sh4 Ld7 12.e4 Sc7 13.a4 Sb5 14.Se2?! 14.Sxb5 Lxb5 15.Te1 er bedre og i hvert fall mer
naturlig. Jeg hadde en idé om at siden svarts stilling er trang, er det en fordel for hvit å unngå
avbytter, men svart klarer å stokke sine offiserer greit nok. 14...Sg4! 15.Sf3 Sc7 16.Ta3 Db8 17.b3
Db4! Svart begynner å få et reellt press. 18.Sd2 Tfb8 19.Dc2 Sb5 Bonden på a4 har ikke akkurat
gjort jobben sin i dette partiet. 20.Ta2 20...Sd4 Jeg var mer engstelig for 20...Sc3! 21.Sxd4
Lxd4 22.h3 Se5 23.Kh2 Dc3?! Svart burde ha avviklet med 23...c4. 24.f4 Sd3 25.La3! Sb4?
Uten springeren forsvinner all dynamikk i svarts stilling. 25...c4! var siste sjanse til å komplisere.
26.Lxb4 Txb4 27.Tf3 Dxc2 28.Txc2 Merbonden er sunn som noen, og svartfeltløperen peker i
tomme luften. Hvit står antagelig til gevinst. 28...f5 29.exf5 Lxf5 30.Ta2 30.Tc1, fulgt av 31.Te1,
er kanskje mer nøyaktig, men det er også logisk å holde tårnet bak fribonden. 30...e5? Dette bare
hjelper hvit. 30...Lc8 med idéen 31...Lb7 var mer raffinert. 31.fxe5 Eller 31...Lxe5 32.Sc4 med full
kontroll for hvit. 31...dxe5 32.g4 Omtrent her oppdaget jeg at klaffen min hang helt på kanten og
kunne falle når som helst. (Jeg hater den type klokker hvor det ikke fremgår tydeligere hvor mye tid
man har igjen.) 32...e4? Tiden begynte å bli knapp også for Shirov, men dette pseudoaktive trekket
taper bare enda en bonde. 33.Tf1 Ld7 34.Lxe4 Lc3 35.Sc4 35.d6! er nok mer nøyaktig. Jeg tror jeg
reflektere noen tiendedeler på hva som nå ville skje etter 35...Txb3 36.d6 Txa4, men ser i etterkant
at 37.Ld5+ Kg7 38.Tf7+ Kh6 (eller 38...Kh8 39.Taf2!) 39.Tg2 jo fører til matt eller offisersgevinst.
Men så vidt både Shirov og jeg klarer å huske - vi hadde jo ikke tid til å skrive trekkene spilte Shirov i stedet 35...Te8. Hva som så skjedde er det ingen som har noen idé om. Det hele gikk
veldig fort, veldig fort. Masse trekk senere, antagelig minst 15, hadde vi en helt vill stilling på
brettet med to hvite løpere på svarte felter, hvilket jo ikke skulle være mulig. Noe hadde gått galt på
veien.
Til slutt var det Shirov sin klaff som falt. Verken Shirov eller jeg og heller ikke publikum eller
dommeren hadde noen som helst idé om hva hadde skjedd og hvilke trekk som var gjort. Jeg fikk
”gult kort” for å ha veltet brikker, men Shirov kunne fortjent advarselen vel å mye. På et eller annet
tidspunkt har han åpenbart spilt Ld7-g5, og den andre løperen, den som nå står på d4, så jeg en
stund stod på d3. Antakelig har den i kampens hete beveget seg fra c3 til d3 og opp på d4.
Hva ville du gjort som dommer i en slik situasjon, Kjeken? Etter en halv times mas fra Lübecks
sponsor, klarte dommer’n etter hvert å summe seg til at man skulle gå tilbake til den stillingen vi
siste husket, altså denne:
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8r+-+-+k+0
7+-+l+-+p0
6-+-+-+p+0
5+-zpP+-+-0
4PtrN+L+P+0
3+Pvl-+-+P0
2R+-+-+-mK0
1+-+-+R+-0
xabcdefghy
og fortsette partiet herfra med ett minutts betenkningstid til kontrollen ved trekk 40.
I mellomtiden hadde imidlertid laget sikret seg matchseieren, og for å løse det hele i en
vennskapelig tone valgte jeg å tilby remis, hvilket Shirov umiddelbart aksepterte. Etter 35.Lc2 står
hvit klart til gevinst.
0,5-0,5

