
KOMMENTARER TILL PARTIET ULF N  - UNO AXELSSON

3.h3 
Uno spelar Leningrad-variantan ( g6,Lg7, 0-0, d6, De8 ) mot vanliga uppställningar 
( g3,Lg2,0-0 o s v ) och brukar få upp fina ställningar; jag ville därför styra över i helt andra 
spår.

4.g4  
Det går även att spela ”London” med Lf4, men jag prövar en gambit.

6.Sg5  
Även Dd3 funkar nog

6.-Sc6! 
I de få partier som spelats i den här gambiten har svart försökt 6.-c6, 6.-Dd7, 6.-d5 och 6.-g6. 
Uno hittar vid brädet ett starkare drag som tar udden av vits huvudsakliga hot f3-e4-e5-e6. Nu
får jag lugna ner mig ett tag.

13.-h6(?) Ser frestande ut; vit har ju inget reträttfält för Sg5, men nu får jag tillbaka bonden 
med friare/lättare spel. 13.-Kb8 verkar naturligt. Jag får antingen försöka med 14.d5 eller 
fortsätta som i partiet fast med bonde under och kompensation men inte mer.

16.-De8(?)
Svart vill ha bonderaden framför kungen intakt ( oskuret är bäst som kirurgen sa ) men tappar 
aktivitet. Jag tror att det fula 16.-Df7 är bättre: 17.dxc6 bxc6 18.Lxh6 Lxh6 19.Txh6 Txh6 
20.Dxh6 Sh5 21.Tf1 Sf4 och svart står inte så pjåkigt.

18.-Dd7 
OK, svarts dam kommer passivt på g7 men Bg6 blir åtminstone garderad.

21.-b6
Nu måste svart ändå pilla på sina damflygelbönder, och värre skall det bli, jfr kommentaren 
till 16.-De8.

23.Sd4
Hade planerat 23.b4 men då är 23.-Kb7 24.bxa5 Ta8 lite oklart.

29.Dxb6+(?)
Glufsa i sig bönder med schack, vad kan vara mer naturligt? Dock är 29.Sb5! mycket bättre. 
Efter det tvungna 29.-Dh7 30.Dxb6+ Kc8 ( 30.-Db7 31.Dd8+ Dc8 32.Dxd6+ följt av Dxf6  ) 
31.e5! är det dags att öppna pjäspåsen igen.

31.-Sd7
Springaren är kungens bäste vän brukade Eric Jonsson säga…. Jag har verkligen släppt in 
Uno i partiet igen.

40.a4!
Tur i ställningen och bästa praktiska chansen; det hotar a4-a5. Svart måste ta bonden och får 
ett förlorat bondeslutspel, vilket jag inte riktigt själv begrep i detta överhettade skede av 
partiet.

44.-g5
44.-Kc6 45.f4 Kb6 46.Kd5 Kb5 47.e5! ( 47 f5 ger bara remi ) c4 48.e6 c3 49.e7 c2 och vits e-
bonde går i dam med schack! Eller 45.-Kd6 46.Kb5 g5 47.fxg5 Ke5 48.Kxc5 med vinst.
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