
Frásøgn: Politiken Cup 2012 (Partur.1) 
 

Størsta talvkappingin í norðurlondum Politiken Cup, var hildin í døgunum 28. juli  til 05. august. 

292 telvarar høvdu meldað seg til kappingina, harav vóru 22 GM'arir og 9 IM'arir. Teir 5 telvararnir 

úr Føroyum vóru : Herluf Hansen, Høgni Egilstoft Nielsen, Sigurð B. Justinussen, Brandur Højgaard 

og eg sjálvur.  

Eg hevði vant nógv til kappingina, so vónirnar at fáa eitt gott úrslit vóru góðar. Umráðandi var at 

fáa eina góða byrjan upp á kappingina, fyri síðan at møta sterkari telvarum, men mongum brestur 

ætlan.  

 

1.Umfar: Í fyrsta umfari møtti eg við svarta fólkinum, einum dana við ein ELO tali áljóðandi 1795. 

Eins og í Politiken Cup 2010, spældi eg javnt í fyrsta umfari, ímóti einum telvara, ið var 

styrkismettur væl lægri enn eg. Hetta var ein ræðulig byrjan upp á kappingina. Ikki bara tí, at eg 

bara fekk javnt, men serlig tað, at eg telvaði illa, og hevði ikki uppiborið betur.   

Sigurð slapp at royna seg ímóti nr. 8 GM Robert Markus, ið hevur eitt ratingtal á 2599. GM'arin 

varð ein ov stórur bitið fyri Sigurð, men hann var væl nøgdur við talvið.  

Høgni og Herluf gjørdu sína skyldu, og vunnu báðir síni talv, ímóti væl lægri styrkismettum 

telvarum.  

Brandur kom sera væl frá byrjan. Mótstøðumaðurin hevði 400 ratingstig meira enn hann, og tað sá 

eisini út til, at mótstøðumaðurin fór avstað við sigrinum. Men Brandur gavst ikki so, hann stríddist 

til síðsta mann, og stríðið gav úrslit. Støðan eftir leik 32.Fc5 var hendan: 



 

Brandur hevur svarta fólki, og hevur mist eina finnu. Síðsti leikur hjá hvítum, 32.Fc5 hóttir bæði 

mát á f8, og finnuna á c7. Svartur kann ikki verja bæði og missur tí eina finnu aftrat. 32...Ff7 

33.Fxc7 

 



Støðan er nú næstan vónleys, hvítur hevur tvær frífinnur á frúgvasíðuni. 33...Fe8 34.Fd6 Frúgvin 

hjá svørtum er bundin bæði so og so. Hon má bæði verja mátið á f8, og bispin á d7. 34...h6 lufthol 

til kong, soleiðis at frúgvin sleppur frá at hugsa um at verja f8. 35.c4

  

Nú fara finnurnar á frúgvasíðuni til gongu, ringt at síggja hvussu svartur skal steðga teimum. 

35...Ba4 nú er frúgvin ikki bundin meira. 36.Fb4 Bd7 36.Fa5 



 

Ætlanin hjá svørtum er at fara í mótálop á kongasíðuni, við at flyta frúnna h5. Men fyrst má svartur 

fáa kongin tryggan. 36...Kh7. 36...Fh5? er ov tíðliga, tí hvítur svarar aftur við 37.Fd5+ Ff7 38.Fxf7+ 

Kxf7 h5! og hvítur vinnur lættliga, við finnunum á frúgvasíðuni. 37.b4 Fh5  

 



38.c5?? Finnan á h4 kann verjast, við at flyta 38.Fa7 og síðani Ff7. Hvítur hevur nokk ikki sæð 

hendan møguleikan, men 38.b4 er eisini ein væl betur leikur enn c5. Eftir 38.b4 er bispurin hjá 

svørtum ikki nógv verdur, hvítu finnurnar eru sum ein múrur ímóti honum. 38...Fxh4 skjótt gongur 

hvønn vegin, nú hevur svartur javnað út, av tí at hvíti kongurin stendur so illa. 39.Kc3 Fe1+ 40.Kc4 

Fa1 

 

Nú er tað mitt í øllum svartur í roynir at vinna, hóttanin er 41...Fd4+ 42.Kb3 Fxd3+. Hvítur hevur 

møguleika at verja hetta, tað er við at leika 41.Fa6. 41.Kb3?? nú hevur svartur vinnandi fyrimun. 

41...Fd1+ 



 

Nú er einki at gera hjá hvítum, um hann ikki vil verða mátaður, má hann ofra frúnna. Hann hevur 

nakrar møguleikar. 42.Kc4 Fc2+ 43.Kd5 Fxd3++. Ella 42.Ka2 Ba4 43.Bb2 Bb3+ 44. Ka3 Bg8 45.Fa4 

Fxd3+ og tað verður eisini mát. Mótstøðumaðurin hjá Brandi valdi at flyta 42.Kc3, men tað gongur 

heldur ikki 42...Ba4! 43.Kb2 Fc2+ 0-1. Hvítur sá at einki var at gera, 44.Ka1 Bb3 45. Bb2 Fd1+ 

46.Bc1 Fxc1++  

Talvið var púra tapt, men Brandur valdi at stríðast, og tað gav úrslit.  

 

2.Umfar: Úrtøkan hjá føroyingunum í øðrum umfari var 50 %. Herluf og Brandur taptu báðir ímóti 

væl sterkari telvarum. Sigurð vann sítt talv ímóti Tor Joensen, ið er av føroyska ætt. Høgni telvaði 

javnt ímóti WGM Alina L'Ami, ið eg tapi ímóti í fjórða umfarið. Alina hevur skrivað eina grein um 

Politiken Cup inná chessbase.com, greinin kann lesast her: 

http://chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=8393 

Eg skuldi møta einum manni úr Týslandi, ið einki ELO tal hevði, men hansara týska ratingtal var 

1810, so eg visti ikki heilt, hvat mótstøðu eg kundi vanta mær. Tað vísti seg, at mótstøðumaðurin 

ikki var so sterkur, hann telvaði illa í byrjanini, eftir bert fáar leikir, hevði eg eina vinnandi støðu, og 

eg helt, at eg fór at vinna lættliga. Men einki er liðugt fyrrenn alt er liðugt. Eg gjørdi nakrar óneyvar 

http://chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=8393


leikir, og hann hevði møguleika at koma við aftur í talvið, men hann tók ikki av, og til síðst vann eg 

talvið.  

 

3.Umfar: Í triðja umfarið var tað aftur Brandur, ið tók øll av bóli. Hann vann sítt næsta talv, ímóti 

einum telvara omanfyri 2000. Eftir trý umfør, hevði hann nú 2 stig, ímóti telvarum við einum miðal 

ratingtali, ið var næstan omanfyri 2100.  

Eg og Herluf vunnu okkara talv ímóti telvarum, ið høvdu uml. 200 ratingstig minni enn vit. Hjá 

Sigurði og Høgna var tað øvut, teir telvaðu ímóti telvarum í høvdu 200 ratingstig meira enn teir, og 

báðir taptu. 

 

4.Umfar: Eftir sum eg misti stig longu í fyrsta umfari, mátti eg bíða til fjórða umfar, fyri at fáa ein 

telvara, ið var styrkismettur hægri enn eg. Sum sagt skuldi eg telva ímóti GWM Alina L'Ami, ið 

Høgni lættliga fekk javnt ímóti fyrr í kappingini. Eg valdi at telva ein annan variant, enn Høgni hevði 

gjørt, fyri at mótstøðumaðurin, ella rættari sagt mótstøðukvinnan, ikki kundi fyrireika seg so væl. 

Men eg kom ikki so væl frá byrjan sum ætla, so eg mátti brúka nógva tíð. Tað kom at kosta í 

tíðarneyðini, har eg ikki kláraði at finna røttu leikirnar. 

Herluf og Sigurð vunnu báðir aftur síni talv, ímóti væl lægri telvarum. Sigurð var sjálvandi glaður 

fyri at vinna sítt talv, men hann helt, tað var eitt sindur keðiligt, at mótstøðan var so svingandi. 

Eftir fýra umfør, var tann nærmasti mótstøðumaðurin næstan 200 ratingstig frá honum. Tað er 

sjálvandi ein vansi, við at luttaka í eini opnari kapping, við so nógvum luttakarum. Tað kann meira 

enn so henda, at tú ikki møtir nøkrum telvara, ið er á tínum støði.  

Brandur tapti ímóti einum manni úr Sveis, við einum ratingtali á 2190. 

Høgni hevði klárt vunnið talv, ímóti einum eldri harra, ið hevði uml. 200 ratingstig minni enn hann. 

Men Høgni bleiv lumpaður, mótstøðumaðurin kláraði at fáa eina støðu upp at standa, har hann 

fekk ævigt skák.  

 



5 umfar: Sigurð og Herluf fingu aftur mótstøðumenn, ið høvdu uml. 200 ratingstig meira enn teir. 

Báðir taptu, men Sigurð telvaði eitt gott talv, og hevði eina góða støðu, tá teir komu í tíðarneyð. 

Báðir kongarnir vóru opnir, men tann hjá Sigurði stóð verri, og tað kom at kosta í tíðarneyðini.  

Høgni var heppin, ímóti einum dana við einum ratingtali á 1882. Tað einu tíðina stóð danin meira 

enn tríggjar finnur betur, men hann fann ikki røttu leikirnar, og Høgni tók yvir, og vann talvið.  

Eg var eitt sindur illa fyri áðrenn 5 umfar, men eg helt, at eg væl kláraði at telva. Mótstøðumaðurin 

hevði ikki telvað í nógv ár, so ratingtali upp á 2035 segði mær ikki so nógv. Tá vit høvdu telvað í ein 

hálvan tíma, byrjaði eg at fáa tað verri, eg umhugsaði at bjóða remis, men helt, at eg fór at klára 

tað. Tá vit høvdu flutt 15 leikir í part, valdi eg at bjóða remis. Eg hevði brúkt alt ov nógv tíð, var illa 

fyri og telvingin var einki at reypa av. Sjálvsálitið var heldur ikki so gott, eftir vánaliga telving fyrr í 

kappingini.    

Brandur telvaði aftur væl, og vann ímóti einum mótstøðumanni í "bara" hevði 1957. 

 

Kappingin var nú komin í helt. Eftir hesi fimm fyrstu talvini var Brandur tann føroyingurin, ið hevði 

klárað seg nógv best. Hann hevði fingið 3 stig, ímóti sera sterkari mótstøðu. Tann 

mótstøðumaðurin, ið hevði minst rating, hevði 1957. Hesi fyrstu fimm umførini, góðu Brandi eina 

rating framgongd áljóðandi 36 ratingstig. 

Eg var ikki nøgdur við fyrru helt av kappingini. Eftir fimm umfør, hevði eg fingið 3 stig, men 

mótstøðan var so vánalig, at eg næstan hevði mist 10 ratingstig. Eg vónaði at fáa ein sterkan 

mótstøðumann í 6 umfari soleiðis, at eg kundi venda gongdini.    

 

 

 


