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Side 2, Andre udødelige partier - skak med glæde, bind 3

Indledning
Denne bog er den tredje og sidste i serien Skak med glæde. Alle tre bøger vidner om de store
mestres evner og lyst til at spille fortryllende skak.
Mens bind 1 og 2 handler om skakhistoriens verdensmestre, er fokus i bind 3 på spillere, der var
blandt verdens bedste – uden dog at opnå VM-titlen.
Jeg har været nødt til at foretage et valg mellem de mange skakstjerner, og derfor er mestre som
fx Tjigorin, Marshall og Reshevskij valgt fra.
Også valget af skakpartier har været svært, fordi der i skakkens historie er spillet så mange andre
flotte partier. Men her er mit bud på udødelige partier, dvs. kampe som aldrig bør glemmes.
Jeg håber, at Skak med glæde-serien kan hjælpe til at forbedre læsernes skakstyrke. Bøgerne kan
både benyttes til selvstudium for øvede skakspillere, til undervisning af de dygtigste børn i
skoleskak og til træning af både unge og voksne i skakklubber.

God fornøjelse ved skakbrættet.

Mange skakhilsener
Henrik Andersen, Frederiksberg, september 2014.

Fra 1972 da jeg læste
Bent Larsens ”Åbningsspillet i skak”.
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Skakkens mestre

Zukertort
(1842-1888)

Tarrasch
(1862-1934)

Pillsbury
(1872-1906)

Rubinstein
(1880-1961)

Nimzowitsch
(1886-1935)

Bogoljubov
(1889-1952)

Keres
(1916-1975)

Bronstein
(1924-2006)

Korchnoi
(født 1931)

Larsen
(1935-2010)

Short
(født 1965)

Polgar
(født 1976)
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Kapitel 1: Zukertort
Polakken Johannes Hermann Zukertort (født 7. september 1842 i Lublin og død 20. juni 1888) var
en af verdens bedste skakspillere i 1870'erne og 1880'erne. Han kæmpede i 1886 mod Wilhelm
Steinitz i skakhistoriens første match om VM. Efter at have ført 4-1 tabte Zukertort 12½-7½.
Foruden en stærk skakspiller var Zukertort soldat, musiker, sprogforsker, journalist og politisk
aktivist. Alt i alt en farverig person med en eventyrlysten spillestil på skakbrættet. Fx i partiet mod
greve af Kostaki Epoureano (sort), hvor Zukertort spiller uden springer b1.
1. f4 (Birds åbning) e6 2. f3 f6 3. b3 d5
4. b2 c5 5. e3 c6 6. a3 a6 7. d3 d6
8. Qe2 O-O 9. g4!? (Hvid åbner en linje mod
den sorte kongestilling) xg4 10. Qg2 f6
11. h4 h6? 12. h5 h8 13. O-O-O e8
14. dg1 g8 (Se diagram) 15. h7! (Hvis
kongen slår løberen, kommer 16. Qg6+ fxg6
17. hxg6+ h8 18. xh6+ mat.) f6
16. xg8 xg8 17. Qg6 h8 18. g5! hxg5?
(fxg5 var bedre) 19. fxg5 e7 20. gxf6!! (Ofrer
dronningen og sætter mat) xg6 21. hxg6+
g8 22. h8+! xh8 23. f7, opgivet.
I opgave 1 kunne Hvid være fristet til at spille Qb8+, men efter d7 har Sort kontrol over
stillingen. Med et elegant offer, en afledning og en familieskak finder Zukertort en bedre løsning.
I opgave 2 gælder det om at aflede den sorte dronning fra dækning af bonden på e5.
Opgave 1
Hvid trækker og vinder.

Opgave 2
Find Hvids bedste træk.
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Løsninger til opgaver om Zukertort

Opgave 1
47. Qb5!! Qxb5 48. c8=Q+ f7 49. Qxe6+! xe6 50. c7+ e5 51. xb5, og Hvid vandt let
slutspillet.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Berthold Englisch (Sort) spillet i 1883.

Opgave 2
28. Qb4!! 8c5 (Qxb4 bliver mødt med xe5+, og Sort går mat i få træk) 29. f8+! xh7 (igen
er den sorte dronning bundet til at dække bonden på e5) 30. Qxe4+ g7 31. xe5+ xf8
32. g7+ g8 33. Qxe7, opgivet.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Joseph Henry Blackburne (Sort) spillet i 1883.
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Kapitel 2: Tarrasch
Tyskeren Siegbert Tarrasch (født 5. marts 1862 i Breslau - nuværende Wroslaw i Polen - og død
17. februar 1934) var en af verdens bedste skakspillere i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen
af 1900-tallet. Han havde stor betydning som skakpædagog og blev kaldt Tysklands skaklærer.
Tarrasch holdt sig til de klassiske læresætninger om centrum og udvikling af officererne med
henblik på at vinde terræn og initiativ. Taktisk slagkraft havde han også. Se fx hvordan han vandt
over Aron Nimzowitsch (Hvid) i Skt. Petersborg 1914 med et flot dobbelt løberoffer.
1. d4 d5 2. f3 c5 3. c4 e6 (Tarrasch-forsvar i
Dronningegambit) 4. e3 f6 5. d3 c6
6. O-O d6 7. b3 O-O 8. b2 b6 9. bd2
b7 10. c1 Qe7 11. cxd5 exd5 12. h4? g6
13. hf3 ad8 14. dxc5 bxc5 15. b5 e4
16. xc6 xc6 17. Qc2 xd2 18. xd2 d4!
19. exd4? (Se diagram) xh2+! 20. xh2
Qh4+ 21. g1 xg2!! 22. f3 (xg2 mødes af
Qg4+ og d5) fe8 23. e4 Qh1+ 24. f2
xf1 25. d5 f5 26. Qc3 Qg2+ 27. e3 xe4+
28. fxe4 f4+ 29. xf4 f8+ 30. e5 Qh2+
31. e6 e8+ 32. d7 b5+ mat.
I opgave 1 er temaerne spærring og afledning. Hvids første træk har skak-forfatteren Fred
Reinfeld betegnet som ”et af de smukkeste, der nogensinde er spillet på et skakbræt”.
I opgave 2 udnytter Hvid, at den sorte konge er fanget i hjørnet, og at kongestillingen er hullet.
Opgave 1
Hvid trækker og vinder.

Opgave 2
Find Hvids plan.
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Løsninger til opgaver om Tarrasch

Opgave 1
30. c7! Nu truer Qb7+ mat. På 30…, Qxc7 kommer 31. xc5+ Qxc5 32. Qb7+ og mat i næste
træk, og på 30…, xc7 kommer 31. Qb7+ xb7 32. xc5+ mat.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Allies (Sort) spillet i 1914.

Opgave 2
Hvid spiller sin konge frem til f7 og sætter mat med løberen på g7. Partiet forløb sådan: 37. g3
xc3 38. f4 b5 39. e5 e8 40. f6, opgivet. Hvis Sort spiller 40… g8, kommer 41. g7+
h8 42. b7 d6 31. d7 med gevinst af springeren eller mat efter f7 og g7. Og hvis Sort
spiller 40… g8, kommer f7 efterfulgt af d8 og igen mat på g7.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Richard Reti (Sort) spillet i 1922.
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[Bogens bagside]
Lær skak af de store mestre
Denne bog viser eksempler på skakpartier af nogle af de bedste
skakspillere i verdensskakhistorien. Hvem var mestrene? Hvilken spillestil
havde de, og hvordan kunne de bygge stillinger op og gennemføre
afgørende angreb?
Bogen er bind 3 i serien Skak med glæde. Bind 1 handler om
verdensmestre i skakhistorien frem til 1960’erne, og bind 2 handler om
mesterpartier i nyere tid.
Henrik Andersen har skrevet lærebogen på baggrund af 10 års erfaring
som skakinstruktør for børn og unge. I 1974 blev han fynsmester i
skoleskak, og året efter blev han odensemester i skak for voksne.
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