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Indledning
Hvis du vil blive bedre til skak, er det vigtigt at studere erfaringer fra de store mestres skakpartier.
Hvilke stillinger kunne de bygge op, og hvordan blev de afgørende angreb sat ind?
Når man er god til skak, kommer en ekstra glæde ved spillet. ”God og glad følges ad” gælder også
for skakspillere.
Formålet med denne bog er netop at kombinere det bedste i skakken med glæde ved spillet.
Jeg viser eksempler på skakpartier af 12 verdensmestre fra 1700-tallet til moderne tid (1960’erne).
De tre første mestre i kongerækken – Philidor, Anderssen og Morphy – var dog ikke officielle
verdensmestre, men både dengang og i dag er de regnet for at være verdens bedste på deres tid.
Først i 1886 blev der spillet en officiel match om verdensmestertitlen, og den vandt Steinitz.
På side 33 kan du læse et kort rids af verdens skakhistorie.
Bogen 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, juni 2014.

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

François-André D. Philidor
(1726-1795)

Adolf Anderssen
(1818-1879)

Paul Charles Morphy
(1837-1884)

Wilhelm Steinitz
(1836-1900)

Emanuel Lasker
(1868-1941)

José Raúl Capablanca
(1888-1942)

Alexander Aljechin
(1892–1946)

Max Euwe
(1901–1981)

Mikhail Botvinnik
(1911–1995)

Vasilij Smyslov
(1921-2010)

Mikhail Tal
(1936-1992)

Tigran Petrosjan
(1929-1984)

Side 4, Klassiske mesterpartier - skak med glæde, bind 1

Kapitel 1: Philidor
Franskmanden François-André Danican Philidor (født 7. september 1726 i Dreux og død 24.
august 1795) var den uovervindelige mester i midten af 1700-tallet. Foruden at være en stærk
skakspiller var han et musisk geni, der allerede som 12-årig fik sin første komposition
offentliggjort. I 1749 udgav Philidor sin berømte bog Analyse af skakspillet, hvor han bl.a.
undersøgte betydningen af bondestrukturen. ”Bønderne er skakspillets sjæl”, udtalte han, og i
praksis viste han tit, hvad han mente. Se fx partiet Smith (Hvid)-Philidor (Sort) i 1790.
1. e4, e5 2. c4 (Løberspil), f6 3. d3, c6
4. g5, h6 5. xf6, Qxf6 6. c3, b5 7. b3,
a5 8. a3, c5 9. f3, d6 10. Qd2, e6
11. xe6, fxe6 12. O-O, g5 13. h3, d7
14. h2, h5 15. g3, e7 16. g2, d5 17. f3,
f8 18. e2, g6 19. c3, ag8 20. d4, b6
21. dxe5, Qxe5 22. d4, d7 23. ae1, h4
24. Qf2, c7 25. e2?, hxg3 26. Qxg3,
Qxg3+ 27. xg3, f4+ 28. h1, xh3
29. g1 (Se diagram – og nu en kombination),
xh2+! 30. xh2, h8+ 31. h5, xh5+
32. g3, h3+ 33. g4, h4+, mat.
Philidor kendte også betydningen af samlede fribønder. Det vidner både opgave 1 og 2 om. Særligt
for opgave 2 er, at Philidor spillede det i en blindsimultan, dvs. han dystede - og vandt - mod tre
modstandere samtidig uden at se spillene – en meget opsigtsvækkende præstation dengang.
Opgave 1
Sort trækker og vinder.

Opgave 2
Bør Sort spille Sxf4?
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Løsninger til opgaver om Philidor

Opgave 1

1…, e3+! (1…, c6 med ideen c2+ var også en mulighed)2. xe3, d2 3. a1, d1=D,
og Sort vinder.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Sheldon (Hvid) i London 1790.

Opgave 2
1…, xf4 er en god chance, og i betragtning af, at partiet er spillet blindt, er det godt ”set”. Partiet
fortsatte: 2. xf4, f3+ 3. g2, xf4 4. xd5, f3 5. d8, d3 6. d5, f4 7. d6, d2+ 8. f1,
f7 9. h5, e3 10. h6, f3, og Sort vinder.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod John M. Bruehl (Hvid) i 1783.
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Kapitel 2: Anderssen
Tyskeren Adolf Anderssen (født 6. juli 1818 i Breslau – nuværende Wroclaw i Polen - og død 13.
marts 1879) var verdens bedste skakspiller i 1850’erne og 1860’erne. Dog blev han for en tid
detroniseret af Paul Morphy i 1858.
Dengang var spillestilen præget af romantisk eventyrlyst, så man ofrede gerne nogle brikker for at
få et godt angreb. Se fx hvordan Anderssen (Hvid) i 1851 vandt mod Kieseritsky. Ved at sætte mat
efter et dobbelt tårnoffer er partiet gået over i skakhistorien som det udødelige parti.
1. e4, e5 2. f4 (Kongegambit), exf4 3. c4,
Qh4+ 4. f1, b5? 5. xb5, f6 6. f3, Qh6
7. d3, h5 8. h4, Qg5 9. f5, c6 10. g4,
f6 11. g1! (Hvid jagter nu Sorts dronning),
cxb5? 12. h4!, Qg6 13. h5, Qg5 14. Qf3, g8
(ellers bliver dronningen fanget) 15. xf4, Qf6
16. c3 (Se diagram - Hvid er langt foran i
udvikling), c5 17. d5, Qxb2 18. d6!,
xg1? (for grådigt) 19. e5!, Qxa1+ 20. e2,
a6 21. xg7+, d8, 22. Qf6+!!, xf6
23. e7+, mat.
I opgave 1 har Anderssen med de hvide brikker chancen for at slå på g7, men er det godt?
Opgave 2 er fra det eviggrønne parti, som det er blevet kaldt, netop fordi Anderssen her finder en
flot kombination.
Opgave 1
Hvid trækker og vinder.

Opgave 2
Hvid trækker og vinder.
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Løsninger til opgaver om Anderssen

Opgave 1
1. Qxg7+!!, xg7 2. xg7+, h8 3. g8++ (en afgørende dobbbeltskak), xg8 4. g1+, Qg5
5. xg5+, mat.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Berthold Suhle (Sort) spillet i Breslau 1860.

Opgave 2
1. xe7+!, xe7 21. Qxd7+!!, xd7 22. f5+, e8 23. d7+, f8 24. xe7+, mat.
Alle Hvids officerer er med i angrebet, som afsluttes med en smuk udnyttelse af løberparret.
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Jean Dufresne (Sort) spillet i Berlin 1852.
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[Bogens bagside]
Lær skak af de store mestre
Denne bog viser eksempler på skakpartier af verdens bedste skakspillere
– fra 1700-tallet til 1960’erne. Hvem var mestrene? Hvilken spillestil
havde de, og hvordan kunne de bygge stillinger op og gennemføre
afgørende angreb?
Bogen er bind 1 i serien Skak med glæde. Bind 2 handler om
mesterpartier i nyere tid (siden ca. 1960), og bind 3 giver eksempler på
andre udødelige skakpartier.
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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