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Indledning 

Skak er et seriøst spil – især når det foregår på topniveau. Men i sidste instans er og bliver det et 

spil til glæde for alle uanset styrke, nationalitet og kulturel baggrund. 

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 1960’erne til i dag. Frem til 1993 var 

titlen samlet i regi af det internationale skakforbund FIDE (Fédération internationale des échecs), 

mens den i 1993-2006 var splittet i to forbund: FIDE og PCA (Professional Chess Association). 

Heldigvis har titlen siden været samlet, så det igen er entydigt, hvem der er verdensmester. 

På side 33 kan du se en oversigt over hele kongerækken i skak, dvs. hvem der var verdensmestre, 

siden der første gang blev spillet om titlen i 1886. 

Skak har gennem historien været domineret af mænd – både på professionelt niveau og blandt 

amatører. Men der er også en del stærke kvindelige skakspillere, som af og til vinder over mænd 

på topniveau. En af dem er præsenteret i denne bog: Kineseren Hou Yifan, der allerede som 16-

årig blev verdensmester for kvinder.  

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 i nyere tid 

 
Boris Spasskij 

(født 1937) 

 
Bobby Fischer 

(1943-2008) 

 
Anatolij Karpov  

(født 1951) 

 
Garri Kasparov 

(født 1963) 

 
Alexander Khalifman 

(født 1966) 

 
Vladimir Kramnik 

 (født 1975) 

 
Viswanathan Anand  

(født 1969) 

 
Ruslan Ponomarjov  

(født 1983) 

 
Rustam Kasimdzhanov 

(født 1979) 

 
Veselin Topalov 

(født 1975) 

 
Magnus Carlsen 

(født 1990) 

 
Hou Yifan  

(født 1994) 
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Kapitel 1: Spasskij 

Russeren Boris Spasskij (født 30. januar 1937 i Leningrad – nu Skt. Petersborg) var verdensmester i 

skak fra 1969 til 1972. Som ung viste han sit talent ved at vinde verdensmesterskabet for juniorer, 

og syv gange deltog han i kandidatturneringen om verdensmesterskabet for voksne. Mest kendt er 

han for sin match om VM mod amerikaneren Bobby Fischer i Reykjavik 1972, midt under den 

kolde krig mellem USA og Sovjet. Senere - i 1976 - blev Spasskij i øvrigt ”afhopper” til vest.   

 

Spasskij beherskede både forsvarets kunst, angrebet, taktik og strategi, så hans spillestil nærmest 

må betegnes som universel.  

 

I 1970 gav han danskeren Bent Larsen en 

ordentlig afklapsning i kun 17 træk, endda med 

de sorte brikker.  

1. b3 (Larsen åbning), e5 2. Lb2, Sc6 3. c4, Sf6 

4. Sf3?!, e4 5. Sd4, Lc5 6. Sxc6, dxc6! (giver 

hurtig udvikling) 7. e3, Lf5 8. Dc2, De7 9. Le2,  

O-O-O 10. f4?, Sg4! 11. g3, h5! 12. h3 (se 

diagram), h4! 13. hxg4, hxg3! 14. Tg1, Th1!!  

15. Txh1, g2 16. Tf1 (hvis Tg1, vinder Dh4+ 

efterfulgt af Dh1), Dh4+ 17. Kd1, gxf1=D+, og 

Larsen opgav. Lxf1, Lxg4+ fører til mat.  

 
I opgave 1 slår Spasskij (Sort) til med et flot dronningeoffer, og i opgave 2 finder han med de hvide 
brikker et træk, som er mere effektfuldt end det umiddelbare Dxh5. 

 

Opgave 1 

Sort trækker og vinder. 

 

Opgave 2 

Hvid trækker og vinder. 
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Løsninger til opgaver om Spasskij 

 

Opgave 1 

1…, Df3!! Hvid opgav, fordi han går mat på g2. Efter 2. gxf3, Sexf3+ 3. Kh1, Lh3, er der udækkelig 

mat med Lg2. 

Stillingen i opgaven er fra partiet mod Gilles Andruet (Hvid) spillet i 1988. 

 

Opgave 2 

1. Sg5! Opgivet. Hvid truer mat på h7, og 1…, hxg5 2. Dxh5+, Kg8 3. Df7+, Kh8 4. Tf3! fører også til 

mat. 

Stillingen i opgaven er fra partiet mod Tigran Petrosjan (Sort) spillet i VM-matchen 1969. 
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Kapitel 2: Fischer 

Amerikaneren Robert James Fischer, kendt som Bobby Fischer (født 9. marts 1943 i Chicago – død 

17. januar 2008) var verdensmester fra 1972 til 1975. Han vandt allerede i 1957 det amerikanske 

mesterskab, og som 15-årig blev han udnævnt til verdens yngste stormester. Efter sin legendariske 

sejr mod Spasskij i 1972 trak han sig desværre fra den internationale skakscene. 

 

Fischer studerede skakspillet grundigt og var altid optaget af at finde det bedste træk. ”Jeg tror 

ikke på psykologi i skak, kun på gode træk”, har han udtalt. 

 

I 1963 spillede Fischer med de hvide brikker 

dette parti mod Reuben Fine. 

1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lc4, Lc5 4. b4 (Evans 

gambit, en skarp åbning med henblik på hurtig 

udvikling af officererne), Lxb4 5. c3, La5 6. d4, 

exd4 7. O-O, dxc3? (godt var Sge7) 8. Db3, De7 

9. Sxc3, Sf6? 10. Sd5!, Sxd5 11. exd5, Se5  

12. Sxe5, Dxe5 13. Lb2, Dg5 14. h4, Dxh4 

15. Lxg7, Tg8 16. Tfe1+, Kd8 (se diagram - sort 

er foran med to bønder, men…) 17. Dg3! 

(dækker løberen på g7 og den sorte dronning 

tvinges væk fra dækning af f6), opgivet.  

 
I opgave 1 tvinger Fischer med de sorte brikker den hvide konge ud på brættet og sætter mat. 
Opgave 2 refererer til et parti, som Fischer spillede som 13-årig og er kaldt ”århundredes parti” 
ikke mindst på grund af det flotte træk, som Bobby finder i stillingen. 

 

Opgave 1 

Sort trækker og vinder 

 

Opgave 2 

Find Sorts bedste træk 
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Løsninger til opgaver om Fischer 

 

Opgave 1 

1…., Txe3! 2. Txe3, Txe3 3. Kxe3, Dxf4+!! Opgivet.  Efter 4. Kxf4 er der mat med Lh6+. 
 
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Rene Letelier Martner (Hvid) spillet i Leipzig 1960. 

  
Opgave 2 

1…. Le6!! Fischer ofrer sin dronning for at få afgørende angreb med de lette officerer, og at afslå 
offeret duer ikke (Lxe6 besvares af Db5+ med kvalt mat med sort springer på e2 og hvid konge på 
g1 ). 
Partiet fortsatte: 18. Lxb6, Lxc4+ 19. Kg1, Se2+ 20. Kf1, Sxd4+ (Sort har skabt en svikmølle, hvor de 
hvide brikker bliver erobret) 21. Kg1, Se2+ 22. Kf1, Sc3+ 23. Kg1, axb6 24. Db4, Ta4! 25. Dxb6, Sxd1 
26. h3, Txa2 27. Kh2, Sxf2 28. Te1, Txe1 29. Dd8+, Lf8 30. Sxe1, Ld5 31. Sf3, Se4 32. Db8, b5 (Alle 
Sorts brikker arbejder sammen, og den hvide dronning kan intet udrette) 33. h4, h5 34. Se5, Kg7 
35. Kg1, Lc5+ 36. Kf1, Sg3+ (Fischer har lavet et fint mat-net) 37. Ke1, Lb4+ 38. Kd1, Lb3+ 39. Kc1, 
Se2+ 40. Kb1, Sc3+ 41. Kc1, Tc2+, mat. 
 
Stillingen i opgaven er fra partiet mod Donald Byrne (Hvid) spillet i USA 1956.
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[Bogens bagside] 

Lær skak af de store mestre 

Denne bog viser eksempler på skakpartier af verdens bedste skakspillere i 

nyere tid, dvs. siden ca. 1960’erne. Hvem er mestrene? Hvad kendetegner 

deres spil, og hvordan har de sat de afgørende angreb ind? 

Bogen er bind 2 i serien Skak med glæde. Bind 1 handler om 

verdensmestre tidligere i skakhistorien, 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. 

 

 

 

 

 

 


