
Vit drar och vinner 

Komponerad av Gijs van Breukelen c:a 1970. 

 

Läge: Vit är pjäs + två bönder under men är på väg att promovera d-bonden. Dock kan detta inte 

göras omedelbart eftersom på 1. d8=D följer 1. ..., Sf7+ med gaffel på dam och kung och svart får ett 

bekvämt spel med två (fri) bönder upp. Vit har inte heller tid att förbereda d8=D genom att flytta 

kungen eller att försöka kontrollera f7 (via, t.ex Lb3) då svart kan spela La5 och vinna damen, tex.  

1. Ke7, La5 2. D8=D, Lxd8, 3. Kxd8, ... och återigen är svart två bönder upp. 

Vits chans ligger i att förändra ställningen men det måste ske med forcerade drag annars har svart tid 

att konsolidera sig. Vits bästa chans ligger alltså i att schacka! Två schackar finns: Lc2 och Sf6. Efter  

1. Lc2+, Kg7 finns inga fler schackar och vit har slut på bra drag. Efter 1. Sf6+ finns tre drag för svart, 

Kh8, Kg7 och Kg6 men två av dessa drag förlorar direkt!  1. ..., Kh8 och 2. d8=D+ kommer med schack 

och vit behåller sin dam. Om flyttar kungen g6 till kan vit dra sin löpare till h5 med schack (springaren 

är ju inte kvar på g4) och efter svart flyttat sin kung kontrollerar löparen f7 och svart kan inte längre 

vinna en dam på d8 1. ..., Kg6 2. Lh5+, Kg7 3. d8=D, Nf7+ 4. Lxf2,... således spelar svart  

2. ..., Kg7. Nu är vit i ett liknande läge som innan dvs att vit måste spela forcerat för att inte tappa 

initiativet till svart. Vit har två schackar till sitt förfogande, Se8 och Sh5 

 

Efter Se8                                            Efter Sh5 



Att schacka genom Se8 ger dock svart möjlighet att flytta kungen till sista raden då den vita 

springaren ”skyddar” den svarta kungen från schack då vit promoverar d-bonden, korrekt är alltså  

2. Sh5. Nu har den svarta kungen hela sex fält att flytta till: f8, g8, h8, f7, h7, g6, men återigen 

förlorar alla drag utom ett! 2. ..., Kf8, 2. ..., Kg8 och 2. ..., Kh8 förlorar som tidigare på att 3. d8=D+ 

kommer med schack. Om svart väljer 2. ..., Kf7 vinner vit helt enkelt därför att efter promovering kan 

svart inte gaffla med springaren på f7 då kungen står i vägen. På 2. ..., Kh7 följer 3. Lc2+ och svart kan 

endast undkomma schacken genom att flytta till sista raden med, vid det här laget, välkänd vinstplan 

för vit. Således måste svart dra 2. ..., Kg6 

 

Nu får man fundera över hur vit ska gå vidare. Löparen är bunden vid försvaret av Springaren och kan 

inte schacka (eller???) och fortsatta schackar med springaren t.ex. via 3. Sf4+  leder inte någon vart. 

Enda möjligeheten för vit är att formulera en ny plan baserat på den uppkomna situationen. Vit kan 

kanske drömma om en idealställning med svarts kung på h5 och vits på f5? Då kommer en löpare på 

d1-h5 diagonalen eller e8-h5 diagonalen att vara schack och matt! Men kan en sådan ställning 

uppnås? 

 
Vila i frid kung svart! 

Problemet är att efter 3. Lc2+, Kxh5 så hinner inte vits kung fram till f5 i tid! 4. Ke5, Kg4 och svart 

slipper undan. Notera att vi fortfarande inte kan promovera på d8 då svart har kvar möjligheten att 

gaffla på f7. Problemets lösning består av att hitta ett drag som vinner ett tempo för vits kung och tro 



det eller ej, men ett sådant drag finns och det är vackert! 4. d8=D!!, Sf7+ 5. Ke6, Sxd8 6.Kf5 och voilá, 

vi ger upp vår kronjuvel på d7 men får en mattställning på köpet. 

 

Vit hotar matt i ett men svart har ett försvarsdrag i 6. ..., e2. Vit kan istället matta genom Le4-f3 men 

svart har ett lustigt försvar 7. Le4, e1=S och kontrollerar därigenom f3. 

 

Notera i ställningen hur svarts springare kontrollerar åtkomsten av de farliga diagonalerna som vits 

löpare vill använda... Ld3-e2, Lc2-d1, Lc2-d1, Ld5-f7 med flera, omöjliggörs av svart. Vit får därför 

använda tre löpardrag och Ld5-c4-e2 ser ut att vinna men även här hittar svart ett försvar:  8. Ld5, c2 

9. Lc4, c1=S och e2 kontrolleras! Nu har dock svart slut på försvarsdrag och vit kan vinna t.ex. genom 

10. Lb5, Sc7 (avvärjer matt på e1) 11. La4, Se2  12. Ld1, Sf3 13. Lxe2, c4, 14 Lxf3# 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

[Event "Van Breukelen Study"] 

[Date "1970.??.??"] 

[Result "1-0"] 

[Setup "1"] 

[FEN "8/3P3k/n2K3p/2p3n1/1b4N1/2p1p1P1/8/3B4 w - - 0 1"] 

1.Nf6 ( 1.d8=Q Nf7 2.Kd7 Nxd8 3.Kd8 ) ( 1.Ke7 Ba5 2.d8=Q Bxd8 3.Kd8 ) ( 1.Bb3 Ba5 

( 1...c4 2.Kc6 Ba5 ) ) 1...Kg7 ( 1...Kh8 2.d8=Q ) ( 1...Kg6 2.Bh5 Kg7 ( 2...Kf6 

3.d8=Q ) 3.d8=Q Nf7 4.Bxf7 ) 2.Nh5 Kg6 ( 2...Kf7 3.d8=Q ) ( 2...Kh7 3.Bc2 Kg8 

4.d8=Q ) 3.Bc2 Kxh5 ( 3...Kf7 4.d8=Q ) 4.d8=Q ( 4.Ke5 Kg4 5.d8=Q Nf7+ ) 4...Nf7 

5.Ke6 Nxd8 6.Kf5 e2 7.Be4 e1=N 8.Bd5 c2 9.Bc4 c1=N 10.Bb5 Nc7 ( 10...Nc6! 11.Bxc6 

Nc7 12.Ba4 Nc2 13.Bxc2 Ne2 14.Bd1 c4 15.Bxe2 ) 11.Ba4 Ne2 12.Bd1 Nf3 13.Bxe2  

* 


