
Løsninger på Julequiz 2015     4. januar 2016 

Kære alle! 
Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er 
rigtige.  
 
Der er derfor blevet trukket lod, og den heldige vinder er: 
 

Erik Both 
 
Han vil ved først givne lejlighed modtage præmien, som er 2 gode flasker rødvin. 
 
 
 
Her kommer løsningerne på julequiz for 2015: 
   
1.   I Karlsbad blev der i 1929 afholdt en stor international skakturnering. 
      I alt var der inviteret 22 spillere; stort alle topspillerne var med. 
      Spillestedet var Kurhaus Imperial Hotel. 
      Aron Nimzowitsch (1886-1935), Danmark vandt med 15 points af 21 mulige. 
      Det var nok hans livs største sejr. Andenpladsen i turneringen blev delt mellem  
      José Raul Capablanca (1888-1942), Cuba og Rudolf Spielmann (1883-1942), Østrig med hver 14½ points. 
      Byen har siden skiftet navn til Karlovy Vary. I hvilket land ligger byen? 
     
A:   Tyskland 
B:   Tjekkiet 
C:   Slovakiet 
 
Det rigtige svar er B: Tjekkiet 
  
  
2.   Aron Nimzowitsch (1886-1935) og Mikhail Tal (1936-1992) er begge født i denne baltiske by X. 
      Henholdsvis 7. november 1886 og 9. november 1992 – altså næsten præcis 50 år mellem dem. 
      Men deres spillestil var vidt forskellig. I byen X findes et monument af Mikhail Tal. 
      Hvad hedder byen X? 
  
A:   Tallinn, Estland 
B:   Riga, Letland 
C:   Vilnius, Litauen 
 
Det rigtige svar er B: Riga, Letland 
  
   
3.   Hvilken skakspiller er den yngste, der nogensinde har opnået GM-titlen? 
      Alderen på tidspunktet for tildeling af titlen var 12 år og 7 måneder. 
  
A:   Sven Magnus Øen Carlsen, Norge 
B:   Parimarjan Negi, Indien 
C:   Sergey Alexandrovich Karjakin, Ukraine 
 



Det rigtige svar er C:   Sergey Alexandrovich Karjakin, Ukraine 
  

  
4.   I 1992 (2. september - 5. november) blev der spillet en match mellem de to tidligere verdensmestre i 
      skak: Boris Vasilievich Spassky (f. 1937), Rusland og Robert James “Bobby” Fscher (1943-2008), USA . 
      Det var en uofficiel revanchematch efter deres match om VM i 1972 i Reykjavik, Island. 
      Vinder var den, der først vandt 10 partier. Remis talte ikke. Fischer vandt 10-5 efter 30 partier.   
      Spillestedet var Sveti Stefan i Jugoslavien. Dette sted var meget kontroversielt. 
      USA truede Fischer med alvorlige sanktioner, hvis han spillede matchen. 
      Sveti Stefan kom senere til at ligge i en anden nation pga. Jugoslaviens opløsning. 
      I hvilken nation ligger Sveti Stefan i dag? 
         
A:   Serbien 
B:   Makedonien 
C:   Montenegro 
 
Det rigtige svar er C: Montenegro 
 
5. Fredag den 20. juni 1858 ankom det amerikanske skakfænomen Paul Charles Morphy (1837-1884) med   
dampskibet “Africa” til Liverpool.   
Umiddelbart efter rejste han med toget til Birmingham, hvor han skulle spille med i Birmingham Chess 
Tournament, som skulle starte 2 dage senere. 
Turneringen var dog uden Morphys viden blevet udsat til 24. august samme år. 
 
Det var meningen, at Morphy på et tidspunkt under sit Englands-ophold skulle spille en match mod 
Englands bedste spiller (som også blev regnet for verdens stærkeste spiller på det tidspunkt). 
Det blev aldrig til noget. Efter en del matcher i Europa (bl.a. mod Adolf Anderssen (1818-1879), Tyskland 
tog han dampskibet “Persia” tilbage til New York torsdag den 30. april 1859. 
 
Han kom aldrig tilbage til England (og Europa). 
Hvem skulle han have mødt i England om det uofficielle VM i skak? 
  
A:  Daniel Harrwitz 
B:  Howard Staunton 
C:  Johann Löventhal 
  
Det rigtige svar er B: Howard Staunton 
  
6. Vi lægger forholdsvis let ud. 
Følgende stilling hører til enhver skakspillers lærdom. 



 
Fordringen lyder: Hvid trækker og vinder. 
Det er kun et ganske bestemt 1. træk, der vinder. 
Angiv blot en hovedvariant. 
  
1. b6 axb6  2. c6 og vinder   eller 1. – cxb6  2. a6  og vinder 
 
 
7. Følgende opgave er komponeret af Josef Moravec (1882-1969), Tjekkiet og offentliggjort i La stratégie: 
Journal d´Échecs – et fransk skaktidsskrift - i 1913. 

  
Fordringen lyder: Hvid trækker og vinder: 



Det er kun et ganske bestemt 1. træk, der vinder. 
Angiv blot en hovedvariant. 
  
Løsningen er forbløffende. 
  

1. Kh7 h4  2. Kg6  h3  3. Kg5  h2  4. Kg4  h1 Dronning  5. Kg3  og vinder 
   
8. Næste opgave er fra et parti mellem Veselin Topolov (f. 1975), Bulgarien og Alexey Shirov ( f. 1972), 
Letland, som er sort. Det blev spillet i Linares, Spanien i 1998. 
Næste træk, der udføres af sort, er kåret som et af de bedste træk i skakhistorien. 

  
 Fordringen lyder: Sort trækker og vinder. Angiv blot en hovedvariant. Løsningen er helt utrolig. 
 

1. – Lh3  22. gxh3  Kf5  3. Kf2  Ke4  4. Lxf6  d4  5. Le7  Kd3   6. Lc5  Kc4   7. Le7  Kb3  og vinder 
 
9. Denne opgave er fra et parti mellem Juan Bellon (f. 1950), Spanien og G. Garcia (f. 1954), Colombia, som 
er sort. Det blev spillet i Cienfuegos, Cuba i 1976. 



Også dette træk er nomineret, som et af de bedste træk i skakhistorien.

 
Fordringen lyder: Sort trækker og vinder. 
Angiv blot en hovedvariant. 
  
Sort balancerer på en knivsæg. 

1. – Tg2  2. Dd4  Sf4+  3. Dxf4  gxf4  4. Kxg2  e5 og vinder 
 10. Vi slutter elegant af med en opgave af A.V. Galitzky (1863-1921), Rusland. 
Den er komponeret i 1906. 

 
 Fordringen lyder: Hvid trækker og sætter mat i 4 træk. 
  
En usædvanlig afslutning. 
  

1. Lf7  Lxf7  2. gxf7  Kh7  3. f8 Tårn  Kh6  4. Th8 # 
 
Ekstra stillinger 
   



Til sidst en underholdende situation fra et parti spillet i Berlin 1939. 
Erik Richter er hvid:  

 
Her trak hvid 1. Tg1 for at gennemtvinge en tårnafbytning og derefter forsøge at holde dronningeslutspillet 
remis. 
Sort trak 1. – a6. 
Derefter fulgte Tg8+. Sort trak nu helt utroligt Ka7!!. 
Hvid er fuldstændig fortabt. Der er mattrussel på 1. linje og samtidigt er der trusler på både hans tårn og 
dronning. 
Hvid opgav. 
  
  
Og til allersidst en meget lærerig afslutning af et parti i Bremen, Tyskland i 1939 mellem Ohms og Carl Carls 
(1880-1958), Tyskland, som er sort: 

  
 Her trak sort: 1.  - Tb1!!  2. Kxb1  f2 og hvid opgav. 
Hvids konge kommer til at spærre for sit tårn. 



Husk det, når det trækker op til fribønder og tårne på brættet. 
  
  
Mange hilsener 
Ove Rytter Jensen 
 


