
En schacksaga 

I alla tider har schack fascinerat människor. Inte minst schackmästarna har fått uppskattning när de 

levererat överraskande och vinnande schackdrag. Men frågan är om någon av dem har spelat ett lika 

överraskande drag som i följande historia. Stoppa gärna efter det sista diagrammet och fundera över vilket 

drag du tror att svart utförde. 

En vandrare kom till en by. På värdshuset frågade han runt om någon ville spela schack med honom, men 

ingen av gästerna antog utmaningen. Vandraren tjatade dock så mycket att en bybo till slut gick med på 

att spela. Efter lottdragning fick vandraren vit och bybon svart. Partiet gick så här: 

1.e4 d5 2.e5 d4 3.c3 f6 4.exf6 dxc3 5.fxe7 c3xd2+ 6.Lxd2 Lxe7 7.Sf3 Sc6 8.Sc3 Sf6 9.Se2 Sd7 10.Sd4 

Sce5 11.Se6 Sd3 matt. 

XIIIIIIIIY 
8r+lwqk+-tr0 
7zppzpnvl-zpp0 
6-+-+N+-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+n+-+-0 
2PzP-vLNzPPzP0 
1tR-+QmKL+R0 
xabcdefghy 

Irriterad över att ha förlorat så snabbt satte vandraren upp pjäserna igen och krävde att få revansch. 

Partiet blev dock ännu en pinsam historia för honom. 

1.e4 d5 2.d3 e6 3.Sf3 Sc6 4.Lg5 Lb4+ 5.Ke2 Dd7 6.Sc3 Sf6 7.a3 h6 8.Lh4 La5 9.e5 d4 10.Sa4 Sh5 11.Sc5 

Sf4 schack och matt.  
 

XIIIIIIIIY 
8r+l+k+-tr0 
7zppzpq+pzp-0 
6-+n+p+-zp0 
5vl-sN-zP-+-0 
4-+-zp-sn-vL0 
3zP-+P+N+-0 
2-zPP+KzPPzP0 
1tR-+Q+L+R0 
xabcdefghy  

 



Kokande av ilska satte vandraren upp pjäserna i utgångsställningen igen och flyttade fram sin 

kungsbonde utan att ens fråga bybon om han ställde upp på ännu ett parti.  

1.e4 d5 2.d4 e5 3.c4 f5 4.f4 c5 5.dxc5 exf4 6.Lxf4 Lxc5 7.exf5 dxc4 8.Lxc4 Lxf5 9.Lxb8 Lxg1 10.Lxg8 

Lxb1 11.Txb1 Txg8 12.Txg1 Txb8 13.Dxd8+ 

 

XIIIIIIIIY 
8-tr-wQk+r+0 
7zpp+-+-zpp0 
6-+-+-+-+0 
5+-+-+-+-0 
4-+-+-+-+0 
3+-+-+-+-0 
2PzP-+-+PzP0 
1+R+-mK-tR-0 
xabcdefghy 

(Vilket drag gjorde svart?) 

I det här läget tog bybon tag i sin kung på e8 och slog den vita kungen på e1. Vandraren tittade på honom 

med ilsken blick och sa att nog för att han hade vunnit två partier men att ta till fuskdrag för att vinna 

även det tredje - där gick gränsen. Bybon tittade förvånat på honom och frågade vad han menade med 

fuskdrag. Bybon förklarade för den häpne vandraren att han inte visste hur pjäserna gick. Han hade bara 

spegelvänt gjort motsvarande drag som vandraren i partierna som spelats.  

Enligt sägnen fick byborna sig ett stort skratt och vandraren var snart på väg till nästa by. 

 

 

 

 

 


