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Opposition och vinnande fält. 

Opposition är när kungen tar position mittemot motståndarens kung. När kungen tar position mittemot 

motståndarens kung (opposition) stoppas motståndarens kung från att avancera.  Vid opposition är det ett 

udda antal tomma rutor mellan kungarna (1 = opposition, 3 eller 5 = fjärropposition). Det finns vertikal och 

horisontell opposition och dessutom diagonalopposition. 

 
Den som har gjort det 
senaste draget har 
opposition. Om vit är vid 
draget stoppar den svarta 
kungen vits kung från att 
avancera. 

 
Om svart är vid draget 
tvingas den svarta kungen att 
vika undan 1.-, Kb5. Då kan 
den vita kungen avancera 
2.Kd4. Den vita kungen har 
därmed nått ett av de tre 
vinnande fälten (b4, c4, d4) 
två steg framför bonden. 

 
Svarta kung backar 2.-,Kc6. 
Vit tar opposition 3.Kc4. 
Efter det måste den svarta 
kungen vika undan och då 
kan vit tänka som om 
bonden redan stod på c3 
och därmed flytta fram de 
vinnande fälten en rad. 

 
Svart viker undan med 
3.-,Kb6 och vit kan spela  
4.Kd5. 
Därmed har vit nått ett 
av de nya vinnande 
fälten (b5, c5, d5). Vit 
kan nu driva ner sin 
bonde till promovering. 

 

Ensam kungs försvar mot kung och bonde. 

 
Vit har just spelat 1.Kc1 
dvs vit har dragit kungen 
rakt bakåt. 

 
Svart fortsätter med 1.-,Kb3. Vit 
spelar 2.Kb1, ställer sig 
mittemot och tar opposition. 

 
Svart spelar 2.-,c2+. 

 
Efter 3.Kc1,Kc3 har 
vit blivit patt och 
partiet blivit remi. 

 

Fjärropposition och diagonalopposition. 

 
Med svart vid draget och med vit 
kung på c1, så har vit 
fjärropposition. Även med kungen 
på b1 håller vit remi.  Bonden på b5 
hindrar svart att ta opposition. 

 
Om svart spelar 1.-
,Kb4, så spelar vit 
2.Kb2 och tar 
opposition. 

 
Om svart spelar 1.-
,Kc4, så spelar vit 
2.Kc2 och tar 
opposition. 

 
Om svart spelar 1.-,Kd4, 
så spelar vit 2.Kb2 och 
tar diagonalopposition. 
På det viset håller vit 
jämvikten. 

 



Vem hinner först? 

 
Vit vid draget. Vem 
hinner först? 

 
1.Kb5 är det rätta draget 
som vinner. 1.Kb4 är i 
stället ett grovt fel. Då 
spelat svart 1.-,Kd3 och 
vinner. 

 
Vit är vid draget och vem 
vinner då här? Vit måste 
börja med 1.Ka4. Felet 
1.Kb4 som förlorar har vi 
redan behandlat. 

 
Svart måste backa 
1.Ka4,Kd5.2.Kb5 och 
härifrån 2.-,Kd6. 3.Kxc4, 
Kc6. Svart kan ta 
opposition och håller 
remi. 

 

Den gyllene positionen. 

Om kungen når sjätte raden framför bonden (kung + bonde mot ensam kung) så är ställningen vunnen. 

 

 
Kung och bonde mot kung 
och med kungen på sjätte 
reden kallas den gyllene 
positionen. Vit vinner här 
oberoende av vem som är 
vid draget. 

 
Med springarbonde kan man 
dock spela fel. 1.Kc6,Ka7 är fel 
väg. Om bonden spelas fram 
är det remi 
2.b6+,Ka8.3.b7+,Kb8. 4.Kb6 
och patt och remi. 

 
Vit får spela 2.Kc7,Ka8. Om 
vit fortsätter med 3.b6 så 
är det patt och remi. 

 
Vit kan dock spela 3.Kb6 
och efter 3.-,Kb8 så är man 
tillbaka i 
utgångsställningen. 
Därefter kan vit spela det 
vinnande draget 4.Ka6. 


