
Mattsättning del 1.   Farsta SK JW/2018-11-27 

Kung och torn mot kung. 

 
Det finns två metoder att 
mattsätta med kung och torn 
mot ensam torn. Man brukar 
börja med radmetoden. Den är 
lättast att lära ut. 

 
Svarts kung har springaravstånd 
till vits kung, vilket är idealiskt. 
Svart börjar därför med att 
flytta ut tornet till kanten. 
1.Th4. 

 
2.Ke3,Th3+.när vits kung ställer sig 
mitt emot svarts kung, kan svart 
passa på och schacka ner den vita 
kungen en rad. 

 
3.Kd2,Ke4. Vits kung tar ett steg 
bakåt och svart kung tar 
position med springaravstånd 
till vits kung. 
 

 
4.Kc2,Kd4.5.Kb2,Kc4.6.Kc2. Vits 
kung går inte ända till kanten. 
På 6.Ka2 hade följt 6.-,Th2 
schack med snabb mattsättning 
t ex 7.Ka3,Tc2.8.Ka4,Ta2 + matt. 

 
6.-,Th2+.7.Kd1,Kc3. Svart schackar 
ner vita kungen och svarts kung tar 
springaravstånd. 8.Ke1,Kd3. 
9.Kf1,Ke3.10.Kg1,Ta2.11.Kf1,Tb2. 
12.Kg1,Kf3.13.Kh1,Kg3.14.Kg1,Tb1+ 
matt. 14 drag till matt i exemplet. 

 
Den andra metoden kallas 
boxmetoden. Efter 1.-,Te4 
stängs vits kung in i en box på 
12 rutor. 

 
2.Kc3,Td4.3.Kb3,Kd5. Den vita 
kungens box har nu minskat till 
9 rutor. 

 
4.Kc3,Kc5.5.Kc2,Kc4. Den vita 
kungens rörelseutrymme minskas 
alltmer. 

 
6.Kb2,Td2+. Svart kunde förstås 
spela 6.-,Td3, men draget 6.-
,Td2+ leder snabbare till matt. 

 
7. Kc1,Kc3. Efter 7.-,Ka3 förlorar 
vit snabbt 7.-,Tc2.  8.Ka4,Ta2 
+matt. 

 
8.Kb1,Kb3.9.Kc1,Td3 och nu är 
matten nära. 10.Kb1,Td1+ matt. 
10 drag till matt med boxmetoden i 
det här exemplet. 

 

 



Dam och torn mot kung. 

 
Med dam mot ensam kung ska 
mattsättning kunna ske ca 
dubbelt så snabbt jämfört med 
torn mot ensam kung. 

 
Svart börjar med en schack 1.-
,Dd4+. 

 
2.Kc2,Ke4. Svarta kungen måste 
delta i mattsättningen. 

 
3.Kb3,Kd3. 

 
4.Ka2,Kc2. Matten är nära, men 
se upp så att kungen inte blir 
patt. 

 
5.Ka3,De4. Nu blir det matt i 
nästa drag. 6.Ka2,Da4+. Sex 
drag till matt i exemplet. 

 

Dam och torn mot kung. 

 
Sätt damen på kanten och 
tornet näst intill för att sedan 
schacka ner kungen till kanten. 

 
1.-,Tb3+.2.Kc2. Vits kung kan 
inte störa mattsättningen 
eftersom damen garderar 
tornet. 

 
2.-,Da2+.3.Kc1,Tb1+ matt. 

 

Två torn mot kung. 

 
Vid mattsättning med två torn 
kan motståndarens kung störa 
så att torn måste byta sida. 

 
1.-,Ta3+.2.Kb2. Kungen stör och 
hotar tornet, som måste byta 
sida. 

 
2.-,Tg3.3.Kc2,Th2+.4.Kd1,Tg1+ 
matt. 

 


