
KORTLÆSNING 

 

Den mest udfordrende disciplin inden for spilføring er kortlæsning, hvor spilfører får 

lov til at være detektiv. Som en anden Sherlock Holmes skal spilføreren forsøge at 

samle alle de mulige oplysninger, som modparten har bidraget med i meldinger og 

modspil. De indsamlede oplysninger stammer fra de aktioner, som modstanderne 

enten har foretaget sig eller undladt. Endvidere kan oplysningerne både være af 

styrkemæssig og fordelingsmæssig karakter. Når alle tænkbare oplysninger er 

indsamlet, bruges de derefter til at tage de spillemæssige beslutninger. 

 

KORTLÆSNING OG STYRKE 
 

Kortlæsning går ud på at regne ud, hvilken af modstanderne, der sidder med de 

resterende betydende kort. I langt de fleste tilfælde er det oplysninger om modpartens 

styrke, der får spilfører til at placere disse kort. De styrkemæssige oplysninger kan, 

som nævnt ovenfor, være indsamlet på mange forskellige grundlag. 

 

MODPARTENS AKTIVE MELDINGER 

 

Den letteste måde at læse kort på er at bruge de oplysninger, som modparten afgiver 

ved aktive meldinger. 
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Øst spiller Konge ud. Spilfører tæller sine egne og bordets point. Resultatet er 22hp. 

Det efterlader 18hp til modparten. Vest har åbnet meldingerne og har derfor mindst 

12hp. Øst har afgivet simpel støtte. De udesiddende point er fordelt omtrent med 

12hp til Vest og 6hp til Øst. Udspillet holder stik, og den efterfølgende Dame 

holder også stik. En tredje spar bliver trumfet på bordet. Spilfører har 5 stik i hjerter 

og 3 stik i ruder. Der skal bruges et klørstik for at vinde kontrakten. Syd trækker to 

gange trumf, men er nødt til at lade den sidste trumf sidde ude, for ellers bliver han 

mattet i trumf. Efter de to gange trumf spiller Syd en klør fra bordet. Vest lægger lavt 

uden pause. Den bedste tekniske farvebehandling er at bruge 10 fra hånden. Men 

spilfører har set 5hp hos Øst. Derfor må begge tophonnører i klør sidde hos åbner. 

Ellers ville der ikke være en åbningshånd. Spilfører bruger Dame, og kontrakten er 

hjemme. 

 

MODPARTENS MANGLENDE MELDINGER 

 

I nogle tilfælde kan en god kortlæser udnytte det faktum, at modstanderne ikke valgte 

at afgive en aktiv melding. 
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Vest spiller Konge ud. Spilfører råder over 24hp. Modparten har dermed 16hp. Da 

begge modstandere indledte med Pas, er der ingen af disse, som råder over mere end 



11hp. Udspillet holder stik ligesom den efterfølgende 10. Syd er dog nødt til at 

stikke den tredje spar. Spilfører foretager derefter en knibning i ruder, men den taber 

til ♦Dame. Øst skifter til Bonde, som går til Vests Es over Dame. Vest 

indkasserer Dame, hvortil alle andre smider en klør. Nu følger en klør rundt til Syds 

Konge. Syd skal have resten af stikkene, hvilket betyder, at der ikke må afgives stik 

i ruder. Spilfører spiller en ruder, og normalt er det bedst at knibe endnu en gang. 

Men spilfører har set 10hp hos Vest, og han ved derfor, at denne ikke kan have 

♦Konge. Spilfører går på ♦Es og vinder sin kontrakt. 

 

MODPARTENS UDSPIL 

 

De fleste modspillere har et sæt faste udspilsregler. Endvidere foretrækker udspilleren 

som regel at spille ud fra en ægte sekvens eller en sekvens med esset og kongen. 

Disse to tilbøjeligheder kan udnyttes af en god kortlæser. 
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Vest spiller 7 ud. Optimistisk meldt. Spilfører råder over 20hp. Dermed har 

modparten 20hp. Vest har mindst 12hp, og Øst har højst 9hp. Udspillet går til Es, 

og fortsættelsen i spar bliver taget med bordets Dame. Der lurer en trumfning i spar, 



så spilfører er nødt til at trække trumf nu. Det er normalt at knibe i hjerter, men det 

manglende udspil i klør er interessant, da udspillet i spar jo ikke er oplagt. Det tyder 

på, at Vest ikke råder over både Es og Konge. Da Øst jo naturligvis så må have en 

af disse, så er der ikke også mulighed for Konge hos Øst. Spilfører spiller en trumf 

til Es og vinder sin kontrakt. 

 

KORTLÆSNING OG FORDELING 

 

Det er også muligt at lokalisere betydende kort ved at opnå kendskab til modpartens 

fordeling. Dette er mindre ofte forekommende, end kortlæsning baseret på 

modpartens styrke. 
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Vest server med Es. Øst kalder med 2. Derfor fortsætter Vest med Konge og en 

hjerter til trumf hos Øst. Øst skifter til 10. Syd vinder stikket og trækker to runder 

trumf. Det resterende arbejde for spilfører består i at gætte hvilken modspiller, der 

skal knibes for ♦Dame. En mulighed er at kaste sig over det projekt med det samme. 

Men en omhyggelig spilfører vil først indkassere sine klørstik. Når det erfares, at 

Vest er startet ud med 5-farve i både hjerter og klør samt doubleton i spar, er det ikke 

svært at regne ud, hvordan kagen skal skæres. Syd spiller ruder til ♦Konge, og tager 

en stensikker knibning gennem Øst. 



KORTLÆSNING OG FORUDSAT PLACERING AF STYRKE 

 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for spilfører, at forudsætte nogle betydende 

korts placering, selv om han endnu ikke har kendskab til disse korts reelle placering. 

Det kan få indflydelse på behandlingen af en anden farve. 
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Tvivlsomt meldt af Syd. Vest server med Es, hvortil Øst afviser med Bonde. Det 

placerer de resterende honnører i hjerter hos Vest. Denne indkasserer endnu et stik i 

hjerter. Derpå skifter Vest yderst giftigt til 10, som tvinger spilfører til at gætte, om 

han skal bruge Bonde eller Konge. Dette valg er kun kritisk, såfremt de to 

honnører er fordelt på begge modstandernes hænder. Syd har endnu ikke fuld 

optælling på modstandernes hænder. Men hvis kontrakten skal have en chance, så er 

spilfører nødt til at forudsætte, at ♦Konge sidder hos Vest. Dermed kan Øst ikke 

skrabe sammen til sin 1ut uden at besidde Es. Spilfører beder om Bonde og vinder 

efterfølgende sin kontrakt. 



 

UNDERVISNING 

Emne: Kortlæsning Part 1 
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UNDERVISNING 

Emne: Kortlæsning Part 2 
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UNDERVISNING 

Emne: Kortlæsning Part 3 
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KORTLÆSNING 

 

Spil 11: Optælling af styrke fordelt på meldinger. Modspillet indleder med 3 gange ruder fra top. 

Efter trumftrækning tvinges ♣Es ud. Spilfører bør derefter kunne placere modpartens honnører i 

ruder. 

 

Spil 12: Kortlæsning baseret på udspil. Vests naturlige udspil er ♦Bonde. Det placerer ♦Dame og 

en tophonnør i hver af de sorte farver hos Øst. Dermed må ♥Dame sidde hos Vest. 

 

Spil 13: Kortlæsning baseret på manglende aktivitet. Modspillet starter med 3 klørstik, idet Vest 

trumfer tredje gang. Østs manglende indmelding i 2♣ med en god 5-farve tyder på ♠Konge hos 

Vest. 

 

Spil 14: Optælling af styrke baseret på forudsat placering af styrke. Øst indleder med ♥Es og 

skifter til en ruder. Udspillet markerer Øst med de 2 tophonnører i hjerter. Endvidere må spilfører 

forudsætte ♠Es double hos Øst, da kontrakten ellers er chanceløs. Det placerer ♦Konge hos Vest. 

 

Spil 15: Optælling at fordeling. Vest indkasserer 4 hjerterstik og skifter til ruder. Spilfører 

indkasserer sine ruderstik og ♠Es. Det placerer Vest med 4-farve i klør. ♣Konge og ♣Dame 

indkasseres, hvorefter der spilles klør til ♣9. 

 

Spil 16: Kortlæsning baseret på udspil. Vest inviterer i spar. Det placerer Øst med ♠Es og ♠Dame. 

Dermed må Vest have resten af styrken, og spilfører bør gøre det rigtige i både klør og hjerter. 

 

Spil 17: Kortlæsning baseret på manglende aktivitet. Nord server med ♥Konge. Senere kniber 

spilfører i klør og tester en spar mod damen uden at trække ♠Es. Det placerer Nord med 11hp på en 

forhåndspasset hånd. Syd knibes for ♦Dame. 

 

Spil 18: Optælling af styrke baseret på forudsat placering af styrke. Vest spiller ♣Konge ud, som 

stikkes af spilfører. De udesiddende trumfer trækkes. Spilfører spiller en lille spar, og Øst lægger 

lavt. Uden ♦Es i plads er spilfører chanceløs, så ♠Es må danne grundlaget for Vests støtte. 

 

Spil 19:  Optælling af styrke fordelt på meldinger. Nord server med ♣Bonde, hvilket placerer de 

resterende tophonnører i den farve hos Åbner. Da Syd også viser sig at besidde de to tophonnører i 

spar og ♦Es, bør Nord knibes for ♥Dame. 

 

Spil 20: Vest server med ♥Konge, som spilfører stikker. Spilfører trækker trumf og spiller en klør 

til kongen. Vest stikker og trækker klørstik ind til Syd trumfer. Derefter bør spilfører gøre det 

rigtige i ruderfarven. 


