
Svindel i skak
Kunsten at redde tabte stillinger

Et lille oplæg baseret på 
David Smerdons bog: The Complete Chess Swindler (2020), New In Chess



Furman-Smejkal, Talinn 1971, - slutstillingen



Frank Marshall – AJ McClure USA 1923, slutstilling



Hvornår skal der svindles i skak?

Ifølge David Smerdon ret uklart, men den tilnærmelsesvise definition 
lyder:

Når du mener, at du højst sandsynligt vil tabe partiet, 
hvis partiet fortsætter i samme stil, som det er gået hidtil



Psykologiske faktorer i skak, hvor svindel kan virke

• 'I don't believe in psychology. I believe in good moves.’ - Bobby Fischer

• Utålmodighed
• Hybris (Overmod)
• Frygt
• Kontrolfreak (Kontrollzwang)



Utålmodighed
• Carl Pilcnik- Samuel Reshevsky
• US-mesterskaberne 1942



Hybris (Overmod)

• Mamedyarov – Nakamura 2017
• 77. træk



Frygt
• Anatolij Karpov – Istvan Csom 1977



Kontrolfreak (Kontrollzwang)

• Vassily Smyslov – Mikhail Tal, 
kandidatturneringen 1959

• 24. træk



Mere psykologi: Hvorledes skal svindleren tænke?

• Sammenbidt 
• Optimistisk
• ”Start fra nul”
• Mirakler kan ske
• Uendelig modstand
• Tre spørgsmål at stille:

• Hvad ønsker min modstander?
• Hvorledes planlægger min modstander at udføre det?
• Hvad er det gode ved min stilling?



Svindlerens værktøjskasse

• Utålmodighed – modgift: Den trojanske hest 
• Hybris (overmod) – modgift: lokkemad med en fælde (A decoy trap)
• Frygt – modgift: bersærkerangreb
• Kontrolfreak (Kontrollzwang) - modgift: op i vindueskarmen



Svindeltemaer:

• Slutspilsviden 
• Fæstninger
• Pat
• Evig skak



Opgave 1
• I dette parti er en ung Judit Polgar

nede med en bonde. Hun spillede 
det overraskende 28.-; Dc7!? 

• Hvorefter hvid svarede med et 
tilsyneladende standardtræk 
29.h4?? 

• Hvad var sorts fælde?



Opgave 2

• Sort skulle kunne holde 
dette parti remis med 
77.-, De2, hvis han 
spiller nøjagtigt. Men 
kan du finde en genvej?



Opgave 3

• Hvid i trækket. 
Konstruer en 
svindel!



Opgave 4

• Hvid er i trækket. Kan 
han slå på a6?



Opgave 5

• Sort i trækket. Find en 
metode til at blive pat.



Opgave 6

• Et sjældent eksempel 
på en af verdens 
stærkeste spillere blive 
svindlet. Hvad er der i 
vejen med Kasparovs 
54.Lxe4?



Opgave 7
• Her spillede hvid, en stærk 

islandsk stormester, Hjartason, 
følgende: 

• 76.Dxa7?, Dxd6
• 77. Db7, Dd1+ 
• Hvorefter han gav op. Hvad var 

det, som Hjartason havde 
overset?



Opgave 8

• Hvid står til gevinst, men 
har uheldigvis spillet det 
ualmindeligt dårlige 

• 1.Df4?? 
• Og hvorledes kan sort 

redde sig ud af pinen 
ikke alene med remis –
men ovenikøbet med 
gevinst?



Opgave 9

• Sort trækker og holder 
remis.
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