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Ovenstående kort, havde jeg for 15-20 år siden 2 gange i mellemhånden med 14 dages mellemrum, og gik 
ned begge gange, selv om jeg fik klør konge hjem 1. gang. 
 
Første udspil ruder knægt, som jeg stikker med hjerter knægt, baghånden stikker med hjerter dame, og 
spiller klør, hvor jeg får klør konge hjem. Jeg spiller spar 6, som går over til forhånden, som spiller ruder 
igen. FARVEL  LEIF, så var det spil væltet. Havde jeg spillet klør es, og baghånden havde taget sparen hjem, 
så var jeg gået kruk. Det er aldrig godt, at komme ”bag ud”, når man har hver anden trumf. Særlig ikke når 
modspillet sidder bag ved en. 
 
Når alle trumfer sidder bag ved mig, og spar 6 går over til forhånden, som spiller ruder igen, vil baghånden 
altid få 4 stik, og kortene vil gå ned.  

Første gang var i en turnering mod storebror Henry, som da jeg efter spillet viste kortene frem, 
sagde: Der spillede du nu dårligt. Efter nærmere overvejelse kunne han godt se, at jeg nok ikke 
havde spillet dårligt. 

 
14 dage efter havde jeg ved et privatspil ved vort tidligere æresmedlem Richardt Heilbo  (Han var gift med 
Doris, som ALTID lavede kokosmakroner med chocoladebund til mig)  nøjagtig samme kort i 
mellemhånden.  1. udspil fra Bent Pedersen, Assens ruder knægt, og så vidste jeg, at såfremt jeg havde 
smidt af på den for 14 dage siden, så havde jeg vundet. Jeg valgte så at smide spar 6 af. Baghånden stak 
med ruder konge spillede klør, som Bent stak med hjerter 4, som var den eneste trumf han havde.  FARVEL  
LEIF, så var det spil væltet. 
 
Umiddelbart kan man ikke vurdere noget som helt ud fra købet. Får man første stik hjem på hjerter knægt, 
og begge spillere bekender 2. udspil, klør es, så er kortene altid 100% oplagte. 
 
Det er jo kort, som vinder omkring 99 gange ud af 100. Men det lykkedes mig altså at spille dem ned 2 
gange med 14 dages mellemrum. Havde jeg 1. gang smidt af på ruder knægt, og stukket ruder knægt 2. 
gang, så ville kortene havde vundet begge gange, og spillet ville så slet ikke være blevet interessant.     
Siden er det kort, som jeg har tænkt meget på, fordi jeg gik ned på dem 2 gange med 14 dages mellemrum, 
uden decideret at spille forkert. Kommer ruder knægt ud næste gang jeg har kortene, så stikker jeg altså 
med hjerter knægt, selv om det var forkert 1. gang jeg havde kortene. Får jeg hjerter knægt hjem, så vil jeg 
spille klør es, og håbe, at trumferne ikke sidder 5 – 0. Hvis de ikke gør det, er de ALTID oplagte med klør es 
ud,    
 
Bellinge, den 20. september 2014  Leif   inger@vesterlund.dk         
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Spar og klør es, hjerter konge, 
knægt, 3, 5 og 6 

  

 


