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ANekdoter om little me
LoneeagLe fortæLLer anekdoter om LittLe me

også i dette Nummer: PorNo jørgeN_oste børge_bAmbi_leo og PostkorteNe_willy frA AmerikA_bANAN 
børge_hArry guldArm_mr. wAlker_eN søNdAg i ‘58_deN gloeNde_miNg vAseN

little me
dette nummer af mPn er dedikeret tiL vores 

aLLe sammens Pokerbedstefar, LittLe me

PokerbedstefAr fortæller
Læs mange af LittLe me’ sPændende fortæLLinger
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dette nummer af mPn har vi valgt dedikere til en af de 
helt store profiler på Pokernet. en profil som desværre 
gik bort for ganske nylig. vi har valgt at hylde vores 
alle sammen pokerbedstefar, med at samle de bedste 
af hans historier i et enkelt nummer af mPn.

Leon var, med sine historier fra pokerens barndom i 
danmark og sine homegames, et stort omdrejnings 
punkt på Pokernet. der var mange som i høj grad drog 
nytte af hans megen erfaring inden for pokeren og hans 
vilje til at lære fra sig lige til det sidste. Leon var altid 
god for en sjov og hyggelig historie, fra dengang man 
spillede om 10 ører og det er blevet til mange af slagsen 
i gennem den tid han var aktiv skribent for og bruger af 
Pokernet. 

noget der kunne få os online pokerspillere op af stolen, 
var, når der blev arrangeret et homegame hos Leon.  
disse turneringer har virkelig været med til at knytte 
bånd mellem mennesker, der ellers kun kender hinan-
den over internettet og bag et alias. der var altid stor 
opbakning til hans homegames og det resulterede altid 
i nogle sjove tråde på forummet, hvor man kunne for-
nemme hvor meget folk havde hygget sig.

Leon vil altid blive husket og savnet her på Pokernet og 
med dette nummer håber vi på at mange mennesker vil 
kunne nyde hans fortællinger mange år fremover.

tak for alt pokerbedstefar, vi er mange der vil savne 
dig.

martin ottesen
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fortæller gamblinghistorier fra de 
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fortæller gamblinghistorier fra de 
gamle dages københavn. denne gang 
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side 20
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fortæller gamblinghistorier fra de gamle 
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vi er i midten af 70’erne. dengang var poker noget tys-
tys, forbudt. absolut ikke noget du talte med din mor om. 
vi spillede i små lokaler, på lofter og i kældre. ofte med 
toilet bag et forhæng i en spand. vi blev “busted” af bevil-
lingspolitiet i tide og utide. 

et Af miNe miNder om leoN, frA 
før hAN blev “PokerbedstefAr”.

af LoneeagLe

vore penge blev beslaglagt og det medførte tiltaler og 
efterfølgende retssager. det var hårdt at være poker-
spiller!

Leon havde lejet en kælderbutik i sommerstedsgade, 
ren luksus efter datidens forhold. nu havde vi en fidi-
bus, som smurte et stykke mad - og vi havde et rigtigt 
toilet! 

der var tromlet et godt levedygtigt klientel sammen, 
bestående af danskere og udlændinge, mestendels is-
raelere. forrygende spil alle ugens dage!

efter en lang nat lukkede og slukkede Leon og jeg som 
de sidste. vi havde begge tjent i spillet. Jeg var flyttet 
ud af byen og skulle med et tog fra hovedbanen. det var 

sommer, højt solskin. Leon skulle til nørrebro. Well, jeg 
kunne jo nappe toget fra nørreport og følge ham på vej, 
så vi slentrede småsnakkende gennem byen, ad vester-
brogade, over rådhuspladsen, nedad strøget. På vejen 
blev jeg tørstig og måtte ind og have en øl et par gange. 
Leon, som ikke nød spiritus og aldrig gik på værtshus, 
fulgte med, selvom det tydeligvis kedede ham.

Pludselig kommer det fra Leon: “går du med en tur ind 
i illum?” hvad fanden vil han der, tænkte jeg, men gik 
selvfølgelig med.

Joh, hans børn skulle da have noget legetøj! ingen havde 
fødselsdag og det var jo ikke Jul? det var den “bløde” 
hårdtslående mesterbokser i en nøddeskal - altid tænk-
te han på andre !
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Jeg mødte Leon i 1968. var netop hjemvendt efter 4 år 
i grønland med penge på lommen. nu skulle der s’gu’ 
festes!

i “La fontaine”, datidens førende jazzclub, spillede finn 
Ziegler med sit band. stedet var populært og musikere 
fra byen, sågar fra udlandet, samledes ofte til jamses-
sion. svend asmussen var blandt gæsterne og finn 
kunne ikke dy sig for at lave en parodi af ham på vio-
linen.

asmussen blev kåd, sendte en taxi til skodsborg eft-
er sin egen stradivarius, og efterfølgende havde vi en 
uforglemmelig musikoplevelse.
i baren mødte jeg for første gang Jødedavid. vi (han) 
kom ind på emnet poker, som jeg havde snuset lidt til i 
grønland.

“om jeg havde lyst til at tage med til 
harry”guldarm”Østergaard på sct.hans torv”. det var 
efterhånden blevet sent, men jeg syntes at det var en 
god idé, og efter at david havde foretaget en telefono-
pringning, tog vi afsted. 

Jeg fandt senere ud af, at david simpelthen var “spe-
jder” som skulle skaffe nye folk til sjakket.

de sad om bordet, de tunge drenge: harry, ostebørge, 
mumme, sukkerPoul og Leon m.fl., men der var selvføl-
gelig lige en  ledig plads til “tyren”, og det endte da også 
med, at jeg blev limet for en skilling.

undervejs faldt jeg i snak med Leon, som på en måde 
følte med mig, og vi knyttede et venskab som holdt gen-
nem de kommende år.

Leon var analytiker og havde som den første fået poker-
bøger tilsendt fra usa. han lånte dem velvilligt ud til mig 
(og andre), og han var direkte skyld i, at jeg efterhån-
den fik greb om spillet. 

og som ikke mange ved, var han i øvrigt københavns-
mester i boksning. som den ydmyge person han var, 
skiltede han aldrig med sine evner!

vi er mange som vil huske dig!

din ven Loneeagle
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Porno Jørgen var en frisk spiller.  han spillede det hele: 
poker, mausel, skak, backgammon, roulette, baccarat, 
sekseren, craps, heste og meget mere. You name it – he 
played it. 

PorNo jørgeN 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

Jørgen rejste en del i england og var 
en foregangsmand, når der blev in-
troduceret nye spil i danmark. der 
var lidt oste børge over ham. han 
var altid venlig og imødekommende. 
en fuldendt gentleman.

det var en søndag i de gode, gamle 
dage, da coke var cola og aviser 
kostede penge. 

vi var på traverbanen. restaura-
tionen var fyldt op med alle slags 
spillere. ude i hjørnerne blev der 
spillet seven-eleven og spillet var 
højt. 

simon ræv havde reserveret fire 
borde. han var byens største il-
legale bookmaker. i loftet over de 
fire borde havde politiet boret et 
hul, hvor igennem de fotograferede 
alle hans indskud, men det var der 
ingen, der havde lagt mærke til. 
hans odds var 10 procent højere 
end totalisatorens og han havde 
en kæmpe omsætning. alle foto-
grafierne blev senere fremlagt i 
byretten, og simon ræv blev klædt 
af til skindet.

Jørgen uddelte invitationer til de 
tilstedeværende pokerspiller. 16 
stk i alt. efter travløbene kørte vi i 
4 taxaer til hans lejlighed på Peter 
bangsvej. Jeg kørte sammen med 3 
spillere fra taxaklubben: Jens Pe-
ter, fætter finn og abraham.
der var ingen smalle steder hos 
Jørgen. han sendte en vogn af sted 

efter smørrebrød, og han havde 
masser af drikkevarer. det eneste, 
der manglede var bandarolerne. 
stemningen var god og kortene 
kom frem. 

“nu skal i for resten se et herligt 
spil, som breder sig over hele usa 
og england”, sagde Jørgen. ”det 
er verdens nemmeste spil. man 
gir kun 2 kort til hver spiller, og så 
bliver der vendt 5 fælles kort op på 
bordet. alle har lige gode chancer.  
anY tWo Cards Can Win. det hed-
der texas holdem. vi snupper lige 
et par prøvespil”.

københavns første texas-sjak var i 
gang, og der var pæne puljer hele 
tiden. der røg hurtigt en del spill-
ere ud, men der kom nye til. tele-
fonkæden virkede fint. abraham gik 
hurtigt død. han sad og sov på en 
stol. 

ud på de små timer havde Jørgen 
vundet så mange store sedler, som 
han kunne proppe ned i sine brys-
tlommer. han sagde tak for spillet 
og trak sig tilbage. han tog sig en 
stiv whisky og lagde sig på læder-
sofaen og faldt hurtigt i søvn.

vi var nu kun 4 spillere tilbage, så vi 
aftalte at spille en halv time mere.

det var blevet lyst udenfor, da vi gik 
ud på trappen. 

“hvad med abraham”? spurgte 

Jens Peter. 
“han sover. det er ikke vores prob-
lem”, sagde fætter finn. 

vi smækkede døren og spadserede 
til taxaklubben, hvor vi drak mor-
genkaffe.

Jørgen vågnede en times tid se-
nere. Lejligheden var tom, og det 
samme var hans lommer.

der gik et år, før jeg mødte abra-
ham igen. det var hos hans med 
Øret i valdemarsgade. han stak 
hånden frem, men jeg sagde: “nej 
nej, jeg kender dig ikke mere efter 
det nummer, du lavede med Porno 
Jørgen”. han nægtede det ikke, 
men sagde bare: “Jamen du kendte 
jo slet ikke min situation”.

Jeg har mødt mange dejlige men-
nesker ved pokerbordene, men 
abraham var ikke et af dem.

med glæde har jeg hørt, at det går 
Jørgen godt ude i den store verden. 
episoden fik vist ikke rigtigt no-
gen betydning for ham. han er al-
tid kreativ. han lavede, som den 
første dansker, t-shirts med logo 
på, og lavede vist en god skilling på 
det. hils ham fra mig, hvis du skulle 
møde ham på din vej.
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Cash game var ikke noget med Jetoner På bordet den-
gang i 50´erne. det var reaL Cash, aLtså mØnter og 
sedLer. det var ikke tabLe stakes. hvis der bLev raZZia, 
tog PoLitiet nemLig kun de Penge, der Lå På bordet.  

oste børge 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

man spillede med ravl og krat. 
hvad man havde i tegnebogen og 
lommerne, og man havde lov til at 
sænke penge under spillet, altså 
fjerne penge fra bordet og ned i 
lommerne. Pengene var jo stadig i 
spil. Poker karl havde en plovmand 
i sit slips. den overlevede 8 razzi-
aer over 10 år. men den kom også 
kun frem, når han havde en cinch 
eller en immortal (i dag hedder det 
vist ”the nuts”).  Poker karl var 
en meget speciel type. han kunne 
mere end sit fadervor. når han 
var dealer, skulle der altid blandes 
efter. 

en dag kom nogen med en ung mand 
fra aalborg. det var en høj, slank 
fyr med rødt hår. han præsen-
terede sig som børge, og vi hilste 
alle på ham og bød ham velkommen. 
det er jo altid rart med noget frisk 
blod i sjakket. det var som regel 
svært for nye folk at klare sig, men 
der blev børge en undtagelse. han 
satte sig til bordet og tog en masse 
penge frem. han lagde ud med 3 
kæmpe bluffere som han alle vandt 
og viste sine kort hver gang. så 
kom der ikke flere af dem. vi spill-
ede 5-card draw med vendejoker. 
han købte 1 kort og stak 300 kr. ud. 

det var en ugeløn dengang. Poker 
karl havde købt 3 kort og kiggede 
med 2 par esser og firere.  børge 
viste 3 damer op og skovlede atter 
en stor pulje hjem. han lagde ikke 
sedlerne i orden. de lå bare der 
som en høstak og gav folk det ind-
tryk, at han var ligeglad med dem. 

det viste sig, at børge var et geni 
til poker. han kom et par gange om 
ugen og rensede af. han spillede 
også poker andre steder i byen, 
og alle steder klarede han sig for-
midabelt. for de penge han vandt, 
købte han en osteforretning i goth-
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ersgade. det var en sund investering, og forretningens 
to ekspedienter blev hos ham længe. han var en flink 
arbejdsgiver. På alle måder en fuldendt gentleman. 

nu havde sjakket både typograf børge, børge sten-
sikker og oste børge. alle 3 var pokerspillere af høj 
klasse. 
oste børge åbnede sit eget pokerspil i borgergade. 
og han blev millionær. han købte en travhest, som hed 
firebird, og han købte et lille hotel til sin søster.
 
oste børge var ikke særlig tight. han deltog livligt i 
spillet og hævede som regel de puljer, han var med i. 
han havde den sjældne evne at kunne lugte svaghed, og 
han bluffede rigtigt mange puljer hjem. På et tidspunkt 
begyndte han at styrke sig på en whisky under spillet.  
han blev loose aggressive når flasken var ved at være 
tom, men han landede som regel på benene med et 
pænt overskud alligevel. 
 
han talte meget om at rejse til Las vegas. vi kendte 
flere, som havde været der. for de fleste var det en 
stor oplevelse, men de kom alle hjem med underskud. 

dagen oprandt hvor børge tog af sted.  vi havde alle 
regnet med, at han ville give de lokale hajer store prob-
lemer, men der var en lille ting, vi havde glemt at tage 
højde for. der var gratis drikkevarer til alle spillerne. 
det var børges akilleshæl. han kunne ikke lade være 
med at drikke under spillet. det kostede ham en for-
mue. han ringede hjem efter flere penge, og han satte 
sig i gæld. min ven Poul var vidne til, at han en dag tabte 
200.000 i heads up draw poker. det svarede til over 2 
mio. i dag!
 
han vendte hjem fra sin tur knust og desillusioneret. 
han havde mistet alt, også sin ostebutik og sin elskede 
travhest firebird.
 
han blev fundet død på sit badeværelse kort tid efter. 

Jeg anser oste børge for at være en af det tyvende år-
hundredes bedste danske pokerspillere. en stor spiller 
og en stor gentleman.
 
æret være hans minde.
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På et eLLer andet tidsPunkt i din karriere som Poker-
sPiLLer, smiLer fru fortuna tiL dig, og du sCorer bare 
kassen.  du kan ikke vide, hvornår heLdet kommer, eLLer 
hvornår det hoLder oP.  

bAmbi 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

med til heldet hører også, at du lige 
er på stedet, hvor det hele foregår 
på det rette tidspunkt. man kan ikke 
planlægge det udover at besøge 
stederne og se, hvilke muligheder 
der er til stede. 

Jeg var i torvecaféen en mandag 
morgen i 60´erne. Jeg havde haft 
vogn 42 hele natten og skulle afløse 
med Lille henrik på torvet kl. 6:00. 
Jeg havde ikke lavet en krone. Jeg 
havde fået den kl. 17 og var kørt 
direkte til hyrevognsklubben, hvor 
jeg spiste middagsmad og derefter 
spillede poker til midnat. Jeg havde 
vundet lidt og havde ikke spor lyst 
til at trille rundt i byen på en død 
søndag nat, så jeg kørte hjem og 
sov et par timer. nu sad jeg så på 
torvet og ventede på henrik. han 
skulle bare ha´ en hund. det var en 
fast og rimelig aftale, vi havde, hvis 
der ikke var kørt penge ind på klok-
ken.

henrik kom ind. han fik sin hund, og 
vi drak morgenkaffe. den næste, 
der kom ind var bambi. han sty-
rede direkte over mod vores bord. 
han trak en stol ud, og undersøgte 
den omhyggeligt, inden han satte 
sig ned.  bambi var en stor dreng, 
180 kilo smittende godt humør og 
venlighed. han var taxivognmand 
og drev sideløbende en forretning 
med salg og reparation af radio- og 
tv apparater. bambi var ikke helt 
almindelig. han kunne lave penge, 

som ingen anden, jeg har kendt. 
til gengæld kunne han også sætte 
dem over styr ved spillebordene på 
et øjeblik. 

”sikken et pokerspil, jeg kom med 
i efter travet i går”, sagde han. 
”Jeg tabte 10 af de store.  vi gik 
alle sammen til midten med 50, og 
der skulle mindst åbnes med halv 
pulje”.  ”nå, skide være med det. 
banken åbner kl. 10”.
han knipsede ad bob. bambi var 
en fantastisk knipser. han kunne 
knipse højere med tommel- og 
pegefinger, end jeg kunne klappe 
med to hænder.  han tegnede en 
stor cirkel i luften, og det betød en 
omgang til stuen. 
”har man penge til det”?, spurgte 
bob. 
”Pas du lige lidt på  bobbemand, at 
jeg ikke køber værtshuset, for så 
risikerer du at blive fyret”. han lo 
højt og hjerteligt og bob gik i gang 
med at servere. bambi lænede 
sig ind imod mig og sagde stille: 
”Jeg har 5.000 endnu. Jeg må ud 
og forsøge en gang til. eller hvad 
synes du”?   ”ærligt talt, knud: du 
er for varm til sådan et sjak.”. ”Jeg 
ved det godt”, sagde han, ”men jeg 
har tænkt mig, at du skal spille for 
mig”. 
 
”er der noget limit”? spurgte jeg.
”the sky is the limit, men du spiller 
uden risiko. hvis du går død, prøver 
vi et andet sted en anden dag”  

”knud, jeg har aldrig fået en bedre 
paré. Jeg vil gøre mit bedste”.
”det ved jeg”, sagde han. ”bare tag 
det roligt og spil som om det er pe-
setas. du skal nok klare det”.
 
”det blir 140 kr”. sagde bob og så 
afventende på bambi. 
han tømte sin inderlomme. der var 
et hav af papirer i den og en krøllet 
5-kroneseddel. der var osse nogle 
checks. han gav bob én af dem. den 
lød på 5.300 kr. 
”hvad skal jeg med den”? spurgte 
bob. 
”du kan bare gi´ mig 5.000 tilbage, 
så må du beholde resten”. det blev 
der en længere diskussion ud af, 
men det endte med, at bob fandt de 
5.000 kr. i sin baglomme. 
 
”vi skal ud i Livjægergade på Øster-
bro”, sagde knud, da vi gik ud til 
hans gamle mercedes.  

”det var da ellers en pæn check, du 
havde fået der”, sagde jeg. 
 
”Ja, det var en pudsig historie 
med den check: der kom en mand 
ind fra gaden for at købe en skala-
pære til en gammel b&o radio. det 
brugte jeg et par timer på, men da 
jeg kørte ham hjem, lidt senere, 
havde jeg solgt ham et nyt tv og en 
revox.”
 
vi var nået frem til stedet. det var 
et stort pensionat. bambi gik for-
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rest gennem receptionen og ind i en stor opholdsstue. 
og den var stor. midt i lokalet stod et aflangt pokerbord 
med grønt billardklæde. 

bambi lagde 5.000 kr. ved den ledige plads. ”Leon spill-
er lige for mig en halv times tid. Jeg skal have lidt vand 
i hovedet og slappe lidt af”.  spillet var 5-card draw 
med vendejoker. Jeg så mig om i sjakket for at få øje 
på bare én enkelt tyr. men jeg kunne ikke se nogen.  det 
var ikke gode tegn. bordet var fyldt med pengesedler.  
Jeg havde aldrig set så mange penge på et pokerbord 
før. ikke engang på film. Jeg var meget utryg ved situ-
ationen. Jeg ordnede vores penge og havde en 50´er 
klar til anten. ”vi har sat det op til en hund, sagde suk-
ker Poul. ”spillet var for dødt”. 

Jeg måtte til midten med en hund. Jeg fik en værdiløs 
hånd, men der blev ikke åbnet, så vi antede allesammen 
med en ekstra hund og der blev givet til et nyt spil. der 
blev heller ikke åbnet næste gang, og jeg var begyndt at 
regne på, hvor mange minutter jeg kunne holde til det. 

så trak jeg en straight op.  7-8-9-t-J.   Jeg sad i 
baghånd.  første mand åbnede. alle var med og der 
blev rejst flere gange. da det blev min tur lagde jeg alle 
pengene ud.  der var jo ikke andet at gøre. der blev 

vendt en syver som joker. sukker Poul stak en formue 
ud og jog de andre spillere ud af potten. 
han byttede to kort, og jeg stod på min hånd. 
”tre esser”, meldte Poul og vendte sine kort. Jeg 
vendte min straight.
”nice hand” sagde Poul uden at fortrække en mine og 
smed sine kort i mucken. 
På en god dag, kunne jeg tjene 18 kroner i timen. der 
var næsten 40.000 i den pot. Jeg blev bange for spillet. 
Jeg var ikke med i et par timer, men så fik jeg tre store 
potter kort tid efter hinanden. 
bambi så på sit ur. ”nu blir vi desværre nødt til at gå”, 
sagde han. ”forretningen åbner senest klokken 12”. 

”tillykke” sagde de alle sammen, og vi kørte ned i bam-
bis forretning på frederiksvej. bambi trak først sine 
15.000 ud, som inkluderede de penge han havde tabt 
dagen før. det var en del af aftalen. så delte vi resten. 
der var 36.000 til os hver, hvilket havde været mere 
end 300.000 i dagens danmark.

Jeg købte et maskinværksted, som jeg havde i mange 
år. Jeg holdt mig fra det store spil og spillede kun hy-
ggepoker. det gør jeg stadigvæk. 

Poker er et dejligt spil, men det må ikke blive for vildt. 
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der har aLdrig været, og der viL sandsYnLigvis aLdrig 
mere dukke en JuLemand som Leo oP På den danske Po-
kerarena. Jeg kendte ham oPrindeLig fra b&W, hvor vi 
var maskinarbeJdere i afdeLing 6 På Christianshavn.

leo og PostkorteNe 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

Jeg lånte ham tit en 10ér til mad-
pakken, for han gik altid død, når 
vi spillede poker på loftet i goth-
ersgade nr. 40. Pengene var små i 
50´erne, men der var altid mange 
penge i pokerspillet. Jeg fatter ikke, 
hvor alle de penge kom fra. det var 
som om vinderne ikke brugte pen-
gene. de blev bare gemt til poker, 
og ugen efter var det nogle andre, 
som opbevarede dem.

Leo havde en Leica, og han var en 
dygtig fotograf. han tjente lidt ved 
at fotografere børn på legeplad-
serne og give dem en seddel med 
hjem til forældrene. en dag fandt 
han på at affotografere nogle ”fran-
ske” postkort. han kunne sælge 
dem for 2 kr. pr. stk. og det gik så 
stærkt, at han ikke kunne nå at lave 
dem hurtigt nok. nu lyder 2 kr. ikke 
af ret meget, men hvis du ganger 

med 20 får du et mere reelt billede 
af pengenes værdi dengang.

han åbnede et antikvariat og satte 
andre folk til at fremstille billed-
erne. Pengene væltede ind og han 
lancerede bladet Week-end sex. det 
var selvfølgelig strengt forbudt, og 
en dag kom Politiet og tømte for-
retningen. nu skulle der så køre 
en retssag og falde en dom, som 
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kunne appelleres, og Leo vidste godt, at politiet ikke 
ville komme igen før der var faldet en endelig dom.

det kørte på forsiden af ekstrabladet i lang tid. alle 
læste om forretningen på sønder boulevard og det 
hæmmede absolut ikke salget.

nu købte han en offsetmaskine og bladene sprøjtede ud. 
køberne kunne dårligt vente til tryksværten var tør. der 
kom folk fra Jylland og købte et vognlæs af gangen.

han var smart nok til at blive millionær på rekordtid. 
han fik filmstudie, eksportafdeling og flere forretninger 
på vesterbro.

han spillede nu i de dyrere sjak, og han averterede i 
Politiken efter forretningsfolk, der ville spille poker med 
ham. Jeg har aLdrig set eller hørt om, at han skulle 

have vundet, bare en enkelt gang. han strålede som en 
sol, når han ramte en belly-buster, og han så helt fort-
vivlet ud, når det mislykkedes.

Leo var med i alle spillene. vi spillede mest 5 card draw 
med joker. hvis han ikke havde par eller joker, købte han 
5 nye kort. Jokerne må da være et eller andet sted. det 
faldt ham aldrig ind, at modspillerne kunne sidde med 
dem.

hvorfor spillede han i det hele taget poker? det var en 
sygdom. han rystede, han svedte og adrenalinen pum-
pede. han ønskede kun spændingen. en gang købte han 
mig ned i en kæmpe pot. Jeg havde en str8, og han køte 
4 kort til et es. ”det må du meget undskylde” sagde han 
og gav mig det halve af puljen.

sådan var Leo bare. et lille kapitel i mit syndige liv.
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”ræven” spillede en rigtig god gang poker. alle frygtede 
ham, når han gav stakken på nakken. specielt var han sk-
rap til heads up. men han vidste ikke, at det hed heads up. 
han kaldte det bare for tomandspoker. han kendte ikke alle 
de svære ord. for ham hed hænderne bare treslaw, strit, 
farve, hus, fireslaw og farvestrit.   

willy frA AmerikA 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

men han kunne mere end sit fader-
vor. han landede altid på benene, 
selvom det ofte så ud, som om han 
havde oddsene imod sig. men den 
dag, Willy kom hjem fra amerika, 
blev en ganske særlig dag. det var 
den dag, jeg lærte, at tingene ikke 
altid er, som de ser ud. 

vi sad på loftet i gothersgade 42 
hos svend bruus. der var 14 mand 
i gang med poker og 3 på ventelis-
ten. 

døren gik op. ind kom Willy. han 
havde ikke været hjemme i 5 år, og 
alle hilste hjerteligt på ham. han 
havde en taske med ubanderoleret 
whisky, som straks blev åbnet, og 
der blev skænket op til alle. spillet 
blev lidt friskere, og humøret steg 
et par grader. 

Willy havde sat sig ved det tredje 
bord. han hev penge op af alle lom-
merne. det var små ruller med 
elastikker om, men der var edder-
mame mange. 

”We call ´em bankrolls” grinede 
han. ”er der nogen, der vil spille en 
heads-up om twenty grand?” 

”grand?” sagde ræven. er det 
whist, du vil spille? 

”no, no. seven card stud, som jeg 
plejer at spille med Chip and doyle.” 

”og hvem er så Chip og doyle?”

”et par flinke fyre, jeg blankede af 
over there.”

”Jeg vil spille om hundrede kroner”, 
sagde ræven. han udtalte beløbet 
med ærefrygt, så vi alle kunne 
forstå, at det var et stort beløb.

”er du åndssvag mand, det er jo 
mindre, end jeg gav taxichaufføren 
i drikkepenge. Jeg er kommet for at 
more mig. Jeg vil spille for twenty 
grand, ellers går jeg sgu et andet 
sted hen.” 

svend bruus ville morderlig gerne 

have fat i nogle af de ”bankrul-
ler”, så han fik en lys idé. ”Jeg vil 
da gerne holde en hund på ræven, 
hvis det kan få spillet i gang”, sagde 
han. 

”en hund,” sagde Willy hånligt. 
”næh, du kan satse en tusse, og vi 
skal altså ha’ nogle flere indsatser, 
ellers bliver det ikke til noget”

der var ingen af de tilstedeværende, 
der nogensinde havde set ræven 
tabe i tomandspoker, og seven card 
stud var hans favoritspil. 

de 20.000 blev næsten svaret op, 
og spillet gik i gang. 

Willy vandt hele knolden i løbet af 
et par timer. han smed skødes-
løst pengene ned i tasken og sagde 
pænt godnat. 

kort efter gik ræven. spillet var 
gået i stå ved begge bordene. der 
var vist ikke flere penge til stede. 
Jeg gik over i andy´s bar for at 
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slutte aftenen af med en drink og hilse på herman, en 
flink gammel pokerspiller, som serverede der. 
”hvad satan har ræven gang i?” spurgte han. ”han sad 
og delte en taske fuld af penge med en fremmed mand. 
der var mindst 20.000”

Pludselig faldt brikkerne på plads. Jeg grinede, så tår-
erne trillede, selvom jeg osse havde satset en hund. 
det var så sjovt, at det var pengene værd. de 20.000 
dengang ville have været 200.000 værd i dag. den har 
været lavet før, og den kan laves igen. spillere, som 
tror, de har en favør, er verdens nemmeste ofre.
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banan børge havde en kæmpe lejlighed på vesterbrogade. 
det var på første sal, lige over for bymuseet. der var al-
tid fuld fart på om søndagen efter travløbene dengang i 
70´erne. folk kom derudefra i fyldte taxaer. man spillede 
alt, men først og fremmest roulette. 

bANAN børge 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

der kom teaterdirektører, skue-
spillere, popsangere, hustlere, 
bookmakere og en enkelt kriminal-
betjent. Jeg vil ikke nævne hans 
navn. det ville være forræderi, 
for han var en rigtig flink fyr. han 
arbejdede på et indviklet roulette-
system, og han vandt næsten hver 
anden gang. det var nu ikke så 
underligt, for han spillede kun på 
“chancerne”: rød/sort, store/små, 
lige/ulige.

det var brødrene Per og max, der 
kørte rullen. sukkerdrengen finan-
sierede det hele.

Jeg var lige kommet ind ad døren 
sammen med min makker, kaj med 
brillerne. vi havde været på cykel-
banen for at booke lidt for Jøde 
david og John drengerøv. det var 
ikke gået så godt. Preben duckert, 
som var topfavorit, blev mast op i 
barriéren, og rudy rune vandt. det 
kostede os 5.000. vi betalte, som 
man jo skal, men david kom i vores 
sorte bog. den skulle byttes.

telefonen ringede. Jeg tog den, 
fordi jeg stod nærmest: “der er 
rulleforretningen”.  “det er fol-

mer Lindemand, hvad slog i sidst?” 
“nummer syv”, sagde jeg. ”små 
ulige rød første kolonne første 
dusin”.  “så har jeg 20 på nummer 
27”. han var lidt højrøstet. det var 
tydeligt, at han var stangstiv.

”Per”, sagde jeg, “det er folmer, 
han vil spille nummer 27 for 20”. “ 
nul”, sagde Per og sendte kuglen af 
sted. “vi spiller ikke med luftpenge. 
han må selv komme, så vi kan se 
skillingerne”.

kuglen blev sendt af sted og røg 
ned i nummer syv igen. “hvad slog 
han”? råbte folmer. “nummer 27”, 
sagde jeg og lagde røret på.

folmer var der i løbet af 5 minut-
ter. han havde taget valde og en ny 
mand med. fidibussen gjorde plads 
til dem ved det grønne bord i Pers 
ende. (rullen sad i midten i et ud-
skåret hul i bordpladen. der gik et 
filtbeklædt spilllebord ud til hver 
side. max og Per passede hver sin 
ende.

“må jeg præsentere min ven, slag-
termester olsen?”, sagde valde og 
blinkede til Per. “Jaja”, mumlede 

Per, ”du får 10 procent”.

“slagtermester olsen er en meget 
dygtig forretningsmand”, sagde 
valde. “han sælger vand til 25 kro-
ner kiloet”.

“Lad os få en farve, og det skal 
være tyvere”.  “sågerne”, sagde 
Per med et belevent smil. der gik 
et sekund, så stod der 5 stakke je-
toner med 10 stk. i hver foran slag-
termester olsen.

valde tegnede og forklarede, og 
slagtermester olsen stak ud. “nu 
skal du spille nummer 27”, sagde 
valde, men olsen spillede et andet 
nummer og ramte. “hvad si´r du 
så, valde”?

“Jamen det er jo helt tilfældigt, at 
du rammer den der. det er jo ikke 
noget, du har regnet ud”. “kan man 
da regne det ud”?  “selvfølgelig kan 
man regne det ud. her gælder de 
store tals lov. over en længere dis-
tance kommer alle tallene lige ofte. 
nummer 27 er langt bagud i denne 
uge. den skal nok komme. udlignin-
gen kommer før gentagelsen, som 
albert einstein siger”.
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men olsen hørte ikke efter mere. feberen var over 
ham. han stak vildt ud, og glemte tit, at der var loft på. 
50 kr. på numrene og 500 kr. på chancerne.

valde skænkede en whisky op. olsen slugte den i ét 
drag, og stak 1.000 ud på rødt.  de ramte ikke, og Per 
tog brikkerne hjem. han prøvede igen med 1.000, og 
denne gang ramte han. Per honorerede med 500. der 
var jo loft på. man kunne jo kun vinde 500 på rødt. valde 
rystede på hovedet. “tyren stønner, næsen bløder, men 
betyder det noget? han kan jo bare pumpe vand i nogle 
flere hamburgerrygge.”

han tabte 20.000 den aften og blev hjulpet ned i en 
taxa.

valde hævede 2.000 i provision og tog ind til byen for at 
finde en ny elev.

14 dage senere lavede politiet en kæmpe razzia. 20 
mand stormede ind, men der var ingen spillere. der sad 
bare to pensionister og så fjernsyn. 

aktionen var ellers planlagt ned til mindste detalje. men 
der må alligevel være et eller andet, de havde overset.

kort tid efter blev vores kriminalbetjent indkaldt til 
samtale. de gav ham et tilbud, han ikke kunne afslå. han 
opsagde sin stilling.

senere blev han en udmærket fidibus, og det var da 
osse meget sjovere.
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Jeg tror, han var en årgang 1930. Jeg har kendt ham siden 
1948. harry var skabt som en græsk gud, og det var skide 
uretfærdigt, for han havde aldrig dyrket sport eller levet 
sundt. som 16-årig fik han, efter 7 års skolegang, et job 
som arbejdsdreng på en kassefabrik. det var akkordarbe-
jde, og de var 8 drenge.  

hArry guldArm 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

han var ikke særlig flittig, men om 
fredagen, som var lønningsdag, 
slog han ”sekseren” op for de andre 
drenge og blankede dem af. det gik 
fint i 3 uger, men så rottede de sig 
sammen og gennembankede ham, 
så han dårligt kunne kravle hjem.

han sagde, at han aldrig mere ville 
være lønslave, og det løfte holdt 
han, til han fik et taxakørekort 35 
år senere.

det var noget af en præstation.

da han var stoppet på kassefab-
rikken, mødte han en dag op i sax-
ogade 66 på byens mest berygtede 
kaffebar. stedet, hvor alt kunne 
købes for penge. den hed bare 
“66” i folkemunde. den var utallige 
gange blevet stormet af både hipo 
og politiet. harry, var opdraget på 
et børnehjem.  han satte sig på gul-
vet lige inden for døren og begyn-
dte at slå “sekseren” op. han havde 
på forhånd lovet tjeneren 10 pro-
cent af kagen, så det blev accept-
eret. harry lagde et par hundrede 
op og begyndte at slå. småtyrene 
vågnede op og gav sig 
til at stikke ud. først småpenge. 
meget små penge: enører, toører, 
femører og tiører.

“tjener”, råbte harry. “giv mig lige 
et stort glas til “bosserne”.

alt under 25 ører røg op i glasset, 
og nu begyndte der at komme hele 
kroner og femkronesedler i spillet.

i løbet af et par timer var småtyrene 
blanket af og harry havde tjent 900 
kr. han gav tjeneren en hund plus 
“bosserne”, og småtyrene fik en 
bajer.

“Jeg kommer igen i morgen”, sagde 
harry og gik ud på gaden. det var 
en god dag. den gav lisså meget 
som 2 måneder på kassefabrikken. 
Én ting havde harry lært: Lønarbe-
jde duer ikke.

harry mødte på sit nye arbejde 
hver dag. spillet blev større, og det 
var ikke ualmindeligt, at tjeneren fik 
4-500 plus bosserne.

en dag kom der en meget stor 
mand og kiggede på. “hvor meget 
er der at skyde efter” spurgte han. 
“alt, hvad øjet ser”, svarede harry 
og løftede hænderne fra pengene. 
den store mand tog lynhurtigt alle 
sedlerne og puttede dem i lommen. 
“man kalder mig rulle børge”, sagde 
han og forsvandt med en høj latter.  
harry var lamslået. han gik ud på 
gaden og prøvede at tænke klart og 
logisk. harry kunne slet ikke slås, 
men det der måtte stoppes, om så 
han skulle købe en revolver. han gik 
lidt rundt i gaderne for at køle af 
og samle tankerne. i dannebrogs-

gade lå Cafe det gamle vesterbro. 
harry gik derind og fik hurtigt øje 
på vesterbros stærkeste mand, 
henning dupont.

“davs, henning”, sagde harry, 
“hvis du har tid at sludre et øjeblik, 
vil jeg gi´ dig et godt tilbud”.

der blev købt et par bajere, og 
harry satte ham ind i situationen. 
“du kan blive min makker. du får 50 
procent. du skal bare sørge for, at 
der ikke er nogen, der tager pen-
gene. så skal jeg nok sørge for, at 
de yngler”.

harry rejste sig. henning stak hån-
den frem. “vi har en aftale” . “klok-
ken 12 i morgen i 66.”

“Jeg er der klokken 12”. harry 
smed en hund til en omgang øl og 
forlod stedet.

klokken 12 trådte harry ind ad 
døren. han var i nålestribet tøj, 
blød hat og smarte solbriller. han 
var som klippet ud af en amerikansk 
gangsterfilm.

henning var kommet, og tjeneren 
havde sat et lille bord frem til 
bankøren.
harry havde tjent mange penge på 
det sekserspil. han turde i begyn-
delsen ikke have dem på sig, men 
fik opbevaret pengene hos familie 
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og folk, han stolede på. men nu var det noget andet. 
han havde fået en kompagnon og en livvagt. nu gik han 
med 10-20.000 på sig. det var noget, der lokkede spill-
ere til.

spillet startede nu med 1.000 kr. i banken henning sad 
diskret ved siden af og holdt vagtsomt øje. der blev 
hurtigt sort af mennesker rundt om det lille bord.

Pludselig stod der en meget stor mand foran bordet. 
“hvor meget er der at skyde efter”? spurgte han. “alt, 
hvad øjet ser”, sagde harry og løftede hænderne fra 
pengene. børge rakte ud efter pengene, men nåede 
ikke at ta´ dem. faktisk nåede han slet ikke at se, hvad 
der ramte ham. han skvattede ned ad trappen og rul-
lede bevidstløs rundt på fortovet. “nå, det er derfor, 
han hedder rulle-børge”, grinede harry og tændte en 
cigar.

Jeg tror, makkerskabet holdt et par år. Cafe 66 blev 
busted, harry var blevet en kendt storspiller og kunne 
nu klare sig uden livvagt.

han var en farverig person. harry,s meritter fylder 
mere end én bog.

en gang smed han i en kodyl brandert 20.000 kr. i pejsen 
i maxim bar, fordi der var for koldt.

en gang så jeg ham kaste terninger om 80.000. “sund-
holm eller d’angleterre”, råbte han og slog snake-eyes, 
2 ettere, et taberslag.

5 minutter senere var han i gang med en 25-øres rom-
my. ”the show must go on”, som han sagde.

sådan var harry. han tog aldrig noget alvorligt. han var 
overbevist om, at han kun var anbragt på denne planet, 
for at han kunne more sig.

sekserspillet (fortuna)

vi har lavet en lynguide til “sekseren”, som er nævnt i 
historien. 

bankøren har en plade foran sig. Pladen er inddelt i  6 
felter. felterne er nummereret  med tallene fra 1 til 6.
i stedet for en papplade bruges ofte spillekort. .

bankøren har et raflebæger og 2 terninger. han rasler 
terningerne og lader bægeret stå med bunden i vejret 
og terningerne i.

spillerne skal nu gætte på, hvilke tal, der er under 
bægeret.

hvis man gætter på, at der er er en femmer på en af de 
to terninger, lægger man fx 10 kr. på felt nummer 5.

hvis du ikke rammer, tager bankøren din indsats. har 
han slået én femmer, skal han lægge 20 kroner oven på 
din 10´er. slår 2 femmere (Pas fem) skal han lægge 40 
kr. på din 10´er.

bankøren har altså kun en fordel, når han slår et dob-
beltslag. det gør han hver sjette gang. tilbagebetaling-
sprocenten er på 97%.

spillet er så nemt, at enhver kan lære det på 20 
sekunder. derfor kan man altid få det startet på værts-
huse, kræmmermarkeder og mange andre steder. 

magasinet 
PokerNet

17



han er lidt yngre end jeg. han kender københavn som sin 
egen bukselomme. han går rundt i byen hver dag og er al-
tid i fin form. ingen ved, hvor han bor. han er velklædt og 
velsoigneret. han er et høfligt og belevent menneske, og 
han er vellidt overalt. han har aldrig haft et fast arbejde. 
han er vel nærmest en slags handelsmand. han ved, hvad 
alting er værd. han kan straks kende kopier fra den ægte 
vare.

mr. wAlker
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

Jeg lærte ham at kende i 1963, da 
jeg åbnede en spillebule på god-
thåbsvej, lige overfor æblevej. han 
kunne godt lide at stikke ud på sek-
seren, og det var faktisk det, vi hy-
ggede os med på 1. sal. 

huset og gårdspladsen var en 
gammel benzintank, som nu var 
udlejet til en autoforhandler. en 
af de største svindlere, jeg har 
kendt, (og det vil ikke sige så lidt). 
Jeg havde set, at der var tomt på 
første sal. så jeg spurgte ham, om 
jeg kunne leje det. ”Ja, det koster 
tusind om måneden”, sagde han. 
”Jeg havde nu godt nok regnet med 
højest 500”, svarede jeg. ”hør lige 
her”, sagde han. ”du kan leje det 
for 800, men jeg gider ikke alt det 
der med kontrakt. huset skal snart 
rives ned, men du lejer det for en 
måned af gangen”. han tog en nøgle 
ud af sit bundt og spurgte: ”har du 
8 meter”? Jeg tog rullen op af lom-
men og listede nogle sedler ud. ”du 
skulle se at få råd til en ny elastik 
om det bundt”, grinede han.

mr. Walker hjalp mig med de vigtig-
ste ting. døren ud til trappen blev 

beklædt med en 0,8 mm. Jernplade 
på hver side, og vi borede et hul i 
øjenhøjde, så vi kunne se, hvem, 
der ringede på. når spillet begyn-
dte, blev døren barrikaderet med 
en bjælke, som sad i spænd mellem 
døren og væggen overfor. det var 
faktisk et ideelt sted. der var 50 
meter til den nærmeste genbo.

det var det år, hvor John f. kennedy 
blev skudt. valby gasværk sprang 
i luften, min hund fik 8 hvalpe og 
Jazz-kay brækkede benet.

der var to stuer og et soveværelse, 
køkken, toilet og nogle små rum. i 
stuen havde et ældre ægtepar en 
mekanisk rulle til vasketøj. rullen 
bestod af en stor kasse fyldt med 
store sten. med et stort håndsving 
blev kassen på ruller af træ trukket 
frem og tilbage over det nyvaskede 
tøj. det var et herligt sted, hvor 
mange mennesker kom og hyggede 
sig med kaffe og wienerbrød.

”det er da et fint, lille rum, du har 
her under trappen” råbte mr. Walk-
er. det var 2 kvadratmeter, og der 
sad en nøgle i døren. ”ku´ jeg ikke 

få lov til at stille nogle ting derind”?
”er det noget varmt”?
”nej nej, ikke engang lunkent. Jeg 
har købt det på københavns auk-
tioner. det står derude endnu. der 
er kvittering på det hele.”
”Jamen så hent du det bare”.

et par timer senere kom han tilbage 
med et hav af spændende ting. han 
viste mig kvitteringen. han havde 
købt et dødsbo for 200 kr. plus om-
kostninger. det lykkedes ham at 
få det hele proppet ind i rummet, 
undtagen en fin, stor kasse med 
glasrude. ”det var kun på grund af 
denne her, at jeg købte det”, sagde 
han. ”det er et svendestykke, prøv 
lige at se, hvor flot den er”. Jeg 
studerede den grundigt. den var 
meget præcist tappet sammen 
og ferniseret. den antikke nøgle 
og bronzebeslaget fik den til at 
se meget fornem ud. ”guldmedal-
lie 1949 svendborg søfartsskole” 
stod der graveret på et flot mess-
ingskilt.
”Ja, det er et flot stykke hånd-
værk”, sagde jeg.
”det er sgu da ikke kassen, jeg ta-
ler om. det er indholdet”. vi bar den 
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op i lyset. indholdet var et stykke tovværksarbejde. det 
var så smukt, at jeg helt tabte mælet. det var fastgjort i 
bagklædningen med små, forgyldte stifter. ”hangman´s 
knot” stod der ovenover kunstværket. Jeg gøs lidt. der 
var noget uhyggeligt over det.
”Jeg tror, jeg har en kunde til det”, sagde mr. Walker. 
”Jeg ta’r ud til harry. vil du med? så gir jeg vognen”.

Jeg kan modstå alt, undtagen fristelser, så et kvarter 
senere stod vi på sankt hans torv nummer 3.
der sad 6 mand ved bordet. Jeg gav bambi et knus og 
rakte tunge af ostebørge, som havde renset af i en hel 
måned.

harry havde en lille skid på og fortalte vittigheder, så 
bambi hylede af grin.
”hvad satan er det, du har der”, sagde harry og greb 
efter kassen. ”hangman´s knot. den må jeg sgu eje. 
hvad koster den”? ”den er faktisk solgt. Leo madsen vil 
købe den. egentlig burde jeg ikke sælge den. det er min 
elskede bror, der har lavet den. han gik ned i bermuda 
trekanten for en måned siden”.
”Jamen hvor meget skal han gi’ for den”? spurgte 

harry. ”vi har talt om 3000, men han har ikke set den 
endnu”.
”Jeg vil gi´dig 2000 for den. så får du pengene i brikker, 
men jeg indløser dem, inden du går”.

Walker puttede det halve i lommen og lagde resten op. 
så var vi otte mand ved bordet.

bambi gik død. ”er der en, der kan låne mig fem hun-
drede”, spurgte han. ”Ja, selvfølgelig gamle ven, sagde 
mr. Walker, men du må hellere få 1000, så du har lidt 
at bluffe med”. bambi fik de 1000, som walker havde 
puttet i lommen.
der kom nye gæster. Walker og jeg rejste os fra bor-
det. vi havde tjent et par hundrede hver, så vi var godt 
tilfredse.

det var en spændende tid. hver dag var en kamp for at 
overleve.

et par dage senere blev resten af dødsboet solgt for 
500 kr.



klubben” stod der på skiltet over indgangsdøren på hjør-
net. ”kaffe, øl og spirituosa. stod der over vinduerne. der 
var malet et billede af 3 billardkugler og et par køer over 
kors. de falmede skilte bar præg af at have hængt der i 
mange år. Jeg forestiller mig, at klubben osse lå der under 
krigen. det var i nansensgade nummer 2. i dag ligger der 
et køkkenfirma.

eN søNdAg i ‘58 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

klubben var delt op i 4 lokaler. i 3 af 
dem var der billard. over indgangs-
døren til det største lokale stod 
der: aL uLovLigt sPiL forbudt.

i det forreste rum var ekspedi-
tionen. her kunne man købe kaffe 
40 øre, ekstrakop (i samme kop) 25 
øre. – franskbrød med ost 40 øre 
– wienerbrød 35 øre.

Jeg købte en kop kaffe og en os-
temad og trådte gennem portalen 
med den berømte inskription og 
kom ind i det store rum. alle plad-
ser ved bordene var optaget, så 
jeg satte min kaffe på kanten af 
billardet og fandt en taburet. efter 
kort tid fik jeg møvet mig ind ved 
travbordet mellem thorkild og min-
nas holger. holger kender vi jo alle 
sammen, og thorkild var klubbens 
største travekspert. desværre var 
han altid uheldig og tabte som re-
gel på stregen med et mulehår og 
forstørret målfoto. i dag var der 
højt humør ved travbordet. thorkild 
havde en transportabel radio med, 
så man kunne følge travresul-
taterne efterhånden som de indløb. 
travbordet havde skillinget sam-

men til en v5-bon. de havde sendt 
en stafet af sted med pengene. 
indskudsboderne var endnu ikke 
opfundet. man måtte selv tage til 
Charlottenlund med kontanterne, 
hvis man ville spille.
indtil nu var det gået fint. de havde 
ramt de første 3 afdelinger, og nu 
var der 2 tilbage. Computeren var 
ikke opfundet, og der var ingen, 
der vidste, hvad de overlevende 
bon´er var værd. mumme kom ind 
og sluttede sig til selskabet. ”hvem 
er stafetten”? spurgte han. ”det er 
bornholmeren”, oplyste thorkild. 
mumme tog sig til hovedet og hylede 
af grin. hahaha, åh nej, ikke ham. 
hvor dum kan man være ? hvis i 
rammer, ser i ham aldrig mer´ ”.
det tog de nu ganske roligt. de 
havde kendt bornholmeren i mange 
år. han var en rigtig guttermand.

4. afdeling sad osse lige i øjet, og 
nu blev det rigtig spændende. al an-
den tale forstummede, og thorkild 
holdt et belærende foredrag om 
travsport og procentregning. alle 
lyttede opmærksomt efter. han var 
nu en dygtig mand. ham thorkild.
de havde to heste på i sidste afdel-

ing. treeren og syveren.
det var meget spændende, og der 
var dødstille i lokalet, da speakeren 
meddelte at treeren havde vundet.
thorkild havde købt et glas cognac 
og en cigar. han så godt tilpas ud og 
blæste en flot røgring. ”det var nu 
en skam, det blev treeren”, sagde 
han. ”syveren havde givet det dob-
belte”.

”hvad er det dobbelte af ingent-
ing”? spurgte mumme, men der var 
ingen, der hørte efter.

bornholmeren trådte ind af døren et 
par timer senere. ”undskyld”,sagde 
han. ”jeg nåede desværre ikke at 
spille den bon. køen var for lang. de 
lukkede, inden jeg nåede frem”.

de tog det sgu meget pænt. holger 
grinede højt, og thorkild rystede 
på hovedet. man kan vel få pengene 
tilbage så ”? thorkild var en gam-
mel rystepik på 75. holger havde 
kun været oppe at slås med minna, 
og hende kunne han ikke klare. 
bornholmeren var en stor, stærk 
bondedreng, men han var sindig og 
fredsommelig. han slog beklagende 
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ud med hænderne: ”i skal nok få pengene ved lejlighed, 
men jeg har dem ikke lige nu. de røg ud i næste løb. Jeg 
kan ikke gøre for det. det er en sygdom, jeg har, og det 
ved i osse godt alle sammen”. ”så kan i nok få udbetalt 
pengene gennem sygekassen, grinede mumme.
holger gav en kande kaffe. den ene kop tog den anden 
og de blev rigtig gode venner igen. eskapaden blev 
glemt, og man talte aldrig om den senere. bornholme-

ren har meldt sig ud af spillermiljøet og er blevet set 
sammen med en dame.
det er nu heller ikke pænt af mig at rippe op i den gamle 
sag, og jeg gør det da osse kun for at henlede opmærk-
somheden på, at spil gennem stafet er en meget risky 
business.
egentlig ku jeg godt li den bornholmer.
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der lå en politistation 100 meter fra vores bedste spill-
ested. mange af betjentene kunne godt li´ at komme ind og 
slappe af med en bajer efter fyraften, og de var ganske 
ufarlige, når de havde fri. de sad og kiggede på tændstik-
poker, og de morede sig gevaltigt, når der lige pludsli´ var 
otte tændstikker for meget i spillet.

deN gloeNde 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

hvis hennery var med, var det 
altid ham, der fik skylden. Jeg 
var aldrig under mistanke, fordi 
jeg ikke røg. nu kan jeg godt se, 
at jeg ikke kunne være det bek-
endt, men en æske tændstik-
ker kostede 5 øre, og pindene 
repræsenterede 10 kr. pr. stk. 
så der var en enorm avance på 
de tændstikker. nu er sagen 
forældet og onkel hennery har 
sluppet håndtaget, og jeg må 
da lige medgive, at jeg sendte 
en snaps over til ham, da de var 
færdige med at skælde ham ud.

der var kommet en ny betjent på 
stationen. da han havde busted 
harry tre gange, fik han navnet 
”den gloende blyant”. han havde 
aldrig fri. han drak rød soda-
vand og blandede sig i alting. 
diller kunne ikke engang snyde 
på tavlen, når han var der.

en dag stod han, i civil, og stud-
erede harry, medens han kast-
ede terninger. han noterede sla-
gene på en blok, og pludselig hev 
han skiltet frem og sagde:”giv 
mig lige de terninger, hr. Øster-
gaard”. ”hvad fanden”, sagde 
harry. ”du har jo fri. sæt dig ned 
og slap a´”. den gloende blev 
rasende over harry’s mangel 
på respekt. ”klokken er 12,07 

og de er anholdt. vær venlig at 
følge med til en afhøring”. harry 
måtte gå med ham, og den glo-
ende puttede terningerne i lom-
men. da harry kom tilbage en 
time senere, fik jeg et referat, 
som jeg vil forsøge at gengive 
efter hukommelsen:

Jeg blev vist ind på et lille kon-
tor og fik tilbudt en stol. ”vi har 
jo talt sammen før, hr. Øster-
gaard, men denne gang er det 
mere alvorligt. de vil blive sig-
tet for falskspil. for at komme 
dette ulovlige hasardspil til livs, 
er jeg begyndt at studere højere 
matematik, nærmere betegnet 
sandsynlighedsregning, i min 
fritid. de har slået 50 femmere 
i 100 kast med 2 terninger. det 
kan man ikke, der er noget galt. 
man slår kun 32 femmere i 100 
kast med 2 terninger. der må 
være bly i dem. men det har jeg 
et par avancerede metoder, 
som kan afsløre. først er der 
vandprøven.” . han fyldte et 
stort glas med vand. ”det skulle 
nu være en smal sag at påvise, 
at der er bly i terningen. vi 
mærker nu denne terning med 
”a” og ser, hvad der sker”. han 
smed den ned i glasset og slog 
en toer. han prøvede 10 gange 
til, og slog mange forskellige 
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slag, men ingen femmere. ”Jamen så må det være den 
anden terning, der er bly i”. han tog den anden tern-
ing og mærkede den omhyggeligt med ”b”. så kastede 
han den i vandet 4 gange. de 3 af gangene stod der 
en femmer på bunden af glasset. ” Jeg vidste det ! ” 
råbte han begejstret. ”vil de indrømme, at der er bly i 
den terning?”. ”næh”, sagde harry. ”der er ikke bly i 
den terning”. ”Jamen, hvis de vil benægte fakta, så har 
jeg den sikre metode. den kan ikke slå fejl”. han åbnede 
et skab og fremdrog en stor morter støbt i bronze. så 
smed han terningen deri og knuste den med en stor pis-
til. der var ingen spor af bly, så han hamrede løs til der 
kun var et fint, hvidt pulver tilbage. han sank fortvivlet 
om på stolen.

”harry, sagde han. nu kender vi jo hinanden. skal vi 

være dus?”. han stak hånden frem. ”Jeg hedder ole”. 
”harry guldarm” , sagde harry. ”kan jeg gå nu”?
”Lige et øjeblik. Jeg er meget ked af denne sag. kan det 
blive mellem os?”. ”selvfølgelig, kammerat. du gør jo 
kun din pligt”.
”harry, Jeg vil give dig et tilbud: hvis du fortæller mig, 
hvordan du kunne slå så mange femmere, er du fredet 
resten af året”
”nej nej, ole. vi er midt i december”. “ok, så hele næste 
år med”.
”kan man nu osse stole på det?”.
”På spejderære”,sagde ole og stak hånden frem.” har-
ry tog den. ”vi har en aftale”
”hvordan slog du så alle de femmere”?
”elementært, kære Watson. der var 2 femmere på den 
ene terning”.
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et minde om holger, min gamle ven, som lærte mig så meget 
poker, at jeg kunne klare mig uden egentlig at snyde.

miNg vAseN 
af LittLe me - danmarks “Pokerbedstefar”

holger og jeg blev hurtigt gode 
venner, selvom han var betydeligt 
ældre end jeg. han var spillemand 
af guds nåde. han spillede på trav, 
galop, cykelløb, roulette, sek-
seren, casino, poker, mausel, bac-
carat (you name it). desuden drak 
han, og han røg og han brugte 
snus. han var osse glad for piger, 
men ellers havde han ikke mange 
laster. man kaldte ham snus hol-
ger, men jeg kaldte ham minnas 
holger. Jeg tror, han var fra 1914. 
Jeg er fra 33.

når spillet ud på formiddagen var 
færdigt på ”Loftet” i gothersgade 
gik vi gerne i dampbad på den kom-
munale badeanstalt i borgergade. 
Jeg kendte ikke nogen, der havde 
brusebad hjemme. det var vist 
kun noget, man havde på amalien-
borg.

vi lå gerne der på vores hylder og 
gennemgik nattens spil.

det var meget lærerigt for mig. 
holger var en meget tight spiller 
og en god mentor. han var super-
tight, men når han tiltede, kunne 
han sætte en formue over styr på 
et øjeblik.

nå, nu tabte jeg tråden. Jeg skru-
er tilbage til en søndag på traver-
banen. holger havde haft mange 
penge med. over 500 kr. han tabte 
det halve på en v5-bon. så tiltede 
han og sprøjtede resten ud på en 

skævbenet krikke i 6. løb.
Jeg tror ikke engang ejeren kan 
huske, hvad den hed.

så var han flad som et garderobe-
mærke, og jeg havde ikke lyst til at 
låne ham penge til det formål.

”så må jeg på skaffervej”, sagde 
holger. ”Jeg kan låne startkapital 
til 10%”.

nu vidste jeg godt, at det ikke var 
10% pro anno.

Jeg sagde: “er du da helt amok, 
mand? du spiller på heste med 
36% disfavør, og nu vil du låne 
penge til 10% om måneden. kan du 
se at få samlet et pokersjak inden 
sidste løb. så ringer jeg til minna 
og siger, vi kommer”.

Jeg ringede til minna. det var eva 
5053. Jeg satte min lid til, at hun 
var i godt humør:
”minna hansen, goddag”
”goddag, minna, det er Leon. 
hvordan har du det?”
”fint, tak. hvorfor er du så inter-
esseret i det?”
”vi er ved at samle et pokersjak til 
dig”.
”Jeg skal fanden stejle mig ikke 
ha´ de bumser på besøg. de smid-
er skodder overalt, og de kan ikke 
ramme WC´et”
”Jamen hør lige her, skat. det er 
fine folk med slips på. der er en 
revisor imellem, og vist osse en 
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præst; og den er til otte kroner i timen pr. næse”
”hvornår kommer i?”
”efter sidste løb, så hurtigt limousinerne kan køre.”
”ta´r i selv brød med”?
”Jaja og kaffebønner”.

det blev sidste løb, og stamskrædderen havde vundet 
en tusse. alle vidste, at han var byens varmeste hvede 
og dårligt kunne holde på kortene, så vi blev hurtigt 9 
mand. skrædderen var 76 år og stammede frygteligt. 
han var ”tissemand” på maxim bar og solgte kondomer, 
barbersprit og måske noget mere.

nå, vi spadserede til s-toget og kørte til hovedbanen, 
hvor vi provianterede. 5 minutter senere var vi i absa-
lonsgade 44 på 2. sal.

vi spillede kapow, 5 kort støt (stud) 6kort støt med 2 
hulkort og vendejoker, og 7-kort støt med 3 hulkort og 
vendejoker.

der var kun én blinder. blinden var 10 kr. i kapow og 
5 kr. i de øvrige discipliner. egentlig et kæmpebeløb. i 
dag hvor pengene er langt mindre værd, er blinds 1 og 
2 kr. i cash game. dertil kommer, at det var real cash-
game. ikke table stake. når folk havde 4 esser, kunne 
de lie plusli´ finde penge i alle lommerne og sommetider 
i skoene.

minna lavede kaffe, og vi kom hurtigt i gang.

”Leon, passer du kollekten”? spurgte hun.
”Jaja, bare kom med ming vasen”.

hun kom med sin store, flotte kinesiske vase. den var 
et arvestykke.

Jeg tog en femkroneseddel af hver pot og puttede i 
vasen. Jeg tog dog en ti´er i skrædderens potter. til 
gengæld tog jeg ikke noget i mine egne potter, så det 
var jo egentlig reelt nok.

minna kunne se, at hendes fremtid var i gode hænder, 
så hun gik roligt i seng. krølle gik hurtigt død, og holger 
lånte 50 kr. i ming vasen og så var vi 8 mand igen.

spillet bølgede frem og tilbage i mange timer, og vi var 
4 mand tilbage. spillet var kapow. i dag ville man kalde 
det 5-card draw eller lukket poker med vendejoker.

der blev delt 5 kort til hver mand. skrædderen var 
blinder og holger sagde 28 kroner på nakken. Jokeren 
blev vendt. det var en 7´er.

”Jeg køber 3 kort” sagde skrædderen.
”Jeg står på dem her” sagde holger.

skrædderen vendte sine kort og meldte 3 bønder op.

at holger var ude på noget lort, kunne en blind mand 
føle med sin stok. men der var jo ingen logik i det, når 
han havde tømt lommerne.

”hvorfor melder du op?” spurgte holger
”dddu hahahahar jo ik flere ppppenge”stammede 
skrædderen.
”det kan do jo bare undersøge”
”ok, så ttti kkkroner” sagde den gamle.
”stik mig lie ming vasen”, sagde holger. han tømte ind-
holdet ud på bordet og skubbede det hele ind i puljen.
”sssa dddu fififire hundrede”? spurgte skrædderen.
”de ligger dér” svarede holger.

skrædderen vred sig som en orm. han foldede 
hænderne og vendte blikket mod himlen.
han gennemgik alverdens lidelser i 20 minutter. så be-
talte han pengene.

”tillykke, det var den årlige bluffer” sagde holger.
i samme sekund lød der et brag. holger splattede ud på 
gulvet, og ming vasen lå i 1000 stykker omkring ham.
minna var vågnet, og jeg si´r dig hun råbte højt.
Jeg var den første, der nåede ned på gaden, så slutnin-
gen fik jeg ikke med. men det jeg oplevede, var såmænd 
osse underholdende nok.

Poker er et herligt spil. Jeg må se at få det lært.
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