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MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK

ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

"Äss å kungar så 
jorden gungar!"
Våra uttryck inom bridgen spåras till en bok 
om spelet Priffe från 1909 av Albert Engström.

Vårkänslor!
Kom och sprudla på vårens silvertävlingar
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Nummer fyra kommer i december 
med manusstopp den 1 november.
Tidningens satsyta är 190x250 
mm och spaltbredd 58 mm.
Pass ansvarar inte för obeställt 
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Klubbtidning för 
Bridgeklubben S:t Erik

Pass trycks på 
Svanenmärkt 
papper.

Köket byggs om samt ny drift!

I sommar kommer vår bridge-
klubbs kök äntligen att reno-
veras. Det har inte skett sedan 

vi flyttade in i vår nuvarande lo-
kal 2 000. En tillbyggnad har skett 
när köket tog över den gamla toa-
letten för rörelsehindrade för att 
få ordentliga förvaringsutrymmen 
och en personaltoalett. Vi planerar 
både för att det ska gå snabbare att 
komma fram till kassorna och snab-
bare betalningar. Du ska till ex-
empel vid köp med betalkort inte 
behöva slå in någon kod vid belopp 
under 200 kr. Med hjälp av nya golv-
brunnar kommer köket också att 
bli lättare att städa. En fettavskil-
jare installeras dessutom i ett sop-
rum i källarvåningen under köket. 

Till stor del beroende på kostna-
den för renoveringen så har styrel-
sen beslutat att höja bordsavgiften 
till 90 kr från den 1 april 2017. Med 
10 % smartkortsrabatt så blir bords-
avgiften då 81 kr. Höjningen avser 
ligan, dagbridgen, helgbarome-
trar, helgrallyn och sommarserien.

Sänger 19 maj
Köket kommer att stänga för re-

novering efter spelet fredagen den 
19 maj. Sedan ska ett plank resas 
runt byggnadsområdet innan köket 
börjar rivas tisdagen den 23 maj. 
Merparten av byggarbetet kommer 
sedan att ske under fem veckor fram 
till midsommar och två veckor ef-
ter. Därefter kommer köket att fär-
digställas för att tas i drift i början 
av augusti efter Bridgefestivalen.

Bridgespelet pågår under hela 
ombyggnaden och ett tillfälligt café 
utanför biblioteket kommer att er-
bjuda ett begränsat sortiment.

Även om de mest störande bygg-
nadsarbetena kommer att utföras 
under förmiddagar innan spe-
let börjar så blir det svårt att helt 

undvika störningar. På grund av 
detta och det tillfälliga caféet så 
kommer bordsavgiften att reduce-
ras till 60 kr (54 med rabatt) un-
der de preliminärt sju veckor som 
merparten av renoveringen utförs.

Nya i köket
Från och med juli kommer Mo-

nica och Stefan Liljeqvist att driva 
klubbens café. Med anledning av 
köksombyggnaden tog vi in anbud 
på cafédriften och av de åtta fina-
listerna valde vi Monica och Ste-
fan. Vi får därmed tacka Susanne 
Mikkelborg och Claes Mattsson 
för de fyra år de har betjänat oss.

En annan ombyggnad vi plane-
rar att göra gäller toaletterna vid 
det stora kapprummet. Toaletterna 
är slitna och vi har redan under 
några år tänkt bygga om dem vil-
ket dock inte har blivit av på grund 
av andra projekt. Ombyggnaden 
är nu planerad till sommaren 2018. 
I väntan på denna ombyggnad så 
målades dock toaletterna om i mit-
ten av mars. Det gäller damrummet 
med sina fyra toaletter, herrtoalet-
ten och pissoarrummet. För att toa-
letterna skulle gå att använda under 
tiden skedde målningen nattetid.

Välkommen till höstens li-
gaspel med ett nytt kök!

Kalender 

April

12 Vårkul 18:30
13 Vårkul dag 11:00
14 Långfredagssilver 13:00
17 KM Individuellt 13:00
22 DM-Par Open 10:00
22 Nybörjarträffen 12:00

Rutin kontra snabbtänkhet?
Ny redaktör för pass Håll maskinieriet igång så det inte rostar sönder. Efter nästan 20 år av daglig verksamhet 

och slitage är det äntligen dags.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonPassredaktör: Måns Berg  

Om man vill hålla sin bridge 
på en så hög nivå som möj-
ligt, gäller det att hålla igång. 

Som bäst blir det om man har möjlig-
heten att spela flera gånger i veckan. 
Spelar man inte alls så rostar man 
snabbt, själv har jag till exempel se-
naste året inte fått till det med bridge 
så ofta som jag egentligen velat.

Visst blir man kanske bättre och 
bättre med tiden, man lär sig ju hela 
tiden, men när man ser på juniorerna 
idag häpnas man ofta av deras kvick-
tänkthet, de spelar också många 
fler givar i veckan än du och jag. 

I en flyttkartong i källaren hit-
tade jag den här given från när 
jag själv var junior, 16 år gam-
mal. Den är från 1998 då jag spe-
lade junior-EM i Wien, Österrike.

Jag spelade kontraktet 4 spader. 
Efter att ha öppnat med 1 spader, 
upplysningsdubblade motståndaren 
till vänster, partnern spärrade med 
3 spader och jag lade på till utgång.

Utspelet var hjärterdam, högsta  
från sekvens, och jag kunde snabbt 
konstatera att det såg ut som fyra 
givna förlorare. Eftersom Öst såg 
ut att ha hjärterkung, pekade det 
på att Väst borde ha klöveress, ru-
terkung och spaderkung. Jag bör-
jade med att ge bort första stick och 
vann sedan andra med hjärteress. 
En rimlig spelplan hade nu varit 
att kort och gott hoppas på sing-
elkung hos Väst. Den unge Måns 
var dock lite mer inspirerad!

 Jag vill gärna tro att Väst fun-
derade lite innan sin upplysnings-
dubbling, vilket kanske tydde på 
att 1 NT var ett alternativ, vilket i 
sin tur tydde på att han knappast 
kunde ha 14 hp och singelkung (en 

självklar UD), men jag minns är-
ligt talat inte. Jag valde hur som 
helst att spela låg spader från han-
den med förhoppningen om att Väst 
skulle ducka från kungen andra, el-
ler tredje. Vilket också hände. Jag 
kom in på bordet och stal sista hjär-
tern. Sedan spelade jag klöverkung 
från handen som Väst tog för sitt ess. 

Nu kändes det inte så bra för 
Väst som inte ville vända med nå-
gon av de fyra färgerna. Valet blev 
till slut en hjärter, då jag sakade 
ruter på bordet, och stal på han-
den. Nu fanns tre färger kvar hos 
Väst och lika många sätt jag kunde 
peta in honom på nytt för ytterlig-
gare en favör (valet föll på att spela 
spaderess och en till spader). 

En vacker giv, ett stolt minne och 
jag är mycket tveksam till om jag 
hittat spelet i min nuvarande form!

En liten tröst är dock att jag vågar 
påstå att lika fort som man blir  
rostig kan man snabbt hitta tillbaka 
igen, om man hittar tiden och viljan 
att öka frekvensen av sitt bridge-
spelande. Med det vill jag också 
säga, snart ses vi igen!

143. Nord/ ♠ kn863
Alla ♥ 843
  ♦ Dkn6
  ♣  102
♠ K104   ♠ 7
♥ Dkn95   ♥ K1076
♦ K93   ♦ 1085
♣ Ekn7   ♣ 86543
  ♠ ED95
  ♥ E2
  ♦ E742
  ♣ KD9
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priffe med albert engström
Här är historien om professorn, karikatyrtecknaren och 
ledamoten i Svenska akademien som för över 100 år sedan 
(1904) skildrade kortspelet Priffe i en stormig novell. 

Bridgespelare är vana att använda 
olika uttryck som ofta är mycket 
målande. I Albert Engströms novell 
”Priffe” som skrevs 1904 och skild-
rar ett stormigt kortspel visas på 
ett tydligt sätt att kortspelares 
snack säkert var lika oförståeligt 
för utomstående för över 100 år 
sedan som idag. För att än mer 
kunna uppskatta bataljen som följer 
finns som hjälp en ordlista nedan.

— Given å förhand sitter still! 
Johanson å ja byter.  
— Svenson ger och du blaskar! 
Fyll på mer konjak, Löfgren, å ta 
en segar! En ska ha rök i mun, 
när en spelar mä skojare!

— Dä ä lögn att jag kan få nåra 
kort i kväll. Va säjs på händerna? 
Joo, dä du som yttrar dej först! Ska 
vi skicka efter barnmorskan?

— Jaa, små sommarlätta, 
då! Rena timotejen.

— Å du?
— Ja passar på hans klöver. 

Löfgren, hörde du, att jag pas-
sade på hans klöver?

— Sitt inte å babbla i spel! Vill 
han inte höra opp själv, så — — —  

— Ja, på dom där Trosaklöverna kan 
jag inte spela priffe. Va säjer Svenson?

— Kör opp te stora trappan!
— Drar du mä konungsmannen ifrån 

Kapernaum! Dä va mej en kortoxe!
— Stick över mä ässet! Den 

svälter inte, som dyrt köper.
— Bekänner du inte, Johan-

son? Har du inga hjärter 
— jo, dä vackra barn Gud har!
— Du tror visst du spelar mä höns!
— Si så, ta hem och bråka 

inte! Han har ju inga hjärter,
— Nu får vi väl äta hjärter hela 

spelet! Nåå, får du inte baksitsen 

ur vagnen snart, Löfgren?
— Hjärter fru! Vidare for han fort 

i den blåmålade schäsen! Å, dom 
faller som bara tusan — vi si sitsen 
unt vi si dimpen, som tysken säjer!

— Hör du, Svenson, va va dä 
du markerade svaghet i? Dom 
andra har visst kastat klöver?

— Prata inte i spel! 
Hugg’en, sa Grubben!

— Hade ja bara ett kort till, 
skulle dä bli andra don! Nu fick 
ja ingenting för klöver dam, å 
knekten frös inne den mä!

— Hör du, Anderson, du går på 
som en metodist! Spela på bara, å 
babbla, när spelet är slut! Sitter du å 
tittar i mina kort, din attan tusan? Ä 
dä den här klövertrean du vill si på, 
så titta nu noga å lär dej hur ho sir 
ut! Ja vet ingen, som tittar i andras 
kort så mycke som Anderson.

— Sa du ja, din lurpassare! 
Nää du, åttan ä större!

— Dä rätt, ge’en på söta 
knölen! Jaså, den tusan 
vill inte ut mä damen!

— Maska inte, Svenson! Joo, du, 
Bäckströms nia ä stor som ett hus. 
Kom nu igen å inte ha laddat!

— Nu har vi paketen! Dä så gott 
ja tar tricken mä däsamma. Pass 
på å rädda slammarna innan 

nådatiden tar slut, gubbar. Aj, 
som fan, den la dom sej på!

— Si sån en sju attan, hade du en 
hjärter kvar? Ja, då ä dä förkylt!

— Dä bravo, spader har inte vatt 
oppe än. Hör du, din dumbom, 
kryper du för knekten? Dä inte 
nolla vi spelar — ånej du, inga 
fingrar i fatet — dä va mitt äss!

— Ruter ut och fönster in, så glas-
mästarn! Äss, två, tre, fyra, skål!

— Svarar du inte på färg, din 
klutorre! Vet du inte att dä går 
hundratusen oförsörjda barn på 
Stockholms gater, för att deras 
föräldrar inte har svarat på färg!

— Äss å kungar, så jorden 
gungar! Hör du, Löfgren, dä här 
går illa på de kristnas sida!

— Nu ä dä slut, sa fan om bön-
dagarna! Tre strafftrick, å hon-
nörerna ä delade. Hör du, Löfgren, 
hur innerst kan du va så förbaskat 
inskränkt, så du drar opp spader, 
när du sir, att jag kastar spader, å 
du själv sitter mä femman singel? 
Här ska en sitta å spela ihop mä 
folk, som inte kan skilja på lankor 
å målare! Ä du klok eller va faen 
går dä åt dej? Ä du full eller galen 
eller sjuk, så bara säj ifrån, men sitt 
inte å fördärva spelet, när jag sitter 
mä priffekort på hand! Di hade 

Albert Engström, född 12 
maj 1869, död 16 novem-
ber 1940, var en svensk 

konstnär och författare.
Han var en av de mest framstå-

ende karikatyrtecknare som Sverige 
har haft. Hans uppfinningsrikedom 
tycktes outtömlig, och han behärs-
kade själva tekniken på ett suveränt 
sätt, karikerande med samma lätthet 
någon känd, levande person som typer 
i allmänhet. Han valde med särskilt 
stor förkärlek föremålen för sitt rit-
stift från dåtidens överheter – präster, 
borgare och officerare – eller allra 
helst ur ”busvärlden”, från vilken han 
kreerade en speciell typ, som han kall-
lade ”kolingen”, kär i brännvinsflaskan 
och full av galghumoristiska infall. 
Engström hade även ett utmärkt öra, i 
novellen märks hans förmåga att lyssna 
av hur vanliga människor pratar.

Från 1925 var han i tio år tillförord-
nad professor i teckning vid Konst-
högskolan. Engström har även gjort 
många akvareller och teckningar från 
Roslagen, där han hade en ateljé på en 
klippa i Grisslehamn. Engström var 
ledamot av Svenska Akademien från 
1922. Han var engagerad i Folkomröst-
ningen om rusdrycksförbud i Sverige 
1922 och han gjord nej-sidans kända 
affisch ”Kräftor kräva dessa drycker!”.

Text: Mårten Gustawsson med hjälp av Max Ödlund.

Engströms mest kända?.

blitt lilla slam, dä tar ja gift på.
Säj mej, Johanson å Svenson, 

ä dä inte så en vill kräks, när en 
sir en sån där halvidiot som Löf-
gren ta i en kortlapp (ny sida) 

 markerade ja styrka i spader? 
Jaså, dä också! Hör du, Johanson, 
markerade ja styrka i spader? Jaså, 
men dä borde väl dä kräket ha 
begripit ändå! — — — Va du skulle 
ha dragit? Har du gått å läst, karl?

När du sitter mä minst fem friska 
på hand, å Svenson har kastat 
klöver å Johanson kastade ruter, 
så kan ju en grindstolpe begripa att 
du ska dra ruter, om du har följt mä 
spelet — — — grälar ja?! — ja tycker 
dä han som sitter å ä oppkäftig, ja 
har ju inte sagt ett ord åt honom, 
bara bett honom hövligt, att han 
inte ska dra så fly innerst fårak-
tigt en annan gång, dä blir ju inget 
nöje mä spelet — — — ja, håll mä’en, 
håll mä dem enfaldigom å förar-
ger ingen av dessa små, gärna för 
mej, men ett kräk ä han å blir han, 
bå i kort å affärer — — — i stället 
för å gräla, tycker ja du skulle ge, 
Svenson, visst ska du ge, den som 
frågar, ska alltid ge, dä en gammal 
regel, dä — — — jaså, ä dä ja, som 
ska ge? nå, varför i himmelens tron 
kan ni inte kläcka ur er dä då?!

Priffe Ett svenskt kortspel som är utvecklat ur 
det ryska spelet préférence. Priffe var tillsam-
mans med vira ett av de vanligaste kortspelen 
i Sverige fram till dess att bridge blev van-
ligt. Spelet bygger på whist och går ut på att 
i trumfspel eller sangspel ta hem så många 
spel som möjligt och i misärspel, som kallas 
noll, ta så få stick som möjligt. Spelas av fyra 
spelare indelade i två par. Budgivningen pågår 
endast i ett varv så varje spelare får bjuda 

en gång. I modern priffe finns det sex bud i 
ordningen klöver, spader, ruter, hjärter, noll 
och priffe. Klöver och spader kan man inte 
spela utan de är en liten respektive stor invit 
till partnern att bjuda priffe. Om inget högre 
bud följer spelas tvångsnoll. För att över-
sätta till bridgetermer så motsvarar den stora 
inviten ungefär en överstark sangöppning.
Given å förhand sitter still Klassik regel 
i robba. I robbertbridge tar en robba 

(omgång) slut när en sida har tagit hem 
två utgångar. Därefter byter man partner 
enligt regeln ”giv och förhand sitter still”.
Förhand Den spelare som startar spelet, i 
Priffe den som sitter närmast efter given.
Blaskar Skvalpar, i det här fallet häller upp.  
Sitt inte å babbla i spel! Prata inte i korten!
Konungsman Från Johannesevangeliet i 
1703-års bibel (som gällde fram till 1917) 
”Och i Kapernaum war en konungsman, 

hwilkens son låg sjuk”. En konungsman var 
en tjensteman hos Herodes Antipas, som 
wäl egentligen blott war en fjerdingsfurste, 
men likwäl understundom kallas ”konung”. I 
nuvarande bibeln ”en man i kunglig tjänst”.
Ska vi skicka efter barnmorskan? Du 
spelar söligt.
Kapernaum En stad sedan länge i ruiner 
i nuvarande Israel vid Gennesarets sjös 
norra strand. Enligt Nya Testamentet var 

Kapernaum centrum för Jesu verksamhet.
Kortoxe Oxe anspelar på envishet, d.v.s. 
en som intensivt ägnar sig åt kortspel.
Du tror visst du spelar mä höns! 
Fortfarande använd kommentar när man 
själv har gjort något bra.
Nu får vi väl äta hjärter hela spelet! 
Nu för tiden används det liknande 
uttrycket ”käka trumfen i botten”.
Får du inte baksitsen ur vagnen snart? 

Även ”Lyfter du på rumpan?” Är du inte 
bet snart? Numera ”få ändan ur vagnen”.
Hjärter fru! Ett uttryck använt redan av 
Carl Michael Bellman i Fredmans epistlar.
Schäs En sorts vagn. Från början ett ensit-
sigt, tvåhjuligt åkdon draget av en häst.
Vi si sitsen unt vi si dimpen Med skriftspråk 
”Sie sitzen wie sie dimpzen” vilket inte heller 
är riktig tyska. Betyder ”det sitter som det 
sitter”. Sägs med viss bitterhet när man blivit 

Frasförklaringarna fortsätter på sid 14 ggg
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"bilder örebrö!"
Vem är det egentligen som kommer när någon ropar? Eller ännu mer 
oförskämt, kommer när man inte ropar och kräver in startavgiften.
Bilder: Lars OA Hedlund

DA G E N S  B R I D G E

I  Cavendish är världens mest pre-
stigefyllda partävling, åtmins-
tone sett till prispengarna. Genom 

höga startavgifter och en auktion för 
de deltagande paren finns det gott om 
pengar i prispotten och det är många 
som gör sig en hacka på tävlingen. 

I 2017 års upplaga av tävlingen blev 
det bulgarisk seger genom Diyan  
Danailov - Jerry Stamatov. Det blev till  
slut en ganska klar seger när paret  
hade 370 poäng ner till tvåorna, frans-
männen Marc Bompis - Henri 
 Vinciguerra. 

Peter Bertheau - Gunnar Hall-
berg slutade sjua och fick därmed 
också ta del av de fina priserna, pre-
cis som Adam Stokka - Simon Eken-
berg som vann B-finalen. De blev 
därmed också bästa juniorpar och fick 
en del pengar som belöning för det. 

En av det bulgariska vinnarparets 
bästa givar från tävlingen var denna:

Budgivningen var standardmäs-
sig fram till och med Nords hopp 
till 3NT. Efter en överföringssek-
vensen var det nu upp till Syd 
att välja mellan utgång i sang el-
ler spader. De blanka essen i hjär-
ter och klöver kan tyckas peka 
mot att 4 spader skulle vara bättre, 
men andra faktorer pekade mot 
att pass på 3NT skulle vara rätt. 

Nord är så gott som alltid balanse-
rad när han bjuder så här (och inte 
bjuder en andra färg över 2 spader 
och med 4333 bidrar inte Syd med 
några stick genom stölder. Ruter 
D10xx är också en känslig färg i 4 
spader då försvaret ofta kan ta en 
stöld. De två essen pekar också på 
sätt och vis mot 3NT då de är snabba 
stick som inte behöver godspelas. 
Mittemot ♠ KDxxx och KDx i en av 
mjukfärgerna finns nio snabbstick i 
3NT medan 4 spader mycket väl kan 
gå bet. Efter att ha vägt ihop en del 
av detta valde dock europamästaren 

från i somras, Fredrick Volcker, 
att korrigera till 4 spader - pre-
cis som vid de flesta andra bord.

Ruternio spelades mangrant ut mot 
det kontraktet och Öst var nu i ramp-
ljuset. Mittemot en dubbelton i ruter 
ska han ta för ess, kung och ge part-
nern en ruterstöld. Med aktuell sits 
släppte dock detta hem kontraktet. 
Syd kunde nu saka en hjärter på han-
dens fjärde ruter efter att ha trumfat 
ut och hade inte några fler förlorare.

Med singelruter hos part-
nern ska Öst istället vinna för-
sta stick och direkt ge partnern 
en stöld. Med hjärtervända måste 
Syd nu förlora ett andra ruter-
stick och hjärterkung eftersom 
hans ruter inte är godspelad än. 

Det försvaret var det bara 
vinnarparet som hittade och 
anledningen till det är deras 
utspelsmetoder. Snarare än klassiska 
utspel med högt kort från en 
dubbelton spelade de nämligen 2/4 
där de spelar ut lågt från dubbelton! 

Med T9-punkt i ruter hade Väst 
spelat ut tian så nian var därmed 
antingen singelton eller från 
D9x. Oavsett vilket kunde Öst nu 
ta för kungen och direkt spela 
en hacka för att på så sätt beta 
kontraktet med aktuell sits.

dagens bridge
med micke grönkvist
Flera svenska framgångar i Cavendish - 
med världens största prispott i bridgesammanhang 

Text: Mikael Grönkvist Fota: Lars OA Hedlund

VÄST NORD ÖST SYD
Stamatov      Bessis   Danailov  Volcker

     1 NT
pass       2 ♥* pass 2 ♠ 
pass 3NT pass 4 ♠
pass pass pass             

143. Nord/ ♠ KD1096
Alla ♥ 53
  ♦ kn42
  ♣ KD3
♠ 872   ♠ 43
♥ Dkn82   ♥ K1076
♦ 9   ♦ EK865
♣ kn10964   ♣ 52
  ♠ Ekn5
  ♥ E94
  ♦ D1073
  ♣ E87

Adam Stokka var fram-
gångsrik i Cavendish.

spela klubbens 
VÅRTÄVLINGAR!
När solen går ner bakom Sjöbloms dass, och du ser reklamen i Pass 
– Ja då är det vår!

Vårkul
I2/4 I8:30
24 brickor

Anmäl 
innan 9/4

Långfredags-
silver
I2/4 18:30
24 brickor
Anmäl 
innan I2/4

KM Indi-
viduellt

I7/4 I3:00
42 brickor

Anmäl 
innan I2/4

DM-PAr Open
22-23/4
8I brickorObs! sista 
chansen att 
kvala in: 26/3

♠♥♦ ♣
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M I T T E N

Nyheter på 
klubben

Dyrast i PRo-AM
Årets upplaga av Pro-Am omsatte nästan 
40 000 kronor tack vare auktionen. 
Överskottet går till klubbens juniorverk-
samhet, dessutom fick Rädda Barnen en 
gåva på 1 800 kronor. De dyraste spelarna 
i auktionen var Peter Bertheau och Simon 
Ekenberg som gick vför vardera 3 000 
kronor. Sedan följde: Anna Roos 2 000, 
Katt Midskog 1 800 samt PG Eliasson 
och Marion Michielsen för 1 600 kronor 
vardera. Övriga 24 proffs gick att köpa för 
en summa mellan 500 och 1 500, då även 
mat, spelavgift och underhållning ingick.

Veterenlaget till VM i 
Lyon uttaget
Kapten Tommy Gullberg meddelade 
nyligen vilka som får spela i blågula färger 
när Veteren-VM avgörs i Lyon i augusti. 
Paren är: Bengt-Erik Efraimsson och 
Mats Axdorph, Christer Bjäring -Johnny 
Östberg samt Anders Morath – Sven-Åke 
Bjerregård. Fyra av de sex spelarna repre-
senterar BK S:t Erik!

Peter bjöd på rätt bror
Text: Peter Carlsson.  Foto: Lars OA Hedlund

Anna Roos var bland de dyraste i 
årets proffsauktion, vid Pro-Am.

Tomas spelade väl och det 
finns inget att göra. Kanske 
skulle jag bjudit på Micke ändå 
tänkte jag, han hade kanske tagit 
min dubbling som en UD?

Bricka 3
Redan på nästa bricka fick vi 

dock revansch. Tack vare att Ola 
bjöd 2 klöver som Öst när jag som 
Väst öppnade med 1 spader så 
hamnade vi i 3NT på Väst vilket 
är bättre än kontraktet 4 spader:

Liten ruter ut till Syds kung och 
sedan klövertio i vända. Jag trodde 
att Nord hade K, kn i klöver och 
om han då dessutom hade hjärter-
kung så kunde jag peta in honom 
på den andra eller tredje spadern 
och så borde jag kunna få till ett 
extra spel. Så jag tog med klöver 
ess och avblockerade ruterdam 
innan Nord fick komma in på sin 
tredje spader, då Syd spelade spa-
derdam andra gången. Får jag 
rutervända så maskar jag och tar 

ut ruteress med hjärter- och klöversak 
för att återigen peta in Nord på klö-
verkung. Spelas hjärter eller klöver 
så ger det mig hemgången direkt. 

På bricka 24 visade Ola hur bra 
han är på att visualisera hur det sitter 
för att göra ett värdefullt övertrick:

Öst gjorde ett ruterinkliv och spelade 
ut hjärter från 4-kortsfärg mot Ola i 3 
NT. Ola tog västs tia med kungen och 

fortsatte med låg ruter från handen. 
När Väst senare kom in på sin klö-
verdam fanns ingen möjlighet för 
försvaret att få sina två höga hjärter. 

Avslutningsvis vill jag rikta 
ett stort tack till Sofia och alla 
andra som ser till att detta blir 
ett så lyckat arrangemang!

Denna tävling är spännande 
redan innan den har star-
tat. Vem ska man få spela 

med? Årets Pro-Am började med 
att jag bjöd fel, och det redan innan 
tävlingen hade börjat. I min första 
budomgång så bjud jag nämligen i 
tur och ordning på juniorerna Mikael 
Rimstedt, Ola Rimstedt, Adam 
Stokka och Mats Axdorph (nåja, 
nästan juior). När jag blev överbju-
den, ändrade jag min ordning. Så 
med facit i hand blev det ändå till 
slut rätt då min ändring bestod av att 
sätta Ola före Mikael – och jag och 
Ola lyckades ju vinna tävlingen.

Bricka 2
 Vi gick ut aggressivt,  och dubb-

lade Tomas Börjesson i 2 klöver:

Årets upplaga bjöd på konst och magi, inte minst 
från Ola Rimstedt och partnern Peter Carlsson.

Anna hängde ofta på en mask.

Syd/ ♠ kn104
Öst-Väst ♥ K83
  ♦ kn965
  ♣ Kkn6
♠ K9832   ♠ E76
♥ D52   ♥ E96
♦ D3   ♦ E1084
♣ ED2   ♣ 875
  ♠ D5
  ♥ kn1075
  ♦ K72
  ♣ 10943

VÄST NORD ÖST SYD
P. Carlsson      T. Börjesson   O. Rimstedt R. Kipowski

   1 ♣* pass
1 ♥   pass 1 NT pass 
pass 2 ♣ pass pass
X  pass                                                                                   pass    pass 

2. Öst/ ♠ K984
Nord-Syd ♥ 64
  ♦ D
  ♣  Kkn10952
♠ 732   ♠ EDkn6
♥ ED53   ♥ 972
♦ Ekn93   ♦ K865
♣ EK4   ♣ D8
  ♠ 105
  ♥ Kkn108
  ♦ 10742
  ♣ E64

Väst/ ♠ K4
Ingen ♥ K752
  ♦ EK105
  ♣ kn65
♠ kn1087632  ♠ D5
♥ D10   ♥ E983
♦ 4   ♦ D9762
♣ D103   ♣ 94
  ♠ E9
  ♥ kn64
  ♦ kn83
  ♣ EK872

Tack till Anders Stävarby för 
musiken och Mikael Wester-
lund som övertalade Niklas 
Lentz att komma och trolla. 

Peter Carlsson.

Ola Rimstedt.
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

I Bridgeskolan använder vi oss av 
1-3-5 regeln när vi spelar ut ett 
kort till första sticket. Undan-

tag från den regeln är få så man 
kan i princip säga 'alltid' när någon 
frågar om det är det första, tredje 
eller femte kortet som spelats ut. 
Det är från toppen man räknar. 

Till exempel om vi ska spela 
ut från D10852 så spelar vi 
tvåan, det femte kortet.

Det första kortet spelar vi från sek-
venser. Till exempel blir det damen 
från Dkn1072. Skälet till att vi tar 
damen och inte tvåan, är sekvensen i 
toppen det vill säga tre kort i en följd.

Orsaken till att man tar damen 
är att damen berättar hur toppen 
på färgen ser ut, samt att man inte 
ger bort stick för billigt. Spelar 
man ut tvåan från DknT72 och 
motståndarna vinner med nian 
kan man hålla sig för skratt.

Andra gånger man tar det 
högsta och första kortet är 
från två. Från exempelvis 73 
är sjuan det rätta kortet.

Det tredje kortet spelar man från 

trekortsfärger, till exempel 952 då 
man tar tvåan, eller fyrakortsfär-
ger, till exempel K852, där femman 
(det tredje kortet) är det rätta.

Även från mellansekvenser, 
som KknT94, spelar man det 
tredje kortet, tian i detta exem-
pel eller nian från D10984.

Vilken färg ska vi spela ut då? 
Ja, det gäller nu att analysera 
budgivningen och ens egna kort 
innan man väljer färg. När man 
bestämt sig blir det alltså 1-3-5 
regeln som avgör vilket kort i den 
valda färgen som ska spelas.

Ostörd budgivning:

1 ♥ –  1 ♠
1NT – 3 NT 

Ni har:
a) ♠ Dkn97  ♥ E763  ♦ 987  ♣ D4
b) ♠ 987 ♥ D4 ♦ E763  ♣ Dkn97
c) ♠ 987 ♥ Dkn97 ♦ E763 ♣ D4
Vilket kort tar ni?  
Fundera innan ni kikar i facit.
När partnern spelat ut, och ni 

sitter i tredje hand, spelar ni på ert 

högsta kort om er partner spelat 
ut lågt (dragit). -:”Tredje man så 
högt den kan” är tumregeln.

Undantag är när partnern spelat 
ut högt, tex damen (från Dkn) 
så måste ni inte ta kungen.

När partnern spelar ut 
höga kort brukar man istäl-
let markera sin attityd.

Samma sak gäller nät trä-
karlen spelar ett så högt kort 
att ni inte kommer över, så 
ska ni markera istället så ni 
inte ödslar bort höga kort.

Om era högsta kort ligger 
intill varandra så spelar man på 
det lägre av de intilliggande.

Tex om partnern spelar ut en 
tvåa och träkarlen lägger lågt så 
spelar ni på tian från Kn105.

Tumregeln är alltså ”Tredje 
man så högt den kan, men av 
intilliggande kort det lägsta”

1 ♥  – 2 ♦
2 NT – 3NT

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Detta händer på Bridgeskolan. 
 
April 

 » 17 måndag Ferieskolan börjar

 » 20 torsdag Vi tävlar

 » 22 lördag Nybörjaträffen

 » 26 onsdag Terminens sista Bud&Spel 

Maj

 » 3 Onsdag Terminens sista Bridgeträning 

 » 10 onsdagar, Sommarskolan startar

 » 11 torsdagar, start Bridgeträning

 » 16 tisdag Avslutning D-serien

Nu kan instruktioner från 
kurserna köpas på CD för 
nya priset 400 kronor.

spela 1-3-5-regeln
Varför ska man spela ut sitt högsta, tredje högsta
eller femte högsta kort uppifrån?
Text: Jan Lagerman

1-3-5-Regeln började först användas av 
de allierade under andra världskriget.

Ånyo spelas det 3NT. Er part-
nern spelar ut spadertvå (troli-
gen från fem kort, men kanske 
från tre) och ni ser på bordet:

  ♠ 86
  ♥ KD10
  ♦ E8732
  ♣ Dkn8 

 
Ni sitter Öst med: 
 
d) ♠ Dkn6  ♥ 873  ♦ K9 ♣ 107632 
e) ♠ EK973  ♥ 874 ♦ 94  ♣ 106 
f) ♠ E1054 ♥ 874 ♦ 94  ♣ 10643

Vilken spader spelar ni på? Fun-
dera innan ni kikar i facit nedan.

Om ni vinner utspelet och ska 
spela tillbaka partnerns utspelsfärg 
gäller fortfarande 1-3-5 regeln.

Så även om spelföraren vinner 
utspelet, men ni kommer in senare 
och spelar tillbaka utspelsfärgen.

I exempel d-f ovan vinner 
ni första sticket. Ni spelar till-
baka spader, men vilket kort?

Fundera..
 

Lösningar
a)  Ruter nio. Spadern så väl 

som hjärtern är bättre, men 
bjudna. Tre kort i en följd är OK 
när ni 'söker' partnerns färg.

b)  Klöverdam. I valet mellan 
klöver och ruter från den 'star-
kare' klövern företräde.

c) Rutersex. Även ett 'sökande' 
utspel i träkarlens spaderfärg (987, ni 
hoppas partnern har spadern bakom) 
eller spelförarens hjärter (Dkn97) kan 
inte uteslutas, om än lite chansartat.

d) Knekten är rätt. Av intillig-
gande kort spelas det lägre.

e)  Kungen Av samma skäl som ovan.  
f) Esset – Tredje manså högt den kan.
d1) När ni vunnit med knek-

ten från Dkn6, spelar ni tillbaka 
damen från D6 enl 1-3-5-regeln.

e1) Ni vinner med kungen och 
'vet' att er partnern spelat ut från 
tre kort. (Räkna så får ni se att 
så är fallet). Spela tillbaka sjuan, 
det numera tredje kortet (E973) 
enl. 1-3-5 regeln foch behåll esset 
som entre till era höga spader.
f1) När ni vunnit första sticket med 
esset spelar ni tillbaka fyran.
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Utspel: Ruterdam. Syd utlovade 
fem spader med sitt öppnings-
bud. Därav Nords höjning till 2 
spader. Spelar man med fyrkorts 
högfärgsöppningar är kanske 1 
sang att föredra med Nords kort.
Ni vinner sticket med ruteress och 
spelar trumf till handen. Hur vill ni 
fortsätta, när Öst då sakar klöver?

Utspel: Spaderdam. Syd väljer att 
visa sin hand som en överstark 
sang, cirka18-21 hp. Spelplan?

Utspel: Ruterkung. Högfärgsfråga 
leder till kontraktet 4 spader. Mer 
optimistiska par hade kanske miss-
lyckat bjudit lillslam. Spelplan?

1. Syd/ ♠ 1063
Alla ♥ K63
  ♦ E52
  ♣  8652    
  ♠ EKDkn8
  ♥ E974
  ♦ 964    
  ♣ E

VÄST NORD ÖST SYD
         1♠
pass  2♠ pass  4 ♠
pass  pass pass 

Läs även Tommys bridgespalt i Aftonbladet och SvD.  
Försök lösa uppgiften innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du
Tommys problem?
Text: Tommy Gullberg

Resultat 
klubbtävlingar

Plattliret
40 par. Antal brickor: 42 
1. Johan Nilsson - Fredrik Alfredsson 
2. Michael Lemborn - Tore Stormo                 
3. Anna Zach och Bengt-Erik Efraimsson 
4. Torbjörn Gustavsson - Per Clarin                         
5. Mikael Lindblom - Jan Andersson 

Pro AM

60 par. Antal brickor: 21  
1. Ola Rimstedt - Peter Carlsson                 
2. Tommy Bergdahl - Kenneth Löfstrand  
3. Teo Bodin - Castor Mann                     
4. Ylva Strandberg - Patric Örnfjärd 
5. Börje Primér - Henrik Wegnelius               

DM-par Mixed
40 par. Antal brickor: 42 
1. Catharina Ahlesved - Jan-Erik Åsmo 
2. Tora Philip - Ulf Nehlin  
3 Ulla-Britt Goldberg - Lars Goldberg 
4 Anna Zack och Bengt-Erik Efraimsson 
5 Anna Roos - Per-Arne Karlsson  
6 Vivianne Ås - Michael Ås

DM-par Veteran
40 par. Antal brickor: 42 
1 Peter Görnandt - Gunnar Andersson 
2 Hilding Rune - Jan Molin  
3 Lars Andersson - Tommy Eneqvist 
4 Tora Philip - Ulf Nehlin   
5 Lars Norbäck - Mart Altmäe 

 

V I N N A R E P R O B L E M

3. Syd/ ♠ K743
Ingen ♥ D54
  ♦ E4
  ♣ KDkn3
    

   ♠ EDkn5
  ♥ K72
  ♦ 62
  ♣ KDkn3

VÄST NORD ÖST SYD
             1 NT
pass  2 ♣ *  pass 2 ♠
pass            4 ♠           pass       pass
pass

2. Syd/ ♠ 76
Ingen ♥ EKkn7
  ♦ 865
  ♣ kn874

  
  ♠ EK
  ♥ 93
  ♦ D10742
  ♣ EKD10

  VÄST        NORD     ÖST SYD
   1 ♠  pass    pass X
   pass 2 ♥ pass  2 NT  
   pass 3 NT pass runt.    

Tommy Gullberg.

VÄST NORD ÖST SYD
Alfredsson       Selberg   Nilsson  Wademark

   pass 2 ♥* pass
pass   2 NT                             pass pass 
X  pass         pass     XX
pass 3 ♣          pass  pass
X  pass         pass  XX
pass 3 ♦          X   pass
pass pass             

143. Nord/ ♠ K4
Alla ♥ D10
  ♦ K975
  ♣  kn10962
♠ Ekn9732   ♠ 8
♥ 73   ♥ E9854
♦ D8   ♦ Ekn102
♣ EKD   ♣ 543
  ♠ D1065
  ♥ Kkn62
  ♦ 643

Eller hur man får en botten att bli en topp...

Banksäker
vinst i Plattliret!
Text: Johan "Bankis" Nilsson

Jag mötte upp Fredrik Alfreds-
son för frukost redan klockan 
10:00 för att diskutera system 

då det var andra gången någonsin 
som vi skulle spela tillsammans.

För er som spelat med Fredrik 
förut så vet ni att det är en klok 
strategi när tävlingen börjar 12.00.

Dom två första ronderna hade 
vi något bättre resultat än medel 
och så satte vi oss ner mot Olle 
och Janne, vilket råkar vara 
mina favoritmotståndare.

Jag öppnade med svaga två 
hjärter som lovade femkortsfärg 
samt fyrkorts lågfärg vid sidan. 
Efter pass runt till Janne som var 
förhandspassad så tog det fart.

Janne kände sig tvungen att 
balansera och då fick Fredrik bra 
tempo så han började straffdubbla. 
När röken hade skingrats så kunde 

vi bokföra 1100 i in-kolumnen.
All heder till Janne som i 

åttonde stick funderade i tre 
minuter för att sedan spela på 
med kommentaren: "det får bli 
en botten eller en jättebotten!"

Pass på 2 hjärter hade gett oss 
3-4 poäng som nu istället byttes 
till 34 poäng och ensam topp.

Så sensmoralen är: Vill du vinna 
plattliret, spela med Fredrik Alfreds-
son, boka tidigt möte innan tävlingen, 
möt Olle och Janne eller möjligen 
dina egna favoritmotståndare! 

 

Catharina Ahlesved.Per Clarin.Fredrik Wahlberg.
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I N N E H Å L L

Utspel: Ruterdam. Syd utlovade 
fem spader med sitt öppningsbud. 
Därav Nords höjning till 2 spader. 
Spelar man med fyrkorts hög-
färgsöppningar är kanske 1 sang 
att föredra med Nords kort.

Ni vinner sticket med ruteress och 
spelar trumf till handen. Hur vill ni 
fortsätta, när Öst då sakar klöver?

Ta ut klöveress och hjärte-
ress! Spela sedan en hjärter mot 
bordets kung. Hela given:

När Väst bekänner, vinner hjär-
terkung. Ni stjäl nu en klöver på 
handen och spelar sedan hjärter 
till försvaret. Ni har därefter inga 
svårigheter att senare ta en hjär-
terstöld på bordet för hemgång.

Utspel: Ruterkung. Högfärgs-
fråga leder till 4 spader. Mer 
optimistiska par hade kanske miss-
lyckat bjudit lillslam. Spelplan?

För att gardera snedsits i 
trumf ska man släppa sticket!

Utspel: Spaderdam. Syd berät-
tar om en överstark sang på 
andra budvarvet. Handen stäm-
mer inte riktigt med den beskriv-
ningen men ganska väl.

Spelplan? Satsa på extrastick 
i hjärter! Med hjärterdam hos 
utspelshanden ger hjärterknekt 
det nionde sticket. Innan du 
maskar med hjärterknekt, ska du 
dock maska med hjärtersju!

Hela given: 

När hjärtersju drar dam är 
hemgången klar. Skulle Öst 
vinna hjärtersticket billigt ger 
kanske en senare mask med 
hjärterknekt önskat resultat.

Maskar man tidigt med hjärter-
knekt, blir det bet. Visserligen ser 
fyra ronder klöver till att Väst får 
sakproblem men behåller han en 
låg spader klarar sig försvaret.

1. Syd/ ♠ 1063
Ingen ♥ K63
  ♦ E52
  ♣  8652
♠ 97542   ♠ -
♥ kn5   ♥ D1082
♦ Dkn107   ♦ K83
♣ Kkn    ♣ D109743
  ♠ EKDkn8
  ♥ E974
  ♦ 964
  ♣ E

2. Syd/ ♠ 76
Alla ♥ EKkn7
  ♦ 865
  ♣ kn874
♠ Dkn1053   ♠ 9842
♥ 10854   ♥ D62
♦ EKkn   ♦ 93
♣ 5   ♣ 9632  
  ♠  EK
  ♥ 93
  ♦ D10742
  ♣ EKD10

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

alberts fraser fortsätter...
Nedan finner du fler förklaringar till Albert Engströms
bok om spelet Priffe från 1904. (från sidan 4-5)

Nästa nummer  
kommer i juni!

1

Trångt men billigt på nya 
bridgeparkeringen..

3. Öst/ ♠ K743
Öst-Väst ♥ D54
  ♦ E4
  ♣ KDkn3
♠ 10962   ♠ 8 
♥ kn983   ♥ E106 
♦ KD1083   ♦ kn975
♣ -   ♣ 109852  
  ♠  EDkn5
  ♥ K72
  ♦ 62
  ♣ KDkn3

Väst fortsätter bäst med ruter. 
Ess och dam i trumf avslöjar 4-1 
sitsen. Syd spelar då in bordet 
på spaderkung och spelar hjär-
ter mot handen. Hur Öst än 
agerar, blir det snabbt tio stick.

Skulle Öst ha fyrkorts trumf, spelar 
man låg hjärter genom Väst. 

Sponsorer årets Pro-Am
The Body Shop, Västermalmsgallerian

ElOn Kungsholmen Sko Svea Pizzeria 
Formaggio Coop Daglivs Kungsholmen 
Svenska Bridgeförbundet Katt-Bridge 
China Corner Max Bridge Eleganz Kungs-
holmen Biljardpalatset Estrella Le Bistro 

VMGallerian Nya Bridgeskolan Phils burger

FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns tio utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  95:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

NR 10 UTE NU!!!

tvungen att kasta kort som inte tar spel.
Hugg’en sa Grubben! Folkligt talesätt, 
drämma till med ett högt kort! D.v.s. en 
uppmaning att spela ett högre och gärna 
vinnande kort. Hugg i! Stick! eller Trumfa!
Metodist Medlem i Metodistkyrkan, ibland 
även Frälsningsarmén. Här ungefär ”predi-
kare”. Sveriges mest kände metodist torde 
vara en av pionjärerna i arbetarrörelsen, 
Hjalmar Branting, som var ateist. Han 
önskade lämna Statskyrkan. Hans ansökan 
skulle avslås om han inte angav vilken kyrka 
han önskade ansluta sig till. Han angav då 
Metodistkyrkan. Han ansökte dock aldrig 
om medlemskap i Metodistkyrkan. När han 
senare skulle bli statsminister 1921 så fick 
han som metodist inte inneha ämbetet. Han 
avsade sig då sitt medlemskap i Metodist-
kyrkan, där han inte hade varit medlem, 
och blev nu åter medlem i Statskyrkan.
Ge på söta knölen Slå’n på käften.
Bäckströms nia Ruternio. Från bruksdis-
ponenten K. R. Bäckström († 1896). I den 
anglosaxiska världen kallas ruternio av oklara 
skäl, åtminstone sedan början av 1700-talet, 
för Skottlands förbannelse. Jämför Englund 
= Klöveråtta. Från Åke ”Grosshandlarn” 
Englund som i ett parti Stopp blev stor på 
klöveråtta som därefter blev hans turkort. 
I Stopp får varje spelare sex kort, förhand 
spelar ut och varje spelare ska sedan i samma 
färg täcka det föregående kortet. Den som 
inte kan göra detta säger ”stopp” och blir 
överhoppad. När ingen kan lägga ett högre 
kort än det senast lagda, får den som lade 
detta kort starta på nytt med ett valfritt kort. 
Den eller de som först blir av med korten 
har vunnit. Det är naturligtvis mycket ovan-
ligt att ingen högre klöver än åtta delas ut.
Stor som ett hus Nu för tiden används ”hög som 
ett hus”.
Ha inte laddat! Var inte välförsedd (med bra 
kort)!
Sju attan I Skandinavien är det vanligt att 
svära med siffror. Siffran sju har sedan urgam-
mal tid uppfattats som helig och magisk, bland 
annat är sju himlakroppar synliga för blotta 
ögat (Solen, Månen, Venus, Jupiter, Mars, Mer-
kurius och Saturnus). Siffran attan, eller arton, 
var Odens tal och blev med tiden en talsymbol 
för djävulen. Jämför gärna med svordomar 
som ”För hundra gubbar”, ”Det var väl tusan”, 

kombinationer som ”Sjutusan” och ”Attan 
också” eller dess mildare variant ”Fy sjutton”.
Dä ä förkylt! Det är hopplöst!
Inga fingrar i fatet!  Låt bli!
Ruter ut och fönster in, sa glasmästarn! 
Skämtsamt talesätt för utspel av ruter. Ruter 
verkar vara den populäraste färgen för 
skämtsamma uttryck. Jämför med ”sjuteru” 
för rutersju, ”sangfi” för ruterutspel mot sang 
och ”en rutten liter” istället för en liten ruter.
Ess, två, tre, fyra, skål! Enligt gammal sed 
togs en gemensam skål när äss, tvåa, trea 
och fyra i samma färg spelades i samma 
stick. En del tillämpar samma sed när ässet 
tar med sig hela familjen - kung, dam och 
knekt - i samma färg och stick. Alternativt 
kan den som först knackar i bordet vid ett 
sådant stick få en fri önskan. I Amerika 
kallat ”wish trick”. Amerikanska purister 
hävdar dessutom att sticket måste vara 
exakt i ordningen äss, två, tre och fyra.
Svara på färg Fortsätta med att spela till-
baka en av partnern spelad färg. Idag 
heter uttrycket ”svara på drag”.
Klutorre Klut-orre. Folkligt 
nedsättande benämning på person.
Dä går hundratusen oförsörjda barn på Stock-
holms gater, för att deras föräldrar inte har 
svarat på färg! Idag vanligen ”det går tusentals 
svältande barn på Londons gator för att deras 
pappor inte drog ut trumfen”. Till spelföra-
ren: ”Hur var det nu med Londons barn?”
Äss å kungar, så jorden gungar! 
Fortfarande ett välkänt uttryck.
De kristna Den egna sidan, som i till exempel: 
”Fem stick till de kristna!” Alternativt ”de goda”.
Nu ä dä slut, sa fan om böndagarna. 
Svenskt ordspråk: Allt tar ett slut 
sa fan om böndagarna.
Lankor Hackor.
Målare Klätt kort, d.v.s. knekt, dam eller kung.
Den som frågar Vem är giv? Den som frågar!

Ändrade bordsavgifter från 1 april 2017.
På grund av att köket renoveras i 
sommar så har styrelsen beslutat 
att höja bordsavgiften till 90 kr från 
den 1 april 2017. Med 10 procent 
smartkortsrabatt så blir bordsav-
giften då 81 kr. Höjningen avser 
ligan, dagbridgen, helgbarometrar, 
helgrallyn och sommarserien. 

1. Syd/ ♠ 1063
Alla ♥ K63
  ♦ E52
  ♣  8652    
  ♠ EKDkn8
  ♥ E974
  ♦ 964    
  ♣ E

VÄST NORD ÖST SYD
         1♠
pass  2♠ pass  4 ♠
pass  pass pass 

2. Syd/ ♠ 76
Ingen ♥ EKkn7
  ♦ 865
  ♣ kn874

  
  ♠ EK
  ♥ 93
  ♦ D10742
  ♣ EKD10

  VÄST        NORD     ÖST SYD
   1 ♠  pass    pass X
   pass           2 ♥ pass  2 NT  
   pass 3 NT pass runt.   

3. Syd/ ♠ K743
Ingen ♥ D54
  ♦ E4
  ♣ KDkn3
    

   ♠ EDkn5
  ♥ K72
  ♦ 62
  ♣ KDkn3

VÄST NORD ÖST SYD
             1 NT
pass  2 ♣ *  pass 2 ♠
pass            4 ♠           pass       pass
pass



 

Posttidning B

Avsändare:
Bridgeklubben
S:t Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Denna gång ska vi pre-
sentera en charmig och 
empatisk kvinna, som jag 

för ovanlighetens skull får träffa 
inte på klubben utan i en vack-
ert inredd och möblerad  lägen-
het i centrala Stockholm. Medan 
jag tittar mig omkring i hennes 
bostad, fastnar jag för några 
akvarellmålningar på väggen.

– Det är jag som har målat dem, 
säger Doris Bernmark medan hon 
håller på att hälla kaffe åt oss och 
tar fram en chokladtårta till bordet. 

– Men varför har ni valt just 
mig som intervjuobjekt? 

Svaret är enkelt. I år fyller Doris 
90 år, hon har varit förstekurator 
på kirurgkliniken vid Hudding-
esjukhus i 25 år, hon var ensam i 
Sverige om att arbeta med sam-
talsgrupper för bröstcanceropere-
rade kvinnor. Samtalsgrupperna 
har skapats helt på hennes ini-
tiativ, hon offrade en hel del av 
sin fritid för att arbeta med dem. 

Hon har skrivit uppsatser i psy-
kosocialt behandlingsarbete och 
arbete med människor i kris och 
hjälpt hundratals kvinnor i deras 
kamp mot dödsångest och rädsla för 
återfall. Doris spelar bridge på S:t 
Erik på fredagar och har arrangerat 
gruppresor med båt för klubbmed-
lemmarna till Åland i 13 år i i följd.

Doris lägger fram en hel bunt 
gamla tidningar på bordet i vilka 
hon har varit omskriven om sin 
humana och unika verksamhet.

– Jag slutade mitt arbete 1992 
när jag gick i pension. Sedan dess 
har forskningen gått fram oerhört 

snabbt. Nya metoder och mediciner 
ökar överlevnadschanserna avse-
värt men det krävs också en yrkes-
människa, en kurator med stark 
medkänsla som klarar av den tunga 
emotionella belastningen och som i 
god tid kan påbörja på bästa sättet 
behandlingsarbetet med kris och 
sorg. Det behövs någon som håller 
om en när man får det svåra beske-
det om cancer, någon som dämpar 
chocken. Man behöver kroppskon-
takten när det är som svårast.

På 70-talet åkte du till USA på 
studieresa och vid ett stort cancer-
sjukhus i New York lärde du dig om 
gruppsamtal för bröstopererade 
kvinnor. 
   – Ja, samhörigheten i gruppen är 
viktig. Jag var först i Sverige med 
att införa gruppsamtal med brösto-
pererade kvinnor i kris. Men jag 
har jobbat med mycket annat också 
under tiden, jag målade i akvarell 
och i olja, hade två egna utställ-
ningar, arbetade även extra som 
mannekäng i några år på 1950-talet.

Du spelar bridge nu med en 
partner som tidigare har varit 
patient hos dig. Har bridgen 
hjälpt dig på något sätt under 
de 26 åren du har spelat?

– Definitivt. Närminnet har blivit 
bättre, enligt amerikanska studier 
påverkas också kroppens immun-
försvar positivt genom bridgespelet. 

Du är känd som arrangör av 
de årliga båtresorna till Åland 
”Bridge med Doris”. Känner 
du dig hemma på S:t Erik?

– Den sociala delen är väldigt 
viktig. Även min dotter, som är 60 

tack för att du finns doris!
Klubbens kanske äldsta medlem har ett förflutet som mannekäng, konstnär samt 
förstekurator på kirurgkliniken vid Huddinge Sjukhus.

Text och foto: Elena Ström

år gammal och tandläkare spelar 
två gånger i veckan. Genom bridgen 
har jag fått många goda vänner, det 
är så roligt när någon går förbi på 
klubben och säger ”Hej, Doris!” Det 
känns varmt i hjärtat när bridgevän-
nerna ringer hem till mig och frågar 
hur det står till. Ganska ofta har jag 
gäster hemma. Jag bjuder på lunch 
och sedan spelar vi bridge. De senaste 
åren har jag haft det svårt, jag har för-
lorat fem personer som stod mig väl-
digt nära, bland annat gick min son 
bort. Jag får så många snälla brev och 
kort från bridgevänner, vilket gläder 
mig mycket. Jag tar fram korten 
ibland, tittar på dem när jag är ledsen 
och känner mig mindre ensam då.

Har du någon speciell hälsning 
till dina bridgevänner på S:t Erik?

– Ja. Tack för att ni finns!
Vi avslutar samtalet och jag lovar 

att komma tillbaka till Doris, men inte 
som intervjuare nästa gång utan som 
vän. Som en vän som älskar choklad-
tårta och vill ha receptet på den vi åt.


