JUBILEUMSUTGÅVA FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK 70 ÅR!

GRATTIS TILL KLUBBENS 3 300 MEDLEMMAR!

mina 25 år på klubben!

vi ses väl på 70-årsfesten?
Fin klädsel är det som gäller den 21 april...

Ett långt äventyr med många fina minnen och roliga historier.

bronspoäng, även de har jag sparat.
Hälften av mina 25 år har jag varit junior och det är från den tiden
mina flesta minnen ändå finns. Delvis spelade jag så mycket som bara
inbitna juniorer kan, men klubben
kunde också sponsra många av de
givande och roliga resor som följde
med att vara junior och även som juniorlandslagsman. Bland annat var
jag på de tio första SM-veckorna i
Skövde. Klubben betalade för juniorernas resa, boende och spelavgifter.

Passredaktör: Måns Berg

bordet som vi inte trodde skulle störa
någon så länge vi skötte intaget diskret (vilket jag vill minnas att vi
gjorde). Även den här gången tror jag
att en vänlig bridgesjäl ställde upp i
det tysta. Ralf Byström, juniorkonsulent på förbundet, försvarade oss med
näbbar och klor och vi hörde aldrig
något mer om de där anmälningarna.

Ett andra hem

Måns Berg
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Donna Summers (gick bort 2012).

om av en händelse firar jag
även att det är exakt 25 år sedan jag spelade min första tävling på klubben (som 12-åring). Jag
hade prövat juniorbridgen på fredagarna några enstaka gånger redan som nioåring, men 1993 var året
som jag blev medlem och började
spela varje fredags- och söndagskväll på de då populära partävlingsbarometrarna. Katarina ”Katt”
Midskog hade byggt upp en juniorkultur med ett gediget sammansvetsat gäng som gjorde att man
som ny direkt kände sig välkommen och hungrig på att lära sig.
Ett tidigt minne var min första vinst som jag delade med Peter Flodqvist. Peter kom fram härom
året och gav mig den sparade resultatlappen. Även han hade ett
klart minne från den magiska fredagskvällen då alla maskar gick.
Jag minns även med värme sagofarmorslika Margareta Carlberg
(mångårig funktionär, landslagspelare m.m) som skrev ut mina första

En annan stor lycka var att få
hänga med Jill Mellström och P-O
Sundelin och spela stora tävlingar i
USA. De ordnade med sponsor för
de svenska juniorerna. Det blev resor till New Orleans, Las Vegas och
Philadelphia. Vid ett av tillfällena låg
jag inne på GSU (grundläggande soldatutbildning) den mest obligatoriska tiden för en värnpliktig. Men en
bridgespelande adjutant på livgardet ordnade med papperen och vips
så blev jag upphämtad ute i fält av
två officerare som skulle skicka Berg
på landslagsuppdrag. Jag skulle vilja
uttrycka min tacksamhet till denna
adjutant men det är nog bäst att jag
gör det utan att nämna något namn.
Ett annat minne är när jag och
mina juniorkompisar under SMveckan i Skövde på spontant infall
satte upp ett bridgebord på torget i
stan och satt där under en solig dag
och spelade. Vi tyckte det var ett genialiskt marknadsföringsdrag för
bridgen och det var ganska många
nyfikna under dagen som kom fram
och ställde vänliga frågor. Dock så
ledde vår lilla aktion till tre anmälningar till disciplinnämnden. Vi hade
nämligen gömt några pilsner under
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Svenska Kalle.

Ozzy Ozborne.

Prins Charles.
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Kathy Bates.

P-O Sundelin
Bridge och S:t Erik har för mig
inneburit att ha ett andra hem och
en andra familj. När jag som 31-årig
journalist bestämde mig för att lämna
en nyckfull och sinande yrkesgren
för att istället studera till stadsplanerare erbjöd mig klubben arbete
som juniorkonsulent, lärare i skolan
och som redaktör för Pass. Så familjebanden har knutits ännu starkare
de senaste fem åren och denna jubileumsutgåva blir min krona på
verket. Med det vill jag även passa
på att tacka Lars OA Hedlund för
alla foton samt säga stort tack och
grattis S:t Erik på 70-årsdagen!

Foto: Lars OA Hedlund

Samuel L Jackson.
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INNEHÅLL

ljuva

1960-tal

Bridgeklubben har växt mycket på 70 år, men det har
ibland funnits bulor på vägen. Björn Borin berättar om
hur vi tog oss igenom några av de tuffaste konflikterna.
Text: Björn Borin. Foto: Lars OA Hedlund, arkiv och webb.

Björn Borin

T

iteln syftar på en tillbakablickande låt från år 1969
av Björn och Benny med
Brita Borg som solist. Men var det
så ljuvt? I varje fall knappast för
vår bridgeklubb, som under hela
1960-talet höll till i en rökig hyreslägenhet i hörnet Snickarbacken Regeringsgatan med Rudolf "Putte"
Kock som granne på samma etage.
Klubben hade tvingats flytta runt
en hel del i Stockholm under 1950talet och efter hand måste det ha
stått klart att även Regeringsgatan var en olämplig slutstation.
På klubben spelades inte bara
tävlingsbridge på kvällarna och
robberbridge på dagarna utan även
diverse andra kortspel som Stopp,
"Kalle" (Kalooki), Hjärter och Putt.
Under slutet av 50-talet och hela
60-talet minskade kundunderlaget i takt med att bridgen tappade

Putte Kock.
Hans med frun Sara.
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utövare. Studiecirklar, föreningar,
dansrestauranger och biografer
drabbades också. Folk stannade
hellre hemma kanske mest på grund
av nymodigheten TV. Efter ihärdiga
protester gick SVT med på en TV-fri
dag i veckan. 1969 fördubblades TVutbudet med en kanal - "för konkurrensens skull". TV-licens infördes
1956 och kostade 25 kronor. Före
VM i fotboll 1958 hade cirka 25
000 löst licens - ett år senare var
antalet licenser uppe i över 400 000.
Reguljära färg-TV-sändningar kom
igång först 1970, men i USA kunde
man snart fira 20-årsjubileum.

heller förväntades de kunna betala
de höga hyrorna i de nybyggda
fastigheterna kring Hamngatan och
Sergels Torg. Många gästarbetare
hade också återvänt till sina respektive hemländer kring Medelhavet.
"Riksgropen" blev i folkmun
benämningen på Sveriges största
byggarbetsplats vid den här tiden
och de sista resterna försvann
inte förrän 1998. Det berättas
att en turist frågat, om det var
tyskar eller ryssar som var skyldiga till förödelsen. "Ingen av
dem, det klarar vi så bra själva".

Riksgropen

Pass, pass, pass, pass ,1NT (!),
pass, 3NT. Ja, så gick budgivningen
utan budlådor en dag, när det vanliga gänget spelade robber på klubben. Loritz hade hittat ett ess till på
andra varvet och sedan Putte lagt
ifrån sig sin söndertuggade cigarr
bjöd han utgång. Att Loritz öppnat
i femte hand passerade obemärkt,
eftersom varken Stellan Starkenberg eller Roffe Björling hade
något att invända. Ingen av dessa
personer är längre i livet och opera-

Mycket av det som hände i huvudstaden vid den här tiden var en
direkt följd av den enorma folkminskningen på grund av det som
eufemistiskt benämndes Norrmalmsregleringen. Mellan 1960
och 1970 minskade huvudstadens
befolkning med över 60 000 personer och under nästa decennium
försvann ytterligare ca 100 000,
och Stockholms folkmängd var
nu nästan nere på efterkrigsnivå.
Naturligtvis hade inte alla dessa
människor blivit hemlösa, men
många hade vräkts eller tvingats
flytta pga. buller och otrivsamhet till någon lugnare satellitstad i
Miljonprogrammet. Samtidigt hade
smärre affärsidkare tappat stora
delar av sin kundkrets och kunde
inte längre försörja sig och inte

Jusses son

Stettiner Bahnhof.
Sm-Lag guld 2014.

Rolf Björling spelade
mycket robber.

Riksgropen symboliserade
innerstadens tillbakagång.

sångare Roffe, ja, han lämnade
oss tyvärr alldeles för tidigt, strax
innan han skulle gå i pension.
En annan trevlig prick, som
gärna spelade robber, var österrikare och kallades Bum-Bum. Han sa
alltid "Stettiner Bahnhof", när han
var säker på att spela hem sitt kontrakt, detta eftersom stationen klarade av bombningar under krigen.
Innan Stettin övergick till Polen
1945 var staden slutstation för tågAlltid glada upptåg.

trafiken mellan Berlin och Stettin.
Bordsavgiften i mitten på 1960talet var 3;50 och omvandlat till
dagens penningvärde motsvarar
det knappt 35 kronor. Om man
fortsatte med kvällsspel slank
man undan med en tvåkrona. Mer
var vår klubbmiljö på 1960-talet
knappast värd. Ett stort problem
den här tiden var rökningen i den
svårvädrade lokalen och ännu
hade inte budskapet om det farliga

i både aktiv och passiv rökning
tagits riktigt på allvar i kortspelarkretsar. Ventilsystemet klarade
inte av sin uppgift och rök sipprade ut till övriga hyresgäster,
vilka ett otal gånger påpekade
obehaget. Styrelsen hade vid ett
par tillfällen kontaktat Svenska
Fläkt, men det fanns inget att göra
åt saken, ansåg man. Enda utvägen hade varit en totalrenovering,
men vem skulle bekosta den?

Med vänner på torget i Trelleborg.
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Text: Björn Borin Foto: Lars OA Hedlund, arkiv och webb.

Rena rama grekiskan
Vissa andra inslag i verksamheten borde inte ha förekommit. Man
hade som medlemmar accepterat
ett antal greker på prov för att fylla
ut den magra medlemskassan. De
spelade inte bridge utan andra typer
av för oss tämligen okända, grekiska
kortspel och det kunde gå ganska
hett till från tid till annan. Troligen
hade man kopierat lånade nycklar
till klubben för att komma in och
spela till långt efter stängningsdags.
Allt spel skulle vara avslutat 23.30,
eftersom bridgen startade 19.30.
I klubbens protokoll finns skrivelser antecknade, där hyresgäster
utsatts för hot och trakasserier för
att de vägrat släppa in obehöriga i
fastigheten sent på kvällarna. "Hemlösa och även berusade personer
hade påträffats sovande i trappuppgångar" och 1965 hade man begärt

Peter Backlund vann klubbens första plattlir 1964.
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"polisingripande för att föra bort
tredskande personer från fastigheten" påpekade några hyresgäster.
Klubben försökte värja sig så gott
det gick med försäkringar om att
det här inte var klubbens ordinarie
kunder, utan löst folk som mixtrade
med ytterdörrarna för att komma in
efter stängningsdags. Man satte upp
anslag, där man äskade tystnad i
trappen, man bytte lås och 1966 hade
man fått nog och sa upp medlemskapet för alla greker på grund av
ohörsamhet visavi klubbens ordningsregler. Det var besvärliga tider
för Anders Nylander och Bosse Lindahl i styrelsen, som vid flera tillfällen
tvingades tala bråkmakarna tillrätta.
Dessförinnan hade Tore Sandgren
meddelat styrelsen att fastighetsägaren, som Tore hyrde av, hade begärt
inspektion av lokalerna. Tore skickade via sin advokat en beskrivning
till fastighetsägaren av de åtgärder
klubben vidtagit eller lovade att
genomföra och därefter kom den
inspektionen av sig. Tores advokat
meddelade brevledes att "jag anser
det som ett rent mirakel att du inte
redan för länge sen blivit uppsagd."
Synd att han inte blev det, för då
hade klubben varit tvungen att flytta
från alla problem tidigare än 1971.
Nå, hur gick det med elitbridgen på
1960-talet? Trots den stora mansdominansen inom bridgen fanns det en
person i klubben, vars prestationer
var outstanding i Sverige – Britta
Werner, ofta med Rut Segander från
Göteborg som partner. Hon vann
silver i lag-EM 1961, guld 1962 och

örebrö!"

Ordföranden och
hedersmedlemmar

Hans Boalt
1948 – 1954
Gunnar Karnefors 1954 – 1960
Åke Hjertstrand 1960 – 1962
Anders Nylander 1962 – 1966
Per Fåhreus
1966 – 1967
Börje Persson
1967 – 1968
Vem är det egentligen som kommer när någon
ropar? Eller
ännu merOrdföranden 1948 – 2018
Per Åkeby
1968 – 1970
Anulf
1970 – 1971
oförskämt, kommer när man inte ropar ochGunnar
kräver
in startavgiften.
Under klubbens 70 år har den haft många
Sven
Deinoff
1971 – 1976
Bilder: Lars OA Hedlund
ordföranden och ännu fler styrelseledamöKjell Swanström 1976 – 1981
ter. I en jubileumsskrift som denna tycker
Per Fåhreus
1981 – 1982
vi det är på sin plats att redovisa alla
Jerker Olsson
1982 – 1986
ordförandena. Att på samma sätt räkna
Harry Gindin
1986 – 1990
upp alla styrelseledamöter under klubbens
Björn Gustafsson 1990 – 1994
livstid låter sig däremot inte så lätt göras.
Peter Bilow
1994 – 1996
Alla, ordföranden och ledamöter, har lagt
Björn Åström
1996 – 1999
ner ett betydelsefullt arbete och bidragit
Lars Goldberg 1999 – 2001
till att vi har den fina klubb som S:t Erik är.
L G Magnusson 2001 – 2006
Plattliret
Johan Nilsson
2006 – 2007
1964 var det dags för klubbens
Tora Philip
2007 – 2008
nyinstiftade guldtävling PlattliBjörn Gustafsson 2008 – 2009
ret och vinnare både premiäråret
Melvin Clark
2009 – 2010
och året efter blev Peter BackMårten Gustawsson 2010 lund och Per Olof Sundelin.
På klubbnivå omhuldades KM-par
på ett helt annat sätt än nuförtiVÄST NORD
ÖST
SYD
den. Inte mindre än fem torsda-

Bosse Lindahl hade det
tufft med bråkmakare.
1967 samt som kronan på verket
OS-guld i Deauville 1968. Dessutom
hade hon redan ett silver från lag EM 1953 samt ett brons från 1956.
Det hade inte varit fel att kunna
visa en bricka med Britta vid rodret
från OS -68, men i den officiella,
amerikanska handboken finns bara
två givar med de svenska damerna
mot USA och där deltog inte Britta
och Rut. Kufiskt med tanke på att
Sverige vann tämligen överlägset.
Herrarnas tävling upptar 156 sidor
och damernas 20. Visserligen deltog
35 herrlag och 19 damlag, men
man kan undra om det ändå inte
hade varit ett solklart fall för DO.
På herrsidan var det tunt med
internationella framgångar på
1960-talet och klubben fick låta sig
nöjas med en guldmedalj i JEMlag 1968, där Tommy Gullberg och
Anders Morath ingick i Sveriges lag,
dock inte som parkombination.

gar i rad ägnades åt att kvalificera
sig till finalen, som sedan spelades över två dagar i december.
Att kora ett mästarpar med ett så
mastigt spelprogram var sannerligen inget man tog lättvindigt på.
1965 hade man med Putte som
galjonsfigur lyckats övertala SVT
att sända den så kallade TV-bridgen
för att popularisera vår sport, men
redan efter ett par år hade entusiasmen för hela projektet svalnat
och lagts ner. En unik bricka i zon
mot ozon från kvalet första året
med Åke Sjöberg i huvudrollen (se
bricka till höger). 		
2 ruter bjöds för utspelet och slammen
dubblades självklart, men att ta samtliga
stick med bordet erbjöd inga problem.
Mot slutet av 1960-talet hade antal
lag i ligorna minskat påtagligt. Att
anordna den traditionella partävlingen på torsdagar var närmast
att betrakta som välgörenhet från
klubbens sida, varför styrelsen
rekommenderade att tävlingen
skulle läggas ner till förmån för
kursverksamhet och speciella
inbjudningstävlingar. Budet om
bridgekurs gick i första hand till
Maggan Carlberg, som även tidigare
haft ansvar för viss kursverksam-

Sjöberg
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het och när hon var upptagen fick
undertecknad nöjet att rycka in. Men
uppslutningen var relativt mager,
lokalerna inte särskilt ägnade för
undervisning och dessutom hade
klubben närbelägen konkurrens
av "Mola" och Eva på Stockholms
Bridgesällskap. Först med flytten
1971 till "Plankan" tog undervisningen fart under Uffe Cederborgs
ledning och från och med nu med
undantag av några smärre piruetter har S.t Erik kunnat utvecklas
till det bridgens Mecka det är idag.
Det enda som återstår att tillägga
är: Grattis på 70-årsdagen, S:t Erik!

Tora Philip 2007-2008, klubbens
hittills enda kvinnliga ordförande.

MAGGAN
Hedersmedlemmar 1948Margareta Carlberg, Laila Westerlund
Laila Nylander, Ulf Cederborg, Hans
Boalt, Arne Persson, Gunnar Karnefors,
Sven Deinoff, Anders Nylander, Björn
Gustafsson, Gunnar Olsson, Marianne
Knaust, Erik Stormgaard, Jerker Olsson,
Harry Gindin, Benny Forsberg, Johan Nilsson, Björn Åström, Marianne Öjestål.

Det finns gott om artiklar i Passarkivet.
Margareta Carlberg (som gick bort i
slutet av 1990-talet) är en av klubbens
hedersmedlemmar på livstid.
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Redaktörer, ranking och mästare

Hur klubben fick sitt namn
Varför heter vår klubb S:t Erik? Stefan återberättar
historien bakom detta och andra höjdpunkter från
hans tid som redaktör för Pass.
Text: Stefan Andersson. Foto: Lars OA Hedlund, arkiv och webb.
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Stefan Andersson

A

tt spelet Bridge är beroendeframkallande upptäckte
jag omedelbart efter första
nybörjarkursen på S:t Erik år 2000.
Sedan dess har jag varit biten och
i drygt tre år, 2010-2013, var jag
redaktör för Pass. Under den tiden
intervjuade jag många intressanta
människor. En av dem var Erik
Stormgaard, som var den som föreslog namnet S:t Erik. Intervjun gjordes 2011 då han var 94 år gammal.
–Jag började spela 1940, tror
jag. Då spelade jag hos Putte Kock
som ordnade tävlingar. Sedan var
vi en del som tyckte att de klubbar som fanns inte var så bra och
i samband med en partävling i
Konsums lokaler bildade vi en
klubb och valde en styrelse.
Erik var en av dem som ingick
i styrelsen. Sedan skulle förstås klubben ha ett namn.
–Det hade kommit flera olika
förslag, men inget som var riktigt
bra. Då föreslog jag S:t Erik och
det blev accepterat på en gång.
Att klubben numera ligger nära
S:t Eriksgatan är mest en slump
eftersom namnet syftar på S:t
Erik, Erik Jedvardsson. Hur pass
helig han egentligen var är omdiskuterat. Om man ska tro hur han
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skildras i Jan Guillous Arn-böcker
var han mest en krigisk drinkare, men han är hur som helst
Sveriges skyddshelgon och finns
med i Stockholms stadsvapen.

"S:t Erik" Stormgaard

Om jag ska välja en rolig bricka
jag skrivit om så får det bli den
som spelas av James Bond. Nedanstående giv finns nämligen
med i boken Moonraker av Ian
Fleming. Tyvärr finns inte scenen
med i filmen. Bond spelar med
sin chef ”M” mot skurken Hugo
Drax och dennes partner.
Bond, Nord, öppnade med 7
klöver som självklart dubblades

av Drax, Väst, som hade 32 poäng.
Lika självklart redubblade Bond,
eftersom han hade preparerat
kortleken. Varefter han spelade
hem kontraktet genom att maska ut
västs klöver och stöldresa rutern.
Given bygger på en gammal
whistgiv som kallas ”The Duke
of Cumberland-deal” där hertigen
av Cumberland lurades att slå
vad om en stor summa pengar att
han med en liknande hand skulle
ta minst ett stick som väst efter
att ha spelat ut en liten klöver.
VÄST

NORD

dblt

7♣
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Hugo Drax

J. Bond
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Pass och dess redaktörer
Åke Jacobsson
1963 –1965
Sven-Olof Flodqvist
1966
Åke Jacobsson
1967
Uppehåll
1967 – 1980
Laila Westerlund
1981
Laila Westerlund och
Tommy Gullberg 1982 – 1987
Maj-Britt Ödlund 1988 – 1989
Kenneth Bäckström och
Laila Westerlund
1990
Magnus Lindkvist 1991 – 1995
Tommy Gullberg 1996 – 1997
Björn Borin
1998 – 1999
Micke Melander
2000 – 2004
Noomi Hebert
2005 – 2006
Thomas Larsson 2007 – 2009
Stefan Andersson 2010 – 2013
Måns Berg
2013 -

Laila Westerlund, passredaktör
tre gånger mellan 1981-1990.

Ranking och stormästare
På klubbens 70-årsdag är Simon Hult den
medlem som är högst rankad i Sverige (21:a
plats). Rankingen är baserad på de senaste
två årens resultat. Tvåa och trea på klubben
är Anders Morath pch Mikael Grönkvist.
Klubben har även 101 stormästare. Anders
Morath är i topp och har dessutom flest
intjänade mästarpoäng i Sverige (4193), där
han är en av endast sju som tjänat ihop fem
stjärnor (Stormästare, fem gånger om).

SYD
M.

pass pass
pass runt.

1. Nord/
♠ ♥ Ingen
♦ D8765432
		
♣ ED1084
		
♠ EKDkn			
♠ 65432
♥ EKDkn		
♥ 109872
♦ EK
♦ kn109
♣ Kkn9		
♣♠ 10987
		
♥ 6543
		
♦ 		
♣ 76532
		

S:t Eriks klubbtidning Pass utkom 1963
med sitt första nummer och har alltså
många år på nacken. Den har dock inte
kommit ut kontinuerligt sedan 1963.
Under 14 år var den helt nedlagd, men
1981 blåste några eldsjälar liv i tidningen
och den har sedan dess utkommit med i
de flesta fall fyra nummer per år.

Bond kom inte på namnet, men däremot
spelade han en storslam med endast 8 hp.
Meste mästaren Morath.
PASS 2013 9

historien som gick upp i rök
Ingen rök utan eld brukar man säga. Debatten om rökning genom klubbens historia har varit mycket het och
känsloladdad. Idag är nästan hela klubben rökfri, något
som hade varit omöjligt för 40 år sedan. Ordföranden
Mårten berättar hur vi kom dit vi är idag.
Text: Mårten Gustawsson. Foto: Arkiv.

Mårten Gustawsson

"Kulan" införs 1980.

I

spalten till höger kan du läsa
mellan rök- och ickerrökzonerna
om rökningens historia på klubmen beslutet blev ”en flexibel men
ben. Jag kan förstå om det som
skarp gräns” mellan zonerna.
skrivs är svårförståeligt för den
Principen medförde i ligan, där
som inte var med. Även för mig som
lagen kunde tillhöra en av fyra olika
ändå i stora delar var med ter sig
rökkategorier, att kvällens tävlingsmycket absurt så här i efterhand.
ledare fick lägga ner ett, så här i
Till att börja med bör det fastslås
efterhand, orimligt stort jobb på att
att i rökfrågan hade klubbens styplacera varje bord på rätt sida om
relse inte mycket handlingsutrymme
den osynliga, men skarpa, gränsen.
– frågan var för känsloladdad. De
I partävlingarna däremot infördes
flesta beslut gällande rökning togs
spel i två grupper. En rökgrupp med
av årsmöten. Det var egentligen bara
rökning tillåten vid borden kompletvid införandet av fredagsbarometern
terades med en rökfri grupp. Om inte
som styrelsen tog ett eget beslut.
tillräckligt många par anmälde sig till
Förutom årsmötesbeslut hände
en grupp fick alla spela i den andra.
mest vid flytt till en ny lokal.
Efter en tid började det inträffa
Det var som om en flytt i sig
som även blev vanligt på till
gav möjlighet till förändring.
exempel tåg med rök- och ickI Pass rapport från årsmötet 1986
erökvagnar. Många rökare ville
ställde hela styrelsen upp på en klassitta bland ickerökarna och nöjde
sisk bild ivrigt bolmande (se bild till
sig med att någon gång gå ifrån
höger). På samma uppslag fanns dock
för att ta sig några bloss. Det
även en bild där ingen i styrelsen
började därför bli vanligt att det
rökte. Även om bilderna togs med
inte blev någon rökargrupp.
glimten i ögat är jag säker på att de
En följd blev att man kunde se
speglar hur styrelsen i många år kände bridgeprofilen, klubbens tidigare ord– Att bli betraktade som rökivrare
förande och den minst sagt inbitne
av rökmotståndarna och tvärtom.
rökaren Sven Deinoff inför söndagsDet var på samma årsmöte som
barron stå innanför ingången till
den i tio år gällande proportionaliklubben och ragga rökare till ”sin”
tetsprincipen röstades igenom. Den
rökgrupp så att han skulle kunna få
gav lokalen en flexibel gräns mellan
röka samtidigt som han spelade.
rök- och ickerökzonen. I en nedDet måste också betonas att rökWademark.
röstadOlle
motion
föreslogs en gråzon Peter Carlsson.
fritt på den gamla tidenxxxxxxxxxx
bara betydde
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Den "rökvänliga" styrelsen 1986.

att det inte röktes vid just det bordet.
Jag kommer från början av 1980-talet
ihåg makarna Lokrantz som ofta spelade klubbens partävlingar ihop. De
hade gjort varsin skylt med texten ”Var
god rök ej vid detta bord”. De flesta
respekterade deras önskan. Det bisarra
var bara att det vid de flesta andra
bord i lokalen samtidigt bolmades.

För mig och de flesta andra var det
självklart att en tröja man hade spelat
bridge i på S:t Erik den lades direkt
i tvättkorgen när man kom hem!
Samtidigt var det ju så att det
faktiskt gick bra att låta bli att röka.
I lokalen på S:t Eriksgatan var det
rökfritt i skolrummet. När ligan
växte kunde samtliga lag en kväll

bara spela när en skoltermin inte
pågick. När Skolan var igång fick
en serie ha uppehåll. När då ligan
spelades i kurslokalen fick lagen
där helt enkelt låta bli att röka.
Man kan konstatera att kompromisserna och konflikterna har varit
många längs vägen för att nå fram
till den rökfria miljö vi har idag.

Klubbens rökiga historia – årsstolpar.
1978 Årsmötet beslutar efter en motion att
skapa en särskild arbetsgrupp, där bland annat de
båda motionärerna ingår, för att behandla ”problem
rörande rökning under spelkvällar”.
1979 Den 15 januari inflyttning i ny lokal på
S:t Eriksgatan 49. Alla kurser blir nu rökfria. Att det
beslutet kunde genomdrivas berodde dels på att
skolan genom sin ledare Ulf Cederborg var mycket
tydlig i sin hållning ”utbildning utan rökning”, dels
på att klubbens befintliga rökare inte drabbades.
1980 På våren genomför rökkommittén en
medlemsenkät för att ”kartlägga medlemmarnas attityder till olika åtgärder för minskning av rökningen
under spelkvällar”. Styrelsens åtgärder blir dels att
genom TL göra intensifierad propaganda för mer
måttlig tobakskonsumtion och bättre rökdisciplin vid
spelbordet, dels att på prov genomföra en partävling
med rökförbud vid sidan av det övriga tävlingsprogrammet.
1980 Den 1 april genomförs provet. I årsredovisningen noteras att: ”Anslutningen var så pass
god… att styrelsen på försök beslutat anordna rökfria partävlingar regelbundet under hösten 1980.” Till
hösten skapas därför den rökfria fredagsbarometern.
Fredagskvällar hade dittills varit tävlingsfri. Det var
ännu för tidigt att göra en befintlig tävling rökfri.
1980 På årsmötet rapporterar rökkommittén
och förslår att slutna askkoppar köps in samt att
man försöker att placera spelarna i lokalen med
hänsyn till rökare och ickerökare. Styrelsen köper
därför in askkoppen ”Kulan”. Lokalen indelas så
småningom i två zoner, inom vilka rökning är til�låten respektive förbjuden.
1986 Proportionalitetsprincipen införs där en
fördelning av lokalen ska ske proportionerligt mellan
rökare och ickerökare. I partävlingar får man innan
start anmäla sig till en rökar- eller en ickerökargrupp.
1992 Styrelsen förslår årsmötet att göra söndagsbarometern och onsdagsligan (där de minst rutinerade ligaspelarna deltar) rökfria. Förslagen avslås.
1994 Den 1 januari inflyttning i ny lokal på
Alströmergatan med två rökrum. Lokalen är
därmed förberedd för ett rökförbud.
1994 Från och med den 1 juli gäller lagen om
”Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus.”
1994 Årsmötet avslår en motion om rökförbud på grund av den nya lagen. Ett oenigt möte
beslutar ändå efter en häftig diskussion att förbjuda
rökning utom i rökrum och anvisad del (vilket blir
den innersta delen) av cafeterian.
1995 Den 23 maj införs rökförbudet. Rökrummen kompletteras i augusti med fler frånluftsdon
och i september även med rökätare. Styrelsen var
stressad, ambitionen var att komplettera rökrummen innan förbudet genomfördes. Flera rökare har
under rökdebatten deklarerat att de vid ett förbud
slutar spela bridge på S:t Erik – För någon dröjde
det efter genomförandet över en månad innan hen
började spela igen.
2000 Den 10 september inflyttning till ny lokal
på Kronobergsgatan med två rökrum med rökätare.
2006 Det inre rökrummet görs om till förråd.
2007 Den 12 juni sätts två rökkurer in som
ersätter det kvarvarande rökrummet.
2008 Styrelsen föreslår att en av rökkurerna tas
bort om två år när hyresavtalet går ut. Motionen
avslås.
2010 Den 1 juli ersätter styrelsen ändå de två
rökkurerna med en större.
2017 För att rökning inte skaPASS
synas2013
sätts11i
februari ett draperi upp framför rökkuren.

bara på s:t erik
PG Eliasson är framgångsrik kapten för landslaget.
Han berättar om hur hög klass spelet en vanlig vardagskväll på S:t Erik kan vara – när världseliten sparras.

Text: PG Eliasson. Foto: Lars Oa Hedlund, arkiv samt webb.

PG Eliasson, landslagskapten,
har spelat på klubben i över 40 år.

L

igan en vanlig onsdagskväll.
Kommer från jobbet utan
några andra förberedelser än
ett stopp på kinesen. Undrar vilka
vi möter ikväll? Min partner Anders
Morath är som vanligt på plats före
mig och brickorna är givna och
klara. Motståndet verkar vasst, vid
vårt bord sitter Fredrik Nyström
och Johan Upmark, mitt ankarpar
i öppna landslaget sedan jag började som kapten. Frågar lite försynt
vilka som sitter vi andra bordet och
får veta att det är Per-Ola Cullin
och Marion Michelsen. Per-Ola

världsmästare i Lille och Marion
världens bästa kvinnliga bridgespelare. Dessa spelare kan mycket
väl spela en Bermuda Bowl final för
Sverige nästa år. Var på jordklotet
kan man möta sånt motstånd en
vanlig klubbkväll? Bara på S:t Erik.
Hur går matchen? Jag testar
en ny konvention i första halvlek
och följer upp med ett spekulativt beslut, -13. I övrigt tight spel.
Underläge med 3-27 i halvlek. I
andra har vi lite flyt och får in ett
par hårda utgångar och lyckas
vända till 38-38. Bridgen är på

Sveriges
juniorlandslag garanterar
återväxten.xxxxxxxxxx
Olle Wademark.
Peter Carlsson.

en nivå som inte finns på någon
annan klubb. Fantastiskt kul.

Förr och nu
Kan inte låta bli att tänka tillbaka och bli lite nostalgisk. På
andra delen av sjuttiotalet hade
vi vunnit det mesta i Uppland.
Vi behövde hårdare motstånd. Vi
bildade ett lag i ligan på S:t Erik.
Varje måndag packade vi in oss i
min folka och åkte till Stockholm.
Det blev en verkligt hård skola. Vi
mötte Målarn, Sven Deinoff, Göthe,
Tjolpe, P-O Sundelin, Jörgen Lindqvist och många andra bridgeprofiler under årens lopp. I dag 40 år
senare är jag själv en av de spelare
som fortfarande bjuder hårt motstånd till den yngre generationen.
På både gott och ont har klubben haft en stor dragningskraft på
våra nya unga stjärnor. I dag är det
ett måste för unga spelare som vill
nå toppen att kontinuerligt möta
hårt motstånd. I dag spelar Ola och
Micke Rimstedt, Simon och Simon
(Hult och Ekenberg), båda paren
just uttagna till EM i sommar, på
klubben. Adam Stokka, Johan Säfsten, Daniel Gullberg, Micke och Ida
Grönkvist är ytterligare exempel på
unga, redan etablerade, spelare som
Tom Hanks och Wilson.
garanterar
kvalitén på återväxten.

En giv också
En bridgeartikel måste väl innehålla
en giv? Mina minnen från ligaspelet
är många, men en av mina favoriter
är mot ordföranden Mårten. Jag fick
hoppa in i ett lag som reserv och spela
med min kommande partner i VM för
Johnny Östberg. Vi hade inte diskuterat något system så jag tyckte att
det var bäst att inte krångla till det.
Motståndare var alltså Mårten
Gustawsson och han spelade
med Kenneth Borin. Jag hade:

♠ Kxx
♥ Dxx
♦ EDknx
♣ K10x

Kenneth Borin 1980-tal.

PG:s folkabuss tog laget till huvudstaden på 1970-talet.
Och när partnern öppnade
med 1 ♣ bjöd jag 3 NT. Nu bjöd
Johnny lite överraskande 6 ♦ men
jag hade bra stöd så jag passade. Jag lade upp träkarlen och
Johnny tackade som man ju ska.
Högfärg kom i utspel som Johnny
tog på handen och i stick två spelade han ruternio. Mårten täckte
med tian och knekten tog sticket.
Nu tog det lite tid och Johnny
spelade lite för mycket sidofärger
så jag började ana som träkarl
att något var lurt på brickan.
Efter tre ronder i varje högfärg
slog han en klövermask över ordföranden som under spelföringens

gång antagit mörkare och mörkare ansiktsfärg. Efter tre ronder
klöver var det bara tre kort kvar och
Johnny kunde spela en liten ruter
från bordet vilket resulterade i tolv
ganska lätta stick och hemgång!
Johnnys hand:

♠ EDxx
♥ EKxx
♦9
♣ Eknxx
Efter den brickan fick Johnny
tillnamnet splinter. Han trodde
att mitt 3 NT var baserat på en
lång ruterfärg. Bara på S:t Erik!
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när blev vi världens största bridgeklubb?
BK S:t Erik är en väldigt stor bridgeklubb. Hur blev
vi det? Har det alltid varit så? Rolf tipsar också om
klubbens inte så hemliga arkiv.
Text: Rolf Molin Foto: Lars OA Hadlund och webb.

Rolf Molin

D

et är nog många av oss
som stolt brukar berätta
för vänner och bekanta
att vi tillhör och spelar på världens största bridgeklubb. Ibland
gör nog en del ett tillägg med
”förmodligen” för att gardera sig.
Det är nog ett klokt tillägg för
man vet ju aldrig riktigt säkert.
I dagsläget har S:t Erik cirka
3 300 medlemmar, så vi kan definitivt hävda att klubben är mycket
stor. Om man är intresserad av
statistik eller är en sann kalenderbitare så är klubbens arkiv en liten
guldgruva. Alla protokoll från årsmöten och styrelsemöten från klubbens bildande finns där samlade på
ett systematiskt sätt, och det finns

därför mycket information om
klubbens ”inre liv”. En intressant
uppgift är att se hur medlemsantalet utvecklats under årens lopp.
Här finns en sammanställning
från några av klubbens 70 år.
Först av allt kan man konstatera
att klubbens inte alltid varit stor.
Under de första 20 åren var tillströmningen av nya medlemmar
begränsad. Det dröjde ända fram
till 1990-talets början innan antalet medlemmar var uppe i 1 000.
I slutet av sextiotalet/början av
sjuttiotalet inföll en riktig downperiod. Då sjönk medlemsantalet
ända ner till 250. Det är intressant att nedgången inträffande
just de här åren, och man kan nog

misstänka att det delvis har att
göra med den radikala tidsandan.
Vietnamdemonstrationer, kårhusockupation och studentrevolter
var för många viktigare händelser än stillsamt spel vid de gröna
borden. Rivningsraseriet på Norrmalm innebar dessutom att många
stockholmare tvingades flytta till
förorterna med försämrade kommunikationer som följd. Under
1970- och 1980-talet började klubben att långsamt växa, men riktigt
stora blev vi först under 2000-talet.
Statistiska jämförelser är alltid
vanskliga, och att göra sådana
under en så lång period som 70
år blir lätt missvisande. Det finns
många felkällor. Under början

Medlemsantalet gick ned
åren 1965-1975 under
den radikala tidsandan,
efter det har kurvan
dock pekat brant uppåt!

Världens största klubb har år 2018, cirka
3 300 medlemmar. Bara det – är värt att fira!
14 PASS 2013

av klubbens levnad gick det till
exempel bra att delta i ligaspelet
utan att vara medlem. Nu måste
alla ligaspelare i klubben också
vara medlemmar. 1995/96 infördes
en ny regel vad gäller medlemskap.
Då bestämdes att Introduktionsmedlemmar (i-medlemmar), vilket
man normalt blir efter avslutad

grundkurs i vår Bridgeskola, skulle
räknas med som medlemmar. Det
innebar att antalet medlemmar
detta år ökade med nästan 400.
Frågan om vår klubb är den
största bridgeklubben i världen är
fortfarande obesvarad. Jag tänker i
alla fall hävda att så är fallet ända
tills någon bevisar motsatsen.
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10 år på klubben

På 70 år har många nya spelare sökt sig till klubben.
Hur bemöts de? Hur hittar de hit?
Daniel berättar hur det gick till för honom.
Text: Daniel Gullberg. Foto: Lars OA Hedlund och webb.

F

ör mig började allt hösten
2007 när jag började på
Norra Real och fick prova
på bridge i skolans Schack- och
bridgeklubb. Jag var fast direkt
och med mycket fritid att lägga
på bridgen letade jag snart efter
fler vägar att stilla min törst.
En naturlig sådan oas blev fredagarnas juniorbridge på S:t Erik. Jag
hade sett framför mig en full lokal
– det är ju trots allt världens största
bridgeklubb – men de 1-3 borden
som fanns räckte gott. Både skolans
och S:t Eriks juniorbridge leddes på
denna tid av eldsjälen Kjell Lornby.
Ganska snart fick jag chansen
att ge mig ut i den riktiga plantskolan – klubbens ligasystem. Ett lag
behövde en reserv och hade inget
emot en grön junior, så jag tog
chansen. Jag fick ett väldigt gott
bemötande och för mig var detta
en väldigt positiv upplevelse. Om
klubben på fredagseftermiddagarna
möjligen var lite väl tom så är den
ju under ligakvällarna fullproppad!
Det går verkligen ingen brist på personer som älskar vårt vackra spel.
Då också Norra Real hade lag
i ligan fick jag snart chansen att
börja spela där. Det blev mycket
stryk i början, men alla förluster
är en möjlighet att lära sig något
nytt, och snart gick det bättre och
bättre. Jag minns inga detaljer

16 PASS 2013

från matcherna, men en episod
kommer Lennart Kjellman aldrig
att låta mig glömma. Efter en av
våra förluster konstaterade jag ”Vi
kunde inte göra något” – det är inte
alltid så enkelt att vara ödmjuk.
Det finns bridge på alla nivåer
på S:t Erik och jag hade turen att
få fler möjligheter. Ovannämnda
Kjellman och jag fick till exempel
hoppa in i DM-finalen ett år som
reserver. Där fick vi möta klubbens allra skickligaste, till exempel
”Berik” och ”Morot”. I ronden mot
dem hade vi en lite turlig bricka när
vi först krävde till utgång och sedan
stannade i tre ruter när anpassningen verkade dålig. Mycket
riktigt var detta vårt högsta kontrakt. På en annan bricka hittade
vi det betande utspelet mot deras
slam. Trots detta var det enbart
glada miner och det är kul att vi har
sådana förebilder på vår klubb som
alltid uppträder på bästa sätt som
goda ambassadörer för sporten.

Ta stryk som Rocky
Några år senare, när plantskolan
hade gett effekt på riktigt, hade
jag blivit en del av Sveriges juniorlandslag. Då fick jag även chansen
att bli medlem i lag i den högsta
divisionen av ligan. Detta var bridge
på en helt ny nivå för mig. Möjlig-

Daniel Gullberg.
heten att i sin hemstad kunna gå ner
till klubben och varje vecka möta
motstånd i världsklass och få drillas
i tuffa lagmatcher tror jag är unikt
för Stockholm och S:t Erik. Jag är
övertygad om att detta är anledningen till att svensk landslagsbridge har utmärkt sig så mycket på
senare tid och genom åren. Återigen
fick jag bara positivt bemötande,
och även i stridens hetta är det
otroligt hur trevliga alla är och det
går inte en ligakväll utan att man
hör glada skratt från åtminstone
ett par bord. Det blev som sagt en

Lennart bad prompt att få
medverka när han hörde talas
om klubbens jubileumsutgåva.
del hårda matcher, men likt Rocky
Balboa handlar det inte alltid om
hur mycket stryk man kan ge – utan
hur mycket man kan ta. Är man
som jag road av utmaningen finns
det inget bättre sätt att bli bättre.

Pizza och kattungar
Senare hade Måns Berg tagit över

juniorbridgen på klubben. Han
införde även en ny tradition ”Julkul
för juniorer”. Med pizza, trevlig
stämning och dignande prisbord var
det en populär tillställning. Första
året lyckades Lennart Kjellman
vinna en rosa tavla med en kattunge
– söt på gränsen till det absurda.
Året efter återfanns en likadan

tavla på bordet. Var den kom ifrån
berättade aldrig Måns, men han
försäkrade om att han hade sina
kontakter. Detta år lyckades jag
lägga beslag på tavlan, något som
har förbryllat de som senare besökt
mitt hem och är hur det kommer sig
att vi idag har matchande tavlor!
Om jag på något sätt kan sammanfatta denna artikel och mina
tio år på klubben så är det vilken
fantastisk institution vi har. Det går
att spela bridge på alla nivåer, och
detta ger en helt unik möjlighet för
den ambitiösa att klättra i nivåerna
och ta sig till nya höjder. Extra kul
tycker jag det är när det kommer
till juniorer, men alla nya ansikten
är välkomna och trevliga att se!
Jag hoppas att ni får samma positiva bemötande som jag har fått.

Första pris på
julkul för juniorer.

PASS 2013 17

INNEHÅLL

INNEHÅLL

historiska linjer

Kan man verkligen analysera en bridgeklubbs historia
på samma sätt som renässansen i Europa eller koloniseringen av Nordamerika? I alla fall enligt Björn Åström
som listar de viktigaste framgångsfaktorerna för S:t Erik.
Text: Björn Åström. Foto: Lars OA Hedlund och arkiv.

N

är jag gick i gymnasiet i
början av 1960-talet hade
vi en utmärkt historielärare
som betonade att det viktiga med
historieämnet var att lära sig se dom
viktiga linjerna genom historien.
Det är av dom man lär sig något,
inte av enskilda händelser, årtal
eller personer. Hur kan vi applicera
det på bridgeklubben S:t Erik?
Vilka är de viktiga linjerna genom
klubbens numera 70-åriga historia?
Och hur förvaltar vi den kunskapen?
Jag tänker framförallt på tre
nyckelfaktorer bakom klubbens
utveckling. Först vill jag framhålla
Ligaspelet. Det är och har alltid
varit klubbens ekonomiska och
bridgemässiga ryggrad. Redan mot
slutet av 1950-talet var det cirka 100
lag i ligan. Men under 1960-talet
minskade ligan till cirka 70 lag och
klubben var då plötsligt illa ute
ekonomiskt. Med sjunkande ligaspel
påverkades även andra aktiviteter.
Partävlingar kan aldrig ge samma
ekonomiska utbyte och kontinuitet
som ligaspelet gör. Klubbar som
enbart baserar verksamheten på partävlingar försvinner förr eller senare
eller blir någon slags ”kamratbridge”
en eller ett par gånger i veckan.
Det kan vara kul i och för sig men
det driver inte bridgen framåt.Den
andra viktiga linjen är Bridgeskolan.
Klubben startade inte egen utbildningsverksamhet förrän i början av
1970-talet och det var en viktig orsak

n grundas.
1948. Klubbe

Björn Åström

till att klubben kunde få ett uppsving
igen efter 1960-talets problem. Ulf
Cederborg var den person som var
drivande i utbildningsfrågorna och
Bridgeskolan expenderade successivt från en ”hobbyverksamhet”
till ett proffsigt småföretag med
att antal anställda medarbetare.
Bridgeklubbar utan utbildning
kan inte heller överleva på längre
sikt. Bridge är ett svårt spel och det
krävs en hel del kunskap för att
det ska bli roligt och givande. Vill
man bara ”spela kort” kan man lika
gärna spela enklare sällskapsspel.

Tredje benet
En tredje viktig faktor är Ungdomsbridgen. Även den verksamheten tog fart under 1970-talet och
bidrog till en ansiktslyftning för
klubben. Medelåldern sjönk i klubben och bridge blev mer inne tack
vare ungdomarna. Tyvärr har det
visat sig vara en tungarbetad verksamhet, trots goda intentioner och
rätt stora insatser är utbytet inte så

Köket 1988.

stort som man skulle önska sig.
Bridgeskolan är en viktig rekryteringsbas, men den tilltalar
främst lite äldre personer. Ungdomar gillar snabba resultat och
framsteg och då är bridgen som
spel inte riktigt konkurrenskraftigt i den unga målgruppen.
Förutom dessa tre grundpelare för
en framgångsrik bridgeklubb finns
det många andra organisatoriska,
trivsel- och miljömässiga framgångsfaktorer. För S:t Eriks del handlar en
viktig faktor om samverkan mellan
ideellt arbete och avlönat arbete.
Enligt min uppfattning kan en
framgångsrik klubb aldrig bygga
på enbart eldsjälar och idealister.
Det kan fungera en tid tills lusten
börjar avta men för kontinuitet
krävs också att bridgearbete kan
löna sig. Att bara tänka tanken att
Bridgeskolan skulle drivas ideellt
är fullkomligt orimligt. Eller Caféet,
eller tävlingslederiet, eller brickläggningen. Det är slitsamma jobb
som vilka som helst andra jobb och

Köket 2018.
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kräver därför vettig betalning.
Denna viktiga insikt gick upp för
klubben under 1960- och 1970-talet.
Till att börja med utgick ersättning i
form av gratisspel i klubbens tävlingar eller fritt kaffe och mackor
från Caféet eller liknande. Detta var
ett steg i rätt riktning men naturligtvis otillräckliga ersättningar
och kanske inte helt tillfredsställande ur skattmasens synvinkel.
Sedan ett antal år betalar klubben ersättningar helt öppet och
redovisar sociala avgifter m.m. till
myndigheterna. Detta är ett stort
steg framåt och jag vågar påstå
att idrottsrörelsen och annan s.k.
ideell verksamhet har en del övrigt
att göra på den här fronten. Till och
med Finansminister Bosse Ringholm
var ju i blåsväder när hans ganska
stora förening Enskede IK inte
hade rent mjöl i sin påse och han
var väl kassör där vill jag minnas.

Miljön
En viktig trivselfaktor är givetvis
också Lokalen. Från början hade
klubben ingen egen lokal. Den
första (1960-talet) var Regeringsgatan 82, en stor lägenhet på samma
etage som Putte Kocks lägenhet.
Putte hade fem meter till klubben
och tillbringade mycket tid med

robberspel i den täta cigarröken.
Sedan flyttade vi till Kristinehovsgatan på Södermalm i början av
1970-talet, en rätt trevlig lokal i
gatuplanet. Då tappade klubben
robberspelarna som stannade kvar
på Regeringsgatan, men vi fick
istället ungdomarna. Ett mycket bra
byte för klubben måste man säga.

1980-talet och framåt
Under 1980-talet fanns klubben
på S:t Eriksgatan vid nuvarande
Westermalmsgallerian och under
1990-talet på Alströmergatan i
samma kvarter. Varje lokalbyte
har varit till det bättre. Vi har hela
tiden växt ur den tidigare. Sedan
2000-talet finns vi i den nuvarande
lokalen på Kronobergsgatan.
Frågan är om vi kommer att växa
ur den också eller har vi hittat en
bra nivå på verksamheten nu?
Lokalkostnaderna i centrala
Stockholm är inte att leka med. Så
i framtiden bör man fråga sig om
klubben verkligen måste ligga så
centralt. En miljöfråga som klubben hanterat dåligt under årens
lopp är rökningen. Det var först
i mitten av 1990-talet som rökningen helt förbjöds på S:t Erik
(utom i de särskilda rökburarna).
Trots att rökarna varit i minoritet

har de med allehanda egendomliga
argument (typ mänsklig rättighet,
frihetsargument m.m.) lyckats få
fortsätta sin miljöförstöring. Argument som hälsoskäl och rent och
snyggt och ren luft vägde länge
(alltför länge) inte särskilt tungt.
Bridgen förlorade många potentiella spelare genom sin oförmåga att
snabbare lösa detta miljöproblem.
Bridgeskolan som först mötte
nya spelare skämdes när dessa
nykomlingar kom in i klubbens
rökiga miljö. Även om rökning
inte tilläts i Bridgeskolans relativt små lokaler så måste ju de
nya spelarna passera dimman
där de redan inbitna satt och spelade. Och i den dimman försvann
många potentiella spelare för gott.

Vad är Trivsel?
Svårt att svara på och olika för
olika människor. Ungefär som att
fråga vad god mat är för något. Alla
tycker olika. S:t Eriks styrka när det
gäller trivsel har alltid varit ordning och reda och bra organisation.
Spelarna får vad de förväntar sig av
en bra bridgeklubb helt enkelt. Och
ett bra Café. Inte världens billigaste
bridgeklubb eller servering, men bra
kvalitet på tjänsterna. För en mindre
klubb är trivsel något annat, att alla
känner alla, en typ av gemenskap.
Att allt är billigt och troligen
ideellt anordnat. För S:t Erik är
bridge en sport där utbildning och
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Björn Åström, arkiv
tävlingar under välordnade former är
huvudsaken. Det är bra att det finns
både stora, välfungerande klubbar
som S:t Erik och mindre trivselklubbar. De senare har sin funktion i
kompisgäng och bland främst äldre
personer. Men det är ingenting för
yngre tävlingsinriktade människor.
En del människor ser en motsättning mellan Trivsel och Tävling. Det
tror jag är en felsyn. Bridge är i grunden en tävlingssport som kan och
ska utövas under trivsamma former.
På S:t Erik erbjuder vi dock även
träningsspel, främst för nybörjare,
som är spel med förlagda och kommenterade brickor. Då kan man sitta
en eftermiddag och spela mot samma
par och träna och läsa på lappen hur
man skulle bjudit och spelat. Ingen
tävling alltså och fritt från stress.

När det gäller trivsel måste man
också nämna Pass. Med över 3 000
medlemmar är det viktigt att hålla
någon form av kontinuerlig kontakt
och information till alla. En tidning
är viktig, men pappersformatet är
kanske inte längre självklart. Klubben fick en egen hemsida i slutet av
1990-talet och internet som vi idag tar
för givet har onekligen revolutionerat
resultatgivning och annan information till medlemmar och omvärld.
Ville man veta något resultat förr i
tiden fick man ringa till tävlingsledaren (via den enda, fasta telefonen)
och fråga hur det hade gått. Det blev
många ”onödiga” telefonsamtal.

Konflikter

Den fjärde dimensionen

Under en så lång tid som 70 år har
det givetvis uppstått en del problem
och konflikter i klubben. Under 1960talet handlade som tidigare nämnts
en konflikt om motsättningen mellan
s.k. robberspel och tävlingsspel.
En annan långvarig konflikt
gällde rökningens vara eller inte
vara (se även separat artikel, reds
anm.) Under 00-talet uppstod också
en allvarlig konflikt när Ulf Cederborg skulle sluta med Bridgeskolan
och överlåta den i ny regi. I grunden
handlade konflikten om motsätt-

En bristvara i dagens samhälle är
tiden. Trots att människorna arbetar färre timmar än för 70 år sedan,
semestern är längre, förskolan fungerar bättre, flera har egen bil etc. så
hinner man inte med sina liv. Människorna springer allt fortare i sina
ekorrhjul. Vad beror det på? Varför
kan vi inte ta det lite lugnare? Det är
en bra fråga, men faktum kvarstår.
Utbudet av allehanda aktiviteter,
inte minst digitala, ökar lavinartat.
Och det verkar som att människorna vill hoppa på alla nya trender
och tåg hela tiden och att stressen
därmed blir större och större.
Bristande tid för människorna är
en av bridgens stora fiender. Bridge
tar nämligen lång tid att lära sig och
lång tid att utöva. Det går inte med
en knapptryckning eller på en kafferast. När jag började spela i ligan
på 60-talet startade spelet 19.30 (folk
jobbade längre och kommunikationerna var sämre) och då spelade vi
32 brickor. Det var sällan man var
hemma före midnatt och vad kläderna då luktade ska vi inte tala om.
Idag börjar spelet en timme tidigare 18.30 och man spelar 24 eller
28 brickor i ligan. Bridgen måste

r!

Eldsjäla

Catharina Ahlesved
driver bridgeskolan.

ningen mellan ideellt arbete och eget
företagande med vinstintresse. Inte
helt olikt dagens debatt om privat
drivna skolor eller kommunala skolor.
Hur ska samhällets intresse av god,
jämlik utbildning kunna tillgodoses i
en vinststyrd marknadsekonomi? En
annan konfliktyta gällde vem som var
huvudman för bridgeutbildningen.
Var det bridgeklubben eller hade
Bridgeskolan någon slags monopol
på bridgeundervisning på S:t Erik.
Efter många upprörda diskussioner, extra årsmöten m.m. kom man
fram till bra lösningar och idag är
ansvarsförhållanden och ekonomiska intressen tydligt reglerade.

"Katt" Midskog juniorkonsulent på 1990-talet.

nog inse att tidsproblemet finns
där på riktigt och vi måste försöka korta ner eller snabba upp
verksamheten för att den ska vara
konkurrenskraftig. 28 brickor med
start 18:30, hur vettigt är det idag?
En stor skillnad mellan då och nu
när det gäller speltider är Dagbridgen. Inte förrän i början på 1990-talet
började dagbridgen ta fart ordentligt
och det var till största delen Bridgeskolans förtjänst. Tidigare var tävlingsbridge en typisk kvällsaktivitet
och lokalen stod tom under dagtid,
inte särskilt kostnadseffektivt.
Fyrmannaligorna dagtid startades
för inte mer än tio år sedan och idag
finns det mer än 100 lag som spelar
i dagligan. En fantastisk utveckling.
Dessutom lockar andra tävlingar och träningsspel samt
utbildning mycket folk så om
lokalen var tom tidigare är den
nu knökfull även dagtid.
Bridge är ett Parspel, på gott
och ont. Många nya relationer har
skapats tack vare bridgen, även
äktenskap. I mitt ligalag har faktiskt sex sådana äktenskap ingåtts
och alla håller fortfarande!
Men många äktenskap har också
upplösts på grund av bridgen. Det
är inte helt enkelt att börja spela

bridge utan att man har en partner.
Och partnern bör ha ungefär samma
ambitionsnivå och förutsättningar
för att det ska bli en lyckad relation. Om det emellertid fungerar
bra så blir utbytet av bridgen desto
roligare och viljan att hålla på och
spela under många år blir starkare.
Det finns få spel där man kan
hålla på och spela så länge och
så långt upp i åldern som bridge.
Där har vi en fördel som det gäller
att ta vara på. Jag kan ta mitt eget
ligalag som exempel. Vi började
spela för ungefär 50 år sedan och
håller fortfarande på. Inte illa alls.

Bridgeskolan är viktig
Även om de stora linjerna är viktigast under en 70-årsperiod skulle jag
ändå vilja framhålla några personer
som betytt extra mycket för klubbens utveckling. Ligaspelets stora
tillskyndare och organisatör har
varit (och är) Björn Gustafsson.
Man får inte ihop flera hundra lag
kvällstid och dagtid utan ett idogt
arbete och det har Björn lagt ner.
Bridgeskolan startades och drevs
av Ulf Cederborg i över 30 år och
verksamheten övertogs och sköts nu
på ett utmärkt sätt av efterträdarna
Krister och Catharina Ahlesved.

Jörgen Lindqvist:"Uppför
dig som en gentleman!"
Deras jobb är jätteviktigt. En stor
klubb med 3 000 medlemmar tappar
av naturliga orsaker (ålder, flyttning, ändrade civila förutsättningar
m.m.) ca 100 personer varje år. Bara
för att behålla status quo när det
gäller medlemsantal måste klubben
därför få motsvarande påfyllning
av nya spelare och de kommer till
största delen från Bridgeskolan.
Andra viktiga personer som jobbat
länge och framgångsrikt i styrelsen är
Åsa Gindin (som har koll på klubbens
ekonomi), Johan Nilsson (f.d. ordförande m.m.), Mårten Gustawsson
(ordförande m.m.),Yvonne Flodqvist
(informations- och medlemsfrågor)
och många fler. Styrelsearbetet får
sällan den uppskattning det förtjänar.

Elitspel eller motionsspel.

Det har alltid varit viktigt att kunna trivas på klubben.

På S:t Erik är alla välkomna, från
världsmästare till motionärer och
rena nybörjare. Ligaindelningen
är här utmärkt, oavsett vilken nivå
man håller som bridgespelare kan
man hitta lämpliga motståndare att
möta. Det är roligast om motståndet
är någorlunda jämnt. Och då har jag
knutit ihop säcken. Fyrmannaspelet i ligaform är verkligen en stabil
grund för en framgångsrik klubb. Det
löser många frågor på bästa sätt.
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på bridgefronten mycket nytt
Det är nuförtiden vanligt med träning utomlands.
Ida åkte till Paris och testade en nymodig konvention
med ett humoristiskt resultat.
Text: Ida Grönkvist. Foto: Lars OA Hadlund och webb.

Ida Grönkvist

M

ycket har hänt i världen
de senaste 70 åren. LillBabs har åldrats markant, tacos har blivit en självklar
måltid i svenska soffor på fredagar,
antalet misstänka dopingfall inom
olympisk skidåkning har skjutit
i höjden och Javanoshörningen
har utrotats genom tjuvskytte.
För 70 år sedan hade Sverige
heller inget damlandslag i bridge.
Faktum är att även om den allmänna
kunskapen om vad bridge var för
något förmodligen var som störst på
1950-talet så har både det organiserade tävlandet i bridge, liksom spelet
självt, utvecklats något otroligt

under de senaste sju decennierna.
Detta var tankar som snurrade i
mitt huvud när jag i torsdags kväll
satt och läste system på min bärbara
dator i väntan på att dagens sjätte
direktflyg till Paris från Arlanda
snart var redo för boarding. Det var
en vanlig småkylig februarikväll
och jag kunde efter en heldag på
universitetet ta mig hela vägen till
den franska huvudstaden innan
dagen var över. Allt detta tack vare
att det franska bridgeförbundet ville
att deras uttagning av det franska
damlandslaget till EM i Belgien i
sommar skulle ske mot internationellt motstånd.

Spelet började vid lunch på fredagen.
Min partner Cecilia anlände med flyg
från Göteborg med någon timme till
godo. Med hjälp av kart-appar i våra
mobiler (och de numer avskaffade
roaming-avgifterna inom EU) lyckades vi lista ut vilket tåg vi skulle ta för
att komma till spellokalen. Vi anlände
till en rökfri spellokal där alla bord
var försedda med de skärmar som
numer är standard vid större internationella och nationella bridgetävlingar på elitnivå. Hela spelschemat
för tävlingen inklusive motståndarnas
systemdeklarationer hade mailats
till oss i förväg. Det var bara till att
sätta sig ner och plocka upp den
första matchens maskinlagda givar...

Från krav till svagt till multi

Ida möter landslag från världens alla hörn.
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Du sitter väst, i tredje hand, i
minuszon och ser partnern öppna
budgivningen med 2 ♦. För 70 år
sedan hade detta för de flesta bridgespelare inneburit att partnern
hade haft åtminstone 20 honnörspoäng och en fem- eller sexkortsfärg i ruter. För 30 år sedan hade de
flesta istället kunna räkna med att
partnern inte har tillräckligt med
hp för att öppna budgivningen på
enläget men en bra sexkorts ruter.
Idag är det istället väldigt många
par som har bestämt att 2 ♦ är ett så
kallat multibud som visar antingen en
svag tvåöppning i någon av högfär-

gerna eller någon stark öppningshand. Det vanligaste alternativet är
nog 22-24 balans. För mig och Cecilia
är det istället händer som vill kräva
till utgång med ruter som längsta färg
som öppnar med 2 ♦. På så vis får vi
spelföringen oftare på rätt hand (istället för att budgivningen ska börja 2 ♣
– 2 ♦) samtidigt som det avlastar budgivningen efter 2 ♣-öppningen från
en av de många olika handtyperna.
Motståndaren till höger (MTH) passade. Det vanliga är nu att bjuda 2 ♥
på mina kort som fungerar som ett
slags frågebud. Partnern kommer att
passa om hon har svagt med hjärter,
bjuda 2 ♠ om det var spader som var
hennes färg eller bjuda något högre
om hon har den starka ruterhanden.
Jag hade dock andra planer. Eftersom min partner hade berättat om en
hand under öppningsstyrka och jag
själv hade 6 hp var jag rätt så säker
på att motståndarna gjorde utgång,
troligtvis i den högfärgen som min
partner inte hade. Jag valde därför att
säga pass på 2 ♦, dels för att tipsa min
partner om utspelet, dels för att göra
det svårt för motståndarna att hitta
rätt i budgivningen. Många gånger
spelar motståndarna nämligen ett
försvar mot 2 ♦ multi som innebär att
de måste passa med vissa handtyper
för att senare dubbla två i högfärg
(normalt sett för att visa en UD av
den högfärgen). Om detta alternativ

försvinner kan det uppstå problem.
Sagt och gjort. MTV bestämde
sig ganska snabbt för att dubbla
kontraktet och min partner passade. Detta gör hon med nästan alla
händer utan renons i ruter eftersom
mitt pass oftast innebär en ovilja att
spela i hennes högfärg. MTH passade
likaså. Nu var det alltså min tur igen.
Min plan med att passa på 2 ♦
var hela tiden att vi senare skulle
välja att hellre spela i vår åttakortsanpassning i högfärg om motståndarna tog fast oss. Jag bjöd därför
2 ♥ nu som dubblades av MTV och
det gick pass runt. Efter klöverkung ut uppenbarade det sig att
Cecilia istället hade spaderfärg:
VÄST

NORD

pass
2♥

dblt
dblt

Grönkvist

ÖST

Rimstedt

SYD

2 ♦*
pass
pass
pass
pass runt.

2. Öst/
♠ Kkn83
Öst-Väst ♥ K432
♦ kn
		
♣ KD109
		
♠ 92			
♠
♥ 98		 ♥
♦ KD1092
♦
♣ kn742		
♣
♠ 4
		
♥ Ekn76
		
♦ E8543
		
♣ E63
		

Aj då! Vad hade gått snett? Jag
hade vid min budgivning utgått ifrån
att 2 ♥ fortfarande var det bud som
frågade efter partnerns högfärg. Min
tanke var att redubbelt berättade att
jag var intresserad av att spela i en
egen färg eftersom vi spelar så ifall
det går 2 ♦ – (dblt) direkt. Cecilia
tänkte istället att eftersom vi hade
blivit straffpassade i ett kontrakt
så var redubbelt här ”SOS” som ber
partnern välja ett annat kontrakt,
i detta fall den egna högfärgen.
Mycket har hänt i världen de
senaste 70 åren. USA har haft sin
första mörkhyade president, Volvo har
blivit kinesiskt och vi vet numer att
man inte får kramp av att bada efter
maten. På bridgefronten har det dessutom blivit möjligt att gå för -1400 på
till synes helt ointressanta brickor.

-1 400?!
ED10765
D105
76
85

"Det kallar jag katastrof"
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kerstin

90, var med från början

Elena Ström har lång erfarenhet av att intervjua
klubbens medlemmar. Här intervjuar hon Kerstin,
som kanske har varit med längst av alla?
Text: Elena Ström. Foto: Elena Ström, arkiv och svensk bridge.

Elena Ström

K

erstin Strandberg är en
person som de flesta känner
väl eller har sett på klubben, antingen vid bridgebordet
eller som tävlingsledare på dagbridgen. Hennes meritlista som
bridgespelare är både lång och
anmärkningsvärd. Hon har varit
i flera SM-dam finaler, spelat i
damlandslaget vid flera tillfällen,
har varit lagledare och även vunnit
EM-guld med damerna som kapten.
Hittills har hon samlat 1356 mästarpoäng och har hunnit fylla 90 år.
– Jag var väldigt ung när jag först
kom till S:t Erik – berättar Kerstin
när vi möts i biblioteket på klubben.
– Bridgeklubben låg då på Regeringsgatan och bytte adress flera
gånger senare. Lokalen såg helt
annorlunda ut då. Det fanns inte
många bord, alla rökte, varje spelare
hade sin egen askkopp på bordet.
Kvinnor var en raritet på klubben
och budlådor fanns förstås inte då.
När lärde du dig att spela
bridge? Har du gått kurs?
– Min man Roland hade köpt en
bok om bridge från Jannerstens
förlag. Han tyckte att den var
väldigt spännande och ville att vi
skulle läsa den tillsammans och
det gjorde vi. Jag kastade mig in
i spellokalen och började spela
direkt efter det. Jan Wohlin startade
bridgekurser då men jag gick aldrig
någon kurs.
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Du har två döttrar, Ylva och Gudrun
som båda är duktiga och framgångsrika i bridge, lärde du dem att spela?
– Nej, det var en gemensam kompis
de hade som lyckades att få dem att
spela bridge. De gick kurs på S:t Erik.
Vad arbetade du med
innan du gick i pension?
– Med shipping – passagerartrafik mellan Europa och Amerika.
Jag har också jobbat som sekreterare på S:t Erik några år.
Kan du säga att det var på något
sätt bättre på klubben då än idag?
– Det är mycket bättre nu, bättre
standard på bridgen, på lokalen, ja
– bättre på alla sätt. Budlådan är en

fiffig uppfinning, det finns bra bridgelitteratur som man kan hyra eller
köpa i bokshoppen på klubben och
så har vi ju ett ganska stort bibliotek
där man kan låna gratis. Det går i
rätt riktning och det är glädjande.
Spelar du bridge nu för tiden?
– Förut spelade jag regelbundet i
ligan men nu spelar jag dagbridge
sporadiskt och är med i mitt DMdamlag där döttrarna spelar också.
I år fyller klubben 70 år
och kommer att fira födelsedagen med jubileumsfest.
Kommer du att vara på plats?
– Absolut! Jag fick inbjudan och har redan tackat ja.

Döttrarna Gudrun och Ylva firar SM-guldet 2012.

Kerstin tycker att klubben har
blivit bättre med åren.

Kerstin på 1990-talet.
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pro/am en ny och viktig tradition
Om man frågar vilken årets bästa tävling är går åsikterna säkerligen isär, men utan tvekan är Pro-Am:en
väldigt uppskattad. Mikael Grönkvist beskriver vad som
gör tävlingen så populär och hur den har utvecklats.

Text: Mikael Grönkvist Foto: Lars OA Hedlund och arkiv.

Mikael Grönkvist

F

ör mig som alltid har varit,
och fortfarande är, junior är
det lite svindlande att tänka
på att termen junior inte ens existerade när BK S:t Erik grundades.
Det dröjde till exempel ända till 1968
innan det arrangerades ett första
junior-EM. Mästerskapet gick av
stapeln i Prag och vinnare i denna
historiska tävling blev faktiskt
Sverige! I det laget spelade bland
annat inte helt okända namn som
Anders Morath och Tommy Gullberg - spelare som fortfarande ses
minst en gång i veckan i lokalerna.
Efter detta har tävlingen hållits
vartannat år och Sverige vann även
EM 1974 (då med profiler som Max
Ödlund och Svante Ryman i laget).
Efter detta skulle det dock dröja

Max Ödlund vann EM.
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innan det blev några framgångar.
Först sommaren 2017 (för den
skarpsynte kan det vara bra att
påpeka att man bytte från jämna
till udda år mellan 2004 och 2005)
var det dags för en ny svensk triumf
när Sverige tog sitt tredje EM-guld
i juniorklassen. Detta måste anses
vara en fjäder i hatten för bridgeSverige i stort men kanske var
det lite extra roligt ur ett S:t Erikperspektiv. Detta då samtliga sex
spelare i laget bor i Stockholm
och spelar regelbundet på klubben (även om det kan vara bra att
påpeka att ingen av dem ursprungligen kommer från Stockholm).
Att så gott som samtliga spelare i
den svenska junioreliten spelar på
S:t Erik är dock inte särskilt över-

Peter – populärt proffs.

raskande. Som du som läsare säkert
vet levererar klubben mycket goda
förutsättningar för högklassig och
trevlig bridge, främst genom ligaspelet. Detta har lockat till sig många
bra spelare från hela landet och elitjuniorerna är inget undantag. S:t Erik
har också en tradition av att arrangera tävlingar för eller till förmån för
juniorer, något som också ökar chanserna att nya ungdomar ska hitta till
bridgeborden. Tävlingsformen för
dessa juniortävlingar har varierat
under åren och både kräftguldtävling
och tacodito har stått på programmet.
Det är dock inte dessa tävlingar
som den här artikeln ska handla om
utan istället den senaste varianten.

Födelsen av Pro-Am
Verksamheten STOJ (som står för
Stockholms Juniorer) gjorde 2008 ett
försök med en annan, i Sverige relativt ovanlig, tävlingsform - nämligen
Pro-Am. För dig som inte är bekant
med den termen innebär en sådan
tävling att mindre rutinerade/erfarna
spelare (”Am” står för amatör) får
chansen att spela med ”proffs” (vilket
då ”Pro”-delen i namnet representerar) genom att köpa dem i en auktion. Med tanke på kvaliteten på
bridgen här på S:t Erik kommer det
knappast som en överraskning att
Pro-listan är lång. Den innehåller

dessutom idel högklassiga bridgelärare och medaljörer från inhemska
och/eller internationella mästerskap - både juniorer och ”vuxna”.
Tävlingen tog en liten paus 20102011 men återkom 2012 i Sofia
Ryman och salig Micke Almgrens
regi. De lyckades verkligen få
ordentlig fart på maskineriet och
levererade flera högklassiga arrangemang. Konceptet har av förståeliga
skäl förfinats något för varje år och
årets upplaga, arrangerad av Erika
Rodin, var på många sätt bättre än
någonsin! För att få till den där lite
extra festliga stämningen gick den
av stapeln en fredag kväll snarare
än den för bridgetävlingar så traditionella lördagseftermiddagen. En
kortare tävling gör att fler Am:ar
med mindre rutin har möjlighet att
njuta hela vägen och därför kortades den dessutom till 27 brickor.
Allt detta är bra men det är något
annat som främst gör Pro-Am:en
så speciell. I och med att tävlingen i
första hand innehåller par som aldrig
spelat ihop tidigare minskar pressen
och stämningen vid borden är därför
extraordinärt god. En av årets deltagare utsåg till och med tävlingen till
”årets överlägset trevligaste tävling”
vilket ju såklart talar för sig självt.
Någon form av mingel med mat och
dryck tillhör också konceptet. I och

Sammanhållningen på 1950-talet går att hitta igen.
med detta finns det goda möjligheter att diskutera igenom brickorna
med sin för kvällen mer rutinerade
partner, eller för den delen något
av de andra proffsen som finns på
plats. Lägg ovanpå allt detta att
vinsten från tävlingen oavkortat går
till juniorbridgen och du har ytterligare en anledning att vara med
och bjuda på proffsen nästa vår när
tävlingen anordnas igen. Ett par
år har tävlingen dragit in upp mot
50 000 kronor, pengar som är mycket
viktiga för arbetet med rekrytering av nya juniorer och att behålla
de som redan har börjat spela.
Här är förresten en giv
från årets Pro-Am:

VÄST

pass
pass
pass

NORD
1♣
2♣

3 NT

ÖST
1♠

SY D

pass
pass 2 NT
pass runt.

2. Väst/
Alla
		
		

♠
♥
♦
♣

E
53
kn107
EDKn10642

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

K10984
KD72
K6
73
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så bl ev ligan
klubbe ns ryggrad
Ligaspelet är stommen i klub ben. Den ger en ekonomisk grund som ger
klubben frihet att driva andra tävlingar och projekt. Björn Gustafsson har
genom åren lockat otaliga la g till ligan och beskriver här utvecklingen.

Text: Björn Gustafsson Foto: Arkiv och webb.

J
Vad Syd ska bjuda över Östs
inkliv är långt ifrån självklart men
såväl pass som dubbelt eller 1NT
ledde oftast fram till slutbudet
3NT med hjärterknekt i utspel. Vid
ett par bord hittade Öst det mest
krävande motspelet genom att
gå upp med hjärteress och skifta
till en låg ruter. Går du upp med
kungen eller lägger du lågt?
Faktum är att du med ett bra
resonemang kan komma fram till
att du bör gå upp med kungen då
det ökar chanserna att gå hem i
utgången. Rutervändan innebär
nämligen att försvaret kommer
att godspela (minst) tre ruterstick
och att du därmed är bet om Öst
kommer in på klöverkung. Om Väst
därmed har kungen (vilket du alltså
behöver) ökar chansen drastiskt
för att Öst har ruteress snarare
än dam när han klivit in på enläget utan särskilt bra spaderfärg.
Hela given:
2. Väst/
Alla
		
		

♠
♥
♦
♣

E
53
kn107
EDkn10642

♠ kn		 ♠
♥ kn10984		
♥
♦ D943
♦
♣ K95			
♣
♠ K10984
		
♥ KD72
		
♦ K6
		
♣ 73
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D76532
E6
E852
8

Frederic Wrang i fokus.

Går du upp med ruterkung gör
du nu tolv stick genom att slå en
klövermask, avblockera spaderess, gå in på handen i hjärter
och saka två ruter på spaderkung
och hjärterkung innan du upprepar klövermasken. Om Öst nu
duckat från Kx i klöver har du
blivit rejält lurad men bör gratulera
denna till ett fantastiskt motspel.
Om du istället lägger lågt i
stick två kan Väst beta kontraktet
genom att spela mer ruter till Östs
ess. Du har nu för få ingångar till
handen för att maska två gånger
i klöver och om du ger bort stick
till klöverkung går du bet då försvaret har fem stick (tre ruterstick
till klöverkung och hjärteress).

ag har alltid trott att ligan
varit ryggraden i klubbens
verksamhet, men det har visat
sig att då klubben bildades, 1948,
spelade man ligaspel på måndagskvällar och partävlingar på
onsdagskvällar. För övrigt hade
man ingen verksamhet alls.
Spelet skedde på Konsumentrestaurangen, Sveavägen 68.
När jag började spela på klubben,
hösten 1964, var ligan däremot hela
verksamheten. Det var Elit och Lillelit på måndagskvällar, ”Vi som vill
opp” på onsdagskvällar och A- och
B-serier på torsdagskvällar. På tisdagar var det ingen spelverksamhet
alls. Det fanns ingen dagverksamhet eller kursverksamhet heller.
Det var cirka 50 lag som spelade,
elva matcher per termin, men å
andra sidan spelade man 32 brickor.
Spelet startade 19.30, så man var
inte klar förrän närmare midnatt.
Vi spelade i Putte Kocks lägenhet, tre rum och kök, och det
fanns plats för 24 bord.
Första januari 1971 flyttade
klubben till Plankan, Kristinehovsgatan 10, och den nya lokalen var på 330 kvm. Här fanns det
möjlighet att utöka ligaspelet och
även att starta kursverksamhet.
Den 15 januari 1979 var det dags
igen att flytta till en större lokal,
denna gång till S:t Eriksgatan 49,
och nu ökade lokalytan till 485
kvm. Det behövdes för på Plankan
hade ligan vuxit från 50 lag till 150
lag - en imponerande expansion.
En viktig nyhet infördes i den nya
lokalen och det gällde rökförbud i

Nya skalor

Björn Gustafsson
kursrummet. Det gick bra att införa
rökförbud i kursrummet, eftersom
kursdeltagarna inte hade en tradition
att det skulle finnas fyra askkoppar på
varje bord, som det gjorde på klubben.
Den första januari 1994 var det
dags för nästa flytt, till Alströmergatan, i princip våningen över den
gamla. Hela 1 085 kvm var ytan
på den nya lokalen och det behövdes för ligan växte för varje år.
Den sista flytten till Kronobergsgatan, där vi huserar idag, berodde
inte på att vi var trångbodda, utan
på att vi blev uppsagda, eftersom
Westermalmsgallerian skulle byggas.
Här har ligan haft som mest 260 lag
på kvällen, medan det nu är cirka
230 lag. Dagligan har istället haft
störst utveckling under 2010-talet
och vuxit från 22 till 114 lag. I spåkulan ser vi en fortsatt utveckling åt
samma håll, att kvällsligan minskar
och att dagligan ökar i omfång.

En annan sak som utvecklats
är spelprogram och resultatrapportering. Då fick man, precis som
idag, skriva resultaten på väggen
på avsedd plats, och sedan gjorde
tävlingsledaren en serietabell, som
alla kunde läsa. Den fanns ända
fram till härom året. Det fanns ingen
hemsida, så spelprogrammet fick
alla spelare på tryckt A5-kartong.
Brickantalet har sjunkit till 28 eller
24 brickor och speltiden flyttats till
18:30. Även tabellerna för VP har
förändrats. När jag började hade
man en 4 - 0 skala, som blev 20 minus 5, som blev 25 - 0 och som
troligen om något år blir 20 - 0 med
decimaler, så att varje IMP räknas.
Antalet matcher per termin har
också förändrats över åren, från
elva 1964 till 18 idag. Det blev 14
matcher i mitten på 70-talet, då Mästarserien infördes. I stället för en rak
tolvlagsserie fick man två åttalagsserier och ett slutspel med åtta lag.
Bordsavgiften har stigit från
tre och femtio 1964 till 81 kronor
för de med smartkort. Man kan
då räkna ut att avgiften höjts lite
då och då. Det fanns och finns
en princip att bordsavgiften skall
vara lägre än kostnaden för ett
biobesök, och det har klubbens
styrelse lyckats med i alla år.
Kontanthanteringen har alltid
varit ett gissel för tävlingsledarna.
Dels tog det tid att gå runt till alla
bord, i synnerhet som somliga var
helt oförberedda och var tvungna
att leta en längre tid i plånböcker
eller handväskor. Dessutom betalade

somliga med en näve grus, medan
andra hade stora sedlar, som man
inte alltid kunde växla. Det var en
lättnad, när man räknat igenom alla
pengar, och det visade sig stämma.

Smartkorten
Ett annat problem var att pengarna
skulle deponeras i en servicebox
kl. 23.30 på kvällen. Det var mörkt
och man gick ut i natten med ett
stort belopp i ett kuvert. Det kändes
inte bra, för om någon planerade
ett rån så var väl en servicebox ett
bra ställe att ställa sig vid. Det gick
så långt att somliga tävlingsledare
tog hem pengarna över natten och
deponerade dem dagen därpå.
Så småningom fick vi ett kassaskåp i TL-rummet, där tävlingsledarna kunde deponera
redovisningen, men inte ta ut något.
Det skötte ett säkerhetsföretag,
som tömde skåpet varje vecka.
Idag betalar de flesta med smartkort så det behövs inga säkerhetsföretag för att tömma skåpet. Istället
har ett annat problem uppstått, nämligen att de kontanter som kommer
in från de som betalar kontant inte
räcker till priser i partävlingar, så nu
måste kassören fylla på för att allt
skall fungera. Smartkorten underlättar verkligen för tävlingsledarna,
och jag tror även för spelarna.
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brickbytare och
handelsresande i bridgeberäkning
Idag är det mesta på klubben digitaliserat. Så har det
förstås inte alltid varit. Tomas Brenning är upphovsman till mycket av den teknik som används idag.

Text: Tomas Brenning. Foto: Arkiv, Lars OA Hedlund och webb.

B

Tomas Brenning 1980-tal

Detta är en historia av och om
Tomas Brenning, framgångsrik brickbytare, mindre framgångsrik tävlingsledare, och
måttligt lyckad handelsresande
i den datoriserade bridgeberäkningsbranschen om inkomst
används som måttstock.
Historien täcker också en del
av teknikutvecklingen på Bridgeklubben S:t Erik från mitten
av 1980-talet och framåt.

jörn Borg började utanför en
garagedörr. Apple-grundaren
Steve Jobs började inne i
ett annat garage. Själv började
jag i en gammal inrökt källare.
Min karriär som bridgefunktionär inleddes alltså som brickbytare
på gamla, gamla S:t Erik, alltså i
den inrökta källaren på S:t Eriksgatan 49. Året var 1983, jag var 16
år gammal, och jag följde i Martin
Nygrens (16) och Peter Gregorssons (18) fotspår. Samtidigt skaffade jag mig en tävlingsledarlicens
i en gammal källarlokal i Hägersten
som då var kansli åt Stockholms
Bridgeförbund, men någon vidare
tävlingsledare blev jag aldrig.
Huvudtävlingsledare på S:t Erik
vid den här tiden var Lennart Algard
som kom att bli min mentor, både
när det gällde jobbet som funktionär

och min framtid som utvecklare av
dataprogram för bridgeberäkning.
På den här tiden krävdes två brickbytare vid den populära söndagsbarometern. Lokalen rymde 36 bord, fler
spelare än så dök ofta upp, och folk
nekades i dörren (eller snarare precis
nedanför spiraltrappan). Endast en
brickbytare krävdes för den mindre
fredagsbarometern, men då fanns
det också en tävlingsledare på plats.
Efter en tid som brickbytare blev
Martin, Peter och jag betrodda med
eget totalansvar över fredagsbarometern som höll sig i trakten av 15
bord på den tiden. Överenskommelsen var att vi skulle se till att två
av oss alltid var på plats, vi skulle
sköta beräkning och brickbyten,
ta upp startavgifter, redovisa och
leverera pengarna till bankboxen,
och vid behov döma vid bordet.

En av de första brickläggningsmaskinerna.
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ZX80 Sinclair.
På den tiden var lönen 175 kronor
varav en hundring avsattes till
sparande och resten täckte bio och
godis vid nattbion på Kungsgatan.
Skillnaden mellan söndagarna
och fredagarna var att Lennart
använde en ZX80 Sinclair med
gummitangentbord och en skrivare
som närmast kan liknas vid dagens
kvittoskrivare på Coop. Som skärm
användes en gammal avdankad
TV. På ZX80 kördes ett beräkningsprogram tillverkat av Anders
Klint och Lennart Algard som var
skrivet i Basic och tog 20 minuter
att läsa in från en kassettbandspelare. Sedan gick det till så här:
De två brickbytarna samlade in

resultatslipparna, som var en slip
per bricka per bord. Dessa togs
omhand av en av tävlingsledarna
som sorterade dem i fallande
resultatordning och satte fast dem
på ett stort papper med en lång
remsa tejp. Därefter lämnades
pappret och slipparna till Lennart som knappade in parnummer
och resultat i ZX80 och skrev ut
en scoretavla på kvittoskrivaren.
Tävlingsledaren tog kvittot och
förde över siffrorna till ett overheadpapper och visade upp resultaten på OH-projektor. Resultatlistan
lästes upp manuellt, då den inte
fick plats på projektorn. Gammal
god teknik när den är som bäst!

Lämpad för brickbyteri
Jag hade de bästa fysiska förutsättningar för brickbyteri i vår trio: Mina
nästan två meter gjorde att jag på tå
kunde ta mig fram mellan de trångt
ställda stolarna med rumpan ovanför
ryggstödet, inte genom att klämma
mig fram mellan ryggstöden som
de andra två tvingades göra. Detta
sparade förstås tid. Sedan handlade
det om att dela ut brickor i början
av ronden så effektivt som möjligt.
Det var en fördel att ta med så
mycket som möjligt av de bladade
brickhögarna (1-2, 1-2, osv) som möjligt, och med händer som en basketspelare fick jag med mig fler brickor
än de andra. Jag hade bra bollkänsla.
Det fanns ytterligare ett sätt att tjäna
tid på som alternativ till att tränga
sig in i hörnen av spellokalen. I stället kunde man med ett välriktat varpakast både effektivt dela ut brickan
och skrämma livet ur spelarna när
brickan landade med en duns.
Ytterligare en fördel hade med
OH-projektorn att göra. Det var
ungefär 250 cm till taket och takbelysningen störde OH-bilden.
Före den första resultatvisningen
skulle två lysrör i armaturen
vridas så att belysningen stängdes av. Detta var min arbetsuppgift, något jag kunde göra stående
på marken medan kortrockarna
(185 cm respektive 190 cm) var
tvungna att kliva upp på en pall.
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Tomas Brenning 2018
Framtida ekonomisk vinning
Inspirerad av ZX80 bestämde
jag mig för att min framtida ekonomiska vinning fanns i beräkningsprogram för bridge. Ibland
har man otur när man tänker.
Denna livsavgörande snedspark
vid 18 års ålder har jag sedan dess
klamrat mig fast vid. Någon vidare
ekonomisk vinning blev det aldrig.
Å andra sidan hade livet kanske
inte blivit så fantastiskt och varierande som det blev. Kanske hade
jag inte heller hittat min älskade
Laila, min livspartner sedan 14 år
tillbaka, så med facit i hand kanske
sparken ändå inte var så sned.
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I veckan hade jag ett heltidsjobb
och på kvällar och helger programmerade jag mitt första beräkningsprogram som döptes till TBScore
och som köptes av S:t Erik och
ytterligare elva klubbar. Då gissade
jag att jag hade ägnat 1500 timmar
åt det första bridgeprogrammet till
vad det visade sig försumbar timlön.
Så sakteliga insåg jag att TBScore
hade kommit till vägs ände. På
Juldagen 1991 stängde jag in mig
och kom ut ett par veckor senare.
Jag var ju förstås inte klar, men
hade i alla fall skissat på ramarna.
Det krävdes ytterligare två år
och totalt 2 500 timmar för att
publicera uppföljaren GG2 och
dess 260 sidor långa manual.
Under utvecklingstiden användes programmet av S:t Erik, Len-

Lennart Aalgard

nart Algard, Göran Sallstedt, och
Hasse Olsson, vilka alla bidrog
till bra funktionalitet. Trots 87
sålda licenser fram till millennieskiftet höll jag timlönen på
mattan enligt tidigare tema.
Under den här tiden var Lennart Algard den främste inspiratören. Besöken på hans kontor
på Elfa i Solna var många. Med
mössa och installationdiskett i
hand träffade jag Lennart för att
stöta och blöta idéer, för att sedan
gå tillbaka till kammaren för
ytterligare en utvecklingscykel.
Enda fördelen var att jag brukade
leverera program som fungerade,
så Lennart kunde i alla fall oftast
använda programmet i de kommande tävlingarna på S:t Erik
och privat. Lennart jobbade vid
den här tiden både på S:t Erik och
som frilansande tävlingsledare
och uträknare. Det gjorde att jag
omgående fick återkoppling, och
dessutom konstruktiv sådan.
Jag hade inte kunnat ha en bättre
mentor än Lennart, och att även
kunna använda programmet på S:t
Erik gav ju mängdträning åt GG2.
Ett klart inspirerande citat
kommer från Max Ödlund som
skrev så här i Bridgetidningen 10/88
efter en bridgetävling där det hemmagjorda och bristfälliga beräkningsprogrammet hade fallerat:

Första hemsidan

Commodore Vic 20 var till stor hjälp.
”Varför tror folk att vem som
helst kan skriva dataprogram?"
Skulle det falla någon in att ersätta
piloten på DC9:an? Eller att själv
utföra en blindtarmsoperation.
Programmering är ett hantverk,
och för att skriva ett vettigt fungerande program krävs yrkesfolk.

men det är en helt annan historia.
Med dessa ord avrundar jag
denna egocentrerade tillbakablick. När jag 1983 bytte mina
första brickor var det inte lätt att
veta hur framtiden skulle se ut.

Vid tiden kring 1998 skulle klubben naturligtvis ha en hemsida. Klassiska företag som Icon Medialab och
Spray kontaktades. Den offert klubben fick från Spray var en fantasioffert
på 115 000 kr. Då skulle vi få tre-fyra
sidor och en hemsideadress. Högst
rimligt i 90-talets internetyra då ingen
visste något om internetprogrammering, undertecknad inkluderad.
Spray var väldigt entusiastiska och
uppblåsta och hade glasklara idéer om
vad som var det viktigaste på hemsidan.
Ett 15-spel. På hemsidan. Ja, ni läste rätt.
De resonerade i termer att slumpmässiga internetanvändare skulle komma
till hemsidan. Då var det viktigaste att
se till att de inte lämnade sidan utan
fann intressanta saker där. Naturligtvis var ett digitalt 15-spel lämpligt, för
då skulle besökarna garanterat stanna
kvar. Att vi inte publicerade annat än
tråkiga textfiler med bridgeresultat för
bridgespelare förstod de aldrig riktigt.
Vi hittade en annan leverantör av
hemsidan, fick en fantastiskt dålig
sådan, och levde med den alltför
många år innan det blev bättre.

Dags för Windows
Mot slutet av 1990-talet var det
dags för övergång till Windows
och beräkningsprogrammet Ruter,

PASS 2013 33

INNEHÅLL

I N S Ä N DA R E

INNEHÅLL

!

a
äst

gullbergs nötter
B

Vad skulle en jubileumsutgåva utan Tommy Gullbergs
nötter vara? Tommy har grävt extra djupt i arkivet och
valt ut sina absoluta favoriter från alla år i Pass.
♠
♥
♦
♣

1. Syd/
Ingen
		
		

			

♠
♥
♦
♣

		
		
		
		

VÄST
		
pass
pass

När Syd får för hjärterdam ser
ruter till bordet och klöver mot kung
till att samma situation som ovan
uppstår. Oberoende av vända eller
utfall, kan Syd godspela ytterligare ett hjärterstick för hemgång.

6
Kkn32
Ekn98
D732

EK10
D64
KD106				
K984

NORD
2♣ *
3 NT

ÖST

SYD
1 NT
pass 2 NT*
pass runt.

Utspel: Spadertvå, udda enligt
10-12. Nord undersöker med högfärgsfråga huruvida man ska spela 4
hjärter eller ej. Syd förnekar högfärg,
varefter Nord chansar på 3 sang.
Spelplan när Öst sätter i spaderknekt på utspelet? Hela given:
1. Syd/
♠ 6
♥ Kkn32
Ingen
♦ Ekn98
		
♣ D732
		
♠ D9432		
♠
♥ 87		 ♥
♦ 7542
♦
♣ 5 		
♣
♠ EK10
		
♥ D64
		
♦ KD106
		
♣ K984
		

kn875
E1095
3
Ekn106

Tag utspelet och kila in till
bordet i ruter och spela låg hjärter upp mot handen! Tar Öst
hjärteress i luften har Syd sitt på
det torra med tre hjärterstick till
toppsticken i spader och ruter.
Lägger Öst låg hjärter vinner
hjärterdam sticket denna gång.
Skulle Väst ha hjärteress hotar inget,
eftersom spadergaffeln är skyddad. Slår Väst ifrån sig med hjärter
eller ruter hinner Syd godspela
ett klöverstick för hemgång.
34 PASS 2013

2. Syd/
Nord-Syd
		
		

		
		
		
		
		
VÄST
		
pass
pass

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

53
D7
Ekn543
kn765

Tommy Gullberg

EKD1087
Ekn32
E42

NORD

ÖST

1 NT
3♠

pass
pass

SYD
1♠
3♥
4♠

Utspel: Spadertvå. Hur spela, när Öst
bekänner med spaderfyra på utspelet?
Ni vinner spadersticket billigt. Fortsätter ni med låg hjärter mot bordet
blir det bet när hela given är:
2. Syd/
♠ 53
♥ D7
Alla
♦ Ekn543
		
♣ kn765
		
♠ kn92		
♠
♥ 10854		
♥
♦ D108		
♦
♣ D108			
♣
♠ EKD1087
		
♥ Ekn32
		
♦		
♣ E42
		

64
K96
K9762
K93		

Öst vinner sticket och returnerar trumf. Håller sedan Öst-Väst i
korten, kommer Syd inte åt ruteress och får vidkännas en bet.
Spelar man hjärterknekt från
handen i stick två, har Syd ett vinnande läge. Tar Öst sticket är hjärterdam ingång till bordet, varför ruteress
ger ett klöver- eller hjärtersak.

3. Syd/
♠ K32
Nord-Syd ♥ 432
♦ KD2
		
♣ D432
		
♠ Dkn108				 ♠ E97654
♥ 7		
		♥ 1098
♦ kn1098
		♦ 7
♣ kn975 		
		♣ K86
♠ 		
♥ EKDkn65
		
♦ E6543
		
♣ E10
		
Avslutar med en dubbeldummy:
Du ska som syd spela hem 6 hjärter
och har fått spaderdam i utspel.
I ett dubbeldummyproblem är hela
kortsitsen känd. Efter spaderstöld
och ess och kung i trumf kan man
försöka med ruterkung och -dam.
Stjäl Öst är han inpetad och måste
ge favör. Likaså är Öst inpetad om
han stjäl ruter mot handen. När han
emellertid stjäl över bordet i fjärde
ruterronden har han ett frånslag i spaderess och får beten på klöverkung.
För att klara kontraktet ska man
efter ess och kung i trumf fortsätta
med ruteress och ruter till bordet.
Öst kan inte stjäla nu heller utan att
tvingas ge favör. Man tar då ut bordets sista ruterhonnör. Öst kan inte
heller nu stjäla. När han sakar, fortsätter man med spader till stöld och
ruter till Väst. Nu kan man passa på
att saka bordets sista spader. Följaktligen måste Väst returnera klöver.
Låg klöver från bordet ser till att lösa
klövern åt spelföraren för hemgång.

Pass trycks på
Svanenmärkt
papper.
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