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nas med mig på vägen till disputation 
och även efter. Bridgen är inte bara ett 
socialt stimulerande spel, det gynnar 
även tankeverksamhet, självförtroende 
och självkänsla. Underhåll av sådana 
egenskaper är naturligtvis till stor an-
vändning även i forskarvärlden. 

Jobbet som redaktör är även det otro-
ligt välbehövligt för mig just nu då jag 
ska försöka ställa om mitt sätt att skriva 
till att producera vetenskapliga artik-
lar. Då är det otroligt skönt att få lite 
mer kreativt utrymme under den mer 
fria formen som en tidning tillåter. För 
jag älskar grafisk design, layout-arbete 
och det kan väl liknas vid ett pussel, el-
ler problemlösning det med.

Det känns konstigt att säga att man 
verkligen älskar sitt jobb och att man 
hoppas att pensionering inte kommer 
att bli aktuellt. I alla fall inte vid 65 och 
inte efter det heller om jag kan hjälpa 
det. Det är lite anti-jante och skaver 
våldsamt i vissa öron. Men det tål att 
upprepas, inte bara för min egen skull 
utan även för min sons och för mina 
yngre systrars. De får se en kvinna som 
inte ger upp för motgångar och som 
inte accepterar att hållas tillbaka bara 
för att någon annan tycker att man 
borde ha ”ett riktigt jobb”. 
Så följ dina drömmar och tro på 
det du gör så blir du
inte bara lyckligare, 
utan också en bra 
förebild!

Spelprogram hösten 2021 
Som nybliven doktorand får man 
göra vissa uppoffringar, såväl i 
vardagslivet som med hobbyutö-
vande. Tankekraften behöver av 
naturliga skäl omdirigeras till ar-
bete och logistiklösningar (av an-
dra ofta kallat ”livspusslet”). Jag 
tycker i och för sig att mitt jobb allt 
som oftast är ett nöje(!), då det är 
mer av ett kall än ett rent förvärvs-
arbete för mig. Med det sagt så är 
det klart att jag nu uppskattar de 
små stunderna av egentid eller 
en kväll med lättsamt bridgespel 
ännu lite mer än förut. 

Innan doktorandstudierna så var 
bridgen mitt huvudsakliga jobb och 
fritidssyssla, såväl som tävlingsledare, 
styrelsemedlem och som spelare.  Det 
var en härlig tid och en tid som jag 
stundtals saknar, men också ser som 
just ett minne i backspegeln. Ett kärt 
minne förvisso,  men ändå just precis 
det: ett minne. Det var dags att gå vi-
dare helt enkelt, och det var dags att 
försöka uppnå Drömmen med stort D. 

Fast, jag står ju ändå med minst ett ben 
kvar då jag gör klubbtidningen och 
faktiskt även spelar lite då och då. Så 
helt i glömska kommer det definitivt 
inte att hamna.
Även om mitt fokus numera har skiftat 
så kommer bridgen säkerligen att fin-

     
Dag  Tävling  Tid   Info

Måndag Måndagsbridgen 12.00-16.00  Live 
  
  Ligan   18.30-22.15  Live

  BBO-ligan  18.30-22.15  Spelas på BBO

Tisdag Trivseltisdag  12.00-16.00  Live 
  
  Dagligan  13.00-16.45  Live

  D-serien kväll  18.00-21.00  Online, info på www.bridgeskolan.se

  Ligan   18.30-22.15  Live
 
  BBO-ligan  18.30-22.15  Spelas på BBO

Onsdag Onsdagsbridgen 1200-1600  Live

  Ligan   18.30-22.15  Live

  BBO-liga  18.30-22.15  Spelas på BBO

Torsdag Trivseltorsdag  09.30-13.00  Live 
  
  Facitspel  11.00-14.30  Live

  Bridgeträning  11.00-14.00  Live

  Dagligan  13.00-16.45  Live

  Ligan   18.30-22.15  Live

  BBO-liga  18.30-22.15  Spelas på BBO

Fredag Fredagsgodis  1100-1500  Live, info www.bridgeskolan.se
  (spelas på klubben)

  Fredagsbarometer 12.00-16.00  Live
  (HCP/Scratch)

Lördag Lördagsbarometer 12.00-16.00  Live
  (HCP/Scratch)
  
Söndag Söndagsbarometer 12.00-16.00  Live
  (HCP/Scratch)rävs
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Styrelsen informerar – På väg ut ur pandemins grepp

På väg ut ur 
pandemins grepp

TEXT - MÅRTEN GUSTAWSSON

Det har väl knappast undgått nå-
gon enda medlem att vår verk-
samhet har påverkats starkt av 
pandemin. 
Efter att ha hållit helt stängt i tre 
månader började klubben i juni 
2020 för första gången någonsin 
att anordna nätspel. Vi började 
även försiktigt återuppta spelet 
på klubben, dock med föranmä-
lan och med mycket begränsat 
deltagarantal. 

Först i mitten av september 2021 åter-
gick vi till normalt spelprogram, det vill 
säga i huvudsak som det var före pan-
demin. Klubbens verksamhetsår löper 
från den första juli till den sista juni 
året efter. Det sista hela verksamhets-
året före pandemin var 2018/2019. 
Då var klubbens omsättning 11,5 mil-
joner kronor. 2019/2020, där de sista 
fyra månaderna påverkades, mins-
kade omsättningen till 10 miljoner. 
2020/2021, där hela verksamhetsåret 
påverkades, fortsatte minskningen till 
knappt 5 miljoner. 

Med tanke på detta är styrelsen stolt 
över att de senaste två verksamhets-
åren tillsammans har gått plus. (Det 
första gav ett litet underskott, det an-
dra ett något större överskott.) Förut-
om att vi har sparat där det gått är de 
två viktigaste orsakerna till utebliven 
förlust dels den nära en miljon kronor 
som våra medlemmar i början av pan-
demin gav i bidrag, dels i form av för-
handsbetalda lagavgifter. 

Det omställningsstöd som staten har 
gett till organisationer som har fått 
minskad omsättning. har också varit 
hjälpsamt. Stödet har uppgått till cirka 
75 % av omsättningstappet beräknat 
på fasta kostnader under en månad 
jämfört med samma månad närmast 
före pandemin. Omställningsstödet 

har passat klubben bra. Under 14 må-
nader, från mars 2020 till april 2021, 
har vi i snitt fått 136 000 kr per må-
nad. (I och med att stödet söks och fås i 
efterhand ingår de tolv första av dessa 
månader i bokslutet för 2020/2021.) 
Dessutom höjdes bordsavgiften efter 
helstängningen med tio kronor till 
100 (med smartkortrabatt från 81 till 
90 kronor) och Stockholms Bridgeför-
bund betalade generöst för de bridge-
kryss vi använde under pandemin. Dä-
remot har vår värd inte gett en krona 
i rabatt utan vi har hela tiden betalat 
full hyra på drygt 160 000 kronor per 
månad. 

Långsiktiga effekter 
Styrelsen tror att klubbens återhämt-
ning kommer att ske gradvis. Under 
en så här lång period så skaffar sig 
människor nya vanor varför det kom-
mer att dröja innan verksamheten 
kommer tillbaka till gamla nivåer. Det 
medför troligen att det blir ekonomiskt 
tufft när statens bidrag upphör. 
Ett exempel på att en återhämtning 
inte sker direkt är att under hösten del-
tar 98 respektive 138 lag i dag- respek-
tive kvällsligan. De siffrorna motsvarar 
74 % respektive 63 % jämfört med 
före pandemin. 

En annan effekt är att medlemsanta-
let har sjunkit. Före pandemin hade vi 

närmare 3 200 medlemmar vilket un-
der det förra verksamhetsåret sjönk till 
knappt 2 600. 

Ytterligare en följd av pandemin var 
att Bridgeskolan började med övnings-
spel på RealBridge, där man ser och 
hör alla vid sitt digitala bridgebord, 
och undervisning på nätet via Zoom. 
Bridgeskolan ordnar under denna höst 
fortsatt temalektioner och håller D-se-
rien digitalt. 

Maning till fortsatt försiktighet 
BK S:t Erik utgår från att våra kloka 
medlemmar och kursdeltagare har 
vaccinerat sig när man kommer till 
klubben i höst. Vi kommer att ha gle-
sare mellan bridgeborden hela hösten, 
med 56 bord  i spellokalen jämfört 
med cirka 88 före pandemin. Vi fort-
sätter att erbjuda handsprit och visir. 

Vi uppmanar också våra medlemmar 
att fortsätta följa Folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer – kom inte till 
klubben om du känner dig det minsta 
sjuk, och tvätta händerna med tvål och 
vatten i minst 20 sekunder det första 
du gör. 

Mårten Gustawsson, ordförande i 
BK S:t Erik

Mårten Gustawsson
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TEXT & BILD - PER STAHRE

Artikel – Sagan om S:t Erik den helige

Hans namn nämns med stor sannolik-
het oftare än någon annan kungs, ef-
tersom det ingår i namnet på så många 
nutida platser och verksamheter. Sam-
tidigt är personen Erik väldigt okänd. 
Många texter om honom börjar med 
konstaterandet att mycket få uppgifter 
anses säkra. 

Det mesta som finns bevarat är ned-
tecknat mer än 100 år efter hans död, 
och är hyllningstexter i strävanden att 
få honom helgonförklarad. Det är inte 
ens bekräftat hur länge han var kung, 
eller över hur stor del av Sverige. En 
av få uppgifter som dock anses säkra 
är att han var kung i Västergötland år 
1158. 

Men låt oss börja med legenden om S:t 
Erik. Hans namn var enligt flera källor 
Erik Jedvardsson, och det finns uppgif-
ter om att han hade kungliga släktband 
i Danmark såväl som i Sverige. Nam-
net Erik den Helige kom till efter hans 
död. Enligt det svenska kungahusets 
förteckning över Sveriges regenter ef-
terträdde han Sverker den äldre. Erik 
föddes omkring år 1125 och var kung 
1156 – 1160. Det finns också uppgifter 

Artikel – Sagan om S:t Erik den helige

AGAN OM S:T ERIK DEN HELIGEAGAN OM S:T ERIK DEN HELIGE

om att han blev kung redan 1150, och 
alltså styrde i tio år. Vad han uträttade 
under dessa fyra, eller tio, år som kung 
är oklart, men han ska bott både i Väs-
tergötland och i Svealand. 

Den mest utförliga källan är Eriksle-
genden, som anses ha författats tidigast 
år 1270. Den äldsta bevarade versio-
nen av den är från mitten av 1300-talet 
och finns på Riksarkivet. Erik beskrivs 
där som en alltigenom god kung som 
dog en förskräcklig död år 1160. 

I samband med ett kyrkobesök i Öst-
ra Aros (Gamla Uppsala) ska han ha 
blivit attackerad och torterad av den 
danske prinsen Magnus Henriksson, 
som också hade anspråk på Sveriges 
tron. Striden slutade med att Erik stu-
pade och blev halshuggen. Enligt le-
genden sprang det då upp en källa där 
hans huvud föll, och flera under inträf-
fade. Ett sådant under var att en blind 
kvinna fick tillbaka sin syn.

I kungahusets lista över de svenska re-
genterna står just Magnus Henriksson 
som kung efter Erik den helige, men 
han var bara kung i ett år innan han i 

sin tur blev dödad av Karl Sverkersson 
som därefter blev Sveriges kung. Efter 
Karl blev Eriks son, Knut Eriksson, 
kung.

Det finns uppgifter om att Erik dyr-
kades som helgon redan i slutet av 
1100-talet, och att en av de då drivan-
de i det var hans son Knut, som själv 
blev kung år 1167. En möjlig anled-
ning till det är att han ville framställa 
sin far, och därmed också sig själv, i så 
god dager som möjligt. 

Historiker menar också att de hyll-
ningstexter som förekommer i legen-
den kom till i strävanden att helgon-
förklara kung Erik. Det lyckades också 
delvis, han blev helgonförklarad i det 
då romersk-katolska Sverige. Däremot 
blev han aldrig helgonförklarad av 

S:t Erik, eller Erik den Helige, är till namnet en av de 
mest kända svenska kungarna. Hans namn återfinns 
fortfarande i våra dagar i mängder av olika verksamhe-
ter och platser, framför allt i Stockholm. Några exempel 
är S:t Eriksplan, S:t Eriksgatan, S:t Eriksgaraget, S:t Er-
iks gymnasium, Samfundet S:t Erik och förstås S:t Eriks 
Bridgeklubb. Han är Sveriges Nationalhelgon och Stock-
holms skyddshelgon. Det är han som pryder Stockholms 
stadsvapen, även om ingen vet hur han egentligen såg ut.

någon påve, men han blev omnämnd 
både som Sveriges nationalhelgon och 
som Stockholms skyddshelgon.
Det finns alltså inte mycket bevarat om 
Eriks liv, och de uppgifter som finns är 
ifrågasatta. Däremot finns det mycket 
skrivet om hur legenden om honom 
levde vidare. Forskaren och historikern 
Henrik Ågren har skrivit en 500 sidor 
tjock bok med titeln ”Erik den helige 
– landsfader eller beläte”, som kom ut 
2012. I den går han igenom hur legen-
den om Erik växt fram och förändrats 
under århundraden. 

Kung Erik begravdes alltså i Gamla 
Uppsala. År 1273 flyttades det som 
ansågs vara hans kvarlevor till ett så 
kallat relikskrin i den då nybyggda 
Uppsala Domkyrka. Det finns upp-
gifter om att relikskrinet bars runt på 

åkermark i området för att garantera 
en god skörd. Relikskrinet öppnades så 
sent som år 2014. 
Henrik Ågren skriver att kungamakten 
och kyrkan hade ett gemensamt in-
tresse av att framställa Erik som både 
martyr, helgon och en slags ”allmän 
representant för kungamakten i riket, 
en odödlig evig kung (Rex Perpetuus) 
för vars räkning efterträdarna bara 
förvaltade makten”. 
Enligt Ågren exploderade Eriks sym-
boliska betydelse på 1400-talet, allt-
så mer än 200 år efter hans död. Vid 
kyrkomötet i Arboga år 1474 erkändes 
Erik som helgon för hela riket. Han 
blir också en symbol för den tidens stri-
der mellan svenskar och danskar.

Trots många maktskiften mellan olika 
kungaätter, och trots att Sverige blev 
protestantiskt redan på 1500-talet har 
tanken på St Erik som helgon blivit 
kvar även om det är inte är helt bekräf-
tat att han ens funnits. Det relikskrin 
som anses innehålla hans kvarlevor, 
bland annat kraniet och drygt 20 an-
dra skelettdelar, finns alltså i Uppsala 
Domkyrka. När relikskrinet öppnades 
år 2014 undersöktes skelettdelarna 
med DNA-analys och åldersbestämdes 
genom kol-14-metoden. 

Undersökningen som gjordes av fors-
kare vid Uppsala och Stockholms 
universitet visade att alla skelettdelar-
na utom en kom från en och samma 
person, en man som dog omkring år 
1160. Skadorna på skelettdelarna 
stämmer med legenden om Erik, att 
han blev huggen i benen i striden ut-
anför kyrkan och sedan halshuggen. 
Undersökningen visade också att den 
person vars kvarlevor finns i skrinet 
levde under lång tid i Västergötland.

Sammanfattningsvis kan man väl säga 
att den senaste forskningen visar att 
det är både möjligt att St Erik verk-
ligen funnits och att hans kvarlevor 
verkligen finns i Uppsala Domkyrka. 

En sak som är säker är att hans namn 
lever vidare som Stockholms skydds-
helgon och i vår bridgeklubbs namn.

Bild från korsningen Kronobergsgatan - Fleminggatan
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sangöppning emot talar för att vara lite 
försiktig, men jag måste tillstå att jag 
är en enkel man som hade sett sin nio-
kortsfärg och bjudit 5 ruter. 

Det måste vara väldigt vanligt att 
motståndarna klarar 4 högfärg, och 5 
ruter bör ofta vara en bra offring. Att 
döma av resultaten på given är det inte 
många som är eniga med mig, för en-
dast fyra av 24 bord spelade 5 ruter 
dubbelt (och på ett bord bjöd motstån-
darna 6 klöver, så där spärrade man 
kanske också på femläget).

Vad var då rätt på given? När part-
nern dök upp med singelklöver, Öst 
inte hade någon ruter för att ta bort 
bordets trumf  och Väst inte någon in-
gång fick spelföraren stjäla en klöver 
på bordet! 
När Syd dessutom påpassligt hade 
båda högfärgsessen var det exakt tio 
stick i ett ruterkontrakt. Det var mum-
ma för de åtta Nord som spelade 4 ru-
ter dubbelt.

En spelare som hade handen berätta-
de att han valde 4 ruter eftersom det 
efter sangöppningen är troligt att ess 
och dam i ruter sitter där, så att man 
förlorar två ruterstick och går för 800 
om man bjuder 5 ruter. Därför var han 
inte särskilt sugen på att bjuda högre 
än 4 ruter. 
Man kan diskutera om det är fyra eller 

“Vad spelar du ut mot 4 ruter? 
Du har åtta genomgående hjär-
ter och ett sidoess.” Mitt minne 
har säkert förvrängt detaljerna 
(om historien om given ens är 
sann), men poängen framgår. 
Spelaren som hade handen hade 
under budgivningen bjudit väl-
digt starkt, och när partnern inte 
kunde ge ifrån sig något livsteck-
en lät han till sist motståndarna 
behålla kontraktet. 

Det är möjligt att det var ett 
teoretiskt korrekt sätt att bju-
da handen (och det kanske var 
rätt på aktuell giv, det minns jag 
inte), men det ser väldigt roligt 
ut om man bara får se handen 
och veta att man ska spela ut. 
För vem hade inte bjudit 4 hjär-
ter med de korten?

När årets första sammandrag av All-
svenskan drog igång var det säkert 
många som liksom jag inte hade spelat 
bridge live på ungefär ett och ett halvt 
år och var väldigt rostiga. Det kanske 
kan förklara några av resultaten på föl-
jande giv som spelades i Elitserien och 
Superettan? 

Det var första halvleken i helgens sista 
match, giv nummer fyra. 

“Vad spelar du ut mot 3 sang? Du 
har:”

På bricka fyra är alla i zonen, och vid 
de flesta borden (om inte alla) öpp-
nade motståndaren till höger med en 
stark sang. Nog för att röd zon och en 

Artikel – Bakom dörr nummer tre

fem som är rätt nivå att spärra på, men 
vad har egentligen hänt på alla andra 
bord?! Den uppmärksamme läsaren 
har säkert noterat att jag bara räknat 
upp kontraktet vid 13 av 24 bord.

Fem bord spelade 5 klöver på Östs 
hand, så där har Nord bjudit 4 ruter 
och Öst valt 5 klöver istället för dub-
belt. De flesta spelade ut partnerns 
färg, vilket var katastrof  denna gång. 
En spelare valde spaderess i utspel och 
gav partnern en betande stöld. Vid 
de andra borden gick det hem, oftast 
dubblat.

Ett bord spelade försvar mot 4 sang 
dubbelt, så där måste man också ha 
valt 4 ruter. Nord var säkert ganska 
nöjd med utvecklingen när partnern 
dubblade 4 sang, men när kontraktet 
gått hem med ett övertrick var han nog 
inte så nöjd längre. Därför skrevs top-
pen för Öst-Väst till 1010, vilket är en 
siffra man ser då och då, men kanske 
inte i detta kontrakt (6 högfärg i ozon 
med ett övertrick ger också 1010).

Då kommer vi till problemet som in-
ledde hela denna utläggning, vad spe-
lar du ut mot 3 sang? Svaret verkar 
vara spader, för det valde tre av fyra 
spelare som fick problemet. Nu är pro-
blemet i sig inte så intressant, utan jag 
frågar mig hur sjutton man hamnade 
där? Om valet står mellan fyra och 
fem ruter, hur blev svaret tre? 

Otroligt nog var dessa fyra bord förde-
lade på endast två matcher, där båda 
borden i respektive match hamnade i 
3NT. Min första tanke var att de måste 
ha fått blanda om given. Jag fick dock 
veta att så inte var fallet. Istället spela-
de Nord-Syd vid ett bord att inklivet 
fyra ruter var konventionellt, så då fick 
det bli tre.

Kanske hade spelaren i fråga pre-
cis lärt sig om det berömda Monty 
Hall-problemet? Det kommer från en 
game show där det finns tre dörrar; en 
med en bil bakom och två med getter. 
Spelaren väljer en dörr, varpå pro-
gramledaren (som vet vad som finns 

bakom alla dörrar) väljer bort en av 
de två kvarstående dörrarna som han 
vet har en get bakom sig. Spelaren får 
nu chansen att byta från sin valda dörr 
till den andra som återstår. Det är nu 
korrekt att byta, då kommer man att 
vinna bilen i två tredjedelar av fallen. 

Så om jag väljer mellan fyra och fem 
ruter och någon säger att jag inte får 
bjuda fyra (för det är konventionellt), 
så ska jag väl byta och bjuda tre? Eller 
nåt sånt…

Den riktigt uppmärksamme läsaren 
noterar att ett bord återstår, så vad 
hände där? Där tyckte man att det 
här kanske kunde vara en trevlig trä-
karl att lägga upp åt partnern, så det 
gjorde man mycket riktigt i 4 hjärter. 

Bakom dör r 
nummer tre

TEXT  - DANIEL GULLBERG
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Ny bok av Andrew Robson:

STAYMAN
& ÖVERFÖRINGAR

Stayman och 
överföringar 
hänger ihop 
– och gäller 
svar efter sang
öppning.

Den mest 
kända kon
ventionen i 
bridge efter 
Blackwood är 
Stayman. Avsikten med Stayman är 
att hitta en åttakorts högfärg efter en 
sangöppning. I boken redogör  
Andrew Robson för vilka situationer 
som Stayman är det rätt redskapet  
att ta till, men också när det gäller  
att undvika konventionen.

Det är riktigt illa att bli spelförare 
med svaga kort, för det är troligare 
att partnern som öppnat med 1NT 
har en massa gafflar (essdam, kung
knekt) än den svaga handen, och då 
är det bättre att få utspelet upp till 
hans hand. Att sangöppnarens starka 
hand är dold hellre än din svaga är 
också det en fördel. Det är här över
föringar kommer in i bilden. Över
föringar kan jag redan, säger du.  
Det finns mer att lära, så tänk om!

Denna bok ingår i 
en serie små böcker 
som täcker alla 
aspekter av det fas
cinerade bridgespe
let. Varje sida inne
håller en lektion och 
en illustrerande giv. 

Denna svenska utgåva, framtagen av 
Peter Ventura och Max Ödlund, byg
ger på den engelska förlagan signe
rad Englands bridgestjärna Andrew 
Robson (bilden).

Svenska Bridgeförlaget hjälper dig att växa som  
bridge spelare. Vi erbjuder “Allt i bridge”, såsom  
budlådor, spelbord, datorbridge, Facit-Spelkort,  
kurslitteratur, svensk och utländsk litteratur,  
presentartiklar och mycket mer.

Beställ direkt på www.bridgeforlaget.se!

Väx med Bridgeförlaget!

Tel 020-52 13 13

ISBN 978-91-87251-53-5

9 789187 251535 >

STAYMAN  
& ÖVERFÖRINGAR

SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET PRESENTERAR  
ANDREW ROBSONS HANDBOK I BRIDGE – NR 16

STAYMAN  
& ÖVERFÖRINGAR

  
NY!

Syd tyckte inte att det var fullt så trev-
ligt och gick sex straff för minus 600, 
men vann ändå fyra imp mot 750 för 
5 klöver dubbelt vid andra bordet. Lätt 
spel?

Personligen tyckte jag det var väldigt 
trevligt att kunna spela live igen, men 
kanske ännu roligare att träffa andra 
och kunna prata och skoja om roliga 
givar (som den här). Min egen förvir-
ring över denna bricka beror säkerli-
gen på att jag själv är rostig - jag kom 
ju trots allt typ sist på butlern. 

Men det kommer inte att stoppa mig 
från att bjuda 5 ruter nästa gång (och 
säkert förlora 14 imp igen), medan alla 
andra kan vänta på att få en tiokorts-
färg istället.

Illustration gjord av: Kristin Nedlich
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Tillbaka till 
verkligheten!

Ingen kan väl sticka under stol 
med att det varit en märklig tid 
sedan covid gjorde entré i våra 
liv? Lyckligtvis kunde många 
flytta in på online-spel ganska 
tidigt, först lite tvådimensionellt 
på Bridgebase Online, och i vint-
ras kom också möjligheten att 
spela på RealBridge, där vi även 
fick möjligheten att se och höra 
våra med- och motspelare. Nu 
har tiden äntligen blivit mogen 
för en återgång till verklighe-
tens “4-D”-upplevelse (4D=tre 
dimensioner + tid reds. anmärk-
ning), bridgespel LIVE! 

Det kräver dock betydligt mer av 
dig som spelare! När du spelat 
online har plattformarna hjälpt 
dig att undvika vissa vanliga 
misstag. Nu är det återigen upp 
till dig som spelare att hålla reda 
på vissa moment! 

Tillbaka till 
verkligheten!

TEXT  - LINNEA EDLUND

Kom ihåg! 

• Utspel från fel hand var helt omöjligt 
online - hur gärna du än ville försöka 
ställa upp din fina KQJT-sekvens mot 
NT så fick du vänta på att partnern 
skulle välja ett (ofta sämre) utspel. 
Ta för vana att alltid spela ut med bild-
sidan nedåt och invänta att partnern 
säger “varsågod”.
 
• Felsorterade kort. Visst är det pin-
samt när man råkar ha sorterat in 
ruter ess till sina hjärter, och partnern 
ser lite bekymrad ut när 4-stödet man 
lägger upp på bordet visar sig vara tre 
hackor istället för ess-fjärde? Dubbel-
kolla alltid en gång till att du har sorte-
rat rätt innan du börjar bjuda!
 
• Vid spel online var det bara att sit-
ta lugnt i båten innan rondbyte - du 
blev ju automatiskt flyttad till nya 

• Tänk på att vid livebridge kan både 
med- och motspelare se hur du är 
klädd även på underkroppen! Glöm 
inte byxorna hemma! 
På min klubb i Uppsala har vi dessut-
om en tilläggsbestämmelse i lagboken 
- 74c9 - spelare som har mer än fem 
centimeters glipa mellan byxor och 
överdel kan straffas med först en var-
ning, och sedan avdrag på brickan! 

• Vid spel i fysisk lokal går man ytter-
ligare ett steg längre än på Realbrid-
ge - här förmedlas även din doft till 
motståndarna! Se till att komma med 
rena kläder och tvättat hår - men ta det 
lugnt med parfymen, det finns många 
spelare som är allergiska mot för starka 
dofter. 

• Många har också vant sig vid att hög-
ljutt, och in i minsta detalj kunna dis-
kutera avslutad bricka. Här kommer 

de andra borden höra vad du säger. 
“Jaha, slammen gick hem när ruteress 
satt rätt”. Dunder att höra för bordet 
bredvid som inte är klara med budgiv-
ningen på den brickan än. Spara dis-
kussionerna till efter spelet, eller se till 
att ni tar dem utom hörhåll för övriga 
tävlande. 

• Att nagelfara budgivningar/spel-
föringar stick för stick kan bli mer 
av en minnesövning, det finns ju inte 
längre svart på vitt i tävlingens resultat. 
Att skriva ner varje stick kanske är lite 
väl tidsödande, men varför inte köpa 
ett litet anteckningsblock för att notera 
budgivningen på intressanta brickor? 

• Du som kapten i ligan kan inte heller 
jaga in en reserv till lagmatchen med 5 
minuters varsel. Så se till att dina lag-
medlemmarna är medvetna om att de 
är uppsatta på schemat. 

• Använd appar som exempelvis goog-
le maps, eller SL:s reseplanerare för att 
se till att du har goda marginaler att ta 
dig i tid till lokalen. Du kan inte börja 
matchen på mobilen om det varit tra-
fikstockning! 

Men - faran är ju inte över riktigt 
än! Se till att tvätta händerna noga, 
och sprita dem gärna mellan ron-
derna! Hosta i armvecket, och se 
för tusan till att stanna hemma 
om du känner dig sjuk! Och även 
om längtan är stor efter att få kra-
ma om bridgevännerna du inte 
sett på flera månader, så försök 
att lägga band på dig - det kanske 
räcker med en vinkning och ett le-
ende ett tag till. 

Jag hoppas innerligt att vi kan ses vid 
de gröna borden under hösten!

motståndare när ny rond startade. Nu 
måste du själv läsa på guidekortet vart 
du ska ta vägen! Ett tips kan vara att 
kolla upp vem man följer efter i täv-
lingen, och hoppas att denne person 
har suttit rätt på föregående rond. Tips 
2 är att även snegla på bridgemate att 
man sitter rätt innan ronden startar. 

• Vid spel i verkligheten så ska du 
INTE tala om för motståndarna vad 
ditt eget bud betyder. Du ska istället 
plocka fram alert-lappen när din part-
ner bjuder ett artificiellt bud, och dess-
utom VÄNTA på att få frågan innan 
du förklarar vad det innebär. 

Och, framförallt - öva dig framför spe-
geln på att se HELT oberörd ut när 
partnern killgissar hejvilt och alerterar 
och förklarar ditt spärrbud 2 sp över 
1hj som “minisplinter” (kort spader 
med hjärterstöd).

• “Missklick” blir svårare att undvika. 
I verkligheten finns ingen inställning 
för att bekräfta ditt bud eller ditt spe-
lade kort. Fippla inte runt i budlådan 
förrän du bestämt dig för vad du ska 
bjuda. 

• Det finns heller ingen som stoppar 
dig från att bjuda otillräckliga bud eller 
att göra revoke. 

Uj, så många konstiga situationer 
som kan uppstå. Som tur är så har 
vi ju våra duktiga tävlingsledare 
som kan reda ut de mest knepi-
ga situationer. Och det är inte det 
minsta pinsamt att ropa på täv-
lingsledaren - de finns ju på plats 
för att hjälpa till!

Några fler detaljer som kan vara 
bra att förbereda sig på innan du 
kommer till klubben:

Artikel – Tillbaka till verkligheten Artikel – Tillbaka till verkligheten

Illustration gjord av: Kristin Nedlich
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Hej, Erik! Du ska få börja med att 
presentera dig själv och din bak-
grund.

Erik Fryklund, 34 år gammal före detta 
juniorlandslagsspelare, bridgespelare 
på viss nivå sedan många år. Började 
som bridgelärare för en 7-8 år sedan, 
hemma i Linköping och har fortsatt så. 
Jag har läst statsvetenskap på univer-
sitet och jag visste helt enkelt inte vad 
jag ville göra. Det bara blev såhär. 

Var statsvetenskapen något du 
gjorde för att du inte visste vad 
du ville göra, eller var jobbet som 
bridgelärare det?

Både och. Statsvetare var för att jag 
trodde att jag inte hade tillräcklig be-
hörighet så jag sökte kurser väldigt 
sent och statsvetarlinjen var den som 
var öppen för sen anmälan. Så jag an-
mälde mig där och fick en plats. 
Sen läste man ett år och så läste man 
två terminer till och sen så var man 
klar med det och så kunde man läsa 
lite strökurser. Så fungerar mitt liv, 
man börjar någonstans och så får man 
liksom se var man hamnar.

När började du jobba för bridge-
skolan?

 Jag var uppe och provjobbade febru-
ari 2020, precis innan pandemin slog 
till ordentligt. Vad jag förstår så var de 
nöjda, och jag var nöjd så jag skulle ha 
börjat jobba på skolan hösten -20, men 
det gick sådär med planerna på grund 
av pandemin. 

Du nämnde för mig att du upple-
ver att D-serien går bättre online?

Det är vad jag har förstått i alla fall. Jag 
har ingen statistik på hur det var före 
pandemin, men vad jag förstår så har 
vi snittat elva lag online och det är ok.

Artikel – Riktig bridge

Jag som har jobbat som tävlingsle-
dare i många år på klubben tänker 
att en lägre närvaro på live-spelet 
för just D-serien inte beror dåligt 
intresse hos spelarna, utan snara-
re platsbrist då utrymmet blir be-
gränsat på grund av det ordinarie 
ligaspelet.

Ja, sen så har det att göra med plattfor-
men också. 
Det har inte funnits så många lagtäv-
lingar att spela på RealBridge, om man 
jämför med BBO. På BBO har det fun-
nits hela tiden, men på RealBridge har 
det liksom inte funnits på samma sätt. 

Är det uteslutande RealBridge som 
Bridgeskolan använder?

Ja, jag har dock använt BridgeMaster 
på BBO i undervisningssyfte för att 
visa spelproblem, men inte mer än så. 
Vi spelar alltid på Realbridge eftersom 
det är mycket enklare att komma med 
feedback och det betyder mycket. Sen 
är det mycket enklare och trevligare att 
kunna se och prata med varandra. 

Det är mer en social tillställning 
än tävling?

Ja, det är ju det. Sen är det väl bra att 
det finns ett komplement till BBO. 
Realbridge är en väldigt ny plattform, 
så det har fortfarande några barnsjuk-
domar. Men jag tror definitivt att den 
är här för att stanna. 

Tror du att era elever är bekymra-
de över eller ens märker av att det 
skulle förekomma mer fusk online 
än live? 

Nej, lite oetiskt beteende kommer all-
tid att finnas på alla nivåer, det kom-
mer man aldrig att komma ifrån. Men 
rent fusk är mer ett problem som finns 
på elit-nivå. 

Tror du att digital undervisning 
kommer att finnas kvar som en 
del av ert arbete även om saker går 
tillbaka till det ”normala”?

Det får du nog fråga Catharina eller 
Krister om egentligen, men jag kan 
tycka att man ska ha med det i tankar-
na i planeringsstadiet. 

Det är många som har uttryckt att de 
tycker det är skönt att spela på Real-
bridge eftersom det då bara är att log-
ga in till start. Sen kan man sitta och 
prata lite med sina kamrater och sen 
när det är slut så drar man ur sladden 
och gör något annat. Man slipper lik-
som hela den där aspekten med att 
resa och missa tid med familjen. Men, 
man ska nog se det som en komplette-
ring och inte en ersättning för live-spel. 

Hur är du som lärare annars? Du 
har ju varit bridgelärare i många 
år i Linköping och du verkar ha 
trivts bra med det. 

Det är det som är skillnaden mellan 
mig och till exempel Catharina och 
Krister som är riktiga, utbildade lärare 
och super-pedagoger. I jämförelse med 
dem så är jag en radioamatör, jag är 
självlärd och har lärt mig mycket av att 
titta på föreläsare som jag har haft. 
Några av dem har varit fruktansvärt 
kunniga inom sitt område, men tråkiga 
att lyssna på. Så, jag försöker iallafall 
vara lite underhållande så att jag inte 
låter som en raspig skiva. Jag försöker 
vara en hyfsat bra kommunikatör. Det 
är viktigt att försöka förmedla ett bud-
skap och att kunna säga det på olika 
sätt. 

Alla människor lär sig inte på 
samma sätt, eller tar inte till sig 
information på samma sätt. 

Du har olika nivåer av kommunika-
tion. Du ska nå fram till en hel grupp, 
du ska nå fram till fyra spelare vid ett 
bord, ett par eller en enskild spelare. 
Då får man försöka anpassa sig till vad 
du vill få fram. Man kan inte tala på 
samma sätt i alla situationer. Jag vill 
förmedla ett budskap och försöka nå 
fram. När det ändå inte funkar så får 
man försöka titta på sig själv och fun-
dera på vad man kan göra bättre eller 
annorlunda nästa gång. 

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

Artikel – Erik Fryklund

Erik 
Fryklund
mästerpedagogen i läderloafers

Han är blygsam, men 
inte blyg. Det var fak-
tiskt Erik själv som kom 
med idén om att jag bor-
de intervjua honom. Vi 
har känt varandra sedan 
juniortiden och det är 
ganska fascinerande hur 
man kan känna någon 
väl och under lång tid, 
men likväl inse att det 
finns så mycket mer att 
upptäcka när man kliver 
in i ett annat samman-
hang än vad man är van 
vid. I det här fallet som 
intervjuare–intervjuob-
jekt. 

TEXT & BILD - KRISTIN NEDLICH

”Så fungerar mitt liv, 
man börjar någonstans 
och så får man liksom 
se var man hamnar.”

Artikel – Erik Fryklund

”Jag vill förmedla ett budskap och 
försöka nå fram.”
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hemma så länge. Vi kör live från och 
med september, men vi kan gå över till 
digital undervisning om det blir akut 
läge för det. 

Det kan dock vara lite problematiskt 
med de allra grundläggande nybör-
jarkurserna där vi inte har någon bud-
givning de första fem lektionerna. Att 
ha det digitalt blir lite udda då man 
måste ha en budgivning för att spelet 
ska kunna komma igång. Men om det 
krävs så kommer vi att kunna lösa det 
också. Bridgen måste fortsätta få in 
nya spelare, annars dör vi. 

Men jag måste säga att jag är impone-
rad av att så många av våra nya, äldre 
spelare har klarat av de digitala platt-
formarna så bra. 

Sen kan det uppstå lite oväntade kom-
plikationer.  Som när några av våra 
nyaste spelare, som bara hade spelat 
online, kom till Söderköping och spe-
lade live för första gången och var helt 
chockade över ljudnivån i lokalen. 
De hade ju aldrig varit i en spellokal 

Artikel – Erik Fryklund

Ni har ett system som ni lär ut på 
bridgeskolan. Hur pass bekväm 
känner du dig med det?

(skratt). Jag är inte som Krister som 
kan det på sina fem fingrar. Om jag 
skulle sätta mig och spela med någon 
så skulle jag känna att jag har koll, men 
det är ju inte så att du kan väcka mig 
mitt i natten och ge mig en sekvens 
och så skulle jag säkert kunna säga att 
det visar det här, men jag skulle kunna 
göra en bra gissning på vad jag tror är 
rätt. Vi  lär ut 4-korts högfärg, men ska 
ha en minikurs snart om 5-korts hög-
färg och boken har kommit ut redan. 

Kommer du att jobba med alla ni-
våer av elever när du börjar jobba?

Jag kommer att ha de grundläggande 
nivåerna i vår, sen vet jag inte mer. Det 
är där vi börjar i alla fall. 

Har du märkt något ökat intresse 
från nya elever? 

En av våra just nu populäraste kurser 
är Grundkurs A på kvällar, så det är 
jättekul. Men, jag hoppas såklart att 
folk vill komma tillbaka och lära sig 
mer och kanske är lite sugna på att 
komma hemifrån efter att ha varit 

förut och var inte vana vid att man hör 
folk prata vid andra bord. För oss som 
är vana vid att spela live så är ljudet 
i spellokalen ett väldigt skönt och triv-
samt ljud, men för de som är vana vid 
att det är tyst hemma så blir det helt 
annorlunda. 

Ett visst störningsmoment är det så-
klart med en stor, bullrig lokal och det 
är dessutom mycket att tänka på med 
guidekort, protokoll och bridgemate. 
För en inbiten spelare så går det på ren 
rutin eller automatik, men för en ny 
spelare så är det inte det. Ingen skriver 
protokoll när man spelar online. Det 
kan nog upplevas som att live-spelet 
går väldigt långsamt med allt som ska 
göras, online så sköter ju datorn det 
där. 

När det gäller undervisning så har 
jag märkt en hel del fördelar med on-
line-spelet. Allting finns ju sparat så 
man kan gå igenom brickorna kort för 
kort och förklara för eleverna vad som 
skett eller kunde ha skett. 

Artikel – Erik Fryklund

Om de spelar live så är det nästan noll 
chans att lyckas med det om man inte 
själv varit med vid bordet hela tiden. 
Då kan man ha en dialog med elev-
erna och försöka resonera sig fram till 
vad det är som gått fel och varför. 

Det låter som att du tänker mycket 
på det pedagogiska i din roll.

Ja, för att ha läst noll högskolepoäng 
pedagogik så ja, kanske. Det är lite 
learning-by-doing. Jag försöker lära ut 
något som jag tycker är enkelt och ut-
maningen är att försöka nå fram och 
visa mina elever att det faktiskt är en-
kelt. 

Tycker du att du själv lär dig något 
när du tvingas förklara saker, som 
du själv upplever som självklara?

Ja, det gör jag såklart. Framförallt så 
lär eleverna mig mycket mer än vad 
jag lär dem. De lär mig mängder med 
saker. Lärarmässigt, livet, erfarenhet, 
utbildning. Jag kan ta ett exempel med 
en elev som var chef  för Katastrof-
medicinskt Center. Han har lärt mig 
en massa saker som jag inte hade en 
aning om, att det ens finns en sådan 
myndighet till att börja med. 

Bridgen har hela spektrumet av yrken 
och erfarenheter, det finns liksom ing-
en urtyp. Förutom allt det komplexa 
med spelet så måste man även vara lite 
praktiskt lagd och förstå människor, 
framförallt den som sitter mittemot. 

Några avslutande ord från dig till 
våra läsare?

Det är en ära att få chansen att jobba 
med de som, enligt min uppfattning, är 
bäst i Sverige på att lära ut bridge. Det 
är väldigt smickrande att få det erbju-
dandet och jag är glad för det. Så ska 
jag försöka göra mitt bästa och så får vi 
se hur långt det räcker.

”Bridgen måste fort-
sätta få in nya spelare, 
annars dör vi.”

”Det kan nog upplevas 
som att live-spelet går 
väldigt långsamt.”

”Bridgen har hela 
spektrumet av yrken 
och erfarenheter...”

”Det är en ära att få 
chansen att jobba med 
de som, enligt min 
uppfattning, är bäst i 
Sverige på att lära ut 
bridge.”
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Han vann sin första internatio-
nella guldmedalj 1968 i junior 
EM i Prag då han erövrade gul-
det tillsammans med sin partner 
Sune Fager. 
Det blev guld igen i EM i Hel-
singfors 1977 och dessutom flera 
silver och bronsmedaljer i öppen 
och veteranklasserna men An-
ders Morath säger bestämt:
Ja, det har blivit några medal-
jer under åren, men det är bara 
Guld som räknas.

Guld blev det nu igen på Online-
festivalen som ersatte den årli-
ga festivalen i Örebro. Hans lag 
RSE bestod av partnern Sven-
Åke Bjerregård och tre spelare 
till som representerade det Syd-
afrikanska förbundet – far och 
son Apteker och Robert Stephens 
vann Chairman’s Cup.
Vinsten var på 50 000 kronor.

Är onlinemedaljen lika mycket 
värd som den man får live?

- Priset är lika stort, men känslan att 
vinna det är inte densamma. Den 
mänskliga faktorn, den sociala delen 
försvinner när man tävlar ensam bak-
om skärmen och inte ser partnern och 
motståndarna. Det är bekvämt att sitta 
hemma och spela, man kan även tro 
att detta är framtidens vision, men det 
känns inte som riktig bridge för mig, 
jag föredrar bridge på ”det gamla sät-
tet”.

Är det mer nervöst att tävla online, 
med tanke på att det finns risk för 
tekniska problem?

- Jag har inte råkat ut för några såda-
na, så det oroar mig inte.

I ditt lag RSE i Chairman’s Cup 
hade ni tre personer från Sydaf-
rika. Har ni spelat tillsammans 
förut?

- Min partner Sven-Åke har bott i 
Sydafrika i tio år, han har spelat en 
hel del med Alon Apteker, nu var hans 

19 årige son Noah också med i laget. 
Sven-Åke och jag har också spelat åt-
skilliga lagtävlingar i Alons lag.  Jag har 
hälsat på Sven-Åke i Kapstaden flera 
gånger, deltagit i deras bridgekongress, 
vunnit Sydafrikanska parmästerskapet 
tre gånger, åkt runt i landet och sett 
många vackra platser och vilda djur.

Förutom att ha duktiga spelare i 
laget är det viktigt att behålla en 
god stämning. Hur bidrar du till 
den?

- Ja, stämningen är mycket viktig. Jag 
försöker att hitta uppmuntrande ord 
till var och en och framför allt vara 
mig själv.

Vilken var den svåraste matchen i 
Chairman’s Cup?

- Finalen mot Polen Seniors. Efter två 
segment låg vi under med nästan 40 
imp. Vi kom i kapp i tredje och vann 
med 20. Men den mest spännande 
matchen var semifinalen mot Dan-
mark Mixed. 
Den var jämn hela vägen, och vi vann 
med liten marginal.

Hur håller man koncentrationen 
uppe när man spelar veckolånga 
turneringar?

- Inga problem. Det faller sig naturligt, 
bara man sover ordentligt varje natt. 
När jag börjar spela försvinner allt an-
nat omkring mig och jag är fullt kon-
centrerad.

Att bli Chairman’s Cup - mästare 
är en av framgångarna i Anders 
bridgekarriär denna sommar. 
Den andra är att Sveriges Vete-
ranlag kvalade in till nästa VM 
i Salsomaggiore, Italien 2022. I 
laget ingick förutom Anders Mo-
rath och hans nya partner Johnny 
Östberg, Björn Wenneberg - Gö-
ran Selldén samt PG Eliasson - 
Gunnar Elmroth.

Chair man’s Cup
Mästare 

TEXT  & BILD - ELENA STRÖM

- Så, vad händer nu på hösten, 
finns det andra titlar att erövra?

- Det blir Superettan, spel i ligan på 
måndagar i lag Top bridge och på ons-
dagar i lag Berik, båda i högsta serien 
Alfa.

Lycka till, Anders och kom hem 
med nya troféer från Italien!

Robert Stephens Sven-Åke Bjerregård

Noah Apteker Anders Morath Alon Apteker

Stillbild från bridgeförbundets videointervju med lag RSE

På bilden: Anders Morath

Artikel –Chairman’s Cup Mästare Artikel –Chairman’s Cup Mästare
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Gullbergs tankenötter skrivs av 
Tommy Gullberg. 
Lösningarna hittar du på sid. 21

TEXT - TOMMY GULLBERG

♠Dkn82
♥E4
♦Ekn108
♣976

♠EK10976
♥5
♦D9
♣K543

1) Väst/Öst-Väst

Syd Väst Nord Öst
 1 ♥         X	 	 2 ♥
4♠  pass pass pass

Utspel: Hjärterkung.

Om såväl ruterkung som klöveress sit-
ter fel kan det bli bet.

Åtgärda hoten!

♠EK6
♥42
♦ED9643
♣73

♠8432
♥Kkn5
♦K10
♣Ekn106

2) Nord/Ingen

S

N

ÖV

Syd Väst Nord Öst
1 ♠		 pass	 2♦  pass
2NT	 pass 3 ♠  pass
3NT pass pass pass

Utspel: Hjärtertre, udda enligt 10-12.

Efter en tveksam spaderöppning (till 
och med jag skulle överväga att öppna 
med 1 klöver) kommer Syd till 3 NT.

Hur tänker ni er hemgång, när 
Öst presenterar hjärterdam i för-
sta stick?

♠ED5
♥Dkn96
♦K
♣K9654

♠7
♥E105
♦EDkn10986
♣E8

3) Syd/Ingen

N

S
ÖV

Syd Väst Nord Öst
  1 ♣  pass
2 ♦  pass 2 ♠	 pass
4 ♦  pass 4 ♠*	 pass
4 NT* pass 5 ♥ * pass
7 ♦	 pass pass pass
 

Utspel: Rutersju.

Syd fastställer rutern som trumf  med 
budet 4 ♦ , varefter kontrollbud och 
essfråga med svaret två ess av fem 
leder till storslam.

Hur vill du spela?

facit på sida 21

N

S
ÖV 1 2 3

Honnörs-

TEXT - JAN LAGERMAN

Lagermans lite lättare

Artikel – Lagermans lite lättare

Honnörskorten, ess ner till 
knekt (eller tia), används oftast 
till att vinna stick med.

De används även till att bana väg 
för lägre kort eller kanske som 
kommunikationskort mellan 
händerna.

De kan även användas till att 
markera med. En honnörsmar-
kering, när man lägger en hon-
nör utan avsikt att vinna sticket, 
lovar kortet eller korten när-
mast under. Syftet är att berätta 
detta, d.v.s. vilka kort man har, 
för partnern.

Budgivningen med Syd som giv har 
gått:  1♥  (2♣ ) 2NT (pass); 4♥  (pass) 
pass (pass)

Du sitter Väst och har klivit in med 2 
klöver på Syds hjärteröppning.

Nord bjöd Stenbergs 2NT (hjärter-
stöd och minst 13 stödpoäng) och Syd 
hoppade till 4♥  och visade minimal 
öppning utan kortfärg (singel eller re-
nons).

Du spelar ut klöveress och Nord lägger 
upp sin träkarl. Efter de sedvanliga 10-
15 sekunderna begär Syd klöver tre. 
Öst, din partner, lägger klöver dam 
och Syd klöver fyra.

Vad nu?

Din partner Öst har alltså gjort en 
honnörsmarkering med klöverdam. 
Det lovar att Öst också har knekten 
och kanske även tian.

Du ser nu att om Öst kommer in, blir 
fortsättningen troligen en spader upp 
mot träkarlens svaghet. Detta passar 
dig perfekt när du har esset och damen 
i spader.

Du spelar alltså en låg klöver till Östs 
knekt och denne vänder med spader.
Syd funderar ett kort ögonblick och 
spelar knekten som du vinner med da-
men.

Sedan tar du för spaderess och har 
därmed fått in en straff.

Hela sitsen:

   

Tack vare Östs påpassliga markering 
med klöverdam kunde du spela in Öst 
för spadervändan.

Hade du istället tagit för klöverkung 
i stick två går spelet enkelt hem. Syd 
trumfar ut och får saka bort spader på 
träkarlens ruterfärg.

Andra situationer för honnörs-
markering är bland annat vid 
sakning.

När spelföraren drar ut trumfen eller 
drar igenom en långfärg betyder en 
sakning av honnör att spelaren har 
en sekvens från det sakade kortet och 
nedåt. 

Budgivningen gick med Syd som giv: 
1sp (pass) 2ru (pass); 2NT (pass) 3NT 
(pass); pass (pass)

Trots att Syd öppnat med 1Sp spelar 
du ut spaderkung från din fina sekvens.
Syd begär trean, Öst lägger nian (ne-
gativ attitydmarkering) och Syd vinner 
spaderess.

Sedan kommer ruterdam från Syd och 
mera ruter. Syd sakar en låg spader på 
den tredje rutern. När så den fjärde ru-
tern kommer från träkarlen sakar Öst 
klöverdam.

Hur sitter det?

Stoppa gärna läsningen här och 
bemöda dig om att räkna ut hur 
de dolda händerna ser ut på ett 
ungefär.

Även på denna giv ger Östs honnörs-
markering svaret.

Du kan nu nästan på pricken räkna ut 
hur korten sitter runt bordet.

artikeln fortsätter på nästa sida

markeringar

	 	 	 	 	 	♠83
	 	 	 	 	 	♥Kkn97
	 	 	 	 	 	♦EKkn105
	 	 	 	 	 	♣73

♠ED5
♥E3
♦763
♣EK9852

	 	 	 	 	 	♠83
	 	 	 	 	 	♥Kkn97
	 	 	 	 	 	♦EKkn105
	 	 	 	 	 	♣73

♠ED5   ♠10962
♥3   ♥654
♦763   ♦984
♣EK9852  ♣Dkn10

	 	 	 	 	 	♠Kkn74
	 	 	 	 	 	♥ED1082
	 	 	 	 	 	♦D2
	 	 	 	 	 	♣64

	 	 	 	 	 	♠83
	 	 	 	 	 	♥Kkn97
	 	 	 	 	 	♦EKkn105
	 	 	 	 	 	♣73

♠KDkn10
♥1052
♦643
♣E87

S

N

ÖV

S

N

ÖV

S

N

ÖV
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I budgivningen har Syd lovat 12-14hp 
och en jämn hand.

Dessa 12-14 honnörspoäng måste 
vara spaderess som du redan har sett, 
klöverkung som Östs klövermarkering 
med damen visar att Syd har, samt ru-
terdam som Syd redan visat.

Detta är tillsammans 9hp. För att få 
ihop till sin öppning måste Syd också 
ha hjärteress vilket blir 13hp.

Vem har hjärterdam?

Ja, den måste Öst ha, för annars har 
Syd 15hp och hade öppnat med 1NT.

Nu räknar du stick.

Syd har spaderess, fem ruterstick samt 
hjärter ess och kung. Summa 8 stick.

Sitt bara lugn i båten och räkna med 
att Öst kommer in i hjärter på damen. 

Sedan kommer Öst att spela in dig och 
du har fem (eller sex) stick lite beroen-
de på hur de sista sticken går.

Tre spader, hjärterdam och ett (eller 
två) klöverstick.

Hela sitsen:

Artikel – Lagermans lite lättare Artikel – Gullbergs tankenötter- Facit

	 	 	 	 	 	♠Dkn82
	 	 	 	 	 	♥E4
	 	 	 	 	 	♦Ekn108
	 	 	 	 	 	♣976

♠5   ♠43
♥KDkn1032  ♥9876
♦653   ♦K742
♣ED2   ♣kn108

	 	 	 	 	 	♠EK10976
	 	 	 	 	 	♥5
	 	 	 	 	 	♦D9
	 	 	 	 	 	♣K543

Hela given:

N

S
ÖV 1

Lösningar på Gullbergs tankenöt-
ter från sid. 18

	 	 	 	 	 	♠ED5
	 	 	 	 	 	♥Dkn96
	 	 	 	 	 	♦K
	 	 	 	 	 	♣K9654

♠kn9832  ♠K1064
♥K87   ♥432
♦75   ♦432
♣1073   ♣Dkn2

	 	 	 	 	 	♠7
	 	 	 	 	 	♥E105
	 	 	 	 	 	♦EDkn10986
	 	 	 	 	 	♣E8

N

S
ÖV

1) Väst/Öst-Väst

Utspel: Hjärterkung.

Låt Väst få för hjärterkung!

Ni sakar sedan ruter på hjärterfortsätt-
ning. Efter uttrumfning följer ruteress 
och ruter med press. Oberoende av 
om Öst har ruterkung eller inte har ni 
sedan hemgången med två extra ru-
terstick som ni sakar klöver på. 

Tar ni utspelet, får Öst tillfälle att kom-
ma in i spelet på ruterkung. Klöver 
knekt sätter då kungen på mellanhand 
för en bet. 

Skulle Väst returnera ruter i andra 
stick ingriper ni förstås med esset och 
sakar ruterdam på hjärteress.

2) Nord/Ingen

Utspel: Hjärtertre, udda enligt 10-12.

Ta sticket! Spela sedan spader till 
bordet och fortsätt med ruter till 
mask med tian.

När masken lyckas och rutern inte sit-
ter sämre än 4-1 är det dags att notera 
övertrick. Skulle Väst ha ruterknekt 
hotar inget, eftersom hjärtern är skyd-
dad. Senare kan du spela ruterkung 
och sticka med esset för hemgång.

3

3) Syd/Ingen

Utspel: Rutersju.

Stick ruterkung och trumfa ut. 
Saka en spader och högst två 
hjärter från bordet. Därefter är 
det dags att undersöka hur klö-
vern sitter.

Klöveress, -kung och -stöld godspelar 
två klöverstick för hjärtersak och hem-
gång. Skulle klövern inte sitta jämnt 
får man förlita sig på att hjärterkung 
sitter för mask. 

	 	 	 	 	 	♠EK6
	 	 	 	 	 	♥42
	 	 	 	 	 	♦ED9643
	 	 	 	 	 	♣73

♠kn75           ♠D109
♥E10873          ♥D96
♦8                    ♦kn752
♣9842           ♣KD5

	 	 	 	 	 	♠8432
	 	 	 	 	 	♥Kkn5
	 	 	 	 	 	♦K10
	 	 	 	 	 	♣Ekn106

N

S
ÖV

Hela given:

2

Hela given:

Kontrakt: 4♠	av Syd Kontrakt: 3NT	av Syd Kontrakt: 7♦av Syd

	 	 	 	 	 	♠83
	 	 	 	 	 	♥Kkn97
	 	 	 	 	 	♦EKkn105
	 	 	 	 	 	♣63

♠KDkn10  ♠972
♥1052   ♥D96
♦643   ♦972
♣E87   ♣Dkn10

	 	 	 	 	 	♠E654
	 	 	 	 	 	♥E43
	 	 	 	 	 	♦D8
	 	 	 	 	 	♣K542

Max-bridge

Mer info på sida 22

S

N

ÖV

Under sommaren som gått så 
har Max Ödlund lagt upp vad 
han kallar för ’Miniatyr-pro-
blem’ på forumet på SBF’s hem-
sida. 
Följande problem, miniatyr #8, 
är från 10:e april 2021.

Den här miniatyren är nog den mest 
kända miniatyren av alla. Den lär 
vara konstruerad redan 1880 nånting!

#8 Nord/Ingen

	 	 	 	 	 	♠	–
	 	 	 	 	 	♥63
	 	 	 	 	 	♦E9
	 	 	 	 	 	♣82

♠73           ♠62
♥	–                    ♥	–
♦K10                    ♦8
♣95           ♣743

	 	 	 	 	 	♠54
	 	 	 	 	 	♥	–
	 	 	 	 	 	♦D
	 	 	 	 	 	♣kn106

N

S
ÖV

Syd är inne, och Nord-Syd ska ha 
resten. Hjärter är trumf.

FACIT
Det var många som knäckt denna nöt, 
bra gjort!

Syd inleder med att ta för klöverknekt 
och avblockera bordets åtta. Så spa-
derstöld. På hjärtersex sakar Öst och 
Syd ruter. Väst måste hålla sin klöver, 
annars kan Östs sjua maskas ut. 
Rutersak går inte heller, så Väst sakar 
sin spader. På ruteress måste Öst ge 
upp.
	 	 	 	 	 	♠	–
	 	 	 	 	 	♥  –
	 	 	 	 	 	♦E9
	 	 	 	 	 	♣2

♠	–           ♠6
♥	–                    ♥	–
♦K10                    ♦	–
♣9           ♣74

	 	 	 	 	 	♠5
	 	 	 	 	 	♥	–
	 	 	 	 	 	♦	–
	 	 	 	 	 	♣106

N

S
ÖV

Kommentarer i forumtråden:

”Intrikat problem…. hur länge har du 
varit med egentligen?” 
Per Jephson

”Jag vill minnas att jag var rätt fram-
gångsrik på den tiden … men jag kan 
inte.” Max Ödlund

”Tyvärr ger ju hackornas placeringar 
i dessa problem tillräckliga ledtrådar. 
Om man byter ut spader fyra mot 
spader två på Syds och Östs händer (t. 
ex.) så är det inte direkt uppenbart var 

man ska börja nysta i garnet. Sprida ut 
lite dimmor alltså.” Ola Brandborn 

”Tycker tvärtom att det är en suverän 
miniatyr som mer handlar om timing 
och behandling av just hackor…” 
Per Jephson

”Jag sa väl inte emot dig, jag sa bara att 
man lite för snabbt kommer lösningen 
på spåren genom att studera hackor-
na.” Ola Brandborn

10 apr 2021  kl 16:29
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Insändaren

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN FONDKISTAN KANDEMA OCH JURISTFIRMAN ARVINGEN

begravningsbyrån Fondkistan Kandema som drivs sedan 2007 av Michael  
Kandeman och Juristfirman Arvingen som startades 2016 av Jur Kand Anna Ek. 

Båda gör bouppteckningar, två konkurrenter un -
der samma tak alltså? Nej, vi är goda kollegor. Att 
ha någon att bolla olika frågeställningar med är 
guld värt.

Michael arbetar mest med begravningar och 
tycker det är givande och varierande. Det är till -
fredställande att se lättnaden hos anhöriga efter 
vårt första möte när många av de praktiska pro -
blemen kring begravningen är lösta. Att anhöri -

begravning skapar trygghet för de närstående. En 
guldkant med yrket är besöken i de rofyllda kyr -
korna och kapellen, speciellt om det är levande 
musik och sång. Ja, då kan det bli en riktig vacker 
upplevelse, tycker Michael.

Anna Ek som arbetat med arvsfrågor sen 2004 
brinner för den ekonomiska familjerätten. Det är 
de personliga mötena som ger inspirationen, alla 
dessa människoöden man får ta del av. Det finns 
många berättelser om hemska arvstvister men de 
allra flesta vill varandra väl.
Att få förklara komplicerade lagregler så att klien -
ten verkligen förstår och genom konsultation och 
upprättande av handlingar få till det som klienten 
vill, tycker Anna är givande. Jag vill verkligen re -
kommendera alla att upprätta ett testamente, för 
det är sorgligt när en någon har missat det.

Båda företagen drivs med ett stort personligt 
engagemang och med en lång yrkeserfarenhet. 

Det är bara vi och kunden, ingen stor kostsam ad -
ministration. Det ger oss möjlighet att hålla priser -
na nere vilket är en nödvändighet för våra kunder 
är prismedvetna. 

Michael har märkt en förändring under Coro -
napandemin, många väljer nu en begravning med 
urna och väntar med ceremonin till dess man åter 

-
tala lösningar och med streamade begravningar.

Anna trodde att det skulle bli en rusning efter 
testamenten när pandemin bröt ut förra året men 
har inte märkt av någon ökning. Däremot så har 
det blivit vanligare med alternativ till fysiska mö -
ten.

Nöjda kunder är för oss en överlevnadsfråga.

Fondkistan Kandema   
Michael Kandeman 
08-312200  
michael@kandema.se

Juristfirman Arvingen 
Anna Ek
08-6126477
ek@juristfirmanarvingen.se

Begravningsbyrån  
Fondkistan Kandema  
Juristfirman Arvingen

Adresser:  
S:t Eriksgatan 90 

Ryttargatan 5, Solna

Båda gör bouppteckningar, två konkurrenter under 
samma tak alltså? Nej, vi är goda kollegor. Att ha nå-
gon att bolla frågeställningar med är guld värt. 
      Michael arbetar mest med begravningar och tycker 
det är givande och varierande. Det är tillfredsställan-
de att se lättnaden hos anhöriga efter vårt första möte 
när många av de praktiska problemen är lösta. Att 
anhöriga får träffa samma person från första kontakt 
till begravning skapar trygghet för de närstående. En 
guldkant med yrket är besöken i de rofyllda kyrkorna 
och kapellen, speciellt om det är levande musik och 
sång. Ja, då kan det bli en riktigt vacker upplevelse, 
tycker Michael. 
      Anna Ek som arbetat med arvsfrågor sen 2004 
brinner för den ekonomiska familjerätten. Det är de 
personliga mötena som ger inspiration, alla dessa 
människoöden man får ta del av. Det finns många 
berättelser om hemska arvstvister men de flesta vill 
varandra väl. 
Att få förklara komplicerade lagregler så att klienten 
verkligen förstår och genom konsultation och upprät-
tande av handlingar få till det som klienten vill, tyck-
er Anna är givande. Jag vill verkligen rekommendera 
alla att upprätta ett testamente för det är sorgligt när 
någon har missat det.
         Båda företagen drivs med ett stort personligt 
engagemang och med en lång yrkeserfarenhet. Det 
är bara vi och kunden, ingen stor kostsam adminis-
tration. Det ger oss möjlighet att hålla priserna nere 
vilket är en nödvändighet för våra kunder som är pris-
medvetna. 

          Michael har märkt en förändring under Corona-
pandemin, många väljer nu en begravning med urna 
och väntar med ceremonin till dess man åter kan träf-
fas. Det har även blivit vanligare med digitala lösning-
ar och med streamade begravningar. 
         Anna trodde först att det skulle bli en rusning ef-
ter testamenten när pandemin bröt ut förra året men 
man har inte märkt av någon ökning. Däremot så har 
det blivit vanligare med alternativ till fysiska möten. 

Nöjda kunder är för oss en överlevnadsfråga. 

Två konkurrenter under samma tak
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begravningsbyrån Fondkistan Kandema som drivs sedan 2007 av Michael  
Kandeman och Juristfirman Arvingen som startades 2016 av Jur Kand Anna Ek. 

Båda gör bouppteckningar, två konkurrenter un -
der samma tak alltså? Nej, vi är goda kollegor. Att 
ha någon att bolla olika frågeställningar med är 
guld värt.

Michael arbetar mest med begravningar och 
tycker det är givande och varierande. Det är till -
fredställande att se lättnaden hos anhöriga efter 
vårt första möte när många av de praktiska pro -
blemen kring begravningen är lösta. Att anhöri -

begravning skapar trygghet för de närstående. En 
guldkant med yrket är besöken i de rofyllda kyr -
korna och kapellen, speciellt om det är levande 
musik och sång. Ja, då kan det bli en riktig vacker 
upplevelse, tycker Michael.

Anna Ek som arbetat med arvsfrågor sen 2004 
brinner för den ekonomiska familjerätten. Det är 
de personliga mötena som ger inspirationen, alla 
dessa människoöden man får ta del av. Det finns 
många berättelser om hemska arvstvister men de 
allra flesta vill varandra väl.
Att få förklara komplicerade lagregler så att klien -
ten verkligen förstår och genom konsultation och 
upprättande av handlingar få till det som klienten 
vill, tycker Anna är givande. Jag vill verkligen re -
kommendera alla att upprätta ett testamente, för 
det är sorgligt när en någon har missat det.

Båda företagen drivs med ett stort personligt 
engagemang och med en lång yrkeserfarenhet. 

Det är bara vi och kunden, ingen stor kostsam ad -
ministration. Det ger oss möjlighet att hålla priser -
na nere vilket är en nödvändighet för våra kunder 
är prismedvetna. 

Michael har märkt en förändring under Coro -
napandemin, många väljer nu en begravning med 
urna och väntar med ceremonin till dess man åter 

-
tala lösningar och med streamade begravningar.

Anna trodde att det skulle bli en rusning efter 
testamenten när pandemin bröt ut förra året men 
har inte märkt av någon ökning. Däremot så har 
det blivit vanligare med alternativ till fysiska mö -
ten.

Nöjda kunder är för oss en överlevnadsfråga.

Fondkistan Kandema   
Michael Kandeman 
08-312200  
michael@kandema.se

Juristfirman Arvingen 
Anna Ek
08-6126477
ek@juristfirmanarvingen.se

Begravningsbyrån  
Fondkistan Kandema  
Juristfirman Arvingen
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Ryttargatan 5, Solna

Den vackra butikslokalen från sekelskiftet på Sankt Eriksgatan 90 delas av begrav-
ningsbyrån Fondkistan Kandema som drivs sedan 2007 av Michael Kandeman och Ju-
ristfirman Arvingen som startades 2016 av Jur Kand Anna Ek.
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S:t Eriksgatan 90 
Ryttargatan 5, Solna



I dessa oroliga coronatider söker 
vi oss allt som oftast till trygghet 
och gemenskap. En sådan mil-
jö hittas på Söndagsbarron i S:t 
Eriks lokalen. De som spelar 
på söndagarna är för det mesta 
samma personer, alla känner 
alla, de tillhör samma familj. 
Under en lång period var anta-
let tillåtna deltagarpar reduce-
rat till 24, nu har restriktioner-
na lättats och maxantalet är 36. 
Tävlingsledaren är också sam-
ma person för det mesta, det är 
Elisabeth Karlsson och i henne 
ser många den högst bidragande 
faktorn till en trevlig och betryg-
gande atmosfär.

- Hur kom du in i ”tävlingsledar-
nas värld”? 
- Jag bara snubblade in och det var 
tack vare min moster.

- Vem är moster?
- Birgitta Ternblad. Hon är utbildad 
tävlingsledare och arbetade med brid-
ge inom skolverksamheten. Jag börja-
de hänga med, titta och assistera vid 
olika tillfällen. Jag blev mer och mer 
fascinerad av bridgen, gick på TL 
bronsutbildning steg 1 och fick licens. 

Sedan gick jag på en kurs till, steg 2. 
Nu hoppas jag att Bridgeförbundet an-
ordnar nästa kurs, steg 3. Jag tror att 
jag klarar den också.

- Hur många dagar i veckan arbe-
tar du som TL på S:t Erik?
- På söndagar. Jag har ett heltidsarbete 
och är upptagen på vardagarna. Jag 
arbetar som administratör på fastig-
hetsbolaget Cura Center AB – admi-
nistrerar, tar emot klagomål och felan-
mälan.

- Vilka egenskaper bör en tävlings-
ledare ha?
- Man måste ha organisationsförmåga 
och se till att tävlingen flyter på. Det 
räcker inte att bara analysera brickan 
vid bordet, man måste också kunna 
bemöta   människornas reaktioner och 
beteenden på rätt sätt.

- Förekommer det ofta knepiga 
fall?
- Ja och då måste man rätta till skadan 
och snabbt ta rätt beslut.

- På Söndagsbarometrarna har du 
infört en ny regel som har blivit 
mycket uppskattad. När tävlingen 
är slut och du håller det slutliga 
resultatet i handen, ska alla när-

varande sätta sig ner och invänta 
att få ett ex av givar och resultat. 
De som står får inget utskrivet re-
sultat. Hur kom du på denna idé?
- Det är ett coronarelaterat beslut. Folk 
brukar kasta sig över de utskrivna re-
sultaten som lämnas vid ett bord, det 
blir trängsel och risk för smittsprid-
ning. Lite disciplin och ordning skadar 
inte, tycker jag.

Att Elisabeth behärskar konsten 
att avdramatisera felaktigheterna 
vid borden med vänliga ord och 
ett leende har vi fått bekräftat från 
alla håll, men vad säger moster 
Birgitta om sin ”lärling”?
- Jag har haft stor glädje av att um-
gås med Elisabeth både privat och 
inom bridgen. Hon är en lojal per-
son, otroligt noga med allt hon gör 
och en väldigt bra tävlingsledare.
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Elisabeth Karlsson

Skribent Elena Ström
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