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Dagens program:
LÖRDAG 2 AUGUSTI
10.00 – 20.00 SM-Par A - Final
10.30 – 20.30 SM-Par B - Final
10.00 – 13.15 Partävling 17
15.30 – 20.00 Guldbarometer omg 1/2 

En rullande reklampelare 
för bridgen

BILLINGEHUS 1/8
Varmt! Nu börjar vi känna igen Skövde riktigt ordentligt!
I den kvalmiga lokalen kvalades det till A-final för öppna par. 
Men kval betyder kallduschar för vissa; den allra kyligaste 
fick de regerande mästarna Mårten Gustawsson - Svante 

Ryman, som inte tog sig vidare till A-finalen. 
Peter Bertheau - Fredrik Nyström vann kvalet.
I dag börjar allvaret för vissa...och B-final för andra.
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SM-PAR KVAL

Väntade resultat i SM-par
Så var även årets SM-par final 
igång. Många av favoriterna var 
redan från start med och slogs i 
toppen, här kommer ett axplock 
av fredagens händelser i Blå 
Hallen. 

35. Syd [ kn10852
Öst-Väst ] 103
 { K8764
 }6
[ EKD4  [ 9763
] E87  ] KD5
{ E  { 1092
}EKkn87  }1032
 [ ---
 ] kn9642
 { Dkn53
 }D954

Väst Nord Öst Syd
Peter Mårten Johnny Svante
Törnblom Gustawsson Johansson Ryman

   Pass
2}* Pass 2{* Pass
3} Pass 3NT Pass
4NT Pass 5} Pass
5[ Pass 6} Pass
Pass Pass

Efter den inledande reläsekvensen 
berättade Peter Törnblom om vilken 
basfärg han hade. Vad 4 sang var, kunde 
ingen i paret riktigt beskriva. Antingen 
var det kvantitativt eller så var det 
essfråga. På samma sätt frågade kanske 
5 spader efter trumfdam. Vem vet, 
Peter Törnblom och Johnny Johansson 
visste inte.

Hur som helst var 6 klöver ett bra 
kontrakt. Speciellt när Mårten inledde 
med spaderknekt. Svante stal i luften 
(likgiltigt) varefter klöverdam senare 
blev utmaskad.

Att en olycka sällan kommer ensam 
visade parallellbrickan.

36. Väst [ kn87
Alla ] K82
 { Ekn2
 }E987
[ D1095  [ EK42
] ED1094  ] kn
{ D9  { K106
}kn6  }KD432
 [ 63
 ] 7653
 { 87543
 }105

Väst Nord Öst Syd
Peter Mårten Johnny Svante
Törnblom Gustawsson Johansson Ryman

1] Dbl Rdbl Pass
Pass 1[ Dbl 1NT
Dbl Pass Pass 2{
Pass Pass ??

”Har de börjat använda gröna lappar” 
provocerade Mårten. Genast tog 
Johnny fram en röd för 800.

”Dom har åtminstone en trumf“, 
konstaterade Mårten eftersom Svante 
rimligen har högst dubbelspader. Det 
var ett riktigt konstaterande men det 
hjälpte inte att det var rätt.
Varför inte direkt bjuda 2{ på 

redubblingen? Vilken anan flyktruta 
hoppades Svante på? Utan 
dubblingsrytmen hittar kanske inte 
Öst en dubbling i sista hand.

37. Nord [ D
Nord-Syd ] 98763
 { 8532
 }E106
[ K109  [ Ekn
] EK  ] Dkn102
{ ED96  { kn7
}K753  }kn9842
 [ 8765432
 ] 54
 { K104
 }D

Väst Nord Öst Syd
Ulf Mårten Tomas Svante
Wallin Gustafsson Hönfeldt Ryman

 Pass Pass 2[!
Dbl Pass 2NT Pass
3NT Pass Pass Pass

Var öppningsbudet något udda kan 
man säga detsamma om utspelet. 
Svante valde klöverdam som i och för 
sig var bra för nu hade spelföraren ett 
val i klöver. Men han gissade rätt för 
sex trick.

Johnny Johansson rånade Mårten och Svante på alla poäng
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Göran Lindberg gav ett ytterst 
proffsigt intryck på brickan när han 
efter 1}-2};3NT fick hjärterutspel till 
kungen. ”Vilken klöversits är trevligast 
för mig, så att jag inte behöver rota 
i spadern i onödan?” tänkte Göran, 
och presenterade klöverkung till ess, 
hacka och dam. Nord förkortade 
spelföringen genom vända med 
spaderdamen.

38. Öst [ K108
Öst-Väst ] EKkn107
 { Kkn7
 }87
[ E976  [ 432
] 985  ] 43
{ D83  { 9542
}ED3  }Kkn65
 [ Dkn5
 ] D62
 { E106
 }10942

Väst Nord Öst Syd
Ulf Mårten Tomas Svante
Wallin Gustafsson Hönfeldt Ryman

  Pass Pass
1NT Dbl Pass Pass
Pass

Utspel: Hjärterkung

Svante avblockerade hjärterdam 
varför försvaret snabbt hämtade fem 
hjärterstick. Svante högmarkerade 
ruter och sakade spaderdam varför 
Mårten lätt kunde se till att 1 sang gick 
för 500.

Given har roterats.
40. Öst [ E1042
Ingen ] E1042
 { Kkn54
 }9
[ kn  [ KD873
] KD  ] kn6
{ 1098762  { 3
}8643  }Dkn1072
 [ 965
 ] 98753
 { ED
 }EK5

Syd Väst Nord Öst
Mats Peter Göran Fredrik
Nilsland Bertheau Lindberg Nyström

   Pass
1] pass 2NT 3]
Dbl 4} 4{ pass
4] pass pass pass

2NT var förstås Stenberg och 3] 
visade spader och en lågfärg. Peter 
hittade på att spela ut en ruter till 
esset och Syd borde väl ha varit 
tacksam för det. Han vann med esset 
spelade hjärter till esset, men när han 
obegripligt nog spelade en ruter till, 
kände jag mig en smula vimmelkantig. 
Öst stal och försvaret fick två stick i 
stället för ett, om Syd bara pinnat på 
med mera trumf.

+450 gav Nord-Syd hela 81/166 
medan +480 hade gett 124.

Hur ofta spelas 1 klöver i ett SM-
parkval?

Given har roterats.
42. Syd [ D72
Alla ] 974
 { kn842
 }kn75
[ E9865  [ kn10
] 8632  ] D105
{ D5  { E973
}94  }KD83
 [ K43
 ] EKkn
 { K106
 }E1062

Hur budgivningen gick?

Syd Väst Nord Öst
Tommy Morgan Bernt Bo 
Jansson Svensson Jansson Sundell

1} Pass Pass Pass

Ulf Wallin - hade inte läst varningen som utfärdades i gårdagens bulletin om Mårten...
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Morgan startade vänligt med ruterdam 
till kungen och Tommy spelade 
klöveress och mera klöver till knekt 
och dam. Hjärtervända tog Tommy 
med esset och spelade rutertio, som 
stod. En spader följde till damen och 
trumf mot handen. Bo vann, tog ut 
ruteress och spelade spaderknekt, 
som stod. Han spelade in Tommy i 
trumf, men hjärterkung innebar att 
han måste avblockera damen, för att 
inte tvingas ge spelföraren sistan på 
bordets ruterknekt. Hjärterknekt 
tog därmed näst sista stick för en 
övertrick. +90 gav hela 98/166.

Budgivning efter upplysningsdubblingar 
är inte alltid lätta.

Given har roterats.
43. Öst [ kn93
Ingen ] kn85
 { ED2
 }ED106
[ E87  [ KD1052
] 10932  ] E7
{ 54  { kn9873
}9854  }3
 [ 64
 ] KD64
 { K106
 }Kkn72

Syd Väst Nord Öst
Bernt Johnny  Tommy Peter
Jansson Johanson Jansson Törnblom

   1[
Dbl pass 2[ pass
3} pass 4} pass
5} pass pass pass

Det fanns väl egentligen bara två 
flyktrutor, antingen att Syd bjuder 3] 
och sedan 4} på Nords 3[, eller att 
Nord bjuder 3[ på 3} och passar på 
Syds begåvade 4}. 5 klöver med en 
straff var trots allt det vanligaste om 
än icke populäraste kontraktet och 
Nord-Syd fick hela 69/166 poäng.

På den andra brickan i denna 
rond bjöd dubblingssidan för lågt i 
stället, och det ligger kanske något 
i resonemanget om att ”in är in”, 
eftersom det var billigare än att betala 
ut femtiolappen i 5 klöver.  

44. Väst [ 65
Nord-Syd ] KD1095
 { EKD
 }EKD
[ Kkn7432  [ D9
] 83  ] Ekn762
{ 542  { 96
}105  }9864
 [ E108
 ] 4
 { kn10873
 }kn732

Syd Väst Nord Öst
Törnis  Bernt Pottis  Tommy

 2{ Dbl 2[
pass pass Dbl pass
3{ pass pass pass

Pottis pass på 3] var en smula 
försiktigt, men han ökade onekligen 
chansen till ett plusresultat. Efter 
hjärterutspel gjorde Törnis sex trick 
för 81/166.

Om Nord kämpar på med 3] måste 
Syd rimligen bjuda 3NT eller 5}. +630 
i tre sang gav 123 och +600 i fem 
ruter med spaderutspel gav 98, inte så 
förtvivlat mycket mer än +170.

47. Syd [ EK106
Nord-Syd ] 973
 { E5
 }10863
[ 84  [ D9
] K654  ] kn108
{ K972  { D8643
}E94  }Kkn5
 [ kn7532
 ] ED2
 { kn10
 }D72

Väst Nord Öst Syd
Magnus Thomas H(Magnus?) Magnus
Eriksson Magnusson Nilsson Magnusson

   Pass
Pass 1[ Pass 2NT*
Pass 3}* Pass 3[
Pass Pass Pass

Utspel: Hjärterknekt

På Stenbergs visade öppningshanden 
minimum.

Hjärteress följdes av ess och kung i 
trumf samt ess, hacka i ruter. Magnus 
Eriksson kom in. Fördelningen var 
rimligen helt klar. Spelföraren har 
4324. 

- Jag borde ha spelat hjärterkung och 
hjärter. Då måste spelföraren spela 
klövern för tre stick till försvaret och 
en straff. 

- Istället spelade jag mot dubbelrenons 
och då kunde skidlöparen Magnusson 
stjäla på bordet och saka klöver från 
handen. Hjärterfärgen var fortfarande 
frusen varför han kunde ställa klövern 
för hjärtersak och hemgång.

Hur många Magnusar var det 
egentligen vid bordet. Och f.ö. hade 
knappast Cecilia spelat ett sådant 
försvar...



4 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 8 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 8 | 5

SM-Öppna par 
• Tävlingen är för 170 kvalificerade 
 par.  Paren delas in i fem seedade  
 grupper om 34 par, där alla möter  
 alla, mao 66 brickor.
• Startavgift: 500:–/par. 
• Silverpoäng enligt gällande skala.
• De 52 främst placerade paren 
 spelar A-final, resterande B-final. 
 I A-finalen spelas 51 ronder om 2 
 brickor, mao 102 brickor. I B-finalen 
 spelas max 96 brickor.
• Ettan och tvåan erhåller ett bidrag  
 om 2.000 / spelare för deltagande i 
 EM-par. 
• Mästarpoäng i guld: 50, 35, 25, 20, 
 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

LÖRDAGEN DEN 3 AUGUSTI (A-FINAL)
10.00 – 12.00 16 brickor
12.00 – 12.30 Kafferast 
12.30 – 14.30 16 brickor
14.30 – 15.30 Matrast
15.30 – 17.30 16 brickor
17.30 – 18.00         Kafferast
18.00 – 20.00 16 brickor

SÖNDAGEN DEN 4 AUGUSTI (A-FINAL)
10.00 – 12.30 20 brickor
12.30 – 13.30 Lunchrast
13.30 – 15.45 18 brickor
16.15 – 16.30         Prisutdelning

LÖRDAGEN DEN 3 AUGUSTI (B-FINAL)
10.30 – 12.30 16 brickor
12.30 – 13.00 Kafferast 
13.00 – 15.00 16 brickor
15.00 – 16.00 Matrast
16.00 – 18.00 16 brickor
18.00 – 18.30         Kafferast
18.30 – 20.30 16 brickor

SÖNDAGEN DEN 4 AUGUSTI (B-FINAL)
10.30 – 13.00 20 brickor
13.00 – 14.00 Lunchrast
14.00 – 15.30 12 brickor
16.00 – 16.15         Prisutdelning

FAKTA

Svante Ryman har gått ytterligare en 
rond mot Tommy Larsson, denna gång 
i IMP:s-acrossen. Svante hade tappat 
sin deklaration, men tyckte inte att det 
gjorde så mycket eftersom han spelade 
”naturligt”. 1 kl visade 2+. Svantes 
partner påpekade dock att tvåläget var 
lite konstigt. 2 ru är bra ruterfärg eller 
dålig hjärterdito, samma sak med 2 hj 
– bra hjärter eller dålig spader.
Oups! Åtta prickar, nu spelade Svante 
otillåtet system igen!
Han hade dock lärt sig att inte tillkalla 
TL för att klaga på Tommys system, 
och slank därför.

Mer om lagvrängare: Daniel Auby 
försökte fuska i Tipspromenaden 
häromsistens. Han skrapade ihop ett 
starkt Stockholmslag, med bland andra 
sin partner Per Hallberg, ’som fick 
tolv rätta svar i utbyte mot att kunde 
någon median i någon triangel eller 
så’. Laget skulle spöa Uppsala-gänget, 
anförda av Daniels ärkefiende Greven.
Nåväl, en av frågorna rörde när 
tunneln under den engelska kanalen 
öppnades. Daniel var tveksam, men 
bestämde sig för -94. På väg in i Blå 
Hallen för att lämna sitt svar, möter 
han någon av bröderna Hackett. Daniel 
kollar sitt svar, men får veta att det 
nog snarare var –96. Så han ändrar på 
sin lilla talong, och går därifrån i fast 
förvissning om att ha 13 rätt.
Men synden straffar som bekant sig 

Små bullar har också rättsmedvetande
SANT, SÅNT SKRÖNOR OCH ANNAT...

Jason och Justin Hackett - vet mycket om bridge men mindre om nutidshistoria... eller så funkade kanske 
Grevens muta...

själv. Engelska kanalen invigdes 1994.
(När du återberättar denna skröna för 
någon av våra engelska gäster kan du 
ju tillägga att det var dumt att fråga en 
Hackett om en tunnel. En Hackett ska 
man ju fråga om bridge.)
 
Bullen har faktiskt en tredje historia 
om lag och ordning. Göran Sallstedt 
hade ett domslut i Seniorlagfinalen. 
Han talade om vad som gällde, men 
blev inte trodd av någon vid bordet. 
Så han läste innantill, och spelarna fick 
sträcka vapen.

Två av fyra spelare vid bordet var 
tävlingsledare med guldlicens…så 
vi vanliga dödliga som tycker det är 
mycket krångel med bridgelagarna 
behöver kanske inte känna oss alltför 
deppade.
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ÖVERLEDARE ............................... Lars Persson

TÄVLINGSANSVARIG ................... Stefan Åstrand

SEKRETERIAT............................... Tomas Brenning
....................................................... Göran Sallstedt
....................................................... Boel Hall
..........................................................Ulla Brenning
..........................................................Jenny Rudenstål
..........................................................Leif Axelsson
..........................................................Calle Ragnarsson

TÄVLINGSLEDARE........................ Christer Grähs
....................................................... L-G Magnusson
....................................................... Freddy Friberg
....................................................... Jens-Ulrik Fougt, DEN
....................................................... Bengt Jungerfelt
.......................................................Andrea Cossu Rocca, ITA
....................................................... Giulio Cervato Selvaggi, ITA
....................................................... Calle Ek

BRICKLÄGGNING......................... Hans Mittler
....................................................... Gert Malmström
....................................................... Bo-Lennart Grähs 

....................................................... Lena Gustafsson

....................................................... Mats Dahlkvist

....................................................... Fredrik Ljunggren

RESULTATSERVICE...................... Leif Geremyr

INFORMATIONSCHEF ................. Åsa Andersson
INFODISK ..................................... Annika Dahl
....................................................... Kerstin Källander

BULLETIN ..................................... Micke Melander
.......................................................Tommy Gullberg
....................................................... Noomi Hebert
....................................................... Sven-Olov Flodqvist

PRESSERVICE ............................. Åsa Andersson

EKONOMI ..................................... Lars Persson

AKTIVITETER ................................ Sixten Ek

CAFETERIA ................................... Essie Ek

Vem gör vad i Bridgefestivalstaben?

DAG-FÖR-DAG SCHEMAT
 

Två dagar kvar
LÖRDAG 2 AUG
10.00 – 20.00 SM-Par A - Final
10.30 – 20.30 SM-Par B - Final
10.00 – 13.15 Partävling 17
15.30 – 20.00 Guldbarro omg 1/2 

SÖNDAG 3 AUG
10.00 – 15.45 SM-Par A - Final
10.30 – 15.30 SM-Par B - Final
10.00 – 14.15     Guldbarro omg 2/2

 
• För juniorer är Partävlingarna 10.00 
 gratis under hela veckan. 
• Varje dag 27 juli - 2 augusti 
 ordnas en tipspromenad. Start 
   infodisken.

PROBLEM 1. VÄST GIV / ALLA I ZONEN
 
 [kn5432
 ]43
 {E54
 }K32

 [EKD109
 ]E2
 {987
 }E76

Väst Nord Öst Syd
4] Pass Pass 4[
 Pass Pass  Pass

Utspel: Hjärterkung

Hur tänker du dig hemgång när Öst 
själ utspelet och returnerar ruterkung?

PROBLEM 2. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [D9875
 ]10
 {KD53
 }432

 [EKkn106
 ]E
 {E764
 }EKkn

Väst Nord Öst Syd
   2} 
Pass 2{ Pass 2[
Pass 4] Pass 4[
Pass 5{ Pass 6[
Pass Pass Pass

Utspel: Hjärterdam 
Syd kräver och visar spader med 
den inledande reläsekvensen. Nord 
berättar om stöd och singelhjärter 
och kontrollbjuder sedan rutern.

Två nya problem
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Lennart Fredriksson från Kungs-
backa är en vaken herre. Så 
snart det blev möjligt att skaffa 
en registreringsskylt till sin bil 
som inte bara var bokstäver 
och siffror var han där och knep 
namnet ”BRIDGE”.

- Jag har haft det sedan -89, berättar 
Lennart. Först på en BMW, nu sitter 

det på min Mercerdes.
- Varifrån jag fick min idé vet jag inte, 
men vi har alltid varit lite halvtokiga i 
familjen, det hjälper väl!

- Min son har sitt telefonnummer på 
ena bilen och ”GLASET” på den andra. 
Han är nämligen glasmästare.

- 5 000 kostade det för de första fem åren, 

men sen när jag förnyade tog de 6 000.
Med i Skövde och på bilden har 
Lennart sina kamrater. 

Till vänster står Per-Olof Feldt, Rolf 
Wikhall, Stellan Fredriksson och 
Dorothy Lindoff. Till höger har vi 
Sture Karlsson längst bak, bilägaren 
Lennart i mitten och Rosmari 
Gustafsson längst fram.

HEL ELLER HALVTOKIG?

Bridgeentusiaster på tur
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I höst avgörs VM i bridge i Monte 
Carlo. Sverige har som bekant 
kvalificerat sig med två lag 
– öppna laget och damlandslaget.
Bulletinen kände kaptener och 
spelare på pulsen, som redan 
verkade rätt hög…

Jan Kamras är kapten för det öppna 
landslaget. Till VM väljer han att skicka 
Peter Bertheau – Fredrik Nyström, 
Magnus Lindkvist – Peter Fredin samt 
Anders Morath – Mårten Gustawsson. 
PO Sundelin - Johan Sylvan, som var 
med och kvalificerade laget till VM får 
stå över.
- Förra gången satsade jag på rutin 
i stället för entusiasm, berättar 
Jan. Men Peter och Fredrik har 
utvecklats ytterligare, och har haft fina 
framgångar både på hemmaplan och i 
utlandet, bland annat flera amerikanska 
nationals.

SVÅRA VAL
- Det är alltid svårt att välja, och 
tråkigt att behöva ställa över ett 
par som trots allt var med och 
kvalificerade oss till Bermuda Bowl. 
Men nuförtiden är det ju ett och ett 
halvt år mellan ”kvalet” och själva VM, 

BERMUDA BOWL OCH VENICE CUP I MONTE CARLO

Både öppna- och damlaget till VM-final!

så om det någonsin funnits anledning 
att ta hänsyn till dylika aspekter, vilket 
jag ju i och för sig inte tycker, så finns 
det inte längre. Man bör ta ut det lag 
man tror har bäst chans att uppnå bäst 
resultat vid det aktuella mästerskapet 
- sentimental får man vara i privatlivet!
Liksom spelarna hoppas och tror 
kaptenen på framgång.
- Jag tror mycket på laget!. Om vi 
”bara” kan prestera vårt bästa kan 
det räcka hur långt som helst. Men 

marginalerna är hårfina, och om vi 
tappar fokuseringen det minsta lilla så 
kan det gå riktigt illa! 
I VM spelas först ett kval, där alla 22 
lagen möter alla. Åtta går vidare, och 
här börjar de rena cup-matcherna.
- Det är inte alls självklart att kvala 
in bland de åtta som går till slutspel, 
säger Jan, och även om man gjort det 
gäller det att ladda om till en helt ny 
tävling. 

VILL VINNA!
Först hem från USA och spel där 
var Anders Morath och Mårten 
Gustavsson, som varit och övat sig 
i Spingold, en så kallad National. De 
spelade med Lindkvist - Fredin och 
Lou-Ann O’Rourke – Marc Jacobs. 
Laget förlorade i kvartsfinalen mot de 
mångfaldiga
världsmästarna i lag ”Nickell” (med 
”Meckwell” och Hamman-Soloway), 
och Mårten och Anders åkte direkt till 
Skövde.
Bulletinen sate sig ner och pratade lite 
med Mårten, som är glad över att vara 
med i landslaget.
- Det känns jättebra! säger Mårten. 
Det har ju varit målet - att först få 
spela EM och sen VM.
- Jag tycker nog det vore lite märkligt 
om vi inte var bland de åtta lagen som 
går vidare, fortsätter Mårten. Det 
skulle väl nästan kunna ses som ett 

’Det var väntat’ säger Peter Bertheau om att vara tillbaka i landslaget

’Jag har inte hunnit prata med chefen om semester än. Men det fixar sig’, säger Mårten Gustawsson.



8 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 8 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 8 | 9

misslyckande. Men efter det är det 
ju cupmatcher, och i såna kan ju allt 
hända.
- Målet är såklart att vinna! Det ska 
man kanske inte förvänta sig, men det 
är ju där ribban ligger!

LÅÅÅÅÅNGA MATCHER
Giv efter giv, dag efter dag. Det sliter 
att spela långa turneringar.
- Tidigare har det ju funnits en teori 
om att svenska lag har haft svårt i 
långa cup-matcher, berättar Mårten. 
Men nu har vi ju Chairman’s Cup här 
i Sverige och fler och fler som spelar 
långa turneringar i USA.
Anna Järup, damkaptenen, håller med 
om att konditionen är en av nycklarna..
- Det bevisade ju laget sist, när de 
kvalificerade sig, säger Anna. De höll 
hela vägen. Tidigare har det ju kunnat 
rasa iväg på slutet. Självförtroende är 
en annan viktig sak.
- Jan Kamras tror att det myckna 
spelande på den internationella arenan 
även har andra fördelar än att träna 
sittmusklerna:
- De svenska spelarna har visat upp 
sig, och det leder till att motståndarna 
fått respekt för dem. Och mer rutin av 
viktiga tävlingar är aldrig fel.

MÅNGA HETA DAMPAR
Till damlandslaget tog Anna ut Maria 
Grönkvist – Catarina Forsberg, Ylva 

Karlsson-Uisk – Jenny Evelius-Nohrén 
samt Pia Andersson – Jessica Larsson. 
Men det valet var långt ifrån lätt.
- Vi har så många nu som är väldigt 
duktiga, säger Anna. Det är så kul, att 
det inte är samma par man skickar 
hela tiden.
Precis som Jan tycker hon det är svårt 
att ställa över par. Men till skillnad från 
Jan tog hon hänsyn till vilka som varit 

med och kvalificerat laget.
- Pia och Jesscia har inte spelat så 
mycket ihop, men de håller i alla väder. 
Jenny och Ylva har alltid bra utomlands, 
bättre än här hemma, faktiskt – varför 
vet jag inte, inte de heller!
- ”Cina” och Maria visste att de var 
tvungna att göra bra ifrån sig i Menton, 
och det gjorde de verkligen. Bland 
annat gick de till semifinal i dam-lag.

VINGAR SOM VILL UT OCH FLYGA
I Menton hade Katarina och Maria 
Jenny Rudenstål – Marita Tengå 
som vingar. Paret satsar hårt, och 
har representerat Sverige i mindre 
tävlingar. Marita säger att det gett 
resultat.
- Att vara ute och tävla är jätteviktigt, 
berättar Marita. Man måste prova på.
Många tjejer tar hjälp av mer erfarna 
spelare. Anna tycker det är bra.
- Jag säger åt tjejerna att skaffa sig 
mentorer, säger Anna. Och killarna 
ställer upp bättre och bättre faktiskt. 
Marita och Jenny har skaffat sig hjälp 
med systemet.
- Johan Ebenius har satt ihop det vi 
spelar, berättar Marita. Så det blir 
mycket budträning! Och så pratar vi 
mycket med Fredrik Nyström. Han 
och Peter spelar ju något som är 
ganska likt vårt.

Anna Järup - ’Vi har många bra dampar nu. Och ännu fler kommer’ lovar Anna som hoppas mycket på alla 
juniortjejer.

Marita Tengå - spelar i ett av Annas framtidspar med Jenny Rudenstål. Säger själv att hon vill ha mer 
internationell erfarenhet
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DIVERSE...

INTERNET
Alla resultat, bilder, bulletiner med
mera finns på www.bridgefedera-
tion.se. 

AKTIVITETER FÖR SPELLEDIGA BRIDGE-
SPELARE OCH FAMILJEMEDLEMMAR
» Golfbiljetter, säljs i hotellreceptionen 
dock billigare att köpa på banan!
» Fiskekort 100 kr, säljs i hotellrecep-
tionen. Kortet gäller 24 tim från inköp 
i Hållsdammen, den sjö som tipspro-
menaden går runt (på gångavstånd från 
hotellet genom stugbyn).
» Utflyktsmål: broschyrer finns vid 
hotellreceptionen.

MÄSTARPOÄNG
Alla mästarpoäng rapporteras direkt. 
Utländska spelare erhåller sina 
MP i informationsdisken. Alltså alla 
brons, silver- och guldpoäng regist-
reras direkt. OBS! registrering sker 
ENDAST om medlemsnummer 
antecknats på bordsanmälan.
Har du glömt ditt medlemsnummer 
kan det erhållas i infodisken.

TIPSPROMENAD 
Varje dag 28 juli - 3 augusti.

INFORMATIONSDISKEN
Finns i Blå Hallen alldeles innanför 
entrén. Förutom förmedlingen av 
hotellrum finns där också all försälj-
ning av bridgeartiklar. Informationsdis-
ken har koll på det mesta som händer!

MAT
» Lunchbiljetter säljs i infodisken, köps 
senast kl 10.00 - pris 80 kr. Lunchen 
serveras mellan 11.30-15.00
» Buffé, bara att sätta sig - pris 129 kr
Buffén serveras 18.00-23.00.
» Nattamat från 18 till c:a 23 och 
kostar 95 kr.

THOMAS SALLANDER (20-21)

Göran Selldén offererade 
Bo Sundell en grekgåva i 
silverbarometer nr 5, en grekgåva 
Bo tog emot utan att tänka sig 
för.

25. Nord [ ED
Öst-Väst ] Kkn543
 { kn3
 }ED93
[ K1065  [ kn872
] ---  ] D9762
{ EKD108  { 94
}10872  }54
 [ 943
 ] E108
 { 7652
 }Kkn6

Väst Nord Öst Syd
Thomas Björn Bo Göran
Sallander Wenneberg Sundell Selldén

 1} Pass 1NT
2{ Dbl Pass 2]*
Pass 4] Pass Pass
Pass

Utspel: Ruterkung

Stark klöver inledde. 1 sang förnekade 
fyrkorts högfärg varför 2 hjärter på 
upplysningsdubblingen berättade om 
tre kort.

TÄVLINGSBIDRAG

Grekgåva

Väst fortsatte med ruteress och 
ruterdam. Göran Selldén stal i med 
trumfknekt på bordet. Det är nu lätt 
hänt att man, såsom Öst gjorde, stjäl 
över men det är inte bra. Trumfsitsen 
upptäcks varefter hjärternio maskas ut 
för hemgång.

Sakar man istället klöver och inte 
accepterar grekgåvan får spelföraren 
det betydligt jobbigare, speciellt om 
han inbillar sig att Väst har hjärterdam.

Bo Sundell - tog tacksamt emot gåvan...

Essihälsar
Plocka undan efter er när ni har fikat! Släng skräp i papperskorgarna och ställ 
tomglasen i backarna!
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JAN-ERIC GRANWALD

33. Nord [ D964
Ingen ] KDkn10
 { EK75
 }6
[ E102  [ 5
] 2  ] 7653
{ 109843  { Dkn6
}10854  }EKkn93
 [ Kkn873
 ] E984
 { 2
 }D72

TÄVLINGSBIDRAG

Effektiv bridge

Väst Nord Öst Syd
Margareta Ann Christina Cecilia
Ehlin Rimstedt Pettersson Rimstedt

 1{ 2} 2[
3} 4[ Pass Pass
5} Pass Pass 5[
Dbl Pass Pass Pass

Utspel: Hjärtertvå

SM-segrarna för damer, Christina 
Pettersson-Margareta Ehlin, spelar 

en enkel men effektiv bridge. Båda 
är drivna kortspelare och har en 
aggressiv budstil. På ovanstående 
bricka fick de en delad topp efter 
att korrekt ha drivit Ann och Cecilia 
Rimstedt till 5 spader som Christina 
dubblade.

Efter att spelat ut sin singelhjärter 
ingrep Margareta Ehlin med trumfess 
och spelade in Christina Pettersson 
på klöverkung för hjärtervända och en 
betande stöld.

JAN-ERIC GRANWALD

Bridge med juniorer brukar vara 
fartfylld. Erik Bergengren har 
nyligen lämnat junioråldern men 
har ännu inte glömt hur man där 
sätter krydda på tillvaron.

42. Öst [ 982
Alla ] D108543
 { kn872
 }---
[ kn3  [ K10654
] Ekn62  ] K97
{ E6  { D
}D10643  }Ekn75
 [ ED7
 ] ---
 { K109543
 }K982

Väst Nord Öst Syd
Björn Jan-Eric Thomas Erik
Andersson Granwald Karlsson Bergengren

  1[ 2{
Dbl 5}* Dbl Pass
Pass 5{ Pass Pass
Dbl Pass Pass Rdbl
Pass Pass Pass

Utspel: Spaderknekt

Efter en trög start i måndagens 
silvertävling fick jag och min partner 

TÄVLINGSBIDRAG

Actionsavslutning med räv

Erik Bergengren flyt i spelet och de 
tre avslutande ronderna var fyllda 
av action. Klimax nåddes i den näst 
sista ronden då vi mötte det mycket 
sympatiska paret Björn Andersson-
Thomas Karlsson.

Före sitt avslutande pass frågade 
Thomas Karlsson om Erik Berggren 
druckit något? – Nej, men han tror att 
han lever kvar i junioråldern, svarade 
jag.

Spelet gick snabbt. Två spaderstick, fyra 
klöverstölder och tre hjärterstölder 
gav Erik följande slutläge:

42. Öst [ 9
Alla ] D108
 { ---
 }---
[ ---  [ K106
] E  ] ---
{ E6  { D
}D  }---
 [ 7
 ] ---
 { K109
 }---

Ruterkung i disken fällde damen för 
jämn hemgång och 1000 poäng.
Spelar Väst ut trumfess och fortsätter 
med mera trumf blir resultatet 2 straff, 
600 till Öst-Väst. 

(Inte undra på att artikel-
författaren tycker att Öst-Väst är 
mycket sympatiska. Red)

Jan-Eric Granwald - artikelförfattare och junior?
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Tipspromenad
Gå på tipspromenad du också. Fina 
priser att vinna. Start och målgång 
vid informationsdisken. Lycka till och 
ha en trevlig runda i skogen.

Silvertävling 6
Den sjätte silvertävlingen var en 
IMP över fältet som spelades på 
torsdagen. Kul att se gott om damer 
(nåja, två i alla fall!) i toppen!

1. Kim Bensby – Sara Fritsberg
2. Janet de Botton – Gunnar Hallberg
3. Tommy Hagström – Hans Kvick
4. Anders Ljung – Krister Ahlesved
5. Christer Swensson – Rolf Carlsson

HJÄLP!
Vänligen försök hjälpa till genom 

att städa av ditt bord när du spelat 
klart ronden. 

Våra funktionärer städar lokalen 
flera gånger om dagen och det 

räcker ändå inte.  Den som lider är 
spelaren som kommer efter dig till 

ett bord fullt med skräp.

Därför, bär med dig det du tagit till 
bordet. Sopkorgar står utplacerade 

i hela lokalerna. Är du rökare så 
fimpa i utplacerade hinkar och 

ingen annanstans!

TACK FÖR HJÄLPEN!

Ingen med tolv rätt!
Årets upplaga av Chairman’s Cup 
visade sig vara svårtippad. Närmast 
kom Claes Bodin, som fick ihop 11 
rätt. Claes visste att vinnarna skulle 
vara våra polska vänner, men eftersom 
det enda till rätta svaret (Werdelin i 
åttondel) bara renderade 1 poäng blev 
det summa 11 totalt.
Bättre lycka nästa år, allihopa!

ULF NOHRÉN

97. Öst [ 872
Ingen ] EK
 { K985
 }ED109

 [ K653
 ] D10962
 { E1064
 }---

Väst Nord Öst Syd
Emma Jenny Mats Ulf
Sjöberg Evelius Sjöberg Nohrén

  Pass Pass
1[* Dbl Pass 4]
Pass Pass Pass

Utspel: Rutersju

1 spader lovade fem kort! Den 
upplysningen bestämda sig Ulf för 
att utnyttja. Han vann utspelet, 
inkasserade topparna i trumf, stal en 
klöver, trumfade ut med hjärterdam 

Opålitligt kvinnfolk
TÄVLINGSBIDRAG

och spelade låg spader från handen 
för att bryta förbindelsen. Emma vann 
med spaderknekt och fortsatte med 
rutertre till kung. Nu spelade Ulf ruter 
som elegant slutspelade Öst. – Jag 
sakar två spader på den framtvingade 
klövervändan. Men icke. Hela given:

97. Öst [ 872
Ingen ] EK
 { K985
 }ED109
[ EDkn4  [ 109
] 874  ] kn53
{ 73  { Dkn2
}K632  }kn8754
 [ K653
 ] D10962
 { E1064
 }---

Mats Sjöberg plockade fram spadertio 
som bara inte kunde finnas hos 
honom. En straff.

- Man ska aldrig lita på flickor, 
avslutade Ulf berättelsen.

Ulf Nohrén - har slutat lita på flickor. Undrar vad Jenny säger...
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Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Tag ruteress och trumfa ut. Inkassera 
sedan topparna i klöver. Hela given:

 [kn5432
 ]43
 {E54
 }K32
[8  [76
]KDkn1098765 ]E87
{10  {KDkn987
}108  }Dkn954
 [EKD109
 ]E2
 {987
 }E76

Spela sedan hjärtertvå (Ni bekände 
väl med hjärteress i första stick?). 
Väst fastnar och spelar mot 
dubbelrenons. Ni tackar för hjälpen 
och sakar klöver från en hand 
och ruter från den andra handen. 
Nästa hjärter stjäl är också mot 
dubbelrenons så att ruterförloraren 
definitivt går upp i rök.

PROBLEM 2
Ni vinner hjärteress och trumfar 
ut i två drag. Öst sakar en hjärter. 
Därefter följer ess och kung i 
ruter. Sitter färgen 3-2 är det inga 
problem. Knappast heller om Väst 
har fyrkorts ruter eftersom man kan 
peta in honom på fjärde rutersticket 
för klöverfavör. Men hur bör man 
fortsätta om Öst visar sig ha 
fyrkorts ruter?

Eftersom Väst har mindre antal kort 
i klöver och spader är det odds 
för att han ska ha klöverdam. Bäst 
hemgångschans får ni om ni toppar 
klövern och spelar en tredje rond. 
Stämmer era förhoppningar kommer 
Väst in och ger favör.

EM-biljetter snart slut
NYHETER FRÅN HELA VÄRLDEN

INRIKES

FIFFEL AV ASTRAZENECA?
EU misstänker att läkemedelbolaget 
AstraZeneca har försökt undanhålla 
billigare versioner av sin storsäljare 
magsårsmedicinen Losec i Europa. 
EU-kommissionen har inlett 
en undersökning i frågan och 
AstraZeneca måste svara skriftligt på 
anklagelserna. 

NEGERBOLL GRANSKAS AV DO
Ett konditori i Sjöbo har anmälts 
till Diskrimineringsombudsmannen 
(DO) för att de säljer vad de kallar 
”Negerbollar”. Nu ska DO undersöka 
om en ny lag kan användas för att 
stoppa namnet. 

SVENSK HÄKTAD FÖR TERRORISM
En 37-årig svensk sitter sedan drygt 
en månad häktad i Storbritannien 
misstänkt för terrorism. 
Svensken greps den 18 juni i 
Folkestone. 

UTRIKES

SADDAMS DÖTTRAR HAR FÅTT ASYL 
Den störtade irakiske diktatorn 
Saddam Husseins döttrar - Raghad 
och Rana - anlände på torsdagen till 
Jordanien där de har fått asyl, uppgav 
en företrädare för det jordanska 
hovet. 
De båda kvinnorna hade nio barn med 
sig. Kung Abdullah har gått med på 
att ta emot dem ”av humanitära skäl 
och till följd av det svåra läget i deras 
hemland”, sade den anonyme källan.  

”AL-QAIDA STARKARE EFTER IRAKKRIG”
Usama bin Ladins terrornätverk 
al-Qaida kan ha vuxit sig starkare 
på grund av USA-koalitioens krig i 
Irak. Den slutsatsen meddelade en 
brittisk parlamentarisk kommitté på 
torsdagen. 
Konflikten ”kan ha ökat al-Qaidas stöd 
bland muslimer kring Persiska viken 
och på andra ställen” heter det. 

NORDKOREA VILL DISKUTERA KÄRNVAPEN
Nordkorea är villigt att diskutera 
landets kärnvapenprogram. Det sade 
en talesman för det amerikanska 
utrikesdepartementet på torsdagen. 

SPORT

RUSNING EFTER EM-BILJETTER
Vill du ha biljetter till fotbolls-EM nästa 
sommar är det dags att sätta fart. Mer 
än 270 000 biljetter är sålda och 13 
av de 31 matcherna är redan slutsålda. 
EM-slutspelet spelas i Portugal mellan 
12 juni och 4 juli då finalen spelas. 
Sverige ligger bra till för att kvalificera 
sig och har tre matcher kvar i EM-
kvalet. San Marino, Polen och Lettland 
står för motståndet i de avslutande 
matcherna. 

CAROLINA NOBBAR GULDCHANSER
Carolina Klüft skulle kunna ta nio 
individuella medaljer på SM. I grenar 
som 100 m, 200 m, 400 m, 100 m 
häck, 400 m häck, längd, tresteg, höjd 
och spjut skulle Växjötjejen var en 
självskriven medaljkandidat.
- Absolut, hon skulle kunna ta medalj i 
alla de där grenarna. Hon är ju till och 
med Sverigeetta i spjut i år, säger Ulf 
Karlsson, förbundskapten.
Men kroppen och tidsschemat 
omöjliggör en sådan satsning. ”Carro” 
nöjer sig i stället med att delta i fyra 
grenar under SM-dagarna i Norrtälje: 
100 meter, 100 m häck, höjd och kula.
- Hon avstår helt tävlande under 
söndagen för att kunna satsa mot DN-
galans längdtävling på tisdag. Därför 
väljer hon 100 meter framför 200 
meter, avslöjar Karlsson.

DANSK SKALLE
Den förre Malmö FF-spelaren, danske 
Brian Steen Nielsen, kommer att 
åtalas för misshandel. Det blev klart på 
torsdagen.
Brian Steen Nielsen riskerar upp till 
40 dagars fängelse efter att han skallat 
den dåvarande lagkamraten Nicolaj 
Hust i samband med en fotbollsträning 
med Århus i förra veckan. Hust får nu 
tandläkarbehandling och letar ny klubb.
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Bridgeweekend
på BK S:t Erik

som inbjuder till

MIXEDSILVER 
14 augusti, 12.00

och

SILVERBARRO
15 augusti, 15.00

För båda gäller:
42 brickor med matpaus.
Startavgift 170:-/spelare.

Priser: minst 50% 
av startavgifterna.
Ingen föranmälan.

och

PLATTLIRET
16-17 augusti

Start 11.00 på lördagen 
och slut kring 16.00 på 

söndagen.
Anmälan till:

bridge@sterik.a.se eller
08-650 97 79.

Vid 90 par mer än 
55 000 SEK i pengapriser!

Välkommen!

FREDAG 1 AUGUSTI
1.   2 Partille 
2. 1   Kris Kristofferson
3.  X  Vesuvius
4. 1   Björn Nordqvist
5. UTGÅR  Vatten är inget grundämne
6.  X  76
7.   2 Färger
8. 1   Oskar Kokoschka
9.   2 8
10.  X  Rökviken
11. 1   Kristtron
12.   2 1899-1902

Endast svar inlämnade före 19.00 deltar i 
tävlingen.  Glöm ej att skriva upp namnet på ditt 
tävingskort som du erhåller i informationsdisken. 
En vinnare varje dag (lottas ut om flera har 
samma antal rätt) får en bridgemugg eller 
boken ”En giv för framtiden”. Förlorar man 
lottdragningen får man en kortlek. Igår vann Jan 
Hegethorn med alla 11 rätt. Följande hade också 
11 rätt Hans Andersson, Stella Hathorn, Peter 
Backlund och Kjell Swanström och får alltså en 
kortlek. Grattis och till övriga önskar vi lycka till 
nästa gång.  

Rätt svar på tipspromenaden

SM-LAG FÖR SENIORER

Ragnar - vann efter hård kamp

Svenska Mästare lag Ragnar: Från vänster: Lennart Nilsson, Sylve Larsen, Ragnar Johansson och Bo Lindberg

SLUTRESULTAT

1. RAGNAR 83
Lennart Nilsson, Sylve Larsen, Ragnar Johansson 
och Bo Lindberg

2. HALLÉN 81
Sture Ekberg, Hans-Olof Hallén, Lars Alfredsson 
och Bernt-Åke Jansson

3. BRETZ 75
Per Bretz, Sture Rundgren, Sune Fager, Hans-
Olof Sanderfeldt och Ola Ekman

4. Lindberg 70
5. Sundsköping 66
6. Jösse 65
7. Frissorna 62
8. Kämpe 59
9. Kvartetten 58
10. Swenson 57
11. Abee 50
12. Siwe 50
13. Republiken 47
14. Glyssner 46
15. L-å-g 41
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Under Bridgefestivalen i Malmö 
nästa år ska svenska och danska 
bridgespelare gemensamt 
försöka slå ett världsrekord: 
att anordna världens största 
landskamp!

Det nuvarande rekordet för partävling 
lär vi inte slå. Det är över 700 par, 

BULLEN HÅLLER MALMÖ GRYTAN KOKANDE

Nu ska vi in i Guinness rekordbok!
och innehas av Holland. Jättetävlingen 
hölls för ett par år sedan, spelplatsen 
var Ajax hemma-arena i fotboll, de 
använde hela innerplanen som var 
proppfull med bridgebord och spelare. 
En imponerande syn.

Tanken är att lika många svenska som 
danska par ska ställa upp. Alla danska 

ANETTE SVENNINGSSON, VAGGERYD

gästar sitter stilla i ett väderstreck, 
medan de svenska flyttar på sig i det 
andra.

42 brickor ska spelas, och den nation 
som vinner landskampen får givetvis 
någon tjusig pokal. Dessutom erhåller 
alla spelarna i den segrande nationen 1 
guldpoäng.

Örebro-gossarna Johan Pihl och Mikael 
Parkeman är redan anmälda till landskampen.
- Jag såg om det på Nätet, berättar 
Mikael. Det var länge sen vi anmälde 
oss. Det är ju en jättekul grej!
- Ja, ska vi ha guldpoäng så…, säger 
Johan och suckar. Micke och Johan 
har paus från SM-parkvalet när Bullen 
fångar dem, och det går lite trögt.
Båda ser fram mot Bridgefestivalen i 
Malmö som helhet, men tycker att det 
behövs mer information om boende, 
priser etc. De har inte heller hört så 
mycket snack om Malmö. Än.
- Jag tror intresset för Malmö kommer 
att ta fart nu när den här SM-veckan 
är över, säger Johan. Det är först nu 
man börjar tänka framåt.

EVA GLANS, ORUST

- Hm, det här vet jag inte om jag 
känner igen…men det låter ju som en 
skojig idé!
- Vi vet inte säkert om vi ska åka till 
Malmö än. Det är ju så trevligt här!

- Det där har jag inte hört något om!
- Men det skulle ju vara roligt att spela 
en sån tävling. Det gör jag nog, om vi 
åker till Malmö, vill säga!

BJÖRN WENNEBERG, STOCKHOLM

Ska du spela landskampen?

- Ja det är ju den där jättelandskampen. 
Absolut, om den inte krockar med 
något annat.
- I Malmö hoppas jag väl på spel i 
Chairman’s Cup…eller varför inte 
seniorlandslaget!
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Hasse Persson och Filosofens System
Hasse Persson har fått sitt liv helt 
upp och nedvänt. Han har fått 
reda på att han är en kortspelare! 
Och att hans föräldrar inte alls 
dött i en bilolycka, utan blivit 
mördade av en viss Svarte Petter, 
som fuskat till sig en seger i en 
stor bridgetävling.
Hasse förstår inte mycket av den 
nya, konstiga värld han hamnat i. 
Alla känner igen honom. Han har 
fått en budlåda. 
Hasse ska börja på Galtholmens 
skola för kortspel och 
kortkonster. Väl framme blir han 
hånad av Magister Spärr, lärare 
vid skolan, och Drag, en otrevlig 
spader-elev.

De följande två veckorna var de 
jobbigaste Hasse någonsin upplevt. 
Magister Spärr, som undervisade i 
System och Konventioner, gjorde 
allt för att göra livet så hemskt för 
Hasse som han bara kunde. Till Hasses 
förtret hade de dessutom gemensam 
undervisning med alla spaderna, och 
Drag var aldrig sen att fnissa och 
peka finger när Hasse villade bort sig 
i en reläskevens eller passade på ett 
kontrollbud.
’Han kan ju ingenting,’ hörde han Drag 
väsa till sina kumpaner. ’Så går det när 
man beblandar sig med Trugglare!’
Hasse begrep inte vad som var så 
hemskt med Trugglare. Hans egen 
fosterfamilj var visserligen den 
vidrigaste i världen, men det hade ju 
inte göra med att de inte spelade kort. 
Det var ju för att de var idioter.
’Bry dig inte om dem,’ sa Henrietta. 
’Många av världens största kortspelare 
var Trugglare från början. Det har inte 
ett dugg att göra med var man är född 
eller vilka ens föräldrar är. En del är 
nästan helt värdelösa fast båda deras 
föräldrar är Stormästare.’
Och det var inte bara Spärrs lektioner 
som var svåra. Hasse hade fullt sjå 
att hänga med i alla ämnen. Det var 
Allmän Kortkunskap, Spelteknik, 
Förhandling och Bluff, och Försvar 
mot Bluff och Båg .

Magister Kvist, som undervisade i 
Försvar mot Bluff och Båg, hade ju 
Hasse redan träffat när han var ute 
med Harvid. Kvist verkade om möjligt 
ännu mer nervös nu.
’Ja ock ock ock,’ var hans favoritreplik.
Ronny berättade att Kvist blivit knäckt 
när han försökte lära sig sitt yrke 
så att säga från grunden. Han hade 
spelat med de tuffaste och hårdaste 
pokergängen, där fusk och mord var 
vardag. Ingen visste väl riktigt vad som 
hade hänt, men Kvist hade kommit 
tillbaka som en annan människa.

Det var på en av Spärrs lektioner 
Henrietta märkte att något underligt 
var i görningen. Spärr orkade inte 
ens bråka på dem. Han sneglade gång 
på gång mot ett stort skåp, som var 
försett med ett rejält lås. Utanpå 
skåpet satt en innehållsförteckning, 
och Hasse hade sett att det mest 

innehöll gamla, daterade system. Det 
konstigaste var att Harvid, som inte 
heller tålde Spärr, vankade av och an 
utanför klassrummet, nästan som om 
han vaktade dem.
’Vad är det med Spärr?’ sa Henrietta. 
’Han är sig inte lik!’
Ronny sneglade på skåpet. 
’Det finns nåt där,’ sa Ronny. ’Något 
som nån är ute efter…’
’Men vad?´ sa Ronny. ’Där finns ju bara 
en massa gammal Culbertsson och 
annat tjafs. Gamla system har väl ingen 
någon nytta av numera?’
Henrietta bet sig tankfullt i läppen.
’Om inte någon plösligt har hittat 
filosofens system,’ sa hon. ’Det skulle 
många vilja lägga vantarna på’.

Mer om Hasse kommer i 
morgondagens bulle!
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