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Hur kom du på idén med fonden?
 – När jag nåddes av de tragiska 
nyheterna om Magnus bortgång blev 
jag bestört. Jag ville starta något som 
helgade hans minne och samtidigt 
gagnar återväxten inom svensk bridge.
 Vilken koppling hade du till 
Magnus Göransson?
 – Om minnet inte sviker, så träffa-
des vi första gången på ett juniorläger 
på Billingehus i mitten eller slutet av 
1980-talet. Det gick inte att ta miste 
på Magnus närvaro. Han var trivsam, 
alltid med ett leende och hans posi-
tiva utstrålning smittade av sig på oss 
andra. Alla vi andra hade så mycket 
roligare och trevligare tack vare dessa 
egenskaper. Jag kan inte säga att jag 
kände Magnus privat, det var mest i 
bridgesammanhang vi träffades, men 
han gjorde ett starkt intryck.  
 Hur ska fondens medel användas på 
bästa sätt?
 – Som ett understöd till alla de 
ovärderliga eldsjälar som ger bort så 
mycket större värden än pengar, d v s 
deras tid, hängivenhet och engage-
mang. I någon mån hoppas jag fonden
uppmuntrar till idéer, lusta och kreati-
vitet, som idag sannolikt bromsas  
p g a brist på kapital.

 De som, enligt ditt öns-
kemål, förvaltar fonden 
är Lasse Persson och 
Roger Wiklund. 
Varför?
 – Jag växte upp 
med Lasse och Roger 
i Falkenberg och 
känner dem väl. Lasse 
har haft minst sagt goda 
influenser på mig. Jag har 
otroligt mycket att tacka 
honom för. Mitt förtroende för 
att de förvaltar fonden på bästa sätt 
är fullkomligt.
 Du bor sedan flera år i Las Vegas, 
USA. Vad gör du i Vegas?
 –  Jag är grundare och ägare av 
Metric Gaming (www.metricgaming.
com) och B2B Software-As-a-Service, 
båda bolag inom spelbranschen. Vi 
har kontor i Stockholm och Las Vegas 
med totalt 50-talet anställda. Per-
sonligen arbetar jag med affärs- och 
produktutveckling.
 Vad har bridgen betytt för dig?
 – Otroligt mycket, skulle jag vilja 
säga. Först och främst är spelet både 
fantastiskt kul och estetiskt. Det är ju 
något av en subkultur, så tillhörighet, 
massor av vänner (de allra flesta finns 

kvar 
20-25 

år senare) 
är andra upp-

skattade följder. Sedan ger bridgen en 
intellektuell stimulans med logiskt och 
kreativt tänkande. ”Hjärnjogging”, 
som Max Ödlund finessrikt beskrev 
det, håller oss unga längre. 
 Hur mycket bridge spelar du själv 
numera?
 – Tyvärr vid alldeles för få tillfäl-
len, ungefär 2-3 gånger om året. Jag 
har fullt upp med jobb och familj 
(fyra söner). Men man blir aldrig för 
gammal för bridge, så jag syns säkert 
mer frekvent vid de gröna borden om 
10-talet år igen!
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Martin de Knijff (bilden) skänker årligen 100.000 kr under fem år, öronmärkta 
för svensk juniorbridge. Pengarna sätts in i Magnus Göranssons juniorfond, 
den fond Martin instiftade i samband med Magnus bortgång. Utöver det har 
Martin satt in ytterligare 62.000 kr, samma belopp som  
allmänheten skänkte till fonden under 2014. 

En dryg halv miljon kronor  
till svensk juniorbridge


