
Roman Key Card Blackwood (RKCB 1430) 
 

I den här minikursen kommer du att få lära Dig en av de mest använda 

konventionerna inom tävlingsbridgen – Roman Key Card Blackwood (eller RKCB). 

 

RKCB är en slamkonvention som är tänkt att användas i slambudgivningar. 

Slambudgivning är en av de absolut svåraste konsterna inom budgivning, många 

rutinerade spelare gör fortfarande fel väldigt ofta när ett slamavgörande dyker 

upp, kom ihåg det! 

 

För att tolv (eller för den delen tretton) stick ska kunna åstadkommas behövs: 

1. Tillräckligt antal stick 

2. Kontroller i alla färger (ess, kung, singelton och renons) 

3. Tillräckligt antal ess (eller kompenserande renonser) 

4. Tillräckligt bra trumf 

 

RKCB har ingenting att göra med de två första punkterna, de måste lösas på annat 

sätt (genom kontrollbudgivning och omdöme), men kan hjälpa er att få koll på punkt 

3 och 4. 

Grunderna med RKCB 1430 

RKCB är en vidareutvecklad essfråga som förutom de fyra essen även inkluderar 

information kring kungen och damen i vår trumffärg. Trumfkungen räknas som ett 

ess. Detta för att man ska kunna undvika slammar där ett ess och trumfdamen 

saknas. 

 

Med några tillägg kan man även få reda på om partnern har någon renons samt hur 

många, och vilka övriga kungar som han eller hon har. 

 

RKCB är precis som klassisk Blackwood en essfråga som äger rum genom att ena 

spelaren i paret bjuder 4NT. Svaren på 4NT-budet skiljer sig dock en hel del. I 

RKCB spelar man med trumfkungen som ett ess, det gör att vi har fem ess att 

redovisa och då ser det ut som följer: 

5Kl visar 1 eller 4 ess av 5 

5Ru visar 0 eller 3 ess av 5 

5Hj visar 2 eller 5 ess, utan trumfdam 

5Sp visar 2 eller 5 ess, med trumfdam 



 

4NT-bjudaren har nu flera möjligheter. Han kan gå ner i trumffärgen om det 

saknas två ess (eller ett ess och trumfdam), bjuda slam om endast ett ess saknas 

eller invitera till storslam om alla ess finns med 5NT. 

 

På svaren 5Kl och 5Ru kan 4NT-bjudaren dessutom fråga efter trumfdamen med 

närmaste bud i en färg som inte är trumf. 

 

Om spader är trumf frågar alltså 5Ru över 5Kl och 5Hj över 5Ru efter 

trumfdamen. Men om hjärter är trumf är det bara 5Ru över 5Kl, som är möjligt att 

fråga efter trumfdamen, om Du siktar mot lillslam. Om Du har funderingar på 

storslam, då kan Du fråga efter trumfdamen med 5Sp över 5Ru.  

 

Tänk på att två ess aldrig får saknas när du frågar efter trumfdamen. Om det gör 

det ska ni ju ändå inte spela slam och då är det fullkomligt onödigt att få reda på 

om partnern har den! 

 

Svaren på trumfdamfrågan (5Ru) ser ut så här med hjärter som trumf: 

4NT - 5Kl  (5Kl visar 1 eller 4 ess) 

5Ru -  

 5Hj  ingen trumfdam 

 5Sp  hjärter Dam samt spader Kung 

 5NT hjärter Dam och ingen Kung 

 6Kl  hjärter Dam samt klöver Kung 

 6Ru  hjärter Dam samt ruter Kung 

 

Om spader är trumf blir svaren på trumfdamfrågan (5Ru) 

4NT- 5Kl   (5Kl visar 1 eller 4 ess) 

5Ru - 

 5Hj  spader Dam samt hjärter Kung 

 5Sp  ingen trumfdam 

 5NT spader Dam och ingen Kung 

 6Kl  spader Dam samt klöver Kung 

 6Ru  spader Dam samt ruter Kung 

  

Lägsta möjliga bud i trumffärgen förnekar alltså trumfdam, bud i en annan färg 

visar trumfdamen samt kungen i den färgen och hopp till slam visar bara 



trumfdamen. Efter detta är det 4NT-bjudaren som väljer kontrakt genom att passa 

eller bjuda trumfen på lagom nivå. 

 

Kom ihåg! 

Om ett ess och trumfdam saknas bör inte slam spelas. 

Sjöbergs 5NT - kungfråga 

Om det inte saknas något ess och trumfdamen är under kontroll kan essfrågaren 

invitera till storslam med 5NT. 

 

Du kan här använda samma skala som i nybörjarkursen (alltså 6Kl = ingen kung o.s.v.) 

men det finns möjlighet att få bättre precision genom att använda ”Sjöbergs 5NT - 

kungfråga”. 

 

Om ni väljer att använda denna konvention visar den utfrågade vilken/vilka kungar 

han eller hon har istället för hur många. Ibland är det ju som så att vissa kungar är 

viktigare än andra. Om Du har EDkn109 i en sidofärg är det bra att partnern kan 

visa upp den kungen, då har ni ju fem säkra stick där! 

 

Svaren på 5NT enligt Sjöbergs 5NT ser ut så här: 

 6 i ny färg visar Kungen i denna färg 

 6 i trumf visar inga sidokungar under trumffärgen 

 7 i trumf visar två kungar som ser användbara ut eller alla tre 

 

Om spader är trumf blir svaren på 5NT så här: 

 6Kl  Klöver Kung 

 6Ru  Ruter Kung 

 6Hj  Hjärter Kung 

 6Sp Ingen kung 

 7Sp  Två användbara eller alla tre 

Renonsvisning 

Som Du kanske har märkt finns det inga högre svarsbud definierade på 4NT över 

5Sp. Det är för att 5NT och högre bud är lite speciella, de visar alla en renons. 

Renonser kan vara mycket nyttiga i slambudgivningen. De kan ju fungera som ett ess 

då man inte behöver förlora något stick i den färgen. 

 

Skalan ser ut så här: 



 5NT visar en renons samt ett udda antal ess 

 6 i ny färg visar renons i färgen samt ett jämnt antal ess 

 6 i trumf visar renons i en färg över trumfen samt ett jämnt antal ess 

 

Om hjärter är trumf blir alltså svaren: 

 5NT visar en renons samt 1 eller 3 ess 

 6Kl visar renons i klöver samt 2 eller 4 ess 

 6Ru visar renons i ruter samt 2 eller 4 ess 

 6Hj visar renons i hjärter samt 2 eller 4 ess 

 

Förhoppningsvis har svarshanden redan hunnit visa vilken färg som han eller hon är 

kort i, till exempel via ett splinterbud, och därmed kan essfrågaren se vilken färg 

det är som renonsen finns i över 5NT. 

 

Hur många ess svarshanden har kan troligtvis också räknas ut och därmed kan man 

komma i rätt kontrakt! 

 

Några exempel 

 
Exempel 1 

Väst giv 
 

  

ED97 

E8 

109 

EKkn76  

K8632 

KD10 

K32 

D4 

 

 

 

Väst öppnar budgivningen med 1Kl och Öst bjuder 

1Sp. Med trumfstöd och 20 hsp bjuder Väst 4Sp. 

Öst är nu slamintresserad och bjuder 4NT enligt 

RKCB 1430. Med tre ess svarar Väst 5Ru. Öst som 

fortfarande är slamintresserad om Väst har 

trumfdamen, frågar efter den med 5Hj. Väst som 

har trumfdamen och klöverkung bjuder 6Kl. Öst 

avslutar budgivningen med 6Sp. 

 



 
 

 

Exempel 2 

Väst giv 
 

  

E97 

ED54 

K9 

Ekn32  

6 

K10632 

EDkn72 

K9 

   

 

 

Väst öppnar budgivningen med 1Hj och Öst bjuder 

2NT enligt Skrot Stenberg. Väst visar sin starka 

balanserade hand med 3Ru. Öst visar sin spader 

singelton med 3NT och Väst kontrollbjuder 4Kl. Öst 

bjuder 4NT enligt RKCB 1430 och får svaret 5Ru (0 

eller 3 ess). Med tanke på Väst starka hand, måste 

det vara 3 ess. Öst som är storslamsintresserad om 

Väst har trumfdamen och ruterkung, frågar efter 

detta med 5Sp (!). Väst som har trumfdamen och 

ruterkung bjuder 6Ru. Öst avslutar budgivningen 

med 7Hj. 

 
Exempel 3 

Väst giv 
 

  

EK64 

Ekn84 

E105 

E4  

10 

K532 

K9 

KDkn762 

 

 

 

Väst öppnar budgivningen med 2NT och Öst frågar 

efter 4-korts högfärg och Väst svarar 3Hj. Öst blir 

slamintresserad och bjuder 4NT enligt RKCB 1430. 

Med fyra ess svarar Väst 5Kl. Öst som ser 

storslammen med trumfdamen hos Väst, frågar 

efter den med 5Ru. Väst som saknar den, bjuder 

5Hj. Öst avslutar budgivningen med 6Hj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna skrift är en omarbetning av SBFs Minikurs om essfrågan RKCB 0314. 


