
Historik om Piteå Bridgesällskap från 1937 - 2001  

sammanställd av Pege Lundh.  

  

  

  

# Piteå BS länets äldsta klubb bildades 1937 av ett gäng bridgeeldsjälar med frisör-mästaren Nils 
Jansson i spetsen. "Mäster Nisse" blev sedan klubbens ordförande i drygt 20 år. Influensen om bildandet 
av en bridgeklubb kom söderifrån, från Skellefteå, som är en av Norrlands äldsta klubbar och på den tid 
det begav sig en av de spelmässigt starkaste. Även Piteå hade stor slagstyrka med kämpar som Nisse 
Jansson, Tore Lövgren, Axel Wirén och Göte Nordlund. Före kontraktsbridgen och sällskapets bildande 
hade man i Piteå spelat auktionsbridge ett antal år.  

  

# 1943 bildades Norrbottens Bridgeförbund och klubbutbytet som från 1937 varit med klubbarna i 
Skellefteå och Byske vändes nu mot det egna länet med DM-finaler och SM-kval. Under klubbens första 
10 år hade man med nämnda personer som portalfigurer stora framgångar. Säsongen 1938/39 vann 
Tore Lövgren-Göte Nordlund norrlandsdelen av Culbertson - mästerskaper.  

  

# När bridgeintresset var som störst fanns det även klubbar i Hortlax, Infjärden och Öjebyn. Piteå BS 

hade då upp till 4 divisioner. Liksom alla andra bridgeklubbar drabbades PBS av TV-hysterin under hela 
60-talet. Bridgen i kransorterna lades ner och medlemsantalet i PBS sjönk. Med nybörjarkurser varannat 
eller vart tredje år har medlemsantalet de senaste två decennierna varit stabilt 40-50. Snittåldern är 
dock hög och ger anledning till oro. 

  

# Spellokaler har under åren varit Ernsts café, Hjalmars cefé, Statt, Gotis, Källbo, Busstationen, 
Norrmalmias foajé och nu sedan 25 år tillbaka Stadshusets foajé. Här spelas också inbjudningstävlingar, 

DM-finaler, klubbmatcher och lagtävlingar. Dagbridgeverksamheten har spelat i Forum-lokalen på 
Norrmalmsområdet och nu sedan snart 10 år tillbaka i Fritids lokal Lyan i Strömgården.  

  

# 50-årsjubiléet firades med en guld- och rallytävling i dagarna två i Folkets hus. De mest minnesvärda 
händelserna från den tävlingen är fullmäktigeordföranden och bridge-novisen Axel Bogrens bländande 
invigningstal om bridge och brickan där Skellefte-borna Manke Andersson-Allan Burman spelade 7 hjärter 

med hemgång mot Börje Söderholm-Birger Lindgren Piteå BS. Fyra stormästare vid bordet märkte aldrig 
att trumfässet var borta!  

  

# På lördagskvällen hade PBS stor jubileumsfest på Statt med c. 100 inbjudna gäster. Karl Folke Asplund 
och Harry Långström hedrades med Norrbottens Bridgeförbunds hederstecken.  

  

# Mest känd av PBS medlemmar genom tiderna är förutom Nisse Jansson, stormästaren Börje 

Söderholm. Börje hann vara ordförande i PBS, i Norrbottens Bridgeförbund och i Svenska 
Bridgeförbundets ungdomskommitté. Han var även i många år ende ordinarie styrelseledamot norr 
Stockholm. När Börje lämnade sina uppdrag i Svenska belönades han med dess högsta utmärkelse, guld 
med lagerkrans. Förutom Börje har Piteå BS haft eller har följande stormästare, Birger Lindgren, Sune 
Byngs och Börje Nyman.  

 


