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På elskoter  
genom stan
Nu har min man precis hoppat på en elskoter och susat i väg 
mot hotellet Shutters Inn för att ta ett glas vin med en kompis. 
Restaurangen ligger knappt två kilometer från oss och elsko-
tern är snabbare än apostlahästarna och kräver inte att man 
kör runt kvarteret i en kvart för att hitta parkeringsplats. Nu 
säger ni att en gammal god cykel skulle vara minst lika bra, 
men i det varma klimatet i Kalifornien skulle det leda till att 
Magnus kom fram dyblöt av svett.

I USA är elskotrarna just nu bland det hetaste i upp-
startsvärlden bland både entreprenörer och riskkapitalister. 
De finns överallt här i Santa Monica, det är sällan man behö-
ver gå längre än ett kvarter för att se en. Har man bråttom är 
det bara att öppna appen hemma och där se var närmaste el-
skoter befinner sig och hur mycket batteri som finns kvar i 
den. Otroligt praktiskt. Vill man tjäna en liten extraslant kan 
man dessutom anmäla sig som skoterladdare och ta hand om 
de skotrar som behöver mer el i batteriet. Räkna med mellan 
5 och 20 dollar per skoter.

Det här låter som en lycklig saga: Kalifornienborna lämnar 
bilen hemma och tar sparcykeln i stället! Alla är ändå inte över-
ens om att detta är det bästa som hänt. Folk använde nämligen 
skotrarna som om de ömsom var fordon, ömsom människo-
ben. De kör från trottoaren ner på gatan och upp på trottoaren 
igen. De smyger upp bakom en och skrämmer livet ur män-
niskor och hundar och krockar överraskande ofta med bilar.

Nu har staden börjat skapa elskoterfria zoner och polisen 
haffar förare som kör utan hjälm, utan körkort, är under 16 år 
eller är fler än en på skotern. Regelrätta razzior kan fånga in ti-
otals vårdslösa förare. Santa Monica-borna samlar nu också in 
namn för att helt förbjuda skotrarna. I San Francisco finns det 
redan ett tak för hur många elskotrar det får finnas i staden.

Enligt Veckans Affärer kommer Uber att satsa på elcyklar 
i Berlin och sedan sprida dem över resten av Europa. I Stock-
holm finns redan elskoterbolaget Voi så räkna med att nästa 
sommar också se skotrarna i Helsingfors. Kom bara ihåg att 
inte köra på trottoaren och att använda hjälm.

PePPe Öhman
Bloggar på amerika.blogg.hbl.fi
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Annorlunda blåst
När vinden vräker skyltar över gatan,
när vandrare får hålla i sin hatt,
när stjärten blåser upp och ner på skatan,
när ingen vind går hem fast det blir natt,

då måste det ha hänt nånting med tiden,
och stillheten vi vant oss vid är slut.
Visst började september härförliden
men världen ser så sommaraktig ut.

Gromit

Bridge är ingen stor gren i Finland 
och de som spelar är inte precis ung-
domar längre. Men ute i världen är lä-
get lite annat, Svenska Bridgeförbun-
det har närmare 30 000 medlemmar 
och i Nederländerna, Polen och Isra-
el lärs spelet ut i skolorna. Det vore 
ingen dum idé i Finland heller, tyck-
er juniorvärldsmästaren Erik Hans-
son, som går i gymnasiet Lärkan men 
representerar Sverige i landslagssam-
manhang.

– Bridge handlar om både matema-
tik och psykologi, man måste kunna 
räkna sannolikheter och tolka både 
sin medspelare och mot spelarna, sä-
ger 18-åriga Erik Hansson.

Han vet vad han talar om. Erik har 
spelat bridge i fem år och vunnit guld 
både i EM i Slovakien i fjol och VM i 
Kina tidigare i år. Fast själv ser han 
sig fortfarande som nybörjare. Erik 
Hansson har dubbelt medborgarskap, 
han är född i Sverige men har bott i 
Finland tillsammans med sin mam-
ma sedan han var liten. Nu går han 
tredje och sista året i Gymnasiet Lär-
kan och siktar på att ta studenten näs-
ta vår. Förutom bridge spelar han ock-
så basket i föreningen Vartti-Pantterit.

– Studentskrivningarna börjar 
nästa vecka, jag ska skriva engel-
skan på onsdag och senare också fin-
ska och historia, så jag har inte rik-
tigt hunnit med alla basketträningar 
i höst, medger Hansson.

När han var yngre satsade han me-
ra på basketen och var också bättre på 
spelet då. Nu fördelar han sin tid mel-
lan basket, bridge och gymnasiet. Han 
har valt både långa matematiken och 
fysiken i gymnasiet, men de proven 
skriver han först till våren.

Svensk bridgespelare
Här i Finland spelar Erik Hansson 
bridge i Kulo-Bridge, som håller till på 
Brändö. Han brukar delta i klubbens 
tisdagsspel ibland. Men när det gäller 
bridge är Hansson svensk, han spelar 
för svenska landslaget och brukar del-
ta i bridgeläger och tävlingar i Sverige.

– Min pappa gick en kurs i bridge 
när jag var 13 år. Och eftersom man be-
höver en partner i spelet lärde han upp 
mig, så att vi kunde spela tillsammans. 
Pappa anmälde mig också till ett som-

marläger i bridge och det var bra, för 
där lärde jag mig känna andra ungdo-
mar som har samma hobby.

Bridge är ett kortspel som man spe-
lar parvis. Under en spelkväll brukar 
alla par spela en omgång mot varandra 
och sedan jämför man poängen. Den 
som får mest poäng vinner.

– Bridge är ett svårt spel. Jag är 
långt ifrån bäst i världen, även om jag 
vunnit ett VM för juniorer. Men spe-

let handlar inte om tur, utan om ma-
tematik och logiskt tänkande, man 
kan säga att man spelar om oddsen, 
förklarar Hansson.

I många större klubbtävlingar 
finns en startavgift och summan av 
den bildar sedan prispotten som vin-
naren kammar hem. I internationella 
mästerskap spelar man dock inte om 
pengar, utan där får vinnarna klassis-
ka medaljer.

– Jag har också prövat på att spe-
la om pengar på nätet, på en ameri-
kansk spelsajt. Men oftast deltar jag 
i riktiga spel. I somras var jag med 
om en fyra dagar lång Guldtävling på 
Öland, där deltog ungefär hundra an-
dra par, det var roligt.

Erik har vunnit både 
EM och VM i bridge

 ■ 18-åriga Erik Hansson gillar att 
spela bridge. – Det är ett kortspel där 
man behöver både matematik och 
logiskt tänkande. Bridge handlar inte 
om tur, man lär sig mera ju längre 
man spelar. Foto: Niklas tallqvist

Kortspelet bridge 
har fört abiturien-
ten Erik Hansson ut i 
världen. Han har rest 
till länder som Slo-
vakien, Turkiet och 
Kina tillsammans 
med svenska landsla-
get och kommit hem 
med guldmedalj från 
både EM och VM för 
 juniorer under 21 år.


