
Bridgespelare – ett släkte för sig? 

Vi var 27 medlemmar från SPF Håbo bridgegäng som måndagen den 12 oktober samlades på 
busstationen i Bålsta. Nästan omedelbart kom en buss märkt Birka Cruises och tog oss 
vidare till fartyget Birka Paradise vid Stadsgårdskajen i Stockholm. Fartyget skulle senare 
ta oss till Mariehamn tur och retur. 

Bussarna som kör till fartyget kommer från tämligen avlägsna orter i landet och kör med 
goda marginaler. Det betyder att man vid ankomsten till Stadsgårdskajen oftast har tid att 
först äntra ett mindre fartyg som ligger fast förtöjt intill Birka Paradise. Tid fanns även 
denna gång och vi samlades på det mindre fartyget som lockar med allehanda drycker. Här 
började den egentliga utflykten, när alla i glada vänners lag förhörde sig om varandras 
tillstånd och förväntningar inför resan.   

 

I centrum – vår nestor, CB. Han är inne på sitt 96:e levnadsår och tillhör toppskiktet bland våra 
bridgespelare. En osannolikt alert yngling som gärna tar sig en cigarr och whisky när tillfälle ges. 

 

Alla känner varandra väl och trivs alldeles utmärkt tillsammans, trots alla ”duster” som 
utkämpas vid bridgeborden. Ett mycket väl utvecklat kamratskap är ett signifikant 
kännetecken för denna grupp av SPF:are!  



Så blev det dags att gå ombord på Birka Paradise, inta våra hytter, snabbt byta kläder 
och lika fort bege oss till matsalen för att njuta en utsökt trerätters middag medan 
fartyget började sin färd mot Mariehamn. Efter middagen var det fria aktiviteter, som de 
flesta inledde med en shoppingrond i taxfreebutiken (nästa dag skulle vi vara upptagna av 
intensivt bridgespel). För övrigt fanns det mycket att göra ombord på detta fartyg, som 
angjorde Mariehamn en timme efter midnatt. Två dansorkestrar turades om för att hålla 
resenärerna igång från tidig kväll till klockan 2 på morgonen. Däremellan var det 
uppträdande, bl. a. av dagens gästartist som var Anna Book.  

Ett par SPF:are höll ut tills dansen var slut!  

Kalle, vår bridgegeneral, är en hårdför man – på tisdag morgon gällde tidig frukost. Senast 
08.30 skulle bridgespelet börja, en halvtimme innan fartyget vände fören mot Stockholm. 
Men Kalle är också en mycket uppskattad man. Det är han som ser till att vi kan spela på 
Skeppet varje onsdag under höst- och vårterminerna och även några gånger under 
sommaren. Och det är han som arrangerar bridgeresor av denna typ varje vår och höst. 
Kalle har också utbildat flertalet av oss bridgespelare. Det har han gjort under otaliga 
instruktionstimmar hemma vid sitt köksbord! Med ett helt enastående tålamod har han 
lyckats göra bridgespelare även av sådana som tidigare knappt hållit i en kortlek.  

 

 

Kalle, om någon, är kvalificerad för medaljen Illis Quorum 
meruere labores av 8:e storleken (Åt dem vars gärningar 
gör dem förtjänta av det). 

 

 

 

Fortsättning på nästa sida… 

 

 

 

 

 

 

 



Kalle berättar att SPF Håbo nu har 58 aktiva bridgespelare.  När Kalle började i SPF för 
10 år sedan så var antalet spelare knappt 20. Under årens lopp har Kalle utbildat ett 30-
tal nya spelare. Och han har för avsikt att fortsätta så länge han orkar och det finns 
intresserade elever.  

 

Längst till vänster i bildens framkant, vår Bridge-general Kalle.  
Längst till höger, vår nestor CB.  

 

Antalet planerade spelronder på tisdagen avverkades på utstakad tid med avbrott för fika 
och lunch. Resultatet blev så här: 

1. Sonja – Birgitta 206  8. Kalle – Leffe 159 
2. Rolf – Viveca 197  9. Catharina – Peje 155 
3. Isabel – Kurt 193  10. Lasse F – Inga 143 
4. Agneta – Stig 190  11. Ulla – Bosse 138 
5. Lena – Konrad 183  12. Inger – May Inger 134 
6. Ann – Egon 171  13. Bia – Lennart 126 
7. Göran – Jonne 164     
 

Fortsättning på nästa sida… 



 

Här ser vi spelets vinnare, Sonja & Birgitta (med ryggen mot kameran),  
och tredjepristagarna Isabel och Kurt 

 

När Birka Paradise lagt till vid Stadsgårdskajen var det bara att uppsöka buss nr 3 som tog 
oss tillbaka till Bålsta. Hemma vid 17-tiden kunde vi konstatera att det bara var 20 timmar 
kvar tills det var dags för onsdagsbridgen!  

Är vi riktigt kloka? Jo, men visst - vi trivs och har så kul tillsammans! 

 

/Bo Hansson 

 

 

 


