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TREDJE KVARTALET 2013
Behöver Spelglädje verkligen ett nyhetsbrev?
Inledningsvis vill jag vara mycket
tydlig med en sak: Ingen har bett
mig skriva ett nyhetsbrev. Ingen
har ens efterfrågat ett.
	

 Så vad är det som händer?
Bloggar har varit populära ett bra
tag nu. Twitter är i sin prime.
Facebook må vara ett utskällt
fenomen, men med över en miljard
användare är det svårt att betrakta
sidan som ett misslyckande - oavsett
hur gärna vissa av oss än vill se den
som ett sådant.
	

 Centralt i framgångssagan
bakom sociala medier är naturligtvis
att de är just sociala. Folk älskar att
bolla ord, att kommunicera och ge
respons. Tyvärr handlar det oftast
om katter, men det verkar vara
någonting vi nätvarelser får leva
med.
	

 Anledningen till att nyhetsbrev
aldrig riktigt slagit igenom som
uttrycksforum inom den personliga
sfären är nog att de är så asociala.
De ligger ju nära själva definitionen
av envägskommunikation i text:
Någon skickar; någon tar bara
emot. Inte särskilt socialt.

	

 Så varför ska då bloggen
Spelglädje ha ett nyhetsbrev? Vems
jäkla idé var detta?
Björns idé
Idén var naturligtvis min – Björns.
Den asociales. Även om Martin och
jag driver Spelglädje tillsammans, så
är nyhetsbrevet min idé – och
endast min.
	

 Jag ser en ljus framtid för detta
utskick! Det kan bara bli riktigt,
riktigt bra. Och blir det inte bra så
kommer jag att beakta hela
spektaklet som Martins fel.
Den ljusnande framtid är vår
Tänk så här: Spelglädje är en blogg
vars fokus ligger på brädspel. Så
långt är alla överens. Inga tvivel
råder på denna punkt.
	

 Vårt nyhetsbrev kan däremot ha
ett lite vidare fokus. Här kan man
bland annat ge sammanfattningar av
vad som hänt, ge spännande
inblickar i intrigerna bakom
bloggen, och dessutom bistå läsare
med lite smaskigt extramaterial i
form av coola bonusartiklar,
fi n u r l i g a k r ö n i k o r ,
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optimistiska framtidsutsikter, och så
vidare.
	

 Ni bara måste hålla med mig om
att det låter åtminstone lite
spännande? Tänk konspirationer,
skvaller och analytisk briljans. Är ni
med mig? (Om inte – tänk
nakenbilder också! Blev det inte
genast mer intressant?)
	

 N y h e t s b r e v e t k a n a l l t s å
betraktas som brädspelande plus en
massa extra skräp - GRATIS!
	

 Avslutningsvis: När en redaktör
på New Scientist Magazine fick
frågan om vilken som var tidningens
filosofi, så svarade han: ”Science is
interesting, and if you don’t agree
you can fuck off.”
	

 Detsamma gäller brädspel - och
vår blogg.
Björn

Innehåll
Sida 1
Detta är sidan du tittar på just nu. Jag
tänker inte beskriva den mer ingående än så.
Sida 2-3: Björnens hörna
”Rumpor - a love story”
Björn funderar kring åsikter och recensioner.
Sida 4: Sista sidan
Läsarfrågor och sammanfattning av det
senaste kvartalet.

BJÖRNENS HÖRNA
Ohämmat, långrandigt och substanslöst.

Rumpor - a love story
Ur minnet tänker jag nu citera en
Clint Eastwood-replik: "Opinions
are like assholes. Everybody's got
one, and everybody thinks
everybodye else's stink."

	

 Men i övrigt håller jag inte med
det minsta: En bra text är full av
personlighet, perspektiv och attityd.
Rumpor överallt!
Information kan vilken nolla som
helst med ett tangentbord både ta
Hur opassande citatet än må
och ge – men en spännande
vara – Spelglädje handlar
analys, eller ett unikt
trots allt inte om
perspektiv?
rumpor – så passar
	

 Där krävs även
”En
bra
text
är
det väl in på många
en fungerande
full av
diskussioner om
hjärna. (Sorry,
populärkultur.
personlighet,
Internet.)
	

 Titta bara på
perspektiv och
internet: Ibland
Spelglädje...
attityd.
verkar det inte vara
och rumpor
Rumpor
något annat än en
Spelglädje
krigszon av attityder
k
retsar kring
överallt!”
och tankebefriad
recensioner och
kompromisslöshet.
artiklar, och vi tänker
	

 Alla har nämligen sina
aldrig någonsin sticka
egna högst subjektiva åsikter, vilka
under stol med att dessa texter
de vanligtvis betraktar som
kommer vara sprängfulla av åsikter.
överlägsna alla andras.
(Rumpor hör trots allt hemma på
	

 Och ingen stannar någonsin upp
stolen, inte under.)
för att fundera över om det faktiskt
	

 Vi l l n i l ä s a e n å s i k t s f r i
finns ett objektivt svar på
den
spelblogg? Jag tror inte det. Och vi
redan tidlösa frågan om GTA IV
vill inte skriva en.
eller GTA V är bäst.
	

 Men åsiktandet får inte gå
	

överstyr – en åsikt i sig är inte värd
Vikten av att ha en rumpa
särskilt mycket. Det är nog vad
I egenskap av svenskalärare och
Eastwood menade i den där filmen.
språkälskare diskuterar jag texter
	

 För att bli värdefull, måste
så gott som dagligen. Ofta får jag
åsikten stödjas av information och
höra attityden att "en bra text är
argument. Personligen är jag oftast
befriad från åsikter".
mer intresserad av varför en person
	

 Med andra ord: Inga rumpor.
tänker som hen gör, än vad personen
	

 Det finns naturligtvis tillfällen
tänker.
då det är en korrekt bedömning:
	

 Föreställ er en recension som
Samhällsnyheter, vetenskapliga
bara är full av åsikter, och just inget
avhandlingar och polisrapporter
annat, och ni kommer förstå vad jag
bör dammsugas rejält så att inga
menar: "Spelet är fantastiskt snyggt,
åsiktstussar ligger och skräpar.
och väldigt spännande, och man har
	

 I dem tjänar åsikter inget syfte,
jätteroligt när man spelar, och det är
utan blir snarare en belastning.
så välbalanserat!"
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 Jaha? Det där säger mig
faktiskt ingenting.
	

 Jag vill veta varför det är snyggt,
spännande och roligt, och på vilket
sätt det är balanserat. Och för att
lyckas med att förklara det för mig
så måste det till mer – det måste till
b e s k r i v n i n g a r, a n a l y s e r o c h
funderingar, väganden fram och
tillbaka.
	

 Med andra ord – en åsikt är
dålig när den är Bara en Åsikt. En
åsikt är bra när den är en
Underbyggd Åsikt.
	

Att recensera
Så om jag skulle drista mig att
beskriva hur en bra recension ser
ut, då skulle jag säga följande:
	

 E n b r a r e c e n s i o n ä r e n
recension som beskriver ett spel på
ett sådant sätt att läsaren själv kan
bilda sig en tydlig uppfattning om
hur spelet fungerar, men som även
ger skribentens övervägda och
argumentade åsikter om detsamma.
	

 Receptet är alltså väldigt enkelt:
En tydlig beskrivning och en
genomtänkt kritik. Där har ni en
recension!
	

 Personligen ser jag egentligen
ingen som helst anledning att hålla
isär de tu alldeles för mycket.
Huvudsaken är att läsaren förstår
och kan se skillnaden.
	

 Faktum är att en tränad läsare
lätt ser skillnad på åsikt och fakta,
så den saken oroar jag mig inte för
ett smack. ->

Fortsättning
Bla, bla, bla,bla, bla, bla, bla, bla...
(forts.) Läsvärde
Problemet är att det inte riktigt
räcker att bara beskriva och ge
kritik. Texten måste även vara
läsvärd.
	

 Det är därför viktigt att förstå
vilken publik vi på Spelglädje
huvudsakligen riktar oss till. Vi
riktar oss till alla som har ett
spelintresse, inte bara hardcorespelarna.
	

 Med andra ord måste texterna
vara lätta att ta till sig och gärna
underhållande.
	

 Sålunda föredrar åtminstone jag
att undvika alldeles för mycket
regelsnack, och alldeles för många
tekniska termer. De tjänar väldigt
lite till – och för dem som är
intresserade av sådant finns faktiskt
andra, bättre resurser.
	

 Faktum är att när jag läser
andras recensioner, så brukar jag
tycka att de "obektiva delarna",
alltså dem där spelet (eller filmen,
eller boken, eller vad det nu än
handlar om) beskrivs med
vetenskaplig känslokyla, är de
tråkigaste.
	

 Det tycks mig nästan alltid som
om de delarna är skrivna av ren och
skär pliktkänsla, snarare än av
glädjen i att få skriva.
	

 Det som gjorde världens mest
berömde filmrecensent, den nyligen
avlidne Roger Ebert, så läsvärd var
att han kunde ge läsaren en tydlig
bild av filmen samtidigt som han
ingjöt varenda mening med sina
egna attityder och perspektiv och
funderingar.

	

 En någorlunda intelligent läsare
kunde alltså läsa Eberts text och
inse att även om Ebert hatade en
film, så var det kanske en film som
likväl passade läsaren.
	

 Där har ni perfekt recenserande,
kära läsare.
Att inte hålla med
Just därför tycker vi
här på Spelglädje om
att höra många
åsikter – olika
åsikter.
	

 V i h å l l e r
inte alltid med
varandra, och
vi förväntar oss
inte att läsarna
ska hålla med
oss. Det är precis
så vi vill ha det.
	

 L i v e t ä r m e r
spännande när man inte
är överens.
	

 Med andra ord så vill vi
uppmuntra folk att läsa många
recensioner. Vår plan är att fler än
en person ska recensera spel – och
ge respons på varandras idéer. Bara
för att ge er lite fler infallsvinklar.
	

 Om detta urartar i totalt krig
här på Spelglädje – well, then so be
it. Allt för er, kära läsare!

	

 Vårt fokus ska vara på texten,
tankarna och idéerna – och inte på
en siffra mellan 1 och 5.
	

 Ett problem med sifferbetyg är
att de på sätt och vis är obegripliga.
Tag två filmer som jag båda skulle
ge 4 björnar av 5 möjliga: DUMB
& DUMBER och THE
GODFATHER, PART II.
	

 ”Va?” skulle någon
utropa. ”Tycker du de
är lika bra?!
G U D FA D E R N
är ju vida
överlägsen!”
	

Ja, det är
den. Men den
får en fyra av
mig. Precis som
Jim Carreyfilmen. För det är
vad varje film är
värd, i mina ögon.
	

 Problemet är att folk
alltid måste jämföra: ”Va fick den
filmen så och så mycket, när den
där andra filmen fick så och så
mycket? Det kan ju inte stämma!”
	

 Vår mening här på Spelglädje är
att betyg förvirrar folk och skapar
diskussioner vi faktiskt inte är
intresserade av att ha. Samtidigt
som det får läsare att kanske hoppa
över det vi anser vara det viktigaste
momentet – nämligen själva texten.
	

 Och apropå själva texten – jag
känner på mig att denna artikel är
lång nog som den är. Dags att
avrunda.
	

 Det är åtminstone min åsikt.
Min rumpa.
Björn

”Livet är mer
spännande
när man inte
är överens.”

En sista sak
Den fråga jag fått flest gånger
angående våra recensioner är:
”Varför sätter ni inte betyg?”
	

 V i h a r e n g a n s k a e n k e l
anledning till detta.
	

 Nämligen att om vi sätter
betyg... då ser folk bara betyget,
och inte tankarna bakom det.
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Sista sidan
Kvartalet som gått, samt lite annat smått och gott.

F R Å G O R F R Å N L ÄS A R N A
	

 För att svara på dina frågor i
tur och ordning:

Hej Snygg-Björn!
Hur mycket tid lägger ni ner på er sida
egentligen? Och är det inte konstigt att
jag kan skriva en fråga långt innan jag
ens vet att nyhetsbrevet finns? Det är ju
nästan som om du skriver denna fråga
själv!
- Hannah, fotomodell
Hej Hannah!Vad roligt att någon
fattar mod och kontaktar oss!

1) Vi lägger egentligen inte ner
särskilt mycket tid på
Spelglädje. I skrivande stund är
vi 2-3 stycken som bidrar med
material, och det är ganska lätt
gjort. Det som tagit mest tid
hittills har varit att få igång
sidan överhuvudtaget och att få
fason på detta nyhetsbrev. Men
båda dessa saker har vi (läs: jag)

tyckt varit väldigt roliga – och
framförallt värda resultatet.
2) Haha, som om jag skulle sitta
här och skriva frågor till mig
själv och sedan svara på dem?
Nädu, det är lite under min
nivå. Så hur har du kunnat få
reda på att denna frågespalt ens
existerar? Ärligt talat så vet jag
inte, du måste väl vara en av de
hundratals fotomodeller som
bara kontaktar mig lite spontant
ibland?
Björn

SAMMANFATTNING, TREDJE KVARTALET 2013
Björn

Recensioner

Martin

Kristian

BOHNANZA

AGRICOLA

MUNCHKIN

FURY OF DRACULA

AGRICOLA - Farmers of the Moor (expansion)

SPARTACUS: A GAME OF
BLOOD & TREACHERY

GENOA

CASH ´N GUNS

MALL OF HORROR

IN THE YEAR OF THE DRAGON

ROBORALLY

LOST CITIES

SKIP-BO

SPANK THE MONKEY
SPECULATION / REAL OR FAKE
TICKET TO RIDE EUROPE

Att köpa ett nytt spel, del 1:
BoardGameGeek, jag älskar dig
Att vinna eller förlora

Artiklar

Spelartyp: Den Paralyserade

Expansioner – att älska och hata
Hur allt började
Spelartyp: Den Passive

Spelartyp: Den Trevlige
Tematiska spel
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