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2014 - tack och hej
2014 var ett jävla fanstyg till år.
Ni får ursäkta språket, gott
folk – men det finns inget annat
sätt att uttrycka saken.
2014 bjöd onekligen på sin beskärda
del av plågor.
Martin kämpade länge med sitt
examensarbete. Ni som genomlidit
något liknande vet att det inte är en
strandkväll i solnedgången. Snarare
är det som att försöka bygga en
hydda mitt i en tropisk orkan,
samtidigt som misstänksamma
infödingar skjuter giftpilar på en.
Efter exjobbet gav han sig in i
jobbsökarcirkusen. Underbart roligt
det också, så klart.
Martin har säkert haft andra
problem också – så är det att vara
människa – men ingen kan påstå att
de två jag nämnt här inte är fullt
tillräckliga för att man ska få grått
hår.
För min del då? Jag har bytt
jobb två gånger. Ett jobb lämnade
jag för att projekten började ta slut,
och ett för att det finns för många
psykopater här i världen. Det har

alltså blivit många omställningar för
min del. Och ingen semester.
Samtidigt har jag haft
hälsoproblem att brottas med. Inget
jätteallvarligt, men likväl.
Allt detta mynnade ut i att 2014
bara har fått se ett enda nyhetsbrev
– det som ni läser just nu. Detta är
först och sist.
Tid har inte funnits till fler.
Spelglädje
Lyckligtvis har det även hänt en del
trevliga saker.
Den här bloggen, och de
aktiviteter Martin och jag kopplar
till den, har utgjort ett slags motvikt
till allting kämpigt.
Jag har sagt det förr, och jag
säger det igen: Om man vill ta sig
helskinnad genom livet, då måste
man ha en hobby. Sällskapsspel är
en fantastisk sådan.
Så även om 2014 stått för sin
beskärda del av elände, och även
om 2015 också har en hel del av den
varan i beredskap, så har det
funnits, och fortsätter att finnas,
mycket att njuta av.
Personligen blickar jag hellre
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framåt än bakåt. På nästa sida kan
ni likväl läsa lite om bloggåret som
gått.
Högtid
Låter detta som ett traditionellt juloch nyårsbrev? Förmodligen inte.
Men det kan inte hjälpas.
Vad vi nu ska göra, är att njuta
av julen, och njuta av nyårsfirandet.
Själv kommer jag få många
chanser att umgås med släkt och
vänner – och det betyder så klart
många chanser att pulvrisera dem i
det ena sällskapsspelet efter det
andra.
Och det är ju, som jag skrev i
nyhetsbrevet förra julen, vad dessa
högtider egentligen handlar om.
Så god jul och gott nytt år!
Björn
december 2014
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ÄVEN KÄND SOM ”SIDAN 2”
Spelglädje under 2014
Efter julen kommer nyår. Då kan
man vara säker på att det kräks
upp en massa årskrönikor i såväl
gammel- som nymedia.
Spelglädje tänker givetvis inte
vara nytänkande på denna punkt.
Fräscha idéer rimmar trots allt
illa med traditioner.
Så varsågoda, här kommer en
årskrönika som ingen bett om.
En traditionell, vanlig och tråkig
sådan.
För vad är väl en bal på
slottet?
När jag nyss blickade igenom
arkivet på vår fina lilla blogg, då
kände jag mig en smula stolt över
texterna som finns där.
Martin och jag drog igång
Spelglädje i mitten av 2013. Då
gissade folk i vår omgivning att
bloggen skulle kollapsa ganska
omgående.
Det hette att vi skulle tappa lust
och ånga, och sedan skulle vårt
lilla kärleksbarn jordfästas i en
färgglad låda (stämplad på sidan
med speltid, åldersgrupp och antal
spelare) på den stora nätkyrkogård
där bloggar begravs.
Så blev det inte. Vi har
publicerat nästan varje vecka
sedan starten. Och inläggen tog
inte slut 2013. Ej heller under
2014. Det är snart 2015 faktiskt,
och vi har fortfarande en himla
massa idéer på lager.
En blick i backspegeln
Vi har slängt ur oss texter om allt
mellan himmel och jord. Vår enda
princip för ämnesval, är att det vi
skriver om måste ha med spel att
göra.

Att vi skriver recensioner är ju
givet. Nästan 25 stycken har det
blivit under året. Vi har recenserat
spel som knappt kändes färdiga att
spelas (SPEKTRUM), och vi har
recenserat storverk (LE HAVRE).
Likaså barnspel (DET MAGISKA
TORNET) och lir för vuxna
(iKNOW). Spel på patienstema
(S.O.S. TITANIC) och givetvis
rena galenskaper (KING OF
TOKYO).
Och det kommer fler. I min
spelhylla står nästan tio spel som
skall spelas och recenseras. Och
Martins garderober ska vi inte
prata om. Hans hustru låtsas om
att de inte finns.
Men vi skriver så klart inte
bara recensioner. Vi skriver även
artiklar.
Om vad? Tja, allt möjligt. Som
sagt – så länge det är relaterat till
brädspel så går det bra.
Våra läsare har kunnat ta del av
våra tankar om fusk, zombiespel,
mobilberoende och regelryttare. Vi
har naturligtvis fortsatt utöka vårt
karaktärsgalleri med alla olika
spelartyper man möter kring
bordet.
Faktum är att ju mer Martin
och jag har skrivit, desto mer
har vi liksom insett att
sällskapsspelande är e t t
fenomen med
många nyanser.
Våra läsare
Roligast av allt är
att vår lilla blogg
har synts mer och
mer. Vi får tyvärr inte
så många kommentarer
som vi ibland skulle önska

– men besöksstatistiken på
Spelglädje skvallrar om att detta
inte beror på ointresse.
Vi har numer hundratals
besökare varje dag. Folk som
tydligen stannar och läser många
artiklar åt gången. Det trillar
dessutom in fler och fler gillningar
på vår Facebook-sida. Detta
uppskattar vi oerhört. Det behövs
inte mycket för att vi ska bli glada.
Och – hör och häpna! – folk
som är avsevärt mer insyltade i
spelbranschen än vi, har hört av
sig och visat uppskattning. Det är
helt hysteriskt roligt.
Tack till alla
Skulle Martin och jag skriva denna
blogg om ingen någonsin läste
den? Förmodligen.
Men likväl: Att veta att det
sitter folk där ute i stugorna – eller
på tåget med sina surfplattor och
telefoner? – som följer vad som
händer på vår lilla sida, gör arbetat
oändligt mycket roligare och
lättare.
2014 blev ett bra spelår.
2015 ska bli bättre.
Skål, älskade nördar.
Björn
december, 2014

J U L S P E L E T
DEN ÖKÄNDA TREDJE SIDAN
Spelglädjes julbingo
Härmed vill jag och Martin
presentera vår alldeles egna
JULBINGO!
Detta är ett spel som ni kan lira
i hemlighet under det kommande
julstöket. Skriv bara ut baksidan
av denna sida – men håll det
hemligt, okej?

Vik ihop sidan lite snyggt, och
bär den osynligt i fickan.
Givetvis kan man spela mot
släkt och vänner, men det går
precis lika bra att köra solo. Ni
finner instruktioner kring detta
längre ner på denna sida.

Martin och jag avsäger oss allt
juridiskt ansvar för de
konsekvenser detta spel kan tänkas
få. Vid eventuella stämningar,
beakta följande: (1) Allt är Martins
fel, och (2) Björn är död.

R
E
L
G
RE

1. Spelet måste spelas i hemlighet.
2. På baksidan av denna sida, finner du ett diagram med olika
situationer. Varje gång du noterar att någon av
situationerna inträffar, sätter du ett kryss i den aktuella
rutan.
3. Om du lyckas få en hel rad – lodrät eller vågrät – så har du
fått JULBINGO. Då ska du ropa ut ”JULBINGO, ERA
JÄVLAR”. Gå sedan vidare till regel 4 eller 5.
4. Om du spelar mot någon annan, då ska denna andra
person nu försöka peta dig i örat inom loppet av en minut.
Lyckas hen med det, har du inte vunnit. Om hen däremot
misslyckas med öronpetandet, går du hem med segern.
5. Om du spelar ensam, ska du fejka att du hamnar i koma.
Du måste omedelbart kollapsa på den plats där du befinner
dig – och sedan låtsas vara ur medvetande. Lyckas du med
detta i den utsträckning att någon ringer ambulansen, har
du vunnit.
6. Du/ni får själva komma fram till vad segraren vinner. Vårt
förslag är så klart ett brädspel.

