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Pris per person i dubbelrum

1.599:-

Kör-själv-resor med

Sommar i soliga Solna

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Schleswig-Holsteins mittpunkt

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Neumünster

Best Western Hotel Prisma ★★★

Ankomst:

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Stockholms län

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Prisma

Park Inn Solna ★★★★

Ankomst:

Park Inn Solna

SURTE. Ung eller 
gammal spelar ingen 
roll.

Sommarutställningen 
på Glasbruksmuseet 
tilltalar en bred publik.

Finspel, fulspel eller 
fuskspel ger oss his-
torien bakom de mest 
populära sällskapsspe-
len.

Måndagen den 24 juni har 
sommarutställningen på 
Glasbruksmuseet sin pre-
miär. Den handlar om spel i 
alla dess former.

– Vi gör en historisk till-
bakablick och utställningen 

omfattar tärning-, kort- och 
brädspel, förklarar Marie 
Nyberg från Göteborgs 
Stadsmuseum som har pro-
ducerat utställningen.

Bakgrunden
Genom att vandra runt 
bland de olika montrarna får 
vi bakgrunden och förkla-
ringen till klassiska sällskaps-
spel som Finans och Mono-
pol. Det sistnämnda har anor 
från början av förra seklet då 
Lizzie Maggie skapade före-
gångaren till dagens upplaga. 
1936 köpte Parker Brothers 
rättigheterna av Charles 
Darrow. 

I utställningen berättas 

om schackspelet som har sina 
rötter i Asien.

– Från början var schack 
ett tärningsspel. 500 år efter 
Kristus blev emellertid tär-
ningsspel förbjudet i Indien 
varför man började spela 
schack utan tärning. På så 
sätt skapades det mönster för 
hur pjäserna flyttas idag, för-
klarar Marie.

Från Indien härstammar 
också fiaspelet. Det första 
kortspelet tror man spela-
des i Kina på 900-talet med 
kupongliknande föremål.

– Den första kortleken 
importerades till Sverige 
på 1400-talet. Idag finns en 
svensk kortfabrikant, som 

har sitt säte i Malmö, berät-
tar Marie.

– Förr i världen ansågs 
kortspel vara farligt och syn-
digt. Nu är det populärare 
än någonsin med pokerspel i 
alla dess former.

En riktig klenod i utställ-
ningen är ”riddartärningen” 
från 1400-1500-talet. Där-
efter har tärningen successivt 
utvecklats.

– Sista gången ett tär-
ningskast fick avgöra ett 
dråpmål i Sverige var 1803, 
säger Marie.

Prova på brädspel
Besökarna till sommarut-
ställningen får gärna prova 
på olika historiska brädspel, 
som bland annat Nya apspe-
let och Marknadsresan.

– En regning sommardag 
är det väl alldeles utmärkt att 
komma hit, ta del av utställ-
ningen och samtidigt roa sig 
med trevliga sällskapsspel, 
säger Ragnhild Kappel-
mark.

Brädspelen fick en renäs-
sans tack vare Trivial Pursiut. 
Numera säljs brädspel som 
aldrig tidigare i handeln.

– Själv var jag väldigt för-
tjust i Finans och Jägersro. 
Av alla kortspel tycker jag 
mycket om att spela Canasta.

Kanske finns ditt favorit-
spel på Glasbruksmuseet?

Spel i alla dess former på Glasbruksmuseet
– Årets sommarutställning invigs på måndag

ESS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Finspel, fulspel eller fuskspel heter sommarutställningen som invigs på Glasbruksmuseet i Surte på måndag och som pågår 
till och med den 13 september. Till vänster Marie Nyberg och Ragnhild Kappelmark.
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