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Alla har vi spelat spel
När man var liten fanns det vissa paket på julaftonen 
som lovade lite mer än andra. Om man lyckats åla sig in 
obemärkt under granen gällde det först att försöka läsa 
vem paketet var till och sedan att med sina små profes-
sionella fingrar klämma och skaka på den välinslagna 
klappen för att lista ut vad den kunde innehålla. Ef-
ter en nästan systematisk genomgång av alla paketen 
fann man ofta de stora, hårda och rektangulära paketen 
längst in under granen. Julen var räddad! Det välbe-
kanta skramlet avslöjade att det under det färggranna 
julpapperet med största sannolikhet fanns Lego, bygg-
satser eller det bästa av allt: ett spännande sällskaps-
spel. Hela jullovet blev sedan en orgie i lekande och 
byggande. Och nästan varje dag utspelade sig en kamp 
på köksbordet med det nya sällskapsspelet. På sina res-
pektive favoritplatser satt familjens medlemmar och 
utropade ”tvi, tvi, tvi-formler” inför varje avgörande 
tärningskast. Lite gråt, tandagnisslan och en och annan 
igenslagen dörr efter nesliga förluster förekom, men 

framför allt handlade det om gemenskap och glädje. 
För vad vore egentligen en julafton utan sällskapsspel? 

När julhandeln kommer igång rusar de flesta mot 
leksaksaffärerna och köper sällskapsspel i mängder. 
Under julen sker cirka 80 procent av hela årets försälj-
ning av spel. Totalt lägger vi årligen i Sverige ut cirka 
300 miljoner på sällskapsspel. Människan har alltid 
spelat spel, även innan det blev en mångmiljonindu-
stri. Arkeologer har hittat egentillverkade spel från de 
tidiga högkulturerna: enkla spelbräden och spelpjäser 
av sten, glas och ben. Men det var först i och med indu-
strialismen på 1800-talet, då man började massprodu-
cera varor och marknadsföra dessa, som sällskapsspelen 
blev en av produkterna som nådde ut till allt fler män-
niskor. Emmellertid skulle det dröja innan det riktigt 
stora genombrottet för sällskapsspelen kom, för ett så-
dant krävdes pengar, fritid och en hel drös med ungar. 
I Sverige uppfylldes dessa krav av de stora barnkullarna 
som föddes på 1940-talet och den ständiga ekonomiska 
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i mitten av 1960-talet hade alga många spän-
nande och blivande spelklassiker i sitt utbud. 

tillväxten med ökat välstånd i folkhemmet. Det var en 
stor generation ungar som kunde önska, köpa och leka 
med leksaker. Under 1950-talet kom därför sällskaps-
spelen att slå igenom på bred front; då kom bland an-
nat klassiker som Alfapet, Finans och Sjörövarön. 

Denna bok handlar inte bara om barndomsnostalgi, 
för sällskapsspelen är också en viktig del av vår kultur-
historia. Sällskapsspelen kan ge oss kunskap om olika 
tidsepoker och historiska händelser. Spelen är sam-
hällsspeglar som visar hur teknologier, formgivning, 
ideologier, arbetsliv, trender, könsroller, moraliska 
normer och synen på barn förändrats och utvecklats 
genom historien. 

Att sällskapsspelandet alltid varit så populärt kan 
förklaras med spelens unika blandning av fantasi och 
verklighet. Spelen låter oss vara äventyrliga personer 
och figurer eller låter oss besöka exotiska platser, vinna 
pengar och utöva sporter vi inte ens skulle orka se på tv. 
Speltillverkarna hämtade tidigt inspiration från verkli-
ga händelser när de skapade nya spel. Idag handlar väl 
sällskapsspelandet framför allt om att umgås med nära 
och kära. Eller kanske enbart om att få uppleva den där 
otroligt sköna segerkänslan när man spöat syrran och 
brorsan i Monopol? 

Men de flesta av dagens spel har faktiskt sitt ur-
sprung i de första kulturernas mystiska spådomskon-
ster, religiösa ritualer och jägarnas färdigheter. Dessa 
grunder har gjort att många av spelen runtom i värl-
den liknar varandra. Spelarna har lärt sig samhällets 
regler och normer. 

Idén till denna bok uppkom under arbetet med de 
guideböcker till antik- och second hand-affärer i Sve-
rige som jag författat under de senaste åren. Vid kart-
läggningen av dessa affärer med flera långa arbetsresor 
fann jag gamla charmiga sällskapsspel på loppisar. De 
första spelen som jag köpte in var formmässigt snygga 
spel från 1950-, 60- och 70-talen. De blev tydliga tids-
dokument från årtionden när framtidsoptimismen var 
stark, folkhemmet byggdes, populärkulturen växte och 

ekonomin präglades av glädjeskutt. Efter ett otal in-
handlade spel framkom olika teman med flera tydliga 
röda trådar som ringlade sig fram genom historien. 
Detta har lett till att boken fått nio temakapitel som 
skildrar olika företeelser och trender i sällskapsspelens 
historia. Kapitlet ”Det var en gång …” handlar om an-
tikens sällskapsspel och många av föregångarna till da-
gens spel. I ”Hjältar och äventyr” skildras människans 
önskan om att få vara våghalsiga gestalter och ge sig 
ut i världen på äventyr. ”Krig och elände” avhandlar 
spelen som använts som propaganda och krigsskild-
rare. Kapitlet ”Vem vill inte bli miljonär?” skildrar alla 
ekonomispel, från klassikern Monopol till 1980-talets 
spel som Yuppie, Börsen och Mäklare. ”Sport för lata” 
tar upp fascinationen för olika sporter och hur idrotts-
stjärnor snabbt förvandlats till brädspel. Kapitlet ”Från 
allmänbildad till besserwisser” skildrar vårt intresse för 
allmänbildning och hur synen på kunskap förändrats 
samt hur vi genom historien lockats att sätta vänners 
kunskaper på prov. ”Svensk vardagsrealism – folkhem, 
framgång och fylleri” tar upp hur den svenska varda-
gen och politiken även fungerat som inspiration för 
speltillverkarna. Kapitlet ”Pinocchio, Pippi och Fan-
tomen – fantasifavoriter blir favoritspel” berättar om 
hur populärkulturen i form av tecknade serier och fil-
mer blev till en guldgruva av inspiration för världens 
speltillverkare. I ”Tv-spelen” handlar det inte om spel 
med joystick och skärm utan om hur populära tv-
program från 1950-talet fram till idag omvandlats till 
sällskapsspel. I de två avslutande kapitlen ”Slutspelat?” 
och ”Årets spel” framförs tankar om sällskapsspelens 
framtid och om spelbranschens instiftande av pris för 
att kora de bästa spelen. 
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Det finns säkert läsare som saknar just sitt unika fa-
voritspel från barndomen, men de får trösta sig med 
att det istället omnämns över 480 andra sällskapsspel i 
boken. Urvalet har styrts av de olika temakapitlen och 
studier av spellitteratur, förekomsten av spel i Nord-
iska museets samling, grävande i spelföretagen Algas 
och Kärnans arkiv samt utbudet av olika spel i tidskrif-
ter och kataloger som till exempel Svensk Leksaksrevy 
och Åhlén & Holms postorderkatalog. 

Denna bok har tillkommit tack vare hjälp och glada 
tillrop från flera personer. Så därför passar jag på att 
tacka mina nära och kära för tålamod och kärlek: Ca-
rolina, Bruno och Vera samt släkten Höglunds nyfi-
kenhet och förtjusning i kortspel och sällskapsspelan-
de genom åren. Många tack även till förläggare Lena 
Amurén på Historiska Media för kloka åsikter och 
tankar om texten, formgivaren och fotografen Maria 
Jörgel Andersson för det fina slutresultatet, biblioteks-
personalen på Göteborgs Universitetsbibliotek, Dan 
Glimne för faktagranskning, Annika Furuvik och Sol-
veig Nordh som öppnade Algas unika spelarkiv och 
lånade ut äldre reklammaterial samt Marie Jörnhagen 
på Kärnan. 

Nu återstår bara för dig, käre läsare, att njuta av läs-
ningen och drömma dig tillbaka till barndomens tuffa 
spelomgångar. Och samtidigt upptäcka sällskapsspe-
lens unika roll i kulturhistorien. För sällskapsspelen 
borde få sin rättmätiga plats i historieböckerna och 
denna bok är ett försök att lyfta fram deras betydelse. 

Tvi, tvi, tvi – tärningen är kastad!
Björn Höglund

Det här gör vi svenskar under julen:

1.
2.
3.
4.
5.

Hälsar på släktingar 81%

Ser Kalle Ankas jul på tv 76%

Spelar spel 53%

Reser bort 33%

Går på julotta 30%

Enligt en Sifo-undersökning år 2003. 

Ingen jul utan sällskapsspel 

en spelklassiker från 1960-talet, Skattkammarön, som 
är en av Sveriges mest omtyckta sketcher. den skrevs 
av Bengt linder och framfördes av gunwer Bergkvist, 
lars ekborg, Margaretha krook och Åke grönberg i  
tv-programmet Estrad i SVt år 1967. 
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Eftersom vardagen ibland är grå och tråkig så har män-
niskan i alla tider försökt roa sig. Att roa sig och för-
driva eventuell fritid med något slags spel har därför 
en lång historia. Det är inte omöjligt att grottmännis-
korna hade som nöje att spela något rafflande spel med 
benflisor och flintastenar. Många av de äldsta spelen 
från civilisationens vagga lär ha haft sin bakgrund i re-
ligiösa riter och sägner. Spåmäns och prästers siande 
om framtiden har också ofta liknat spel, där gudar och 
andra väsen har visat sin vilja genom tärningskast el-
ler olika kombinationer av utkastade benbitar. Kampen 
mellan gott och ont har nästan ständigt varit närvaran-
de. Att spela spel och leka lekar har alltså inte bara varit 
för nöjes skull utan har haft en mycket vidare innebörd. 
Det konstaterade den nederländske historikern Johan 
Huizinga i sin klassiska bok Den lekande människan som 
utkom 1938, (sv. övers. 1945). Huizinga menade att 
mänsklig kultur uppstår och utvecklas i leken. Därför 
har spel alltid haft en betydande roll för människan. 
Idag ser nog de flesta på spelen som ren och skär un-

derhållning men de har faktiskt i många fall fortfarande 
rollen som pedagogiska verktyg och samhällsskildrare. 
Arvet från de tidiga kulturernas lek och spel finns kvar. 
Några av spelen från antiken kom att bli förebilder för 
nästan alla senare spel. Det gäller såväl spelplanernas 
utformning och flyttandet av spelpjäser som händelser 
under spelets gång. 

Spel med antika anor
Under antiken spelades det alltså spel som kom att bli 
riktiga klassiker. Men flera av dessa spel vet man väl-
digt lite om, till exempel vet man inte vilka spelreg-
ler som gällde. Historiker och arkeologer har utifrån 
spelets utseende och andra liknande spel skapat nya 
regler. 

De kunniga och uppfinningsrika sumererna i Meso-
potamien gav oss inte bara kilskriften, hjulet och tide-

i tusentals år har människan låtit sig under-
hållas, fostras och fascineras av sällskapsspel. 

Det var en gång ...
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räkningen utan även ett av de tidigaste sällskapsspelen. 
När arkeologen Leonard Woolley genomförde de sto-
ra utgrävningarna av den gamla staden Ur på 1920-ta-
let fann han inte bara en storslagen stad med gravar 
fyllda av konst- och guldföremål utan även spel. Det 
kungliga spelet från Ur, som spelet brukar kallas, hitta-
des i en grav som troligen tillhört en kung eller någon 
annan hög personlighet. Flera liknande spel hittades 
och spelandet verkar ha varit en populär sysselsättning 
för de förmögna Ur-invånarna. Många av spelen var 
tillverkade av och dekorerade med pärlemor, skiffer 
och lasurstenar. Till spelen hörde även spelbrickor 
och pyramidformade tärningar. Hur de ursprungligen 
spelades vet man inte säkert, men man har gjort tolk-
ningar och skapat nya sannolika regler.

Även egyptierna uppskattade spel och man har fun-
nit spel i gravar som anses vara cirka 4 000 år gamla. 
De döda begravdes med spel som troligen skulle fung-
era som tidsfördriv under resan till andra sidan, eller 
också kan de ha haft en guidande funktion så att den 
döde skulle klara sig bättre i dödsriket. I gravar och 
tempel har man hittat inristade spelplaner och även 
funnit flera bilder som visar spelande människor. De 
inristade spelen har förmodligen använts av svettiga 
grav- och tempelbyggare under välbehövliga pauser. 

Ett av de äldsta och populäraste egyptiska spelen 
var senet. Det verkar ha spelats av alla samhällsklas-
ser, från bönder till faraoner. Vackra senet-spel fanns 
bland de tusentals föremål som arkeologen Howard 
Carter fann i november 1922 när han upptäckte Tu-
tankhamuns grav. Spelet är ett kapplöpningsspel för 
två personer och själva flyttandet av spelpjäserna tror 
forskare kan ha symboliserat själens vandring. Ett spel 
som spelas än idag, kvarn, har även hittats i egyptiska 
tempel och blev senare en spelfavorit också bland Nor-
dens vikingar. Kvarn spelas av två personer och går ut 
på att man ska ringa in sin motståndares spelbrickor. 

Ett annat land som verkligen bidragit till sällskaps-
spelens utveckling och variation är Indien. Härifrån 

kommer inte bara schackspelet (vissa hävdar att det är 
Persien eller Kina som bör räknas som ursprungslan-
det), som är cirka 1 500 år gammalt, utan även pachisi. 
Spelet pachisi är fia-spelets föregångare och har en 
nästan 2 000 år lång historia. Till spelet användes av-
långa tärningar eller kaurisnäckor som vid maximalut-
delning kunde ge 25 poäng. Och det är just det indiska 
ordet för 25 som har givit spelet dess namn. Pachisi är 
fortfarande ett av Indiens populäraste spel. Till Eu-
ropa kom spelet genom handel och upptäcktsresande 
och det omnämns i europeisk litteratur för första 
gången i slutet av 1600-talet. Fler och fler upptäckte 
tjusningen med spelet och den första tryckta spelpla-
nen kom i slutet av 1800-talet. År 1896 gavs patent på 
en version i England under namnet ludo. Ett passande 
namn eftersom ludo på latin betyder ”jag leker”. I Sve-
rige fick spelet sitt genombrott på 1920-talet och fick 
då namnet fia. Namnet anspelade på latinets fiat som 
betyder gång. Idag tillhör spelet ett av världens mest 
spelade spel. 

En annan spelklassiker med indiskt ursprung är or-
mar och stegar. Det hade från början en religiös inne-
börd och skildrade livets väg mot den slutliga befriel-
sen av själen. Med tärningskast skulle spelarna ta sin 
spelpjäs till målrutan, men på vägen fanns ormarna 
som ledde spelpjäsen bakåt. Ormarna symboliserade 
människans onda handlingar och förpassade spelaren 
till reinkarnation i form av någon lägre livsform. Ste-
garna, som skapade genvägar för spelarna, symbolise-
rade däremot de goda handlingarna, som ledde till en 
enklare väg mot det högsta själsliga slutmålet. Ormar 
och stegar-konceptet blev även populärt i Europa un-
der 1800-talet och hade ibland moraliserande texter 
om hur livet skulle levas riktigt och rätt. Spelet lever 

Det kungliga spelet från Ur är rikt dekorerat och väldigt 
vackert. något som visar att sällskapspel var mycket om-
tyckta och betydelsefulla föremål i de tidiga högkulturerna. 

.
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än idag och under hela 1900-talet kom ett otal varian-
ter som till exempel Klättra och kana med Pelle Svans-
lös på 1960-talet. På 2000-talet var det barnfavoriten 
Molly Mus som tog sig fram på spelplanen med hjälp 
av rutschkanor och stegar. Men de moraliserande tex-
terna som var vanliga förr har sedan länge försvunnit. 

Enligt en legend skapades även klassikern bräde av 
en vis man i Indien. (Mer sant är att spelet har sina 
rötter i Mellanöstern och där kallades för nard.) Spelet 
blev senare känt som backgammon. Den spelsugne och 
vise mannen lär ha använt sig av årets uppbyggnad och 
indelning för att skapa spelet, där ett bräde motsvarar 
ett år, de 24 tungorna på spelplanen dygnets timmar, 
de tolv tungorna på den ena spelhalvan månaderna 
och de 30 spelmarkerna månadernas dagar. Bräde blev 
oerhört populärt, spreds över världen och spelades av 
både fattiga och rika. Kejsar Nero lär ha blivit spelbe-
roende av spelet som romarna kallade för ludus duo-
decim scriptorum (spelet om de tolv raderna), ett långt 
och krångligt namn som på 100-talet e Kr förenklades 
till kort och gott tabula (bord) och under medeltiden 
kallades tables. Spelet blev mycket populärt och spreds 
runtom i Europa. Korsriddarna släpade med sig bräd-
spel för att ha lite underhållning mellan de blodiga 
slagen. Under medeltiden ilsknade kyrkan till och 
försökte stoppa det utbredda och syndfulla spelandet, 
men kärleken till lite sällskapsspelande var större än 
prästerskapets makt. Så spelet levde vidare och fick av 
britterna sitt nya namn backgammon från engelskans 
”back”, tillbaka, och ”game”, spel. 

Bland de belevade och filosoferande grekerna spe-
lades det givetvis även spel. På antika vaser återges 
bland annat krigare från trojanska kriget som tar sig en 
välbehövlig spelpaus. Här fanns också föregångare till 
modernare spelvarianter. På 1880-talet lanserades spe-

let halma som fick sitt namn från det grekiska ordet för 
”att hoppa” och som hade hämtat inspiration från an-
tika spel. I spelet handlar det om att vara först med att 
få över alla sina spelpjäser till motståndarens sida på en 
fyrkantig spelplan. Ur spelet halma utvecklades sedan 
kinaschack som istället fick en stjärnformad spelplan. 

Ett av de viktigaste spelen som kom att påverka 
generationer av kommande spel var gåsspelet. Det 
har också sina rötter i antiken och liknar på ett sätt 
det indiska spelet ormar och stegar. Men spelet har sitt 
ursprung i egyptiska spel. Gåsspelet bestod ofta av 63 
rutor ritade i en spiralform eller så att de formade en 
gås. Symboler som återkom på spelplanen var gäss, ett 
värdshus, en bro, en labyrint samt en dödskalle. Alla 
dessa olika symboler uppmanade spelarna att gå fram 
ett antal steg, stå över ett kast eller betala böter. Efter-
som enkla symboler användes kunde även icke läskun-
niga spela spelet. 

På 1500-talet blev gåsspelet riktigt populärt bland 
kungligheter genom att Filip II av Spanien uppskatta-
de och roade sig med det gåsspel han fått av Francesco 
de Medici i Florens. Kungligt blev trendigt och spelet 
spred sig snabbt runtom i Europa. På 1700-talet ökade 
varianterna av detta spel och det fick större upplagor 
och spridning genom dåtidens moderniserade tryck-
metoder. När texter började bli allt vanligare på spel-
planerna var de ofta på vers med moraliserande inne-
håll och spelarna fick lära sig orsak och verkan samt 
vad som var rätt och fel. Spelen blev på så sätt en del av 
uppfostran och tog upp samhällets normer. 

Spelen fick senare ofta olika teman som skildrade 
aktuella politiska händelser eller dramatiska nyheter. 
Gåsspelet blev på så sätt en föregångare till de flesta tär-
ningsspelen. Spel som alla handlade om att ta sig från 
start till mål på snabbaste sätt och som hade inslag av 
händelserutor som straffade eller belönade spelarna. 

Många av dessa äldre spel var från början nästan 
uteslutande avsedda för en vuxenpublik, men snart in-
såg man spelens förmåga att få barnen att sitta stilla en 

Halma och kinaschack, två populära spel från sekelskif-
tet 1900. Halma hade sina anor från antika spel och 
kinaschack var en moderniserad variant av halma. 



tärningen är både 
älskad och hatad. den 

har genom historien skapat 
glädje och sorg. Många har 

blivit mångmiljonärer på låtsas 
men för andra har ett nesligt 

tärningskast betytt ett liv i 
armod på riktigt. 



17

stund och samtidigt lära sig något. Därför har spelen 
under de senaste århundradena använts som pedago-
giska redskap för att befästa moraliska värderingar och 
ge en viss allmänbildning. 

Här uppe i Norden har det också spelats spel under 
lång tid. Arkeologer har funnit spelpjäser av ben och 
glas i gravar från omkring 200-talet e Kr. Till de äldsta 
riktiga spelen brukar hnefatafl räknas. Det spelades 
troligen redan under yngre järnåldern för cirka 1 400 
år sedan. Spelet var populärt i Norden under vikinga-
tiden. Alga återuppväckte detta klassiska spel med en 
nyutgåva 1981 med slogan ”Ett äkta spel från vikinga-
tiden!” Flera andra spel dök upp under vikinga- och 
medeltiden. De beresta vikingarna kom i kontakt med 
olika varianter av spel ute i världen och de blev själva 
förtjusta i sällskapsspelande mellan handelsavtal och 
svärdsviftande. Arkeologer har i vikingagravar funnit 
brädspelet kvarn och flera tärningar. 

De regniga semesterdagar som yatzy räd-
dat genom åren är oräkneliga. Spelet lär ha 
tillkommit just på semestern, då ett par som 
satt uttråkade på sin lyxiga yacht uppfann 
tärningsspelet. De döpte det passande nog 
till The Yacht game. En större publik än de 
två båtägarna nåddes då företaget E S Lowe 
Company köpte rättigheterna 1956 och ut-
gav det med namnet yahtzee. Men yatzy har 
en längre historia än så och har sitt ursprung 
i tärningsspel från 1800-talet och namnet 
yacht förekom redan på 1920-talet. 

populäraSte tärningSSpelet

Tvi, tvi, tvi – tärningens historia
”Tärningen är kastad”, lär Caesar ha utbrustit när han 
passerade gränsfloden Rubicon 49 f Kr. Och det är inte 
bara Caesar som fångats av tärningens ödesmättade 
funktion, nyckfullhet och källa till spänning. För cirka 
5 000 år sedan lärde sig människan att roa sig med de 
sexsidiga tärningarna. Fyrsidiga tärningar hade varit på 
mode i flera årtusenden innan dess. Vid utgrävningar 
har arkeologer funnit tärningar i sumeriska och egyp-
tiska gravar. Kanske har tärningen sitt ursprung i de 
benbitar som användes vid spådom eller som marker i 
spel. Om man vill ha ett namn på tärningens uppfinna-
re så kan man dra till med greken Palimedes som enligt 
sägnen lär ha uppfunnit tärningen runt 1 400 f Kr. 

Under antiken spelades det tärning både i Grekland 
och i romarriket. Men säg något gott som inte för nå-
got ont med sig. För nästan samtidigt som tärningen 
introducerades dök fusktärningen upp. Arkeologer har 

På 1950-talet marknadsfördes spelet med 
en slogan: “The Game That Makes You 
Think While Having Fun”. Och nog är det 
många som tänkt, räknat och beräknat hur 
de fem tärningarna ska ge maximal utdel-
ning. Årligen säljs fortfarande cirka 50 mil-
joner av detta spel runtom i världen. Yatzy 
har även kommit i olika varianter som till 
exempel Maxi-yatzy (Alga) som introducera-
des på 1980-talet med sex stycken tärningar. 
Och senare har även Trippel-yatzy (Alga) dykt 
upp. 




