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Utställningen visar hur finländskt spelande 
utvecklats under tre århundraden, med 
spel, spelare, utrustning och spelminnen. 
I utställningen finns brädspel från 
1800-talet och framåt, sällsynta hobby-
tidningar för hemdatorsentusiaster från 
1980-talet och en videoöversikt över 
finländsk spelstreaming. Det finns också 
bräd- och hemdatorspel att testa.

Spelandet beskriver sin samtid väl. I spelens 
utveckling syns också förändringar som skett 
i samhället. Brädspel kom med nyheter från 
krigen till vardagsrummen. I samband med 
att det ekonomiska välståndet ökade började 
hushållen skaffa datorer och på så sätt började 
en helt ny period i spelandets historia.

Spelandets status har också förändrats under 
decennierna. Det har inte alltid varit socialt 

acceptabelt att spela, men med tiden har en 
marginell hobby vuxit och utvecklats till en 
viktig del av den globala underhållningsin-
dustrin. Spelen har färdats från gårdsplan 
till mässhall.

Utställningens innehåll har huvudsakligen 
sammanställts av friexemplar som sparats 
i Nationalbibliotekets nationalsamling samt 
av Brummeriana-samlingen som professor 
Markus Brummer-Korvenkontio samlat in 
och donerat till Nationalbiblioteket. Också 
föremål som lånats ut av privatpersoner och 
fotografier från olika museers samlingar 
finns med.

Att bevara spel och relaterade publikationer 
för kommande generationer är en viktig del 
av Nationalbibliotekets roll som väktare för 
kulturarvet.

Från tärningar
till ettor och nollor 

200 år av spelande i Finland
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För mer än 100 år sedan var en resa 
något mycket mödosamt. På den tiden 
var resor som tema för spel något lika 
exotiskt som krig i rymden är för dagens 
spelare. Fotografier och illustrationer från 
andra städer eller från fjärran land på 
spelbrädena var som magiska fönster till 
andra världar. 

De gamla resespelen var enkla tärningsspel, 
man reste och förflyttade sig genom berät-
telsen genom att kasta tärning. I spelen fanns 
ofta ett system som gjorde det möjligt att vinna 
pengar (vilket egentligen inte behövdes i spel-
mekaniken), för att man ville ge spelet samma 
spänning och vinstkänsla som hasardspel.

Fram till tiden runt första världskriget såldes 
brädspel oftast i kuvert. Spelbrädet var gjort 
av papper eller tunn kartong. Spelen spelades 
med tärning och man använde improviserade 
spelpjäser. En spelpjäs kunde vara vilket litet 
föremål som helst som fanns i hemmet. Ibland 
fanns det i kuvertet ett ark med tryckta spel-
pjäser, från vilket man klippte och klistrade 
speltillbehören. Fram till slutet av 1800-talet 
var många av de spel som spelades i Finland 
på svenska och gjorda i Sverige.

•

I publikationsarkivet Doria (doria.fi)  
inns ett stort antal svenska och finska 

brädspel från 1800-talet och framåt som 
har digitaliserats av Nationalbiblioteket. 

Man får fritt ladda ner, spela och  
studera dem hemma.

Vid tiden för Finlands självständighet fick 
spelen nya teman som nationalitet och krig. 
I brädspelen ritade man nationalstatens grän-
ser och skapade en bild av nationell integritet. 
Illustrationerna i brädspelen visade idéer som 
var typiska för samtiden, ibland också sådana 
som kanske skulle ha censurerats i tidningar.

De vanligaste spelen var nyhetsliknande och 
publicerades i en hisnande takt: i spelet Stri-
den om Karelen spelade man vid skyttegravar 
på krigets frontlinjer, flera spel gavs ut om 
finska inbördeskriget genast efter krigets slut 
och spelet Världskriget å västra krigsskådeplat-
sen fick en uppföljare genast då Ryssland kom 
med i första världskriget.

Krigstemat innebar ny spelmekanik för 
brädspelen. Stratego, som senare blev en riktig 
klassiker, var först bara ett av många liknande 
strategispel, men i många spel experimentera-
de man också med helt ny spelmekanik. Det 
var ett tidigt skede för speltestande och ut-
veckling av spelregler; det var nästan omöjligt 
att spela utan att spelarna sinsemellan först 
kom överens hur reglerna skulle tolkas.

Efter de första decennierna på 1900-talet börja-
de spelen komma i mappar och lådor istället för 
kuvert. Spel som kunde vikas ihop som en kar-
ta var lätta att ta med sig, och också spelpjäser 
och tärningen rymdes med. I en låda rymdes å 
andra sidan imponerande arméer av spelpjäser.

•

En del av spelen i Brummeriana-samlingen 
har aldrig spelats. I vissa av de digitaliserade 
spelen är till och med arken med spelpjäser 

orörda. På Doria (doria.fi) kan du själv 
printa ut och pyssla ihop till exempel spelet 
Finlands frihetskrig (Minerva, 1918) eller 

Korsu-spelet (Bildkonst, 1944).

På resa med 
tärningar

Ett spel och
en nation
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Efter världskrigen började spelen ha 
mer trygga och pedagogiska teman. 
Istället för propaganda handlade spelen 
som babyboom-generationen spelade till 
exempel om konsumtion, brandsäkerhet 
eller trafiksäkerhet.

I början av seklet delade barn och vuxna fort-
farande samma lek- och spelvärld. I samband 
med att en barnkultur uppstod började man 
rikta spel primärt till barn. Regler och spelme-
kanik förenklades, och flerspelarspel blev nor-
men. Samtidigt satsade man stort på spelens 
utseende: 1950-talets brädspel hade robusta 
lådor och imponerande illustrationer. Karl 
Mannerlas Afrikas stjärna (1951) blev Fin-
lands nationalspel.

Under 1960- och 1970-talet började det kom-
ma spel för hela familjen från Sverige. Antalet 
spelkomponenter steg, och till spelen hörde 
ofta pengar, brickor, speciella kort, hus, båtar 
och tärningar. Dessa babyboom-generatio-
nens spel skapade en bild av spel som skulle 
komma att leva kvar i decennier. Att spela spel 
ansågs vara något som barn gjorde. Samma at-
tityd gällde länge också för videospel.

•

Har du glömt vad brädspelet
du spelade som liten hette?

Leta efter försvunna spel i finländska 
brädspelsutgivares gamla kataloger,

som digitaliserats på Doria (doria.fi).

Från 1980-talet fick spelens frammarsch fart 
av fantasyteman. Ett spel som väl beskriver 
periodens brädspelsfenomen är engelska 
HeroQuest (Milton Bradley, 1989), i vilket 
man hade försökt skapa en balans mellan 
spelentusiaster och den stora allmänheten: för 
vissa var det “rollspel för lata” och för andra 
“ett för svårt brädspel för dem som är vana 
med Afrikas stjärna”. De moderna brädspelen 
för vuxna som under den tiden kom till 
Finland ledde till en boom för spelandet som 
hobby och också för spelbutiker.

Det mest ikoniska exemplet på den nya brädspels-
renässansen som började i slutet av 1990-talet är 
förmodligen Carcassonne (Hans im Glück 2000, 
Lautapelit.fi 2004), designat av Klaus-Jürgen 
Wrede. I de nya mer krävande brädspelen blev 
de viktigaste egenskaperna noggrant testad spel-
mekanik och tydliga regler. En viktig milstolpe i 
utvecklingen av en seriös brädspelskultur i Fin-
land var när Suomen lautapeliseura (Finlands 
brädspelsförening) grundades år 2004.

På 2000-talet finns spel tillgängliga med näs-
tan alla teman man kan tänka sig. Det finns 
också stor variation när det gäller spelme-
kanik; samlarkortspel och worker place-
ment-spel har till exempel varit populära. Un-
der de senaste åren har också brädspelsdesign 
och -publicering blomstrat. Just nu är det mest 
framgångsrika finländska spelet Eclipse (Lau-
tapelit.fi, 2011, 2. upplagan 2019) som Touko 
Tahkokallio designat.

•

Enligt lagen om deponering och förvaring av 
kulturmaterial ska alla spel som publicerats 

i Finland bevaras i Nationalbibliotekets 
samlingar. Man kan inte spela spelen i 

biblioteket, men man kan göra en beställning 
och studera dem i specialläsesalen.

Spel 
för barn

Mer och mer
mainstream
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De tidiga dagarna av finländsk dator-
entusiasm var en guldålder för självutgivna 
hobbytidningar. I tidningarna skapades ett 
språk med vilket man kunde prata om ett helt 
nytt fenomen: till exempel ordet hemdator 
användes inte alls i början av 1980-talet.

Spel och spelande blev snabbt det viktigaste 
innehållet i tidningarna, jämte instruktioner 
för hur man bygger IT-enheter. I icke-vinst-
drivande självpublicerade tidningar som 
Micropost skapades kriterier för vad som är ett 
bra hemdatorspel. I början recenserade man 
spel i stor utsträckning baserat på hur bra spe-
lets kod var tekniskt sett. Den ultimata spel-
upplevelsen var inte att spela spel gjorda av 
andra, utan att göra ett själv.

Världen före internet var annorlunda. Det är 
nuförtiden svårt att förstå hur lite information 
man hade tillgång till på 1980-talet. Man vän-
tade på sin tidning och när den äntligen dök 
upp i postlådan kom kompisarna på besök 
och man läste tidningen tillsammans.

Det fanns få spel i butikerna och de som fanns 
var mycket dyra. Eftersom man inte kunde 
ladda ner spel var de programmeringsin-
struktioner som fanns i hemdatortidningarna 
populära. För många framtida kodare var in-
struktionerna de enda som i deras barndom 
fanns tillgängliga på det egna språket.

•

Nationalbiblioteket samlar också 
friexemplar av självutgivna tidningar. 

Gjorde du en hemdatortidning med dina 
kompisar eller med en förening? 

Nationalbiblioteket tar gärna emot 
donationer av sådant material som ännu 

inte finns i nationalsamlingen.

På 1980-talet fanns det ännu inte några 
spelstudior i Finland som självständigt 
utvecklade spel. Många traditionella 
finländska förläggare inspirerades av 
att Commodore 64 sålde så otroligt bra, 
och provade på att ge ut översatta spel, 
men det var Amersoft som först började 
ge ut finländska spel. Företaget hade en 
viktig roll i uppkomsten av den finländska 
spelindustrin.

Commodores importör, PCI-Data, ordnade 
1983 en tävling i spelprogrammering som 
hette Tulin, tein, voitin (Jag kom, jag gjorde, 
jag segrade). Simo Ojaniemis Mehun pullo-
tusohjelma (Program för buteljering av saft) 
fick delat förstapris, och Amersoft publice-
rade 1984 spelet som Mehulinja. Mehulinja 
var ett av de första kommersiella finländska 
spelen. Amersoft publicerade också det första 
finländska licensspelet: en version av “folkets 
brädspel”, Afrikas stjärna (1985), och det för-
sta spelet som baserade sig på en finländsk 
film, Uuno Turhapuro muuttaa maalle (1986).

Bara några år senare fick finländska program-
merare sina spel publicerade också utomlands. 
Några av de första stora finländska namnen 
inom speldesign var Stavros Fasoulas, Pasi 
Hytönen och Jukka Tapanimäki.

•

I nationalsamlingen finns en mycket 
intressant samling spel från de tidiga 
dagarna av finländsk spelpublicering.

I utställningens spelrum kan du prova på 
finländska Commodore 64-klassiker.

Hobby-
tidningar

Tidiga
finländska spel
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I Finland hade konsoler som kopplas 
till tv:n inte ännu slagit igenom i slutet av 
1970-talet. Den finländska spelkulturen 
var då fortfarande ung, mycket mindre 
utvecklad än i resten av världen. De 
hemdatorer som ersatte enkla tv-spel som 
Pong lyckades man i Finland marknadsföra 
till föräldrar genom att betona den nytta 
man kunde ha av dem i hemmet. Men 
datorernas popularitet berodde egentligen 
på att de hade ett stort spelutbud.

Commodore 64 blev populärast av hemda-
torerna tack vare en genialisk, lyckad och 
aggressiv marknadsföringskampanj: “C64” 
såldes med hjälp av Finlands flagga och en 
pixelversion av oljemålningen Stridande tjä-
dertuppar. Med 200 000 sålda enheter berörde 
Commodore 64 närapå varenda finländare. 
I Finland såldes fler Commodore 64-dato-
rer i förhållande till invånarantalet än någon 
annanstans i världen. Reklamsloganen som 
reklambyrån Kimalainen hittat på, “folkets 
dator” (“tasavallan tietokone”) blev en själv-
uppfyllande profetia. 

Styrspakarna eller joystickarna var överlägset 
mest populära som spelkontroller. C64-en-
tusiasterna var aktiva och nyfikna, och de 
modifierade också joystickarna för att bättre 
passa sina egna behov. Men dessa kontroller 
var inte speciellt slitstarka. De spelkontroller 
som senare gjordes populära av Nintendo, 
gamepads, var mer hållbara, men de blev inte 
tillgängliga förrän mycket senare.

•

Nationalbiblioteket samlar eller förvarar 
inte spelkonsoler, sådana finns till exempel 
på Finlands spelmuseum i Tammerfors. De 
spel som distribuerats i Finland hör till det 

material som samlas in i nationalsamlingen.

Nintendo Entertainment System, 
NES, anlände till Finland i samband 
med den andra vågen av internationellt 
konsolspelande. I Finland var det framför 
hemdatorerna som videospelskulturen 
växte fram, men det ekonomiska uppsvinget 
gjorde att hushållen hade råd att skaffa också 
annan hemelektronik. NES marknadsfördes 
som en leksak för barn, och man behövde 
inte längre betona nyttan med enheten.

Funente var importören som hjälpte NES att 
slå igenom, genom att runt om i världen visa 
upp konsolen i en Nintendo-buss, och genom 
att öppna en Nintendo-värld både i Puuhamaa 
i Tervakoski och i Planet Funfun i Kervo. Att 
Nintendo så intensivt lyfte fram figurer från 
sina egna spel hjälpte dem sälja produkten till 
barn. Den mest ikoniska figuren, rörmokaren 
Mario, fanns förutom i Nintendo-spelen ock-
så på kläder, som leksak, i serier, i animationer 
och till och med i brädspel.

Det var också lätt att prova konsolen eftersom 
man kunde hyra både spel och konsoler och 
prova dem hemma, precis som videobandspe-
lare. Detta bidrog också till konsolens fram-
gång. Kiosker och till och med bensinstationer 
runtom i landet hyrde ut konsolen i en svart 
läderväska över helgen, och man kunde välja 
nästan vilket spel som helst som publicerats i 
Finland. Uthyrningen syntes också i tidningar, 
t.ex. Nintendo-tidningen visade en lista över 
de spel som hyrts mest i landet.

•

I Nationalbiblioteket finns det spel som 
publicerats för Nintendo-konsoler från 2008 
framåt, eftersom det var då som videospelen 

i enlighet med lagen om deponering och 
förvaring av kulturmaterial klassificerades 

som material som ska bevaras.

Folkets
dator

Spel
i fokus
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Vid utställningens spelbord finns ett 
urval brädspel från nationalsamlingen. 
Största delen av spelen är resespel där man 
förflyttar sig med tärningskast, med teman 
från berömda romaner eller vardagliga, 
informativa ämnen.

Robinson Crusoe (K. E. Holm, 1902) och 
Münchhausen (Bildkonst, 1950) baserar sig 
givetvis på de världsberömda romanfigurer-
na som Daniel Defoe och Rudolf Erich Raspe 
skapat. I båda spelen har både böckernas in-
triger och huvudpersoner använts. Också det 
inhemska spelet Fänrik Stål (Artko, 1950-ta-
let) baserar sig på Johan Ludvig Runebergs 
klassiska diktverk, och där kan spelarna med 
tärningskast flytta huvudpersonen från en 
strid till nästa.

 I spelen användes också historiska perso-
ner, till exempel Cristo Columbus (Bildkonst, 
1940-l) baserar sig på Christofer Columbus 
upptäcktsresor. Spelarnas uppgift är att följa 
med Columbus världen runt och till slut kom-
ma tillbaka till Spanien.

I det äldsta av spelen, Vandringen till lyran  
(F. Tilgmann, 1872), befinner sig spelarna 
däremot i en föreställd skola. Målet är att bli 
student, med andra ord att få studentmössa 
och en lyra, genom att undvika jordiska laster 
och dålig skolframgång utan att på vägen bli 
av med de spelpengar man tjänat. 

•

Du hittar mer information om Commodore-
spelen på spelkonsolens skärm.

Digitalt spelande har utvecklats på många 
sätt – inte bara när det gäller spelens 
egenskaper eller utseende. Ny teknik har 
också gjort det möjligt för spelare att dela 
sina spel med andra. Förut bjöd man hem 
kompisarna för att titta på samma ruta, 
men nu kan man med bara ett klick dela sin 
spelupplevelse med världen.

I samband med att spel och spelande blivit 
så enormt populärt har spelyoutubers och 
streamare blivit nationella kändisar med 
egna underhållningsprogram. Spelare tävlar 
inför fullsatta idrottsarenor, medan spelen 
filmas så miljontals fler intresserade kan titta. 
Spelindustrin har blivit den mest lönsamma 
sektorn inom underhållningsindustrin.

Men det viktigaste med spelvideor är inte täv-
lingarna, utan att ha roligt tillsammans. Spela-
re som delar videor från sina spel har kul med 
spelen, tar sig igenom dem på ovanliga sätt, 
träffar sina kompisar och hjälper andra spela-
re. Att dela videor och att titta på när andra 
spelar har blivit en del av spelupplevelsen.

•

Nationalbiblioteket samlar också material 
om spel i sitt webbarkiv. Till exempel 2015 

samarbetade biblioteket med aktörer 
och forskare inom spelindustrin och 

kammade igenom internet efter finländska 
webbsidor med spelkultur, spelvideor och 

spelgemenskapers forum.

Totalt 3 960 videor (ungefär 254 gigabyte) 
och 1,3 terabyte webbsidor sparades.

Bord med brädspel 
och spelkonsol

Vi tittar!
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 - Hilda Octavia Palmén och Helmi Julia 
Järnefelt spelar loppspelet, 1885–1890, 
Museiverket, Historiska bildsamlingarna, 
Johan Axel Palméns samling.

 - Jägaren, konstnärens utkast, 1896, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - Jul i Åbo, 1900-talet, Museiverket, Historiska 
bildsamlingarna.

 - Wintern, konstnärens utkast, 1871, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - Två pojkar leker eller spelar med en rens 
vristben, Karl Nickul, Lappland, 1933, 
Museiverket, Finsk-ugriska bildsamlingarna.

 - Handskriven poängsituation från en 
gammal bordsspelslåda, Nationalbiblioteket, 
nationalsamlingen. 

 - Striden om Karelen var ett populärt spel 
bland soldaterna från Ylihärmä. Fänrik 
K.Kuoppala spelar i en skyttegrav på 
frontlinjen. En ordonnans ser uppmärksamt 
på, militärtjänsteman M.Persson, 1942, 
SA-kuva.

 - Striden om Karelen, Koulutarpeiden 
keskusliike, 1942, Nationalbiblioteket, 
Brummeriana. 

 - Barn spelar Afrikas stjärna vid bordet. 
Syskonen Marja, Tuomo, Saila och Maritta 
spelar Afrikas stjärna vid bordet hemma 
på Långbrokajen i Helsingfors, 1953–1954, 
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä.

 - Afrikas stjärna, F. Tilgmann, 1951, 
Nationalbiblioteket, Brummeriana. 

 - En grupp pojkar spelar tärning på gården, 
Teuvo Kanerva, 1957–1961, Museiverket, 
Historiska bildsamlingarna.

 - Autokilpailupeli / Biltävlingsspelet, 
Bildkonst, 1935, Nationalbiblioteket, 
Brummeriana.

Fotografierna

 - Roni Back, Minecraft med Antero 
Mertaranta, 2015 

 - Nes-Retku, Perkele! Finland 100 år 
(NES), 2017 

 - Lakko, Persu-Ismo | Skate 3, 2014 

 - Deliwien, GTA V Online med 
Janski - ep 1, 2015 

 - V2.fi, Vi spelar: MSX2 – den bättre 
upplagan, 2018 

 - neddeplay, The Sims 4 - LIVE 
STREAM / Jag spelar, ni bestämmer - Dags 
att bygga ett nytt hem åt mormor!, 2018 

 - Kaja, SÅ *VINNER* DU SPELET / Fortnite 
Battle Royale, 2018 

 - JHZER, Rocket League in Finnish / Finland 
vs Sweden (Subtitles), 2016 

 - Paqpa, Vi spelar My Summer Car / MIN 
SOMMAR SERIEKROCK, 2016

Videorna



 - Födelsedagskalas med speltema, där 
pojkar i åldern 15–16 spelar strategispelet 
Panzergruppe Guderian, Hannu-Henrik 
Kuittinen, Nokia, 1988, Vapriikin kuva-
arkisto.

 - A Winter War, Game Research Design Texas, 
1992, Nationalbiblioteket, Brummeriana. 

 - Samlarkortspelet Magic the Gathering. 
Spelarna har klätt sig i samma färg som sin 
kortpacke, Jenni Hanén, Oitti, 1994, Jenni 
Hanéns bildarkiv.

 - Rymdspelet Polaris, Bildkonst, 1960–1970, 
Nationalbiblioteket, Brummeriana. 

 - Barn spelar brädspelet HeroQuest, 
Tammerfors, 1995–1999, Vapriikin kuva-
arkisto

 - HeroQuest, 1989, lån från Marko Oja. 

 - Lautapelaamaan-händelsen i 
Helsingfors i September 2018, 
Marko Oja, 2018, Nationalbibliotekets 
bildarkiv.

 - Eclipse, Lautapelit.fi, 2011, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - Datorspel, Matti Nykänen, Punkaharju, 
1986, Vapriikin kuva-arkisto.

 - Afrikas stjärna, Amersoft, 1985, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - Unga pojkar spelar dator, Raija Saari, 1985, 
Vapriikin kuva-arkisto.

 - Mehulinja, Amersoft, 1984, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - Datorspel på julen, 1987, Vapriikin kuva-
arkisto.

 - Spelkassetter från 80-talet, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - En pojke och en Commodore 64, 
Merja Niemi-Pynttäri, Petäjävesi, 1993, 
Vapriikin kuva-arkisto.

 - Lista över program i tidningen MikroBITTI 
på 80-talet, Nationalbiblioteket, 
nationalsamlingen. 2019

 - Födelsedagskalas med speltema, där man 
på en Amiga 500 spelar sportspelet Winter 
Olympiad 88, Hannu-Henrik Kuittinen, 
Nokia, 1988, Vapriikin kuva-arkisto.

 - Annonser för hemdatorer i Keltainen 
Pörssi, runt 1987, Nationalbiblioteket, 
nationalsamlingen. 

 - En grupp barn med en hyrd Nintendo i 
Helsingfors, Pekka Elomaa, Helsingfors, 
1990, Vapriikin kuva-arkisto.

 - R-kiosken gör reklam för uthyrning 
av Nintendospel och -konsoler, 
Nationalbiblioteket, nationalsamlingen. 

 - Juho Heinola spelar Nintendo, Olli Heinola, 
Nokia, 1993, Juho Heinolas bildarkiv.

 - Super Mario Bros. 3, lån från Juho Heinola. 

 - Huvudpersonen i Amersofts spel Uuno 
Turhapuro muuttaa maalle (1986), 
stillbild från spelet, Nationalbiblioteket, 
nationalsamlingen. 

 - På Ropecon 2018 spelades brädspelet 
Realm of Wonder (2014) gjort av 
finländska Mindwarrior Games, Marko 
Oja, Helsingfors, 2018, Nationalbibliotekets 
bildarkiv. 

 - En spelsituation i en spelvideo av det 
finländska spelet My Summer Car (2016), 
2018, Nationalbibliotekets webbarkiv.


