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etta är historien om Wizard, Sveriges
allra första renodlade butik för böcker,
affischer, spel och figurer inom fantasy
och science fiction.
En Göteborgsk pionjärfackla som
tändes i ett entusiastiskt 70-talskollektiv, men som
alltför tidigt blåstes ut, av isiga vindar på en ännu
tom marknad, en marknad som ännu inte hunnit
vakna till liv. Detta var.....

Både Kjerstin och Peter är ivriga att berätta historien
om det fantastiska drömprojekt de en gång drev,
precis här, mitt i Göteborg.
Inne på krogen får Peter snabbt något både ivrigt
och längtansfullt i blicken. Han grabbar resolut tag
i bord och stolar och parkerar oss i den del av
restaurang Dubliner som en gång utgjorde deras SFfantasy-spel-och-bokhandel Wizard. Med samma
entusiastiska smajl som jag möttes av när jag som
SF-frälst tonåring kom in i affären första gången
1979, slår Peter sig ner, scannar kaxigt av rummet
och säger: “Här är det. Nu är vi tillbaka - mitt i
Wizardbutiken”.

PIONJÄRERNA FÖRE GULDÅLDERN
Förkortningar i intervjutexten:
M = Mjölnir
P = Peter Mattsson
K = Kjerstin Ryd

B = Bo Leuf (citerad från web)
I = Isabel Demaret-Leuf
C = Clas Kristiansson

TOLKIENDIGGANDE MATLAG
K: Jag träffade Bosse [Bo Leuf] första gången i ett
kollektiv på Chalmersgatan. Vi hade ett matlag det blev 17 personer som mest. Bo kom från Höga
Kusten - men familjen bodde några år i Kanada
innan de kom tillbaka till Sverige. Bo flyttade till
Göteborg, började jobba i en bokhandel, och han
gillade science fiction.

VI VAR FÖRST!
K: “Vi var först med lajv, vi var först med en fantasy- och sf-bokhandel, vi var först med
rollspelsbutik... vi var först med allt, helt enkelt!”
Innan vi ens hunnit gå in på Restaurang Dubliner
börjar berättelserna bubbla, ute i solen på Järntorget.

PETER OCH KJERSTIN “MITT I WIZARDBUTIKEN” 2016
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Kjerstin läste själv helst fantasy:

BO LEUF

K: C S Lewis , Den Magiska Trädgården, Fem barn
hittar ett troll....min mamma försökte i och för sig
få mig att läsa Tolkien 1964 hemma i Småland, fast
det ville jag inte!
Men i Göteborg, dit jag sedan flyttade, hade folk
Tolkienmaskerader... det var mängder med
Tolkienfester på 70-talet - vi sydde en massa kläder.
Det fanns en helt fantastisk butik här borta i Haga,
med spännande tyger och stuvar.
Även Peter slukade tidigt fantastisk litteratur:
P: Jag har alltid varit en stor SF-fan. Redan på
mellanstadiet luskammade jag skolbiblioteket på
böcker och läste en massa, riktigt dålig SF på det
sättet (skratt). Och inom alternativrörelsen var det
jättevanligt att läsa Tolkien: Tolkien var den röda
tråden.
P & K delade inte bara intressen, matlagning och
vänkrets. Redan före Wizard hade de dessutom haft
ett företag tillsammans:

roll -’Äh, det är ju bara science fiction’ ! Bo blev
irriterad och bestämde sig för att börja importera
böcker från USA, för att ge svenska SF-fans chansen
att kunna läsa böckerna rätt.

P: Vi drev ‘ambulerande grönsaksförsäljning’ i Haga,
Kjerstin och jag, mellan 1976 och 1977. Före dess
hade jag bl a arbetat i butiken Alternativ Handel.

P: Bo ville ha friheten att välja titlar själv. Och
samtidigt hade min far en affär med underkläder
och t-shirts på Järntorget. Min syster stod t ex här i
lokalen och sålde plagg 1975. När pappa sedan skulle
flytta från sta’n och lämna lokalen, så frågade han
om inte jag ville överta den.
Så...vid nästa lunch med Bo och Kjerstin sa jag:
‘Nu kör vi detta!’.

Och medan Peter och Kjerstin körde ut grönsaker i
en lånad bil, började planerna på något nytt att gro.
P: Jag lärde ju först känna Kjerstin, och sedan,
genom henne, Bo. Bo arbetade på
Studentbokhandeln på Aschebergsgatan, där han var
ansvarig för att ta in SF-böcker från USA och England. Vid flera av våra matsammankomster pratade
Bo om att han ville starta en egen, hel SF-bokhandel
- inte bara fyra hyllor i någon annans affär.

K: Fast jag minns det lite annorlunda. En dag mötte
jag er två kommande på gatan och du, Peter,ropade
glatt till mig: “Bo och jag har bestämt att vi ska starta
en SF- och fantasy-butik!”
Men hur det än var, hade det aldrig fungerat om
jag inte lyft luren till min bror och sagt “Kan jag få
låna X-tusen kronor ?” (motsvarande en årslön vid
den tiden).

I: Idén till varför Bo ville importera SF direkt föddes
när han på 70-talet läst en sf-roman som slutade
väldigt konstigt. När han diskuterade boken med
en vän i USA, tog denne fram sitt exemplar och sa.
“Vadå ?!? Boken slutar ju så här....”
Det visade sig att i den svenska utgåvan fattades
det sista kapitlet. Bo ringde upp det svenska förlaget
som sa att på grund av trycktekniska skäl hade de
kapat slutet. De tyckte heller inte det spelade någon

P: Ja, jag hade lokalen, Bo utlandskontakterna, och
Kjerstin pengarna!
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PLASTGUBBAR I FÖRORTEN

Dungeons & Dragons-boxen kom till slut fram. Jag
öppnade lådan.... “Nejjj - det finns ju ingen
spelplan!” Jag hade väntat mig ett board game.
Så, för att lära mig spela, tog jag mig ut till en
källarlokal i någon förort där Mikael Börjesson
samlat en massa människor för en spelsession, som
jag fick vara med på. Men det var en ganska tråkig
upplevelse - 12-15 personer satt runt ett bord och
fick vänta i evigheter på ‘sin tur’. Under tiden satt
de och läste Kalle Anka !
Hur det nu var, lärde jag mig, och sedan började
vi spela allihop.

M: Planen från början var alltså en SF- och
fantasybokhandel. Men hur kom spel in i bilden ?
P: Det var min
idé. Någon gång
1978 var jag nere
på Presscenter i
Nordstan och
hittade en tidning
som hette Battle
for Wargamers.
På omslaget stod
det ‘Fantasy’ och i
den skrev de om
fantasyfigurer och
ett spel vid namn
‘Dungeons
&
Dragons’.

M: Visste ni om att Tradition sålde spel redan ?
P: Jag har i efterhand förstått att Tradition sålde
spel mycket tidigt. Men - och det här minnet är
väldigt tydligt - vid ett besök i Stockholm 1978, fick
jag av mina släktingar (som visste att jag planerade
öppna en fantasyspelbutik) tipset att gå till en affär
som ‘hade sånt där’. Jag hade inte hört talas om Tradition och begav mig genast dit - jag ville ju köpa
spel! Men jag fick lämna butiken tomhänt - inte hade
de några rollspel till salu. Jag såg en del
krigsspelsfigurer i metall där, och flera lådor från
Avalon Hill och SPI - med komplexa kartor och
mängder av färgade brickor... men inga rollspel. I
så fall hade jag ju handlat!

På gamla Leksakshuset, Alida Söderdahl (idag BR)
köpte jag boken The Airfix Guide to Ancient
Wargaming, som handlade om taktik och strategi.
Det fanns inga direkta regler i den - jag minns att
jag försökte skriva ihop egna, och använde Airfix
småfigurer - Ancient Britons. Det
var svårt att få det
att fungera - men
var
ändå
en
uppenbarelse.

Sagt och gjort - butiken Wizard skulle redan från
start satsa på en kombination av böcker och spel
inom sf och fantasy, med Bos ord “..helt baserat på
konceptet ‘specialiserad F&SF-bokhandel’ “. Men utöver
det byggde trion (som Peter nu på skoj brukade kalla
‘The wizard, the witch and the wardrobe’) inte sin
affärsplan på några avancerade marknadsbeslut eller
-indikatorer:

Så jag bestämde
mig för att beställa
några figurer från
MiniFigs - orcher
med gristrynen samt ett exemplar
av Dungeons &
Dragons.
På den tiden var
det något helt annat att beställa från utlandet. Man fick gå ner till
banken ! Beställa något som hette Money Order! Och
sedan hoppas och vänta medan det man beställt
seglade hem över världshaven. Så var det på den
tiden!

P: Tänkesättet då var: “alla kan!” 70-talet var en
slags Jantefri oas, tidsandan var sån. Vi höll på att
skapa en bättre värld. Det var inte en förhoppning,
utan en övertygelse! Man var ju en ‘powerhouse’ man kände inga gränser!
Men visst hade vi koll på att det fanns ett uppdämt
intresse. Star Wars hade ju inte kommit till Sverige.
Och när den skulle visas på biografen Draken [på
andra sidan Järntorget] så hade vi ju som SF- och
fantasybokhandel ett utmärkt läge.
10

WIZARD - PIONJÄRERNA FÖRE GULDÅLDERN

WIZARD, JÄRNTORGET, GÖTEBORG 1979

Kjerstin designade och klippte ut den ikoniska
loggan till skyltfönstret:

bank i lokalen intill. Väggarna var armerade med
stål, och när vi borrade kom vi bara 2 cm in. Något
vågat att sätta upp glashyllor, he he....

K: Men det var mycket som var skumt - det låg en
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Vännerna hoppades öppna redan under 1978:
P: Dollarkursen var förmånlig på den tiden - strax
över 4 kr för en USD. Vår första leverans gick på en
4-5000 kr. Och det var leveransdatumet som styrde
öppningsdatumet.
Egentligen hade vi kunnat dra igång tidigare helst hade vi önskat vara igång före julen 1978, för
att casha in på julförsäljningen med vackra artböcker, för vi hade ju tillträde till lokalen redan
oktober-november 1978.
Vi satt vid brevlådan och väntade varje dag - men
böckerna tog sån tid på sig att öppningen fick skjutas
upp. Jag tror vi slutligen slog upp portarna den 16
januari 1979.
Vid premiären visade det sig att magkänslan varit
korrekt. Det fanns, mycket riktigt, ett uppdämt
intresse i sta’n.
K: På premiärdagen strök en person fram och
tillbaka framför butiken, första öppningsdagen innan
vi öppnat - det var Mikael Börjesson. Så fort vi slog
upp portarna kom han in och frågade vilka spel vi
hade!

EN UNG KUND – KANSKE JOAKIM NILSSON – 1979

Ett annat SF-fan i förskingringen var Clas
Kristiansson (som inte bara skulle komma att bli nära
vän till trion utan även få en slags “fjärde musketör”roll kring Wizard):
C: Jag var helt ensam i mitt SF-intresse i sta’n trodde jag. I min brors hylla fanns exemplar av
Häpna! och Galaxy. Min morfar hade den första
svenska utgåvan av Sagan om Ringen. Men enda
gången någon känt igen mitt intresse var när jag på
Hagahuset träffade några amerikanska hippies som
luffade runt Europa i en folkabuss - de läste Sagan
om Ringen.
Tills jag en dag gick förbi Wizard och ramlade in
i butiken. Där mötte jag Peter som visade mig hur
rollspel fungerade - och sen var jag med!
B: “Lustigt nog kom Fantasy & SF-läsare, som
upptäckt denna ovanliga uppenbarelse, till butiken
i drivor för att ‘handla medan den finns kvar’,
övertygade om att en affär med enbart Fantasy &SF
inte skulle överleva särskilt länge. Omsättningen
på böcker blev därför mycket hög de första kritiska

SKYLTNING 1979
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EN GRÅ EFTERMIDDAG 1979

månaderna: och med den flygande starten säkrades
butikens överlevnad.”
Peter minns dock de första månaderna som inte fullt
lika rosiga:
P: Jaa, de där långa kundfattiga eftermiddagarna en
grå februari.... vi började nog inte tjäna pengar
förrän i maj ’79. Men då var det dags att fira!
Bo kunde nu helt ägna sig åt sin egna efterlängtade
bokverksamhet. Och det var böcker som utgjorde
basen i Wizards sortiment.
Långa rader med SF-pockets, Frazetta-bildverk,
astronomifaktaböcker, Tolkienkalendrar, seriealbum
och Mumintrollhäften tyngde de optimistiskt
uppskruvade glashyllorna.
B: “Utöver böcker tog jag in det mesta som hade
någon koppling till Fantasy &SF, som t ex affischer,
populärvetenskap, plus annat som intresserade
mig. Som egen importör kunde jag också lagerhålla
ovanliga saker som inte fanns i Sverige då, som t
ex [fantasyserietidningen] Elfquest, eller tryck av
Michael Whelan.”

PETER BAKOM DISKEN 1980
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APOR PÅ SKATEBOARD

BOKVÄGG 1981

Just affischer var en succé som låg i
tiden. Wizardkunderna kunde välja
bland alla möjliga fantastiska motiv
- från Gandalf till galaxer:
P: Affischer gick jättebra.
K: På sjuttiotalet hade ju alla posters på väggarna.
P: Vi hade affischer av Rodney
Matthews, Roger Dean... de sålde
som smör. Problemet var att få
tillräckliga leveranser. På en
Englandsresa gick vi direkt upp till
[dåtida affischjätten] Athenas
huvudkontor i London, men de var
förståeligt nog bara intresserade av
att diskutera jättebeställningar, så
istället fick vi köpa så många vi
kunde bära och ta med hem i en stor rulle på
Englandsfärjan.

P: Sedan gjorde vi en riktig beställning från Athenas
officiella Sverigedistributör.
När vi väl övertygat dem om att vi inte ville ‘ha
apor-som-åker-skateboard’-posters gick det jättebra:

K: Konstigt att de inte haffade oss i tullen!
AFFISCHVÄGG 1979
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FIGURSKÅP (MED BATTLESTAR GALACTICA OVANPÅ) 1980

Minifigs. Först räckte det med en hylla och ett par
enstaka väggkrokar med figurpåsar, men snart
krävdes ett eget glasskåp. Och sen ett ännu större byggt, förstås, av en glasmästare i Haga.

vi sålde slut på alla vi tog in.
Men när det var dags att beställa nytt, blev det
plötsligt tvärstopp. Helt överraskande sa
distributören att Athena beslutat sig för att det inte
fanns en marknad för fantasyaffischer i Sverige, och
därför skulle det sortimentet inte längre säljas här.
Så trots att vi bevisat att det fanns efterfrågan,
och sålt slut på allt, så fick vi inte köpa mer.

P: 1/3 av butiken ägnades åt spel och figurer. Det
motsvarades också ungefär i försäljningen: säg en
70 eller kanske 60% böcker och affischer, och ca
30-40% spel. Av spelen var storsäljaren Dungeons
& Dragons. Figurer gick också bra. Att få figurer
från UK var inga problem ....

TÄRNINGAR AV TRÄ
Spelsegmentet var ett produktområde som tog mer
och mer fysisk plats i butiken, till många yngre
fantasters förtjusning - och ibland förvirring:

K: Gissa hur vi fick hem dem - Peter och jag bar
hem 25 kg figurer från Games Workshop i London
en sommar!!!

“Under ett besök i Göteborg lyckade jag också besöka den
klassiska spelbutiken Wizard utan att förstå vad det var
de sålde - jag var mest fascinerad av en plastbyggsats av
Battlestar Galactica som stod på deras tennfigursmonter”
- Åke Rosenius (Rävspel, Lancelot Games)i
Runan#28

P: .....men vi hade svårt att få tillräckliga volymer av
D&D från USA. Det var en bristvarara - vi kunde t
ex få fyra böcker istället för de 40 vi beställt. Fast
böcker var lättare att få hem än tärningar!
En dag kom det in en kille, Dan Andersson, i
butiken - det visade sig att han löst problemet genom
att göra gjorde egna poly-tärningar - av trä! Han
jobbade på någon skola och kunde göra dem där...

Wizard sålde framför allt 25 mm-metallfigurer från
Ral Partha, Citadel, Greenwood & Ball, Asgard och
15
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SPELHYLLA 1981

de var ju lite ojämna - men det fanns inget annat i
början! Förresten var många av de första
plasttärningarna vi fick också osymmetriska...

P: Fast när vi själva spelade Dungeons & Dragons
var det inte att slåss som var huvudsaken - det var
verkligen levande, komisk fantasiteater vi höll på med.

Wizards spelutbud omfattade nästan allt som då
hunnit komma ut från TSR, Chaosium, GDW,
Judges Guild, Flying Buffalo, FGU och
Metagaming m fl. Det var
rollspel, brädspel, solospel,
tillbehör och supplement av
alla slag. Gränsen drog man
bara vid regelrätta krigsspel.

C: En av sakerna jag fastnade för med rollspel var:
‘ingen vinner!’ - det var första gången jag stött på
något sådant...
PETER , CLAS OCH VÄNNER
SPELAR D&D 1980

K: Men killarna som kom in i
butiken - för det var ju bara
killar - var bara intresserade av
en sak med spelen: att slåss,
slåss, slåss och slåss.
Jättetråkigt. Det saknades
tjejer i butiken... Jag själv var
aldrig intresserad av spel - jag
var mest intresserad av
fantasin, teatern och historian
bakom.
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P: Jag skapade dessutom alltid mina äventyr så att
det alltid skulle finns en chans - om än mycket liten
- att genom att lösa pusslen etc kunna ta sig igenom
hela spelet utan att behöva strida!

FIGURPRISLISTA 1982

Förutom alla böcker, affischer, spel och figurer sålde
Wizard också tidningar som Starlog, White Dwarf,
Analog, (Travellers’) Journal, Dragon och Sorcerer’s Apprentice. Men när trion ville utöka
tidningssortimentet blev det lite mer komplicerat:
P: Vi förde djupa diskussioner med Presam om att
ta in olika tidskrifter typ OMNI. Men de hade en
lustig avtalsmodell: man var tvungen att låsa sig till
en exakt försäljningsvolym.
Sålde man för få tidningar, utgick en straffavgift vilket väl i och för sig låter logiskt. Men det stod
även att om vi skulle sälja mer tidningar än planerat
- så skulle vi också tvingas betala straffavgifter!
Mycket underligt. Det blev inget av det samarbetet,
förstås.
M: I butiken såg man ibland skyltar “Vi köper in
spännande svensk SF”. Var SF-böcker på svenska
en bristvara på den tiden?

Man var alltså inte rädd för att testa nya kanaler,
eller för att erbjuda nya produkter inom fantasy och
sf. Undertecknad fick bl a redan 1980 i butiken spela
ett dungeondatorspel som Bo och Clas konstruerat,
där varje omgång kostade 1 krona - en då extremt
ny och spännande upplevelse:

P: Ja det fanns [ännu] inte så mycket SFutgiven på
svenska då. Men vi hade ändå aldrig särskilt mycket
begagnade böcker i affären.

ATT STÖPA EN ORCH
C: GR8! Så hette spelet. Och det namnet kom vi på
innan hip hopen fanns... spelet var gjort på en ABC
80 som Bo och jag hyrt i en radiohandel. Bosse hade
datorn på dagen och jag hade den på kvällarna. Så
lärde jag mig programmera!

Även om Peter i förbigående säger att “vi
marknadsförde ju aldrig Wizard” så fanns man dock
med i en del lokala försäljningskanaler. Wizard hade
bl a ett eget skyltfönster i en (idag igenfylld)
gångtunnel nära centralstationen, och man
annonserade i varje nummer av fanzinet Mjölnir.

I butikens spelkatalog sommaren 1982 hittar man
också t ex metallfigurgjutningssatser för de som ville
stöpa egna orcher. Men det fanns en rea-låda också.
Vilka produkter slutade sin bana där ?

Wizard hade också egen säljplats på Gothcon 4, som
det året anordnades av GKF (Göteborgs
Krigsspelsförening).

P & K: Folianterna.
P: Vi hade en liten ‘butik’ där - vi stod i en hörna.
Alexis [Riise-Birger] hälpte till med att sälja. Men
det var inte många där på den tiden - jag såg kanske
en max 30 besökare på Gothcon.
Fredrik Malmberg, som var där och sonderade,
häpnade över vilka figurpriser vi kunde ta ut....

P: De stora praktverken med fina art-bilder sålde
inte alls så bra som vi hoppats.
K: Och de flesta av dem hamnade hemma på vårt
kaffebord till slut!
17
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SKYLTFÖNSTER I GÅNGTUNNEL VID CENTRALSTATIONEN I GÖTEBORG 1980
18
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Fandomrörelsen var stor i hela landet på 70- och
80-talet, och SF-fanzines publicerades i nästan varje
svensk småstad. Clas tyckte att fantasy var så
underskattat att han skrev en artikel i Science fiction-sällskapet Club Cosmos’ fanzine, där han
“försökte sätta in fantasy i ett sammanhang”. Och
Peter skrev D&D-äventyr i några nr. av Mjölnir.
Men utöver det - gav det bok- och spelälskande
Wizardgänget själva någonsin ut egna fanzines, spel
eller böcker ?
K: Näe - vi sydde kläder. Och banér!
Kjerstin syftar på de plagg och fanor, som användes
på de tidigare nämnda festerna och på.....Sveriges
första lajv.
Som naturligtvis iscensattes av pionjärerna kring
Wizard.

SVERIGES FÖRSTA LAJV
K: Vi höll det första lajvet i Sverige! Ringvandringen
kring Lygnern 1980.
I: – Då sa man ‘rollspel’.

OVAN: KATALOG 1982. NEDAN: KJERSTIN SYR BANÉR
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P: Det var real live roleplaying - vi skulle hitta och
överfalla de andra. Ringvålnaderna mot Ringens
Brödraskap.

hur gick då egentligen affärerna – ‘mellan
måltiderna’ ?
P: Vi tog inga stora lån utan försörjde oss på andra
sätt, och byggde upp vårt kapital. Siffrorna gick hela
tiden uppåt. Långsamt - men uppåt: en definitiv,
positiv kurva. Vi började se ett överskott.
Och efter Star Wars blev det ju lite bredare.
Mikael Börjesson öppnade sin butik Titan: men vi
märkte inte av konkurrens - inte alls. Fast...eftersom
marknaden var väldigt liten - så fanns det egentligen
inte utrymme för två butiker.

K: Det var de goda mot de onda....
P: Fast vi Ringvålnader kom fram för sent, så det
blev aldrig någon fajt. Men en upplevelse som var
mycket stark, var när jag - iklädd kläder som jag
köpt i Tunisien - rusade genom skogen, ut på ett
hygge. Helt plötsligt reste sig en gigantisk brun
massa framför mig, och reste sig, och reste sig utan
att ta slut. En älg! Som sedan bara lommade bort....

SCIENCE FRICTION
Ett av banermotiven skulle föreställa Minas Tirith,
men döptes om till Pansarkryssaren Potiomkin, som
man tyckte den mer liknade.

P: Men så kom finanskrisen. 1983 rasade den
svenska kronan - dollarn sköt i höjden.
Figurerna importerade vi i och för sig från England - men allt annat kom ju från USA. Det kändes
som ögonen blödde - varje bok jag sålde gick med
förlust. Och kunde vi kompensera genom att ta ut
fem gånger högre pris mot kund ? Nej, naturligtvis
inte. Och vet du vad bankräntan var på den tiden ?
500 procent !!!
Det var då det slutligen brast. När värdet vi byggt
upp störtdök på bara ett par månader, när affären
började gå dåligt och när vänskapen började
krackelera sa jag “Jag vill ut ur verksamheten”.
I maj, 1984, drog jag slutgiltigt.

K: Och några av dem ligger på min vind fortfarande!

MAGISKA KINALUNCHER
Butiken Wizard var öppen 11-18 varje vardag och
11-14 lördagar - men vid lunch brukade innehavarna
stänga, och samlas på en närbelägen Kinarestaurang,
där man intensivt diskuterade “allt från partikelfysik
till Star Trek” . Luncherna kunde bli oerhört långa:
för de som inte behövde återvända till butiken –
ibland “mellan 12 och 16”.
K: Hela kundunderlaget följde med dit! Vi hade ju
så få kunder - och de var våra kompisar också.

Vid det laget var Kjerstin redan borta från
verksamheten sedan ett bra tag. Guldåldern för
svenska rollspel stod just runt hörnet. Men det kunde
inte, eller mäktade järngänget inte med att förutse.
Trions gemensamma glöd hade slitits ut och den
första svenska kommersiella pionjärinsatsen för SF,
fantasy och rollspel var slut.

Wizardkunder blev kompisar. Kompisar blev
medhjälpare. Många yngre (inkl. jag själv!) ville inget
annat än att prya i butiken: en som fick möjligheten
var t ex Fabian Fridholm, senare butikschef för Tradition i Göteborg, och medförfattare till rollspelet
Viking. Och nära vännen Clas ryckte in vid behov:

C: Tiden var inte mogen - ännu. Lite längre fram
kom dator- och spelexplosionen, och SFbokhandeln öppnade... men det är en annan historia.

C: Jag ställde upp när det behövdes, satt i kassan
någon gång - men ville aldrig vara med i själva
affärsverksamheten.

Bo hade dock redan innan dess börjat planera för
en fortsättning. I hans egna online-historik beskrivs
funderingar från 1983 på att splitta verksamheten i
två butiker, där åtminstone en av dem skulle emulera
SF- och fantasybokhandeln A Change of Hobbit,
som han inspirerats av vid ett besök i USA 1981.
Till slut blev det endast en ny butik: på annan

Idén till Wizard föddes alltså bland vänner i ett
matlag, och samvaron kring matborden fortsatte att
vara mycket viktig även under butikens existens.
Där byggdes vänskapsband som är lika starka än
idag, betonar både Peter, Kjerstin och Clas. Men 20
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plats i Göteborg. Wizardskylten togs ner och
varulagret fördes över till Bos nya satsning, som fick
namnet Daggskimmer. Många av Wizards vänner
följde med, och började t o m i något fall arbeta i
den nya butiken på Viktoriagatan.

• Intervju med Isabel Demaret Leuf 2016
• Intervju med Clas Kristiansson 2016
• Bo Jangeborg
Fotografier:
• från Wizardtiden: tagna av Bo Leuf, eller ur Bo Leufs samlingar.
Återgivna med tillstånd av Isabel Demaret Leuf och digitaliserade
av Joakim Nilsson
• från 2016: Martin

Men Kjerstin hade fått barn, och Peter sadlade om.
Han började läsa på universitet och har senare
arbetat bl a som lärare i arkeologi.
Fast SF- och fantasyintresset är lika starkt som
på mellanstadiet. Och spelar spel gör han fortfarande
– en av favoriterna är Flintloque:

Tack även till:
• Daniel Demaret

P: Napoleonic Fantasy - britterna är orcher ! Från
1983 - men det spelet håller fortfarande. Och huset
är fullt av figurer - jag har nog 12 000 stående på
hyllorna. Och det är bara de som är målade...
En fråga har legat och gnagt ända sen jag första
gången råkade snubbla in i den fantastiska,
spännande och framför allt välkomnande oas som
Wizardbutiken var.
M: För en snaggad new-wave-diggande gymnasist
så kunde vuxna butiksinnehavare med långt hår,
hemsydda kaftaner och skägg 1979 bara betyda en
enda sak. Var ni hippies ?
K: Va? Näe! Och ‘vuxna’ ? Vi var ju bara 24 år gamla!
M: Skulle ni gjort om det ?
P: Absolut! Det var en så rolig tid! En förmån att få
ha varit med om det.
K: Men – vi skulle aldrig tagit in spelen.....!
PETER OCH KJERSTIN FRAMFÖR
F D WIZARD 2016

Text: Martin H

Ett litet urval av nya o. beg. affischer, böcker m m
från Wizards originalsortiment finns i Etsy-butiken

Källor:
• Random #2, 1980
• Wizard Spelkatalog 2, 1982
• Mjölnir #5, 1982
• Runan #24, 1998
• Runan #28, 1999
• Bo Leufs Wizardhistorik publicerad på:
www.leuf.org (nu stängd)
• Clas Kristianssons Wizardhistorik publicerad på:
home.swipnet.se/~w-15077/SHN/wizard.htm
• Intervjuer med Peter Mattsson 2016
• Intervju med Kjerstin Ryd 2016

http://www.etsy.com/se-en/shop/WizApp
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