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TEXT och FOTO: Thomas Fels och Johan Cedmar-Brandstedt (Per A J Andersson har hjälpt till med
renskrivning och uppdatering).
ILUSTRATION: Nickan Jonasson
På Sveriges framsida finns en hel del sköna seriebutiker att besöka. Under sommaren 2003 traskade Thomas
Fels och Johan Cedmar-Brandstedt staden runt med en kamera och varsin plånbok fylld med pengar.
Ambitionen var att dokumentera butikerna och klistra ihop allt insamlat material till en gajd. Resultatet blev
tömda plånböcker och en fantastisk upplevelse.

Butikerna:
DOLORES SERIER
MYNT & MUSIK
SERIEKNODDEN
NU & DÅ
SF-BOKHANDELN
INCA
SERIEHÖRNAN 1
SERIEHÖRNAN 2
PRESS-STOP
--------------------------
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D O L O R ES
S ödr a Al l é ga t a n 2 B
4 1 3 0 1 G öt e bor g
031-711 05 01 (fax & tel)
S på r v a gn: J ä r nt or ge t
Det här är en institution i Göteborg, med rötter långt tillbaka – den startades redan 1976. Och från början var
det serier + punksinglar som gällde. Bemanningen är i princip Lasse (Lars Otterström) plus i snitt en anställd
(idag är det "Jocke" = Joakim) och lite extra folk.
Dolores låg först på Mölndalsvägen. I början av 80-talet gick flyttlasset till Engelbrektsgatan vid Heden.
Därefter slog man sig ihop med Cat Comics (driven av Mike "Fritz" Newitt i Vasastan) vilket resulterade i att
Dolores hamnade på Drottninggatan mitt i centrum. Efter meningsskiljaktigheter om bland annat sortimentet
skilde man på sig i början av 90-talet: Lasse öppnade Dolores Serier vid Södra Allégatan, medan Mike
fortsatte med Dolores Comics på Drottninggatan. Drottninggatebutiken blev till slut en ren affär för hårdrock.
Mike öppnade eget i Majorna, en butik han drev i några år (se vidare Seriehörnan). Dolores på Södra Allégatan
lever dock vidare...
Det är bred spridning bland köparna, men mest pojkar 16-25. Tjejer köper mer manga & goth - förr vände de i
dörren. Det där med "samlaraffär" är "manligt", känns det som. Man vill ha hit fler tjejer.
En tendens är att USA-mangan mattas lite. Fast "Dragon Ball" och "One Piece" säljer mycket bra till yngre.
Mangan kan växa, om de vågar satsa.
Man breddar hellre än nischar. Gamla "Kalle Anka" och "Fantomen" finns också i butiken. Lasse testar gärna
nya grejor.
Det roligaste? Han är själv samlare, så vid uppackning är det roligt, det är roligt med prylarna.
Last Gasp levererade men inte nu längre. Det mesta från USA kan i alla fall beställas. Prenumerationer.
Utländskt och svenskt skyltas ungefär lika. Wanloo måste skyltas ("Han kan komma in!").
Och sortimentet påverkas av personalen. Superhjältar tas in – det säljer. Independent tar han in för att han
_vill_ att det ska sälja! "Kul att ha om någon kommer och frågar."
Angående superhjältedockor och liknande, som fyller glasskåp och hyllor... "Så j-a snygga figurer, men de
går knappt med vinst". En sån här butik går inte att driva utan intresse, menar han. Han tar för övrigt in alla
fanzin...

SERIESORTIMENTET
Svenskt: album, tidningar – nytt o begagnat o läsex (äv bil- och rocktidningar), nytt svenskt
Import (USA): tidningar o album, manga
Prenumererat: Previews, smådistributörer
Fanzin: man köper in
Inköp: album, Kalle Anka-pocket, udda
Inbyte: 2 mot 1
Tar in Bild & Bubbla - nytt & begagnat, och gärna Magister Lämpel-produktioner
ÖVRIGT SORTIMENT
Begagnade böcker: lite
Nya böcker: Andra världskriget, ockult, rockbiografier, udda genrer
Merchandising/samlarprylar: samlarkort, Marvelgods, Tedd-leksaker, magneter, dockor, T-shirts
DVD: lite
VHS: ny svensk kult, begagnat diverse
Leksaker: samlarleksaker
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Porr (begagnat): tidningar, VHS
Övrigt: GAIS-prylar
Bredd: störst
--------------------------

M Y N T
&
M U S I K
( f d G öt e bor gs My nt ha nde l )
Box 4 1 3 9
4 0 0 4 0 G öt e bor g
S t i gbe r gs l i de n 2 2
031-24 26 27
ht t p: / / w w w . m y nt oc hm us i k . s e
S på r v a gn: St i gbe r gs t or ge t
OBS! Det finns ännu en butik till i Göteborg (som vi inte besökt):
Mynt & Musik
Friggagatan 15,
Tel. 031-19 13 46
Anställda: 2,5 (Conny Storm, Christer Svantesson - mynt)
Historik: Funnits i ca 12 år (sedan ung. 1991)
Klientel: i åldrarna 3-103 ("Alla sorters dårar"), fördelningen män/kvinnor 70/30
Atmosfär: blandning
Syn på serier: läsgrejor, bruksKommentar: "Mej eller Knasen", barnböcker på väg ut (utom Kalle Anka-pocket), Gameboy in.
Öppet: må-fr 11-18, lö 11-14
Utbud: lite av mycket
Övrigt: nyligen flyttad tvärs över liden (från nummer 15)
SERIESORTIMENTET
Begagnat: svenskt, lite USA
Inköp: allt utom P-rullar (gärna Lucky Luke, Asterix, Tintin, Gaston, Bamse)
Inbyte: i dagsläget endast Ill klassiker-serien (bara byte mot Ill klassiker), 2:1 ("lite beroende på")
ÖVRIGT SORTIMENT
Beg böcker: på väg ut, fack & skön, lite fack in
Beg DVD & VHS
TV-spel: Nintendo & PlayStation (PC CD)
Porr: liten hylla
Övrigt: mynt (butiken hette förut Göteborgs Mynthandel)
--------------------------

S E R I E K N O D D E N
Box 6 1 2 6
4 0 0 6 0 G öt e bor g
S v a nga t a n 8 ( nä r a Ånä s v ä ge n)
031-19 13 46
S på r v a gn: Re dbe r gs pl a t s e n/ E j de r ga t a n
Serieknodden i korthet...
Butiken är lika med Bengt Sollenby.
Detta var Kalle Anka-samlingen som blev en butik.
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Här finns en hel del begagnat.
Stället är berömt för sina oregelbundna öppettider (eftermiddagar).
--------------------------

N U

&

D Å

Ånä s ga t a n 1 5
4 1 6 6 8 G öt e bor g
tel. 031-21 51 00
nu. da @ t e l i a . c om
S på r v a gn: Re dbe r gs pl a t s e n/ E j de r ga t a n
Vid Ejdergatan finns alltså _ytterligare_ en seriebutik! Startade april 1992, startades som hobby - idag ett
levebröd.
2 ägare + 1 medhjälpare
Kunder i alla åldrar
70 % killar, 30 % tjejer
Populära DVD, CD, serier
Ibland samlarserier
Lite på lager (samlar). Mer inriktat på samlare. Det som är säljbart (varierar). Intresset konstant, går i
vågor. X9 & Co går alltid. SerieParaden & Larson! och Epix har lagt sig. Ingen manga. Köper mest när folk
kommer.
DVD tar över efter video. Vinyl kommer tillbaka.
Omsätts mest under sommaren. Ej fasta dagar för nytt.
Roligast: Variationen, något för hela familjen.
Vrålsamlare. Kunderna märker att de är intresserade. En musik, en tidning...
En kille kommer och hjälper till med böckerna.
Bara svenska serier. Ej datorspel - finns inget intresse ("man kan göra bort sig")
SERIESORTIMENTET
Svenskt: album, tidningar, inköp
Tidningar: inte engelskt
Begagnat: Svenskt, begagnat, album & tidningar
Inköp: även bredare och äldre
Inbyte: 2:1
ÖVRIGT SORTIMENT
Beg böcker: svenskt skönlitteratur (lite fack), även pocket
DVD & VHS
Porr: tidningar, filmer
CD, LP
PRISER
Pris på tidningar: 3-5 kr
Western, Seriemagasinet... "går för kronan"
20-30% under samlarkatalogerna
----------------

S F - B O K H A N D E L N
( e g. S c i e nc e Fi c t i on Bok ha nde l n)
Ö s t r a La r m ga t a n 1 6
G öt e bor g
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Te l : 0 3 1 - 1 3 0 6 7 0
E pos t : got e bor g@ s f bok . s e
ht t p: / / w w w . s f bok . s e
Ö ppe t t i de r :
Må n- f r e 1 0 - 1 9
Lör 1 0 - 1 7
S ön 1 2 - 1 6
S på r v a gn: Kungs por t s pl a t s e n
SF-bokhandeln startades i Stockholm och finns sedan några år tillbaka även i Göteborg. Göteborgsbutiken har
ett stort och rejält manga-utbud (USA-import men även annat) samt anime.
--------------------------

I N C A
i nc a hobby @ hot m a i l . c om
S p å r v a g n : K o r s v ä g e n /G e t e b e r g s ä n g
Inte långt från Liseberg finner vi det lilla men trivsamma antikvariatet Inca. När man kliver in i butiken är det
dess ägare -Walter - man möter. Walter har haft butiken sedan 90-talets mitt, då det var frimärken som
gällde. Efter några år slog han om till musik och litteratur. Serierna har dock hängt med sedan starten, med
en i stort sett oförändrad försäljning.
Serieutbudet består enbart av begagnade serier -lite utländskt men mest svenskt. Den som letar efter
svenskt 80- och 90-tal lär bli glad. Från den perioden hittar vi mycket utgivet av de då dominerande förlagen
Semic och Atlantic, med tidningar som Fantomen, Spindelmannen och 91:an. Vi finner även Kalle Anka i både
pocket- och tidningsformat, en hel del Carlsenalbum, Prins Valiant, Modesty Blaise, Heavy Metal och Epix.
Kort sagt, det vi hittade på butikshyllorna för tio till tjugo år sedan finner vi hos Inca.
Den som letar äldre serier kan hitta Fantomen och Kalle Anka från 50- och 60-talen. Priserna på de äldre
serierna sätts efter Seriekatalogen, medan de nyare sätts efter skicket. Dessa handlar man billigt.
Butiken är liten och trång. Varorna är staplade på varandra och lokalens atmosfär andas möjlighet att hitta
det man inte trodde fanns. Kundkretsen består främst av ungdomar av båda kön och förutom serier kan man
hitta böcker, tidningar, film, datorspel, vykort och frimärken.
Walter åker omkring på marknader och handlar serier. Någon hemsida finns inte att titta på, utan han litar på
att kännedomen om butiken sprids bland folk. Däremot tillstår han gärna att butikens skylt utåt gatan behöver
bli bättre. Vi tycker givetvis att den är fin, men visst, lite svår att hitta.
--------------------------

S E R I E H Ö R N A N

(1)

La nds v ä gs ga t a n 3 8
4 1 3 0 4 G öt e bor g
tel. 031 - 14 07 44
m ob. 0 7 0 8 - 1 2 0 7 4 4
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S på r v a gn: P r i ns ga t a n
1986 öppnade Seriehörnan i Göteborg, fast då på hörnan Plantagegatan-Värmlandsgatan. Sedan 1993 ligger
butiken mittemot Hagabion och på andra sidan Linnégatan. Det här är en butik vars ägare Tony Lundin vill vara
heltäckande på nya svenska serier. Följdaktligen täcks en lång vägg från topp till tå med svenska seriealbum.
Bra urval och mysigt värre. Skicket på förstanummer kan vara gott. Dessa kan man finna inplastade även om
det inte är några stora mängder samlarobjekt det handlar om.
Mitt i butiken står lådor med begagnade svenska tidningar och album. Urvalet är ganska bra och vi hittar även
en del amerikanskt. Gillar man fanzines kan man botanisera på Seriehörnan.
Vad gäller roliga prylar och gimmicks så kan man shoppa loss på Magic-kort, hockeybilder, några leksaker
och knappar. Dockorna har dock skippats då Dolores tagit hand om den nischen. Vid inbyte fungerar det mesta
i serieväg, dock inte Seriemagasinet och Western. Vid inköp favoriseras album och Kalle-pocketar. Erotiken
sträcker sig förutom till serieformen till att pryda vykort.
Bland kunderna hittar man folk i alla åldrar och fler killar än tjejer. Bland de yngre tjejerna är Witch populär
medan de äldre föredrar Nemi. Helt ute bland de allra flesta är Western och Seriemagasinet.
Innan man lämnar butiken kan man hälsa på Adde också. Adde heter egentligen Sven Adrian och är en hund
som har jobbat i butiken i flera år.
--------------------------

S E RI E HÖ RNAN ( 2 )
E k l a nda ga t a n 4 5
4 1 2 6 1 G öt e bor g
tel. 031 - 16 73 58
w e bb k om m e r
S på r v a gn: Kor s v ä ge n/ G e t e be r gs ä ng
Under 2000-talets början ynglade Seriehörnan på Landsvägsgatan i Göteborg av sig. Resultatet blev en ny
Seriehörna en lång uppförsbackes avstånd från Liseberg. Ägare av båda Seriehörnor är Tony Lundin, men
bakom disken på den nya står Mike Newitt, för många år sedan inblandad i seriebutiken Dolores.
När vi kliver in i den nya ljusa lokalen landar våra blickar på både nya och begagnade serier från Sverige såväl
som USA. På en trevlig hylla finner vi nya svenska album medan några år gamla Marveltidningar står packade
i många och lättåtkomliga lådor. Vi finner även den till svenska översatta mangautgivningen samt, hör och
häpna fett, klassiska svenska seriefanzines från 80-talet. Har du ett eget fanzine kan Tony sälja det här.
På begagnatfronten finner vi, förutom amerikansk Marvel, även pocketar och billiga lästidningar samt
samlargrejer och album på engelska och svenska. Att prenumerera på tidningar går inte. Vid byte gäller en
tidning mot fem och vid inköp en tredjedel av priset (?).
Även bildlös litteratur står att finna. Man kan handla skönlitteratur, bland annat i form av engelska pocketar
och en del SF på engelska och svenska. Bland serierna framhåller Mike att humor säljer bra. Han nämner
Rocky, Nemi och Berglin. Det nya skyltas ordentligt eftersom det begagnade säljer ändå.
Butiken ligger i ett studentområde. Följdaktligen är många kunder studenter. Dessa efterfrågar förutom serier
Magic-kort. Butiken får även besök av typiska antikvariatskunder, folk som diggar Pokemon och manga. För
samlaren kan upplysas att Seriehörnan även handlar med samlarobjekt. Annars hittar man lite skön
merchandise i form av schackspel samt lite leksaker och actiongubbs. Är du 18 år gammal kan du dessutom
köpa p*rr, men sånt sysslar inte vi med.
Inför framtiden är en hemsida på gång. När denna väl är uppe kommer man även att kunna handla via
postorder. Tills dess får vi som inte kan ge oss till tåls och vänta på bussen springa uppför den långa backen
till den trevliga butiken.
--------------------------

P R E S S

S T O P

Dr ot t ni ngga t a n
S på r v a gn: Br unns pa r k e n
Press Stop är en presspecialist man kan hitta i flera städer runtom i landet. Bland de städerna finner vi
naturligtvis Göteborg, vars Press Stop ligger på självaste Drottninggatan, ett snett stenkast från
Brunnsparken. När vi kliver in i butiken hamnar vi i en rymlig lokal med välfyllda hyllor med prydligt sorterade
tidsskrifter. Butiken har fyra anställda.
I Göteborgsbutikens seriesortiment hittar vi en stor del av den senaste svenska serieutgivningen, såsom
Kalle Anka-böcker, och en hel del seriealbum och nya tidningar. Givetvis finns även stadens eget serieförlag,
Optimal, representerat. Bland det svenska materialet säljer Larson!, Ernie, Kapten Stofil och Nemi bra.
Däremot säljer manga sämre, frånsett Dragonball.
I seriesortimentet kan man även hitta USA-import i form av album från de stora förlagen. Vi bjudes att köpa
sådant som ElfQuest, Sandman, Akira, Essential X-men, Usagi Yojimbo, Predator och serier från Vertigo.
I det övriga sortimentet ingår mängder med titlar på svenska och andra språk inom både breda och smala
intresseområden. Vi hittar även några böcker om så skilda ämnen som krigshistoria, inredning och konst.
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Den första Press Stop-butiken startades i Stockholm 19nånting. Sedan 1992 finns man även i Göteborg. Man
märker att butiken ingår i en kedja då atmosfären inte känns särskild personlig. Det kan även ha att göra med
att man enbart saluför nyutgivet material. Trevligt är det dock ändå att gå och botanisera i det stora utbudet.
Priserna landar något högre än i de flesta serieinriktade butiker.
Kundkretsen utgörs främst av män i åldrarna 20 till 60 år. Personalen tror att det beror på att män är mer
insnöade på olika specialintressen och läser fler tidningar om sina hobbyer. Serierna är det framför allt killar
som köper allt möjligt av. När de kvinnliga köparna slår till inhandlar de Sigges Lagun, Alverfolket och till
exempel Ernie. Shopparna kan komma från hela Västsverige.
Man kan prenumerera på tidningar via butiksskedjans webbplats (<www.press-stop.se>) och hämtar dem
sedan i butiken. Butiken har flera hundra prenumeranter och de flesta av titlarna de prenumererar på är
utländska. Däremot säljer inte Press Stop några begagnade tidningar.
För att arbeta på Press Stop ska man vara intresserad av läsning. Bortsett från de artiklar som distribueras
av Tidsam avgör butiken själv vad som ska tas in. Det gör att man som serieköpare har möjligheten att
snubbla på någon serie som man inte hittat någon annanstans, även om chansen kanske inte är
överhängande.
--------------------------

Anna t v i m i nns :
- Swindle & Strider Som låg i det idag rivna hörnhus där Första och Andra Långgatorna mötte varandra. Det
var 80-tal, och man flyttade därifrån till lilla Hällesåker. Inriktningen var hippie - inkl. undergroundserier)
- Begagnat-boden i samma länga som idag hyser Seriehörnan (hade stora tråg med begagnade serietidningar)

-------------------------(2006-04-21 / Per A J Andersson)

7 of 7

2006-09-04 22.10

