
Vad betydde konsumtionsdrömmar under en period då konsumtions-
samhället började ta form i Sverige men ännu inte fullt utvecklats? Vad 
var konsumtionsdrömmar värda – moraliskt och ekonomiskt? Hur pass 
modernt var det att drömma i början av 900-talet? Vilka fick möjlighe-
ter att drömma och i vilka former?
 Drömmars värde undersöker hur människor har tänkt kring konsum-
tion, och särskilt konsumtionsdrömmar under det tidiga 900-talet. Bo-
kens delstudier handlar om varuhuset Nordiska Kompaniet (NK) i Stock-
holm och om penninglotterier och lotterispel i Sverige. Både varuhus 
och lotteri länkades explicit till drömmar. NK, grundat 902, upplevdes 
som ett »hypermodernt« drömpalats och lockade många åskådare, även 
sådana utan pengar. Varuhuset gjorde anspråk på att ha introducerat ett 
helt nytt sätt att konsumera. Penninglotterier hade funnits sedan 700-
talet i Sverige och blev åter aktuella 897 efter en lång period av förbud. 
De var så populära att människor stod i långa köer för att få tag på en 
lott och dåtiden betraktade lotteriet som »de fattigas poesi« eller »dröm-
fabriken«. Frågan om ett eventuellt statligt lotteri diskuterades och ställ-
de dåtidens politiker inför ett moraliskt dilemma.
 Med hjälp av begreppen rationalitet, irrationalitet, hedonism och aske-
tism analyseras här det tidiga 900-talets konsumtionskultur så som det 
speglas genom ett färgrikt källmaterial, bland annat varuhusdetektivens 
rapporter, dåtida tidningsartiklar, politiska diskussioner och skönlitte-
ratur.
 Även om drömmar spelade en viktig roll i det tidiga varuhuset och 
i lotterispelet fanns de aldrig där i »ren« form. I varuhuset och lotteri-
frågans behandling gestaltades det tidiga 900-talets föreställningar om 
gammalt och nytt, pengar och moral, kultur och kommers, färdigprodu-
cerade drömmar och individuella sådana, kvinnor och män, fattiga och 
rika samt hur kollektiv framtidsplanering tangerade de privata dröm-
marna.
 I denna bok placeras det svenska varuhuset i ett internationellt sam-
manhang och lotteristudien belyser ett område som hittills glömts bort 
av den historiska forskningen.
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Förord

Om min mormor hade vunnit på lotto skulle hon ha köpt mig en lägenhet, 
en resa eller vad jag just då ville ha. Det lovade hon många gånger under 
åren. De nummer hon spelade med var desamma som min morfar hade 
valt ut någon gång på 950-talet. När morfar sedan länge var död levde ändå 
den trevliga lilla drömmen om att man en gång skulle vinna. Det gällde inte 
för mormor att vinna för egen del, helst ville hon skänka bort både ytterst 
blygsamma faktiska och mer spektakulära föreställda rikedomar. Om man 
nu kan ärva och dela med sig av drömmar på detta sätt är de nog värda mer 
ingående studier än forskningen hittills har ägnat dem.

Riktigt så generös som mormor var, är jag inte själv. Men under de långa 
år då jag arbetade med avhandlingen och drömde om en färdig bok, kret-
sade en del av mina tankar kring nöjet att äntligen få tacka dem som har 
hjälpt mig mest.

Först vill jag tacka mina handledare Arne Jarrick och Anders Berge. Arne 
har alltid varit en inspirerande och intresserad läsare av mina första utkast och 
mer färdiga texter. Genom hans kommentarer har jag lärt mig hur man prak-
tiskt kan tillämpa en av forskningens viktigaste principer: att alltid ifrågasätta 
det självklara. Hans smak för vetenskapliga diskussioner har varit engageran-
de och smittande. Arne har även generöst hjälpt mig med korrekturläsning 
och språkgranskning i skrivandets slutskede.

Anders stöttade mig när ämnet först började ta form. Senare har han fung-
erat som min biträdande handledare. Jag har särskilt uppskattat hans sällsyn-
ta förmåga att kunna lyfta fram det originella och värdefulla i någon annans 
oklart formulerade tanke, utan att göra våld på författarens intentioner. Hans 
analytiska skärpa och noggranna läsningar av mina texter har inte bara gjort 
avhandlingen bättre utan även format mig till en bättre historiker.

Johan Söderberg, vid ekonomisk-historiska institutionen i Stockholm, har 
under åren blivit något av en frivillig handledare för mig; alltid intresse-
rad, stödjande och villig att lyssna. Han har hjälpt mig med otaliga tips om 
spännande källmaterial och framför allt har han gett mig idén att skriva om 



lotterier. Han har också läst mitt manus och gett mig sina värdefulla syn-
punkter.

Även Jan Glete vid historiska institutionen har läst och kommenterat hela 
manuskriptet. Han har alltid generöst delat med sig av sina outtömliga kun-
skaper om allt möjligt inom historievetenskapen, men framför allt om 900-
talets ekonomiska historia.

Den som vid sidan av mina handledare har betytt allra mest för bokens 
tillkomst är min goda vän och kollega Marika Hedin. Hon har läst, kom-
menterat och i vissa fall även språkgranskat mina allra första seminarierap-
porter och kapitelutkast. Hon har gjort detsamma med det färdiga manu-
skriptet. Tack vare hennes kloka synpunkter och skickliga språkrättningar 
har både tanken och formen i avhandlingen blivit väsentligt förbättrad. 
Hennes ständiga uppmuntran och beredvillighet att offra sin tid och hjälp 
när det mest behövdes har varit ovärderliga. Utan hennes sällskap hade dess-
utom åren på forskarutbildningen blivit mycket tråkigare.

Helena Bergman har gett mig insiktsfulla kommentarer på en del av 
manuskriptet. Dessutom har våra samtal om forskning och om allt möj-
ligt genom åren på forskarutbildningen betytt mycket. De andra vänner-
na i »forskarkorridoren«, som har varit min egentliga arbetsplats genom 
åren, har gjort att forskningen aldrig känts ensam. Tack till er alla! Lena 
Eriksson och Johanna Overud har mest av alla lyssnat på mina avhandlings-
bekymmer och har alltid gett mig goda råd. De har också läst några av 
mina tidigare kapitelutkast.

Genom åren har jag haft privilegiet att följa flera olika seminarier. Under 
mina första år vid historiska institutionen tillhörde jag seminariet »Inrikes-
politik och ideologier«, under ledning av Jarl Torbacke och Per Tullberg, 
senare Anders Berge. Därefter följde jag seminariet »Kultur och mentalitet« 
som leddes av Arne Jarrick. Under en period deltog jag i »Konsumtions-
gruppens« seminariearbete vid ekonomisk-historiska institutionen, under 
ledning av Johan Söderberg. Tack till er alla för inspiration och tips!

Jag har också fått möjlighet att vistas ett år vid University College Lon-
don, där jag varmt togs emot av Daniel Miller och hans informella semina-
riegrupp. Här har jag mött en spännande och sant internationell forsknings-
miljö. Thanks Danny, och medlemmar i »Dinner group« för alla nya idéer 
och för den trevliga sociala samvaron.

Bland alla seminarier har en liten grupp varit viktigast. Projektgruppen 
SIV (Stat och individ i välfärdsamhället), där jag inte ens var medlem, har 
inbjudit mig att delta på deras träffar. Där har jag lärt mig mycket och fått 
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insiktsfulla synpunkter på mina texter av Anders Berge, Marika Hedin, Jens 
Rydström och Mattias Tydén.

Historiska institutionen har inte bara varit en stimulerande forsknings-
miljö utan också en mycket trevlig arbetsplats. Den goda stämningen har till 
stora delar skapats av institutionens kunniga administrativa personal. Tack 
särskilt till Annika Brofelth, Fredrik Holmberg och Tom Silvennoinen för att 
ni så tålmodigt hjälpte mig med olika praktiska problem.

Jag har också fått hjälp utanför universitetet. Tack till Ester Gubi och 
Maria Lundgren, som har bistått mig med korrekturläsning. Värdefull hjälp 
har jag fått av arkiv- och bibliotekspersonal. Jag vill särskilt tacka Åke Svens-
son, ansvarig för Svenska Spels arkiv i Visby, och arkivpersonalen i För-
eningen Stockholms Företagsminnen för deras sakkunskap, entusiasm och 
sällsynta vänlighet.

Varmast vill jag tacka mina allra närmaste. András har underlättat den 
praktiska sidan av livet väsentligt under avhandlingsarbetets intensiva slut-
skede för att jag skulle kunna få arbetsro. Hans stöd, hans lojalitet och hans 
tro på mig har betytt otroligt mycket. Bruno, två år, har å andra sidan gjort 
allt för att skingra mina tankar från arbetet, vilket varit nog så viktigt. Han 
har fått mig att verkligen vilja bli färdig. De båda har gjort livet utanför 
forskningen mycket roligt.

*

Ett stort tack vill jag rikta till mina bidragsgivare. Generösa forskningsbidrag 
har möjliggjort färdigställandet av avhandlingen. Min forskning har huvud-
sakligen finansierats av ett anslag från Vetenskapsrådet (före detta HSFR) 
och genom stipendier från Sparbankernas forskningsstiftelse och Ridder-
stads stiftelse. I början och slutet av min forskarutbildning har jag också 
fått mycket välbehövda bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, L. & E. 
Kinanders stipendiestiftelse och L. Namowitskys stipendiestiftelse (Stock-
holms universitets donationsstipendier). Ett resestipendium från STINT 
(Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) har 
gett mig möjlighet att vistas två terminer vid University College London.

Boken är tryckt med anslag från Ridderstads stiftelse, Stiftelsen Läng-
manska kulturfonden, Gunvor och Josef Anérs stiftelse, Kungl. Gustav Adolfs 
Akademien för svensk folkkultur samt Svenska Spel.

Stockholm i juli 2004
Orsi Husz
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Inledning





1. Inledning

Denna studie handlar om föreställningar om konsumtion och särskilt om 
konsumtionsdrömmar i det tidiga 900-talets Sverige. Undersökningen be-
står av två delar. Jag studerar för det första varuhuset Nordiska Kompaniet i 
Stockholm och för det andra penninglotterier och lotterispel.

För dagens människor är konsumtion en vardagsrutin. Vi handlar mat, tid-
ningar och betalar elräkningen. I vissa fall känns konsumtion som en börda, 
eller helt enkelt som en nödvändighet; i vissa fall finner vi i stället ett nöje i att 
konsumera. Även konsumtionsdrömmar är för oss en självklarhet. Det finns 
saker vi längtar efter att äga. Flera konsumtionsmiljöer och konsumtions-
medel, exempelvis lyxiga shoppinggallerior eller glansiga kataloger, är skapa-
de för att väcka drömmar och fantasier till liv. De flesta av oss har drömt om 
att vinna på lotteri och även lotterireklamen uppmanar oss att drömma.

Min undersökning avser en tid, cirka 900–940, då det skedde stora ma-
teriella förändringar både i landets och i de enskilda människornas ekono-
mi. Sverige hade under perioden 890–940 världens kanske allra snabbast 
växande ekonomi.¹ Från fattigt jordbruksland utvecklades Sverige till ett av 
världens rikaste länder. Denna förändring skedde så snabbt att alla som upp-
nådde medellivslängd kunde erfara den personligen. Självfallet innebar detta 
även en gigantisk omställning på konsumtionens område. Det som tedde 
sig som fantastiska drömmerier i början av perioden kunde ha förvandlats 
till verklighet eller i alla fall till realistiska ambitioner några årtionden se-
nare. Det var en tid då en rad nya konsumtionsvaror erbjöds men inte på 
en gång blev praktiskt tillgängliga för alla. Masskonsumtionen expanderade 
först mot slutet av min undersökningsperiod. Jag studerar alltså en över-
gångsperiod på konsumtionens område, en period som särskilt tenderade 
att väcka drömmar, men också kritiska reaktioner mot en alltmer utbredd 
hedonism och materialism.

Modern konsumism, vars begynnelse i västvärlden oftast daterats till det 
sena 800-talet och det tidiga 900-talet, har inte sällan associerats med 
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begreppet drömmar i historikers och samhällsteoretikers skildringar. Man 
har då syftat på nya, exotiska urbana miljöer, nya önskningar och överflöd, 
men även på massproducerad lyx och bedrägliga illusioner. Man har talat 
om konsumtionens drömvärldar: de parisiska passagerna under 800-talet, 
de stora världsutställningarna eller de första varuhusen. Böcker som be-
handlar uppkomsten av fenomen som varuhus, reklam och veckotidningar 
under sent artonhundratal och tidigt nittonhundratal använder sig gärna av 
metaforen dröm eller av andra, besläktade begrepp, som önskningar, för-
hoppningar och begär.²

Forskarna har tolkat konsumtionsdrömmar i dåtid och i nutid utifrån en 
rad olika teorier. Drömmar har antingen blivit illusoriska lösningar på verk-
liga problem och produkter av det kapitalistiska samhället eller ett sätt för 
självförverkligande och kreativitet. Drömmandet har också beskrivits som 
drivkraften bakom konsumtionen eller helt enkelt som ett uttryck för viljan 
att vara som någon annan. I denna studie kommer jag dock inte att visa vad 
människors drömmar egentligen handlade om, ännu mindre ämnar jag för-
klara hur drömmar i allmänhet bör tolkas. Från min utgångspunkt räcker 
det med att konstatera att konsumtionsdrömmar verkar ha varit kulturellt 
betydelsefulla. Det jag intresserar mig för är i stället hur människor i det ti-
diga 900-talet uppfattade och handskades med konsumtionskulturens nya 
förutsättningar.

Övergripande frågor
Mitt syfte är alltså att studera föreställningar om konsumtion i allmänhet 
och konsumtionsdrömmar i synnerhet i det tidiga 900-talets Sverige. Jag 
har valt att göra det genom en analys av två specifika konsumtionsmiljöer, 
nämligen varuhus och lotteri. Mer konkret studerar jag dels Sveriges första 
egentliga varuhus, Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm mellan 902 och 
939, dels penninglotterierna under perioden från 897 till 939.

Varuhus och lotteri är sådana konsumtionsmiljöer, anser jag, som tyd-
ligt lyfter fram konsumtionen som inte bara en materiell utan även en men-
tal aktivitet. De tidiga varuhusen, anser forskningen, introducerade dröm-
marna i konsumtionskulturen. I varuhusets spektakulära miljö där varorna 
fanns utställda till beskådan, omvandlades dessa från enkla materiella objekt 
till föremål som publiken drömde om.³ Både lotteri och varuhus länkades 
under min undersökningsperiod ofta explicit till drömmar. Varuhuset upp-
fattades som ett drömpalats och lockade många åskådare, även dem utan 
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pengar. Penninglotterier var så populära att människor stod i långa köer 
för att få tag på en lott, och dåtiden betraktade lotteriet som »drömfabri-
ken« eller »de fattigas poesi«. Det verkar därför rimligt att koppla både varu-
huset och lotteriet till konsumtionsdrömmar. Mina undersökningar kom-
mer dessutom att ge empiriska bevis på och en förklaring till varför en sådan 
koppling låter sig göras.

Inom den ram som anges av syftet ställer jag tre övergripande frågor till 
materialet i båda delstudierna. För det första undersöker jag synen på mo-
dernitet i samband med dessa två institutioner. Min undersökningsperiod 
(cirka 900–940) brukar beskrivas i termer av modernisering. Det kan 
syfta på en rad olika fenomen, allt från ekonomisk tillväxt och demokrati-
sering till framväxten av masskonsumtion och en allmän rationalisering på 
samhällets olika områden.⁴ Konsumtionskulturen under denna tid har av 
forskningen kopplats till det moderna. Särskilt 920-talet brukar omnäm-
nas som ett konsumistiskt och modernistiskt årtionde. Då slår bland annat 
den professionella reklamen igenom, den »nya kvinnan« med sitt shinglade 
hår träder in på scenen, biografen blir ett folknöje och radion introduce-
ras.⁵ Varuhuset var också ett nytt fenomen i Sverige, lotteriet däremot hade 
gamla anor. När jag diskuterar varuhuset och lotteriet vill jag därför ställa 
dem mot dåtidens syn på modernisering. Hur pass modernt var shopping i 
varuhus eller lotterispel enligt dåtidens uppfattning? Hur relaterades begä-
ret efter varorna, varuhusets drömmiljö och drömmen om vinsten till det 
moderna samhället?

För det andra fokuserar jag dåtida värderingar. Människors drömmar 
om pengar, om materiella ting eller försök att väcka dessa drömmar har 
ofta provocerat till fördömande uttalanden. Att drömma om mer än vad 
man har, att önska sig materiella rikedomar har traditionellt sett värderats 
lågt. Detta ledde under min undersökningsperiod till att lotteriorganisatö-
rer (inklusive staten) och varuhusets representanter fann det nödvändigt att 
framhäva andra, högre värden i sina företag än de rent materiella. Samtidigt 
anses både värderingar och materiella förutsättningar ha förändrats mycket 
under just denna period. Frågan blir alltså dels hur de dåtida aktörerna såg 
på pekuniära och ideella värden, dels varför konsumtion och drömmar blev 
så moraliskt laddade fenomen. Kan man tala om förändrade värderingar och 
hur uppfattades i så fall dessa förändringar av dåtidens människor?

För det tredje studerar jag vilka maktförhållanden som kom till ut-
tryck, och på vilket sätt, genom varuhuset och lotteriet och genom män-
niskors föreställningar om dem. Under min undersökningsperiod pågick 
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det en demokratiseringsprocess i det svenska samhället, i både politisk och 
ekonomisk bemärkelse. Självfallet fick denna också konsekvenser inom kon-
sumtionskulturen. Vissa forskare har tolkat konsumtion och konsumtions-
drömmar som emanciperande, andra som segregerande och konserverande. 
Vilken av dessa tolkningslinjer är relevant för det svenska varuhuset och lot-
teriet? De maktförhållanden som jag undersöker handlar om kvinnor och 
män, fattiga och rika och om individen och kollektivet. Vilka föreställningar 
låg till grund för hur varuhuset kategoriserade sina kunder? Hur relaterades 
individens drömmar till kollektiva spörsmål och till statens intressen i frågan 
om lotteriet?

För att ge svar på mina övergripande frågor läser jag av dåtidens upp-
fattningar både uttryckta i ord (dvs. i det som människor har sagt och skri-
vit) och genom utformningen av konsumtionens institutioner, omgivningar 
och medel. I viss mån kommer jag även att beröra konsumtionens vardags-
praktik (dvs. det som människor har gjort). Jag studerar med andra ord före-
ställningar så som de kom till uttryck genom ord, handling och institutio-
ner.

På ett teoretiskt plan uppfattar jag konsumtion som en kulturell process, 
dvs. ett sätt – bland många andra möjliga – för människor att ge mening 
åt sin värld och sin egen plats i den.⁶ Konsumtionskulturen skapas i mötet 
mellan människor och artefakter och i interaktionen människor emellan. I 
konsumtionskulturen, så som jag ser den, ingår de betydelser och värden 
(vare sig dessa handlar om identiteter, känslor, moral, sociala relationer eller 
statusmarkering) som människor kopplar till sin egen eller andras konsum-
tion. Såväl konsumenter som producenter och kommersen kan forma dessa 
betydelser. I vissa sammanhang spelar även pressen (alltså en allmän offent-
lig diskurs), samhällskritiker och politiker en viktig roll.

Det empiriska materialet:  
möjligheter, avgränsningar och analysnivåer
Den valda undersökningsperioden spänner mellan 897 och 939. Idén om 
ett svenskt varuhus efter utländskt mönster föddes något år före sekelskiftet 
900 och Nordiska Kompaniet bildades 902. År 897 startade penninglot-
terier i Sverige efter en lång period av förbud. Lotterirörelsen tog sedan fart 
under 900-talet och spelandet på svenska lotterier ökade snabbt.

Varuhus har varit ett typiskt studieobjekt för de forskare som skrivit den 
moderna konsumtionskulturens historia.⁷ Varuhusen växte fram från 800-
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talets andra hälft i Europa. Denna nya miljö för köp och försäljning av varor 
sågs av samtiden som »det modernas tempel«.⁸ Handeln fick en spektaku-
lär karaktär och varuhusen blev nya världar där drömmar skapades och 
kunde beskådas. Varor till fasta priser fanns utställda i lockande miljöer. I 
Sverige introducerades varuhuskonceptet kring sekelskiftet främst genom 
just Nordiska Kompaniet. Där var det visserligen dyrt att handla, men gra-
tis att titta, vandra runt och drömma. Flera andra svenska varuhus etable-
rades sedan under 900-talets första årtionden, men Nordiska Kompaniet 
behöll länge sin dominans.⁹ Från 930-talet växte billighetskedjor i form av 
enhetsprisvaruhus fram i alla större städer. Detta markerar ännu en ny epok 
i varuhusens historia.¹⁰

Lotterispel behandlas – till skillnad från varuhus – sällan i den interna-
tionella forskningen om konsumtionskultur och konsumtionshistoria. I Sve-
rige är lotteriernas historia helt outforskad. I dåtiden diskuterades dock fe-
nomenet livligt i samhällsdebatten. Spelandet var mycket populärt i Sverige 
kring sekelskiftet och blev allt mer populärt under det tidiga 900-talet. 
Dåtidens skribenter kopplade på ett självklart sätt samman lotteriet med 
drömmar, chimärer, fantasier och byggandet av luftslott.¹¹ I tidningspressen 
talades det om lotterifeber och i riksdagen diskuterades frågan om ett stort 
svenskt statslotteri upprepade gånger från det sena 890-talet fram till 939, 
då penninglotteriet blev statligt. 930-talets sista år ter sig alltså som en na-
turlig slutpunkt för båda delstudierna.

Delstudierna i denna avhandling utgör inte två symmetriska undersök-
ningar. Det tillgängliga källmaterialet är för olika sinsemellan. I stället kom-
pletterar studierna varandra på flera sätt. Varuhuset var ett nytt fenomen 
under perioden, medan lotterier hade funnits sedan 600-talet. Varuhuset 
NK förknippades med överklassen, medan lotterispel betraktades som »de 
fattigas poesi«. Varuhuset var ett helt privat företag, i lotteriet hade däremot 
staten ett ökande ekonomiskt intresse. Penninglotteriet blev därför föremål 
för politisk diskussion i mycket högre grad än frågor som berörde varuhu-
set någonsin hade blivit.¹²

Boken handlar visserligen om varuhuset NK 902–939 och om penning-
lotterier i Sverige 897–939, men syftet är inte att åstadkomma monografiska 
undersökningar av dessa företag. Delstudierna har valts för att ge nya insikter 
om mer övergripande frågor. Därför utelämnas områden som naturligtvis är 
viktiga för varuhusets eller lotteriernas historia. Jag studerar exempelvis inte 
personalen i varuhuset, jag skriver mycket lite om företagskulturen eller den 
företagsekonomiska utvecklingen. I fråga om lotteriet saknas mer ingående 
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redogörelser för lotteriföretagens utveckling; jag skriver endast översiktligt 
om konkurrerande spelformer och gör inte heller en analys av föreställningar 
om slumpen. Penninglotterierna står i fokus, men i viss mån behandlas även 
varulotterier och premieobligationer. En nödvändig avgränsning, vilken bör 
ha framgått av frågeställningen, är att jag inte studerar innehållet i människ-
ors konsumtionsdrömmar under denna period. Källmaterialet tillåter inte 
något sådant. Däremot undersöker jag hur drömmar uppfattades och han-
terades samt i vilka sammanhang de placerades av dåtiden.

Naturligtvis kunde andra delstudier ha valts för att studera detta. Exem-
pelvis hade reklam eller veckotidningar varit alternativa studieobjekt. Varu-
hus och lotterispel har dock den fördelen att de är konsumtionsarenor där 
en rad olika aktörer kan studeras och i båda fall har man inte bara tillgång 
till ett rikt källmaterial utan också till olika typer av källor.

Analysen görs på tre empiriska nivåer i båda delstudierna. För det första 
undersöker jag föreställningar uttryckta i ord, det vill säga synen på lotteri 
och varuhus, och bilden av konsumenter och deras drömmar. För det andra 
studeras utformningen av institutionerna, alltså själva varuhuset och lotte-
rierna, och de föreställningar som uttrycktes eller skapades genom dem. För 
det tredje undersöker jag även konsumtionens praktik. Denna tredje nivå är 
den svåraste att komma åt med hjälp av det empiriska material som står till 
förfogande. Därför dominerar de två första nivåerna, men den tredje utgör 
ändå ett viktigt inslag i avhandlingen. Samma material kan i vissa fall ge in-
formation på flera av dessa nivåer, exempelvis en skrift som både beskriver 
och motiverar varuhusets rumsliga utformning.

I varuhusstudien får analysen av institutionens utformning störst utrym-
me. Detta beror på källmaterialets karaktär. Nordiska Kompaniet har ett 
omfattande och delvis okatalogiserat arkiv.¹³ Där ingår interna och externa 
publikationer, exempelvis personaltidningen Kompanirullan, informations-
broschyrer och kundtidningar. Dessa har jag gått igenom systematiskt. Jag 
har också använt mig av de ganska fåordiga styrelseprotokollen och de ut-
förligare protokollen från direktions- och disponentsammanträden. Mate-
rial som har samlats för jubileumsfiranden har varit intressant. Det rikliga 
bildmaterialet och reklammaterialet har också använts, dock utan anspråk 
på fullständighet. Varuhusdetektivens rapporter har gett en inblick i varu-
husets vardag och kundernas förehavanden, och genom detta material kom-
mer man närmast praktiknivån.

Jag har inte bara använt internt material utan även undersökt hur NK har 
beskrivits i dags- och veckotidningar. »NK har alltid varit föremål för stort 
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intresse från allmänhetens sida och visat sig äga förmåga att sätta fantasien 
i rörelse«, skrev varuhusets grundare Josef Sachs i sina memoarer.¹⁴ Och 
det är förvisso sant. NK figurerade ofta i pressen under min undersöknings-
period. En fullständig täckning av denna typ av material hade varit omöj-
lig, och därför har jag sökt efter artiklar som har publicerats i samband med 
varuhusets märkesdagar.¹⁵

I lotteristudien får den första empiriska nivån, föreställningar uttryckta i 
ord, mest utrymme. För lotteristudien har jag undersökt material i Svenska 
Spels (före detta Penninglotteriet AB) arkiv i Visby. Penninglotteriet AB, som 
bildades 939, har övertagit material från de enskilda penninglotterierna 
som administrerades av den så kallade Lotteriexpeditionen. Jag kallar ge-
nomgående denna samling för Lotteriexpeditionens arkiv i avhandlingen. 
Arkivet är helt okatalogiserat och innehåller mycket varierande typer av 
material, såsom brev, information till lotterikommissionärer, annonser och 
promemorior. En omfattande tidningsklippsamling för hela perioden har 
också bevarats. Denna har jag undersökt systematiskt och även komplet-
terat med annat pressmaterial. På så sätt har jag fått en bild av den dåti-
da samhällsdebatten och även av spelets vardag genom reportage, inter-
vjuer och kåserande artiklar om spelet. Penninglotterier har också varit en 
politisk fråga. Det tillsattes tre statliga utredningar om lotterifrågan under 
900-talets första fyra årtionden. Betänkandena från dessa utredningar, lik-
som de ständiga riksdagsdebatterna om ett statligt penninglotteri och andra 
lotterifrågor, har varit viktiga och innehållsrika källor. Jag har gjort en hel-
täckande genomgång av lotterifrågans riksdagsbehandling under perioden 
och analyserat ett tjugotal riksdagsdebatter i ämnet såväl som motioner, 
utskottsutlåtanden, skrivelser och propositioner. I de politiska debatterna 
vädrades ofta personliga åsikter och moraliserande omdömen om lotteri-
spel och de spelande, samtidigt som förslagen om hur en eventuell statlig 
lotteriinstitution skulle utformas också avslöjar föreställningar och värde-
ringar om spel, drömmar och konsumtion. Jag har även undersökt Kungliga 
Bibliotekets okatalogiserade samling om lotterier (som framför allt består 
av reklamblad), tillsammans med katalogiserade publikationer om lotteri 
under denna period. Jag har också studerat material om premieobligationer 
i Riksgäldskontorets arkiv.

Denna mångfald av material belyser alltså olika typer av aktörer och deras 
åsikter eller föreställningar om konsumtion i varuhus och spel på lotteri. 
Dels producerades det texter av mer eller mindre utomstående betrakta-
re som tidningsskribenter, skönlitterära författare, utredare och politiker. 
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Dessa hade visserligen själva varit konsumenter och i vissa fall även spelare, 
men oftast intog de positionen av att vara bedömare av andras konsumtion. 
En annan grupp aktörer som syns i materialet är företagens representanter. 
Dessa hade ett intresse av att sälja och formade därför kontinuerligt kon-
sumtionens miljöer. I viss mån hamnade även politikerna i denna position 
i lotterifrågan. Lotteri fick nämligen bara anordnas med speciellt tillstånd 
från regeringen, och en ständigt ökande del av lotteriinkomsterna hamnade 
i statens kassakista. Den tredje gruppen av aktörer består av varuhuskunder 
och lotterispelare, som givetvis också var med och formade konsumtions-
miljön även om de i materialet framträder mest indirekt.

Tidigare forskning: hedonism och rationalism i konsumtionen
Valet av lotterispel som undersökningsobjekt kan motiveras med hur för-
svinnande lite historisk forskning det finns om detta fenomen. Denna tyst-
nad om lotteri och spel är förvånande med tanke på den explosionsartade 
utvecklingen på forskningsfältet om konsumtionssamhällets historiska röt-
ter. De få historiska studier som har publicerats behandlar lotterier ur före-
trädesvis politiskt-administrativt perspektiv i stället för kulturellt eller lägger 
huvudvikten vid andra typer av spel, framför allt olika typer av vadhållning, 
och dessas plats exempelvis i engelsk arbetarkultur.¹⁶ Inte heller svensk his-
torisk forskning har intresserat sig för spel i någon större utsträckning. Om 
penninglotteriernas historia under 900-talet finns i själva verket nästan 
ingen forskning alls.¹⁷

När det gäller varuhuset är situationen den motsatta. Varuhusen har be-
skrivits som konsumtionens katedraler och har blivit det emblematiska 
studieobjektet för periodens konsumtionskultur. Därför är det rimligt att 
även i en svensk undersökning studera varuhuset.¹⁸ Nordiska Kompaniets 
historia har dokumenterats rikligt i jubileumsskrifter utan vetenskapliga an-
språk. Ett undantag är Kurt Samuelssons bok från 952, publicerad i sam-
band med Nordiska Kompaniets 50-årsjubileum.¹⁹ Här behandlas framför 
allt den företagsekonomiska utvecklingen. Etnologen Cecilia Fredriksson 
använder NK:s historia som bakgrund för sin studie om billighetskedjan EPA 
mellan 930 och 977. Hennes skildring av Nordiska Kompaniet bygger dock 
uteslutande på just jubileumsböckerna. Ekonomhistorikern Karin Åmossa 
studerar för närvarande NK:s historia ur försäljarnas perspektiv, något som 
faller utanför ämnet för min studie. I detta sammanhang kan även en upp-
sats nämnas, författad av Peter Hedberg, som behandlar Nordiska Kompa-
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niet under andra världskrigets krishushållning. I denna finns en kort över-
sikt av moderniseringsprocessen i varuhuset under mellankrigstiden.²⁰

Enligt Kurt Samuelsson bör miljö- och kulturhistoriska skildringar visser-
ligen få »sätta färg« på det övriga, men inte breda ut sig och »skymma sik-
ten från det väsentliga som är den ekonomiska utvecklingen«.²¹ Jag menar 
att kulturen är lika väsentlig och att även ekonomin kan tolkas i kulturella 
termer. Den bredare forskningskontext som min avhandling hör hemma i 
består just av studier av konsumtionens kulturella och sociala aspekter. His-
toriska arbeten av detta slag har tillkommit inte enbart inom de historiska 
disciplinerna, utan även inom etnologi, antropologi, sociologi samt medie- 
och kommunikationsforskning. Under de senaste tjugo åren har ett omfat-
tande forskningsfält vuxit fram kring fenomenet konsumtion i samhälls- 
och kulturvetenskaperna internationellt, men i Sverige är forskningsfältet 
ännu begränsat.²²

Min undersökningsperiod har av idéhistorikern Peder Aléx beskrivits 
som den »rationella konsumtionens« epok i Sverige. Kooperativa Förbun-
det uppfostrade under denna tid konsumenterna till självbehärskning, spar-
samhet, genomtänkta köp och medvetet kalkylerande, något som kallades 
för en rationell inställning till konsumtionen. Aléx tolkar detta som en fram-
gångsrik civiliseringsprocess i Norbert Elias anda. Under perioden 899–
939 hade idén om den rationella konsumtionen fötts, sett sin uppgång och 
mognad, skriver Aléx, för att från åren efter andra världskriget successivt 
lämna plats åt »den hedonistiska traditionen«. I sina senare arbeten driver 
dock Aléx tesen att en sorts sparsamhetsideal, ett ideal om att »konsumera 
rätt« – vilket ligger i linje med Kooperativa Förbundets »rationella konsum-
tion« – har överlevt och faktiskt dominerat i Sverige under hela 900-talet, 
även utanför konsumentkooperationen.²³

En sorts rationell konsumtion som den drivande principen bakom en 
medveten konsumtionsfostran uppmärksammas även i historikern Yvonne 
Hirdmans bok Magfrågan, som behandlar matkonsumtionen i Stockholm 
870–920.²⁴ Också i boken Att lägga livet till rätta skriver Hirdman om en 
rationell inställning till konsumtionen och en vetenskapligt grundad konsu-
mentfostran, i detta fall hos 930-talets »sociala ingenjörer«.²⁵ En rationali-
sering på konsumtionens område beskrivs även i de historiska arbeten som 
inte uttryckligen studerar konsumtion utan fokuserar på hemarbetet, hus-
modersföreningar eller användningen av nya hushållstekniker.²⁶ Historikern 
Britta Lövgren har skrivit om tillkomsten av Hemmens Forskningsinstitut 
och om de föreningar som enligt henne hade hemarbetets rationalisering på 
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programmet. Exempelvis såg Föreningen för Rationell Hushållning (grundad 
97) som sin uppgift bland annat att kontrollera varukvaliteten och att verka 
för att försäljningen skedde på ett hygieniskt sätt.²⁷ I själva verket handlade 
alltså diskussioner om hemarbete oftast om konsumtionsfrågor. Ett viktigt 
område för rationaliseringen av konsumtionen förutom dagligvaror var hem-
inredningen. Exempelvis har forskningen visat hur Svenska Slöjdföreningen 
under mellankrigstiden propagerade för allmän smakfostran och mer ratio-
nella heminredningsvaror.²⁸

Det stora varuhuset med sina lockelser, och lotterispelet som utlovade 
stora rikedomar för en liten slant, skulle av kooperationens dåtida företräda-
re ha karakteriserats som raka motsatsen till rationell konsumtion. Samti-
digt med kooperationens konsumentuppfostran verkar det alltså ha utveck-
lats en modern hedonistisk konsumtionskultur i Sverige. Det hedonistiska, 
dvs. njutningsinriktade, draget i konsumtionen har under senare år även 
uppmärksammats av den svenska forskningen.²⁹ Cecilia Fredriksson har 
kopplat den moderna konsumtionens förförelse till billighetskedjornas 
etablering i Sverige från 930-talet och framåt.³⁰ Ekonomhistorikern Johan 
Söderberg har skrivit om kosmetikaanvändningen i Sverige från 900-talets 
början.³¹ De nya varorna, puder, läppstift och nagellack, förknippades med 
lättsinnighet och njutningsbejakande. Fredrikssons och Söderbergs böcker 
är visserligen olika vad gäller perspektiv och genomförande, men båda be-
skriver en modern hedonistisk konsumtionskultur som uppfattats som på 
samma gång lockande och skrämmande och som utsattes för massiv mora-
lisk kritik. Både Fredriksson och Söderberg uppmärksammar dessutom att 
kritiken mot den nya konsumtionen ofta riktade sig specifikt mot kvinnor 
eller främmande element i den svenska kulturen. I dessa arbeten har kon-
sumtion alltså kopplats till modernitet och moraliserande, men forskarna 
har inte analyserat inställningar till konsumtionsdrömmar. Däremot skriver 
idéhistorikern Anders Ekström om konsumtionens drömvärldar i sin bok 
om Stockholmsutställningen 897. Konsumtionens nöjen och utopier visa-
des där fram för en häpen och överväldigad publik, som upplevde utställ-
ningen som ett »sagoland« eller en »drömstad«.³²

Den svenska forskningen har alltså funnit spår av både en hedonistisk och 
en rationalistisk trend i konsumtionen eller i inställningar till konsumtionen 
under min undersökningsperiod. I den utländska forskningen finns det också 
underlag för att båda tendenserna har varit verksamma. I fråga om USA be-
tonar forskningen framför allt hedonismen, medan europeiska förhållanden 
oftare har beskrivits med både rationalism och hedonism. Den kooperativa 
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rörelsen, som anses som den rationella konsumtionens främsta representant, 
växte sig exempelvis mycket starkare i Europa än i USA.³³ Inom amerikansk 
historisk forskning talas det om en övergripande förändring i de allmänna atti-
tyderna som inträdde i samband med att en ny njutningsinriktad konsumtions-
kultur utvecklades under perioden från sent 800-tal till 930-talet.³⁴ Vissa 
forskare har karakteriserat denna nya era med ett nytt »etos« som bejakade 
njutning, nöjen, överflöd och självförverkligande i stället för självkontroll.³⁵ De 
forskare som har studerat hasardspel i USA har tolkat spelet som en represen-
tant för denna »hedonistiska konsumism«, som stått i motsättning till traditio-
nella värden som sparsamhet, arbetsamhet och asketism.³⁶ De stora varuhusen 
lyfts annars i forskningen oftast fram som de viktigaste representanterna för en 
hedonistisk konsumtionskultur både i USA och i andra länder.³⁷

Inom forskningen om konsumtion, både den svenska och den utländska, 
kan man alltså urskilja för det första en uppfattning om en ny hedonism som 
kännetecknande för konsumtionskulturen åtminstone sedan slutet av 800-
talet. Denna nya hedonism bör inte förstås som iögonfallande lyxkonsum-
tion. Det som beskrivs av forskarna är en alltmer utbredd njutningskultur 
med ett intresse för nya masskonsumtionsvaror och lättillgängliga krediter, 
och även en ny syn på konsumtion som ett nöje i sig.³⁸ Denna hedonism 
spreds genom kommersiella institutioner. För det andra kan man spåra en 
idé om en ny rationalism som stämmer väl överens med en allmän ratio-
naliseringsprocess i samhället. Med detta menas inte enbart rationalisering 
inom detaljhandeln, utan också en mer utbredd rationell kalkylering på var-
dagens alla områden, också hos konsumenterna. Framför allt syftar forsk-
ningen på ett normativt budskap om rationalitet, riktat till konsumenterna 
från staten eller från folkrörelsehåll.

Hur förhåller sig den beskrivna »nya hedonismen« till den »nya rationa-
lismen«? De flesta historiker studerar bara den ena eller den andra linjen.³⁹ 
De som berör båda, exempelvis den amerikanska historikern Rosalind Wil-
liams, framställer de två linjerna som konkurrerande krafter.⁴⁰ Peder Aléx 
beskriver hedonismen som den rationella konsumtionens motsats och mål-
tavla enligt den kooperativa ideologin.⁴¹ Även Cecilia Fredriksson som foku-
serar den nya hedonismen i Sverige genom EPA-rörelsen, verkar antyda att 
rationaliseringen av driften (här i form av 960-talets datateknik) till slut tar 
död på konsumtionens förtrollande kraft.⁴² Anders Ekström påpekar visser-
ligen i sin studie om Stockholmsutställningen 896 att konsumtionens he-
donism och vetenskapens rationalitet smälte samman, men han fördjupar 
sig inte i analysen av denna samverkan.⁴³
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Min fråga blir hur denna nya hedonism och nya rationalism uppenba-
rade sig i varuhuset och i samband med lotterierna. Fanns det en spänning 
mellan dessa två tendenser, exempelvis i potentiellt motstridiga värdering-
ar? Hur uppfattade och hanterade i så fall dåtidens aktörer denna konflikt? 
Nedan kommer jag att diskutera hur frågan kan operationaliseras.

Tolkningsram och analysbegrepp
Jag har således dragit två slutsatser utifrån diskussionen av den tidigare 
forskningen. För det första att det tidiga 900-talets konsumtionskultur har 
skildrats i termer av hedonism och i termer av rationalism. Detta är tolk-
ningar med stöd i hur samhällsutvecklingen i allmänhet beskrivits: den he-
donistiska konsumtionen har en självklar koppling till den växande mass-
konsumtionen och tesen om den rationella konsumtionen stämmer väl in 
på bilden av en rationaliseringsprocess.

Den andra slutsatsen är att förhållandet mellan den beskrivna hedonis-
men och rationalismen i konsumtionskulturen ter sig oklart. Det är intres-
sant att begreppen ofta hamnat i motsatsställning till varandra i historiska 
skildringar, trots att de egentligen inte bildar ett motsatspar. Hedonism, som 
logiskt bör ställas mot asketism, handlar om konsumentens drivkrafter. Ra-
tionalitet och dess motsats, irrationalitet, handlar om konsumentens egen-
skaper som aktör. Begreppen och deras olika synonymer har dessutom an-
vänts både av dåtidens aktörer och av dagens forskare för att karakterisera 
och värdera konsumtionens institutioner. Föreställningar om hedonism och 
rationalitet figurerar dessutom i beskrivningar av både normativa budskap 
och faktiska attityder.

Begreppet dröm lyfter, enligt min uppfattning, tydligt fram denna spän-
ning mellan hedonism och rationalitet i konsumtionen. Hedonismens kon-
sumtionsmiljöer, framför allt varuhusen, har ofta beskrivits som dröm-
världar. Dröm har då syftat på något overkligt och något som upplevs 
känslomässigt i stället för förnuftigt. Dessa drömvärldar lockar, enligt både 
forskare och historiska aktörer, konsumenterna till impulsiva och ogenom-
tänkta (irrationella) inköp av saker som de egentligen inte behöver. Hoppet 
om att vinna den högsta vinsten på lotteri har också betraktats som en ir-
rationell dröm. Drömmandet har alltså å ena sidan associerats till hedonis-
men, alltså konsumtion som en upplevelse, och å andra sidan beskrivits som 
motsatsen till rationell kalkylering, alltså som något irrationellt. Hedonism 
och rationalitet har på detta sätt hamnat i konflikt. Rosalind Williams pekar 
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exempelvis ut den drömlika varuestetiken i det sena 800-talets franska va-
ruhus som skälet till att konsumenterna inte agerade rationellt. Dröm är i 
Williams beskrivning en vanföreställning om konsumtionens löften. Hon 
ställer drömmarna som alstras i konsumtionens miljöer både mot rationa-
litet och mot asketisk arbetsetik och menar att dessa drömmar både för-
slappar och fördummar konsumenterna.⁴⁴ Peder Aléx har ställt hedonism 
mot det rationella i konsumtionen i sin beskrivning av konsumentkoopera-
tionens idévärld. De till synes växande »hedonistiska begären« hos indivi-
derna (som beskrivits av andra historiker), hävdar Aléx, »står i klar motsats-
ställning till tanken om den rationella konsumenten«.⁴⁵

Jag menar dock att man inte kan sätta likhetstecken mellan hedonistisk 
och irrationell konsumtion och man kan framför allt inte ställa hedonism 
och rationalitet mot varandra mer än för att beskriva en tidstypisk, ibland 
fördomsfull, bild hos vissa aktörer (till exempel kooperationens tidiga ideo-
loger). I stället vill jag undersöka potentiella spänningar mellan den nya he-
donismen och den nya rationalismen genom att ställa begreppen mot deras 
egentliga motsatser: hedonism mot asketism och det rationella mot det ir-
rationella. Hur de olika dimensionerna kombinerades i praktiken är sedan 
en empirisk fråga. För kooperationens representanter under tidigt 900-
tal var hedonistisk, dvs. nöjes- och upplevelseinriktad, konsumtion irratio-
nell. Men NK:s representanter och vissa grupper av konsumenter delade inte 
nödvändigtvis denna uppfattning. I mina empiriska kapitel kommer jag där-
för att diskutera hur konflikter mellan polerna hedonistisk / asketisk och ra-
tionell / irrationell gestaltades, uppfattades och hanterades i dåtiden.

Det är viktigt att understryka att begreppen syftar på olika aspekter av 
den bild som uppenbaras i dåtida aktörers uppfattningar, genom institu-
tionernas utformning och i viss mån även genom konsumenternas prak-
tiska agerande. Det är alltså inte jag som kategoriserar konsumenter som 
rationella eller irrationella, hedonistiska eller asketiska utan jag tolkar hur 
de framställdes av dåtida betraktare eller genom konsumtionens institu-
tioner.

Helt kort vill jag också definiera hur jag använder begreppen i avhand-
lingen. Med hedonism menar jag en uppfattning som ser konsumtionen 
som upplevelse, njutning och nöje. Konsumtion blir då, i alla fall delvis, ett 
självändamål. Asketism syftar däremot på ett visst mått av försakelse och 
tillåter bara anskaffningen av det som uppfattas som nödvändigt. I min un-
dersökning används begreppet även för en hållning som värdesätter arbete 
men inte konsumtion.⁴⁶
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Rationalitetsbegreppet har i samhällsvetenskaperna använts i flera bety-
delser. Det kan avse dels olika typer av rationella argument bakom handling-
ar, dels rationell kalkylering i ekonomisk mening. Det har också en vardaglig 
mening då det används för att beskriva något förnuftigt, logiskt, ändamåls-
enligt och praktiskt.⁴⁷ I min definition syftar rationalitet på en föreställning 
om en förnuftig och ändamålsenlig konsumtion och en behärskad konsu-
ment som vet vad han eller hon vill ha, det vill säga har tydligt uppsatta mål 
och konsumerar efter ekonomisk förmåga. Den rationella konsumenten är 
medveten om och kalkylerar med kvalitet, pris och sin egen tid. Hon / han 
förmår anpassa sina medel efter sitt mål och sina resurser – och tvärtom 
anpassa målet efter de medel och resurser som finns till förfogande. Kompe-
tens blir viktigt, liksom effektivitet, och därför förknippas ofta vetenskapliga 
argument eller praktiska tekniska lösningar med rationaliteten. Irrationali-
tet syftar på vad som uppfattas som ett impulsivt eller emotionellt motive-
rat konsumtionsbeteende, brist på medvetna kalkyler och i vissa fall rentav 
dumhet hos konsumenterna.⁴⁸

Jag tillämpar begreppen på de föreställningar som fanns om konsumtio-
nen i dåtiden, men de överensstämmer inte nödvändigtvis med det dåtida 
språkbruket. Visserligen användes särskilt ordet rationell ofta, men samma 
sak kunde uttryckas på en rad olika sätt, exempelvis genom att man talade 
om att kunden »vet på förhand vad han ska köpa«, eller om sund och för-
nuftig ekonomisk planering.

Även om människor i sin vardag ständigt kombinerar olika konsumtions-
beteenden, finns det i talet om konsumtionen ofta en tendens att skilja de 
olika elementen åt. Vissa konsumenter karakteriseras som irrationella eller 
som hedonister, och kanske ännu tydligare beskrivs vissa konsumtionsfor-
mer som mer inbjudande till hedonism eller irrationalitet än andra. Där-
med inte sagt att bilden man får är entydig. Jag har ovan hävdat att he-
donistisk och rationell konsumtion inte var principiella motsatser men att 
de ofta har framställts som sådana. Inte heller behövde de motsatta poler-
na, hedonism och asketism eller rationalitet och irrationalitet, i praktiken 
utesluta varandra. Vissa fenomen kan av dåtiden ha associerats till både 
asketism och hedonism eller uppfattats både som rationella och irrationel-
la. Den amerikanska historikern Lendol Calder har till exempel undersökt 
konsumtionskreditens historia under tidigt 900-tal i USA. Lättillgängliga 
konsumtionskrediter har av historiker beskrivits som en viktig beståndsdel 
i den hedonistiska konsumtionskulturen eftersom de uppmuntrat till im-
pulsivitet och till spontana och ogenomtänkta köp. Konsumtionskrediter 
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kritiserades av konsumentkooperationen och av den rationella konsumtio-
nens andra representanter: i stället för att köpa på kredit borde konsumen-
terna spara och planera sina köp i förväg.⁴⁹ Calders resultat visar att även 
om hedonism och arbetsorienterad asketism stod i principiell motsättning 
till varandra, fungerade dessa motsatser tillsammans i praktiken. På grund 
av skulder och månatliga betalningskrav tvingades amerikanerna planera sin 
budget och arbeta flitigt. Konsumtionskrediter i USA löste alltså i praktiken 
upp motsättningen mellan den hedonistiska konsumtionskulturen och den 
asketiska arbetskulturen.⁵⁰

Med utgångspunkt i tidigare forskning har jag alltså formulerat en tolk-
ningsmodell. Jag kommer att uppmärksamma hur spänningen mellan den 
nya hedonismen och den nya rationalismen uppenbarade sig i varuhuset 
och i lotteriet. Men för att precisera tolkningsmodellen har jag omformule-
rat ursprungsfrågan till att gälla två potentiella konflikter:

1. Den första är spänningsförhållandet mellan hedonism och asketism. 
Ett visst mått av asketism var nämligen ett inslag i bilden av den rationel-
la konsumtionen som forskningen har beskrivit. Asketism sågs samtidigt 
också som uttryck för en ännu stark men traditionell arbetsmoral som stod 
i motsats till den hedonistiska konsumtionsetiken. Det finns empiriska ex-
empel som tyder på att både hedonistiska och asketiska inslag fanns i kon-
sumtionens kultur under den undersökta perioden.⁵¹ Hur kunde dessa mot-
satta poler kombineras i praktiken?

2. Den andra potentiella konflikten är mellan rationellt och irrationellt. 
Återigen är utgångspunkten att dessa är logiska motsatser, men att båda har 
använts i bilden av den dåtida konsumenten. Den moderna konsumenten 
har beskrivits som alltmer upplyst vad gäller ekonomiska transaktioner, allt-
mer medveten om kvalitet och priser. Samtidigt har man också menat att 
konsumenterna under denna tid låtit sig luras och förvirras av varuhusets 
eller lotteriets förespeglade drömmar. På vilket sätt kunde uppfattade ra-
tionella och irrationella drag i konsumtionen samsas i de dåtidas föreställ-
ningsvärld och i dåtida konsumtionsinstitutioner?

Teoretiska lösningar och empiriska frågor
Spänningsförhållandena mellan hedonism / asketism och mellan rationellt /  
irrationellt i konsumtionen kan härledas till en av de mest grundläggande 
motsägelser som har genomsyrat den moderna utvecklingen och påverkat 
studiet av både produktion och konsumtion, nämligen att rationell planering, 
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kalkylering, disciplin och arbetsetik i grunden är beroende av irrationella 
begär, drömmar och hedonistiskt beteende.⁵² Därför är det inte förvånande 
att det finns flera olika teorier inom samhällsvetenskaperna som kan tolkas 
som upplösningsförsök av de dilemman jag presenterat ovan. Nedan disku-
terar jag sådana potentiella teoretiska lösningar och visar samtidigt hur ana-
lysbegreppen hedonism / asketism och rationalitet / irrationalitet kan kopplas 
samman med de tre övergripande frågor jag har ställt i avhandlingen.

Drömmar, konsumtion och modernitet
Min första fråga gäller synen på modernitet. Den teoribildning som jag 
utgår ifrån handlar om modernitet, rationalisering och »förtrollning«. Max 
Weber har hävdat att det moderna samhället har genomgått en rationali-
seringsprocess och samtidigt förlorat sin förtrollade karaktär, dvs. har bli-
vit »entzaubert«.⁵³ Med det menas att samhället styrs av rationella kalkyler 
(byråkratins och penningekonomins roll har särskilt betonats) och att allt 
mindre utrymme ges för det magiska och oberäkneliga.⁵⁴ En liknande idé 
finns också hos Georg Simmel som har skrivit om det moderna livets kal-
kylerande karaktär (symboliserad av penningekonomin) och ställt det mot 
tidigare epokers mer emotionella och impulsiva livsstil.⁵⁵ Både Weber och 
Simmel menar att rationaliseringen inte endast sker på det ekonomiska eller 
på det byråkratiska området utan den är övergripande och påverkar var-
dagen överhuvudtaget. Denna tanke har tagits upp av vissa Weber-uttol-
kare som har tillämpat den på konsumtionens område. När väl teorin har 
förflyttats till studiet av den moderna konsumtionskulturen, har begrep-
pet förtrollning hamnat mycket nära det som forskarna har diskuterat som 
drömmar, drömmiljöer och konsumtionens »drömkaraktär«. Enligt den 
weberianska teorins logik borde rationaliseringen ha urholkat fantasierna 
och drömmarna.⁵⁶ Hur bör då människors uppenbara fascination inför den 
moderna konsumtionens drömmiljöer förstås? Varuhusets princip verkar 
ha gått ut på att förföra människor och få dem att köpa impulsivt. Lotteri-
spelandet har ökat under den moderna epoken, men det bygger till synes på 
vidskeplighet, skrockfullhet, en tro på det magiska. Det verkar alltså finnas 
en oförenlighet i att tolka konsumtionssamhället med teorin om rationali-
sering och entzauberung.

Vissa av konsumtionskulturens skildrare löser problemet genom att säga 
att denna nya förtrollning är »falsk«, cyniskt beräknad och massproducerad 
och därför väsensskild från de traditionella magiska och förtrollade aspek-
terna av världen som Weber hänvisar till. Med andra ord ses konsumen-
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terna som kalkyleringens objekt, medan producenterna är dess subjekt.⁵⁷ 
Denna kritik har huvudsakligen inspirerats av Marx teori om varufetischis-
men, som ju också anspelar på varornas förtrollande kraft. Förtrollning-
en behöver alltså inte vara något som tolkas positivt. Man kan också, som 
Walter Benjamin, se det skrämmande i konsumismens magiska fantasivärld. 
De lockande miljöerna i passagerna och i varuhusen förvandlas lätt till mar-
drömmar, menar Benjamin. Besökarna kan överrumplas av en känsla av att 
ha förlorat sin individualitet i folkmassan, de kan känna sig vilse eller helt 
enkelt erfara det obehagliga i att inte ha råd att handla.⁵⁸

Den amerikanske sociologen George Ritzer hävdar att de nya »kon-
sumtionskatedralerna« (som han kallar den moderna konsumtionens insti-
tutioner, exempelvis varuhuset) möter en praktisk svårighet som kan belysas 
i kulturteoretiska termer: Konsumtionskatedralerna har som mål att kon-
trollera och exploatera konsumenterna. Förtrollade miljöer – han använder 
det weberska begreppet – är mycket lämpliga för detta ändamål, det vill säga 
att försätta konsumenterna i drömliknande tillstånd och därmed lättare skil-
ja dem från deras pengar. I det långa loppet tvingas dock konsumtionskated-
ralerna att rationalisera sig, för att effektivt kunna utnyttja det stora antalet 
konsumenter. Rationaliseringen, menar Ritzer, leder »per definition« till 
att förtrollningen försvinner (disenchantment) och därmed minskar möjlig-
heterna att lura in konsumenterna i drömtillståndet som får dem att spen-
dera. Överskådlighet, funktionalism och förutsägbarhet har nämligen enligt 
Ritzer ingen förtrollande kraft. Han finner att postmodern socialteori kan 
förklara hur detta problem har lösts i kommersen.⁵⁹

Postmodernistiskt inspirerade tänkare, exempelvis Zygmunt Bauman, 
talar om »re-enchantment« som en motkraft till det modernas rationalise-
ring, som ofta bärs upp av konsumtionen.⁶⁰ Den franske sociologen Michel 
Maffesoli har skrivit om spel som ett tecken på att inte bara det rationella 
tänkandet, utan även arbets- och produktionsetiken har relativiserats. Han 
finner i den postmoderna tiden en återupptäckt av känslomässiga, hedonis-
tiska och spelrelaterade värden.⁶¹ Men min hypotes är att tron på det ratio-
nella och drömmarna har funnits sida vid sida och även vävts in i varandra i 
det tidiga 900-talets varuhus och lotterispel.⁶² Kan man då överhuvudtaget 
tala om återförtrollning, eller har det magiska, förtrollade och drömlika all-
tid funnits kvar?

En enklare lösning på dilemmat har den svenske idéhistorikern Sven-Eric 
Liedman. Han talar visserligen inte specifikt om konsumtion, men hans tan-
kar kan mycket väl tillämpas på min undersökning. Han menar att »[g]enom 
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samma process som gör tillvaron beräkningsbar och överskådlig öppnas nya 
vyer och väcks nya drömmar och ny skräck inför det okända«. Han har kal-
lat det för »modernitetens förtrollning« då det just är det som är modernt 
och rationellt, exempelvis tekniken, som fascinerar. Förtrollningen ligger då 
inte i det förflutna utan i framtiden och dess löften.⁶³ Detta kan mycket väl 
gälla för varuhuset, vars tekniska utformning var mycket avancerad.

En annan teori som handlar om drömmar och modernitet använder både 
begreppet hedonism och begreppet rationalitet på ett intressant sätt. Den 
brittiske sociologen Colin Campbell förklarar den moderna konsumtionens 
uppkomst med fenomenet dagdrömmeri. Även han tar sin utgångspunkt 
hos Weber, och presenterar sin tes som ett komplement till essän om den 
protestantiska etiken och kapitalismens anda. Medan Weber redogör för 
en ny asketisk mentalitet som grunden för utvecklingen av ett kapitalistiskt 
produktionssystem, menar Campbell att en mänsklig förmåga att dagdröm-
ma, som har utvecklats parallellt med romantiken, sammanhänger med den 
moderna konsumismens utveckling i västvärlden. Han tolkar grunden till 
den moderna hedonistiska konsumtionen som ett anticipatoriskt nöje, som 
dagdrömmerier kring de ännu icke förvärvade varorna. Detta sätt att kon-
sumera exemplifieras, enligt Campbell, bäst av »window-shopping«, men 
även lotterispelarens dröm om den högsta vinsten skulle kunna nämnas 
här. Campbell skriver att konsumtionsmentaliteten bygger på »förmågan att 
skapa en illusion som man vet är falsk, men upplever som sann«.⁶⁴ Visst är 
det en självillusorisk aktivitet, men ändå en medveten och autonom sådan. 
Han karakteriserar därför sin moderna hedonistiska drömmare som ratio-
nell.⁶⁵

Jag kommer i min empiriska undersökning att anknyta till dessa teoretiska 
resonemang. Hur har man i dåtiden uppfattat relationen mellan det moderna 
och drömmarna? Kan man i fråga om varuhuset tala om »förlorad trolldoms-
glans«, det modernas förtrollning eller kanske återförtrollning? Och hur pas-
sade lotteridrömmens uppfattade »irrationalitet« och den magiska tron på 
slumpen in i bilden av det moderna, rationellt kalkylerande samhället?

Det jag tar vara på i Campbells teori är för det första karakteriseringen av 
konsumtionen som en huvudsakligen mental aktivitet. För det andra kopp-
lar han drömmarna till moderniteten på ett nytt sätt genom sin tes om den 
moderna rationella hedonismen.⁶⁶ Jag undersöker inte själv konsumenter-
nas drivkrafter utan den dåtida synen på konsumenternas drivkrafter. Jag 
kan därför inte testa Campbells teori empiriskt. Det är däremot intressant 
att jämföra Campbells tolkning med de dåtida aktörernas visserligen mindre 
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vetenskapligt reflekterade uppfattning om konsumtion, drömmar och den 
»mentala« hedonismen. Kan man ha ansett att det var modernt att dröm-
ma? Eller att det var rationellt genom att konsumenten var medveten om 
drömmens begränsade verklighetsförankring?

Konsumtion och värderingar
Min andra övergripande fråga är vilka värderingar som kom till uttryck i 
föreställningarna om drömmar och konsumtion i samband med varuhuset 
och lotteriet. Studiet av värderingarna operationaliseras i min undersökning 
på två olika sätt. För det första diskuteras eventuella förändringar över tid. 
Jag har ovan berört vedertagna uppfattningar inom forskningen, där särskilt 
amerikanska forskare har talat om ett skifte i den allmänna moralen under 
det tidiga 900-talet, från arbetsorienterad asketism till konsumtionsorien-
terad hedonism. Enstaka historiker har dock argumenterat för behovet av 
att revidera denna bild och hävdat att konsumtionskulturen präglades av en 
starkare kontinuitet i värderingar.⁶⁷ Även inom europeisk och svensk forsk-
ning talas det om förändrade värderingar i och med den tilltagande kom-
mersialiseringen, men dessa anses ha inträtt senare än i USA och har inte 
karakteriserats som lika omfattande och lika dominerande.⁶⁸

För det andra kommer jag att analysera värderingar genom att diskutera 
den dåtida synen på ideella och materiella värden. Här har jag inspirerats 
av den brittiske antropologen Daniel Millers idéer om en problematisering 
av begreppet värde utifrån dess vardagliga betydelse.⁶⁹ Värde har nämligen 
både en moralisk och en ekonomisk betydelse, det avser både pris och det 
som inte anses kunna prissättas. Relationen mellan ideella och pekuniära 
värden diskuterar jag genom fokus på kultur och kommers på NK och på 
moral och ekonomi i lotteriet.

Idén om det moderna samhällets alltmer tilltagande kommersialisering 
har i forskningen associerats både till rationaliseringen och hedoniseringen. 
Georg Simmel konstaterade redan år 900 i sitt klassiska verk Philosophie des 
Geldes att det moderna livet har fått en »rationalistisk« och »kalkylerande« 
karaktär.⁷⁰ Penningekonomins utveckling leder enligt Simmel till att allt, så 
småningom även personliga och moraliska värden, kan prissättas. Marx gör 
en liknande tolkning om pengarnas avhumaniserande effekt i kapitalismen.⁷¹ 
Dessutom har konsumtionens hedonistiska miljöer ofta kritiserats av 900-
talets intellektuella för att de ansetts stimulera falska drömmar i stället för 
verkliga ambitioner och för att de därigenom urholkat »riktiga« kulturella 
värden. Det klassiska exemplet på en sådan syn är Theodor Adornos och 



34 DEL I: INLEDNING

Max Horkheimers kritik mot konsumismen (som de hade erfarit i 940-talets 
USA) i deras numera klassiska essä om kulturindustrin.⁷² Sådana tankegångar 
har länge präglat studiet av konsumtionskulturen. Detta bekräftar att frågan 
om hur värde definierades, även i vardagliga sammanhang, är högst relevant 
för en analys om föreställningar i konsumtionskulturen.

Daniel Miller har stannat vid en akademisk programförklaring vad gäller 
studiet av värde och värden. Den amerikanska sociologen Viviana Zelizers 
arbeten erbjuder en praktiskt mer användbar vägledning för analysen. Hon 
har nämligen i en rad böcker demonstrerat hur relationen mellan pekuniära 
och ideella värden kan tolkas och praktiskt undersökas. Hennes undersök-
ningsobjekt är pengar. Hon argumenterar mot den gängse tesen att peng-
ar i det moderna samhället omvandlar kvalitet till kvantitet eller kulturella, 
mänskliga och moraliska värden till summor och siffror. Hennes i grunden 
antropologiska tolkning går ut på att även moderna människor differentie-
rar, »öronmärker«, sina pengar genom att ladda dem med olika kulturella 
och moraliska betydelser. Exempelvis betraktas inte sällan spelvinster som 
inte lika mycket värda som pengar förtjänade genom arbete. Pengar urhol-
kar alltså inte ideella värden utan kan i vissa fall tvärtom bära upp dem. Sät-
tet att hantera pengar kan samtidigt vara ett sätt att uttrycka värderingar.⁷³ 
Jag kommer i min undersökning att dels uppmärksamma hur värde definie-
rades av de dåtida aktörerna och dels diskutera synen på och hanteringen 
av pengar.

Konsumtion och maktförhållanden
Min tredje fråga gäller vilka maktförhållanden som kom till uttryck i varu-
huset och i lotterispelet. För att förstå tvetydigheter och spänningar i då-
tidens föreställningsvärld har vissa forskare fört in kön som förklarings-
faktor. Både hedonism / asketism och irrationalitet / rationalitet har tolkats 
i könskategorier. En rad forskare har vittnat om hur vanligt det var i det 
sena 800-talets och tidiga 900-talets samhälle att associera hedonism (och 
inte sällan konsumtion överhuvudtaget) till svaghet och kvinnlighet medan 
asketism kopplades till styrka och manlighet.⁷⁴

Den amerikanska historikern Victoria de Grazia skriver om en »recon-
ceptualisation of needs« under 800-talet, då kvinnors behov och önsk-
ningar uppfattades som irrationella och männens som rationella.⁷⁵ Littera-
turvetaren Rita Felski menar att den moderna konsumismen, som sedan 
sent 800-tal hade utvecklats framför allt i storstädernas varuhus, i dåtidens 
diskurs fick en feminin karaktär och därigenom kopplades ihop med irratio-
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nalitet och impulsivitet.⁷⁶ Liknande tolkningar har framförts även av andra, 
och jag kommer att testa förklaringen mot mitt material.⁷⁷

Om en sådan stereotypisering var verksam kan konsumtionskulturen 
med rätta tolkas som ytterligare ett sätt att förtrycka och i diskursen ned-
värdera kvinnan. Detta är dock omdiskuterat. En motsatt linje inom forsk-
ningen tolkar nämligen konsumtion som emanciperande för kvinnor under 
denna period. För det första har man i historisk forskning lyft fram kon-
sumtionens hedonistiska sida som en möjlig maktresurs. Genom konsum-
tionen, menar vissa forskare, har det öppnats nya möjligheter för kvinnor 
till drömmar, nöjen och kreativa fantasier, en väg in i moderniteten helt en-
kelt. De nya varuhusen erbjöd moderna, urbana offentliga rum i alla fall för 
medelklassens kvinnor.⁷⁸

För det andra, och kanske främst, har den så kallade rationella konsum-
tionen uppfattats som maktresurs. Både utländska och svenska forskare har 
visat att särskilt under första världskrigets knappa tider började kvinnans an-
svar och kompetens som rationell konsument framhävas. Genom att hushålla 
med familjens resurser ansågs kvinnan fylla en viktig roll även för nationen. 
I vissa fall kunde kvinnligt missnöje och mobilisering på grund av bristande 
livsmedelsförsörjning även få politiska konsekvenser.⁷⁹ Medelklassens kvin-
nor fick också en ny roll som konsumtionsexperter i kooperativa föreningar, 
i husmodersföreningar och i statliga kommissioner.⁸⁰ Det svenska Koope-
rativa Förbundets idealtypiska rationella konsument var också en kvinna. 
(Man bör dock tillägga att även den konsumenttyp som KF:s kritik riktade 
sig mot, den spontana, känslostyrda, slösande konsumenten, hade kvinnligt 
kön.⁸¹) Forskningsresultaten, när den »rationella« konsumtionen behand-
las, har också tolkats på två sätt. Å ena sidan kan man konstatera att kvinnor 
som konsumtionsexperter trots allt fick ett visst inflytande inom offentlig-
heten. Å andra sidan var denna sakkunskap och konsumtion som kvinnligt 
ansvarsområde förtryckande i sig då de definierades utifrån kvinnans under-
ordnade position i hushållet.⁸²

Även klass kan fungera som förklaringsfaktor när kombinationen av det 
hedonistiska och asketiska, det rationella och irrationella i bilden av det ti-
diga 900-talets konsumtionskultur ska förstås. Mycket förenklat kan man 
renodla två olika teoretiska uppfattningar inom forskningen: När den nya 
konsumtionskulturen beskrivits i ett klassperspektiv inom hedonismlin-
jen, har man karakteriserat den som en sorts demokratisering av lyxen, dvs. 
faktiskt ökade möjligheter till hedonism för allt bredare grupper. Sedan har 
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denna nya hedonistiska konsumtionskultur tolkats olika. Den har ansetts 
möjliggöra konsumenternas aktiva användning av konsumtionens miljö-
er för att uttrycka identiteter, grupptillhörighet, individualitet med mera. 
Konsumtionsdrömmar har associerats till självförverkligande och kreativi-
tet. Konsumenterna har beskrivits som »producenter« av skiftande kultu-
rella meningar. Enligt denna tolkning kan konsumtion, särskilt hedonistisk 
konsumtion, vara frigörande och emancipatorisk.⁸³

Den andra teoretiska uppfattningen gör gällande att hedonismen i kon-
sumtionskulturen handlar om de kommersiella intressenas manipula-
tion av konsumenterna. De kommersiella institutionerna »producerar« 
den nya hedonismen, vare sig man uppfattar den som norm eller prak-
tik. Konsumenterna är därför lurade, passiva och i grunden irrationella. 
Konsumtionsdrömmarna tolkas följaktligen som irrationella illusioner om 
konsumtionens löften.⁸⁴

Rationaliseringen inom konsumtionen kan ses för det första som ett elit-
projekt som initierades av staten eller av medelklassens sociala reformivrare 
vilka hade som mål att uppfostra arbetarklassen.⁸⁵ För det andra kan den 
tolkas så att vanliga konsumenter, delvis tack vare konsumentupplysningen, 
faktiskt blev mer medvetna, kalkylerande, ändamålsenliga och förnuftiga 
i sina konsumtionsval. Man bör alltså även ta hänsyn till relationen mel-
lan individ och stat samt individ och kollektiv när maktförhållanden i kon-
sumtionskulturen undersöks. Tolkningarna skiftar beroende på teoretiskt 
perspektiv. Jag anser att detta också är en empirisk och inte bara en teore-
tisk fråga. Svaret är avhängigt av vilken konsumtionsmiljö man undersöker, 
eller kan variera beroende på vilka aktörers handlande eller tänkande som 
belyses.

När jag analyserar föreställningar i konsumtionskulturen ur ett maktper-
spektiv handlar det alltså om såväl kön och klass som förhållandet mellan 
individen och kollektivet. Jag uppmärksammar hur varuhuset kunde förstås 
och beskrivas utifrån ett könsperspektiv. Jag fokuserar klass genom att ställa 
frågor om hur besökare med begränsade ekonomiska resurser betraktades i 
varuhuset. Vad hände när fattiga konfronterades med överklassens konsum-
tionstempel? Makt i förhållande till lotterispelet genererar också intressanta 
frågor. Sågs lotteridrömmen som demokratisk – alla är ju lika inför slum-
pen? Eller uppfattades den i stället som en exploatering av de allra fattigas-
tes önskan om ett bättre liv?
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Avhandlingens disposition
I detta inledande kapitel har jag presenterat avhandlingens övergripande 
frågor, tolkningsram och empiriska undersökningsområden. För att sam-
manfatta mina resonemang kan alltså syftet med min studie beskrivas som 
att belysa föreställningar om konsumtion och konsumtionsdrömmar under 
det tidiga 900-talet. Jag studerar detta empiriskt genom två delstudier, den 
ena om varuhuset Nordiska Kompaniet, den andra om penninglotterier i 
Sverige. Jag analyserar föreställningar som uttrycktes i ord, i handling och 
genom institutionernas utformning, och jag ställer tre övergripande frå-
gor till materialet. Den första frågan handlar om synen på modernitet, den 
andra om värderingar, och den tredje om vilka maktförhållanden som kom 
till uttryck genom dessa två institutioner. I undersökningen tillämpar jag 
analysbegreppen hedonism / asketism och rationalitet / irrationalitet.

Bokens uppläggning är tematisk. För det första bildar de två delstudierna 
självständiga enheter. För det andra är även de enstaka kapitlen tematiskt 
upplagda, och i alla kapitel behandlas hela undersökningsperioden, cirka 
900–940.

I Del II studeras varuhuset Nordiska Kompaniet. Efter en kort bakgrunds-
teckning om utländska och svenska varuhus samt en diskussion om varu-
husbegreppets kulturella innehåll (kapitel 2) beskriver jag i kapitel 3 hur 
varuhusets drömvärld relaterades till det moderna och det rationella. Jag 
diskuterar dels hur »förtrollningen« fungerade i praktiken, dels hur ett nytt 
sätt att handla definierades. I kapitel 4 undersöker jag balansgången mellan 
kultur och kommers i varuhuset. I kapitel 5 behandlas kön och konsumtion 
och i kapitel 6 fokuseras klassaspekterna. Delstudien sammanfattas i kapi-
tel 7.

Delstudien om lotterier (Del III) inleds också med en historisk bakgrunds-
teckning om spel och lotteri internationellt och i Sverige (kapitel 8). Därefter 
behandlar jag i kapitel 9 hur lotterifenomenet relaterades till det moderna 
samhället i riksdagsdebatterna. I kapitel 0 undersöker jag uppfattningar 
om lotteriet i förhållande till människors syn på hur framtiden bör plane-
ras. Kärnfrågan i detta kapitel blir därför hur den potentiella konflikten mel-
lan individuella och kollektiva drömmar hanterades. I kapitel  fokuserar 
jag allmänna uppfattningar om en asketisk arbetsetik och en hedonistisk 
»lotterietik«, såsom de speglades i politiskt material, i press, i reklam och 
i skönlitteratur. I kapitel 2 analyserar jag dels statens ökande ekonomiska 
beroende av lotterirörelsen, dels diskussionerna i pressen och i riksdagen 
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om lotteriernas allmännyttiga ändamål och den betydelse dessa tillmättes 
som moraliska värderesurser. En kort sammanfattning av delstudien görs i 
kapitel 3.

Kapitel 4 (Del IV) bildar tillsammans med kapitel  den gemensamma 
ramen till de två delstudierna. I detta avslutande kapitel sammanfattar jag 
avhandlingens slutsatser och för diskussionen vidare genom att föreslå någ-
ra centrala mekanismer som jag menar att dåtidens aktörer tillämpade för 
att lösa upp oförenligheten mellan konsumtionskulturens olika inslag.



DEL II

Drömmar om allt. 
Varuhuset Nordiska Kompaniet 902–939



Ferdinand Bobergs akvarell av sin egen arkitektskapelse på personaltidningens  
omslag år 940 (Kompanirullan 940:9). Reproduktion: Kungliga Biblioteket.



2. Vad är ett varuhus?

Nordiska Kompaniet grundades 902. Då ansågs det emellertid inte ens av 
sin chef vara ett riktigt modernt varuhus. En del av moderniseringsarbetet 
var gjort, men mycket saknades. Det var exempelvis inte »rationellt« att be-
driva rörelsen i olika lokaler, såsom det gjordes 902, skrev Josef Sachs, NK:s 
chef och den drivande kraften bakom företagets tillkomst. Sachs siktade 
längre och »drömde om varuhus, om ett riktigt, komplett varuhus«.¹ Vad 
han menade med ett »riktigt, komplett varuhus« har han och hans kollegor 
förklarat i flera sammanhang. Dessa förklaringar är intressanta eftersom de 
visar att varuhuskonceptet redan då hade kommit att syfta på något utöver 
en specifik typ av detaljhandelsföretag.

Varuhuset som studieobjekt har inom den nutida historiska forskningen 
fått en närmast symbolisk roll. Varuhus har fått symbolisera modernise-
ringen inom detaljhandel och marknadsföring, eller den nya konsum-
tionskulturen med dess uppfattade självförverkligande njutningsetos och 
drömliknande varuestetik. Här konkretiserades konsumtionskulturens 
genuskodning och dess till synes klassutjämnande effekter. Varuhuset har 
ansetts som centralt i skapandet och spridningen av en borgerlig smak och 
livsstil. Varuhusens nya monumentala arkitektur har också representerat 
den förändrade urbana miljön och utvecklingen av moderna stadscentra. 
Fritt inträde och fasta priser i varuhusen har enligt vissa forskare lett till 
ett nytt passivt beteende i det offentliga rummet. Uppfattningarna om hur 
varuhuset bör tolkas skiftar, men forskarna är överens om att det hade en 
social och kulturell betydelse utöver det vanliga.²

Detta kapitel handlar för det första om varuhuskonceptets symboliska 
laddning, för det andra om varuhusens framväxt och för det tredje om 
Nordiska Kompaniets tillkomst. Diskussionen som följer har dock varken 
något fullständighetsanspråk i presentationen av NK:s tidiga historia eller 
en ambition att skissa en syntesliknande revy över varuhusens utveckling 
internationellt. Till det finns bra genomgångar av andra forskare.³ I stället 
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resonerar jag om hur varuhus har definierats. Detta görs utifrån dåtida 
svenska texter, utifrån sekundärlitteraturen samt i jämförelse med NK:s ut-
ländska förebilder.

En varuhusmytologi
Om varuhuset i forskning och i dåtida uppfattningar har blivit en ikon för det 
moderna, så har den kanoniska texten varit Émile Zolas roman, Au Bonheur 
des Dames, publicerad 883. På svenska utkom den samma år under titeln 
Damernas paradis. Zolas skildring av ett fiktivt varuhus i Paris under sent 
800-tal bygger på ett omfattande forskningsarbete i verklighetens franska 
varuhus, framför allt i varuhusen Bon Marché, Magasin du Louvre och Prin-
temps. Zola ämnade med denna roman skriva »le poéme de l’activité mo-
derne« (den moderna aktivitetens poesi) och en överlag optimistisk sådan. 
Han var fascinerad av varuhuset och har kallat det den moderna kommer-
sens katedral.⁴

Det intressanta med Zolas bok är att den påverkade de dåtida uppfatt-
ningarna om varuhus lika mycket som den influerat den nutida forskning-
en. Nästan alla forskare som har skrivit om varuhus hänvisar till Zola, och 
detta gäller ofta också arbeten som behandlar ännu modernare fenomen, 
som shoppingcentra och dylikt. Och sannerligen är romanen ett tacksamt 
referensobjekt. Dess suggestiva beskrivningar av det stora varuhuset som 
reser sig mitt bland kvarterens småbutiker och tvingar dem i konkurs, av 
den shoppande kvinnliga massan eller av den imposanta utställningen av 
paraplyer i hela huset, återger på ett slagkraftigt sätt den speciella dynami-
ken i varuhuset. Det var både ett fascinerande fantasiland och en ostopp-
bar maskin.

I Zolas roman finns något för alla forskare. Historikern Rosalind Williams 
finner i Zolas skildring belägg för att den exotisk-kaotiska drömvärlden i 
varuhusen var anakronistisk, barnslig och även fördummande. Kommersiel-
la värden blandades – enligt Williams felaktigt – ihop med estetiska värden. 
När varuhuset / storkapitalet konkurrerade ut de små handlarna försvann 
också den sociala interaktionen mellan köpare och försäljare. Den amerikan-
ska historikern Elaine Abelson menar att Zola ger en träffande beskrivning 
av hur kleptomanen behandlades av varuhusets ledning och vilka reaktioner 
varuhusstölder kunde ge upphov till.⁵ För den amerikanska litteraturveta-
ren Rita Felski exemplifierar Damernas paradis den sammansatta relationen 
mellan kön, sexualitet, konsumtion och produktion. Det manliga kapitalet, 
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representerat av varuhuschefen Mouret, förför konsumenterna / kvinnorna. 
Men denna manlighet får feminina drag, eftersom han måste vara expert 
på kvinnors önskemål, medan kvinnorna växer till en irrationell massa som 
härskar över varuhusets hemliknande men offentliga miljö.⁶

För den svenska medieforskaren Hillevi Ganetz illustrerar romanen, tvärt-
emot Zolas intentioner, de shoppande kvinnornas »motståndstaktiker« 
(exempelvis snattande) mot den hänsynslösa manliga kapitalismen, som 
tror sig förföra samma kvinnor. Ganetz menar att romanens hjältinna är en 
blek och oviktig figur, det är varuhuset självt och dess shoppare som spelar 
huvudrollen.⁷ Hjältinnan, den fattiga, oskuldsfulla och kompetenta försäl-
jerskan Denise, är i själva verket fascinerad av varuhuset men faller inte lika 
lätt för frestelsen att köpa som de typiska kvinnliga kunderna i romanen. 
Det blir hon som till slut besegrar kvinnotjusaren till varuhuschef och får 
denne att gifta sig med henne. Ganetz missar dock att Denises roll kan tol-
kas mer abstrakt. Hon får nämligen Mouret att införa bättre arbetsvillkor 
för personalen, pensions- och sjukkassa samt en rad välfärds- och sociala 
anordningar. Socialantropologen Daniel Miller har påpekat att man måste 
uppmärksamma denna Zolas skildring av en »mjukare version« av modern 
kapitalism.⁸

Min poäng är att Zolas roman används av dagens forskare både som en 
dokumentation och som en tolkning av det tidiga varuhuset. Men formas 
inte vår bild av verklighetens varuhus lite för mycket genom detta inflytel-
serika skönlitterära exempel? Forskare har ofta betraktat detta fiktiva varu-
hus som en representation av de första varuhusen i allmänhet. Den kan na-
turligtvis ses som en unik dokumentation av både varuhusmiljön och den 
dåtida synen på varuhuset. Man får dock inte glömma att som dokumen-
tation är den begränsad till en viss period och plats. Men saken är att inte 
bara forskningen utan även de historiska aktörerna hade influerats av Zolas 
roman. Skribenterna som skrev om NK eller andra svenska varuhus under 
tidigt 900-tal hade också läst romanen, och de sökte efter och tyckte sig 
känna igen samma drag även i verklighetens varuhus.

I Nordisk Familjebok år 97 nämns exempelvis under uppslagsordet skylt 
de stora varuhusens imposanta skyltningsanordningar. Författaren av arti-
keln refererar till Zola men ingen övrig litteratur angående skyltningarna, 
även om han tillägger att dagens varuhus överträffar beskrivningarna där. 
Författaren gör därefter en raljerande reflektion över hur skyltfönstrens sen-
sationer utövar en frestelse på det kvinnliga könet, »jämförlig endast med 
den som ligger i ett tillkännagifvande med det enkla ordet realisation.«⁹ För 
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det första slås man av tonen i detta stereotypiserande och pejorativa utta-
lande, som visserligen var vanligt förekommande under denna tid, men i 
andra typer av publikationer, inte i en uppslagsbok. För det andra känner 
man igen Zolas röst, men i en onyanserad version. (Zolas detaljrika beskriv-
ning visar i själva verket tecken på en viss öppenhet för nya värderingar.) 
Det finns andra svenska exempel på hur Zolas roman kommit att symbo-
lisera varuhus i allmänhet. Lundbergs varuhus vid Stureplan kallas 898 av 
tidskriften Idun för »Damernas paradis« och när samma tidskrift rappor-
terar om Sidenhuset år 95, är det i stället Sidenhusets chef som beskriver 
sitt eget företag som »damernas paradis«. Samma ord har ofta använts i 
Sidenhusets annonser.¹⁰

Det är tveksamt om dessa efterföljare till Zolas 800-talsvaruhus varit 
särskilt lika förlagan. Zolas beskrivning verkar däremot ha varit ganska träf-
fande för det parisiska varuhuset Bon Marché, som ofta blivit omnämnt som 
arketypen för ett varuhus.¹¹ Bon Marché var otvivelaktigen en av de första 
varuhusliknande stora affärerna. Det är dock svårt att definiera vad ett varu-
hus är och när ett sådant kom till första gången.

Den amerikanske sociologen Richard Sennett och hans efterföljare vill 
framställa varuhusens tillkomst som en sorts revolution. Enligt honom in-
förde köpmannen Aristide Boucicaut i Paris år 852 tre nya idéer i sin affär, 
kallad Bon Marché. För det första satsade han på liten vinstmarginal i kom-
bination med stor omsättning. Det innebar att han förde en stor mängd 
varor till jämförelsevis låga priser. För det andra satte han fasta priser som 
markerades tydligt på varorna. Det vanliga prutandet avskaffades. För det 
tredje inbjöds publiken att komma in utan att behöva köpa någonting. Där-
med tillkom varuhuset och det inledde ett nytt »paradigm« både vad gäller 
detaljhandeln och det offentliga rummets utformning. »Shopping« som fe-
nomen uppstod; man kunde nu titta runt utan någon förpliktelse att handla. 
Sennett menar att följden av detta blev en ny sorts passivitet i det offentliga 
rummet.¹²

Framväxten av varuhus är visserligen betydelsefull både utifrån ekono-
miska och kulturella aspekter, men den skedde under en längre period än 
Sennett vill framhålla. Vissa eller alla nya idéer som nämns av honom verkar 
ha införts i några detaljhandelsföretag redan före 852 (året då Boucicaut in-
trädde som delägare i Bon Marché). Redan under 830-talet förekom fasta 
priser och under 840-talet inbjöds till fritt inträde i vissa butiker i Paris, 
vilka också sålde till låga priser och med snabb omsättning av varor. Annon-
sering blev vanlig och butikerna växte så att de kunde sysselsätta fler än 00 
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anställda. Ännu sålde dock dessa så kallade »magasins de nouveautés« bara 
tyger, kläder och modevaror.¹³

Om man å andra sidan daterar varuhus genom att peka ut de första ty-
piska, för ändamålet specialdesignade, byggnaderna med försäljning på flera 
våningsplan, måste man söka sig längre fram i tiden, till 870- och 880-
talen. Bon Marché startade redan under 830-talet, men då som en mindre 
butik. År 852 blev Aristide Boucicaut alltså delägare i affären och senare 
skulle han komma att ta över rörelsen helt. Samma år hade affären fyra av-
delningar och tolv anställda.¹⁴ Först från 869 byggdes affären successivt om 
till ett modernt varuhus och för arbetet anlitades bland andra utställnings-
ingenjören Gustave Eiffel. Bon Marché omvandlades till en järn- och glas-
konstruktion av häpnadsväckande storlek. Ombyggnationen pågick fram till 
880-talet. Då hade rörelsen vuxit betydligt och hade drygt 3 000 anställda.¹⁵ 
Men Bon Marché var inte heller nu ett helt fullsorterat varuhus utan salu-
förde framför allt modevaror, kläder, tyger, accessoarer med mera. Andra 
varuhus växte också fram i Paris under samma tid, exempelvis Magasin du 
Louvre och Printemps. Den senare fick sin nya spektakulära byggnad 882, 
efter en brand. Zola sägs ha studerat även dessa. Historikern Rosalind Wil-
liams hävdar dessutom att Zolas roman i sin tur har påverkat utformningen 
av ett annat franskt varuhus, La Samaritaine, vilket byggdes 907.¹⁶

I England fanns jämfört med i Frankrike få varuhus under denna tidiga 
period; där växte det i stället fram stora specialiserade affärer. Som det för-
sta Londonvaruhuset brukar Whiteley’s i Bayswater nämnas. Affären öpp-
nades 864 och sålde beklädnadsvaror. Under 870-talet kom en rad nya av-
delningar till och Whiteley’s började kalla sig själv för »Universal Provider«. 
Det inrättades även terum och frisersalong i huset. Andra Londonvaruhus 
hade olika bakgrund. Harrod’s växte långsamt från en specerihandel till ett 
stort varuhus under perioden 835–900. Selfridge’s på Oxford Street ska-
pades i stället som ett färdigt stort varuhus 909 av amerikanen Gordon 
Selfridge. Ännu 880 hade Harrod’s inte mer än 50 anställda, oansenligt 
jämfört med Bon Marchés 3 000. Från 870-talet utvecklades dessutom de 
så kallade Army and Navy Stores i England. Dessa var kooperativa företag 
ägda av officerare. Företagen växte i snabb takt, men deras affärslokaler hade 
inte ens skyltfönster fram till 920-talet.¹⁷

Londonvaruhusen skilde sig från sina franska motsvarigheter i det att de 
fram till början av 900-talet inte praktiserade principen med fritt inträde. 
Så kallade floor-walkers försökte hålla den icke köpande publiken borta. De 
första att införa fritt inträde var ägarna av affärshuset Fenwick’s i Newcastle, 
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så sent som år 902. Affären hade i genomsnitt 295 besökare per dag året 
före, och när köptvånget avskaffades steg denna siffra till 3 000. Den brit-
tiske historikern Bill Lancaster citerar följande annons i lokalpressen från 
902:

A welcome to costumers to walk around the store. Assistants are not allowed 
to speak to visitors. Walk around today, don’t buy. There is time for that an 
other day.

Enligt Lancaster var detta en smart marknadsföring som inte bara ville in-
troducera den parisiska shoppingstilen, utan också utnyttja det brittiska 
klassystemets egenheter. De bättre situerade kunde visa sig vara det genom 
de saker som de faktiskt köpte. De mindre bemedlade fick fantasin om lyx 
och rikedom, och kunde även ta glamouren hem genom vissa saker som de 
hade råd med.¹⁸ En delvis liknande princip gällde även på Nordiska Kompa-
niet, som vi kommer att se i kapitel 6.

I Tyskland dröjde varuhusens utveckling lite längre, och de varuhus som 
blommade upp under 890-talet och det tidiga 900-talet hade sina rötter 
i 880-talet. Det etablerades stora varuhuskoncerner. Wertheim, Tietz och 
Karstadt öppnade flera filialer i en rad tyska städer. I det övriga Europa in-
klusive Norden utvecklades varuhusen sent.¹⁹

De största varuhusen i världen kom till redan före första världskriget, i 
USA. Amerikanska varuhus blev viktiga inspirationskällor för Nordiska Kom-
paniets varuhusbygge under åren 93–95. Företag som Macy’s i New York, 
Marshall Field i Chicago och Wanamaker i Philadelphia hade då upp till tio-
tusen anställda och sortiment som omfattade allt mellan himmel och jord. 
Framför allt blev dessa mycket framstående i fråga om kundtjänsten och 
olika anordningar för kundernas bekvämlighet. Där fanns inte bara terum 
och bibliotek, utan också stora konsertsalar för publiken. Inte nog med att 
publiken inviterades för att bara titta runt utan köptvång, i USA infördes även 
en annan nyhet, nämligen generös returrätt på redan inköpta varor.²⁰

Det är alltså svårt att peka ut när och var det »riktiga« varuhuset tillkom. 
De franska föregångarna byggde visserligen spektakulära byggnader och in-
bjöd publiken till att fritt vandra runt och beskåda de utställda varorna, men 
de behöll länge en koncentration på modevaror. I London dröjde det innan 
principen om fritt tillträde infördes. Bekvämlighetsanordningar för publi-
ken tillkom även i Europa men nådde sin fulländning först i det sena 800-
talets amerikanska varuhus. Men man kan också blicka bakåt i tiden. En del 
forskare hävdar att shopping, dvs. att gå runt och titta på varor, blev ett nöje 
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redan i 700-talets Frankrike. Då fanns det stora affärsetablissemang som 
visade sina varor utställda i en lockande inramning.²¹

Fasta priser infördes också ganska tidigt i större affärer i Frankrike utan 
att dessa blev kallade för varuhus. Enbart kontanthandel i stället för kredit-
köp, som också nämns som ett karakteristiskt drag i varuhusen, praktisera-
des i de flesta stora europeiska varuhus som Bon Marché i Paris, Harrod’s i 
London eller Wertheim i Berlin. De amerikanska varuhusen införde tvärtom 
lättillgängliga konsumtionskrediter och en stor byråkratisk apparat växte 
fram för att administrera dessa.²² Bon Marché nämns oftast som det första 
varuhuset, men man kunde lika gärna ha tagit något annat exempel, efter-
som det är så svårt att bestämma när de passerat stadiet från butik till stor-
magasin.

På tal om varuhus
I vardagsspråket kallades de allra största affärerna i Stockholm under 800-
talets sista och 900-talets första årtionden för varuhus. Så benämndes, ut-
över Nordiska Kompaniet och dess föregångare firmorna Lundberg och 
Joseph Leja, även Paul U. Bergström (PUB), Sidenhuset och MEA med flera 
andra.²³ Om man däremot vänder sig till facklitteraturen eller till uppslags-
boken definieras varuhus mycket snävare.

Enligt uppslagsverket Nordisk Familjebok är varuhus »ett i stora former 
drivet detaljhandelsföretag där den köpande publiken kan tillfredställa sina 
flesta eller alla behof av varor för konsumtionsändamål«. Definitionen ute-
slöt uttryckligen stora lanthandlar (inte tillräckligt stor rörelse, formen an-
norlunda och sortimentet visserligen varierat men inte fullständigt), stora 
specialiserade affärer (som kan ha varuhusliknande byggnader, även terum 
och liknande, och de ekonomiska förutsättningarna för att sälja med liten 
vinstmarginal och stor omsättning, men inte det varierade sortimentet), och 
orientens basarer (som är självständiga affärer i en gemensam byggnad). 
Artikeln illustrerades med bilder på Nordiska Kompaniet som då (92) 
uppgavs vara Sveriges enda varuhus. Vid närmare granskning framgår att 
artikeln i Nordisk familjebok är författad av Gunnar Ernmark, en av NK:s di-
rektörer.²⁴

Om man letar efter fler definitioner av varuhus i dåtida facklitteratur stö-
ter man återigen på Nordiska Kompaniets representanter, nämligen Josef 
Sachs och Ragnar Sachs. Den förra gav ut ett par uppsatser som diskutera-
de varuhus i allmänhet, och den senare står som författare till en artikel om 
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»Det moderna varuhuset« i den stora handboken Handel och industri.²⁵ NK 
har varit mycket framgångsrikt i att inte bara »förverkliga« utan också de-
finiera varuhusidén. Zola påverkade uppfattningar om varuhus i både dåtid 
och nutid, men NK hade tolkningsföreträde över den officiella definitionen 
av varuhus i det tidiga 900-talets Sverige.

Tre punkter återkommer i de konkreta svenska definitionerna. Kriteri-
erna för att man ska kunna tala om varuhus bestäms för det första av rörel-
sens storlek som ekonomisk idé, nämligen principen om »stor omsättning, 
liten vinstmarginal«. Stordriftsformen hade flera fördelar, bland annat lägre 
inköpspris och billigare lokalhyra. Försäljningslokalerna utgör det andra kri-
teriet. Rörelsens yttre form blev viktig, det vill säga den karakteristiska varu-
husbyggnaden med försäljning på flera våningsplan och serviceinrättningar 
för kundernas bekvämlighet. För det tredje nämns innehållet i varuhusidén, 
det breda sortimentet (»allt under ett tak«). Ett varuhus måste föra ett så 
fullständigt sortiment som möjligt. Det var denna idé om det kompletta 
varuhuset som Josef Sachs försökte förverkliga med NK. Enligt denna snä-
vare definition var Nordiska Kompaniet Sveriges enda varuhus fram till 925 
då PUB:s nya byggnad öppnade vid Hötorget i Stockholm.²⁶

I en artikel från 948 skriver reklamexperten Tom Björklund (NK:s re-
klamchef, senare försäljningschef ) att de första varuhusen i Stockholm eta-
blerades redan på 890-talet. Då syftar han på NK:s föregångare, firmorna 
Joseph Leja och K. M. Lundberg. Om Paul U. Bergström vid den tiden mot-
svarade kriterierna för att kallas »allmänt varuhus« med brett sortiment är 
dock mer tveksamt, enligt Björklund.²⁷

Nordiska Kompaniet förblev ända in på 930-talet Stockholms största 
detaljhandelsföretag och svarade för 7,5 % av Stockholms detaljhandel (livs-
medel ej inräknade). Omsättningen var dubbelt så stor som det andra stora 
varuhusets, PUB:s, omsättning.²⁸ Företaget dominerade dock inte bara i 
praktiken utan, som jag har visat, även genom sitt tolkningsföreträde över 
konceptet varuhus. Vikten av detta förklaras av den symboliska värdeladd-
ningen i begreppet. Ett varuhus var per definition ett modernt fenomen och 
kunde jämföras med utlandets berömda affärskomplex, Harrod’s, Printemps 
eller Wanamaker’s.²⁹ Ragnar Sachs kallade 927 varuhuset för »en fullödig 
exponent för tidens materiella kultur.«³⁰ NK:s representanter ville med alla 
medel utnyttja det symbolvärde som varuhuskonceptet innebar. Vad gäller 
moderna byggnader och moderna affärsmetoder, fasta priser, fritt tillträde, 
skyltning, kundtjänst och annonsering, fanns det annars andra företag som 
redan tidigt kunde, om inte mäta sig, så i alla fall jämföras med NK.³¹
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Paul U. Bergström var 902 det tredje största företaget i Stockholm efter 
Leja och Lundberg, de två firmor som tillsammans kom att bilda Nordiska 
Kompaniet. PUB förde herrkonfektion och herrekipering och började ex-
pandera kring Hötorget. Vid sekelskiftet 900 omringade firmans affärer 
nästan hela Hötorget. Men än så länge var den enligt Björklund »en special-
affär i stordriftform«. År 94 företogs en mindre ombyggnation på Drott-
ninggatan 74, och 925 blev den moderna varuhusbyggnaden klar. År 935 
köptes PUB av Kooperativa Förbundet, vilket öppnade för en stor expansion 
bland en helt ny kundkrets.³² PUB blev det andra största varuhuset i Stock-
holm, med omfattande sortiment, dock inte livsmedel.

Meeths expanderade i form av filialer, och 909 flyttade huvudaffären 
in i en ombyggd fastighet på Drottninggatan i Stockholm. Meeths förblev 
specialiserad på damkläder, accessoarer, tyger och sybehör. MEA, Militär-
ekiperingsaktiebolaget, grundades 883 av officerare som ville minska kost-
naderna för officersbeklädnaden. Försäljning skedde först bara till aktie-
ägare, sedan även till allmänheten. MEA blev en sorts konsumtionsförening 
av Army and Navy Stores-typ, med rabatt till aktieägare. Hela huset vid 
Norrmalmstorg i Stockholm togs i besittning 98 och även sortimentet vid-
gades betydligt. Sidenhuset på Regeringsgatan startades 905, fick nya loka-
ler på samma gata 90 och specialiserade sig på kvalitetskläder och tillbe-
hör för kvinnor. Alla dessa ovannämnda företag fungerade som aktiebolag 
och hade stora moderna lokaler, och med undantag av PUB vände de sig till 
de mer penningstarka grupperna i Stockholm.³³

Det fanns även några billigare »varuhus« redan under tidigt 900-tal. 
Som ett sådant nämns Centralvaruhuset, som startades på Drottninggatan 
i Stockholm kring 90 och senare bytte namn till Allas varuhus. Rörelsen 
var dock jämfört med NK och de andra stora detaljhandelsfirmorna mycket 
begränsad.³⁴

Enhetspriskedjorna EPA och Tempo, med sina billiga varuhus, etablerade 
sig först under 930-talet i Sverige. EPA, som ägdes tillsammans av NK och 
Turitz & Co i Göteborg, öppnade sin första affär på Götgatan i Stockholm år 
930. Tempo AB som bildades av före detta postorderfirman Åhlén & Holm 
startade sin verksamhet 932 vid Östermalmstorg. Även dessa affärer kalla-
des för varuhus och begreppets innehåll hade nu vidgats betydligt.
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NK:s tidiga historia
Nordiska Kompaniet grundades i januari 902 genom en sammanslagning 
av Stockholms då två största detaljhandelsföretag, firmorna K. M. Lundberg 
och Joseph Leja. Båda dessa hade sina rötter i mitten av 800-talet. Karl 
Magnus Lundberg hade haft en garnbod i Nyköping sedan 843, till vilken 
han öppnade en filial på Stora Nygatan i Stockholm 85. Rörelsen utvidga-
des långsamt och flyttade helt till Stockholm 870. Expansionen fortsatte 
också under sonen Karl Ludvigs ledning som tog över rörelsen efter faderns 
död 873. Nya varugrupper infördes i sortimentet och flera filialer öppnades. 
Lundberg bestämde sig för att koncentrera rörelsen till en enda lokal och 
898 byggdes ett nytt affärshus vid Stureplan. Detta blev den första varuhus-
byggnaden i Stockholm. Till försäljning användes dock fortfarande bara två 
våningsplan, men den arkitektoniska utformningen var varuhuslik. Lund-
bergs var, enligt Kurt Samuelsson, det modernaste detaljhandelsföretaget i 
Stockholm kring 900; det nyaste hade tillämpats vad gällde organisation, 
bokföringsmetoder, försäljningsteknik med mera.³⁵ Tidskriften Idun rap-
porterade från Lundbergs nya »affärspalats«. Den kvinnliga reportern be-
undrade där »kransen af ståtliga skyltfönster i vilka säsongens nouveautéer 
på det mest förföriska sätt ordnas«. Bland imponerande tekniska detaljer 
och de »tids- och kraftbesparande arrangemangen« nämnde hon ett tjugo-
tal »absolut punktliga klockor«, de två hissarna (»små näpna krypin af sam-
met, speglar, skulpteradt trä och elektriskt ljus«) och inte minst de »elekt-
riska hårkrusningsapparater« som fanns i provrummen.³⁶

Firman Joseph Leja var även det ett familjeföretag och startade i Stock-
holm 852. Joseph Leja öppnade sin lilla »pariserbasar« på Regeringsgatan i 
konkurrens med faderns, Benjamin Lejas, då mycket populära affär. Sorti-
mentet bestod av importerade galanterivaror, leksaker, glasvaror och kort-
varor. En medarbetare, Simon Sachs, övertog företaget efter Joseph Lejas 
död (863) genom att, enligt Lejas testamente, gifta sig med hans enda dot-
ter, Mathilda. Det redan blomstrande företaget utvecklades under Sachs 
ledning till ett av de allra största inom detaljhandeln i Stockholm (med 
drygt 20 anställda år 893). Sachs utökade det ursprungliga sortimentet 
med bosättningsartiklar samt herrekipering och sportartiklar med mera. 
Försäljningen inriktades på en jämförelsevis köpstark kundkrets. År 876 
utvidgades även lokalerna med den s.k. »stora boden« på Regeringsga-
tan 7. Simon Sachs ledde företaget fram till 894 då det togs över av sonen 
Josef.³⁷
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Inbjudningskort till öppnandet av Hamngatsvaruhuset 95. NK:s arkiv, Föreningen 
Stockholms Företagsminnen.
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Josef Sachs påbörjade ett omfattande moderniseringsarbete. I sina me-
moarer anger han sin stora ambition, nämligen att så småningom omvandla 
firman Joseph Leja till ett modernt varuhus efter utländska förebilder. »De 
stora kompletta varuhusen, som jag hade sett i utlandet, hägrade för mina 
ögon«, skrev han.³⁸ Han avskaffade det föråldrade prutsystemet – större 
firmor, bland andra Lundbergs, hade redan gjort det – och införde fasta 
priser som tydligt markerades på varorna. Sachs fann, efter att ha återvänt 
från sina utländska studieresor, prutandet i den egna affären närmast mot-
bjudande.³⁹ Större kontroll över lager och kassor infördes. Affären omorga-
niserades under en mer enhetlig ledning än tidigare. Sachs farbröder, som 
innehade ledande positioner, motsatte sig hans reformplan och lämnade till 
slut firman. Lokalerna utökades och moderniserades, personalbostäderna 
fick inte längre ta upp plats i fastigheten. Nya avdelningar (konfektion, herr-
skrädderi, fransk modeavdelning) uppfördes. Man började använda speciellt 
omslagspapper i stället för som tidigare tidningspapper.⁴⁰

Vid sekelskiftet var Leja betydligt mindre än firman K. M. Lundberg, men 
ändå det näst största affärshuset i staden. Sachs initierade och drev igenom 
ett samgående mellan de två företagen och ett nytt aktiebolag, Nordiska 
Kompaniet, bildades den 4 januari 902. Verkställande direktörer blev Josef 
Sachs och Karl Lundberg. Av dessa två var den yngre Sachs den som mest 
energiskt drev utvecklingen av firman vidare.

Marxistiskt inspirerade förklaringar brukar betrakta varuhuset som ett 
svar på fabriken.⁴¹ Det som menas är att maskintillverkningen av masspro-
ducerade varor gick mycket snabbare och därför krävde en snabbare om-
sättning. Detta kan mycket väl vara en av flera möjliga förklaringar bakom 
varuhusens tillkomst. Men om man flyttar blicken från den strukturella 
nivån till ett konkret exempel så kunde det ske precis tvärtom. Nordiska 
Kompaniet öppnade nämligen en egen möbelfabrik i Nyköping redan ett år 
efter starten.⁴²

Rationaliseringen av driften fortsatte på försäljningssidan och moderna  
affärsmetoder introducerades. NK införde år 905 tidigare stängningstid 
(och därmed förkortad arbetstid för personalen) och semester för de an-
ställda.⁴³ Grunden till varuhusidén var nu lagd men försäljningen pågick 
fortfarande i flera lokaler i Stockholm. Bland Nordiska Kompaniets olika 
lokaler (på Regeringsgatan, vid Stureplan och på Grev Turegatan) var Lund-
bergs f.d. affärshus vid Stureplan (byggt 898) det som mest liknade ett 
modernt varuhus.⁴⁴ År 903 inrättades här ett terum vid sidan om försälj-
ningsavdelningarna, vilket var en nyhet i Stockholm. Arkitekten Ferdinand 
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Boberg, som senare skulle rita NK:s hus på Hamngatan och som hade ar-
betat med Stockholmsutställningen 897, övervakade den omfattande inre 
ombyggnationen.⁴⁵

År 9 gjorde Sachs upp planer för ett varuhusbygge i Stockholm. År 
92 beslutade NK:s styrelse om ett nybygge, och inte långt efter beslutet av-
gick Karl Lundberg som verkställande direktör. Josef Sachs blev ensam le-
dare för företaget och huvudägare i bolaget. Det nya huset skulle uppföras 
vid Hamngatan på det ställe där ett gammalt nöjesetablissemang, Sveasalen, 
låg. Rivningen och bygget påbörjades hösten 93 och skulle vara färdigt på 
rekordtid.⁴⁶ I och med flytten till Hamngatan börjar NK:s egentliga historia. 
Den kommer att behandlas i de kommande kapitlen.

Företaget och de anställda
Ett typiskt drag hos varuhusen i allmänhet och för NK i synnerhet är den sär-
skilda personalpolitiken. När företaget flyttade sin verksamhet till den nya 
byggnaden på Hamngatan år 95 nyanställdes omkring tusen personer och 
antalet anställda inom företaget ökade till cirka 2 000, varav 500 arbetade i 
möbelfabriken i Nyköping.⁴⁷

Den största yrkesgruppen var naturligtvis försäljarna. Dessa erbjöds som 
jag ovan har nämnt kortare arbetstider, jämfört med andra handelsbiträden, 
genom att varuhuset begränsade sina öppettider. NK tillhandahöll också fri 
läkarvård, semesterhem och bibliotek m.m. för sina anställda. Redan från 
starten inrättades en pensionskassa, och kurser i praktisk handelskunskap 
anordnades från 97 för de anställda.⁴⁸ Den månatliga publikationen Kom-
panirullan som startades 927 blev Sveriges första personaltidning. Före-
tagsledningen behandlade och beskrev personalen som delar av den stora 
och varma »NK-familjen« och försökte skapa en speciell »NK-anda«. Perso-
nalen bereddes bra arbetsvillkor men sattes samtidigt under sträng kontroll. 
Personalhandböcker reglerade försäljarnas och även avdelningsföreståndar-
nas klädsel. Instruktionerna föreskrev också det förväntade beteendet gent-
emot kunderna.⁴⁹ Sachs gjorde stora donationer från sin privata förmögen-
het till NK-personalens välfärdsinrättningar. Samtidigt motsatte han sig 
bestämt försäljarnas försök till facklig organisering.⁵⁰ Josef Sachs ledarstil 
beskrevs av samtida kollegor och av Kurt Samuelsson som patriarkalisk men 
med sinne för moderna demokratiska reformer och moderna organisato-
riska metoder.⁵¹ Den moderna patriarkaliska företagsledningen var ett drag 
som återfanns även i andra, utländska varuhus. Historikern Michael Miller 
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tolkar i sin bok företaget Bon Marché som en representant för det han kallar 
för en schizofren borgerlig kultur. Det stod för både traditioner och moder-
nitet och det var ett familjeföretag som styrdes med modern byråkrati.⁵²

Varuhusbegreppet förlorar sin glans
NK har i många sammanhang framhävt sig självt som det »enda« varuhuset, 
det »riktiga« varuhuset eller det »stora« varuhuset i Stockholm. Företaget 
var länge det enda som förde »ett komplett sortiment« med allt från möbler 
och kläder till livsmedel. Bolagets representanter skapade NK efter utländska 
förebilder och pekade ofta på likheter mellan det egna företaget och de stora 
utländska varuhusen. Ett särskiljande drag för NK i utländsk jämförelse var 
överklassinriktningen, framför allt i början av perioden. Medan den engel-
ska överklassen fortsatte att handla i specialaffärer, hävdar historikerna, blev 
överklassen i Stockholm, inklusive kungafamiljen, kunder på NK. Kungen 
gjorde sina traditionella julinköp varje år i mitten av december på »Kompa-
niet«. I samband med utländska varuhus talas det ofta om den breda publi-
kens förborgerligande. Det gäller även NK, men i det här fallet skulle man 
samtidigt kunna tala om överklassens förborgerligande. Trots denna skill-
nad har företaget hållit hårt på definitionen av varuhus och velat utnyttja be-
greppets symboliska värde. Detta värde verkar dock ha minskat med åren.

I den år 948 nyutgivna personalhandboken NK-vett och NK-sätt läser man 
samma allmänna definition av varuhus som tidigare, men man får samtidigt 
veta att »NK skiljer sig en smula från de flesta varuhus […] våra avdelningar 
har i regel ett större urval av respektive branschers varor, och NK är därför 
snarare att betrakta som en stor samling specialaffärer under gemensamt 
tak och gemensam ledning«.⁵³ NK har gått från att beskriva sig som »det 
egentliga«, »det riktiga« varuhuset, till att se sig självt som ett speciellt, i viss 
mån ovanligt varuhus. Den nya självdefinitionen liknade den beskrivning av 
orientens basarer i Nordisk familjeboks uppslagsord varuhus från 92, som 
NK då ville särkilja sig från.

Det finns med all sannolikhet flera orsaker bakom denna förändring i 
självpresentationen. Det mest självklara skälet är att samtidigt som flera nya 
varuhus etablerades under 930-talet, hade NK faktiskt minskat ambitio-
nen att föra ett fullständigt sortiment inom alla branscher. Detta kommer 
att diskuteras i kapitel 7. Men ordet varuhus var fortfarande viktigt under 
940-talet och personalhandboken konstaterade också att »[b]egreppet 
varuhus missbrukas ganska mycket«.⁵⁴ Det verkar som om det blev mindre 
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fint att kallas varuhus i och med enhetsprisvaruhusens, EPAS och Tempos, 
tillkomst. Dessa kritiserades i pressen och av branschorganisationer för att 
föra billiga varor av undermålig kvalitet. De beskylldes för att framkalla en 
masspsykos och att prioritera utländska varor framför svenska. Även anti-
semitiska undertoner blandades i debatten. Nordiska Kompaniet var del-
ägare i EPA-kedjan, med Josef Sachs som en av initiativtagarna för enhets-
prisvaruhusens etablering i Sverige. NK:s chefer ägnade också mycket tid 
och möda åt att försvara EPA i den offentliga debatten, men ville helst inte 
att NK skulle nämnas i samma mening som EPA.⁵⁵

Det dröjde dock till 940-talet innan ordet varuhus hade förlorat sin forna 
glans. Ännu 938 mottog Nordiska Kompaniet stolt en internationell dele-
gation från The International Association of Department Stores, vars repre-
sentanter under ett så kallat kritiskt studiebesök (Critical Store Visit) skul-
le bedöma ifall NK levde upp till de internationella krav som ställdes på 
ett varuhus.⁵⁶ Att bara några år senare tala om NK som en samling special-
affärer var ett tydligt tecken på att NK nu inte längre ville se sig ens som ett 
typiskt varuhus. Det gällde nu att differentiera sig från konceptet. Under den 
period som jag undersöker var dock bilden av Nordiska Kompaniet som det 
riktiga varuhuset i Sverige orubbad.

Jag har i detta kapitel visat för det första att den symboliska laddningen i 
varuhusidén, som dagens forskare har uppmärksammat, var verksam redan 
i början av 900-talet, eller ännu tidigare, och att den utnyttjades av varu-
husets representanter. För det andra har jag konstaterat att i Sverige skaffade 
sig Nordiska Kompaniet tolkningsföreträde i fråga om varuhuskonceptets 
definition. För det tredje har kapitlet tecknat en kort historisk bakgrund till 
de empiriska kapitel som följer.



3. Trollskog eller jättekomplex?  
Drömmar, hedonism och rationalitet 

i det moderna varuhuset

De tidiga varuhusen har ofta betraktats som modernitetens symboler. Detta 
gäller inte bara de allra första varuhusen i Frankrike, England och USA. De 
samtidas associationer till det moderna var ännu tydligare när det »färdiga« 
varuhuskonceptet introducerades i andra länder. När Nordiska Kompaniets 
varuhus på Hamngatan öppnade sina portar för första gången 95, var det en 
stor händelse i huvudstaden. Stockholm hade fått sitt första riktiga varuhus 
och öppnandet bevakades av en överväldigad journalistkår. Tidningarna rap-
porterade om NK i flera dagar i rad. Stockholm hade fått »en kontinental se-
värdhet af rang«, skrev Stockholms Dagblad. Nya Dagligt Allehanda kommen-
terade varuhusets betydelse så här: »Det kan inte vara att undra på att de stora 
varuhusen har blifvit kallade storstädernas paradis. Om det nu icke möjligen 
skulle vara så att Stockholm först med detta paradis har blifvit storstad.«¹

Varuhusen brukar jämföras med de stora utställningarna. Båda var en 
sorts moderna drömvärldar där tekniska nyheter och nya konsumtionsvaror 
förevisades i en tilltalande omgivning. Dessutom hade kanske inte alla varu-
hus, men just Nordiska Kompaniet, en kulturell bildningsambition likt de 
stora utställningarna. Anders Ekström berättar i sin bok om Stockholms-
utställningen 897 hur utställningens drömkaraktär skildrades av flera be-
traktare i samtiden, och att utställningen beskrevs som en »fantasistad« eller 
ett »sagoland« av bl.a. Gustaf af Geijerstam. Han menar dock att dessa skild-
ringar innehåller lika mycket »en oro och en känsla av förfrämligande« som 
entusiasm.² Med NK:s nya varuhus var det något annorlunda. Huset fram-
ställdes som en drömvärld och ett sagopalats, men förfrämligandet var näs-
tan helt borta. En viss oro, som gällde konsumtionens konsekvenser för det 
kvinnliga könet, kan dock spåras i reaktionerna. Varje större dagstidning i 
Stockholm skrev om varuhusets öppnande. Journalisterna som rapporterade 
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från det nya NK var i princip alla positiva till varuhuskonceptet. De var för-
förda av det moderna, av prakten i huset och av snabbheten och storleken i 
bygget. NK blev en av de största byggnaderna i staden, och där arbetade inte 
mindre än  500 anställda. Det ovanliga, det spännande och det festliga in-
stitutionaliserades och blev genom varuhuset en del av vardagen. Varuhuset 
skapades för att bli en »medelpunkt i metropolens dagliga liv«, »tongivan-
de i smak och moder« och en plats för »det mondäna pulserande livet«. Så 
skrev i alla fall NK:s Egen Tidning som uttryckligen ville ge varuhuset karak-
tären av en offentlig kulturell institution.³ Detta kan visserligen ses som en 
medveten marknadsföringsstrategi, men att varuhuset verkligen lyckades bli 
en institution och ett storstadsfenomen bekräftas av kommentarerna i dags-
pressen när huset 25 år senare firade sitt jubileum. »NK har varit en av de 
faktorer, som verksamt bidragit till att förvandla rikets huvudstad från små-
stadsidyll till modern storstad«, skrev då exempelvis Socialdemokraten.⁴

Detta kapitel behandlar föreställningar om och institutionella gestaltning-
ar av det moderna och det nya i varuhuset genom två sammanhängande 
frågor. För det första diskuterar jag hur den förtrollade drömmiljön på Nor-
diska Kompaniet skapades med rationalisering och moderna tekniska meto-
der. Hur kunde förtrollning och rationalisering samsas i husets utformning? 
För det andra analyserar jag hur det nya sättet att handla uppfattades. Skulle 
kunderna ägna sig åt hedonistisk nöjesshopping eller rationell konsumtion?

En egen värld
Sigfrid Siwertz roman Det stora varuhuset börjar med en skildring av hur 
ett fattigt ungt par blir inlåsta över natten i ett stort varuhus i Stockholm. 
Romanen gavs första gången ut 926 och beskriver livet i ett varuhus »på 
Norrmalm, i hörnet av två huvudgator«, från mitten av 90-talet till mitten 
av 920-talet. Likheterna mellan det fiktiva varuhuset och NK är många. 
Siwertz inledande berättelse lyfter fram den fantastiska och förtrollande 
effekt som varuhusets skatter har på människor och leder även associatio-
nerna till varuhuset som en drömvärld.

Hand i hand som barnen i trollskogen strövade Alfred och Maria genom varu-
husets alla avdelningar. De gick längs diskar med praktfulla bokband, av vilka 
vart och ett var som den sirade porten till en stad full av öden och hemligheter, 
de smög under valv av kristallkronor, lysande som ädelstenar i en grotta, och 
de stod och tittade uppåt väggar, där ett virrvarr av pendlar och ett hundrafal-
digt tickande ivrigt mätte en tid, som inte längre angick dem.⁵
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Varuhusets strävan att skapa en drömvärld blev uppenbar när hela ljusgården  
förvandlades av dekoratörerna varje december. – »Rätt in i sagolandet för oss årets 

Ljusgårdsdekoration«, berättar NK:s personaltidning Kompanirullan 932:–2.  
Reproduktion: Kungliga Biblioteket. 
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Som en drömvärld upplevdes också NK:s nya hus av sina första besökare. 
Dagens Nyheters reporter tyckte att besökarna hade

… verkligen blivit något huvudyra av denna revy över snart sagt allt som kan 
bli föremål för handel. Av alla de erhållna synintrycken trängde sig de bjärtaste 
motsatserna fram i de trötta hjärnorna som bilderna i en bisarr dröm – elegan-
ta salonger för vila och förfriskning, stim av levande foreller och karpar i stora 
glasbassänger, en charmant parisisk modist, just anländ, antika möbler, röda 
och gula oxsidor på en marmorvägg, en liten vinterträdgård med saftigt gröna 
gräsmattor, palmer och blommor, en elegant barberstuga, korsetter, pedikyr-
hytter, bokhandel, konservburkar för en armé, pärlkolliéer och blixtrande dia-
manter, bankkontor, aviatörskostymer, en amerikansk bar. [min kursivering]⁶

Skribenten uppmärksammade inte bara drömkaraktären utan pekade också  
på att oväntade motsatser fanns bredvid varandra i varuhusets överväldi-
gande värld. Denna motsägelsefullhet är ett ständigt återkommande tema 
även i min analys.

Nordiska Kompaniets varuhus ritades av Ferdinand Boberg och var en-
ligt honom planerat så att byggnadens yttre skulle utstråla »soliditet och 
värdighet«, medan det inre skulle vara »feststämt«, dvs. någonting ovan-
ligt och spännande. Ljusgården blev enligt Bobergs mening en särdeles 
lyckad konstruktion, en välfungerande ram för de »fantasifulla överrask-
ningar [som] vänta den besökande allmänheten«.⁷ »Kompaniet är icke ett 
hus, det är en värld«, skrev kvinnotidskriften Idun. Där inne skapades en 
egen värld av frestelser, fantasier, luxuös komfort och överraskande sinnes-
intryck. När Dagens Nyheters reporter explicit jämförde det första besö-
ket i det nya varuhuset med »en bisarr dröm«, beskrev de andra tidning-
arna en liknande upplevelse av yrsel »i denna väldiga labyrint af hallar och 
salar«.⁸

Den exotiska, pampiga och festliga interiören var gängse modell för 
varuhusarkitekturen i USA och Europa. Man ville skapa något som markant 
skilde sig från det vardagliga och som kunde upplevas som nästan overkligt. 
Det säregna med Nordiska Kompaniet var inte dess inre utan i stället dess 
sobra yttre.⁹ Ett första förslag från arkitekten Boberg om ett mer modernis-
tiskt glas- och stålbygge förkastades till förmån för den nuvarande något 
monumentaktiga och solida formen. Utåt var kommersialismen och dröm-
karaktären nedtonad. Hur den relativa soberheten bör tolkas kommer jag att 
behandla i nästa kapitel. Denna soberhet till trots blev Nordiska Kompaniets 
byggnad ändå en högst festlig uppenbarelse i huvudstaden.¹⁰
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Huset förändrade stadsbilden. När NK:s nya palats på Hamngatan byggdes 
93–95, breddades även trottoaren utanför.¹¹ Skyltfönstren dominerade 
gatan inte bara på dagen utan också på natten. NK hade ett tjugotal stora 
skyltfönster som vette mot Hamngatan och Norrlandsgatan. Under första 
världskrigets besparingskampanjer lär Josef Sachs ha vägrat att spara på be-
lysningen, och hävdade varuhusets skyldigheter gentemot allmänheten. NK 
fick inte låta stockholmsbor och framför allt inte barnen gå miste om »julens 
ljus«.¹² Långt senare, år 939, när NK-märket med neonskyltklockan installe-
rades, hävdade Kompanirullan uttryckligen att Kompaniet, så som företaget 
oftast kallades, »dominerade staden«.¹³ Enligt Ragnar Sachs (Josef Sachs son 
och sedermera VD i företaget) borde varuhuset »bibringa själva gatan en gla-
dare prägel«. Det måste »intensifiera« trafikströmmen på gatan och dra in så 
mycket som möjligt av denna i huset. Publiken skulle »sugas in i byggnadens 
inre, för att där sedan fördelas kring avdelningarnas holmar och skär«.¹⁴ De 
speciella, rundade skyltfönstren vid entrén – en idé hämtad från Amerika 
– skulle utöva ett sug inåt mot huset.¹⁵ Byggnadens inre var sedan fullt med 
överraskningar och spännande detaljer. Den orientaliska matthallen löpte 
genom två våningar i höjdled och var så pampig att tidskriften Idun hellre 

Tidstypisk reklambild från 97. En genomskärning av det nya huset på Hamngatan. 
Varuhuset framställdes som en rationellt organiserad och högteknologiskt skapad 

plats för modern aktivitet. Fortunabladet, febr. 97.  
Reproduktion: Kungliga Biblioteket.
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ville kalla den för »mattkyrka« än för matthall. Från den marmorbeklädda 
ljusgården kunde man blicka ned till nedre botten genom en åttakantig öpp-
ning i golvet. Där nere fanns en liten fontän och bassäng som kunde använ-
das som båtdamm av leksaksavdelningens unga kunder.¹⁶

Varuhusets storlek och denna ambition att skapa en drömlik, icke vardag-
lig interiör låg bakom det faktum att det ofta beskrevs som en annan värld, 
eller, som varuhusdirektören Josef Sachs älskade att kalla det, »en stad i sta-
den«.¹⁷ Även skämttidningen Söndagsnisse spann vidare på denna metafor: 
»man stiger in i en helt ny stad någonstans mellan Europa och Amerika«.¹⁸ 
I citatet ovan jämförde Ragnar Sachs varuhuset med ett spännande land-
skap, också en närbesläktad liknelse. NK tryckte mycket riktigt även kartor 
över varuhusets alla våningar, utvikbara i ett litet häfte med hård pärm.¹⁹ 
Varuhuset skulle framstå som en i sig tillräcklig värld. Inuti fanns ett över-
flöd som var både lockande sagolikt och förnuftigt praktiskt eftersom besö-
karen inte behövde gå någon annanstans. I metaforen »varuhuset som egen 
värld« förenas därför konsumtionens hedonistiska och rationella aspekter, 
som vi kommer att se längre fram i detta kapitel.²⁰ Denna metafor förenar 
också förtrollning och rationalisering.

Modern teknik
Varuhuset har beskrivits som en exotisk stad, ett varierat landskap, en egen 
värld eller en trollskog. De första tidningsrecensionernas favorituttryck för 
varuhuset vid öppnandet 95 var dock av ett helt annat slag. De kallade 
huset för »jättekomplex«, ett ord som anspelar både på storlek och teknisk 
och organisatorisk fulländning.²¹ En huvudprincip i NK:s nya varuhus var att 
inte bara de exponerade varorna skulle locka köparna utan också platsen, 
med andra ord hela varuhusmiljön. Denna miljö skulle skapas med hjälp av 
skyltning, inredning, dekoration, minutiös organisation och den modernas-
te tekniken. Det var tekniken som imponerade mest på de första besökar-
na hösten 95. Journalisterna frossade i förtjusta beskrivningar av den allra 
modernaste tekniken som användes i varuhuset. Tidningarna beskrev med 
beundran de många och snabba hissarna, rörpostsystemet, automobilhis-
sen, kylanläggningarna i livsmedelsbutiken, men framför allt den »självrul-
lande trappan«. Sveriges första rulltrappa transporterade kunderna mellan 
bottenvåningen och nedre botten. »Trappan befinner sig i ständig rörelse«, 
förklarade Nya Dagligt Allehandas reporter för sina läsare, »man ställer sig 
på ett trappsteg och förflyttas utan att behöva röra en fena.«²² Rulltrappor 
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förekom vid den tiden i flera amerikanska varuhus och en rullande trottoar 
användes på världsutställningen i Paris 900. I Sverige var rulltrappan dock 
en nyhet 95. Det nya varuhuset var »hypermodernt«, konstaterade Dagens 
Nyheter. Och Teknisk tidskrift ägnade ett helt nummer år 96 åt beskriv-
ningen av Nordiska Kompaniets tekniska anläggningar.²³

Det var först med den moderna tekniken som man kunde utforma en 
njutbar offentlig miljö av denna storlek. I de äldre varuhusen på kontinen-
ten, eller i större affärshus i Sverige under sent 800-tal, var luften ofta kvav 
på grund av att gas användes för belysning och att ventilationen var bristfäl-
lig. På NK installerades redan 95 en klimatanläggning med elektriskt ven-
tilationssystem och ozonbatterier, samt en elektrisk dammsugningsanlägg-
ning. Värme- och ventilationssystemet var det största i sitt slag i Sverige.²⁴

Tekniken gjordes även till ett marknadsföringsargument och man betona-
de modernitet, hastighet och rörelse. Snabba kommunikationer inom varu-
huset visades upp av ledningen och beundrades av publiken. Man missade 
inte från företagets sida att påpeka att NK förbrukade mer elektricitet än 
en medelstor svensk stad, exempelvis Norrköping, och att där telefonera-
des dubbelt så mycket som i hela Uppsala.²⁵ En ofta använd reklambild blev 
genomskärningsteckningen över det nya varuhuset, med bland annat auto-
mobilhissen markerad. Bilden utstrålade just känslan att NK var ett tekniskt 
fulländat »jättekomplex« med liv och rörelse som organiserades i minsta de-
talj. Hissen för att sänka ner lastbilarna till källarnivån där lastutrymmena 
fanns var en mycket funktionell detalj som installerades på grund av par-
keringssvårigheter och för att spara på de värdefulla ytorna på gatunivån. 
Ändå framhölls och beundrades den nästan på samma sätt som andra mer 
uppenbart lyxiga detaljer, som matthallen eller marmorpelarna i ljusgår-
den.

I varuhusbyggnaden samsades det drömlika och fantastiska med det 
praktiska och rationella. Det var på samma gång ett sagopalats och den mo-
derna teknikens högborg. Detta är dock ingen motsägelse. Tekniken var det 
viktigaste medlet för att skapa drömvärlden med alla dess under, och det var 
samtiden väl medveten om. Samtidigt framställdes och upplevdes tekniken 
själv som drömlik och förtrollad; den blev alltså mer än enbart ett medel.²⁶

Jag refererade i inledningskapitlet till Sven-Eric Liedman som skriver om 
modernitetens förtrollning. Nordiska Kompaniets nya byggnad 95 och 
publikens reaktioner på den är en bra illustration av detta fenomen. Inte 
nog med att det färdiga huset beskrevs som ett tekniskt fulländat jättekom-
plex som dolde en exotisk drömvärld. Även snabbheten i varuhusbygget på 
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Hamngatan under åren 94–95 karakteriserades som förtrollande. I flera 
sammanhang har hävdats att huset byggdes med »amerikansk fart«. Afton-
bladet menade dessutom att »den sagolika snabbhet, med vilken verket trol-
lats fram, har icke uteslutit att den största noggrannhet och omsorg ned-
lagts« [min kursivering].²⁷

Rörelse och teknik var vid denna tid viktiga markörer för modernitet. 
Teknik började också alltmer användas för att skapa drömmiljöer för nöjen 
och förströelser. Anders Ekström noterar detta om Stockholmsutställningen 
909. Han citerar Carl G. Laurin, konstkritiker, smakauktoritet och viktig 
kulturpersonlighet kring sekelskiftet 900 och framåt: »Nöjena på utställ-
ningen voro rätt torftiga. Ett roterande kafé föreföll närmast fjolligt. Det lig-
ger något occidentaliskt, nästan amerikanskt i denna idé, att man ej ens får 
sitta stilla, då man dricker en kopp kaffe.«²⁸

Fascinationen vid rörelse, hastighet och teknik associerades alltså till USA, 
både av Laurin och av tidningarna som kommenterade det nya NK några år 
senare. Att vara modern betydde ofta för NK:s chefer att man var först med 
att importera nya idéer från Amerika. »Och dock, hvad äro varuhusen där 
[i Europa] i jämförelse med dem i nya världen, i Amerikas Förenta Stater!«, 
skrev Josef Sachs år 94 i en uppsats om varuhusens uppkomst och utveck-
ling.²⁹ Influenserna för utformandet av Nordiska Kompaniets nya varuhus, 
både vad gäller teknik och organisation, kom alltså framför allt från USA. 
Fascinationen över allt amerikanskt var uppenbar hos varuhusets ledning. 
Josef Sachs tog med sig Ferdinand Boberg på en studieresa till USA:s främsta 
varuhus innan Nordiska Kompaniets byggnad ritades. Många idéer impor-
terades, såväl tekniska nyheter som varuhusorganisation och försäljnings-
teknik.³⁰ Avdelningschefer och andra anställda i ledande position skickades 
också iväg på studieresor till USA.³¹ En rad detaljer inom varuhuset anspe-
lade på amerikansk livsstil. Redan 95 hade NK en amerikansk sodafontän 
på bottenvåningen som serverade »ice-drinks«.³² De amerikanska influen-
serna var lika tydliga under tjugo- och trettiotalen. 930 installerades exem-
pelvis den svarte skoputsaren Yankee Jim på Kompaniet och år 934 ersattes 
terummet med en så kallad Quick Lunch-bar.³³

Lockelsen kontrolleras
Elektriskt ljus i olika former samt ett nytt utnyttjande av glas var viktiga tek-
niska hjälpmedel i utformandet av denna moderna miljö. Som jag redan har 
nämnt var principen bakom marknadsföringen att kunden skulle lockas och 
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frestas av platsen, av den sammanlagda effekten av alla varor, rikedomen 
och lyxen i huset. Det skulle väckas nya önskningar hos kunden medan 
hon / han vandrade runt i varuhuset: »När kunden väl kommit in i affären, 
gäller det att ej blott sälja det, som kunden efterfrågar. Man bör även få kun-
den att köpa mera.«³⁴ Principen var alltså att tillhandahålla det som konsu-
menterna inte ens visste att de ville ha. Därför blev det ytterst viktigt att ha 
alla varor synliga för publiken och framställa dem på ett tilltalande sätt.³⁵

Problemet med denna princip var att frestelsen lika lätt kunde leda till 
förlust som profit för företaget om den inte kontrollerades. Målet med den 
öppna varuexponeringen och den lockande miljön var att uppmuntra till 
impulsköp. Historikern William Leach menar att oväntade effekter, bilder 
och färger, i de amerikanska varuhusen i början av 900-talet användes för 
att försvaga affektkontrollen hos besökarna. Men mekanismen bakom att 
locka till impulsköp eller till stölder är egentligen densamma. Impulsköparen 
och snattaren har något gemensamt; de kan inte »motstå frestelsen«. Den 
amerikanska historikern Elaine Abelson skriver i sin bok om snatterier i det 
sena 800-talets amerikanska varuhus, att kunderna inte upplevde att van-
liga regler fortfarande gällde i varuhusets ovanliga miljö.³⁶ Nordiska Kompa-
niets detektiv uttalade sig om stölder i en intervju i personaltidningen:

Det finns ju personer, som lida av kleptomani eller andra sjukdomar och inte 
förstå att de göra något orätt. Att även fullt friska människor emellanåt söka 
»trolla« bort en eller annan småsak är ju kanske heller inte så underligt. De 
se alla de vackra varorna, och falla för frestelsen. Tillfället gör ju som bekant 
tjuven.³⁷

Stölder utgjorde ett problem för varuhusledningen. Redan från starten an-
ställdes en detektiv och 97 ytterligare två. Både personal och kunder miss-
tänktes. Man får inte glömma att även personalen kunde lockas av varorna. 
Skillnaden är att medan stickprovsvis kroppsvisitation infördes för de an-
ställda, och försäljningspersonalen uppmanades att vaka över arbetskamra-
ter »med svagare karaktärer«, var ledningen ganska maktlös gentemot kun-
derna.³⁸ Frågan om stölder och om varuhusets kontrollinstanser kommer 
att behandlas ytterligare i kapitel 6.

Även om varuhusets ledning var rädd för stölder, fick principen med den 
fria exponeringen aldrig ges upp. I stället måste frestelsen väckas och kon-
trolleras samtidigt. Och glaset hade en nyckelfunktion i detta. Glasmontrar 
användes i början av 900-talet i mycket större utsträckning än idag. Från 
och med 890-talet var det möjligt att tillverka stora starka glasskivor med 
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hög genomskinlighet. Ännu 898, när Lundbergs varuhus byggdes vid Sture-
plan, tvingades man skapa de för dåtiden ovanligt stora skyltfönstren genom 
att sammanfoga tre glasrutor. År 95 var detta inte längre ett problem. Ar-
kitekten Ferdinand Boberg använde stora böjda spegelglasytor till entréns 
skyltfönster, en nyhet hämtad från USA. Under 920-talet utvecklades tek-
niken ytterligare. Sofistikerad belysning och prismaglas vid kanterna använ-
des för att förhindra spegeleffekter. All denna nya teknik var viktig för skylt-
fönstren men också för inomhusskyltningen och varuexponeringen. Varan 
kunde visas, samtidigt som glaset skyddade från stöld och beröring.³⁹ Allt 
stoppades därför i glasskåp: paraplyer, trikåvaror eller hela dräkter. Nordiska 
Kompaniet inte bara använde sig av glasmontrar utan tillverkade också så-
dana i sin fabrik i Nyköping och sålde dem till andra affärsfirmor. Så här pre-
senteras ett glasskåp i katalogen Butiksinredningar 928:

Stativet i denna monter är i en etage och rymmer cirka 200 blusar eller 00 
dräkter eller kostymer […] Dylika konfektionsmontrer används numera i 
mycket större utsträckning än som tidigare varit fallet. Detta beror på att man 
insett den stora fördelen med dessa rymliga montrer, där varorna ligga väl 
skyddade bakom glas och ändå lätt sedda av kunden.⁴⁰

Glasskåpen byggdes i olika storlekar och för olika varor, de rymde ibland 
upp till flera hundra klädesplagg som hängde på utdragbara och svängbara 
stativ. Öppna montrar, dvs. utställda varor utan glas, var i princip otänkbara 
för varuhusets ledning. Men att ha varorna undanstoppade i lådor och skåp 
stred mot varuhusets huvudkoncept och var därför inte heller ett alternativ. 
Hela varusortiment utställt så att man fritt kunde röra vid det introducera-
des först mot slutet av 930-talet.⁴¹

Glasmontrarna var oftast utrustade med speglar och inbyggd belysning. 
Belysningen hade en liknande funktion som glaset. Varorna blev mer över-
blickbara, men detsamma gällde också kundernas förehavanden. Elektrisk 
belysning fanns redan från 890-talet i ett flertal större affärer, bland annat 
i Lundbergs, senare NK:s affärshus vid Stureplan. Men i det nya varuhuset 
på Hamngatan användes den modernaste tekniken. Belysningsanläggningen 
var inte endast störst bland affärshusen, utan, enligt Teknisk tidskrift, »den 
ojämförligt största hittills existerande inom landet«. Svenska Dagbladet 
skrev om elektricitetens triumfer i det nya NK.⁴²

Speglar var också typiska inredningsdetaljer i ett stort varuhus. De för-
stärkte ljuset, gav ett intryck av överflöd och prakt och var användbara 
för kunderna. Men även speglarna användes medvetet för att kontrollera 
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kunderna. Kompanirullan berättade 932 om speglarnas roll i att butiksstöl-
derna kunde reduceras.⁴³ Glas och belysning möjliggjorde alltså på samma 
gång lockelse och kontroll. Man får dock inte glömma att varornas expo-
nering inte bara ledde till att besökaren utsattes för större frestelser. Sorti-
mentet blev samtidigt mer överblickbart. Både den impulsiva och den kalky-
lerande kunden hade lättare att finna sig till rätta. Detta kommer jag att 
diskutera längre fram.

Att skapa den rätta atmosfären
Stora evenemang och festligheter anordnades ofta i varuhuset. Modevisning-
ar blev ett återkommande och populärt inslag från början av 920-talet.⁴⁴ 
För barnen organiserades särskilda festdagar och program. Viktigast var det 
årliga barnagillet, som också startades på 920-talet, en vecka med under-
hållning, lekar och tävlingar för barnen.⁴⁵ Redan i början av 920-talet star-
tade NK en egen radiostation. Varuhuset hade stora ambitioner att framstå 
som en offentlig nöjesinstitution och som en sevärdhet och turistattraktion 
i staden. Företaget gav ut egna vykort med NK-motiv och en rad presenta-
tionsbroschyrer på engelska, tyska och franska. NK hade en egen konsert-
byrå. Det fanns en avdelning för teaterbiljettförsäljning där kunderna kunde 
välja ut var de ville sitta med hjälp av miniatyrmodeller av Stockholms olika 
teaterscener. Varuhuset ordnade också utställningar. Utställningarnas inne-
håll varierade mellan olika områden från konst och konsthantverk, via in-
redning och blommor till tekniska nyheter. Temat för utställningarna var 
inte sällan något främmande lands konst- och industriproduktion, kultur 
eller turistiska möjligheter. Varuhuset var inte bara porten till en drömvärld 
utan också till främmande länder.⁴⁶

Som redan har antytts, behövdes det även andra medel än moderna tek-
niska lösningar för att skapa den lockelse som varuhuset ville utöva på sina 
kunder. Teknik skulle kombineras med estetik. Skyltning, inte minst inom-
husskyltning och utställningsteknik, blev centrala ingredienser i utforman-
det av den moderna varuhusmiljön. Varuhuset skulle ge spännande sinnes-
intryck och nya estetiska upplevelser. Den nya livsmedelsavdelningen gjorde 
starkt intryck på de första besökarna, framför allt på grund av den estetiska 
exponeringen av varorna. »Någonting bland det aptitligaste man kan få se«, 
skrev Aftonbladet. Svenska Dagbladets reporter konstaterade att varorna 
där var ordnade »på det mest lockande sättet«, och beskrev med förtjusning 
hur »[k]ompottburkarnas pyramider torna upp sig«.⁴⁷
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De stora och belysta skyltfönstren och entréns skyltskåp måste funge-
ra som en »verkligt publik-sugande passage«, ansåg NK:s inredningsbyrå 
928.⁴⁸ Den första professionella dekoratören i Sverige, Oscar Lundkvist, var 
sedan 903 anställd av Nordiska Kompaniet. Skyltfönstren i Stockholm hade 
sedan slutet av 800-talet alltmer börjat användas huvudsakligen till skylt-
ning och inte som ljuskällor för butiken. Men skyltningens teknik och konst 
var inte särskilt utvecklad i Sverige kring sekelskiftet. Det stora varuhuset 
hade inte bara större resurser utan också större fönster än andra affärsföre-
tag och kunde därför använda dem till en ny typ av dekoration. NK spelade 
en ledande roll på skyltningens område fram till 920-talet. 90-talets skylt-
fönster föreställde ofta en scen och var inte direkt inriktade på försäljning. 
Under 920-talet började man i stället bygga upp dekoren i skyltfönstret ut-
ifrån en viss försäljningsidé. Vid speciella tillfällen arrangerades s.k. attrak-
tionsfönster, ofta med rörliga detaljer. I sådana fall förekom det annonser för 
själva skyltfönstret i tidningarna.⁴⁹

När varuhuset på Hamngatan öppnades var skyltdockor i helfigur en 
nyhet. Dessförinnan användes kroppar av korg utan ben och armar tillsam-
mans med separata huvuden. Kring sekelskiftet började skyltdockor av vax 
tillverkas och till Sverige importerades sådana från Frankrike. Hårda skylt-
dockor introducerades först under tjugotalet. Det verkar som om det en bra 

»Nordiska Kompaniets brefkort« från 92. 
 NK:s arkiv, Föreningen Stockholms Företagsminnen.
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bit in på 900-talet främst var kvinnliga skyltdockor som användes. Det är i 
alla fall sådana källorna talar om.⁵⁰ Josef Sachs ansåg att skyltdockorna fyll-
de en viktig funktion för att locka i synnerhet kvinnliga kunder. »Den mo-
derna dockan vill framställa en idealiserad bild av den moderna kvinnan, 
sådan hon drömmer om att hon själv ser ut«, skrev han.⁵¹ Reklammannen 
Tom Björklund berättar att en del skyltdockor under tjugotalet skapades 
efter filmstjärnor. Allt detta avslöjar en av huvudprinciperna i varuhusets 
strategi för att fresta kunderna. Man ville skapa en idealiserad värld, som 
klart skilde sig från vardagen, men ändå var så nära besökarna att de kunde 
se möjligheten att erövra den eller delar av den. Varuhusmiljön var lyxig och 
ibland även exotisk (i betydelsen främmande och overklig), men man kunde 
titta på och komma nära, uppleva och vistas mitt i denna värld. I de många 
speglarna såg man sig själv som en del av den lyxiga miljön.⁵²

Dekorationerna i NK:s ljusgård illustrerar väl principen om att det var 
själva miljön, eller platsen som sådan, som skulle marknadsföras på detta 
sätt, inte endast de enskilda varorna.⁵³ Ljusgården, där det under den första 
perioden inte fanns några försäljningsdiskar, användes som mötesplats och 
som scen för varuhusets regelbundna förvandlingar. I samband med speci-
ella utställningar och framför allt före varje jul kläddes hela ljusgården i de 
mest fantastiska dräkter. Dekoren var ofta mer teatralisk än varurelaterad. 
Den alltid magnifika juldekoren förvandlade huset till scener ur kända sagor, 
som »Rödluvan och vargen«, eller till en trollskog bebodd av fantastiska var-
elser. Ett annat exempel är Fjärran Östern-utställningen år 927. Samtidigt 
som ljusgården förvandlades till ett österländskt landskap såldes det överallt 
i huset orientaliska varor.

De glada färgerna, de läckra girlanderna, det milda gula ljuset, geishorna och 
körsbärsblommorna, rökelsen och papperslyktorna, allt skapade ett fjärran 
östern, så trollskt i sin betagande fägring, som det väl någonsin är möjligt att 
frambesvärja i ett västerländskt varuhus’ oroliga och bullrande environer.⁵⁴

Sociologen David Chaney har kallat denna, för de tidiga varuhusen typiska 
dekoreringsmetod för »selling by association«. Han tolkar det så att huset 
transformerades till en sorts föreställning (spectacle). William Leach be-
skriver ungefär samma sak med begreppet »the central idea«. Han visar hur 
byggnaden i amerikanska varuhus dekorerades så att allt anpassades till ett 
huvudtema. Varorna var till synes endast oviktiga delar av den stora helhe-
ten.⁵⁵ I början av 900-talet var detta sätt att sälja varor helt nytt i Sverige 
och det introducerades just genom varuhuset.
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Detta kan tolkas som att varuhuset genom dekorationerna och skyltningar-
na visade upp en idealbild, och man hoppades dels att idealet skulle accepteras 
som sådant eller överensstämma med publikens drömmar, dels att varorna 
skulle uppfattas som vägar till att förverkliga detta ideal. Hur sådana frestel-
ser fungerar kan förstås bättre med hjälp av sociologen Colin Campbells eller 
kulturantropologen Grant McCrackens teorier om konsumtion. Campbell 
karakteriserar konsumtionen som »imaginative realisation of ideals«. Å ena 
sidan associerar människor sina dagdrömmerier till vissa varor, å andra sidan 
försöker marknadsföringen appellera till konsumenternas drömmar och ideal. 
McCracken skriver att drömmar och förväntningar i samband med konsum-
tion bygger på att det alltid finns ett glapp mellan verklighet och ideal i män-
niskors liv. Idealet måste vara så pass nära att det kan kopplas till det verkliga 
livet, men får aldrig testas i verkligheten eftersom det då inte längre skulle för-
bli ett ideal och därmed grund för nya önskningar. Enligt McCracken bygger 
man genom konsumtionen broar till en drömvärld. Man närmar sig idealet, 
dvs. man tillägnar sig en del av en föreställd idealvärld, genom konsumtion 
av en vara.⁵⁶ »Sell them their dreams«, citerar historikern Leach en ameri-
kansk dekorationsexpert, »Visions of what might happen if only … After all, 
people don’t buy things, they buy hope.«⁵⁷ De resultat som jag redovisat ovan 
ger stöd för att det var just så som varuhusets ledare resonerade. Längre fram 
kommer jag att visa att de även hade en annan metod, nämligen att appellera 
till den sparsamt kalkylerande rationella konsumenten.

Varuhusets försäljningsstrategi gick framför allt ut på att skapa en samlad 
effekt, att inte bara sälja enstaka varor utan också »skapa den rätta atmosfä-
ren« och på det sättet få kunden att lockas till och trivas i varuhuset. Det är 
just detta, policyn att »sälja hela miljön« och inte endast de enstaka varorna, 
som var nytt och typiskt för varuhuset, jämfört med den övriga detaljhan-
deln. Ett långsiktigt syfte var även att socialisera in människor i denna nya 
konsumtionskultur och därigenom göra dem till framtida kunder. Persona-
len uppmuntrades att låta alla besökare titta runt i lugn och ro, även de som 
uppenbarligen inte ville köpa någonting, »… ty blir de en gång hemmastad-
da, så vet vi, att de säkert en gång också blir våra kunder«.⁵⁸ Tanken om in-
socialisering är än mer tydlig i en artikel i personaltidningen från 933. Här 
avhandlades ämnet »barnet som kund«. Försäljarna uppmanades att ta bar-
nets önskemål och smak på allvar, även om det ibland skulle stå i strid med 
moderns uppfattning och trots att det var modern som betalade. Barn bör, 
var budskapet i artikeln, behandlas med samma respekt som vuxna kunder, 
det ger dem självförtroende och självsäkerhet som konsumenter.⁵⁹
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Varuhuset blev alltså en drömvärld skapad och kontrollerad med ratio-
nella metoder och modern teknik. Den moderna tekniken och den ratio-
nella organisationen var inte bara instrument för att skapa drömvärlden; de 
både beundrades och marknadsfördes som förtrollande inslag, viktiga be-
ståndsdelar i varuhusets drömvärld. Utifrån bilden som skissades ovan skul-
le man kunna sammanjämka rationaliseringen och drömmen i varuhuset 
genom att koppla rationaliseringen till företaget, medan drömmen, impul-
siviteten, fantasierna skulle hänföras till kunderna. Dessa senare, skulle man 
kunna hävda, formades och manipulerades av företaget med rationella me-
toder. Mycket riktigt är orden rationalisering, modernisering, effektivise-
ring och liknande ofta förekommande exempelvis i de promemorior direk-
tionen förberedde som underlag för disponentsammanträdena.⁶⁰ Så långt 
stämmer bilden överens med den som har tecknats av andra, exempelvis av 
Michael Miller som har skrivit det franska varuhuset Bon Marchés histo-
ria. Han menar att byråkratiseringen av företaget inte förde med sig något 
»disenchantment«. Rationaliseringen, skriver han, förpackades i mystik och 
förtrollning.⁶¹

Jag menar att den bild som träder fram i materialet om Nordiska Kompa-
niet är mer komplicerad än så. Även konsumenterna själva förutsattes vara 
rationella – i alla fall delvis. Det kommer jag att visa i den återstående delen 
av kapitlet.

Det nya sättet att handla:  
det hedonistiska och det rationella i konsumtionen
»Fördelen att köpa i varuhus« heter ett avsnitt i den presentationsbroschyr 
som NK gav ut i samband med det nya varuhusets öppnande 95. Där häv-
dar man att varuhusen »motsvara moderna människors anspråk«. »Nutids-
människan«, läser vi vidare, »är en rastlös varelse som högt värderar arbets-
kraft och tid« och vill göra sina inköp utan onödig »tidsutdräkt«. Ungefär 
samma sak skriver en av NK:s kunder, journalisten Else Kleen under signa-
turen Gwen, i en artikel till NK:s personaltidning: »Vi, den moderna tidens 
brådskande människor, ha inte tid att ränna omkring på amatörmässiga köpe-
expeditioner. Om vi behöva en vara måste vi gå där vi på rationellaste vis 
kunna få den.«⁶²

Var varuhuset verkligen ett så tidsbesparande och därför rationellt ställe 
att handla på? Eller var det en sagovärld – såsom det beskrevs i samtida tid-
ningsartiklar och skönlitteratur – där man bara mållöst vandrade runt?
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I varuhuset fanns, förutom en rad försäljningsavdelningar, bankkontor 
och postkontor samt teaterbiljettförsäljning och resebyrå. En uthyrnings-
byrå förmedlade bostäder. Allt kunde ordnas och köpas inom huset. En del 
tjänster, till exempel gratis hemkörning, sparade ytterligare tid åt kunden.

Samtidigt gällde principen att hålla kunden kvar i huset och få henne, of-
tast var det en hon, att spendera tid där. Förhoppningen var att hon också 
skulle spendera pengar. På bottenvåningen serverades läskedrycker i den 
så kallade amerikanska sodafontänen. På andra våningen fanns det mycket 
eleganta terummet och på fjärde våningen det stora lunchrummet. Under 
sommarhalvåret kunde publiken även besöka serveringen på takterrassen. 
I lunchrummet och i takserveringen spelades det musik.⁶³ Barnen lockades 
med en karamellgrotta bredvid leksaksavdelningen på nedre botten. Res-
taurangerna var inte planerade för att gå med vinst; de skapades för att öka 
komforten och locka kunderna. Enligt förhandskalkylerna skulle dessa samt 
fotografiateljéerna och de »hygieniska avdelningarna« (damfrisering, mani-
kyr, skönhetssalong m.m.) endast betala sig själva.⁶⁴ Förutom de olika serve-
ringarna fanns det även ett läsrum / konversationssalong för kvinnopubliken 
där det erbjöds ett omfattande urval av tidskrifter. De som önskade vila en 
stund kunde också titta in i det lilla tystnadsrummet, inrett med »bekväma 
schäslonger«.⁶⁵ Att handla på varuhus var alltså inte någonting som nödvän-
digtvis måste gå snabbt. Inte bara överflödet och de många sinnesintrycken 
lockade, utan också dessa bekvämlighetsinrättningar.

Ragnar Sachs skrev 927 att dessa inrättningars huvuduppgift var »att för-
länga vistelsen inom huset« samt att de var »mera avsedda till kundernas be-
kvämlighet än till vinstkällor«. Men både han själv i annat sammanhang och 
hans far Josef Sachs – i ett föredrag – hade framhållit att varuhuset innebar 
en viktig tidsbesparing för publiken.⁶⁶ Samtidigt som man hävdade att varu-
huset sparade tid åt kunden och att det gick både snabbt och effektivt att 
handla där, skapade varuhusets ledning en miljö för »nyfikna strövare«, en 
»stad i staden« där publiken kunde irra runt:

Det skall finnas gott om trappor, rulltrappor eller andra, det skall finnas öppna 
platser, det skall finnas gator, avenyer, och tvärgator, det skall finnas restau-
ranger och viloställen, det skall finnas flödande ljus och en rik variation av 
försäljningsavdelningar och varuslag, så att kunderna, när de en gång kommit 
in, skola stanna kvar.⁶⁷

I samtida skribenters beskrivning framträder en värld som är full av över-
raskningar, som har »en dragningskraft« som leder kunden vidare i huset, 
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och där några timmar flyter iväg utan att man anser sig ha sett ens en liten 
del av vad huset har att erbjuda.⁶⁸ Konsumtion gjordes till ett nöje och ett 
tidsfördriv. Miljön utformades så att konsumerandet inte bara blev bekvämt 
utan också underhållande. Det är symptomatiskt att skribenterna redan 95 
använde sig av det engelska ordet »shopping« för att beskriva konsumtionen 
i varuhuset. Så skrev en kvinnlig journalist i Stockholms Dagblad:

Det är något utomordentligt raffineradt i det sätt hvarpå dylika stora varuhus 
förmå lägga frestelser af alla slag i vägen för ett svagt och lättrördt kvinnohjär-
ta. Att gå i butiker hör annars inte till det enbart roliga i den här världen, men 
att få »go shopping« i ett dylikt palats det är nästan enbart en njutning.⁶⁹

Det nya med att handla i varuhus definierades alltså på två olika sätt både av 
varuhusets ledning och av kunderna. För det första som en njutningsfylld 
aktivitet, som ett trevligt sätt att fördriva tiden, ett nöje fyllt av lockelser eller 
en möjlighet att ge utlopp för drömmar och önskningar. För det andra sågs 
det som ett sätt att göra sina inköp av nödvändiga varor snabbt och effektivt. 
I det svenska vardagspråket av idag uttrycker skillnaden mellan »att shoppa« 
och »att handla« en liknande skillnad mellan olika sätt att konsumera. Hur 
man än definierade konsumtionen blev varuhuset uppenbarligen det rätta 
stället att gå till. Och båda dessa sätt att handla beskrevs i början av 900-
talet som i huvudsak nya för Stockholmspubliken.

Varuhuset fortsatte att marknadsföra sig längs båda dessa linjer. Även se-
nare, under 930-talet, hittar man både sådana annonser som visar på möj-
ligheten till snabba och effektiva inköp och sådana som framställer varu-
huset som ett ställe där man ska tillbringa mycket tid. Till exempel under 
december 933 annonserade NK, som vanligt, inte bara för vissa varor utan 
för hela varuhuset (så kallad institutionell annons). I en annons 0 december 
933 (NDA) går en familj till NK för att titta på skyltning och julevenemang. 
Ett roligt söndagsprogram främst för barnen, men också för hela familjen. 
En vecka senare (7 december 933, NDA) valde varuhuset en annan typ av 
annons. Rubriken löd »En herre köpte 5 julklappar på  timme igår«, och 
det framhölls hur praktiskt och snabbt man kunde ordna julförberedelserna 
på NK.⁷⁰ (Det är förmodligen inte en slump att i den första annonsen hand-
lar det om barn och familj, medan i den andra om en ensam man.) Jag har 
tidigare nämnt de olika festliga evenemangen, bland annat modevisning-
arna som regelbundet anordnades av Nordiska Kompaniet. Det var dock 
inte bara nöjen varuhuset bjöd på. Babyavdelningens kurser i barnavård 
blev exempelvis populära under 930-talet.⁷¹ Tendenser mot ökad hedonism 
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och mot ökad rationalitet i konsumtionen har i en del forskning visserligen 
framställts som motsatser, men inom varuhuset NK verkar de ha varit fullt 
kompatibla med varandra.

Den kombination av konsumtion som nöje och konsumtion som nytta 
som varuhuset har stått för stämmer överens med hur konsumenternas 
upplevelse av dagens shoppingcentra analyseras i en del forskning.⁷² Särskilt 
tydliga är de finska sociologerna Turo-Kimmo Lehtonen och Pasi Maänpää 
när de skiljer mellan två idealtyper i tolkningen av hur konsumtion i ett nu-
tida köpcentrum beskrivs. Den ena idealtypen definieras som »shopping as 
a pleasurable social form« och karakteriseras bland annat som hedonistisk, 
drömlik och impulsiv. Den andra idealtypen kallas för »shopping as a neces-
sary maintenance activity« och beskrivs bland annat som asketisk, rationell 
och rutinmässig. Författarna påpekar att de två idealtyperna visserligen »er-
bjuder en kontrast« men samtidigt i praktiken ständigt kombineras.⁷³ Dessa 
idealtyper har den förtjänsten att de belyser vissa tvetydigheter i bilden av 
konsumtionen. Samtidigt visar de, när de relateras till historiskt material, att 
den stereotypiserande bilden av hedonistisk konsumtion som nödvändigt-
vis irrationell och av rationell konsumtion som nödvändigtvis asketisk, som 
var så tydlig exempelvis i KF:s propaganda, lever kvar även idag och formar 
vår förståelse av konsumtion.

Det som materialet från Nordiska Kompaniet har visat är dels att kombi-
nationen nytta och nöje har funnits i det tidiga varuhuset, som annars ofta 
ensidigt analyseras som drömmarnas och hedonismens fäste, dels att det 
inte bara handlar om konsumenternas tillägnelser utan också om en med-
veten strategi från företagets sida.

Spara möter Slösa – varuhusets kombinationsprincip
Tidningen Aftonbladet berömde år 95 Nordiska Kompaniets livsmedels-
avdelning med följande ord:

Enligt vad direktör Sachs försäkrade, kommer man att inom denna avdelning 
söka hålla så låga pris som möjligt, så att husmödrarna inte skola behöva be-
fara att få köpa sina varor dyrare här än annorstädes. Fördelarna ligga alltså i 
öppen dag. Vem köper inte gärna förstklassiga, friska varor, som förvaras i än-
damålsenliga lokaler – nota bene när priset är antagligt.⁷⁴

Utifrån intervjun med Sachs lägger tidningen här fram argument för det ra-
tionella i att handla livsmedel på NK. Där fick man bra kvalitet till ett rimligt 
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pris. Peder Aléx noterar att tillkomsten av Nordiska Kompaniets livsmedels-
avdelning bidrog till att dåtidens största konsumentförening i Stockholm, 
Kvinnornas andelsförening Svenska hem, upplöstes. En stor del av denna 
kvinnliga konsumtionsförenings medlemmar sökte sig från och med 95 till 
NK och föreningen gjorde stora förluster. (Då det samtidigt pågick en pro-
paganda från KF:s sida om bildandet av en storförening i Stockholm valde 
Svenska hem att upplösa sig självt och gå upp i Konsum Stockholm.)⁷⁵

I kapitlet har jag också skrivit om belysningen och glasmontrarnas roll. 
Dessa gjorde varorna mer lockande, och fungerade samtidigt som kontroll-
redskap mot stölder. Man får dock inte glömma att varornas exponering 
inte bara ledde till att konsumenten utsattes för större frestelser. Kunden 
fick nu större möjlighet att jämföra de olika varorna. Noggrannare bedöm-
ningar och genomtänkta val underlättades. Konsumenten själv fick alltså 
bättre kontroll över sortimentet. Delar av det system som skapades för att 
»af en åskådare göra en kund«⁷⁶, dvs. locka till oplanerade, impulsiva köp 
enligt den irrationella och hedonistiska konsumtionens principer, erbjöd 
samtidigt bra möjligheter att göra det mest ekonomiska, genomtänkta eller 
på andra sätt rationella valet.

I de första beskrivningarna av NK välkomnades dessutom glasdiskarna 
(som tjänstgjorde både som diskar och som skyltmontrar) som ett steg mot 
en mer civiliserad konsumtion.⁷⁷ Det gällde glasskåpen och kyldiskarna av 
glas i livsmedelsavdelningen. Hygien var lika viktig som kontroll mot stöl-
der:

Köttet är upphängt i särskilda skåp, så att det aldrig behöver komma i beröring 
med damm och dylikt. Skåpen har man emellertid förfärdigat av glas, så att 
köparen utan att vidröra maten kan bestämma sig för vilka bitar han önskar 
köpa. Till stor nytta för de s.k. husmödrar, som anse, att man behöver peta på 
alla köttstyckena i en butik, innan man kan bestämma sig för varan.⁷⁸

Regelbundna hygienkontroller utfördes på livsmedelsavdelningen. NK:s kon-
trollant, till yrket läkare, gjorde tre-fyra besök där i veckan. Dessutom kon-
trollerades klagomål från kunder och företaget lät också inför inköp kvali-
tetstesta vissa varupartier i det egna laboratoriet. Detta var särskilt viktigt 
under första världskriget, då många ersättningsvaror såldes.⁷⁹

En försäljningsidé inom NK var alltså att locka fram hedonisten och im-
pulsköparen via förtrollningen. En annan blev att övertyga den sparsamma 
rationella konsumenten. Men det allra bästa verkar ha varit att koppla sam-
man dessa två strategier.
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I boken Vår moderna handel gav nationalekonomen Sven Helander sin 
bild av varuhusets metoder för att locka kunder. En sådan försäljningstek-
nisk metod är, menar han, att sälja vissa så kallade lockartiklar mycket bil-
ligt, ofta under inköpspris. Det bästa är att välja varor med allmänt känt 
försäljningspris. Sådana är oftast dagligvaror, framför allt livsmedel. Målet 
är att med dessa förmånliga erbjudanden locka den kvinnliga publiken, som 
sedan kommer att frestas till att även göra »onödiga« köp på andra avdel-
ningar:

Och med husmödrarnas kända stolthet i att om möjligt spara några öre per kilo 
vid hushållsinköpen är det särskilt viktigt, att i livsmedelsavdelningen kunna på 
nämnt sätt underbjuda konkurrenterna […]. Med så mycket lugnare samvete 
kan sedan husmodern i modeavdelningen taga igen besparingen […]. Just med 
hänsyn till den övervägande dampubliken är modeavdelningen centrum i varu-
huset och lockmedlet till modeavdelningen är livsmedelsavdelningen.⁸⁰

Kvinnor uppfattades alltså av Helander visserligen som något lättlurade men 
också som i princip kalkylerande konsumenter. I varuhuset där både den 
rationella och den hedonistiska konsumtionen uppmuntrades kunde detta 
utnyttjas och den sparsamma husmodern omvandlas till impulsköpare och 
hedonist. Han nämner inte NK explicit i detta sammanhang, men med tanke 
på att NK var det enda varuhuset i Sverige med livsmedelsavdelning, verkar 
det inte långsökt att påstå att enligt Helander fungerade även det svenska 
varuhuset på detta sätt.

I ett annat sammanhang skriver Helander att varuhusen borde utnyttja 
fördelarna med »kombinationsprincipen« på ett ännu mera »raffinerat sätt« 
än de för närvarande gör. Bland andra exempel återkommer han till idén om 
livsmedelsavdelningens koppling till modevarorna och menar att kombina-
tionen kan göras så att den för kunderna blir oundviklig:

[D]et är nästan med fruktan för följderna som jag för nästa varuhusgrundare 
påpekar möjligheten att t.ex. lägga livsmedelsavdelningen så, att husmödrarna 
för att komma dit, vore tvungna att passera genom modeavdelningen […]. Så 
omoraliskt har Nordiska Kompaniet icke varit.⁸¹

I ett första steg borde varuhuset, menar alltså Helander, locka till sig den 
rationella husmodern. Detta är lätt gjort om företaget erbjuder rimliga och 
även billiga priser samt hygieniskt förvarade varor av god kvalitet. När hon 
väl var inne i huset, skulle man försöka locka fram hedonisten och eventu-
ellt impulsköparen i henne.
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Det som är intressant här är inte bara konstaterandet att kombinationen 
av rationell konsumtion (i detta fall lika med sparsamma och genomtänkta 
köp av nödvändighetsvaror) och hedonistisk konsumtion (i betydelsen köp 
av »onödiga« modenyheter för eget nöje) kan förvandlas till försäljnings-
strategi, utan också antydan om att en sådan strategi till och med kan inne-
bära ett etiskt problem. Dessutom blir det tydligt att hedonism / asketism 
och rationalitet / irrationalitet i konsumtionen bör undersökas i ett könsper-
spektiv. Frågor om etiska värden tar jag upp i nästa kapitel, kapitel 4, och 
könsperspektivet står i centrum i kapitel 5.

Drömmar, rationalitet och förändringar
Detta kapitels första del behandlade rationalisering och drömmar. Med mo-
dern teknik och rationell organisation skapade man en förtrollad hedonis-
tisk drömvärld i varuhuset. Men det går inte att ställa drömmar och för-
trollning mot rationalisering. Den rationella organisationen, den tekniskt 
fulländade inredningen och själva varuhusbyggets snabbhet framställdes 
och verkar ha upplevts som förtrollande och drömlika. Ändå kunde man 
utifrån diskussionen i kapitlets första del konstatera att företaget stod för 
det rationella tänkandet och konsumenterna för drömmarna som servera-
des dem ovanifrån.

Detta var dock inte hela bilden. I kapitlets andra del pekade jag på att även 
kunderna – i alla fall delvis – förväntades vara rationella, sparsamma och 
kalkylerande konsumenter. För det första betonades i olika texter om varu-
huset snabbheten och effektiviteten i att handla på NK. För det andra blev det 
tydligt att varuhuset – vid sidan av tidskrävande nöjesshopping med »onyt-
tiga« och »onödiga« frestelser – också erbjöd överblick, stort urval, möj-
lighet till snabba inköp och noggranna jämförelser. Huset hade en tekniskt 
fulländad livsmedelsavdelning med sansade priser och kvalitetskontrollerat 
sortiment. Det tvetydiga budskapet verkar inte av kunderna ha uppfattats 
som problematiskt eller ens särskilt tvetydigt. Varuhusets representanter 
talade om både tidsfördriv och tidsbesparing, om nöjen och effektivitet, om 
impulsköp och noggrant kalkylerade inköp, om lyx och ändamålsenlighet. 
Inte heller de reflekterade särskilt mycket över det motsägelsefulla i detta, 
eller rättare sagt löste de upp det tvetydiga genom hänvisningar till stereo-
typiska bilder. Sådana, exempelvis impulsköpande, tidsslösande kvinnor och 
rationella, tidsmedvetna män kommer jag att diskutera i ett annat kapitel. 
Det fanns också i texterna som producerades av varuhusets representanter 
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en föreställning om att det var den nya tiden som krävde rationalitet, ända-
målsenlighet och effektivitet och den gamla tiden som kännetecknades av 
spontanitet, magi och romantik.⁸² Gamla firman Joseph Leja beskrevs i fö-
retagets egen historik som en romantisk, förtrollande, men inte särskilt ra-
tionellt och effektivt organiserad butik.⁸³ Mot det ställdes det nya NK år 95 
med sina moderna och rationella tekniska lösningar, dess överblickbara och 
även hygieniskt presenterade sortiment. Men förtrollningen försvann inte 
ur bilden utan kopplades nu, som jag har visat, till moderniteten och ratio-
naliteten.

I varuhuset fanns alltså en sorts modernitetens förtrollning, för att an-
vända Sven-Eric Liedmans uttryck. Det sagolika, drömlika och förtrollade 
hörde på NK organiskt ihop med det moderna och rationella. Men moderni-
teten visade sig vara efemär. Redan 935 kritiserades varuhusidén i tidningen 
Kooperatören och beskylldes för att vara föråldrad. Detta trots att man i 
alla fall på Nordiska Kompaniet ständigt försökte uppdatera allt efter det 
senaste. I alla sammanhang framhävdes dessutom uttryckligen att varuhuset 
var »modernt« både vad gällde teknik, affärsorganisation och att vara först 
ut med allt nytt.⁸⁴ Ännu 924 kunde man i handboken Stockholms Näringsliv 
läsa att

NK står som representant för det modernaste och mest utvecklade inom de-
taljhandeln, vilken i varuhuset nått sin hittillsvarande kulmen. Varuhuset är i 
eminent grad en produkt av vår tid, otänkbart som det vore för mindre än 00 
år sedan, och i detsamma hava kapital, teknik och organisation funnit ett ut-
tryck, som söker sin like i vår i dessa hänseenden så högt utvecklade tid.⁸⁵

Under 930-talet etablerades dock enhetspriskedjorna i Sverige, liksom de 
specialiserade så kallade filialaffärerna. Varuhuset var inte längre det allra 
modernaste inom detaljhandeln. Josef Sachs svar på Kooperatörens fråga 
om »den gamla varuhustypen [var] stadd på avskrivning?« blev visserligen 
nekande, men det är tydligt att i alla fall den ursprungliga formen för NK:s 
varuhus på 20 år blev föråldrad.⁸⁶ Inte minst pekar ordvalet på detta. Nu 
talade man om den »gamla« varuhustypen då man syftade på fullsorterade 
stora varuhus som NK. Samma varuhustyp hade bara några år tidigare be-
skrivits som det allra modernaste.

Ett omfattande moderniseringsarbete tog under 930-talet vid i Nordiska 
Kompaniet. En första etapp av ombyggnationen blev klar 935, inför husets 
tjugoårsjubileum. »Större delen av det nu tjugo år gamla varuhuset har där-
med kunnat presenteras för allmänheten i ett helt nytt och modernt skick«, 
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deklarerade styrelsen.⁸⁷ Återigen inbjöds pressen till att beskåda det nya mo-
derniserade varuhuset. Mycket hade förändrats sedan 95. Fontänen, den 
lilla ljusgården, möbelavdelningens små interiörer och terummet försvann. 
Som ett sista, nästan symboliskt steg, överbyggdes även den magnifika matt-
hallen. »Härmed skattar en av de sista kvarlevorna från en svunnen tid åt 
förgängelsen, men sådan är nu en gång tiden«, antecknades vid disponent-
sammanträdet den 30 oktober 935. Den nya tiden krävde större överskåd-
lighet, enkelhet och funktionalism i byggnaden och tillät inte något slöseri 
med försäljningsytorna. Direktionen betonade också vikten av att i varu-
husets annonsering framhäva att NK återigen var toppmodernt.⁸⁸

Nya principer för inredning och varuexponering började också tillämpas. 
Fritt utställda varor utan skydd av glas blev vanligare än förut. När Kompani-
rullan frågade en stamkund, skådespelerskan Pauline Brunius, om hennes 
åsikt om det moderniserade NK blev svaret ändå att »romantiken hade stör-
re utrymme före ombyggnaden«. Hon menade att det då hade funnits större 
möjligheter att förirra sig och drömma sig bort. Allt hade nu blivit överskåd-
ligt, kanske alltför mycket. Samtidigt berömde hon den genomtänkta och 
funktionella placeringen av avdelningarna, särskilt vad gällde modevarorna. 
Hon konstaterade att »ledningen lärt sig en så oroväckande massa om oss 
kvinnliga kunder«.⁸⁹ Och det ligger säkert mycket i det. Under dessa första 
årtionden av 900-talet utvecklades försäljningsteknik och reklam i snabb 
takt i Sverige. Men man kanske borde tillägga att även konsumenterna lärde 
sig en »massa« om konsumtionen under denna period.

Till allt det som hade försvunnit hörde också bilden av varuhuset som en 
kulturinstitution. 930-talets varuhus var forfarande en sevärdhet och ett 
turistmål i staden, men de försäljningsinriktade avdelningarna blev viktigare 
än rena lyxdetaljer. Huset blev mer likt ett köptempel än ett museum. Detta 
diskuteras i nästa kapitel.



4. Varuhus eller museum? 
Kultur och kommers i Nordiska Kompaniet

»Vårt nyaste museum« hette teckningen på skämttidningen Söndagsnisses 
omslag den 8 januari 903. Bilden föreställde en karikatyr av Nordiska Kom-
paniet och ironiserade över en annons i dagspressen där varuhuset erbjöd 
förevisning av sina lokaler för skolungdomen. På bilden i Söndagsnisse ser 
man praktfulla monument som består av vardagliga klädesplagg och andra 
prosaiska ting. Byxhållare finns inramade på väggen. Ett paraply bildar top-
pen av en pampig fontän bestående av en överrock, skor och hattar. En hiss 
förevisas också som museiföremål. Stora grupper av skolbarn tittar upp-
märksamt på härligheterna. De som visar denna kulturens symboliska för-
nedring för barnen har utpräglade judiska drag. Att de bär svenska folkdräk-
ter understryker bara deras främlingskap. Även svenskheten har sålts ut i 
kulturens allmänna kommersialisering, verkar tecknaren vilja säga. Den dåti-
da kritiken mot det judiska inom handeln har behandlats av andra och kom-
mer inte att diskuteras här.¹ Det jag utifrån skämtteckningen vill lyfta fram är 
spänningen mellan kulturellt och kommersiellt värde. För Söndagsnisse var 
en sådan sammanblandning bisarr och skrattretande. I verklighetens varu-
hus var sammanblandningen fullt möjlig men inte helt okontroversiell.²

Detta kapitel ägnas åt en diskussion av varuhusets kulturella ambitioner. 
Jag nämnde i förra kapitlet att NK ville framstå som en kulturell institution. 
Jag har också diskuterat hur strävan att genom den drömlika omgivningen 
försvaga affektkontrollen hos kunderna samtidigt skapade ett behov av kon-
troll, och hur denna strävan parades med ett ideal om att främja effektiv, 
snabb och rationell konsumtion. En annan oförenlighet verkar vara att vilja 
göra kunderna förvirrade (irrationella) för att få dem att köpa så mycket som 
möjligt och samtidigt fostra dem i smak och kvalitetsmedvetenhet. NK strä-
vade efter att göra båda. Nedan undersöker jag förhållandet mellan kultur 
och kommers i varuhuset.
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Jag har visat att varuhuset kombinerade principerna om hedonism och 
rationalitet i konsumtionen. En sådan kombination var inte självklar, vilket 
framför allt berodde på de motsatta moraliska konnotationer som på den 
tiden allmänt kopplades till dessa två fenomen. Shopping som självändamål 
och nöje värderades ofta negativt (det implicerade exempelvis lättsinnighet) 
medan rationalismen betraktades som något positivt. Även hos varuhusets 
representanter ser man tecken på sådana värderingar. Kombinationen som 
NK valde var därför något problematisk att hävda utåt. En möjlig lösning på 
detta problem var att höja den hedonistiska konsumtionens moraliska / kul-
turella värde. Detta försökte NK:s representanter åstadkomma genom fin-

»Vårt nyaste museum« – skämtteckning i Söndagsnisse 8/ 903.
Reproduktion: Kungliga Biblioteket.
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kulturella satsningar. Men den nya kombinationen av kommers och finkul-
tur blev även den i viss mån kontroversiell.

Kultur och kommers eller kultur och ekonomi har teoretiskt relaterats till 
varandra på en rad olika sätt. Kulturen (både i sin betydelse av finkultur och i 
betydelsen av förfining) kan för det första betraktas som motsatsen till kom-
mers. Kultur står då för idealism och kommers för materialism, kultur för 
icke-pekuniära värden och kommers för pekuniära. Kultur blir då allt som 
saknas i kommersen, den blir dess motpol och kritik. Riktig kultur anses 
vara i princip autonom och oberoende av ekonomin. En sådan syn speg-
las ofta i en vardaglig användning av ordet kultur, både i historisk tid och i 
nutid. Att medvetet ställa kultur mot kommers överensstämmer dessutom 
både med en kulturkonservativ inställning och med en vänsterorienterad 
kapitalismkritisk ideologi.

För det andra kan man med den franske sociologen Pierre Bourdieu skil-
ja mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Kultur och ekonomi definieras 
visserligen då relationellt, men han tolkar även finkultur (både dess produk-
tion och konsumtion) i ekonomiska termer, vilket just begreppet kulturellt 
kapital visar. Kulturellt kapital och ekonomiskt kapital blir i viss mån jäm-
förbara och konverterbara.³

För det tredje betraktar många forskare kommers och konsumtion som 
kulturella processer. Kultur i dess bredare »antropologiska« betydelse ska-
pas även i kommersiella transaktioner. Så kan exempelvis shopping i vissa 
fall vara ett sätt att skapa eller praktisera ungdomskultur, att tillägna sig och 
visa upp en viss identitet eller att uttrycka andra sociala kategorier.

Jag har långt ifrån berört alla olika sätt att se på relationen mellan kultur 
och kommers, men de tre varianter som nämnts är relevanta för min ana-
lys. Jag tolkar kommers och konsumtion som kulturella processer, i enlighet 
med den sistnämnda linjen. Då kan man säga att i varuhuset objektifierades 
drömmen eller moderniteten, men också – och det är min poäng här – kul-
tur i dess betydelse av finkultur.⁴ Den gängse uppfattningen i dåtiden var 
dock att kultur och kommers var varandras motsatser. Kultur fanns i mu-
seer och inte i varuhus. Att förevisa varuhuset som ett kulturellt föremål för 
skolungdomen tedde sig därför som bisarrt för bland andra Söndagsnisse. 
Hur dessa uppfattade motpoler kombinerades inom varuhuset och vilka 
problem det förde med sig kan också tolkas i termer av ekonomiskt och kul-
turellt kapital. NK gjorde nämligen anspråk på båda.
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En kulturell uppgift
Jag skrev i förra kapitlet om ambitionen att i varuhuset förevisa tekni-
kens och estetikens triumfer. Från början hade företagets chefer siktat på 
att bygga upp en kulturell status och samtidigt göra profit. För Josef Sachs 
var varuhuset inte bara ett kommersiellt utan också ett kulturellt företag. 
Dessa två hängde oskiljaktigt ihop. Han skriver i sina memoarer om att 
han redan som chef för firman Leja försökte motverka den »starka smak-
försämringen« som rådde i Sverige före sekelskiftet 900.⁵ Senare var han 
mycket engagerad i stora utställningar, medverkade i kommittén för Stock-
holmsutställningen 909, världsutställningen i Barcelona 929 och Stock-
holmsutställningen 930.⁶ Detta engagemang för den goda smaken och i 
förlängningen för svenskt och utländsk konsthantverk och konstindustri 
präglade också Nordiska Kompaniet. Företaget samarbetade med Svenska 
Slöjdföreningen, utställningar av konstglas och porslin anordnades, möbel- 
och textildesignen var nyskapande.⁷ Den presentationsbroschyr som gavs ut 
till varuhusets öppnande i september 95 bekräftade också hur viktiga god 
smak och konstnärliga anspråk var för Nordiska Kompaniet.⁸

Denna smakfostrande och kulturella ambition betonades dock så mycket 
av Sachs och Kompaniets andra ledande figurer att man däri anar en defen-
siv attityd. I grund och botten verkar de ha haft samma värdeuppfattning 
som varuhusets kritiker, nämligen att kultur och kommers stod i motsätt-
ning till varandra, men samtidigt velat hävda att de två polerna kunde kom-
bineras just på Nordiska Kompaniet. En av NK:s direktörer, Einar Modig, 
skrev exempelvis 922, att det »finnes […] ju en och annan som ser snett 
på N.K. såsom en härd för all sköns flärd, fåfänglighet och lyx«. Men för det 
mesta hade dessa kritiker aldrig satt sin fot på NK och sett hur det egentli-
gen förhöll sig med saken, tillade han. Där var nämligen allt »smakfullt, solitt 
och fläckfritt«. Hans sätt att formulera sig antyder att även han betraktade 
flärd och lyx som självklart negativa, detta trots att man knappast kunde 
hitta något mer lyxigt och flärdfullt i Stockholms detaljhandel vid denna tid 
än just Nordiska Kompaniet. I samma text framställdes också som något 
mycket positivt att NK:s försäljare inte var överdrivet angelägna att till varje 
pris sälja och inte »trugade« varor på kunderna.⁹ En annan direktör, Gunnar 
Ernmark (sedermera VD), konstaterade helt enkelt att NK hade blivit en ex-
ponent både »för svensk företagsamhet och svensk kultur«.¹⁰

Trots att NK för pressen och allmänheten visade upp inte bara de moder-
naste tekniska, utan också de mest utvecklade kommersiella metoderna, fanns 
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alltså en tendens att förneka eller i vissa fall försöka förädla kommersialismen. 
Denna tendens var särskilt tydlig under åren kring och strax efter den nya 
byggnadens öppnande. Presentationsbroschyren från 95 framställer Nord-
iska Kompaniet, huvudstadens största detaljhandelsföretag, från ett något 
oväntat perspektiv. Enligt skribenten möjliggör varuhuset för människor att 
slippa ifrån kommersialismens värld: Det finns ett nästan ohanterligt stort 
utbud av varor och människor drunknar i reklam. »[U]rvalet bland den oer-
hörda massan af varor som utbjudas från alla håll, vållar ett verkligt hufvud-
bry. Våra tidningar äro öfverfyllda af reklamer och annonser.« Människor blir 
då inte längre uppeggade av detta utbud utan tröttnar och söker sig till varu-
huset där de får vägledning för sina inköp och sitt lugn tillbaka.¹¹ Varuhuset 
var alltså tänkt att bli en tillflyktsort från den moderna kommersialismen.

Huset och dess utställningar
Det som ofta ställdes som motvikt mot kommersen, även av varuhusets re-
presentanter, var kulturen, men för ett kommersiellt företag som NK inne-
bar detta en ständig balansgång. Låt oss börja med vad varuhusbyggnaden 
uttryckte. Själva huset, företagets inramning och utseende, var enligt Josef 
Sachs både essentiellt och särskiljande (jämfört med andra detaljhandels-
företag) för varuhuset.¹² Jag citerade i förra kapitlet arkitekten Ferdinand 
Boberg, som skrev följande om sin skapelse vid Hamngatan:

När det sedan gällde att begagna det vi sett och lärt [i USA] vid ritandet av fa-
sader och planer, voro vi ense om att varuhusets yttre skulle ge åskådaren ett 
intryck av soliditet och värdighet, något stabilt och säkert. Det inre skulle vara 
mera feststämt. [min kursivering]¹³

Bobergs första mera modernistiska förslag från 92, en fasad av stål och 
glas, förkastades. I den byggnad som kom till nedtonades i stället varuhus-
funktionen, skyltfönster fanns bara på bottenplanet och det var inte mycket 
glas i fasaden överhuvudtaget. Byggnaden blev mer monumentliknande och 
tung.¹⁴ I jämförelse med tidigare affärsbyggnader, som exempelvis firman 
Joseph Lejas gamla lokaler på Regeringsgatan, hade det nya huset en mindre 
uppenbar kommersiell framtoning. I Lejas affär, som inhystes i ett tidigare 
bostadshus, dominerades fasaden av stora fönster som användes för skylt-
ning även en trappa upp, och firmans namn och specialitet skyltades på hus-
väggen på ett mycket framträdande, närmast brokigt sätt. Husväggen mellan 
fönstren var fullständigt täckt av skyltar. Där stod det med stora bokstäver: 
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»Joseph Leja, Magasin för bosättningsartiklar, Permanent exposition, J. Lejas 
exposition«. De saluförda varukategoriernas namn fanns textade på skyltar.

Det kan finnas anledning att i detta sammanhang stanna upp vid begrep-
pet utställning eller exposition. Ordet användes mycket i kommersiella sam-
manhang under 800-talet, och syftade på förevisning av ett stort varusorti-
ment. En annan betydelse var utställning i dagens mening med en kulturell, 
konstnärlig eller vetenskaplig ambition. Särskilt viktiga var de stora industri- 
och hantverksutställningarna under 800- och tidigt 900-tal, men ett brett 
utställningsväsende i allmänhet utvecklades under denna period. I Nordisk 
familjebok definierades ordet utställning 92 som följer:

Utställning, Exposition, en för allmänheten afsedd uppvisning af systematiskt 
ordnade alster af industri, konst, konsthandtverk, slöjder, uppfinnarverksam-
het och näringsflit i allmänhet. […] Utställningsväsendet kan anses ha vuxit 
fram ur medeltidens marknader och varumässor. Ett karakteristiskt drag hos 
de moderna utställningarna är, att de hufvudsakligen inriktats på att samman-
föra inom en tilltalande ram ett åskådningsmaterial för att belysa utvecklingen 
och framstegen på något visst område, med bortseende från omedelbar eko-
nomisk vinst genom försäljning på platsen af de utställda föremålen. Undantag 
härifrån bilda dock i viss grad konstutställningar … [min kursivering]¹⁵

Det förekom alltså två i viss mån tangerande men ändå motsatta betydelser. 
I båda handlade det om att visa upp saker till allmän beskådan. I den första 
dominerar den kommersiella aspekten, i den andra till synes mer moderna 
betydelsen är det kulturella, konstnärliga eller vetenskapliga värdet det vikti-
ga och det kommersiella intresset bortdefinieras. Det var utställningar av det 
senare slaget, alltså de med kulturell ambition, som NK gärna ville arrangera. 
Exempelvis blev Nordiska Kompaniets konsthantverksutställningar beröm-
da, där unika föremål av glas, kristall, keramik, men också arbeten av smycke- 
och textilkonstnärer visades. Det ordnades också utställningar med historisk 
vinkel, om teknikens landvinningar eller främmande länders kultur.¹⁶ Sam-
tidigt går det självfallet inte att helt bortse från den kommersiella aspekten i 
ett varuhus. Varor såldes i samband med utställningarna och det för tankarna 
till den äldre användningen av ordet utställning i 800-talets handelsbod. NK 
kombinerade alltså den kommersiella (på den tiden mer gammaldags) och 
den kulturella (mer moderna) formen av utställningar.

Ekonomin kan kopplas till utställningskulturen på ett ännu mer »mo-
dernt« sätt. Utställningar, även »kulturella« sådana, kan också betraktas som 
reklam för varuhuset i övrigt. Kostnader för kulturevenemang, utställnings-
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Joseph Lejas affär, 890-tal. NK:s arkiv, Nordiska Museet.



86 DEL II: VARUHUSET NORDISKA KOMPANIET 902–939

lokaler och gratis bekvämlighetsavdelningar som läsesalongen, redovisa-
des före 930-talet separat och inte under reklamkostnaderna i varuhusets 
egen statistik.¹⁷ NK:s försäljningschef, reklamexperten Tom Björklund häv-
dade ändå att det enda område inom reklamen där Josef Sachs alltid hade 
varit frikostig var just utställningarna. I Björklunds tolkning omdefinierades 
alltså utställningarna igen och kulturen underordnades kommersen. Enligt 
Björklund uppfattade dock Sachs själv varuhusets kulturella roll mer ideellt 
än hans försäljningschef gjorde. Sachs hade ett »glödande intresse […] för 
ett kontinuerligt höjande av den allmänna smaken och uppskattningen av 
vackra föremål, som dikterade hans önskan att NK skulle taga sig an deras 
popularisering bland allmänheten«.¹⁸ När Josef Sachs i personaltidningen 
själv kommenterade NK:s deltagande i Stockholmsutställningen 930 beto-
nade han att utställningarna inte hade något direkt kommersiellt intresse. 
Stockholmsutställningens främsta syfte var att »uppfostra allmänheten till 
en utveckling av skönhetssinnet«. Man bör självfallet inte dra alltför långt-
gående slutsatser utifrån det faktum att en företagsledare framhäver ideella 
motiv även för kommersiella beslut. En sådan retorik behövs dock minst 
just i kommunikationen inåt mot medarbetarna. Särskilt som flera andra 
i direktionen inte helhjärtat delade Sachs syn på kulturens värde.¹⁹ Samti-
digt som Sachs betonade NK:s ideella ambition för utvecklandet av publi-
kens skönhetssinne och dess intresse för den moderna inredningskonsten, 
beslutade han och hans kollegor vid disponentsammanträdet att »anmoda 
ark. Malmsten och andra arkitekter att inför utställningen rita säljbara, icke 
överdrivet moderna möbler«.²⁰ I frågan kring utställningarna och även i själ-
va begreppet blandades alltså kulturella ambitioner med kommersiella mål. 
I vissa fall innebar det kulturella värdet även ett kommersiellt värde, och i 
andra var det kulturellt värdefulla en ekonomisk belastning.

Det var kanske inte en tillfällighet att just Ferdinand Boberg fick uppdra-
get att rita NK:s nya varuhus. Han var arkitekten bakom Huvudindustrihal-
len vid Stockholmsutställningen 897, ritade flera byggnader till utställning-
en 909 och de svenska paviljongerna vid några utländska utställningar. Han 
blev kallad »en af nutidens mest fantasibegåfvade och dristigt uppfinnande 
utställningsarkitekter«. Bekantskapen med Josef Sachs började också i sam-
arbetet med utställningarna och fortsatte sedan med NK-bygget.²¹

Boberg talade om värdighet, i samband med varuhusets utformning, och 
det begreppet har en viss kulturell och moralisk klang. Orden värdighet 
och gedigenhet användes upprepade gånger när det nya NK:s byggnad be-
skrevs, både av de egna leden och av utomstående betraktare. Aftonbla-
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det kallade den för »en värdig exponent för äkta svensk gedigenhet …«.²² 
Drömmarna, fantasivärlden och den hypermoderna tekniken inhystes allt-
så i en sober, solid och »värdig« yttre ram. Även den inre utformningen av 
Nordiska Kompaniets varuhus ansågs vara jämförelsevis tillbakahållen, mer 
sparsam och mer smakfull än i vissa europeiska varuhus. Mindre »rafs« 
och »skräp« än i det stora Wertheim i Berlin, skrev Svenska Dagbladets ar-
kitekturkritiker August Brunius 95. Brunius menade visserligen att man 
i princip inte kunde tala om estetik i fråga om varuhus: »Ett affärshus, en 
världsbasar kan aldrig bli ett skönhetens tempel.« Även han ansåg alltså att 
kommers per definition stod i motsättning till estetik och kultur, men tyckte 
att man just på Nordiska Kompaniet hade lyckats få bort det mesta av »me-
ningslös grannlåt« och visat tecken på god smak. Detta, ansåg han, öppnade 
möjligen en dörr för kulturen in i kommersens vulgära värld: »[E]n ny väg 
är beträdd i det svenska affärslivet och en ny tid inledd i fråga om kultive-
ringen af hittills alltför vulgära sidor.«²³ Andra journalister 95 var inte lika 
estetiskt stränga och kunde mycket väl nämna »kompottburkarnas pyrami-
der« i samma kontext som matthallens ekboaserade inredning eller ljusgår-
dens Milles-reliefer.

Historikern Rosalind Williams hävdar att konsumtionens drömvärldar 
omöjligen kunde visa upp något av estetiskt värde. Det är i princip samma 
sak som Brunius skrev i sin recension av NK:s nya byggnad. Williams cite-
rar och kritiserar Émile Zola som i sin varuhusroman berömmer varuhus-
chefen Mouret som en estetisk och finansiell begåvning. I Zolas huvud 
smälter dessa två typer av talanger samman, vilket är fel menar Williams: 
»His judgement reflects a deepseated confusion of commercial and aesthe-
tic values.«²⁴ Jag anser tvärtom att Zola har en viktig poäng. Sammansmält-
ningen av dessa olika värden var oundviklig i varuhuset. På vilket sätt den 
skedde är det intressanta att studera.

Nordiska Kompaniets dåvarande reklamchef (sedermera försäljningschef ) 
Tom Björklund jämförde på slutet av 920-talet NK med dess parisiska mot-
svarigheter. De franska varuhusen hade mer »krims-krams«, »krusiduller« 
och »strålande glitterprakt« tyckte han. Men vid en jämförelse med Stock-
mann i Helsingfors 93 var det NK som stod för »varuromantiken«.²⁵ Det var 
uppenbarligen viktigt för Nordiska Kompaniet att balansera mellan det ro-
mantiskt drömlika och det solitt gedigna. Den »bisarra drömmen« styrdes in 
i säkra ramar. Smak, kvalitet och estetik ville man inte kompromissa med.²⁶

Det innebar en svår balansgång för Nordiska Kompaniet att trovärdigt 
hävda sina finkulturella anspråk och samtidigt stå för att företaget ville göra 
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profit. Även i beskrivningar av varuhusbyggnaden fanns det två poler som 
av många ansågs stå i motsatsposition till varandra. Krimskrams och strå-
lande glitterprakt associerades till kommersen i allmänhet, medan smak, 
gedigenhet och värdighet kopplades till finkulturen. I vissa fall kunde na-
turligtvis det som var av kulturellt värde även ge utdelning ekonomiskt och 
det var denna kombination som NK strävade efter. Problemet var bara att 
om strävan att tjäna pengar på de kulturella satsningarna blev alltför uppen-
bar och uttalad förlorades just det kulturella värdet. Detta låg bakom Sön-
dagsnisses tidigare citerade kritik, från 903, av NK:s kulturella ambitioner. 
I artikeln som publicerades i anslutning till bilden ironiserades det över att 
det satt en (synlig eller osynlig) prislapp på allt inom varuhuset – trots bild-
ningsambitionen. Men kritiken kunde också, som jag redan nämnt, komma 
från ett motsatt håll. Delvis på grund av denna ambition att ställa ut i stället 
för att sälja kritiserade exempelvis en skribent på lilla Höganäs tidning NK 
för »brist på säljarförmåga«: »Sidenhuset midt emot däremot tycks lägga 
mera an på att sälja sina varor än att utställa dem.«²⁷ Under 930-talet, i 
samband med strävan att bredda kundkretsen, uppmanade även ledningen 
försäljarna att vara mer aktiva i sitt försäljningsarbete.²⁸

Konsten att balansera
Denna ständiga balansering mellan kultur och kommers präglade även sor-
timentets utformning. År 95 tillkom en rad nya avdelningar och de be-
fintliga förnyades. I det nya NK fanns en del »finkulturella« avdelningar vid 
sidan om de mer prosaiska. I varuhuset såldes inte bara korsetter och hus-
geråd utan också konsthanverk och antikviteter. Det inrättades exempelvis 
amerikansk blixtfotografering, men det fanns också en vacker konsthall.

En nyhet vid öppnandet 95 var bokavdelningen. Dess tillkomst blev 
konfliktfylld. Nordiska Kompaniet ansökte om bokhandelsrättigheter, men 
mötte motstånd hos bokhandlarna och även hos bokförläggareföreningen. 
Bokhandlarna fruktade naturligtvis konkurrensen, men förläggareförening-
ens nej berodde, enligt bokavdelningens föreståndare, också på att bran-
schen var rädd för att bokhandel i varuhus skulle »dra ner yrket, ja rent av 
äventyra bokhandels prestige.«²⁹ Två gånger fick Nordiska Kompaniet av-
slag på sin ansökan om kommissionärskap. Det beviljades i sista minuten 
inför öppnandet tack vare stödet från Josef Sachs personlige vän Conrad 
Carleson, då chef för Norstedts & söner.³⁰ För Josef Sachs var det viktigt att 
NK skulle ha en välsorterad bokhandel med hög kulturell status. Dess första 
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avdelningschef beskriver att man förde fina sällsynta böcker och att även 
samlare och branschfolk gjorde fynd i Kompaniets bokhandel. Den utställ-
ningsiver som karakteriserade NK manifesterades även på böckernas om-
råde. Exempelvis anordnades en konstnärlig bokbandsutställning 922. Ett 
drygt år tidigare gjorde man en eftergift åt »kommersialismen« när det ska-
pades en underavdelning inom bokhandeln för modejournaler.³¹

Vissa finkulturella satsningar, framför allt de för NK så typiska utställning-
arna, var kostsamma och upptog värdefulla ytor i huset. Samtidigt gjorde 
dessa varuhuset till en sevärdhet, gav det en kulturell status jämförbar med 
stadens museer och lockade en stor publik. Skolbesöken på NK, som Sön-
dagsnisse ironiserade över 903, blev en succé. I varuhusets så kallade »Dag-
bok« antecknades 97: »Fredagen den 5 Juni. Antal besökande 9008. Väd-
ret klart, stark värme och lugnt. […] En massa landsortsresande och barn 
deltagande i skolresor ha redan börjat komma.« En lärarinna skrev 932 
om klassresan till Stockholm: »Klockan 9 voro vi på Nordiska Kompaniet, 
klockan 0.30 på Nationalmuseum, som tyvärr ovanpå NK:s härligheter icke 
intresserade nämnvärt.«³² Och år 938 var varuhuset forfarande ett typiskt 
resmål för skolklasser från hela landet. Hundratals skolklasser besökte varu-
huset under sommaren. De passade också på att bese den pågående och 
mycket »instruktiva« Amerikautställningen där.³³

Varuhuset förblev länge en sevärdhet och ett turistmål, men sättet att 
hantera kultur och kommers förändrades. Under den första perioden häv-
dades att de finkulturella strävandena var viktiga i sin egen rätt. Josef Sachs 
hade en smakfostrar- och ett bildningspatos och varuhuset skulle axla en 
kulturell roll. Denna ambition kostade oftast pengar och tog andra resurser 
i anspråk. Det var dock inte alltid självklart att de mest finkulturella avdel-
ningarna skulle ge minst ekonomisk vinst. Antikavdelningen visade sig vara 
ytterst lönsam, särskilt under första världskrigets »antikvurm«, medan den 
högst materialistiska livsmedelsavdelningen ursprungligen inte hade inrät-
tats i profitsyfte, utan framför allt för att företaget skulle kunna leva upp till 
idén om det kompletta varuhuset.³⁴

Det fanns dock en rad andra för publiken kostnadsfria arrangemang 
som hade kulturella syften och som belastade varuhuset ekonomiskt. Läse-
salongen, musikhallen och konsertbyrån var sådana exempel. Så länge varu-
huset gjorde hög profit kunde man upprätthålla dessa, men efter 920-talets 
kris och besparingsåtgärder avskaffades de.³⁵ Det enda undantaget var just 
utställningslokalerna, vilka behölls även under 930-talet.
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Kulturens penningvärde
Ungefär från mitten av 920-talet trädde en annan syn på kultur och kom-
mers fram i varuhusets ledning. Jag har beskrivit att försäljningschefen Tom 
Björklund talade om NK:s utställningar som reklamsatsningar. Samma atti-
tyd visade Ragnar Sachs när han skrev om konsertlokaler, utställningsloka-
ler samt andra icke försäljningsinriktade avdelningar i varuhus.

Deras stora värde för varuhuset är av mera immateriell art, det är ett reklam-
värde, vilket givetvis kan indirekt förränta sig. Huruvida detta sker, är emel-
lertid svårt att avgöra, och under sådana förhållanden blir det i många fall 
problematiskt, hur långt varuhuset skall gå beträffande sådan »service«, som 
det är frågan om.³⁶

Ragnar Sachs representerade alltså en något krassare attityd än sin far. Han 
betonade att försäljningsavdelningarna var de viktigaste. Kulturella sats-
ningar i all ära, men alla sådana måste underordnas ekonomin. Han skrev 
att även varuhusets exteriör borde utformas så att den med alla medel lockar 
den köpande publiken, »dock utan att för mycket inkräkta på de estetiska 
kraven«.³⁷ Denna mening avslöjar att i hans uppfattning kunde en kommer-
siellt lockande exteriör mycket väl avvika från en finkulturellt accepterad 
estetik, samt att han var villig att göra vissa (om än inte alltför stora) kom-
promisser vad denna estetik beträffade. Även han skilde på det estetiska och 
det kommersiella värdet, men för honom vägde det senare tyngre.

Inom Nordiska Kompaniet försökte man under företagets tidigaste his-
toria ge finkulturen ett kommersiellt värde och kommersen ett kulturellt 
värde. Jag har beskrivit detta som Josef Sachs linje. Kring 900 och i viss mån 
fortfarande kring 95 värderades kommersen inte särskilt högt kulturellt i 
den allmänna diskursen. Men på NK framhävdes det att firman var annor-
lunda och att varuhuset strävade efter att förvärva en viss kulturell status.

Kring år 930 var alltså läget ett annat. Kulturella anspråk började upp-
fattas som en belastning även om de alltjämt tillskrevs ett visst ekonomiskt 
värde (»reklamvärde«). Ragnar Sachs och Tom Björklund, bland andra, tol-
kade kulturella satsningar ur försäljningssynpunkt och kulturen underord-
nades ekonomin. Det som var kulturellt och inte direkt försäljningsinrik-
tat kategoriserades som reklam, och dessa satsningars värde bedömdes i 
jämförelse med andra reklamsatsningar. Kommersen hade fått kulturella in-
slag, men dessa värderades inte ur kulturell utan ur ekonomisk synpunkt. 
Det är svårt att tro att Josef Sachs inte skulle ha haft ekonomiska motiv för 
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varuhusets finkulturella satsningar. Det som dock bevisligen hade föränd-
rats var att kulturens penningvärde från 920-talets andra hälft explicit bör-
jade diskuteras inom NK.³⁸

År 927 besökte Ragnar Sachs NK:s filial i Buenos Aires. I sin reseberättel-
se berömde han affärens utseende, och skrev att filialen var en av de finaste 
affärer han har sett. Allt där var utsökt och smakfullt. Kanske lite för smak-
fullt, tyckte han.

När man träder in genom porten och kommer in i den nedre våningen, som är 
ett stort rum eller snarare hall, får man ett mäktigt intryck och ett intryck av 
högsta klass och elegans. Ja, man kanske rentav skulle vilja ha det något mer 
kommersiellt och mindre museum. [min kursivering]³⁹

Ett varuhus bör alltså inte ha ett museums ambitioner. Det var vad Söndags-
nisse också hade påpekat en kvartssekel tidigare, år 903. Skillnaden var att 
Söndagsnisse kritiserade kommersen från kulturens perspektiv och Ragnar 
Sachs kritiserade kulturella anspråk från kommersens ståndpunkt.

Jag har talat om konsten att balansera. Modernt och säljbart, kulturellt 
och ekonomiskt fick vägas mot varandra. En annan balansgång som NK 
tvingades utföra var när företaget under 920-talet satsade på en långsam 
»demokratisering« av sortimentet och kundkretsen. Man försökte nå en 
bredare publik och samtidigt behålla de gamla kunderna. I denna balans-
gång kom dock Josef Sachs kombination av kultur och kommers att bli lös-
ningen på problemet.

Att visa upp en exklusiv framtoning för att inte avskräcka gamla kunder 
och på samma gång locka nya med mer tillgängliga priser och sortiment kan 
framstå som svårgenomförbart. Men detta var den nya försäljningspolitik 
som NK satsade på under tidigt tjugotal. Kurt Samuelsson skriver om detta 
problem i sin historik från 952. Enligt Samuelsson kunde NK praktisera 
denna kombination »ärligt«, eftersom man inte helt enkelt gav efter för den 
bredare publikens önskemål utan försökte »fortsätta med den uppgift som 
varuhuset från början tagit på sig: att verka smakbildande och kvalitetsfost-
rande«. För detta mål var man, skriver Samuelsson, fortfarande beredd »att 
offra arbete och pengar«. Bildningsuppgiften blev nu »än mer krävande«, 
eftersom målgruppen vidgades.⁴⁰ Jag menar att den kulturella uppgiften må 
ha kostat pengar, men den gav också utdelning ekonomiskt. Det är uppen-
bart att en kulturell roll som smakfostrare blev ett sätt att lösa ett problem 
i kund- och försäljningspolitiken, det vill säga att hantera den svåra balans-
gången mellan exklusivitet och bredd. Man skulle med Bourdieus termer 
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kunna tolka detta så att NK, genom att hävda varuhusets kulturella kapital, 
försökte appellera till både de med och de utan ekonomiskt kapital.

Pengar – en fråga om kultur?
Pengar behöver ni inte föra med er. Det försäkrades Nordiska Kompaniets 
första besökare i presentationsbroschyren. Inom varuhuset fanns nämligen ett 
av Stockholms Enskilda Banks kontor. Huset erbjöd också smidigt kreditköp 
för dem som tecknade ett konto. Och framför allt, såsom jag redan har nämnt, 
existerade inget köptvång i varuhuset; alla inbjöds att fritt gå runt och beskåda 
de utställda varorna. Detta var en förutsättning för bilden av varuhuset som 
museum eller offentlig kulturinstitution. Författarinnan Elsa Nyblom jämförde 
i en minnesskildring Nordiska Kompaniet (då ännu vid Stureplan) med Natio-
nalmuseet. Museibesök var ett självklart söndagsnöje i hennes ungdom, då in-
trädet var gratis, men det blev enformigt efter ett tag. »[D]et levande muséet, 
NK, däremot stod sig. En stillsam skolflicka kunde gå där dag efter dag, utan att 
köpa …«⁴¹ Varuhuset där man inte ens behövde tänka på pengar uppfattades 
som ett fascinerande fenomen, visar dagstidningarnas rapportering från NK:s 
öppnande vid Hamngatan. Nästan alla tidningar uppmärksammade detta.⁴²

Pengar var emellertid högst närvarande i varuhuset både i tal och i praktik. 
Det intressanta är att sättet man hanterade betalningar på framställdes av va-
ruhusets representanter både som ett praktiskt-ekonomiskt och som ett mo-
raliskt-kulturellt problem. Det system för priser, köp och betalningssätt som 
tillämpades i varuhuset beskrevs dels som »finare« och dels som mer ratio-
nellt än forna tiders prutsystem och inköp »på krita«. I en jubileumsskrift om 
NK:s historia kommenterades prutandet i firman Joseph Leja med följande 
ord: »Det är för moderna människor alldeles klart att ett sådant prutsystem, 
både moraliskt och praktiskt är förkastligt.«⁴³ Josef Sachs memoarer ger oss 
samma tolkning. Han minns prutandet hos den egna firman Leja, vid den tid 
då han själv tog över ledningen, som något upprörande och obehagligt. En av 
de första åtgärderna han som nytillträdd chef vidtog var att avskaffa detta, vil-
ket gjorde att »trevnaden blev så mycket större för både köpare och säljare.«⁴⁴ 
Sachs jämförde också sina förfäders Benjamin Lejas och Joseph Lejas firmor: 
Den senare, morfadern, beskrivs som en mer kultiverad och förnäm man. I 
dennes affär tog inte prutandet samma proportioner som i morfarsfars, Ben-
jamin Lejas basar.⁴⁵ Att tala för mycket om pengar framställdes alltså av Sachs 
som något ofint och närmast omoraliskt. Sådant hörde enligt honom inte 
hemma i ett modernt varuhus som Nordiska Kompaniet skulle bli.
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Personalhandböckerna från varuhuset bekräftar detta. Själva betalningen 
efter ett köp sköttes i separata kassor. Försäljarna uppmanades att undvika 
diskussioner om pris, rabatter och krediter med kunden. Sådana kunde upp-
fattas som »obehagliga« och sköttes bäst av en tredje part, avdelningschefen 
eller kreditkontorets representant. Relationen mellan försäljare och kund 
skulle bli mer angenäm genom det nya rationella betalningssystemet.⁴⁶

Varuhusen hävdas, vid sidan av konsumentkooperationen, ha varit ban-
brytande i att införa en helt ny prispolitik utan krediter och prutande. Fasta 
och tydligt markerade priser samt kontantbetalningar nämns ofta i forsk-
ningen och i dåtida beskrivningar som karakteristiska drag för varuhuset.⁴⁷ 
Det sparade tid i försäljningsarbetet. Fast prissättning möjliggjorde också 
bättre kontroll över omsättningen, lagret och försäljarna, liksom upprät-
tandet av ordentliga förhandskalkyler. Prutsystemet avskaffades i de största 
Stockholmsaffärerna redan under 890-talet, men Ragnar Sachs fann det re-
levant att påpeka detta typiska drag hos varuhuset så sent som år 927 i sin 
uppsats om »Det moderna varuhuset«:

Prispolitiken är öppen och fast och prutsystemet är därför en okänd företeelse 
inom varuhuset. [– – –] I och med kontantbetalningen och den öppna prispo-
litiken har varuhuset därjämte gjort sig till förkämpe för sundare förhållanden 
i det ekonomiska livet och slutligen har det också förskaffat sig en ställning, 
som förmodligen intet annat företag kan göra anspråk på: en ställning såsom 
fullödig exponent för tidens materiella kultur.⁴⁸

Det jag vill konstatera är att det »moderna« försäljningssättet med fasta 
priser och kontanthandel alltså av varuhusets representanter beskrevs från 
ekonomiskt / materiellt perspektiv som mer praktiskt, affärsmässigt och ra-
tionellt. Från ett kulturellt / ideellt perspektiv värderades det också positivt 
som ett mer »moraliskt«, »trevligare« och både för kunden och försäljaren 
mer »angenämt« sätt att hantera den penningtransaktion som köpet inne-
bar.⁴⁹

Verklighetens NK motsvarade inte riktigt vare sig de dåtida varuhus-
representanternas eller forskningens idealtypiska varuhus. Systemet med 
fasta priser fick till synes stort genomslag. Köpslående över enstaka varor 
förekom knappast i det moderna varuhuset. Men inte ens i denna fråga 
stämde principer och praktik helt överens. Visserligen bannlystes gammal-
dags prutande, men i stället tillkom i dåtidens detaljhandel en hel flora 
av olika specialrabatter. I början gavs det rabatter om man köpte kontant, 
sedan beviljades rabatter till diverse föreningar, exempelvis Svenska turist-



94 DEL II: VARUHUSET NORDISKA KOMPANIET 902–939

föreningen, och yrkeskårer som sjuksköterskor. Detta gäller inte enbart 
Nordiska Kompaniet utan även andra varuhus och större varuhusliknande 
affärer.⁵⁰ De allra största kunderna beviljades också en så kallad omsättnings-
rabatt. I styrelseprotokollet hittar man exempel på långdragna förhandling-
ar – köpslående – mellan bolaget och vissa föreningar. Exempelvis anhöll 
år 99 Uppsala Akademiska Sjukhus Sjuksköterskeförening om rabatt på 
NK på samma sätt som Sofiahemmets och Röda Korsets systrar redan hade. 
Styrelsen avslog deras hemställan, men de återkom igen ett år senare. Argu-
mentet som antecknades i styrelseprotokollet var att »nya rabatter inte borde 
lämnas«.⁵¹ Trots detta fick Dagens Nyheters tekniska personal rabatt och 
även krediter dock bara »mot intressekontorets och personalens egen mo-
raliska garanti«.⁵² Det är oklart vad denna moraliska garanti bestod i, men 
uppenbarligen var inte rabattsystemet helt formaliserat. År 924 beslutades 
visserligen i styrelsen att rabatten till alla sjuksköterskor borde dras in med 
hänsyn till yrkeskårens förändrade ekonomiska villkor, men rabattgivningen 
fortsatte eller återupptogs. År 928 skrev nämligen Uppsalasystrarna åter-
igen till NK:s styrelse. Föreningens föreståndarinna Ester Wahlberg hävdade 
vältaligt att andra Stockholmsaffärer som Sidenhuset och Meeths lämna-
de 0 % rabatt på alla inköp till föreningens medlemmar. Nordiska Kompa-
niets vägran hade, särskilt med tanke på att sjuksköterskeföreningar i Stock-
holm fick sina 0 % även av NK, »i alla tider varit en anledning till besvikelse 
och vemod« för Uppsalaföreningens medlemmar. Svaret blev dock återigen 
nej.⁵³ Styrelseprotokollet innehåller flera rabattärenden, och även enskilda 
personer försökte förhandla om rabatter av olika slag. Det fanns vissa fasta 
principer om personalrabatter, samt en tendens att i möjligaste mån försöka 
begränsa rabattgivningen, men bristen på konsekvens och formalisering i öv-
rigt var uppenbar.⁵⁴ Rabatter beviljades från fall till fall och ingick i förhand-
lingar mellan varuhuset och vissa kundgrupper. Det återstår dock för forsk-
ningen att undersöka ifall rabattgivandet kan betraktas som en kvarleva från 
prutsystemets tid eller tvärtom som ett helt nytt fenomen.

Ursprunget till rabattsystemet sägs ligga i kampen mot krediten. Kon-
tantbetalningar belönades med rabatterade priser.⁵⁵ Även om de tidiga 
varuhusen i allmänhet (framför allt i Europa, men inte i USA) tillsammans 
med den kooperativa rörelsen varit förespråkare för kontanthandel, införde 
Nordiska Kompaniet ett modernt rationaliserat kreditsystem efter ameri-
kanskt mönster, som till skillnad från tidigare kreditköp byggde på operson-
liga förhållanden mellan försäljare och kunder. Efter sedvanlig kreditupp-
lysning kunde man öppna ett konto på varuhuset, vilket var en nyhet. Så 
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småningom infördes även en kontobricka av metall med kontonumret in-
graverat, en sorts föregångare till dagens kreditkort.⁵⁶ Till kreditkontoret på 
NK skickades förfrågningar om kreditvärdighet via rörpost från försäljnings-
avdelningarna, och dessa besvarades omedelbart tack vare ett välorganise-
rat kontorssystem.⁵⁷

Nationalekonomen Sven Helander hävdade 920 i sin bok Vår moderna 
handel att kreditsystemet infördes eftersom Nordiska Kompaniet inte kunde 
vägra kredit för de rikaste kunderna, som ansåg det som ett självklart privile-
gium. Inkomstgränsen för kreditkunder sattes högt och bara de välbemedlade 
blev kontokunder på NK. Redan 925 ändrades emellertid kreditprinciperna 
och inkomstgränsen sänktes. Nu beviljades även »smärre löntagare, såsom 
tjänstemän eller arbetare« tre månaders kredit upp till en viss gräns.⁵⁸

Mycket tyder på att trots principen om antingen kontantköp eller ett 
rationaliserat opersonligt kreditsystem, förvandlades krediten på NK i prakti-
ken till en känslig och ofta personlig fråga. En enkel försäljare kunde svårligen 
ifrågasätta den till synes förnäma kundens kreditvärdighet, ännu mindre den-
nes identitet. Utseende och uppträdande räckte i många fall som ersättning 
för kontobrickan. Kreditkontrollen betraktades inte heller som självklar från 
kundernas sida. Detta kommer jag att diskutera längre fram, i kapitel 6.

Trots att varuhusets representanter framhöll det moraliska värdet i det 
rationella, formaliserade och professionaliserade betalningssystemet, ser jag 
i materialet flera tecken på en motsatt uppfattning. Exempelvis beskrev en 
av varuhusets medarbetare i en minnesskrift 922 det hedervärda i de fall 
då de ansvariga hade brutit mot det moderna kreditsystemets villkor och 
beviljat kredit utifrån »personliga egenskaper och karaktär« i stället för eko-
nomisk säkerhet.⁵⁹ Skribenten hyllade genom detta de värden som hörde 
till gamla tiders kreditgivning, nämligen personligt förtroende, tjänster och 
gentjänster.

Konsumtionskrediten i sig, formaliserad eller inte, betraktades inte ens i 
varuhuset som helt oklanderlig ur etisk synpunkt. Ett citat från Josef Sachs 
belyser kluvenheten. Han skrev dessa berömmande ord om kreditkontorets 
bortgångna föreståndarinna i en dödsruna år 938:

Det låg verkligen någonting paradoxalt i den omständigheten att hon som 
genom ödets slump kom att hamna som chef för kreditkontoret, egentligen 
aldrig kunde förstå varför människor skulle använda sig av kredit. Själv gjorde 
hon det aldrig och hyste i grund och botten ett djupt förakt för de människor 
som så gjorde.⁶⁰
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Kreditchefen, fru Clary Rumpff, hade arbetat på Nordiska Kompaniets kredit-
kontor sedan 902. Att Josef Sachs valde att skriva på det sättet i ett sådant 
sammanhang antyder att han hade en positiv uppfattning om den moraliska 
hållning som fördömde kredittagandet. Denna kritik av konsumtionskredi-
ter var på den tiden vanlig bland sociala reformatörer och hos Kooperativa 
Förbundets representanter. Kampen mot krediten var nämligen ett viktigt 
område i konsumentkooperationens propaganda. Enligt KF uppmuntrade 
den till oövertänkt och onödig konsumtion. Den rationella konsumenten 
skulle köpa kontant, lära sig självdisciplin och planering. Kreditköp jämställ-
des med lättsinnighet och fördömdes därför.⁶¹

Det kan konstateras att i rabatt- och kreditärenden i varuhuset blandades 
moraliska och personliga överväganden med ekonomiska samt att konsum-
tionskrediten verkar ha haft ett lågt moraliskt värde även hos varuhusets 
representanter. NK:s vanliga kunder var visserligen rikare och därför eko-
nomiskt mindre utsatta än målgruppen för KF:s propaganda. Nordiska Kom-
paniet drev dock, sedan 920-talet, även en särskild avbetalningsavdelning 
med billigare varor, inhyst i lokaler på Smålandsgatan, där de saluförda va-
rorna utställdes.⁶²

Rudolf Kalderén, då direktörsassistent på Nordiska Kompaniet (sedermera di-
rektör och verkställande direktör) skrev år 939 en artikel om »Konsumtions-
kreditens problem« i tidskriften Affärsekonomi. Han gav en upplysande tolk-
ning av det ideal om modernt kreditsystem, som Nordiska Kompaniet verkar 
ha strävat emot.⁶³ Konsumtionskreditens problem såsom han inledningsvis 
skissade upp det var att den inte »värdesattes« och »respekterades« av vare sig 
kunderna eller företagen. Han påpekade att ordet konsumtionskredit hade en 
dålig klang och att den hade kritiserats av den kooperativa rörelsen ur ett i alla 
fall »påstått« ideellt perspektiv. Enhetsprisaffärerna, skrev han, praktiserade 
däremot kontanthandel enbart av praktiska orsaker, nämligen därför att det 
väsentligt förenklade affärstekniken. Han ville i sin artikel visa hur man kunde 
göra konsumtionskrediten »berättigad«. Han föreslog även att andra ord, ex-
empelvis detaljhandelskredit eller kredittjänst, borde användas för att benäm-
na den. Därigenom skulle negativa konnotationer lättare kunna suddas bort.

Kalderén argumenterade först för att det existerade ett »berättigat« be-
hov hos konsumenterna för en sådan »kundtjänst«. Det fanns nämligen en 
kundkrets som disponerade arbetskraft och därmed framtida inkomster, 
men inte ekonomiskt kapital. Han syftade framför allt på unga personer 
som ville bilda familj och sätta bo. Dessa behövde göra en rad inköp långt 
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innan de hade möjlighet att betala allt kontant. Kalderén menade att det var 
kundkretsens arbetsamhet, förutseende och förmåga till ekonomisk plane-
ring som kreditsystemet måste uppmuntra och utnyttja. Kundkretsen måste 
dock »uppfostras […] till en bättre förståelse för den form av kundtjänst, 
som kreditgivningen innebär«. Kredit borde inte användas lättsinnigt och 
slentrianmässigt. Det uppnådde man, utöver upplysningsverksamheten, 
genom att företagen tillämpade strikta affärsmässiga principer, noggrann 
kontroll av kredittagarna och klara, i förväg kalkylerbara regler. Med hjälp 
av tydliga och konsekventa linjer vad gällde betalningsvillkor, kreditgränser 
och eventuella rabatter kunde man undvika irritation och obehagligheter i 
kommunikationen med kunderna, ansåg Kalderén. En sådan kredittjänst 
skulle inte komma att missbrukas, utan skulle respekteras och värdesättas av 
kunderna. Det var dock att föredra om kreditärenden sköttes av en särskild 
kreditavdelning eller av en särskild ansvarig, inte av försäljarna. Försäljaren 
borde framstå som »angenäm medhjälpare utan den mindre angenäma prä-
gel som inkassointresset likväl alltid ger«.⁶⁴

Det som Kalderén här skissade upp kan tolkas som en sorts kultiverad /
civiliserad kreditgivning, som byggde på kundernas arbetsvilja och deras 
respekt för rationella, kalkylerbara regler. En sådan kredit kunde, i alla fall 
enligt honom, inte längre anses som moraliskt förkastlig. Konsumtions-
krediter hade ofta fördömts av det tidiga 900-talets samhällskritiker för att 
de ansågs uppmuntra till lättja och oförnuftig ekonomisk planering.⁶⁵ Det 
Kalderén här ville hävda anspelar närmast på motsatsen. Ett berättigat kre-
ditsystem byggde på och stimulerade kundernas arbetsvilja, deras förmåga 
att förstå rationella affärsmässiga argument, och förmågan att själva kalky-
lera. För Kalderén och hans direktörskollegor under 930-talet verkar det 
inte ha funnits ett behov att kompensera kommersens eventuellt negativa 
anseende med finkulturella satsningar. Nu var det kommersens egen kultur 
som skulle få sitt moraliska berättigande.

Jag har alltså skildrat tre olika förhållningssätt till kultur och kommers 
inom NK. Under den första tiden ville ledningen och särskilt Josef Sachs 
framhålla finkulturella värden i sitt företag och därigenom höja kommersens 
kulturella status. Under andra hälften av perioden började i stället kultu-
rens kommersiella värde uttryckligen diskuteras. Överlappande med dessa 
två förhållningssätt utvecklades ett tredje, nämligen idén om en kultiverad 
kommers. Detta framkom tydligast genom synen på pengar och på de olika 
betalningssätt som tillämpades i varuhuset.



5. Damernas motsägelsefulla paradis. 
Kvinnor och män i varuhuset

År 96 publicerades ett kåseri i tidningen Rösträtt för kvinnor. Skriben-
ten, själv rösträttskvinna, har precis beundrat Nordiska Kompaniets »mång-
prisade barnsköterskor« i arbete på leksaksavdelningen, när hon möter en 
gammal klasskamrat på trappan. Klasskamraten beskrivs som en typisk lyx-
kvinna, elegant och strålande. Kvinnorna sätter sig i terummet för att prata, 
och hamnar i en diskussion om kvinnans roll i samhället. De två kvinnorna 
har olika åsikter och olika liv. Lyxkvinnan kritiseras för sin lättja och själv-
iska attityd och rösträttskvinnan propagerar för kvinnosolidaritet och sam-
hällsansvar. Det intressanta är att båda två rör sig hemvant på NK.¹

Nordiska Kompaniet, liksom de tidiga utländska varuhusen, riktade sig 
främst till den kvinnliga publiken. När ledningen eller personalen talade och 
skrev om kunden i allmänhet var det en kvinna de syftade på. Läsesalongen 
och vilorummet i varuhuset skapades också för kvinnor. Varuhuset som ett 
»damernas paradis« var en självklar tanke för samtida betraktare.²

Som jag redan påpekat, dels i inledningen, dels i kapitel 3, har begrepps-
paren hedonistisk / asketisk och rationell / irrationell vad gäller konsumtion 
även en könsdimension. Konsumtionen överhuvudtaget, men framför allt 
den hedonistiska, manipulerade och impulsiva – men intellektuellt passiva 
– konsumenten har oftast kopplats ihop med kvinnligt kön eller feminise-
ring. Masskultur i allmänhet och hedonistisk konsumtion i synnerhet har 
av en rad intellektuella under 900-talet explicit eller implicit kopplats till 
kvinnlighet.³ Dessutom har de forskare som skrivit om konsumtion och 
varuhus ur ett historiskt perspektiv vittnat om att kvinnor kring sekelskiftet 
och i början av 900-talet allmänt ansågs vara irrationella och njutnings-
lystna konsumenter. Mot den lättmanipulerade hedonistiska kvinnan ställ-
des den mer autonoma, behärskade och rationelle mannen. Detta hävdas 
gälla både för skönlitterära skildringar, för samhällsdebatt och för icke fik-
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tiva texter med mer konkret anknytning till försäljningsteknik och varuhu-
sets organisation.⁴

Sådana stereotypiska bilder har dessutom starka samband med synen på 
konsumtionens betydelse för kvinnan i ett historiskt perspektiv. Skall den 
nya konsumtionskulturen, såsom den har utvecklats bland annat i de första 
varuhusen, uppfattas som förtryckande eller som emanciperande för kvin-
nan? Åsikterna går isär bland både konsumtionshistoriker och genushistori-
ker.⁵ Varför är sekundärlitteraturens tolkningar så olika? Och vad kan mate-
rialet om NK avslöja om detta? I detta kapitel söker jag svar på dessa frågor. 
Jag tolkar varuhusrummets utformning samt olika bilder av kvinnliga och 
manliga konsumenter: ledningens föreställningar, personaltidningens kund-
porträtt och hur NK har framställts av kvinnliga journalister. Även dåtida 
skönlitterära bilder diskuteras. Jag relaterar genomgående den svenska em-
pirin till gängse teser inom forskningen.

Den negativa bilden
Enligt vissa forskare var de tidiga varuhusen, vid sidan om bland annat re-
klamen, ett uttryck för det patriarkala samhällets manipulation av kvinnor.⁶ 
Varuhuset skapade, förstärkte och institutionaliserade stereotypa bilder av 
manlighet och kvinnlighet. Modeller för kvinnligt och manligt formulerades 
som kommersiella ideal av varuhusets manliga ledning. »[T]he department 
store created a sexual culture which formulated and reinforced men’s power 
over women«, hävdar den australiensiske historikern Gail Reekie.⁷ En sådan 
tolkning ger, menar jag, en bristfällig bild av varuhusets betydelse. Men det 
måste medges att det historiska materialet avslöjar vissa drag hos Nordiska 
Kompaniet som stöder ett sådant perspektiv.

Ett exempel är hur manligt och kvinnligt skildes åt i planlösningen. I det 
nyöppnade NK 95 fanns separata ingångar för män och kvinnor. Huvud-
ingången vid Hamngatan 8 var avsedd främst för kvinnor och ledde di-
rekt till damernas avdelningar. Damavdelningarna grupperades runt den 
stora ljusgården. Herrarnas avdelningar nådde man enklast från en annan 
ingång lite högre upp, på Hamngatan nr 20. På den tiden fanns det också en 
annan, mindre ljusgård där. På herrarnas sida placerades förutom herrkläder 
och skor också cigarrbod och raksalong. Även biltillbehör och reseffekter 
hörde hit. Damernas sida var mycket större, och där hittade man förutom 
damkläder och damhattar också parfymavdelningen, sybehör, konstgjorda 
blommor, korg- och kartongavdelningen med mera. På våningar högre upp 
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Damtrikå- och damunderklädesavdelningen, 930-tal.  
NK:s arkiv, Föreningen Stockholms Företagsminnen.

I varuhuset ställdes varorna ut, men ofta bakom glas. Avdelningen för damkläder 95. 
NK:s arkiv, Nordiska Museet.
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grupperades gardiner, möbeltyger och även möbler närmare damsidan, 
medan grammofonavdelningen och konsthallen fanns på herrarnas sida.⁸

Teknik, konst och resor – som kan förknippas med aktivitet och själv-
ständighet – kategoriserades alltså som manliga, medan möbler och hem-
inredning – konsumtion som för tankarna till hem och familj – kopplades 
till det kvinnliga. Den rumsliga stereotypiseringen av det kvinnliga och det 
manliga verkar i viss mån ha återspeglat kvinnors underordnade position 
i samhället. Den amerikanska historikern Leora Auslanders forskning om 
könsspecifika konsumtionspraktiker i 800-talets Frankrike ger prov på en 
sådan indelning av manlig och kvinnlig konsumtion. Auslander lyfter fram 
samlande, framför allt samlande av konst, som ett typiskt manligt sätt att 
konsumera. Att samla var en konsumtionspraktik som då ansågs vara mer 
individuell, kreativ och autentisk än kvinnornas i praktiken snarlika kon-
sumtion av möbler.⁹

Trots uppdelningen i manliga och kvinnliga avdelningar förknippades 
varuhusmiljön som helhet med kvinnlighet. Den stora ljusgården omringa-
des ju av damavdelningar, och även färgerna och inredningen i huset för-
stärkte den kvinnliga kodningen. En möjlig förklaring till varför herravdel-
ningarna skildes från damavdelningarna är att varuhusledningen menade att 
män och kvinnor konsumerar olika saker och praktiserar olika sätt att hand-
la. Man ansåg att herrpubliken behövde få sinnesro i en annars så kvinnligt 
dominerad omgivning när de gjorde sina inköp. Direktören Gunnar Ern-
mark skrev att uppdelningen berodde på att »herrpubliken ej önskar blanda 
sig med dampubliken«.¹⁰ Senare, under 930-talet, började varuhuset även 
införa herrkvällar då alla damer var portförbjudna under några timmar.¹¹

Ragnar Sachs, senare direktör på NK, skrev en uppsats om »Det moder-
na varuhuset« i handboken Handel och industri (927) där han behandla-
de problemet med avdelningarnas placering. Att skapa en speciell herrsida 
med egen ingång motiverades i princip med att män ville handla snabbare 
och mer målmedvetet än kvinnor och därför behövde en separat, »lugnare« 
miljö.¹² Platsen och dess utformning implicerade alltså en viss tolkning av 
manligt och kvinnligt sätt att konsumera / handla. Det manliga sättet stod 
för den snabba och effektiva, med ett annat ord rationella konsumtionen, 
medan den kvinnliga stilen ansågs vara njutningsinriktad, tidsslösande men 
ibland hetsig och impulsiv, alltså både hedonistisk och irrationell.¹³

Inte nog med att NK:s »herrsida« hade egen ingång och var rumsligt skild 
från kvinnornas avdelningar; raksalongen kunde man nå direkt från gatan, 
snabbt och funktionellt, medan frisör- och skönhetssalongen för kvinnor 
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NK:s Läsesalong 95. Den blev så småningom »ett alltför gouterat tillhåll för  
mindre önskvärda ›kunder‹ « (Kompanirullan 935:9, s. 4) och avskaffades därför i 

början av 920-talet. NK:s arkiv, Föreningen Stockholms Företagsminnen.

placerades högt upp i huset. Meningen var att de kvinnliga kunderna först 
skulle ströva genom andra avdelningar. Samma princip gällde för dubble-
ringen av blomsteravdelningen. En liten blomsterbutik vid herrsidan hade 
egen ingång, och en annan avdelning för blommor och växter, utformad 
som en vinterträdgård, placerades i anslutning till livsmedelsavdelningen 
på fjärde våningen. Läsesalongen och det lilla vilorummet »med bekväma 
schäslonger« var ämnade för kvinnliga kunder. I NK:s tidiga marknadsföring 
av själva varuhuskonceptet var, som jag har visat, två argument framträdan-
de. Dels gjordes varuhuset till en plats för den rastlösa moderna människan: 
allt kunde köpas där utan onödigt slöseri med tid och egna krafter. Dels var 
varuhuset en sagovärld, ett ställe där kunden mållöst skulle vandra runt och 
hållas kvar av alla frestelser och bekvämlighetsanordningar.¹⁴ När man tittar 
på avdelningarnas rumsliga planering blir det tydligt att det första argumen-
tet huvudsakligen riktades till män och det andra till kvinnor. Om det sedan 
var så att rätt kundgrupp tog till sig de rätta principerna är en annan fråga.

Förutom tesen om stereotypiseringen av kvinnligt och manligt hävdar 
vissa utländska forskare att kvinnan blev en vara i konsumtionens nya värld. 
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Det brukar talas om konsumtionens sexualisering, om att kvinnokroppen 
gjordes till ett sexuellt objekt i varuhuset: i skyltningarna, katalogerna och 
reklamen. Kvinnorna förutsattes konsumera kläder, kosmetika, smycken 
och liknande för att göra sig själva åtråvärda för männen.¹⁵ I materialet från 
NK finner man vissa inslag som kan tolkas i sådana termer. En bra bit in på 
900-talet användes till exempel mest bara kvinnliga skyltdockor, och dam-
underkläder exponerades i skyltfönstren.¹⁶

Även vissa texter som beskriver kvinnliga kunders beteende i varuhuset 
speglar en föreställning om kvinnor som konsumtionsvaror för män. En 
sådan föreställning parades ofta med en karakterisering av den kvinnliga 
konsumenten som ytlig, dum och därför egentligen ganska passiv. Gail 
Reekie har studerat så kallad »försäljningslitteratur« från australiensiska 
varuhus i början av 900-talet, alltså texter som beskrev hur personalen bör 
behandla kunderna och hur kunderna beter sig. Hon har konstaterat att 
den kvinnliga konsumenten där presenterades som lättmanipulerad, styrd 
av sina passioner, dum och passiv, medan mannen sågs som rationell, logisk 
och aktiv.¹⁷

Den engelska litteraturhistorikern Rachel Bowlby hävdar också, även om 
hon inte skriver specifikt om varuhus, att det tidiga 900-talets skrifter om 
försäljning och marknadsföring framställde den irrationella, passiva och slö-
sande konsumenten som en feminin figur och den rationella, aktiva och 
sparande konsumenten som en manlig. Bowlby tolkar den nya konsum-
tionskulturens fantasivärldar som ett medel för män att förföra och utnyttja 
kvinnor. Konsumismen sågs i skönlitteraturen under sent 800-tal och kring 
sekelskiftet som ett uttryck för »feminine impulsiveness and irrationality«, 
konstaterar den amerikanska litteraturvetaren Rita Felski.¹⁸

Och visst finns det exempel på sådana föreställningar även i det svenska 
materialet. I ett kåseri i NK:s Egen Tidning från 95 beskriver författaren en 
varuhuskund som sitter bredvid honom i sodabaren: »… en 0 000 kronors-
dam av exklusiv Strandvägspalatstyp, en sådan där lyxartikel till fru, vars toa-
lett årligen kostar den lycklige mannen 0 000 kr.« Författaren uppfattar alltså 
denna kvinnliga kund som en konsumtionsvara, en »lyxartikel«. Dessutom 
avslöjas i fortsättningen av artikeln att han automatiskt betraktar henne som 
någon med mycket begränsad intellektuell förmåga och intressen. Han själv 
funderar kring världsomfattande kommunikationer som möts i storstaden 
och i varuhuset, medan hon, enligt skribenten, bara tänker på sig själv och 
den nästa shoppingturen: »Och medan en lycklig suck över mitt ungkarls-
stånd banar sig väg ur mitt bröst, sjunker jag åter i mikrokosmiska drömmar 
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NK:s blomsteravdelning/vinterträdgård. Teckning från 95.  
NK:s arkiv, Föreningen Stockholms Företagsminnen.

av ett slag, som förmodligen aldrig grumlat min charmanta grannes klara, 
molnfria himmel.«¹⁹ Liknande nedlåtande skildringar av kvinnliga konsu-
menter hittar man i skönlitteraturen och i skämttidningar – men då inte spe-
cifikt relaterade till NK.²⁰ Sigfrid Siwertz beskriver i sin varuhusroman från 
920-talet biträdande varuhusdirektören Asklöfs syn på kvinnor så här:

Souschefen låg och ryckte på axlarna. Han hade lett många svala leenden åt 
kvinnornas dårskaper dock utan all protest. Dessa dårskaper var nödvändiga. 
De ingick i varuhusets kalkyler. Och varför skulle just hans fru vara olik alla de 
andra? Nej, han hade själv velat ha dockan dyr och nu var hon dyr.²¹
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Kvinnan skildras här som en lyxälskande, dåraktig och impulsiv konsument, 
som inte själv kalkylerar och därför är ett lätt offer för varuhusets kalkyler. 
I den negativa bilden framställdes alltså kvinnan både som irrationell och 
som hedonistisk och därför lätt att utnyttja.

Denna bild av den kvinnliga konsumenten hörde inte enbart till den kå-
serande lättsamma litteraturen och till skämttidningarnas spalter. I den tidi-
gare nämnda uppsatsen om »Det moderna varuhuset« skriver Ragnar Sachs 
om »kvinnliga svagheter« och om att mannen, till skillnad från kvinnan, »på 
förhand vet vad han skall köpa«. Ett sent exempel är när ekonomen Kurt 
Samuelsson i sin historik om NK från 952 som en självklarhet behandlar 
tesen att kvinnor är mer benägna att påverkas av reklamen och utveckla 
»behov som tidigare inte funnits«.²² Att en sådan bild av den kvinnliga kon-
sumenten kontra den manliga existerade – i Sverige liksom i utlandet – kan 
inte förnekas. Men frågan är om detta var den enda modellen för kvinnlig 
konsumtion i varuhuset.

Den hotfulla konsumtionen
Jag har ovan visat att det finns stöd i källmaterialet för en tolkning av varu-
huset som en institution där könsstereotyper reproducerades och befästes. 
Men om nu denna tolkning gäller, blir det svårt att förklara den oro som 
kan spåras i samtidens reaktion på kvinnors konsumtion och deras vistande 
i varuhusmiljön. Många av de samtida (manliga) skribenterna ger visserli-
gen en stereotyp och ofta nedlåtande skildring av kvinnor som konsumen-
ter, men de uttrycker också en tydlig rädsla för den nya konsumtionskultu-
ren som varuhuset erbjöd. Man ansåg att det handlade om farliga passioner 
hos kvinnan, vilka var ett hot mot hemmet och familjen och riskerade att 
förändra könens relation till varandra. Svenska Dagbladets reporter skrev i 
samband med presentationen av varuhuset 95 att

… pessimisten anar onda anslag mot sin hemfrid och husfrid. Hvem räknar 
alla de försenade middagar i familjekretsen, hvem alla de vackra men onödi-
ga hattar som komma att sira klädkammare och garderober denna höst! Hur 
mången huslig lycka skall icke skakas i sina grundvalar … !²³

Om hemmet och familjen uppfattades vara i fara på grund av varuhuset, då 
kan inte påståendet att könsstereotyper och därmed kvinnans underord-
ning bekräftades av varuhuset tas för givet. Andra förklaringar måste också 
testas.
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Kvinnans köplusta beskrevs av vissa samtida betraktare som en farlig och 
okontrollerad lidelse, och inte sällan gjordes associationer till erotiskt begär. 
Historiker och litteraturhistoriker har illustrerat denna sexuella aspekt med 
hjälp av skönlitteraturen. Émile Zolas roman Damernas paradis har citerats 
återkommande. Zola beskriver kvinnornas möte med varuhuset och deras 
begär efter varorna som en sexuellt laddad upplevelse.²⁴ Det finns även ett 
svenskt skönlitterärt exempel på hur kvinnornas shoppande i varuhus sågs 
som ett hot och hur det fick vissa erotiska förtecken. Man finner det i Sig-
frid Siwertz roman Det stora varuhuset, som till skillnad från Zolas roman 
dateras från den undersökta tidsperioden:

Publiken bestod till fyra femtedelar av damer. Och hos alla – de drömmande, 
de ivriga, de beslutsamma – märktes en viss ljus upphetsning, något visionärt 
i blicken. De var gripna av den oemotståndliga köpfebern, antingen det nu 
gällde en stuvbit eller en broderad, indisk schal. […] Även en stackars hygglig 
Marta föll för platsens förtrollning […] Ja, här var platsen för grymma sam-
mansvärjningar för männens magar och kassor. […] Med ett uppspelt glittran-
de leende förråddes familjeförsörjarna åt bekymret och sömnlösheten.

En dialog anspelar på det sexuella hotet i konsumtionen:

–  Men söta Maud, har du verkligen råd att köpa så förfärligt dyra saker?
–  Kära du, Fritz kan gärna ha något att grubbla på om nätterna. Då låter han 
mig vara i fred.
[…] De värsta slöserskorna är ofta de som gärna väcker mannens åtrå, fast de 
ej har någon lust att tillfredställa den.²⁵

Siwertz använder ord som »köpfeber«, »förtrollning« och »uppspelt« för 
att beskriva det okontrollerade och fantasibetonade i konsumtionen, och 
han ser i kvinnors konsumtion ett hot mot männen. Hotet riktas både mot 
familjens ekonomi och vardag och mot sexualiteten. Här finns det en möj-
lighet att tolka konsumtionens »sexualisering« på ett annat sätt än det jag 
visade exempel på i föregående avsnitt. Här handlar det inte om att kvinno-
kroppen förvandlas till ett sexuellt objekt i konsumtionens värld. I stället 
kan rädslan för konsekvenserna av kvinnors nya konsumerande kopplas till 
sexualiteten. Kvinnors begär efter varorna beskrivs av Siwertz som en ag-
gressiv form av sexualitet som sätter konsumtionsvarorna före männen.

I de citerade texterna anspelas gång på gång på kvinnors hedonism, men 
också på deras irrationalitet. Irrationalitet var naturligtvis en ofta förekom-
mande stereotypisering av det kvinnliga kontra det manliga förnuftet. Man 
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skulle kunna invända att det här inte handlar om något annat än den gamla 
rädslan för den irrationella kvinnan. Men jag anser att anledningen till den 
kännbara rädslan inte var det irrationella beteendet i sig, eller åtminstone 
inte enbart det. Dessa oroliga reaktioner döljer något mer. Dels kan man 
säga att varuhuset institutionaliserade kvinnornas uppfattade »irrationali-
tet« och att denna därmed fick ganska hög status. Dels kan det ha funnits 
andra orsaker till oron.



108 DEL II: VARUHUSET NORDISKA KOMPANIET 902–939

Forskare som har studerat synen på konsumtion i andra länder har näm-
ligen också uppmärksammat rädslan för den nya konsumtionskulturens 
verkningar. Historikern Daniel Horowitz skriver om kritiken mot konsum-
tionssamhället i USA, och pekar på att rädslan för att människor förlorar 
självkontrollen och strävar efter »falska njutningar« uttrycktes i en rad kri-
tiska texter i början av 900-talet. Han kopplar dock inte ihop denna rädsla 
med kvinnornas konsumtion. Det gör däremot litteraturvetaren Rita Felski, 
som skriver om »konsumtionens demonisering« i skönlitterära skildringar. 
Felski tolkar den både som en kritik mot kapitalismen projicerad på kvin-
norna, och som en kvinnofientlighet uttryckt genom kritiken mot kapita-
lismen.²⁶

Hon kan ha rätt. Hennes tolkning är dock fortfarande för allmän, menar 
jag, och skulle passa för många fenomen utöver konsumtionen. Det är dess-
utom troligt att även rädslan för något nytt överhuvudtaget och den tradi-
tionella moraliserande kritiken mot slöseri, handel och försäljning också 
återfinns i denna kritik av kvinnors konsumtion. Men inte bara det. Texter-
na visar även mäns rädsla för att förlora auktoriteten över kvinnor. Detta ut-
trycks ibland i sexuella termer, som ovan hos Siwertz. Kvinnorna i varuhuset 
uppfattades visa utmanande prov på sexuell autonomi. Den engelska histo-
rikern Mica Nava talar till och med om »men’s fear of being diminished, 
swamped and consumed«, alltså männens oro över att i kvinnans ögon 
bli överskuggade av konsumtionen och själva förvandlas till konsumtions-
varor.²⁷ Kvinnor bryter mot samhällets rådande strukturer genom att kon-
sumera samtidigt som de egentligen bara – om än i nya former – fortsätter 
att praktisera en traditionellt kvinnlig syssla. På vilket sätt de gör detta kom-
mer att visas i de följande avsnitten.

Men majoriteten av forskare som har skrivit om varuhus har inte lagt vikt 
vid att tolka den rädsla som kvinnornas konsumtion uppenbarligen väck-
te. Tvärtom, de verkar instämma i de oroligas kör. Det var den irrationella 
(dvs. impulsiva, upphetsade och dumma) hedonisten som av dåtiden måla-
des upp som hotfull, och det är just hon som av några av dagens historiker 
ses som bevis på konsumtionens manipulerande kraft. Rosalind Williams, 
till exempel, betraktar den gängse bilden av den impulsiva och fördummade 
kvinnliga hedonisten i de dåtida beskrivningarna som en någorlunda kor-
rekt spegling av verkligheten. Hon ser de få initiativ till en organiserad kon-
sumentrörelse som ändå fanns i Frankrike under tidigt 900-tal som försök 
att tvätta bort »skammen«. Kvinnors hedonistiska shopping i varuhus blir 
således i Williams tolkning något negativt och förkastligt, manipulerat, irra-
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tionellt och passivt. Kvinnor som konsumenter blir enligt henne aktiva och 
autonoma först när de väljer »verklighet framför fantasi«.²⁸

Hur avancerade deras analyser annars än är, accepterar alltså Williams och 
även Reekie i princip den fördomsfulla kopplingen mellan hedonistisk och 
irrationell konsumtion som en rimlig beskrivning av människors handlande. 
Kvinnor är, hävdar de, manipulerade och därför också irrationella i konsum-
tionens / varuhusets värld. Det enda sättet att göra motstånd är att ägna sig åt 
just rationell konsumtion, d.v.s. att hushålla med tid och pengar, och endast 
uppfatta konsumtionen instrumentellt. En sådan konsumtion har då mer ka-
raktären av arbete än av nöje. Den är mer asketisk än hedonistisk. Deras slut-
sats blir att den hedonistiska konsumtion som de tidiga varuhusen inbjöd till 
per definition gjorde kvinnorna irrationella och därför förtryckta.

Dessa forskare ägnar alltså inte mycket uppmärksamhet åt att tolka den 
oro som finns i dåtidens beskrivningar av kvinnors konsumtion. Men denna 
oro är viktig att uppmärksamma. Rädslan för att kvinnornas intåg i de nya 
konsumtionsmiljöerna hotade hemmet och könens relation till varandra går 
inte riktigt ihop med vår tids tolkning att varuhuset fixerade och förstärkte 
könsstereotyper och därmed hierarkin mellan könen. Hur man än tolkar de 
olika uttrycken av denna rädsla verkar det som om vi måste söka vidare i 
analysen av konsumtionen. Bilden måste nyanseras. Vad var det egentligen 
de samtida betraktarna var oroliga för? Saken blir klarare om man även be-
lyser de möjligheter som varuhuset faktiskt erbjöd.

Den positiva bilden
Varuhuset kan också tolkas som en institution med emancipatorisk ver-
kan.²⁹ För det första erbjöd Nordiska Kompaniet, liksom varuhusen i all-
mänhet, arbets- och karriärmöjligheter för kvinnor, även för kvinnor ur de 
lägre klasserna. Många av försäljarna var kvinnor. Även om de inte fick de 
allra högsta posterna, kunde de avancera till avdelningschefer och inköpare, 
med hög lön (förvisso lägre än männens på motsvarande poster) och stort 
ansvar. NK anordnade redan från år 97 kurser för varuhusets anställda. 
Majoriteten av deltagarna var unga flickor, som på det sättet kunde skaffa sig 
en handelsutbildning.³⁰ År 99 bildades också en studiecirkel för kvinnliga 
anställda. Den inriktade sig främst på aktuella frågor om kvinnornas poli-
tiska medborgarskap.³¹

I personaltidningen Kompanirullan dyker många starka kvinnofigurer 
upp från varuhusens värld. Tidningens redaktörer var kvinnor och många 
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av skribenterna och tecknarna likaså. I artiklarna intervjuades ofta intres-
santa karriärkvinnor och utländska varuhusrepresentanter i chefsposition. 
Skönhetsexperten Elizabeth Arden presenterades i flera artiklar som en 
framgångsrik kvinnlig företagare som börjat sin karriär som försäljerska.³² 
Personaltidningens företagsamma kvinnliga förebilder hade även vardagliga 
motsvarigheter inom NK. Jag har nämnt de kvinnliga avdelningscheferna. 
Fler företagsamma kvinnor i karriären möter man om man studerar 
direktionssammanträdesprotokollet. Modetecknaren och designern Lola 
Froriep förhandlade exempelvis med direktionen inte bara om högre lön 
åt sig själv utan även åt sin man, som också var anställd på NK, dock i lägre 
position.³³

Varuhusets goda karriärmöjligheter för kvinnor uppmärksammades även 
av skönlitterära författare. Ett tydligt exempel är Waldemar Hammenhögs 
roman från 938 om ett fiktivt Stockholmsvaruhus. Romanens varuhuschef, 
Resch, väljer medvetet kvinnliga medarbetare före män. Han tror nämligen 
på kvinnornas snabbt ökande makt i samhället liksom i modebranschen:

Mycket på grund av denna övertygelse om kvinnans blivande maktställning 
hade Resch också brutit med vanan att företrädesvis anställa manliga inköps-
chefer. Han hade tagit risken, och när han fann herr Svenssons [en av få manli-
ga avdelningschefer i romanen] like på Underklädersavdelningen skulle denna 
kvinna få rycka in där så fort som möjligt, ty hon skulle ha framtiden för sig i 
högre grad än mannen.³⁴

Hammenhögs fiktiva varuhuschef litar uppriktigt på kvinnornas kompetens 
men tvekar samtidigt inte att även utnyttja kvinnomaktens reklamvärde. 
Han ordnar så att hans nytillträdda kvinnliga disponent (biträdande varu-
huschef ) intervjuas i en kvinnosakstidskrift. Förhoppningen är att locka tid-
ningens läsare, kvinnosakskvinnorna, till modehuset.³⁵ Samma varuhuschef 
överlämnar sedan ansvaret för hela rörelsen till sin kvinnliga disponent.

Romanen målar visserligen upp en idealiserad bild, men även i det övri-
ga källmaterialet tyder, som jag har visat ovan, mycket på att kvinnor från 
900-talets första decennier fick möjlighet att vara med och forma konsum-
tionens nya miljöer och kultur.

För det andra, och detta är ur konsumtionsaspekten ännu viktigare, funge-
rade de tidiga varuhusen – och även NK – som offentliga arenor i den ur-
bana miljön, som platser där kvinnor redan kring sekelskiftet fritt kunde 
vistas utan manligt sällskap. För kvinnor ur främst medelklassen öppnades 
genom varuhusen en väg in i moderniteten. Detta har uppmärksammats 



1115. DAMERNAS MOTSÄGELSEFULLA PARADIS

av både konsumtions- och genusforskningen. Den amerikanska genushisto-
rikern Judith Walkowitz skriver att kvinnors inträde i det offentliga rum-
met kunde ske på två sätt i det sena 800-talets London. Antingen styrde 
de som filantroper stegen mot East Ends fattiga arbetarkvarter, eller också 
promenerade de mot West Ends shoppingområde.³⁶ Andra forskare, som 
den tidigare citerade Mica Nava, står för en liknande uppfattning om de 
nya konsumtionsmiljöernas betydelse för kvinnor: Kvinnor fick nya möjlig-
heter till nöjen, nya uppslag till egna drömmar och fantasier. I varuhusen 
blev kvinnorna moderna »flanörer« som kunde observera omvärlden och 
förbli osedda. Drömmar kunde konstrueras utan förpliktelsen att köpa, skri-
ver Nava. Det handlade dessutom inte bara om nya nöjen och upplevelser; 
kvinnor tillskrevs också kompetens och makt på konsumtionens område.³⁷ 
Kvinnors konsumtion i varuhus tolkas således av flera forskare som kreativ 
och självständig. Även sådana tolkningar får stöd i materialet om Nordiska 
Kompaniet. Jag kommer att visa detta i de avsnitt som följer. Innan jag fort-
sätter med analysen av det svenska materialet vill jag göra några teoretiska 
och metodologiska reflektioner.

En jämförelse mellan olika tolkningslinjer i forskningslitteraturen om 
varuhus tyder på att den teoretiska förutsättningen för en emancipatorisk 
tolkning av varuhuset ligger i att man inte kopplar hedonism till irrationa-
litet. Nava ser, till skillnad från Williams och Reekie, som positivt att kvin-
nor i varuhusen kunde erfara både »independence, fantasy, unsupervised 
social encounters« (dvs. det som traditionellt har förknippats med hedo-
nism) och »rationality, expertise, financial control« (dvs. det som uppfattats 
som den rationella sidan av konsumtionen).³⁸ Man skulle kunna tolka detta 
så att även den hedonistiska konsumtionen här ses som rationell, och där-
för inte nödvändigtvis förtryckande. För att kunna hävda konsumtionens 
emancipatoriska potential måste hedonistisk konsumtion omdefinieras. 
Fantasier, drömmar och socialt liv inom varuhuset behöver man inte tolka, 
som Williams eller Reekie gör, som tecken på manipulerad och irrationell 
konsumtion. I stället kan man med Nava betrakta varuhuset som en plats 
»[that] offered a language to imagine a better future«. Här omvärderas allt-
så betydelsen av nöjen och drömmar i samband med konsumtionen.³⁹ Kon-
sumtion som huvudsakligen är inriktad på nöjen och drömmar behöver inte 
implicera brist på autonomi eller manipulation och därför också förtryck. Å 
andra sidan kan Navas positiva tolkning framstå som ensidig, då hon anser 
att kvinnornas hedonistiska konsumtion i de tidiga varuhusen alltid är ratio-
nell och emancipatorisk.
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Granskningen av sekundärlitteraturens tolkningar av varuhusets kultu-
rella och sociala betydelse avslöjar dessutom två möjliga fällor i analysen 
av denna typ av material. En första fara är att man som forskare i sin tolk-
ning tar över den bild som varuhuset velat visa upp av sig självt. Det är 
lätt hänt, eftersom även varuhuset självt, så som jag har visat i kapitel 2, 
laborerade med varuhuskonceptets kulturella betydelse. Den andra faran 
är att man automatiskt avvisar de tolkningar av varuhusets betydelse som 
dåtiden serverade, med hänvisning till att dessa är produkter av en sofisti-
kerad marknadsföring och kommersiellt imageskapande. Exempelvis har 
de uttalade feministiska ambitionerna hos Gordon Selfridge, ägaren till det 
stora Londonvaruhuset, framställts och avfärdats av forskare som en fram-
gångsrik reklamstrategi.⁴⁰ Med all sannolikhet handlade det om reklam. Det 
gör det dock inte mindre viktigt, om man analyserar varuhusets, och inte 
människan Selfridges, betydelse för kvinnor.⁴¹

NK:s nya varuhus mottogs positivt av kvinnliga konsumenter, så långt detta 
går att se i det sparsamma källmaterial som finns att tillgå. De kvinnliga 
skribenter som 95 kommenterade det nya Nordiska Kompaniets olika 
möjligheter uppskattade bland annat barnpassningen (en »leksyster« på 
leksaksavdelningen tog hand om kundernas barn) och att varuhusets livs-
medelsavdelning även sålde färdiga rätter.⁴² Livsmedelsavdelningen, som 
alltså uppmärksammades redan 95, kopplades senare ihop med drömmen 
om befrielsen från den traditionella hemmafrurollen. År 930 publicerades 
i personaltidningen Kompanirullan ett kåseri, förmodligen författat av en 
före detta kvinnlig anställd, där en dröm skildrades. Författarinnan drömde 
om att slippa julbestyren genom att få hem allt färdigt från NK. Visserligen 
var det bara en dröm, men hon skrev: »Ingen husmor åtar sig väl i vår funk-
tionalistiska tid allt det arbete och besvär, som forna tiders kvinnor lade ned 
i julbestyr. Detta vet naturligtvis NK.«⁴³

Konsumtionssamhället befriade naturligtvis inte automatiskt kvinnorna 
från hushållsarbetet. Det kan också förstås som att det nya samhället till-
delade dem en ny hemmafruroll, eller som vissa hävdar, fråntog dem deras 
traditionella kompetens.⁴⁴ Det som är viktigt under denna tidiga period är, 
menar jag, att varuhuset visade upp en ny möjlighet för kvinnorna. Även om 
det säkert inte var många familjer som regelbundet köpte hem färdiga mid-
dagar, fanns där en modell eller en dröm att relatera till.⁴⁵

Det som berömdes med störst entusiasm i det nya NK 95 var dock varu-
huset som mötesplats för kvinnor, alltså en offentlig arena med kvinnliga 
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förtecken. Kvinnotidskriften Idun uppmärksammade hur lämpligt NK:s 
terum var för yrkessammanträden för kvinnliga journalister. Även för pri-
vata möten var villkoren helt andra i varuhusets lunchrum än någon annan-
stans: »Här är en plats, där damerna ta en herre med sig och icke som på 
övriga Stockholmsrestauranter tvärtom.«⁴⁶

Ännu viktigare var att kvinnor, och här menas nu medelklassens kvinnor, 
kunde träffa varandra på en offentlig plats, och inte behövde stanna kvar i 
hemmet och bjuda eller bjudas hem av väninnor. Så skriver en annan kvinn-
lig skribent 95:

Kompaniet [har] fyllt ett tomrum, som vi [stockholmskor] måhända först nu 
efteråt riktigt kommit underfund om att det verkligen funnits. Vi ha äntligen 
fått den mötesplats, som vi hittills saknat, en plats i stilfull omgivning, där vi 
kunna stämma möte med våra goda vänner, […] prata med varandra i lugn 
och ro och luncha i all gemytlighet utan att förpliktelserna och tacksamhets-
skulden alltid behöver vara större på den ena än på den andra sidan. […] Hur 
som helst, så behöver man [aldrig] känna sig illa till mods eller riskera att bli 
uttittad, om man till äventyrs saknar det manliga sällskap, som ju på vanliga 
restauranger anses nära nog obligatoriskt. Hand på hjärtat, min nådiga, är det 
inte bra roligt att kunna känna sig fri från »manligt beskydd« någon gång?⁴⁷

Dessa citat visar att varuhuset för kvinnor faktiskt innebar nya och spän-
nande möjligheter, som inte helt stämde överens med den traditionella ord-
ningen med kvinnan i hemmet och mannen i offentligheten, kvinnan som 
passiv och mannen som aktiv. Dessa kvinnliga skribenter beskriver NK näs-
tan som en kvinnlig klubb. Typiskt nog spelade dessutom ofta kvinnliga 
musiker i lunchrummet.⁴⁸ Varuhuset blev ett viktigt inslag i den moderna 
urbana miljön. Det fungerade som en offentlig kulturell institution. De åter-
kommande kulturella evenemangen, konserter och utställningar, gav huset 
hög status. Och denna institution riktade sig huvudsakligen, om än inte en-
bart, till kvinnor. Varuhuset erbjöd alltså kvinnorna en möjlighet att bli akti-
va och självständiga deltagare i den nya konsumtionskultur som växte fram 
där och som blev en självklar del av det moderna samhället.

Även Gail Reekie skriver att kvinnor och kvinnorörelsen i Australien i 
början av 900-talet var positiva till varuhuset och den nya konsumtionskul-
turen. Reekie tvingas dock förklara detta som en brist på kritiskt sinne och 
som »women’s acceptance of the naturalness of separate spheres«.⁴⁹ Men i 
de nyss återgivna citaten om NK är det tydligt att varuhuset uppskattades 
just som offentlig plats, som en möjlighet att lämna hemmet, och som ett 
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ställe dit kvinnorna tog männen och inte tvärtom. NK var alltså en institu-
tion som bröt ned gränserna mellan de separata könssfärerna, trots att nya 
gränser också skapades i varuhuset. Richard Sennett och andra har hävdat 
att varuhus och köpcentra, ja konsumtionskulturen överhuvudtaget, priva-
tiserar det offentliga rummet.⁵⁰ Det är delvis sant även för Nordiska Kompa-
niet. Men NK:s exempel visar samtidigt att det motsatta också kan stämma. 
Kvinnors möten och mellanhavanden hade länge varit hänvisade till den 
privata sfären. På varuhus och andra liknande platser kunde dessa möten 
flyttas ut i offentligheten.
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Självsäkra kvinnor och förvirrade män i varuhuset
Detta om varuhusets möjligheter. Men hur såg man på de kvinnliga och 
de manliga kundernas beteende i varuhuset? Vad visar den svenska »för-
säljningslitteraturen«, de berättelser om kunder och kundtyper som man 
finner i personaltidningen, i instruktionsböcker för personalen och i varu-
husets andra publikationer? Stämmer den bild som flera utländska forskare 
har presenterat av de oreflekterade, ytliga och lättmanipulerade kvinnliga 
konsumenterna?

Man kan, som jag har visat, visserligen hitta berättelser om hysteriska 
eller lättfrestade kvinnliga kunder med okontrollerad köpimpuls. Det är 
dock inte alls den kundtyp som dominerar i personaltidningens berättelser. 
Här möter man oftare kvinnor som vet vad de vill ha, som väljer med stor 
noggrannhet och väger önskningar mot kvalitet och pris. En del av dessa, 
framför allt de som bäst lyckas utnyttja den extra service som varuhuset er-
bjuder, kategoriseras som besvärliga kunder. De provar för mycket, vill se för 
många varor eller tar hem varorna för påseende och köper ändå inte till slut. 
Att dessa kunder fick så stort utrymme i personaltidningens spalter kan del-
vis förklaras med att de krävde mest uppmärksamhet av personalen. Det är 
hur som helst tydligt att den viljelösa, svaga och lättmanipulerade kvinnliga 
kunden inte var den mest typiska i just detta material.⁵¹

De berättelser som behandlar manliga kunders beteende, ibland ställda 
mot kvinnliga kunders, är kanske de mest avslöjande. Det är nämligen så att 
män i detta sammanhang framställs som svagare, mer lättlurade och mer 
undergivna än kvinnor. Deras manipulerbarhet och obestämdhet paras vis-
serligen med en viss motvilja hos dem, åtminstone på ytan, mot konsumtion 
överhuvudtaget. De manliga kunder som figurerar i personaltidningens ar-
tiklar är inte alls känslomässigt oberörda rationella konsumenter, tvärtom. 
Till exempel kan man i en artikel från 930, där författaren gör betraktelser 
över folkströmmen in och ut genom NK:s svängdörrar, läsa:

Somliga träda ut med belåtna miner, glada och nöjda med sitt inköp, andra vack-
la ut med ett förvirrat, litet generat uttryck, ofta herrar, som kanske någon liten 
söt expedit fördrivit huvudet på och lurat att köpa för vida mer, än de egentligen 
tänkt sig. Damerna, av naturen överlägsna herrarna i »shopping«, ha nästan un-
dantagslöst ett lugnt, oberört yttre, då de glida ut genom svängdörren.⁵²

I en artikel från 95 framträder en viss kluvenhet hos den manliga kun-
den. Den manliga författaren skriver om sitt besök på NK. Först uttalar han 
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sig rätt nedlåtande om kvinnors konsumtion men sedan hämtas han av sin 
fästmö och följer henne från den ena avdelningen till den andra »som ett 
viljelöst flarn«.⁵³

I en annan artikel hävdas det att män kan intressera sig för konsumtion 
och mode även om de oftast inte vill erkänna det. Intresset hos dem väcks 
av kvinnan. »Eva lockar med sitt granna, lysande modeäpple och vi, vi stack-
ars skapelsens herrar falla, ohjälpligt, vi bita i äpplet. Vi börja titta på hur vi 
egentligen se ut, vi jämföra oss med andra, vi se vad affärerna komma med 
för nyheter. Vi intressera oss för modet, fastän vi förneka det.« Mannen vet 
inte riktigt vad han ska köpa, fortsätter artikelförfattaren; till det behöver 
han kvinnans hjälp och råd. Det påstås dessutom att mannen klär sig en-
bart för kvinnans skull, för att hon ska tycka om hans utseende. Här är det 
alltså ett exempel där det är mannen som görs till objekt, inte kvinnan. Och 
det är kvinnan som bedömer, tycker om, eller misstycker.⁵⁴ Överhuvudtaget 
avslöjar denna typ av material en föreställning om att kvinnorna introduce-
rade männen i varuhusets och konsumtionens värld och att väl där, kunde 
kvinnorna hantera dess frestelser bättre än männen. Detta är en intressant 
paradox med tanke på att varuhuset skapades och leddes av män.

I dåtida svenska skönlitterära beskrivningar som utspelar sig i varuhus-
miljö framställdes varuhusägare och chefer som feminina eller atypiska 
manliga figurer. I Hjalmar Bergmans roman från 924 finner man en kvinn-
lig chef, fru Ingeborg, och i Siwertz roman från 926 en judisk varuhusäga-
re, Goldman, med en rad »omanliga« drag, som exempelvis känslosamhet. 
I en tredje roman, Hammenhögs Det är bara ovanan, damen! från 938 be-
skrivs både en judisk manlig chef och en kvinnlig disponent. Den judiske 
ägarens »omanlighet« är markerad flera gånger i romanen. Han beskrivs 
återkommande som den »lille« juden (någonting som också speglar tidens 
antisemitiska strömningar) och lyckas inte vinna den kvinnliga motpar-
tens kärlek även om han vinner hennes respekt. Till saken hör dock att den 
kvinnliga chefen i samma roman, fröken Anna Sevardt, omväxlande presen-
teras som okvinnlig och som en förebild för en ny generation kvinnor.⁵⁵

Även Ragnar Sachs slår i sin tidigare citerade uppsats om varuhuset hål på 
sin egen argumentation om att män är mer rationellt medvetna konsumen-
ter än kvinnor. När han skriver om avdelningarnas rationella placering som 
skulle tilltala män, tilläger han att »det ligger ett psykologiskt moment« även 
i en sådan placering, exempelvis att visa kravatterna bredvid skjortavdelning-
en. Även de manliga kunder som värdesätter snabba och effektiva inköp av på 
förhand bestämda varor, kan »understundom falla offer för frestelsen«.⁵⁶
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Jag vill inte hävda att dessa ovan presenterade kvinnliga och manliga 
kundfigurer nödvändigtvis hade motsvarigheter i verkligheten. Men om 
man vill tala om vilka modeller som fanns för kvinnlig och manlig konsum-
tion, hur man tänkte och i vilka termer man talade om kvinnors och mäns 
beteende i varuhuset, är det viktigt att beakta dessa berättelser. Även om 
personaltidningens artiklar helt skulle vara styrda uppifrån, vilket förmod-
ligen inte var fallet, är sådana framställningar intressanta. Genom att ställa 
dessa bilder mot den stereotypiserande indelningen av varuhuset i en man-
lig och en kvinnlig del, eller mot kvinnokroppens exponering i skyltningen, 
får man en mer nyanserad, till och med motsägelsefull, bild.

Jag menar därför att det vore fel att ensidigt betrakta varuhusets kvinnliga 
kunder som konsumtionens passiva objekt. I varuhuset återspeglades visser-
ligen kvinnornas underordning i samhället. Det var också kvinnornas under-
ordnade position som gjorde dem till konsumenter, men som konsumen-
ter var de inte längre underordnade. Inom varuhuset var kvinnor friare och 
hade mer makt än i samhället utanför, åtminstone under varuhusets första 
period.⁵⁷ Kvinnor fick genom varuhuset nya möjligheter att uttrycka och 
legitimera individuella önskningar. Dessutom förvärvade de, och erkändes 
ha, kompetens, även om det område de hade kompetens på, konsumtionens 
och »shoppingens« område, ofta nedvärderades. Dess värde var dock större 
just i varuhuset än någon annanstans. Shoppingen professionaliserades på 
NK vid slutet av 920-talet, då det infördes en ny service. En liten avdelning, 
ledd av »Fru Shopman«, utförde shoppinguppdrag, även opreciserade så-
dana, åt kunderna. Föreståndaren och de anställda var kvinnor. Avdelnings-
föreståndarens fiktiva namn visar att sakkunskapen på detta område nu till-
skrevs kvinnorna, inte bara i praktiken utan också i teorin.⁵⁸ Detta berodde 
inte på att varuhuset skulle ha varit en uteslutande kvinnlig miljö. Bland 
konsumenterna fanns naturligtvis även män, men de var i minoritet, och de 
framställdes som svagare och mindre kompetenta än kvinnorna.

Jag har ovan visat att i varuhusets utformning och i ledningens motive-
ringar för avdelningarnas placering speglades en bild som i mycket stäm-
mer överens med dåtida nedvärderande skildringar i skönlitteratur och 
skämtpress om den irrationella och hedonistiska kvinnliga konsumenten. 
Den kvinnliga konsumentens figur ställdes mot den rationelle och asketiske 
mannen. En sådan diskurs har utländska forskare också skildrat i samband 
med det sena 800-talets och tidiga 900-talets konsumtionskultur.

En närmare granskning av det svenska källmaterialet nyanserade detta. I 
personaltidningens kundhistorier och i en rad andra texter skildrades kvin-
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nor möjligen som hedonister, men inte som irrationella konsumenter. Män 
å andra sidan beskrevs som kanske inte särskilt intresserade av konsumtion 
från början, men som i många fall irrationella konsumenter. Varuhusets sig-
naler var alltså mångtydiga.

Symboliska gåvor
År 927 firade NK sitt 25-årsjubileum. Festligheter för personalen och för 
kunderna planerades långt i förväg. Företaget skulle fira med middag på 
Stadshuset för alla anställda. Personalen fick ett eget semesterhem. Varu-
huset skulle dekoreras med blommor dagen till ära. Alla kunder som köpte 
något under jubileumsdagen skulle få en liten minnesgåva med sig med NK-
märket ingraverat. Styrelsen bestämde sig tidigt för att herrarna skulle få 
ett tändsticksetui och barnen en sparbössa. Det uppstod dock tveksamhet 
om kvinnornas present. Verkställande direktören fick i uppdrag att »vid 
kommande sammanträde inkomma med förslag till lämplig minnesgåva till 
dam«. Att man skulle ha olika presenter för män och kvinnor betraktades 
som en självklarhet, och det är inte förvånande. Intressantare är idén man 
kom fram till. Vid sammanträdet den 28 augusti 926 löstes problemet med 
damernas jubileumsgåva. Det skulle erbjudas två alternativa presenter: »Sty-
relsen beslöt att till besökande dam skulle å jubileumsdagen utdelas antingen 
en puderdosa eller en sytub.«⁵⁹

Det är värt att notera denna obeslutsamhet och tvetydighet i fråga om 
kvinnornas gåva. Det dubbla förslaget avslöjar en kluven syn på kvin-
nornas konsumtion och önskningar och kan ses som en symbol för varu-
husets inställning. För det första tvekade man om vilken vara som skulle 
uppskattas av den kvinnliga publiken. För det andra valde varuhusled-
ningen att bejaka dualismen i synen på kvinnornas orientering gentemot 
konsumtionen. Syetuiet kan stå för en sorts asketisk (till arbete relaterad) 
konsumtion, men också för en traditionell husmoderlig kvinnosyssla. Pu-
derdosan å andra sidan är helt klart en »hedonistisk« vara, och den står 
också för en mer modern kvinnotyp. Att sminka sig var inte en självklar-
het ens 927, även om pudret var den kosmetiska produkt som användes 
mest.⁶⁰ Den kvinnliga kunden på NK kunde alltså inte entydigt definieras 
med hjälp av den symboliska gåvan, hon var inte självklart hedonistisk och 
flärdfull, inte heller nödvändigtvis asketisk och husmoderlig i ledningens 
ögon. Och naturligtvis ville företaget att minnesgåvorna skulle uppskat-
tas av alla.
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Minnesgåvornas kulturellt meningsbärande betydelse bekräftas av pres-
sens kommentarer till NK:s jubileumsfirande. För det första diskuterade 
alla tidningar de små jubileumsgåvorna. För det andra ordade ingen tid-
ning särskilt mycket om barnens och herrarnas presenter (som också skulle 
kunna tolkas symboliskt), men de kommenterade gärna de gåvor som er-
bjöds kvinnorna.

Aftonbladet skrev (den 4 januari 927) att många hade »fallit för fres-
telsen att i stället [för syetuin] säga ja tack till en puderdosa«. Hälften hade 
låtit sitt »bättre jag segra«, hälften hade burit hem puderdosan. Aftonbladet 
ger här uttryck för ett moraliskt perspektiv på hedonistisk kontra asketisk 
konsumtion.

Dagens Nyheter hade (den 5 januari 927) en annan syn på saken, även 
om tidningen också konstaterade att särskilt puderdosan hade »en strykan-
de åtgång«. Detta ansåg DN var »något som möjligen kan anses som ett bevis 
på att våra dagars kvinnor ha mera användning för puder än för nål och 
tråd«. Dagens Nyheters skribent antyder här en emancipationsaspekt, eller 
i alla fall en förändring i den allmänna synen på stereotypiska könsroller.⁶¹ 
Både moraliserandet och emancipationstanken är väsentliga i analysen av 
hedonistisk kontra asketisk respektive rationell kontra irrationell konsum-
tion och därför även i studiet av varuhusets betydelse för kvinnor.

Konsumtionens emancipatoriska kraft – med frågetecken
Kvinnornas frihet, makt och kompetens i konsumtionens och framför allt i 
varuhusets värld gjorde dem alltså till deltagare i en offentlighet i det moder-
na samhället. Denna offentlighet är naturligtvis inte densamma som med-
borgerlig offentlighet och politiskt deltagande. Det kan ändå hävdas att i 
varuhuset producerades modeller för kvinnlig frihet och makt samt för en 
ny relation mellan könen. Dessutom hände detta under en period då kon-
sumentrollen blev allt viktigare.⁶² Denna nyvunna kvinnliga frihet och makt 
inom varuhuset har av vissa forskare, bl.a. av amerikanen Jackson Lears, tol-
kats som ett substitut för »verklig« emancipation. Lears skriver om »fake 
liberation« och hävdar att den nya konsumtionsetiken »helped to defuse de-
mands for female equality«.⁶³ Denna tes står dock inte oemotsagd. Det finns 
teoretiska resonemang, även om dessa inte specifikt handlar om kvinnor, 
där det hävdas att konsumtion och en utbredd konsumtionskultur, i stället 
för att enbart ersätta eller avleda, tvärtom kan stimulera ytterligare krav och 
önskningar, även politiska sådana.⁶⁴
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Empiriska bevis för ett kausalt samband är svåra att finna, vare sig för 
den ena eller för den andra tolkningen, i alla fall under den berörda peri-
oden. Den amerikanska sekundärlitteraturen ger några sporadiska exem-
pel. William Leach beskriver det utomordentligt goda samarbetet mellan 
kvinno- och rösträttsrörelsen och några större amerikanska varuhus i bör-
jan av 900-talet. Rösträttsmöten hölls på varuhus, och affischer fick sät-
tas upp i skyltfönstren.⁶⁵ En annan positiv koppling mellan kvinnornas po-
litiska emancipation och den nya konsumtionskulturen har gjorts av den 
amerikanska historikern Margaret Finnegan. Hon har visat hur kvinnosaks-
kvinnor identifierade sig med konsumtionskulturen och använde sig av dess 
verktyg och metoder i sin politiska kamp för rösträtten.⁶⁶

Även i Sverige tog rösträttskvinnorna hjälp av vissa kommersiella propa-
gandametoder.⁶⁷ Någon direkt koppling till just Nordiska Kompaniet har 
jag inte hittat, men inte heller något som tyder på att kvinnorörelsen skulle 
ha varit kritisk mot varuhusen. Och vi har sett att varuhuset uppskattades 
av Iduns kvinnliga journalister 95, vilka såg det som ett lämpligt ställe för 
yrkessammanträden.

Trots att mycket i varuhusets tidiga historia kan tolkas i emancipatoriska 
termer måste man ändå konstatera att de signaler som varuhuset gav var 
motsägelsefulla. Man kan antingen tolka denna dubbelhet som två motstri-
diga modeller, eller uppfatta det så att den först presenterade, nedlåtande 
och varufierande synen på kvinnan var en reaktion på, eller samtidens sätt 
att handskas med, den andra, emancipatoriska modellens effekter, vilka upp-
levdes som hotande. Det går dock inte att förneka att dessa två linjer existe-
rade samtidigt i varuhuset. I början av 900-talet var den konsumtionskul-
tur som varuhuset stod för ett nytt fenomen. I varuhuset suddades många 
traditionella gränser mellan manligt och kvinnligt bort, samtidigt som nya 
skapades. Hur denna konsumtionskultur sedan har utvecklats under 900-
talet är en annan historia. Att helt enkelt projicera dagens syn på konsum-
tionssamhället på den tidiga varuhuskulturen skulle vara missvisande.

Undersökningen har således visat att man i varuhuset NK finner både 
sådana mekanismer som konserverade kvinnlig underordning och sådana 
som verkade emot den. Varuhusrummets utformning speglade segregation 
mellan könen. Samtidigt erbjöd det också en efterlängtad mötesplats för 
kvinnor. Även om kvinnor i dåtiden ofta framställdes som dumma, impul-
siva och lättmanipulerade hedonister och män som rationella konsumenter, 
så kunde denna stereotypiska bild vändas upp och ner just i varuhuset. Både 
de som tolkar varuhuset som en förtryckande institution och de som ser 
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det som en emancipatorisk sådan har på sätt och vis rätt. En skillnad mellan 
dessa två tolkningslinjer, förutom deras olika slutsatser, ligger i deras sätt att 
uppfatta kopplingen mellan irrationalitet / rationalitet och hedonism / aske-
tism i konsumtionskulturen.

Jag påpekade i kapitel 3 att varuhusets självklara modernitet snabbt blek-
nade, trots uppenbara intentioner att vara »up to date«. Detsamma gäller 
varuhusets betydelse för kvinnor. Kvinnor fick under denna period kraftigt 
ökade möjligheter på arbetsmarknaden och ökat politiskt inflytande i och 
med kvinnorösträtten. Under 920- och 930-talen spreds också nya kon-
sumtionsvanor som biobesök, cigarettrökning och kosmetikaanvändning. 
Det som var nytt och i viss mån emancipatoriskt i början av 900-talet, 
genom det offentliga rum som varuhuset erbjöd för kvinnor, hade 940 bli-
vit en självklarhet.

Varuhuset är ett bra exempel på konsumtionskulturens speciella dyna-
mik. Den amerikanska historikern Victoria de Grazias insiktsfulla kom-
mentar om konsumtionens problematik gäller även för varuhuset: »[The] 
patriarchal power had been unceasingly inventive in reappropriating 
emancipatory spaces, so that today’s flaunted freedom, tomorrow could 
be turned into some new form of degradation«.⁶⁸ Samtidigt verkade en 
motsatt dynamik, som jag kommer att belysa mer i detalj i nästa kapitel. 
Inom de uppställda ramarna för kvinnligt och manligt sätt att konsumera 
öppnades ett utrymme för konsumenterna att hitta egna sätt att tillägna 
sig, med de Grazias ord »reappropriera« rummet, varorna eller den spe-
ciella service som erbjöds. Själva varuhuset och det som fanns i det kon-
sumerades på olika sätt av olika grupper och individer och ibland på ett 
helt annat sätt än det som var avsett från varuhusets sida. Annars hade 
det inte funnits s.k. »besvärliga kunder«, eller flanerande människor som 
inte köpte någonting. »Ändamålet med olika arrangemang missuppfatta-
des« skrev en av NK:s direktörer i en jubileumsskrift. En hel del bekväm-
lighets- och tjänsteinrättningar försvann successivt, när det visade sig att 
de användes på »fel« sätt. Ett exempel är det lilla vilorummet »med be-
kväma schäslonger« eller tystnadsrummet, som det också kallades. Här 
skulle damerna vila upp sig efter ansträngande shoppingturer. Från början 
var denna inrättning en detalj i varuhuset som det är svårt att inte tolka 
som ett försök att återskapa det borgerliga hemmet inom varuhusets väg-
gar. Men rummet användes aldrig som det skulle, intygar flera källor. Det 
blev, på samma sätt som terummet, en plats för möten, mer en klubb än 
en avskild och intim plats.⁶⁹
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Ett argument mot tesen om konsumtionens emancipatoriska effekter 
även under den tidiga perioden är att de i bästa fall kunde komma en mycket 
begränsad grupp tillgodo. Få hade råd att ägna sig åt shopping i någon större 
skala under denna period. Detta borde gälla NK ännu mer än dess utländska 
motsvarigheter, eftersom Nordiska Kompaniet hade en tydlig övre-medel-
klassprägel. Susan Porter Benson hävdar i sin historiska studie av amerikan-
ska varuhus att arbetarklassen, även om de hade haft råd att köpa något i 
varuhus, absolut inte hade tid att handla där.⁷⁰ Det ligger mycket i det, men 
i mitt material hittar jag ändå många exempel på att människor från lägre 
samhällsklasser också vistades i huset. Dessa hade dock uppenbarligen inte 
råd att regelbundet eller alls handla i varuhuset. De konsumerade alltså plat-
sen och inte varorna. Både tidningarnas rapportering och besökarsiffrorna 
från den första perioden visar att Nordiska Kompaniet blev ett ställe som de 
flesta åtminstone tittade runt i, även om de inte blev stamkunder. Varuhu-
set blev en offentlig plats, något som liknade ett museum, ett nöjesfält eller 
en park. Särskiljande för varuhuset var just friheten att kunna gå runt och 
titta utan att behöva handla.⁷¹ Nästa kapitel handlar om varuhusets bety-
delse för fattiga och rika.



6. Stiliga Augusta och hennes matmor direktörskan.  
Fattiga och rika i varuhuset

I. Rätt kunder
Demokratisering av drömmar
En kliché i konsumtionsforskningen är att tala om varuhusens roll i demo-
kratiseringen av lyxen.¹ Det som avses är att alla, oberoende av social status, 
fick komma in, beskåda de utställda varorna, vistas i den eleganta omgiv-
ningen och eventuellt köpa någonting. Detta kan tolkas som en sorts hedo-
nismens demokratisering även innan massproducerade varor slog igenom 
fullt ut. Men gäller det även för det exklusiva Nordiska Kompaniet? I kapitlet 
diskuterar jag om klasskillnader utjämnades eller tvärtom markerades i varu-
huset. Jag undersöker först varuhusinstitutionens utformning och hur den 
förändrades med åren, delvis som en reaktion på kundernas faktiska använd-
ning av varuhusrummet. Kapitlets andra del behandlar samma fråga utifrån 
en avgränsad delundersökning av varuhusdetektivens rapporter. Detta unika 
källmaterial belyser hur det var att vistas utan pengar i det exklusiva varu-
huset och hur varuhusets anställda kategoriserade kunderna i praktiken.

De tidiga varuhusen i Europa var de första som införde systemet med fritt 
tillträde för alla, utan köptvång. Nordiska Kompaniet följde den internatio-
nella modellen. Idun skrev 95 om det nya NK:s första dag: »Rusningen 
var då oerhörd. Man hade läst i tidningarna att det var tillåtet att komma 
och studera och titta.« Fritt inträde var alltså inte något självklart ens 95, 
trots att principen började praktiseras i Sverige redan under åren före sekel-
skiftet i vissa stora affärshus, till exempel Lejas eller Lundbergs, NK:s före-
gångare.²

Varuhusens storlek och det faktum att varorna exponerades öppet gjorde 
att besökaren kunde förbli anonym. Just denna opersonliga miljö möjlig-
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gjorde en mer personlig konsumtion och skapandet av en personlig livsstil.³ 
I de stora varuhusen var konsumenterna inte lika bundna av de förvänt-
ningar som annars kunde kopplas till deras sociala status. Att kunden skulle 
kunna bevara sin anonymitet och inte skulle känna sig besvärad var en vik-
tig princip på NK. Instruktionerna för personalen varnade gång på gång för 
»tittning på kunder«. Försäljarna uppmanades att låta alla besökare se sig 
omkring i lugn och ro. Det var förbjudet att »purra på en kund någonting«.⁴ 
Så skrev en kund, skribenten Else Kleen, i personaltidningen:

Människor, vilka för att köpa komma in i en luxuös omgivning och veta med 
sig att deras yttre ingalunda motsvaras av förträffligheten i varulagret omkring 
dem, blifva ofta vad man med ett målande ord på norska kallar ›forknytt‹. De 
blir generade och på ett otrevligt sätt medvetna om sig själva. Den där fatala 
okluvna blicken är inte ovanlig. […] Men i N.K. slipper man se den.⁵

I instruktionerna för personalen i Nordiska Kompaniet och i direktörernas 
skrivelser och föredrag fastställdes från och med de första åren principen 
om att alla kunder skulle behandlas lika artigt, oberoende av klädsel, soci-
al status, hur stora inköp de ville göra, eller om de ville handla överhuvud-
taget: »Alla kunder, såväl större som mindre, skola visas den största hövlig-
het och uppmärksamhet. Detta skall dock ske på ett sådant sätt, att kunder 
som komma in i affären och vilja se sig omkring, icke känna sig besvärade.«⁶ 
Det är en slående motsägelse att försäljarna samtidigt uppmanades att lära 
sig stamkundernas namn och även ringa hem till dem om någon intressant 
vara inkom.⁷ Detta tvetydiga system fick flera intressanta konsekvenser, som 
kommer att behandlas i andra hälften av detta kapitel.

Tidningen Socialdemokratens journalist lekte också med tanken om det 
demokratiska i varuhuskonceptet när han skrev om Nordiska Kompaniet 
95: »Stiliga Augusta finner där sina djärvaste drömmar om elegans för-
verkligade och hennes matmor, fru direktörskan behöver inte längre resa till 
Paris för att prova genuina Parishattar.«⁸ Journalisten uppfattade alltså varu-
huset som en plats för alla samhällsklasser. Detta trots att Nordiska Kompa-
niet, till skillnad från sina utländska motsvarigheter, framför allt var inriktat 
på en över- och övre medelklasspublik. NK var något dyrare och finare än de 
flesta europeiska och amerikanska varuhus. Detta berodde förmodligen på 
att Stockholm på den tiden inte var en tillräcklig stor marknad för billigare 
masskonsumtionsvaror.⁹ Även om lyxen att köpa inte helt hade demokrati-
serats på NK, hade lyxen att titta på och drömma om konsumtionsvarorna 
blivit en ny möjlighet för fler.
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Vi har besökande i tiotusental varenda dag i veckan, och praktiskt taget alla 
människor i Stockholm känner till oss och vet vad vi går för, och jag tror inte 
jag överdriver, om jag säger att de nog i själ och hjärta alla har en åstundan att 
få köpa hos oss,

hävdade dåvarande direktören Ragnar Sachs i ett föredrag 939.¹⁰ Tidning-
arnas rapportering 95 och besökarsiffrorna från den första perioden visar 
att Nordiska Kompaniet redan då blev ett ställe som de flesta åtminstone 
tittade runt i, även om de inte blev regelbundna kunder. Den första presen-
tationsbroschyren från 95 argumenterade för att varuhuset riktade sig till 
både fattiga och rika. Målet var »att tillfredställa alla – de mindre köpstarka, 
lika väl som den mest fordrande publik …«¹¹ Sociologen David Chaney ger 
en tolkning av det demokratiska i varuhuskonceptet när han kommenterar 
Londonvaruhuset Selfridge’s betydelse i början av 900-talet: »Selfridge’s 
offered every shopper the status and the freedom of the richest; of course 
without riches it was an insubstantial freedom but a metaphoric prefiguring 
of the democratic politics of mass society.«¹²

Även om man aldrig får glömma att de faktiska materiella förutsättning-
arna för de flesta var högst kännbara och begränsade deras möjligheter att 
konsumera, går det inte att bortse från den moderna konsumtionens demo-
kratiska aspekter. Konstigt nog blev just i det exklusiva Nordiska Kompaniet 
den hedonistiska konsumtionen, det vill säga konsumtion som nöje, mer 
förenlig med en »demokratisk« användning än konsumtion uppfattad som 
instrumentella inköp av nödvändiga varor. Om man med sociologen Colin 
Campbell tolkar konsumtionen som en mental aktivitet, ett anticipatoriskt 
nöje eller dagdrömmerier, blir inte de faktiska inköpen, och därför inte hel-
ler konsumentens ekonomiska möjligheter, helt avgörande.¹³ De ekonomiskt 
sämre ställda fick också ta del av konsumtionens miljöer, men naturligtvis 
under andra villkor än de välbärgade.

I skönlitterära representationer av varuhus är denna aspekt framträdan-
de. Både hos Siwertz och hos Hammenhög finns exempel på hur fattiga 
människor vistas i varuhuset och konsumerar platsen, om än inte varorna. 
Siwertz roman inleds med ett fattigt ungt pars besök i det stora varuhuset. 
På billighetsavdelningen köper Alfred ett litet rött glashjärta i en »silverlik-
nande« kedja åt sin fästmö Maria. Sedan går de upp till varuhusets finare vå-
ningar. Visserligen är de först skygga i den lyxiga miljön men stannar sedan 
kvar både för spänningens och för den bekväma värmens skull.

En annan författare, Valdemar Hammenhög, beskriver klädavdelningen 
på det fiktiva Stockholmsvaruhuset RESCH så här:
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Glittrande skolflickor, trötta, värdiga matronor, nyfikna hyenor, unga och 
gamla, friska och sjuka – alla mänskliga varianter trängdes inom RESCH väg-
gar bländade, gripna, fattiga och rika – alla för att beskåda det som är till för 
att pryda och framhäva deras egen kropp, i verkligheten eller i drömmen. Allt 
fanns att se, och allt var vackert. Och allt kostade pengar, därför var det dub-
belt vackert och dubbelt dyrbart.

Hammenhög hade gjort förstudier till romanen i flera Stockholmsvaruhus, 
bland annat på NK. Enligt Kompanirullan åstadkom Hammenhög »en all-
mängiltig och träffande varuhusatmosfär«, och mycket i romanen skulle 
kännas igen av NK:isterna.¹⁴

Det finns flera uppgifter om att det faktiskt vistades många människor på 
NK som säkert inte hade råd att regelbundet handla där. Varuhuset erbjöd, 
trots överklassprägeln, en ny typ av frihet även för de lägre samhällsklas-
serna. Särskilt märkbar blev denna nya frihet för ungdomarnas del. I mate-
rialet om NK, i minnesskildringar och i detektivens rapporter, dyker en hel 
skara unga människor upp som ofta kom till varuhuset och tog del av dess 
nöjen utan att nödvändigtvis köpa någonting. Man kan till exempel läsa om 
springpojken som regelbundet smet in på bokavdelningen,¹⁵ eller det unga 
köksbiträdet som gick till NK varje eftermiddag och satt i en av korgstolar-
na, eller bara promenerade runt.¹⁶ Korgstolarna en halvtrappa upp blev så 
populära att även pressen fann anledning att särskilt nämna dem i samband 
med företagets 25-årsjubileum. Dessa stolar beskrevs av Stockholmstidning-
en som kända Stockholmsföreteelser. Där sades sitta mest damer men även 
herrar, ibland i timtal:

Här är det liv och rörelse, här ser man »hela Stockholm« paradera. Ingen kom-
mer och frågar varför vederbörande sitter här, huset är stort och gästfritt. Kan-
ske en och annan av dessa stolsittare gått här in mest för den bekväma stolens 
skull, värmen under den kalla årstiden och det rörliga folklivet … Men – man 
tycks ändå vara välkommen och gärna sedd! […] Märkvärdigt nog äro alla 
samhällsklasser obesvärade här!¹⁷

Återigen kan varuhuset jämföras med de stora utställningarna. Ekström 
noterar att nöjena på utställningen 909 av dåtida betraktare tillskrevs en 
»klassutjämnande och demokratiserande effekt«.¹⁸

Källorna visar att även det fina varuhuset betraktades som en offentlig 
plats – något som liknade ett museum, ett nöjesfält eller en park – och 
såsom sådan öppen för alla.¹⁹ »Under ett år passeras NK:s portar av i runt 
tal 3,5 miljoner besökande. Många av dessa äro nyfikna strövare, som besöka 



128 DEL II: VARUHUSET NORDISKA KOMPANIET 902–939

utställningar, som lockas av livligheten, av ljuset och varornas färgglitter«, 
skrev Josef Sachs.²⁰ I varuhuset kunde man vandra runt och fördriva tiden 
utan att det behövde kosta något. År 93 berättades det i personaltidningen 
hur en familj slagit sig ner på en undanskymd plats på NK och börjat äta ur 
sina medhavda matpåsar.²¹ Jag har i ett tidigare kapitel nämnt att skolklasser 
på resa redan från 90-talet besökte NK.²² En intressant koppling till tan-
ken om varuhuset som en offentlig plats eller ett utflyktsmål är att Nordiska 
Kompaniet sedan 97 arrenderade och drev parkerna vid Haga och Ulriks-
dal, huvudsakligen i reklamsyfte. Idén att driva en park eller ett varuhus låg 
tydligen inte så långt ifrån varandra.²³

Klasskillnader markeras
Å ena sidan fick konsumtion i varuhus en något mer demokratisk karaktär 
än det tidigare var möjligt, å andra sidan synliggjorde varuhuset klasskillna-
der på det mest påtagliga vis. Vi har sett hur de olika avdelningarnas place-
ring i det nya huset markerade skilda områden för de olika könen. På samma 
sätt materialiserades i arkitekturen skillnader mellan olika sociala grupper. 
Planlösningen följde en hierarkisk princip. De billigaste varorna fann man i 
källarvåningen: där inhystes billighetsavdelningen, som även kallades parti-
lagret eller basaravdelningen. Avdelningen var en motsvarighet till engelska 
och amerikanska »bargain basements«. Ju högre upp man kom desto dyra-
re och finare varor erbjöds. Undantaget var livsmedelsavdelningen på fjärde 
våningen. Damkläder, till exempel, hittade man först i billighetsavdelningen, 
sedan på första våningen i damkonfektionsavdelningen och till slut i Franska 
damskrädderiets salong på andra våningen.

Billighets- eller basaravdelningen på NK, som egentligen var en hel sek-
tion bestående av en rad olika avdelningar från möbler till kläder, fanns alltså 
på nedre bottenvåningen och hade även en egen ingång från Regeringsga-
tan. Där var det lågt i tak, utrymmet var trångt och lokalen bullrig på grund 
av att rörpostledningen och hissen hördes. Avdelningen var flitigt besökt. 
Ofta anordnades det realisationer; då blev det kö redan vid ingången. »Flera 
gånger hände det, att damerna svimmade i trängseln till följd av värmen och 
luften, som var tjock så att man kunde skära den med kniv – i trots av att alla 
fläktar arbetade under högtryck«, skrev avdelningschefen 92.²⁴ Kontrasten 
var enorm i jämförelse med beskrivningarna av lyxen på de övre våningarna. 
Bara en trappa ovanför billighetsvarorna öppnades en annan värld. Stock-
holms Dagblads beskrivning är målande:
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Ni stannar häpen och fängslad. Framför er öppnar sig en imponerande, este-
tiskt tilltalande, ljus och luftig hall, inramad af gallerier med konstnärligt si-
rade balustrader och med ett ofantligt, hvälfdt glastak, genom hvilket rikligt 
ljus strömmar.²⁵

Nordiska Kompaniets varuhus i sin tidigaste form var alltså en miljö där so-
ciala skillnader paradoxalt nog både markerades och suddades ut. Det fanns 
olika avdelningar för olika publik, men också »neutrala« områden. Trots de 
stora skillnaderna och den hierarkiska principen kunde man röra sig fritt 
mellan varuhusets olika avdelningar. Meningen var också att man skulle 
vandra runt så mycket som möjligt. »Varuhusets inre ska därför vara så be-
skaffat att det möjliggör och föranleder stark cirkulation i huset«, skrev Josef 
Sachs.²⁶ Livsmedelsavdelningen på fjärde våningen var visserligen lyxigt in-
redd, men priserna sattes inte högre än i vanliga affärer.²⁷ Där kunde även 
folk med mer begränsade ekonomiska resurser handla. På vägen till eller 
från livsmedelsavdelningen fick många kunder möjlighet att vandra runt 
även på de dyrare avdelningarna. Nedre bottenvåningen var främst riktad 
till den enklare publiken, men eftersom leksaksavdelningen fanns där fick 
de rika också anledning att åka eller gå ner dit. Upplevelsen av hela varu-
huset blev på sätt och vis en gemensam erfarenhet för olika grupper, dock 
med väldigt olika innehåll.

Möjligheternas rum
Denna dubbelhet kan lättast förstås om man tittar på hur olika inrättningar 
faktiskt användes av publiken i huset. Det stämde nämligen inte alltid över-
ens med ledningens avsikter. Läsesalen var en avdelning som kom till för att 
förstärka lyxkänslan i huset, men den kunde användas av kunder med be-
gränsade ekonomiska resurser eftersom den var gratis. Barnpassningen blev 
flitigt anlitad, men förmodligen inte främst av den köpstarkaste delen av pu-
bliken. I personaltidningen påstods att den utnyttjades även av kunder som 
inte alls handlade på NK utan i de omkringliggande affärerna. Gratis telefo-
nering, som NK också erbjöd, blev en succé bland företagsamma unga män, 
som passade på att sköta sina affärer från varuhuset. Husets stolthet, »den 
rullande trappan«, blev snabbt ett tillhåll för stadens unga pojkar, vilket upp-
levdes så pass störande att rulltrappan avskaffades efter ett par år.²⁸ Även om 
ledningen utformade varuhuset med den mest minutiösa och genomtänkta 
organisation, gick allt inte att styra. Medan de anställda kunde underkastas 
styrning, var det omöjligt att göra likadant med kunderna. Varuhusets led-
ning kunde naturligtvis påverka kunderna, men hade inte makt över dem.²⁹
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Själva varuhusmiljön och det som varuhuset i övrigt erbjöd, användes eller 
konsumerades på olika sätt av olika grupper, och helt klart på ett annat sätt än 
det som var avsett från varuhusets sida. Kulturantropologer, exempelvis Dick 
Hebdige eller Daniel Miller, har kallat denna aspekt av konsumtionen för re-
kontextualisering. Det betyder att konsumenterna i vissa fall lägger andra be-
tydelser i konsumtionen av en vara (eller i konsumtionen av en plats), kopplar 
den till en annan kontext än producenten / försäljaren har avsett.³⁰ Begreppet 
vill synliggöra konsumtionens aktiva och kreativa karaktär. Den franska filo-
sofen Michel de Certeau försöker göra detsamma när han talar om »en annan 
produktion som kallas för konsumtion«, för att betona att konsumerandet 
kan vara lika kreativt som produktionen. Han menar att konsumenterna har 
vissa taktiker i sin användning (appropriation) av varorna eller platsen, takti-
ker som inte sällan står i konflikt med producentens eller säljarens strategier. 
Sådana rekontextualiseringar eller konsumenttaktiker går att upptäcka inom 
varuhuset, även om intentionaliteten hos kunderna eller ledningen inte är lika 
självklar som de Certeaus begrepp antyder.³¹

Forskare har i Michel de Certeaus efterföljd tolkat vissa konsumtions-
praktiker, exempelvis butiksstölder, som ett spontant och vardagligt mot-
stånd (»de svagas taktiker«) mot kommersiella strategier och som en sorts 
protest mot en underordnad och maktlös position i samhället i övrigt.³² 
Problemet med dessa resonemang är, menar jag, att konsumenternas hand-
lingsutrymme och motiv överbetonas. Visserligen hittade de snattande eller 
rulltrappsåkande barnen kryphål i systemet och förvandlade varuhuset till 
en sorts lekpark. De passade egentligen inte in i varuhusets miljö och många 
hade en helt annan klassbakgrund än NK-kunderna i allmänhet. De utnytt-
jade det som erbjöds på ett ganska kreativt sätt. Exempelvis berättades det 
i varuhusdetektivens rapporter att en pojke använde varuhuset som låne-
bibliotek. Han hade tagit en bok och läst ut den på några timmar och gick 
sedan tillbaka för att byta ut första delen mot den andra.³³ Att tolka sådana 
handlingar som protest eller motstånd implicerar dock dels en stor grad av 
medvetenhet om de kommersiella strategierna, dels att alla andra som fak-
tiskt köper det som erbjuds är duperade och manipulerade. Inget av detta 
stämmer, anser jag. Ungdomarnas snattande eller utnyttjande av gratistjäns-
ter var visserligen ett problem för varuhuset, men att även ha besökare som 
inte köpte något sågs i slutänden som något positivt. Förhoppningen var att 
dessa skulle förvandlas till kunder med tiden.³⁴ Jag menar dessutom att man 
i stället för att se det som protest eller motstånd mot kapitalistiska struktu-
rer, kan tolka den uppfinningsrika användningen av varuhusrummet och av 
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varuhusets gratistjänster helt enkelt som rationellt resursutnyttjande från 
dessa icke-betalande kunders sida.

Säkert är att konsumtionens praktik inte alltid stämde överens med den 
bild som institutionens utformning har visat. Varuhusledningen var i flera 
fall tvungen att anpassa sig efter praktiken och även förändra varuhusrum-
mets utseende. Varuhusets utformning var också beroende av den ekono-
miska konjunkturutvecklingen och samhällsutvecklingen i allmänhet.

Medelklassideal?
NK hade planer på att öppna en billigare filial, det så kallade »lilla NK«, på 
hörnet Kungsgatan och Norrlandsgatan. Lokalen, f.d. Myrstedt & Sterns 
affär, inköptes 99. Avsikten med huset verkar ha varit att skapa en nästan 
fullsorterad billighetsavdelning och där även sälja egentillverkade möbler av 
enklare typ. Ledmotivet för utformningen av sortimentet var »billiga kvali-
tetsvaror i kvantiteter«. Arbetet med ombyggnaden var ganska långt fram-
skridet, det ordnades julmarknad där 920, och 92 beslutade direktionen 

Sveriges första rulltrappa fanns på Nordiska Kompaniet. Teckning från 95.  
NK:s arkiv, Föreningen Stockholms Företagsminnen.
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om hur man skulle anordna musik på »lilla NK«. Men 920-talets ekono-
miska kris förändrade planerna. Det ansågs mindre lämpligt att öppna ett 
nytt affärshus i det dåliga konjunkturläget. År 923 såldes lokalerna. I stället 
för att öppna en filial för en fattigare publik omorganiserade Nordiska Kom-
paniet den ursprungliga verksamheten under 920-talet.³⁵

Varuhusets ledning tvingades till kraftiga besparingar. Det tidiga 920-
talets allmänt dåliga ekonomiska konjunkturläge drabbade företaget hårt. 
För att klara sig ur krisen tvingades Nordiska Kompaniet först till en allmän 
lönesänkning och även nedskärningar i personalstyrkan. När besparings-
programmet inte räckte tog man år 922 till den drastiska åtgärden att ned-
skriva aktiernas nominella värde till hälften.³⁶ Samtidigt skulle varuhuset »de-
mokratiseras«, det vill säga anpassa sitt huvudsakliga sortiment till en bredare 
kundkrets behov och plånböcker. Orsaken till förändringen i försäljningspo-
licyn låg dels i den ekonomiska krisen, dels i den allmänna demokratiserings-
processen och inkomstutjämningen i samhället. Efter 920-talskrisen måste 
Nordiska Kompaniet satsa på en bredare löntagande medelklass.

Demokratiseringen, som det kallades av ledningen, innebar en anpass-
ning till lägre prisnivåer samt en omorganisering av varuhusets avdel-
ningar.³⁷ Lyxavdelningarna, exempelvis antikavdelningen och konstavdel-
ningen, avskaffades och i stället utökades sortimentet av standardvaror. 
Dessutom försvann systemet som kategoriserade kunderna genom att det 
fanns två eller fler avdelningar som sålde samma varor, fast i olika kvali-
tets- och prisklasser och för olika slag av publik. Franska damskrädderiets 
salong sorterades in under den vanliga avdelningen för damkläder. Engel-
ska herrekiperingen upphörde likaså. Men även basaravdelningen lades ner 
och billighetsvaror infördes i det vanliga sortimentet. Viktigt var, skriver 
Josef Sachs i sina memoarer, att allmänheten skulle få klart för sig att varu-
husets avdelningar förde varor i alla prisklasser, även de lägre. Omorgani-
seringen hade alltså även en symbolisk, utåtriktad betydelse med målet att 
»bortarbeta den på vissa håll förefintliga uppfattningen, att NK skulle vara en 
affär, huvudsakligen avsedd för en viss begränsad publik, och ej ett varuhus 
i vanlig bemärkelse.«³⁸ (Observera här att Sachs betraktar varuhuset som 
definitionsmässigt inriktat på att sälja till en bredare kundkrets.)

Samtidigt passade man på att avskaffa en hel del av de olika bekvämlig-
hets- och tjänsteinrättningar som dittills erbjudits gratis. Inte bara rull-
trappan, utan även läsesalongen, barnpassningen och gratistelefonerna för-
svann.³⁹ Dessa tjänster hade förut ansetts vara viktiga ingredienser i varu-
huskonceptet. Kunden skulle inte bara hitta den rätta varan i huset utan 
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också lockas av den trivsamma miljön. När det sedan visade sig att, som 
en av NK:s direktörer skrev, »ändamålet med olika arrangemang missupp-
fattades«, fann ledningen ingen anledning att behålla dem. »Läsesalonger, 
skrivrum, vilorum, konsertsalar, lekrum för barn äro överdrifter som icke 
betala sig«, skrev Josef Sachs 938, trots att han 94 hade ansett att sådana 
var nödvändiga i ett modernt varuhus.⁴⁰ Men extratjänsterna försvann inte 
helt. Det infördes nya, mer försäljningsrelaterade än de tidigare serviceinrätt-
ningarna. Sådana var till exempel Fru Shopmans telefonservice eller radio-
sändningarna från varuhuset med många reklaminslag.

Nordiska Kompaniet hade alltså under 920-talet blivit mer »demokra-
tiskt« i den meningen att den regelbundet återkommande kundkretsen blev 
bredare och att kunderna inte längre kategoriserades in i olika avdelningar. 
Varuhuset representerade dock fortfarande ett borgerligt ideal. Detta blev 
än tydligare med avskaffandet av differentieringen mellan avdelningarna. 
Enligt varuhusets egna undersökningar handlade en stor del av kunderna på 
NK eftersom det ansågs vara elegant. Kurt Samuelsson skriver att Nordiska 
Kompaniet fick en bredare publik under 920-talet delvis tack vare »män-
niskors fåfänga«. I stället för att inse att varuhuset hade blivit billigare »upp-
fattade många människor, särskilt i den uppåtsträvande ›lägre‹ medelklas-
sen och den mer köpstarka arbetarklassen gärna det hela på motsatt sätt: 
det var man själv som […] blivit så ›fin‹, att man kunde börja att mer allmänt 
handla på NK«.⁴¹

Om man nu lägger ihop detta med den från företagets sida ständigt be-
tonade policyn, att hela varuhuset skulle marknadsföras och inte de enstaka 
varorna, kan man dra slutsatsen att den viktigaste varan som erbjöds var en 
medelklasslivsstil. Vad detta medelklassideal bestod av och hur det fördes ut 
finns många exempel på. Ett är de färdiga rumsinteriörer som visades upp i 
möbelavdelningen. Ett annat är borddukningstävlingarna som anordnades 
av varuhuset.⁴² Jag skrev i kapitel 4 om utställningarna, om balansgången 
mellan kulturell »värdighet« och kommersialism samt om propagandan för 
god smak. Varuhusets kulturella och smakfostrande ambitioner fungerade 
som en lösning när exklusivitet och bredd skulle kombineras. Lokalernas in-
redning och elegans och försäljningspersonalens sätt att behandla kunderna 
var också delar av detta. För NK gäller detsamma, som Michael Millers stu-
die om det parisiska Au Bon Marché har visat: varuhuset speglade inte bara 
denna livsstil, utan definierade och producerade den också.⁴³

Jag vill ändå betona att alla inte konsumerade varuhusets varor och fram-
för allt inte själva platsen på samma sätt. Varuhuset utformades för att till-
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handahålla en plats, en viss stil, en ny konsumtionsmiljö först för överklas-
sen, sedan för medelklassen. Säkert påverkade detta många. Men detta nya 
offentliga rum kunde tillägnas och tolkas annorlunda av vissa grupper. Rull-
trappan gjordes till exempel till ungdomskultur. Och för Iduns kvinnliga 
journalist innebar varuhuset en ny och fri offentlig arena för kvinnor.

Under 930-talet fortsatte företaget med sina försök att öka kundkretsen 
genom att värva nya kunder bland den bredare medelklassen. Med den breda 
medelklassen menade ledningen familjer som hade mellan 6 000 och 5 000 
kronor i årsinkomst. För en person utan familj var gränsen 5 000 kr.⁴⁴ De som 
hamnade i denna kategori, med en lön på drygt 6 000 kronor om året, var 
exempelvis ämneslärare i högre folkskolor. Lärare, läkare, officerare, ingen-
jörer och banktjänstemän (även vissa i lägre position) var annars yrkesgrup-
per som under denna tid vanligen hade en årsinkomst över 6 000-kronors-
gränsen.⁴⁵ Dessutom ville varuhuset locka kunder med ännu lägre inkomster, 
även om dessa bara skulle kunna köpa ur en mindre del av sortimentet.⁴⁶ År 
933 infördes exempelvis ett billigare lunchalternativ i lunchrummet och en 
allmän prissänkning i restaurangerna diskuterades.⁴⁷ De olika avdelningar-
na skulle saluföra varor även i billigare prislägen och stapelvarorna fick inte 
kosta mer än i andra affärer, bestämdes det några år senare. År 938 utgick 
tidningen Nya Dagligt Allehanda, som lästes »av den burgnare publiken« 
ur den ordinarie annonsbudgeten. NK:s ordinarie annonser skulle publiceras 
i Svenska Dagbladet som hade samma publik, samt i Stockholmstidningen 
och Dagens Nyheter, vilka enligt direktionen var den »breda medelklassens« 
tidningar. Annonseringen skulle också utökas i Socialdemokraten.⁴⁸

938–939 intensifierades arbetet för att bredda kundkretsen. Det star-
tades en kampanj för att vinna den »okända kunden«. En stor marknads-
undersökning, genomförd på NK:s uppdrag år 939, visade att varuhuset 
lockade många från befolkningens mellanskikt (i detta sammanhang syfta-
de detta på dem som hade en årsinkomst mellan 4 000 och 5 000 kronor) 
och det gällde att vinna dessa grupper som regelbundna kunder. Återigen 
betonade ledningen vikten av att försäljarna behandlade alla besökare med 
samma uppmärksamhet, utan hänsyn till utseende och klädsel. Reklamen er-
bjöd »NK-stil till vardagspris«.⁴⁹ Kontorsanställda kvinnor var exempelvis en 
av målgrupperna. År 939 arrangerades ett fönster som visade kläder bredvid 
en stor skylt med stenografskrift, de kontorsanställdas hemliga språk.⁵⁰

Varuhusledningen hävdade i en rad olika sammanhang att den nya, bre-
dare kundkretsen under 930-talet var mindre intresserad av lyx utan sökte 
»ändamålsenlighet« och ville ha »vardagsvaror« i lägre prislägen.⁵¹ Det var 
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en variant av en kanske inte särskilt sofistikerad, men rationell konsument 
som de förknippade med den breda medelklassen. Hur passade en sådan 
kundgrupp in i Nordiska Kompaniets exklusiva, lyxiga och till hedonism in-
bjudande miljö? Kompanirullan intervjuade VD Ragnar Sachs om kampan-
jen för den »okända kunden«. Kommer inte den fattigare medelklasskun-
den att bli avskräckt av NK:s eleganta inredning, undrade man. Nej, menade 
Sachs, om bara kunden behandlas rätt och erbjuds billigare varor, skulle den 
lyxiga miljön inte hålla de enklare kunderna borta.

Den risken ansåg han numera ej vara att räkna med, sedan även den enklaste 
människa på gatan vant sig att vräka sig i eleganta storbiografers bekväma få-
töljer i en miljö av ädla träslag och artistiska belysningseffekter.⁵²

Han menade alltså att tiden hade fört med sig att även fattiga människor 
rörde sig obesvärat i överdådiga miljöer. Att se på lyx var inte längre något 
nytt. (Kan det även ha varit så att NK:s elegans var just vad »den okända kun-
den« ville ha del av – förvisso till rimliga priser?⁵³) Hur skulle då den okända 
kunden behandlas? Sachs hade receptet klart. Försäljarna i varuhuset måste 
»bemöta henne som om hon redan vore känd«.⁵⁴

Den fattigare publikens förmåga att röra sig naturligt i den exklusiva om-
givningen, i kombination med försäljarnas uppgift att behandla alla kunder 
»som om de vore kända«, var kanske nyckeln till försäljningsframgång år 
939. Detsamma orsakade emellertid en del praktiska problem ett tiotal år 
tidigare. Det visar i alla fall varuhusdetektivens rapporter. I resten av kapit-
let följer jag dessa spår. Var det verkligen självklart för fattigare människor 
att vistas i det exklusiva varuhuset? Hur bemötte varuhusets anställda den 
anonyma kunden? Behandlades alla kunder lika?

II. Fel kunder. Varuhusdetektivens rapporter
Utan pengar i konsumtionens drömvärld
Jag har beskrivit varuhuset som en motsägelsefull plats ur olika aspekter. Jag 
har dels i kapitel 3 visat hur frestelsen skapades samtidigt som den kontrol-
lerades i huset med hjälp av tekniska detaljer, dels pekat på hur det lyxiga 
varuhuset, med en huvudsaklig kundkrets bland överklassen och den övre 
medelklassen, i viss mån även kunde utnyttjas av människor med knappa 
ekonomiska resurser. Upplevelsen av det eleganta och flärdfulla varuhuset 
var alltså inte helt och hållet förbehållen de rika, inte ens före 930-talets 
kampanjer för att vinna den okända kunden. Portvakten räknade alla som 
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trädde in genom varuhusets portar med hjälp av en liten apparat i handen. 
År 930 besöktes Nordiska Kompaniet av i genomsnitt 3 300 kunder dagli-
gen. Besökarsiffran kunde bli avsevärt högre (över 40 000) före jul eller vid 
särskilda evenemang. Många av dessa besökande lämnade sedan huset utan 
att göra några inköp.⁵⁵

En vanlig upplevelse i den moderna konsumtionskulturens miljöer har 
således varit – och är även idag – att inte kunna köpa det man ser och lockas 
av. I en studie av Nordiska Kompaniet möter man ofta människor som inte 
har råd att handla men ändå får titta på och uppleva varorna på nära håll. 
Det finns också ett glapp i tiden mellan varuhusets etablering och en allmän 
inkomstutjämning i samhället. Fönstershoppande, men också butiksstölder 
och bedrägerier, kan tolkas som konsumtionspraktiker, men syns inte i kon-
sumtionsstatistiken, och inte heller alltid i brottsstatistiken.

Den övergripande frågan i detta kapitel har varit hur klasskillnader mar-
kerades och utjämnades i varuhuset. I det följande använder jag varuhusde-
tektivens rapporter från åren 926–93 för att diskutera detta vidare. De-
tektivrapporterna från NK ger oss en inblick i varuhusets vardag, kundernas 
förehavanden och hur varuhuset hanterade dem. Detektivens material be-
lyser hur övervakningen av kunderna fungerade i praktiken samt hur det 
var att vistas utan pengar i konsumtionens drömvärld. Tonvikten i under-
sökningen ligger på hur klass och social status artikulerades i samband med 
detektivärendena.

Konsumtion och social differentiering
I kapitlets första del diskuterade jag hur klasskillnader både utjämnades och 
markerades genom varuhusrummets och varuhusinstitutionens utform-
ning. Då har jag med klass syftat framför allt på tillgången till ekonomiska 
resurser och inte diskuterat begreppet ytterligare. Även NK:s ledning verkar 
ha definierat klass utifrån inkomst. Direktionen talade i olika sammanhang 
om medelklassen eller ibland om »den ekonomiska medelklassen« som NK:s 
»naturliga« kunder. I samband med satsningar på »den okända kunden« an-
vändes även uttryck som »den bredare medelklassen« eller »den fattigare 
medelklassen«.⁵⁶ Denna kategori definierades enkelt som familjer med en 
inkomst mellan 6 000 kronor och 5 000 kronor om året. Kunder rekryte-
rades även från kategorin »smärre löntagare, såsom tjänstemän eller arbe-
tare«, då med en inkomst på minst 3 000 kronor om året.⁵⁷

Jag har även antytt tidigare att NK med sina medvetna satsningar på »de-
mokratisering« av sin kundkrets försökte utnyttja viljan hos den bredare 
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allmänheten att efterlikna den övre medelklassen vad gällde stil och smak 
(detta samtidigt som man fortfarande ville erbjuda de rika stamkunderna 
möjligheten att särskilja sig genom sina inköp på NK). Förklaringsvärdet i en 
sådan imitationstes (teoretiskt introducerad 899 av sociologen Thorstein 
Veblen) är dock begränsat. Varuhuset hade varit med och skapat en medel-
klasslivsstil och försökte sälja den. Men blir någon medelklass på grund av 
sin inkomst eller för att hon / han handlar på Nordiska Kompaniet? Vad var 
grunden för kategoriseringen av kunderna i varuhuset: inkomst eller stil, 
ekonomi eller kultur?

Konsumtionens betydelse i formationen av klass och status har disku-
terats allt mer i teoretisk litteratur. Pierre Bourdieus teori erbjuder ett mer 
sofistikerat alternativ till Thorstein Veblens teori om social differentiering 
genom iögonfallande konsumtion. I stället för att som Marx definiera klas-
ser utifrån deras position i produktionen, analyserar Bourdieu »det sociala 
rummet« utifrån både produktion och konsumtion. Klassifikationen hos 
Bourdieu är delvis grundad i skillnader i yrke och ekonomiskt kapital, del-
vis i kultur och smak, eller för att använda Bourdieus bredare teoretiska be-
grepp, i kulturellt kapital. Kulturella preferenser, konsumtionsval och smak 
står visserligen i nära korrelation till klasstrukturen, men kan inte förklaras 
utifrån en snävt definierad klasstillhörighet. Smak och konsumtion är vik-
tiga medel i klassformationen, inte bara en spegelbild av den. Det som är 
viktigast för mig att lyfta fram från Bourdieus teoribygge är att kulturellt ka-
pital ger ett slags kunskap eller kompetens om hur man använder den legi-
tima kulturens kulturella koder, exempelvis vad gäller uppträdande, klädstil 
med mera. Denna kunskap, rättare sagt predisposition, är både inlärd och 
omedveten och utövas ofta genom kroppen. Bourdieu kallar den för habi-
tus.⁵⁸ Tolkningen av kulturella koder som uttrycks genom uppträdande och 
klädstil var viktiga även inom Nordiska Kompaniet, så som jag kommer att 
visa längre fram.

När konsumtion ensam (utan produktionssidan) placeras i centrum för 
analyser av skillnader mellan olika sociala grupper, talar forskare oftast om 
livsstilar, identiteter och subkulturer i stället för klasser. Dessa anses kunna 
skapas genom konsumtion och beskrivs som mindre fasta, men för indivi-
den viktigare kategorier än klass. Jag har ovan redan refererat till upphovs-
män till sådana tolkningar. Exempelvis visar antropologen Hebdige hur ung-
domar under 950-talet skapade olika subkulturer och särskilda identiteter 
genom sina konsumtions- och klädval.⁵⁹ I sådana angreppssätt tillskrivs 
konsumtionen huvudrollen i social differentiering. Frågan är dock om ett 
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sådant tolkningssätt som lämnar faktiska ekonomiska resurser därhän läm-
par sig för analysen av det tidiga 900-talets svenska varuhus.

Författarna till boken Shopping, place & identity talar visserligen om klass 
i sin analys av dagens varuhus i Storbritannien, men de vill samtidigt se klass 
som en rörlig kategori. De hävdar att även om klass har vissa objektiva krite-
rier såsom yrke, kapital och utbildning, artikuleras klasskillnader i vardags-
livet (i dagens västerländska samhälle) oftast i relation till den materiella 
kulturen. Den konkreta empiriska studie de genomfört visar att människor 
(dock inte alla) växlar mellan olika klassidentiteter genom sitt val av olika 
affärer och varuhus. Genom att inse och definiera en uppsättning värden 
som varuhuset står för (sådana var exempelvis i det av författarna under-
sökta varuhuset John Lewis fall: saklighet, pris- och kvalitetsmedvetenhet), 
definierar de också publikens klasstillhörighet. Men det verkar vara fullt 
möjligt att variera den egna identiteten i relation till dessa köpställen. Dess-
utom kan ett köpställe uppta olika klassetiketter. På så sätt objektifieras klass 
genom människors praktiska användning av varuhus.⁶⁰ Det som dock inte 
undersökts i denna studie är hur varuhuset kategoriserar kunderna.

Mitt syfte i detta sammanhang är inte att själv definiera klass i relation till 
den materiella kulturen. Jag vill enbart peka på att klass kan definieras an-
tingen utifrån ekonomi eller utifrån kultur (ofta manifesterad genom kon-
sumtionskulturen) eller båda samtidigt.

I de resonemang om konsumtionskultur och social differentiering som 
använder historiska argument, har man också betonat att den nya konsum-
tionskulturen, som representerades bland annat av de första varuhusen, bi-
drog till en utjämning av klasskillnader just genom att differentieringen sked-
de på ett annat plan än tidigare. Den brittiske sociologen Mike Featherstone 
driver i en uppsats tesen om att en ny personlighetstyp, något han kallar för 
»det uppträdande jaget«, har utvecklats i den moderna hedonistiska kon-
sumtionskulturen sedan början av 900-talet. I begreppet syntetiserar han 
olika teorier som beskriver liknande fenomen. Från Richard Sennett häm-
tar han idén om att konsumtionskulturen som hade utvecklats i de tidiga 
varuhusen förde med sig att människor kom att undvika kläder som an-
tydde en viss social status eller klasstillhörighet. När människorna betrak-
tade varandra blev det både viktigare och svårare att tolka de intryck som 
uppträdandet och klädstilen avgav. Man försökte se uttryck för den an-
dras »personlighet« speglad exempelvis genom smak och stil. Även histo-
rikern Warren Susman skildrar en i viss mån liknande förändring från in-
tresset för »karaktären« (kopplad till arbete, plikt, heder och moral) under 
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800-talet till en fokusering på »personligheten« (som uttrycks genom stil, 
smak, fantasi, kreativitet, konsumtion med mera) från början av 900-talet. 
Featherstone menar dessutom att detta nya intresse för utseende och upp-
trädande i konsumtionskulturen sammanfaller med det som av Christopher 
Lasch har kallats för »den narcissistiska kulturen«.⁶¹

Featherstone menar att konsumtionskulturen förändrade »de sociala in-
teraktionernas natur«. Det tillkom nya miljöer, till exempel varuhusen, där 
människor lättare kunde visa upp ett utseende som de själva skapade (det 
han kallar för ett »uppträdande jag«), men att de samtidigt förväntades göra 
det. Detta förändrade så småningom människors sociala kontakter (»[D]e 
kan naturligtvis välja att ignorera eller strunta i sitt utseende och vägra att 
odla ett uppträdande jag, men om de gör det måste de vara beredda att kon-
fronteras med följderna av detta i sina sociala kontakter«, skriver Feather-
stone.)⁶² Man skulle mot detta kunna hävda att det förr i historien har fun-
nits miljöer där man visade upp sig (t.ex. kungliga hov eller bourgeoisiens 
salonger), men skillnaden är att utseendet och uppträdandet i sig tidigare 
inte var tillräckligt som inträdesbiljett, och dessutom fanns inte hjälpmed-
len, som konfektion och kosmetika, till hands för alla.

Mycket förenklat hävdar alltså Featherstone, med stöd av andra teoreti-
ker, att i den hedonistiska konsumtionskulturen läggs det stor vikt vid att 
dels skapa och visa upp ett utseende, dels att tolka detta hos varandra. Utse-
endet och »det uppträdande jaget« tolkas dock inte i termer av klass och so-
cial status.⁶³ De ekonomiska resurserna blir däremot intressanta, menar jag, 
i den mån deltagandet i ett sådan kulturellt utbyte ändå kostar pengar.

Inom Nordiska Kompaniet verkar två olika sätt att se på klass ha fram-
förts. Det första grundas i ekonomisk köpkraft uttryckt i årlig inkomst. Det 
andra grundas i stil, smak och uppträdande, något som man kan införskaffa 
just på NK. Hur har dessa kombinerats? Detektivrapporterna belyser varu-
husets sätt att klassificera kunderna i praktiken, liksom kundernas möjlig-
heter att manipulera sin sociala status.

Detektiven och kontrollen
Först måste några ord skrivas om hur kontrollen på NK utformades. En de-
tektiv anställdes redan 95 när Nordiska Kompaniet flyttade in i det ny-
byggda varuhuset på Hamngatan. Enligt styrelseprotokollet behövde man 
år 97 ytterligare två detektiver på grund av det stora antalet stölder.⁶⁴ 
Dessutom hyrde man i regel in extrahjälp under julhandeln och i samband 
med realisationer. Båda de ordinarie och de extraanställda detektiverna 
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var professionella poliser (före detta polismän). Från år 93 anlitades även 
kvinnliga detektiver, så kallade polissystrar. Detektiverna måste låtsas att de 
var kunder, alltså gå omkring i ytterkläder och utan att hälsa på försäljnings-
personalen.⁶⁵ Kvinnliga detektiver kunde naturligtvis smälta in bättre bland 
varuhusets övervägande kvinnliga klientel. Trots detta var det kvinnliga in-
slaget bland detektiverna litet och polissystrarna började anlitas relativt sent. 
I amerikanska varuhus förekom det kvinnliga detektiver redan under sent 
800-tal.⁶⁶ Detektivkontorets chef fungerade även som företagets ombud i 
mindre juridiska spörsmål, till exempel då NK var målsägare vid Rådhusrät-
ten.⁶⁷ Detektiven skuggade misstänkta kunder, ibland ända till hemmet. Han 
utförde kroppsvisitationer samt visitation i bostaden, visserligen bara efter 
de misstänktas medgivande. Medgivandet fick han oftast genom att hota 
med att de skulle överlämnas till kriminalpolisen om de vägrade.

NK samarbetade med andra större detaljhandelsföretag i staden, fram-
för allt Sidenhuset, MEA och PUB, och det cirkulerade listor över kända bu-
tikstjuvar. Andra större affärer hade dock inte heltidsanställda detektiver, 
utom möjligen PUB.⁶⁸ Motsvarande system med civilklädda detektiver som 
vid behov kroppsvisiterade misstänkta kunder infördes först på 960-talet 
i EPA, enligt etnologen Cecilia Fredriksson. Det höjdes då upprörda röster 
bland allmänheten mot detta »nya« system, skriver hon. Intressant med 
tanke på att polisövervakning i varuhus alltså hade existerat sedan början 
av 900-talet.⁶⁹

Även personalen misstänktes och övervakades. Stränga regler gällde ex-
empelvis vid uttagandet av väskor och paket ur varuhuset. De anställda för-
väntades även kontrollera varandra. Instruktionsboken för de anställda var-
nade dem att »icke falla för frestelsen att tillägna sig något.« »[Vi] uppmana 
de plikttrogna att bistå oss vid vakandet öfver deras kamrater med svagare 
karaktärer samt […] bedja dem meddela sina förmän, så snart de misstänka, 
att något icke stå rätt till.«⁷⁰

Försäljarna tillskrevs samtidigt en viktig roll i bevakningen av kunderna. 
Detta var en känslig uppgift. Det var till exempel inte alltid enkelt att kon-
frontera eleganta kunder. Ett manligt biträde tyckte år 930 att »det vore obe-
hagligt att tillsäga kvinnan angående tygbiten« och för att undvika den pin-
samma situationen lät han tjuven gå.⁷¹ Personalen hamnade i en paradoxal 
situation. Å ena sidan uppmanades de att låta kunderna gå omkring obesvä-
rade och att inte »fixera« dem, å andra sidan måste de uppmärksamma even-
tuella tjuvar.⁷² De ställdes också inför den svåra uppgiften att behöva kon-
trollera och eventuellt tillrättavisa människor i en högre social position.
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Man kunde även räkna med en viss spontan social kontroll i varuhuset. 
I flera fall hade kunder uppmärksammat personalen på stölder: »Biträdet 
Cretz har för tobaksavdelningen meddelat, att […] en okänd snyggt klädd 
herre från disken i stora ljusgården tillgripit en ask cigaretter av märket 
NK, värd 3 kr. Tillgreppet hade observerats av en engelsman som till biträ-
det meddelat detta. Den okände mannen hade genast gått ut ur huset och 
försvunnit.«⁷³ Detta sociala tryck kunde dock fungera även åt andra hållet. 
Flera av tjuvarna uppgav att tanken att ta något utan att betala föddes först 
när de såg en annan kund göra det.⁷⁴

Detektiven, biträdena och i vissa fall även kunderna medverkade alltså i 
kontrollen. Om en försäljare misstänkte någon skulle detektiven genast till-
kallas för att ta in personen i fråga i detektivrummet för förhör. Detektiven 
fattade sedan beslut, ibland i samråd med en av direktörerna, om anmälan 
till polisen skulle göras. Det stora varuhuset som hade alla sorters varor, 
post- och bankkontor, frisörsalong och en rad olika serveringar förfogade 
alltså även över en egen polisstyrka. Josef Sachs metafor »en stad i staden« 
ter sig alltmer träffande för varuhuset.

Trots all denna kontroll var varuhuset en ganska fri miljö. Övervakning-
en var inte särskilt effektiv, det var svårt att hålla reda på kundernas före-
havanden. Många stölder och bedrägerier förblev ouppklarade, vissa märk-
tes kanske inte ens. Rapporterna visar att kontrollen av lagret inte heller var 
fullständig.⁷⁵ Detektivens uppgift var svår. Under de första åren, mellan 95 
och 97, när en ensam detektiv skulle övervaka hela det stora varuhuset, 
konstaterade denne att uppdraget var närmast övermäktigt, men att hans 
arbete hade varit »om icke annat så till moralisk nytta för Kompaniet«.⁷⁶

Källmaterialet
Detektivrapporterna från Nordiska Kompaniet är korta redogörelser om allt 
som avvek från »det normala« i varuhuset. Stölder, bedrägerier, små skan-
daler och misstänkta personer rapporterades och utreddes. Rapporterna 
visar vilket beteende som väckte uppmärksamhet, men samtidigt var dessa 
fall så vardagliga att de egentligen bildar en del av det vanliga, det normala 
– i stället för att stå i motsats därtill. Liknande händelser upprepades ofta, 
och de människor som misstänktes och utfrågades av detektiven berättade 
inte sällan om dagliga rutiner. Materialet består av hundratals små och ofta 
banala historier som utspelades på varuhusets olika avdelningar. I vissa fall 
anmäldes förbrytelserna till polisen och ledde till åtal och rättegång. Oftast 
avslutades dock dessa fall i varuhusdetektivens rum.
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Rapporter finns bevarade från och med år 926, men enligt ett regis-
ter började serien redan 99. Antalet rapporter minskade under perioden 
successivt, men ganska radikalt. Drygt 400 fall registrerades år 99 medan 
endast 40 under år 939.⁷⁷ Det verkar som att detta var lika mycket ett tecken 
på förändrade rutiner för arkivering eller rapportering inom varuhuset som 
på minskad brottslighet. Att en viss minskning skedde i antalet stölder från 
90-talet framgår dock av en intervju med detektiven i personaltidningen.⁷⁸ 
Jag har gått igenom alla (sammanlagt 822) rapporterade fall under perioden 
926–93. Av dessa gäller drygt 200 personalen eller händelser utanför NK. 
64 rapporter behandlar kunderna och andra besökare.⁷⁹

Materialets karaktär innebär en del källkritiska problem. Man kan näm-
ligen inte vara säker på att rapporteringen var konsekvent. Det finns några 
luckor under kortare perioder, och detaljrikedomen skiftar betydligt mel-
lan beskrivningar av olika fall. Dessa texter skiljer sig alltså mycket från 
polisrapporter, men man får inte glömma att det handlar om ett företags 
privata arkiv och att inga regler fanns för vad dokumentationen bör inne-
hålla. Samtidigt ger just detta materialet dess värde. I materialet från NK 
kan man komma åt även de fall som inte polisanmäldes, och till och med de 
som stannade vid misstanke eller då tjuven eller bedragaren aldrig togs fast. 
Andra historiker som undersökt varuhusstölder, och framför allt fenome-
net kleptomani, har använt pressmaterial (både branschtidskrifter och dags-
tidningar som rapporterade om uppmärksammade fall), polis- och dom-
stolsprotokoll samt medicinska utlåtanden och skrifter. Därmed har bara 
de polisanmälda fallen kunnat undersökas. I pressen och i psykiatrisk lit-
teratur diskuterades bara de mest extrema händelserna. Samtidigt betonar 
forskarna att anmälningsfrekvensen hos varuhusen var låg och vissa påpe-
kar bristen på dokumentation från själva varuhuset. Ingen av dem har hittat 
material motsvarande detektivrapporterna från NK. Dock har de flesta his-
toriker som diskuterat varuhusstölder valt en tidigare undersökningsperiod, 
där material saknas även för NK:s del.⁸⁰ I vissa fall har jag kompletterat de-
tektivrapporterna med Stockholms Rådhusrätts protokoll.

Är de fall som rapporterades i detektivrapporterna många eller få? Om 
man räknar med en genomsnittlig årlig besökarfrekvens på omkring 4 mil-
joner under denna period skulle några hundratals fall kunna betraktas som 
sällsynta undantag.⁸¹ Det är dock tydligt att många stölder och bedrägerier 
aldrig upptäcktes, och att de som stal och ertappades en gång ofta hade varit 
där flera gånger innan.⁸² Det var långt ifrån bara stölder som rapporterades. 
Av 64 rapporter gäller 290 stölder från varuhuset, 75 kunder som själva 
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blev eller trodde sig vara bestulna, 73 bedrägerier (oftast köp på någon an-
nans konto), 52 förskingringsfall i samband med avbetalningsköp och 4 fall 
av misstänkt eller störande beteende. 0 udda fall kunde jag inte kategorise-
ra; dessa handlade om skadegörelse, diverse dispyter med mera.⁸³

Tabell .
Detektivrapporter 926–93. Fördelningen av olika typer av fall.

Kvinna Man Barn
(pojke)

Barn
(flicka)

Kvinna
och man Oklart Summa

stölder 97 16 39 3 3 132 290
bedrägerier 41 28 4 73
förskingring* 6 46 52
misstänkt / störande 
beteende 6 8 4

bestulna kunder** 165 10 75
* I denna kategori ingår huvudsakligen de som inte fullgjorde betalning enligt av-
betalningskontrakt. Även fall där en kund försvann med varor som hade lämnats ut 
till påseende kategoriserades som förskingring.
** Här har jag oftast inte uppgift om förövaren. I stället anges uppgifter om kun-
derna som gjort anmälan.

Detektivrapporterna från NK ger oss en inblick i varuhusets vardag, kun-
dernas förehavanden och hur varuhuset hanterade dem. Bland dem som 
har gått in i huset eller tittat i skyltfönstren men aldrig ens haft en tanke på 
att stjäla var det säkert många som delade de drömmar och tillägnade sig 
samma sätt att röra sig där som de som figurerar i rapporterna hade. I ana-
lysen nedan används i stort sett bara stöld- och bedrägerifallen, även om 
materialet avslöjar mycket annat också.

Stölderna utgör den största delen av alla fall som rapporterades. Knappt 
tre hundra rapporter om stölder finns under sex år (290 exkl. fickstölder), 
men i många fall saknas uppgifter om tjuven helt. Antalet stölder var med 
all sannolikhet mycket större än antalet rapporter. Ofta rapporterades oupp-
klarade stölder klumpvis av avdelningarna. Endast drygt hälften av de rap-
porterade stölderna kunde kopplas till en någorlunda detaljerad beskrivning 
av tjuven. Ibland är informationen knapphändig, man får bara veta att »en 
okänd dam« misstänks, i vissa fall levereras en noggrann beskrivning: »En 
okänd mansperson omkring 24-års ålder, rätt lång, smärt, bleklagd och såg 
sjuklig ut, iklädd troligen blåaktig överrock och d:o mjuk hatt, samt ljusa 
smutsiga damasker, såg halvsnygg ut.«⁸⁴ I de fall då tjuven eller bedragaren 
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anhölls och identifierades angav detektivrapporten namn, ålder, yrke och 
andra levnadsomständigheter. I min text använder jag fingerade namn.

De stölder där man åtminstone vet förövarens eller den misstänkta för-
övarens kön (58 fall) har i de flesta fall begåtts av kvinnor (97 fall). Typiska 
varuhustjuvar var också barn, framför allt pojkar (mellan 8 och 6 år, 39 
fall), medan män stod för bara 0 % av dessa stölder (6 fall). Antalet fall 
som verkligen blev uppklarade var färre. Och bara en bråkdel av tjuvarna (28 
fall) anmäldes till polisen. Däremot anmäldes rutinmässigt alla ouppklarade 
stölder, säkerligen beroende på försäkringsvillkoren. På grund av osystema-
tisk rapportering och bristfälliga uppgifter om förövarna och det stora an-
talet ouppklarade stölder är det svårt att genom kvantifiering dra mer långt-
gående slutsatser än dessa. Mörkertalet var med all sannolikhet stort. I min 
analys läggs tonvikten på en kvalitativ läsning.

Från kleptoman till tjuv
»En kleptoman är en rik som stjäl vad han kunde få utan att stjäla. Det är 
bara när man tar vad man inte kan få på annat sätt, som det kallas stöld«, 
förklarar den gamla desillusionerade varuhusdetektiven i Siwertz roman när 
han kommenterar historien om justitierådinnan från Strandvägen som stulit 
strumpor i det stora varuhuset.⁸⁵

Varuhusstölder under sent 800- och tidigt 900-tal, särskilt om förövarna 
var fina och förmögna damer, har eggat mångas fantasi. Tidningsartiklar och 
skönlitterära skildringar i Europa, USA och Australien är bevis på detta intres-
se. Kleptomani, som syftade på en sjuklig och manisk benägenhet att stjäla, 
var en medicinsk term som myntades i mitten av 800-talet. Den började an-
vändas främst mot slutet av århundradet i samband med stölder i de nya va-
ruhusen. Med hjälp av patologiseringen av fenomenet genom begreppet klep-
tomani kunde man förklara de till synes irrationella stölder som förövades av 
borgarklassens välbärgade kvinnor. Detta var också ett sätt att befria dessa 
kvinnor från ansvar. Men som Elaine Abelson uttrycker det, var priset för att 
rädda klassens anseende högt. Enligt Abelson stereotypiserades kvinnor även 
i detta sammanhang som svaga och helt styrda av sin biologi. Resultatet blev 
att begreppet också innebar en ytterligare nedvärdering av kvinnan.⁸⁶

Kleptomanen var någon som tog varor som hon egentligen inte behövde, 
kanske inte ens ville ha och oftast lätt hade kunnat köpa. En uppfattning om 
rationaliteten i olika behov och önskningar fick alltså en viktig roll i defini-
tionen av sjukdomen.⁸⁷ Men samtidigt gick hela systemet i de nya varuhusen 
ut på att få människor att köpa saker som de inte »behövde« eller inte ens 
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visste fanns innan de hade sett dem i affären. Kring sekelskiftet började där-
för miljöns påverkan betonas mer och mer. Stölderna sågs inte längre enbart 
som ett resultat av kvinnors fysiologi utan också som en beklaglig effekt av 
den nya konsumtionskulturens frestande miljöer. Denna tolkning var sam-
manflätad med en konsumtionskritisk hållning: varuhuset sågs som ett far-
ligt ställe där kvinnor förlorade all motståndskraft. En stereotypisering av 
den kvinnliga svagheten låg till grund för både kleptomanidiagnosen och för 
bilden av den kvinnliga shopparen.⁸⁸

I början av 900-talet började den freudianska psykiatrin koppla ihop 
kleptomani med hämmad eller otillfredsställd sexualitet. Brist på kärlek i 
barndomen (representerad av gåvor) ansågs också kunna leda till maniska 
stölder. Varuhusmiljöns betydelse tonades ned, och man ansåg att tjuvbegä-
ret oftast bara var riktat mot ett visst slags föremål eller att själva stölden var 
viktigare än det stulna objektet, som ofta kastades bort. Denna tolkning ver-
kar ha varit aktuell inom psykiatrin under min undersökningsperiod. Teo-
rin använde fortfarande kvinnan som modell men inkluderade även manliga 
och minderåriga kleptomaner.⁸⁹

Den tyske historikern Uwe Spiekermann skriver att butiksstölden trivia-
liserades i 920- och 930-talens Tyskland. Den blev ett vanligt brott bland 
andra och förklarades inte längre med sjukliga drifter, utan det utpekade 
motivet blev framför allt den ekonomiska vinsten. Varuhusstölder förvand-
lades till det de är idag. De typiska snattarna i fallstudierna i kriminologi 
blev enligt Spiekermann inte längre borgarklassens kvinnor utan ungdomar 
från både medelklass och arbetarklass. Denna omdefiniering från sjukdom 
till brott, menar han, drevs framför allt fram av varuhusen och andra större 
butiker. Det låg i dessa företags intresse att hävda att tjuvarna agerade med-
vetet och därför kunde hållas ansvariga.⁹⁰

På NK ser man vissa tecken på en liknande inställning. Men även om det 
bland tjuvarna fanns många ungdomar, förblev den dominerande gruppen 
kvinnor. Spiekermanns slutsats om att stölder uppfattades som brott och 
inte som sjukdomssymptom stämmer överens med mitt material. Det gör 
däremot inte förklaringen om företagens drivande roll i att kleptomanibe-
greppet trädde tillbaka. Begreppet kleptomani används nämligen, om än 
bara några få gånger, i personaltidningen och i instruktionerna för perso-
nalen, alltså i varuhusets eget material, dock inte i rättsliga sammanhang.⁹¹ 
Trots att personaltidningen och även skönlitterära skildringar skrev om 
kleptomaner var dessa helt osynliga i själva detektivrapporterna.⁹² Inte en 
enda gång används ordet, även om några få exempel på »nervösa« tjuvar 
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förekommer. Inte heller i domstolsprotokollet eller i polisutredningen syns 
kleptomani.⁹³ Kan det vara så att kleptomani levde kvar i det allmänna med-
vetandet men inte i professionella sammanhang?⁹⁴

I den gamla kleptomanidiagnosen och i synen på varuhusstölder över-
huvudtaget, såsom de beskrivs i sekundärlitteraturen, blandades alltså ar-
gument om biologi, kön, klass, miljöns påverkan (dvs. lockande överflöd av 
varor) och en viss uppfattning om behovens rationalitet. I och med att man 
talade mindre om kleptomaner försvann biologi från diskussionen av stöl-
derna. Könsaspekten, uppfattningen om miljöns påverkan samt synen på 
behoven levde däremot kvar i behandlingen av stölderna i Nordiska Kom-
paniet. Klassaspekten blev dock mer komplicerad och mest framträdande 
under min undersökningsperiod.

Fattiga och rika tjuvar
Det finns i mitt material nästan inget exempel på stöld där förövaren var 
eller sade sig vara i mycket stor ekonomisk nöd. Det rapporterades nästan 
inga livsmedelsstölder. Vid ett enda fall antecknades av detektiven att tju-
ven var »fullkomligt medellös«. En 24 årig kvinna togs fast 926 efter att ha 
stulit en rad varor. Hon berättade att hon saknade anställning, var helt utan 
pengar och att hennes man vistades i Brasilien dit han hade rest »i brist på 
arbete« hemma. Hon hade ett barn men var tvungen att leva på anhöriga 
och bekanta. Hon hade bland annat stulit yllevantar, tandborste, tre lådor 
sardeller samt hudkräm och puder. Hon slapp polisanmälan efter att hon 
lämnat tillbaka varorna.⁹⁵ Annars var det brukligt att den fasttagna tjuven 
för att slippa anmälan förväntades köpa det hon eller han velat stjäla. Den 
som kunde göra det på en gång behövde kanske inte ens utsättas för en un-
dersökning i hemmet. Detta system diskriminerade fattigare tjuvar och gyn-
nade de förmögna, även om det inte skedde på samma extrema sätt som förr 
genom kleptomanidiagnosen, då ekonomiskt välstånd nästan var en förut-
sättning för att kallas kleptoman i stället för tjuv.

Det finns några fall bland detektivrapporterna där förövarna uppenbarli-
gen var rika och »respektabla« kvinnor. Mot ingen av dessa vidtogs några åt-
gärder, och inte ens kleptomani behövdes som motivering. En hustru till en 
bankdirektör togs visserligen fast för stöld av en stuvbit, värd 5 kr, men efter 
att hon betalat fick hon utan vidare gå. Ingen visitation i bostaden företogs 
och inte heller något riktigt förhör, som annars var vanligt.⁹⁶

En dag år 929 försvann ett par silverörhängen, värda 68 kronor, från 
juveleraravdelningen. Ingen annan än kontokunden fru Beijer och hennes 
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döttrar hade vid tillfället vistats på avdelningen, och strax innan hade de 
tittat på just detta smycke. Fru Beijer var en rik stamkund som personalen 
kände både till utseende och namn. Någon från NK ringde hem till Beijers 
för att fråga om hon kanske »av misstag« tagit med sig smycket, men sva-
ret blev nej. Inget mer gjordes i detta ärende: »Direktör Ragnar Sachs har 
beslutat att ingen vidare åtgärd skulle företagas mot fru Beijer eller hennes 
döttrar, utan saken får anses avgjord härmed.«⁹⁷

En annan »fin« kund provade blusar och köpte en men stal samtidigt 
en annan, en broderad sidenblus för det mycket höga priset av 89 kronor. 
Ingenting gjordes här heller för att följa upp stölden, trots att knappast någon 
tvekan fanns om tjuvens identitet.⁹⁸ Om förövaren hade varit en sömmerska 
eller ett hembiträde hade hon behandlats helt annorlunda, visar de övriga 
rapporterna. Uppenbarligen var det viktigare för varuhuset att behålla de 
rika kontokunderna än att utreda och få ersättning för sådana stölder. Man 
kan till och med misstänka att vissa liknande fall inte ens registrerades bland 
detektivens rapporter.⁹⁹

I den tidigare citerade intervjun i Kompanirullan berättade detektiven en 
historia om en rik och respektabel tjuv. I detta fall följdes visserligen stölden 
upp, men damen behandlades mycket mer varsamt än andra tjuvar:

Kassörskan beskrev damen ifråga [misstänkt för stölder och bedrägerier] och 
det dröjde inte länge förrän mina misstankar voro riktade åt visst håll. Det gäll-
de dock att gå försiktigt till väga, ty damens man innehade en aktad ställning i 
samhället, och det var inte värt att flyga åstad på bara misstankar.¹⁰⁰

Bland de misstänkta tjuvar som togs fast och frågades ut på NK (och deras 
identitet därför dokumenterades) var trots allt majoriteten från lägre sam-
hällsklasser.¹⁰¹ Den största gruppen gripna kvinnor utgjordes av hem-
biträden och hushållerskor (6 kvinnor).¹⁰² Det fanns också uppasserskor, 
sömmerskor, några sjuksystrar, en och annan lärarinna. Några kvinnor var 
hemmafruar, några uppgav att de saknade anställning. Inga fabriksarbeter-
skor fanns bland dem, och bara en kontorsanställd. Däremot förekom fruar 
till arbetare, lägre tjänstemän och småföretagare.

Manliga tjuvar var få och ännu färre var de som identifierades. De yrken 
som anges är: kapten, kontorist, bageriarbetare, skrädderiarbetare, gym-
nastikdirektör.¹⁰³ Männen snattade kanske mer sällan, men de var däremot 
överrepresenterade bland dem som förskingrat varor köpta på avbetalnings-
kontrakt. Nordiska Kompaniet startade avbetalningshandel 924, först en-
bart för böcker. Sedan utökades verksamheten till att omfatta även andra 
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varor och 926 bildades dotterbolaget NOVA (Nordisk varuförmedling) som 
specialiserade sig på avbetalningshandel.¹⁰⁴ Företaget var inhyst i en av NK:s 
gamla lokaler på Regeringsgatan och varuhusets detektiv skötte polisanmäl-
ningar och liknande även för NOVA:s räkning. De som inte kunde fullgöra 
sina betalningar eller bara försvann efter en eller två delinbetalningar an-
mäldes hos polisen för förskingring. Nästan alla dessa personer var män 
(46 av 52), och de hade köpt grammofoner, kameror, armbandsur, böcker 
och även kläder.¹⁰⁵ Färre kvinnor än män hade egna inkomster och utan det 
kunde man inte ens skriva ett avbetalningskontrakt. Detta kan förklara den 
manliga överrepresentationen. Det förändrar dock inte det faktum att även 
män försökte komma i besittning av konsumtionsvaror som de inte hade 
råd med.

Bland de många barnen (upp till 6 år) dominerar däremot pojkarna över-
lägset (39 fall av 42). Dessutom döljer dessa siffror ett ännu större antal av-
slöjade snattare, eftersom pojkarna ofta gick i par eller i grupp. Det fanns 
också många arbetarbarn vid sidan om söner till lägre tjänstemän och barn 
ur medelklassen. Skolgossar från Stockholms olika stadsdelar, Södermalm, 
Kungsholmen eller Östermalm kom till NK. De tittade på leksaker, böcker, 
pappersvaror och sportartiklar eller ville beskåda vissa av NK:s sensationer 
som »flygmaskinen« i Ljusgården 928.¹⁰⁶

De flesta snattare på NK var alltså varken rika kleptomaner eller männi-
skor i nöd. De var något mitt emellan. De tog saker som lätt hade kunnat 
karakteriseras som »onödiga«, ofta inte särskilt dyra persedlar, men sådana 
som de inte hade haft råd att köpa. Det bör också tilläggas att både enligt 
rapporterna och enligt varuhusdetektivens explicita uttalande var professio-
nella varuhustjuvar få.¹⁰⁷ Däremot rapporterades många fickstölder, men 
dessa faller utanför mitt fokus i denna studie.

Hypotesen att även människor med jämförelsevis enkel bakgrund vista-
des i det eleganta varuhuset bekräftas alltså av detektivrapporterna. Att det 
var just dessa grupper, nämligen barn, hembiträden, hemmafruar och ar-
betslösa, som hittade dit, kan enklast förklaras med varuhusets jämförelse-
vis begränsade öppettider. Kontorsanställda och fabriksarbetare hade oftast 
helt enkelt inte tid att besöka NK, även om de hade velat.¹⁰⁸ En annan viktig 
förklaring är att just kvinnor i husliga tjänsteyrken var mer exponerade för 
influenser från medelklasslivsstilen. Stiliga Augusta från Socialdemokratens 
artikel 95, hon som jämte sin matmor skulle bli kund på nya NK, var alltså 
en välvald symbolisk figur.
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Att leka shopping
Åtskilliga kvinnliga tjuvar var hembiträden (eller hade något liknande yrke) 
och många hade stulit kläder, skor och accessoarer. Några av dessa unga 
kvinnor slapp undan med en varning från detektiven, andra polisanmäldes. 
24-åriga Vera Larsson och 23-åriga Märta Engström arresterades av NK:s 
detektiv 929. De båda togs till polisen eftersom det visade sig att Vera hade 
stulit även tidigare, inom Kompaniet och i andra affärer. De åtalades och 
fick villkorlig dom.¹⁰⁹

I polisrapporten beskrivs ett shoppingscenario. Vera Larsson promene-
rade ofta i staden på sina lediga eftermiddagar »utan något bestämt mål«. 
Hon gick ibland in i varuhus, särskilt NK och Sidenhuset, för att »se på klän-
ningar«. Hon berättar att hon frågade på priser och provade varor. Hon ver-
kade alltså inte ha varit besvärad av NK:s överklasskaraktär. Vid ett besök på 
NK i mitten av maj 929 hade hon »provat en scarf, som hon tyckte om till 
färgsammansättning och storlek«. Hon bestämde sig för att försöka stjäla 
den, eftersom hon än inte ägde något sådant. Vid ett annat tillfälle hade hon 
»särskilt fäst sig vid en blå och vit voile-klänning, som hon trodde skulle 
passa henne, och beslutat sig för att tillgripa denna klänning«. Hon funde-
rade länge inför valet av vissa klädesplagg och tittade noga på utbudet. En 
dag några månader senare när hennes väninna Märta behövde en ny klän-
ning följde även hon med på »shoppingturen« och de ertappades av detekti-
ven. Som alltid inför en eventuell villkorlig dom gjordes det en s.k. förunder-
sökning om kvinnornas levnadsförhållanden, karaktär och anledningar till 
brottet. Där framhävdes deras »vilja att vara fina«, men båda beskrevs som i 
grund och botten hyggliga, duktiga och arbetsamma flickor, dock lite »slar-
viga«, »en smula tanklösa«, med förkärlek för nöjen, för att gå ut på kvällen 
och delta i »nöjesvirveln«. De skulle dock aldrig komma på tanken att stjäla 
från sina arbetsgivare. Det kan hos utredaren även spåras en viss förståelse 
för deras önskningar:

I likhet med så många flickor i hennes ålder är hon svag för att »vara fin«, och 
då hennes lön icke räckt till att tillfredsställa hennes behov av fina kläder, har 
hon drivits till att betjäna sig av oärliga medel. En förmildrande omständighet 
är att hon av sin lön bisträckt anhöriga.¹¹⁰

Så skrev han om Vera Larsson och hemställde om villkorlig dom. Hur ska 
vi förstå dessa stölder? Året var 929. Konsumtionssamhället lockade med 
olika nöjen och härligheter. Nu var det också fritt, även för kvinnor, att till-
träda olika nya offentliga miljöer, biografer, konditorier och danslokaler. 



150 DEL II: VARUHUSET NORDISKA KOMPANIET 902–939

Billighetsvaruhusen hade ännu inte etablerats. De unga kvinnorna kunde 
dock besöka det eleganta varuhuset och titta på varorna och människorna. 
Det var möjligt att blanda sig med människor ur olika samhällsklasser, att 
bli en bland kunderna i trängseln vid disken. Trots sin ringa köpkraft stack 
de två hembiträdena inte i ögonen i det lyxiga varuhuset. De smälte lätt 
in i folkhavet och kunde uppträda naturligt i den eleganta omgivningen. 
Ändå hade de inte några pengar att spendera. Varuhusets drömvärld var på 
samma gång inom räckhåll och ouppnåelig. Ett sätt att lösa konflikten mel-
lan den egna ekonomiska situationen och längtan efter varorna blev stöl-
den. Det var förmodligen många andra som inte gick så långt, men ändå 
»lekte konsument« genom att bara promenera omkring en stund och titta 
eller fingra på varorna. Så gjorde även dessa »tillfällighetstjuvar« vid andra 
tillfällen.¹¹¹

Hembiträdena hade 50 kr i lön i månaden utöver mat och logi. Visserligen 
var detta på den tiden en helt normal betalning för husliga arbeten, men den 
gav mycket litet utrymme för »shopping«.¹¹² En äldre änka, fru Hammar-
berg som hade stulit olika textilvaror på NK, hade bara en liten pension efter 
sin man; det räckte för hennes bostad och uppehälle men inte till något där-
utöver. I polisrapporten uppgav hon att hon nästan dagligen strövade om-
kring på gatorna och i butikerna i Stockholm för att beskåda vackra, färg-
granna varor och skyltfönstren. Intresset för sådana hade väckts hos henne 
under en utlandsresa. Ofta kände hon sig nöjd med att se på och ta i varor-
na vid diskarna i butikerna. På grund av sina ringa inkomster hade hon inte 
kunnat köpa något. Hennes längtan var dock så stor att hon hade drivits till 
mindre stölder. Enligt polisrapporten hade hon inget som helst »behov« av 
varorna, men hade njutit av att titta på dem hemma. Även om fru Hammar-
bergs längtan efter vackra saker på ett ställe kallas sjuklig, är beskrivning-
en av hennes fall långt från kleptomanidiagnosen. Hon valde olika föremål, 
var medellös, och visserligen angavs det att hon inte hade något »behov« av 
de saker som hon stulit, men de var meningsfulla och värdefulla för henne. 
Rådhusrätten begärde inget läkarutlåtande i hennes fall.¹¹³

En annan tjuv, en 7-årig flicka, hade aldrig haft några egna pengar. Hon 
kom visserligen från en medelklassfamilj, hon bodde i ett »elegant hem« 
och hade fått en bra uppfostran i skolor för förmögna flickor. Familjen hade 
dock dålig ekonomi, ibland var det till och med »knappt om maten«, och Ida 
fick aldrig några fickpengar. Hon klädde sig fint i hemsydda klänningar, men 
kunde aldrig köpa något själv. Hon togs fast på NK när hon försökte stjäla ett 
par skor. Hon erkände stölden på en gång och berättade att hon även tidigare
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tillgripit varor. Utredaren som färdigställde förundersökningen menade att 
»den egentliga anledningen till tillgreppen var att söka i hennes domine-
rande intresse för allt vad modevaror hette samt hennes begär att få vara 
fin«. En bekant till familjen ansåg att Ida »ville alltid verka flott«. Hon be-
dömdes i förundersökningen som en snäll men »ytlig«, »ganska obegåvad« 
och »indolent« flicka. Villkorlig dom beviljades även för henne efter löftet 
att hon skulle placeras »som hembiträde i någon prästfamilj på landet, så 
hon fick lära sig arbeta strängt och dessutom erhöll lämplig syn«. Förunder-
sökningens formuleringar antyder att det största problemet inte var att hon 
hade stulit utan att hon hade en »felaktig syn«, det vill säga hon tänkte för 
mycket på lyx och nöjen.¹¹⁴ I stället för storstadens konsumtion föreskrevs 
arbete på landet. Det verkar som att synen på dessa kvinnor var på samma 
gång kritisk och förlåtande. Det var storstadens moderna livsstil, nöjeslivet 
och frestelserna som drev dem i dessa situationer, hävdades det. De tog inte 
saker som de »behövde«, inte heller varor som kostade mycket, utan saker 
som de drömde om.

Skenet bedrar
Många tjuvar och misstänkta tjuvar berättade för detektiven, eller för po-
lisen, att de ofta kom till NK för att titta på varorna, promenera runt, eller 
bara sitta i NK:s korgstolar. Det är slående i snatterifallen att dessa männi-
skor, som hörde till en helt annan samhällsgrupp än NK:s egentliga kund-
krets, kunde smälta in i miljön och inte märktes innan deras stöld upp-
täcktes. Detta var inte alls självklart, trots att personalen instruerades att 
behandla alla lika, oberoende av klädsel och uppträdande. I princip hade alla 
människor tillträde till varuhuset men rapporterna visar att kunderna ändå 
bedömdes efter utseendet. Besökarna, förutom några rika stamkunder, var 
okända för personalen. Detta var en skillnad jämfört med de traditionella 
småaffärerna. Utseende, uppträdande och klädsel blev därför viktiga mar-
körer för både försäljarna, detektiven och andra kunder. »Okänd dam […] 
omkr. 30 år, medelst[or], cendré, gick framåtlutande och föreföll vara medel-
klassdam, iklädd lång brun kappa och trol. brun hatt« kan man till exempel 
läsa om en misstänkt tjuv i en av rapporterna [min kursivering].¹¹⁵

I februari 926 tillkallades detektiven eftersom en »misstänkt person« 
uppehöll sig i ljusgården och tittade på en demonstration av potatistryck 
som pågick där. »Ifrågavarande person som av mig därefter iakttogs under 
minst en timmes tid, därunder ingen misstanke mot honom förefanns, men 
som personen var arbetsklädd och utan krage vilket torde vara enda orsaken 
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till att han misstänktes för oärlighet.« Detektiven tog hans uppgifter. Man-
nen arbetade som eldare på ett fartyg, och sade att han var mycket intres-
serad av demonstrationen och därför stod där så länge. Detektiven föreslog 
honom »att ställa sig /2 trappa högre, så kunde han slippa att bliva miss-
känd«. Han konstaterade också att mannens kläder var rena och »ingen 
kunde taga anstöt av hans närvaro«.¹¹⁶

Exemplet med den arbetsklädda mannen visar dels att i varuhuset bedöm-
des kunderna efter klädseln, dels att andra kunder (som bevisligen hörde till 
arbetarklassen) oftast inte väckte lika mycket uppmärksamhet. Förmodligen 
berodde det på att deras klädsel och uppträdande ändå var något annorlun-
da. Framför allt var de flesta kvinnor, inte män. I princip var det alltså fritt 
att vistas i huset (även detektiven betonade mannens rätt att vara där), men 
i praktiken krävde detta ett visst medelklassmanér. Detta verkade kvinnor 
ha klarat av bättre.¹¹⁷ Det är inte heller en slump att de mest eftertraktade 
varorna hos kvinnliga tjuvar var just kläder. Utseendet blev alltså ett viktigt 
medel för urskiljande i varuhuset, men just under denna tid blev klädseln 
genom konfektionens spridning mer jämlik.

Kvinnor har i allmänhet haft större krav på sig i fråga om utseendet. Detta 
gäller särskilt i den moderna konsumtionskulturen där, som många forskare 
har hävdat, kvinnor görs till objekt genom reklamens massproducerade bil-
der och den granskande manliga blicken.¹¹⁸ I varuhuset blev dock både män 
och kvinnor objekt, medan kvinnorna visade upp en större skicklighet i att 
hantera rollen och därmed också förvandlades till subjekt. Det är däremot 
sant att denna »kompetens« ofta nedvärderades och även fördömdes som 
en ytlig läggning. Likväl var den användbar i praktiken.

Varuhusets anonyma miljö erbjöd alltså en viss, och egentligen illusorisk, 
jämlikhet för alla som klarade av att visa upp ett gångbart yttre. Detta var 
inte längre en omöjlighet under denna period, tack vare just nya konsum-
tionsvaror och allmänt spridda förebilder genom film och veckopress. Men 
så fort anonymiteten upphävdes, till exempel när en tjuv måste identifiera 
sig, eller när kontokunden trädde fram med namn och adress, mötte männi-
skor olika behandling beroende på deras sociala och ekonomiska ställning.

Att ha konto på NK eller att låtsas ha det
Redan vid stölder var det uppenbart att utseendet och uppträdandet blev 
väsentliga i varuhuset. De snattande hembiträdena gick obesvärat och na-
turligt omkring i varuhuset. Uppträdandet var själva grunden till den typ av 
brott som jag har kategoriserat som bedrägerier. Nästan alltid handlade det 
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om att bedragaren försökte fuska till sig varor genom att låta dem fakture-
ras på någon annans konto. 73 bedrägerier eller bedrägeriförsök finns bland 
rapporterna (av förövarna var 4 kvinnor och 28 män. I 4 fall är bedragarna 
okända). Det är osäkert i vilken mån misslyckade försök rapporterades, ef-
tersom detektiven då inte behövde intervenera och bolaget inte heller gjor-
de någon förlust.

Kredit var en självklar och allmän ingrediens i konsumtionen under 800-
talet. Det var nästan en nödvändighet för människor med små inkomster att 
kunna låta »skriva upp« sina inköp i handelsboden.¹¹⁹ I de moderna varu-
husen infördes i samband med de fasta priserna ett mer konsekvent krav på 
kontantbetalning. Det informella kreditsystemet som praktiserats allmänt 
innan, och som byggde på att detaljhandlaren kände sina kunder person-
ligen, hade varit omöjligt att tillämpa på varuhusets många och anonyma 
kunder. Men krediten försvann inte i varuhusen utan formaliserades och 
rationaliserades.¹²⁰

Även inom Nordiska Kompaniet utarbetades ett professionellt kreditsys-
tem som sköttes av en speciell avdelning. Detta har jag diskuterat i kapitel 4. 
Kreditupplysning gjordes på alla som ville få kredit och alla kreditköp eller 
hemtagande av varor för påseende skulle beviljas av Kreditkontoret. Det ut-
vecklades ett system med konton. Den som hade ett reguljärt konto på NK 
fick fri kredit upp till en viss överenskommen gräns. Till kontot hörde ett 
kontonummer och senare även en liten kontobricka med numret på. Oftast 
användes dock bara namn och adress. Kontot kunde frysas om innehavaren 
inte fullgjort sina betalningar. Därför fick inte expediterna fatta några beslut 
själva angående kreditköp utan måste varje gång göra en förfrågan hos kre-
ditkontoret per telefon eller rörpost.

Människor med något lägre inkomster kunde öppna konto med begrän-
sade rättigheter. År 925 beviljades kredit för arbetare och lägre tjänstemän 
för högst tre månader och för maximalt 300 kronor åt gången. Sedan inför-
des ett så kallat sexmånaderskonto som innebar kredit upp till en månadslön 
och betalningsplikt inom ett halvår. Inkomstgränsen för ett sådant konto var 
i slutet av 930-talet 3 000 kronor per år, och det var därför möjligt även för 
lägre tjänstemän och arbetare att öppna konto. Den genomsnittliga arbetar-
lönen (för män) i Stockholm vid denna tid överskred nämligen detta gräns-
värde med stor marginal.¹²¹ Bland detektivrapporterna finns också några 
fall angående sådana konton. Exempelvis öppnade en spårvagnskonduktör 
som hade uppdrag från NK att värva kontokunder bland sina kollegor ett 
konto i sin kollegas namn, bara för att själv få använda det. Det behövde han 
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eftersom hans egen kredit (300 kr) hade blivit överskriden. Då det visade sig 
att kollegan sedan tidigare hade konto hos NK, upptäcktes hans fusk.¹²²

Mot slutet av trettiotalet (937) fanns uppemot 25 000 reguljära konton 
registrerade hos NK och ungefär hälften av alla köp var kontoköp.¹²³ Konto-
kunderna, de som hade reguljära konton, var oftast NK:s rikaste och finas-
te kunder. Detta bidrog till att det formaliserade kreditsystemet i praktiken 
förvandlades till individuella förhandlingar om kredit. Det var en svår upp-
gift att meddela en kund att han eller hon inte skulle beviljas kredit längre. 
»Each case has to be individually dealt with, as the credit matter is a very 
delicate problem for the store«, skrevs det i en engelskspråkig presentation 
av företaget.¹²⁴

En fullständig formalisering av kreditkontrollsystemet var omöjlig att ge-
nomföra. De fina kontokunderna, skrev personaltidningen, förväntade sig 
ofta specialbehandling och att bli igenkända.¹²⁵ En blandning av personlig 
service och rationaliserat system praktiserades i varuhuset, vilken öppnade 
för möjlighet till fusk. Det var viktigt att kunden inte skulle känna sig obe-
kväm och därför var det inte alltid lätt att be en kund identifiera sig. De offi-
ciella kontohavarna var mestadels män – det var de som var inkomsttagarna 
– men kontona användes av hela familjen och framför allt av hustrun. Det 
var också oftast kvinnorna som administrerade familjens konto. Men efter-
som kontot inte hörde till en enda person försvårades kontrollen ytterligare. 
Ett bestämt uppträdande räckte ofta för att få en vara debiterat på sitt (eller 
ibland någon annans) konto.

I juli 930 valde en okänd kvinna ut två väskor på väskavdelningen och bad 
expediten att få debitera dem på dr Hults konto. Hon pratade länge med ex-
pediten, berättade att hon skulle lämna tillbaka en av väskorna efter att hon 
hade bestämt sig och att den hon behöll skulle bli en present till någon. Ex-
pediten kontrollerade att man fick debitera varorna på kontot, men utgick 
ifrån att kvinnan var fru Hult. »Hon verkade vara en bättre dam«, sa hon 
senare till detektiven, när det visade sig att väskorna inte fanns hos familjen 
Hult och att kvinnan var helt okänd där.¹²⁶

En manlig kund fick ta hem en dyr radioapparat, efter att han hade pre-
senterat sig som kontokunden ingenjör Aurell. Att detta gick så lätt berodde 
på att »han hade fint och vårdat uppträdande, samt verkade mycket sym-
patisk«.¹²⁷

En kvinna beställde flera klänningar och underkläder per telefon och ville 
ha dem för påseende. Hon lät så övertygande, så noga och detaljerad, att bi-
trädet »ej hade någon tanke på att bedrägeri förelåg«.¹²⁸ Liknande scener 



1556. STILIGA AUGUSTA OCH HENNES MATMOR DIREKTÖRSKAN

utspelades inte sällan i varuhuset.¹²⁹ Uppträdandet fungerade, som sagt, 
ganska väl som ersättning för kontobrickan.

Låtsasidentiteter
Jag har ovan beskrivit att det fanns en blick på NK som bedömde olika be-
sökare, men också att många klarade av att lura den. Denna blick ställde 
inte bara krav, den öppnade också nya möjligheter. För det första fanns den 
principiella öppenheten. Alla fick komma in och alla, fattig och rik, illa- och 
välklädd skulle i princip behandlas med samma hövlighet. Alla skulle läm-
nas i fred och få titta. Trots denna utryckliga princip, eller kanske som en 
nödvändig följd av den, instruerades, för det andra, försäljarna att försö-
ka bedöma utifrån utseendet vilken »kundtyp« en person var. Detta skulle 
underlätta försäljningsarbetet. Besökarnas utseende och uppträdande blev 
därför väsentliga orienteringspunkter för personalen. En del i granskningen 
gällde att utröna personens sociala status och klasstillhörighet. I en doku-
mentär film som gjordes om NK 937 visas en scen från en av NK-skolans 
utbildningskurser, som de yngre försäljarna erbjöds läsa. I filmen undervisas 
eleverna i att kunna bedöma kunderna efter utseende. Utifrån fotografier 
måste de kategorisera människor i olika kundtyper. Detta bekräftas också 
av en intervju utförd av ekonomhistorikern Karin Åmossa: »Och så fick vi 
titta på kort på kunder, och så skulle vi försöka att möjligen bedöma vad de 
var och allt det där, vilket jag tyckte var lite konstigt, för jag tyckte att det 
spelar väl ingen roll, för alla kunder ska behandlas lika«, berättar en kvinna 
som studerade i NK-skolan mellan 935 och 937.¹³⁰

Varuhusets anonyma kunder kategoriserades dock inte efter »faktisk« 
klasstillhörighet grundad i yrke och ekonomiska resurser utan ofta efter 
den klass som ytan visade. Det informella systemet att snabbt bedöma och 
eventuellt utdöma kunder var per definition en mycket ytlig kontroll och 
kunde därför lätt luras. Bedragarna gjorde det medvetet och i vinnings-
syfte. De utnyttjade systemet där man bedömde människor efter uppträ-
dandet för att kunna fuska till sig varor. Men samma miljö erbjöd, även för 
dem som inte ville göra något olagligt, en möjlighet att framstå som någon 
annan under besöket. Detta måste ha varit en lockelse i sig i varuhuset.¹³¹ 
Den lyxiga miljön hjälpte till att skapa en dröm om elegans, rikedom och 
högre social status. Varuhuset hade egentligen inte något emot detta. An-
ledningen till att sexmånaderskonton infördes var att man på detta sätt ville 
sälja även företagets »goodwill«. Ledningen konstaterade att vissa sam-
hällsgrupper bara kunde köpa en del av sortimentet, men ändå ville bli 
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kontokunder. Det var en medveten plan att få människor att vänja sig vid 
platsen.¹³²

Genom att erbjuda en sorts kulturellt kapital – smak och stil – till sina 
kunder, ville företaget appellera till både den »välsituerade publiken« och 
den bredare medelklassen. Även bättre betalda arbetare var välkomna. Varu-
huskonceptet innebar att man gärna lockade människor som bara tittade 
runt, i förhoppningen att de så småningom skulle bli kunder. Kundrekryte-
ringen under mellankrigstiden utvecklades i den riktningen. Man ville vis-
serligen behålla de gamla stamkunderna men samtidigt erbjöds »NK-stil – 
till vardagspriser«. Redan under 920-talet signalerade man att denna stil 
inte behövde kosta en förmögenhet men gav hög status. Detta ställdes dock 
på sin spets när företaget skulle bemöta människor som till ytan verkade be-
sitta den rätta stilen och det rätta uppträdandet. Man kan med Bourdieus 
begrepp kalla det habitus, eftersom det inte bara syftar på klädsel utan också 
sättet att föra sig och hantera de kulturella koderna. För det första verkar 
varuhusets representanter själva, i det fallet försäljarna, i praktiken ofta ha 
utgått ifrån att sådant habitus motsvarades av stor köpkraft. Detta trots att 
varuhusets kampanjer försökte övertyga publiken om motsatsen. För det 
andra behandlades – i motsats till upprepade principdeklarationer – inte 
alla kunder på samma sätt; först kategoriserades de efter ytan, sedan efter 
köpkraften. Samtidigt var det också så att så länge kunderna förblev ano-
nyma kunde de utnyttja det utrymme som erbjöds genom varuhusets tve-
tydiga signaler.

Sociologen Mike Featherstone hävdar, som jag har diskuterat ovan, att det 
under 920-talet genom konsumtionskulturen utvecklades något han kallar 
för »det uppträdande jaget«, som lägger större vikt vid »utseende, uppträ-
dande och hantering av intryck«.¹³³ Utifrån Warren Susmans och Richard 
Sennetts historiska arbeten argumenterar han för att utseende och kläder 
som uttryckte social status alltmer kom att undvikas, och att en individs 
klädstil och uppförande i stället betraktades som ett uttryck för personlig-
heten. »Individerna måste nu både tolka andras utseende och göra sig oma-
ket att hantera de intryck de avger, genom att röra sig i en värld med främ-
lingar.«¹³⁴ Detta gällde bara delvis på NK. Visserligen spelade uppträdande, 
utseende och klädsel en viktig roll, men social status (eller låtsasstatus) blev 
en väsentlig del av den uppvisade bilden. Det blev också möjligt för indivi-
derna att i viss mån forma denna bild, att glida in i vissa roller, eftersom be-
dömningen var ytlig och snabb. Ekonomhistorikern Johan Söderberg menar 
i sin studie om kosmetikaanvändningen i Sverige att under denna period 
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blev »personlighet« ett viktigt begrepp när man skulle definiera den egna 
identiteten och avläsa andras. Nya konsumtionsvaror som kosmetika upp-
muntrade individen att forma sitt utseende och därigenom visa upp en per-
sonlighet.¹³⁵ NK tjänade pengar på detta och gjorde allt för att lära männi-
skor hur de skulle hantera sitt utseende. Exempelvis ägnades kundtidningen 
Stil nästan uteslutande åt denna uppgift.¹³⁶ Sedan ansträngde sig försäljarna 
att läsa av stil och uppträdande hos kunderna. Men i detta senare fall var de 
inte ute efter personligheten, målet var mer prosaiskt. Genom ytan ville de 
se social klass, ekonomiska resurser och framför allt köpkraften.

Sammanfattningsvis måste varuhusets roll återigen beskrivas som tve-
tydig. Den konsumtionskultur som skapades och spreds bland annat genom 
varuhuset möjliggjorde ett annat sätt för individen att hantera sitt utseen-
de. Detta var visserligen massproducerat, och vissa skulle kalla det reklam-
manipulerat, men inte lika klassbestämt som förr (även om denna aspekt 
inte försvann helt). Många tjuvar och bedragare ville komma åt just kläder 
och andra modevaror. Det är uppenbart att »viljan att vara fin«, »att verka 
flott« ofta handlade om illusionen av en annan identitet, att bli betraktad 
som något annat än sitt vanliga jag. Samma institution, varuhuset, försökte 
samtidigt i sin bedömning av människor se bakom ytan för att få en bild av 
kundernas klasstillhörighet och ekonomiska resurser.



7. Där allting finns och ingenting saknas. 
Sammanfattande diskussion

Sammanfattning
Jag har i inledningen konstaterat att det tidiga 900-talets konsumtionskul-
tur ofta tolkas i termer av rationalisering och i termer av en alltmer utbredd 
hedonism. Det finns också en tendens att framställa dessa fenomen som 
motsatta, genom att man kopplar drömmar, förtrollning och även irratio-
nalitet till konsumtionens hedonistiska sidor.

I kapitel 2 har jag tecknat en bakgrundshistoria om varuhusets och varu-
husidéns framväxt. Jag har konstaterat hur viktig varuhuskonceptets kul-
turella betydelse var redan i dåtiden. Jag har också visat att Nordiska Kom-
paniet hade en sorts tolkningsföreträde när varuhusidén skulle definieras i 
Sverige. Vad bestod denna varuhusidé av? Hur har man i dåtidens varuhus 
uppfattat rationalitet och irrationalitet samt hedonism och asketism?

Den mest självklara förklaringen av hur dessa kategorier kan kombineras 
i kommersiella institutioner är att företagets representanter står för rationa-
liteten (och de kräver asketisk arbetsetik av de anställda) och kunderna för 
irrationaliteten och hedonismen. Med rationella metoder skapas en förtrol-
lad drömvärld som sätter konsumenternas fantasi i rörelse, försvagar deras 
affektkontroll och får dem att göra impulsiva inköp i stället för genomtänkta 
val där kvalitet och pris noggrant kalkyleras. I kapitel 3 har jag inlednings-
vis visat att i varuhuset NK framställdes och uppfattades i stället själva ra-
tionaliseringen som förtrollande. Modern teknik och modern organisation, 
varuhusmaskineriets snabba effektivitet, lockade lika mycket som den exo-
tiskt sagolika inredningen. Detta har jag med Sven-Eric Liedmans begrepp 
kallat för det modernas förtrollning. Med det menar jag att det varken var 
frågan om att det magiska hade försvunnit i moderna rationaliserade mil-
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jöer, eller att förtrollningen hade blivit »falsk«. Här var rationalisering och 
förtrollning inte motsatser.

Varuhusets försäljningsprincip, att med utställda varor och andra »för-
trollningseffekter« fresta till impulsköp, hade dock ett inneboende problem. 
Den lockade nämligen lika lätt till stölder som till »irrationella« köp. På 
Nordiska Kompaniet övervakades därför strängt det i princip fria varuhus-
rummet. Modern teknik, speglar och glas användes både för att skapa för-
trollningen och för att kontrollera den.

I kapitlets andra del nyanserades bilden. Det visade sig att varuhusets 
kunder alls inte förväntades vara (enbart) irrationella. Varuhuset ville också 
locka till sig den medvetna, rationellt kalkylerande kunden. Budskapet var 
dubbeltydigt. För det första definierades det nya sättet att handla som prak-
tiskt, rationellt och effektivt. Det verkar ha uppfattas så även av en del av 
kunderna. Det stora urvalet, den fasta prissättningen och de fritt exponerade 
varorna möjliggjorde rationella jämförelser av pris och kvalitet. Livsmedels-
avdelningen erbjöd rimliga priser och ett kvalitetskontrollerat sortiment. 
Även den mest sparsamma husmodern skulle finna sig till rätta. Den mo-
derna människan, menade man, sparade dessutom tid och möda genom att 
gå på ett ställe där allt kunde införskaffas på ett effektivt sätt. För det andra 
skapades det i varuhuset en värld för nöjen och tidsfördriv. Läsesalongen, 
restaurangerna och de olika evenemangen som anordnades skulle få kun-
den att stanna kvar länge i huset. Varuhuset erbjöd alltså både nytta och 
nöje för sina kunder.

Det rationella och det hedonistiska sättet att handla hade i dåtiden helt 
motsatta moraliska konnotationer, och kombinationen som varuhuset valde 
var därför kontroversiell att hävda utåt. En möjlig lösning på detta blev strä-
van att höja varuhusets kulturella status. Icke-instrumentell konsumtion be-
höver då inte nödvändigtvis innebära lättsinnig hedonism, utan också till 
exempel att öva sig i smak eller orientera sig i konsthantverk. I kapitel 4 har 
jag visat att varuhuset framställdes som en närmast finkulturell institution 
där god smak lärdes ut. Principen om fritt inträde och de många utställning-
ar som anordnades förstärkte museikaraktären. Smakfostrandet påminde 
dessutom om Kooperativa Förbundets liknande strävan inom ramen för 
dess propaganda för den rationella konsumtionen. Finkulturella ambitioner 
var mest framträdande under den första perioden i varuhuset NK:s historia. 
Senare, från 930-talet och framåt, avvisades kulturella satsningar som allt-
för kostsamma för företaget. Det ideella värdet var inte längre lika intressant 
om det inte motsvarades av ett »reklamvärde«.



160 DEL II: VARUHUSET NORDISKA KOMPANIET 902–939

Därmed är det inte sagt att ideella och moraliska överväganden helt för-
svann från besluten om hur kommersen skulle bedrivas. Varuhusledarnas 
uttalanden om betalningssätt och pengar inom varuhuset avslöjar att dessa 
betraktades både i ett etiskt och i ett praktiskt-rationellt perspektiv. Syste-
met med fasta priser hade kring sekelskiftet framställts som mer moraliskt 
och kultiverat än prutandet, eftersom man inte behövde tala så mycket om 
pengar försäljare och kund emellan. Det ansågs också mer rationellt eko-
nomiskt. Det professionaliserade och rationella kreditsystemet i varuhuset 
försvarades också med moraliska argument. Visserligen hade konsumtions-
krediten traditionellt ett lågt moraliskt anseende, eftersom den ansågs sti-
mulera lättsinnighet, men kreditsystemet på NK, menade en av företagets 
direktörer, var fullt berättigat även från ideell synpunkt. Det uppfostrade 
nämligen kunderna till ansvarsfull ekonomisk planering genom att bygga på 
tydliga kalkylerbara regler. Rationaliteten, både hos kunden och försäljaren, 
var grunden till en kultiverad kommers.

NK:s kulturella ambitioner kom väl till pass när kundpolitiken ändrades 
under 920-talet och företaget ville nå en bredare medelklasspublik. Det gäll-
de dock samtidigt att inte förlora de gamla rika stamkunderna. Lösningen 
på balansgången låg just i NK:s ofta framhävda mission för smakfostran och 
kvalitetsmedvetenhet. De rikas smak blev inte »billig« i och med satsningen 
på bredare kundgrupper, utan den blev en norm. Hur företaget hanterade 
denna klassmässigt mer sammansatta publik diskuterades i kapitel 6.

Det ligger nära till hands att tolka i könsperspektiv den dubbeltydiga bil-
den av dels rationellt kalkylerande kunder vilka i varuhuset finner ett stäl-
le för snabba, effektiva inköp baserade på ett stort urval varor, dels impuls-
köpande, irrationella besökare, vilka fördriver tiden med att mållöst vandra 
runt i varuhusets drömvärld. Kapitel 5 handlade om varuhusets betydelse 
för kvinnor. I den internationella sekundärlitteraturen hävdas det att kvin-
nor i den tidens försäljningslitteratur och skönlitteratur beskrevs som lätt-
manipulerade, impulsiva och irrationella konsumenter. Detta ställdes mot 
bilden av män som uppfattades vara rationella och autonoma. Till en viss del 
stämmer detta överens med materialet om Nordiska Kompaniet. Varuhuset 
bestod av en herrsida och en damsida. För indelningen argumenterade varu-
husets ledare just med sådana argument som anspelade på en stereotypisk 
uppfattning av män som rationella, medvetna och effektiva och kvinnor som 
irrationella, lättpåverkade och impulsiva. I personaltidningens försäljnings-
historier, ofta tagna från varuhusets vardag, framträdde däremot en annan 
bild. Inte nog med att kvinnliga kunder ofta karakteriserades som kompe-
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tenta och självsäkra, dessutom beskrevs männen som irrationella, okunniga 
och lättpåverkade konsumenter.

I sekundärlitteraturen finner man också två rakt motsatta tolkningar av 
varuhusets betydelse för kvinnor. Varuhuset beskrivs antingen som en in-
stitution som konserverade kvinnlig underordning eller som en emancipa-
torisk miljö. Den empiriska undersökningen av det svenska varuhuset gav 
ett visst stöd för båda tolkningslinjerna. Det sätt som huset delades upp i en 
kvinnlig och en manlig del implicerade å ena sidan en nedvärderande syn på 
kvinnor som lättmanipulerade konsumenter. Dessutom bekräftades genom 
planlösningen idén om de separata sfärerna, där kvinnor hänvisades till hem-
met. Å andra sidan skapades i huset en offentlig arena för kvinnor, med res-
tauranger och andra lokaler där privata och offentliga möten kunde äga rum. 
De samtida tidningskvinnornas reaktioner var positiva. Varuhuset som en 
plats för nöjen, drömmande och socialt umgänge bejakades av kvinnor.

Till skillnad från den tidigare forskningen kan jag med hjälp av mina ana-
lysbegrepp peka ut tre och inte två stereotypiska bilder av kvinnliga konsu-
menter. För det första betraktades kvinnor som irrationella och hedonistiska 
konsumenter. Denna bild var nedvärderande och återfanns både inom varu-
huset och i den dåtida pressen och skönlitteraturen. Det är denna diskursiva 
bild som ger stöd för tolkningar av varuhuskulturen i termer av underord-
ning, förtryck och kvinnan som objekt.

För det andra beskrevs kvinnor i dåtiden också som rationella och aske-
tiska konsumenter. En sådan konsument var sparsam och hade en instru-
mentell syn på konsumtionen. Hon uppvisade expertis och kunskap i kon-
sumtionens värld. Bilden liknade därför Kooperativa Förbundets ideal om 
rationell konsumtion och låg nära husmodersidealet. Inom NK hoppades 
man locka sådana konsumenter med den hypermoderna livsmedelsavdel-
ningen som erbjöd bra varor till rimliga priser. Forskningen har ofta tolkat 
denna typ av konsumtion i termer av hemarbete. Teoretiskt kan en sådan 
stereotyp uppfattas som mindre nedvärderande och mindre förtryckande 
än den förra, men likväl segregerande då den definierar kvinnans roll som 
konsument utifrån hennes position i hushållet.

För det tredje kan man utifrån materialet om NK renodla en bild av den 
rationella och hedonistiska konsumenten. Denna tredje stereotyp har störst 
emanciperande potential, då kvinnan här varken anses vara irrationell eller 
helt motiverad utifrån hushållets behov. En sådan konsument kan uppskat-
ta konsumtionens nöjen utan att för den skull förlora förnuftet. Personal-
tidningen Kompanirullan berättade om sådana kunder, och även dåtida 
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kvinnliga tidningsskribenters beskrivningar av NK tyder på en sådan upp-
fattning om NK-kunden och de möjligheter NK innebar för henne. Verklig-
hetens kunder kombinerade förmodligen en rad olika drag.

Detta växelspel mellan emanciperande och segregerande mekanismer 
återkommer i frågan om klass, som jag undersökte i kapitel 6. NK var över-
klassens och den burgna medelklassens varuhus. Sociala skillnader marke-
rades tydligt i varuhusets hierarkiska utformning med de billigare avdel-
ningarna längst ner och de fina högst upp. Samtidigt skapades en (till stor 
del illusorisk) jämlikhet genom att varuhuset framställdes som en offent-
lig institution, en anonym miljö, öppen för alla. Det var fritt för vem som 
helst att komma in och titta. Principen, uttryckt bland annat i personalens 
instruktionsböcker, var att alla skulle behandlas lika, oberoende av ekono-
miska resurser och social status. Försäljarna tillsades att inte besvära kun-
derna med vare sig blickar eller påträngande frågor.

Trots denna uttalade princip tränades försäljarna i att kategorisera publi-
ken utifrån utseende och uppträdande. Varuhusdetektivens rapporter avslö-
jar dels denna tendens att genom ytan se social status och köpkraft, dels det 
faktum att denna ambition inte sällan misslyckades. Detta sätt att bedöma 
kunderna gav å andra sidan möjlighet för publiken att glida in i »låtsasiden-
titeter«. Men skickligheten att hantera de kulturella koderna öppnade bara 
för en begränsad jämlikhet. När kundens riktiga identitet blev känd behand-
lades rika och fattiga på helt olika sätt. Detektivrapporterna från Nordiska 
Kompaniet visar att de materiella förutsättningarna visserligen var mycket 
viktiga i konsumtionskulturen, men att skenet av dessa förutsättningar i viss 
mån kunde bli betydelsefullt i praktiken. Drömmar om rikedom, elegans 
och nya respektabla identiteter fick näring i varuhuset. Ett utrymme öpp-
nades där en sådan längtan kunde ageras ut.

Den avancerade tekniken och den nya estetiken som användes i varuhuset 
skapade både en förförande drömmiljö för hedonism och en överskådlighet 
i utbudet så att inte bara priser utan även varor kunde jämföras på ett ratio-
nellt sätt (kapitel 3). Paradoxalt nog lämpade sig de aspekter av huset som 
gjorde det till en miljö för hedonism bättre för en mer »demokratisk« an-
vändning än de inslag som anspelade på den rationella och instrumentella 
sidan av konsumtionen. Detta på grund av att bekvämlighetsavdelningarna 
och de riktiga lyxdetaljerna erbjöds gratis. Att bara vandra runt, titta och 
fördriva tiden hörde till det hedonistiska sättet att handla, men det var pre-
cis det de flesta icke betalande kunder gjorde. Man kan nog med rätta tolka 
det som en rationell resursanvändning från deras sida.
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Fullständighetsprincipen
»Där allting finns och ingenting saknas«, så beskrev tidskriften Idun Nord-
iska Kompaniets nyöppnade varuhus 95.¹ I kapitel två har jag konstaterat 
att fullständigheten även i de dåtida officiella definitionerna utpekades som 
varuhusets essens. Att hålla ett brett sortiment så att »den köpande publi-
ken kan tillfredställa sina flesta eller alla behof« var särskiljande för varu-
huset.² Listan över nya avdelningar blev följaktligen lång år 95 när den nya 
byggnaden öppnades. Allt som allt inrymde Nordiska Kompaniet år 95 ett 
hundratal olika avdelningar.³ Fullständighetsprincipen har också – fram till 
930-talet – betraktats som ett modernitetens tecken. Ju fler avdelningar det 
fanns i ett varuhus, desto modernare var det. Ragnar Sachs berättar i sin ar-
tikel om de moderna varuhusen om Selfridge’s nya hund- och kattavdelning. 
Detta var »det ultramodernaste, åtminstone för någon tid framåt«.⁴ Harrod’s 
hade vid samma tid telegramadressen »Harrod’s – Everything«, »förvisso 
intet överdrivet skryt« menade en NK-representant.⁵ NK ville gärna jämföra 
sig med dessa stora varuhus, och jag har i kapitel 2 beskrivit hur företaget 
därför närmast försökte monopolisera varuhusbegreppet i Sverige.⁶

Besläktad med principen att ha ett »komplett« sortiment är ambitionen 
att tillhandahålla något för alla, rik och fattig, man och kvinna. Här kan man 
även återknyta till bilden av varuhuset som en i sig tillräcklig värld, en stad i 
staden. Med hjälp av denna metafor gick det att föra ihop till synes motsatta 
kategorier som rationalisering och drömmar, nöje och nytta eller finkultur 
och kommers. Metaforen förknippades just med fullständighetsprincipen.

Fullständighetsprincipen har i varuhusbyggnaden fått en symbolisk rums-
lig gestaltning. För det första hörde den dubbelhet som byggnaden i stort 
utstrålade hit. En gedigen och solid ram inneslöt en festlig och spännande 
drömmiljö. Den uppenbara dubbelheten i varuhusets signaler angående det 
rationellt kalkylerande och det irrationellt impulsiva sättet att konsumera 
kan relateras till varuhusets anspråk på fullständighet.

För det andra kan nämnas att ljusgården – ett typiskt drag för varuhusen – 
hade en liknande symbolisk betydelse. Ferdinand Boberg ansåg att ljusgår-
den på NK blev en särdeles lyckad konstruktion. Den fungerade bra som 
byggnadens »centralrum […] omgiven av allt köpbart mellan himmel och 
jord och där ofta verkligt roande och fantasifulla överraskningar vänta den 
besökande allmänheten«.⁷ Ljusgården saknade 95 betydelse som ljuskälla, 
man förlitade sig helt på elektriciteten. Ljusgårdens arkitektoniska funktion 
var framför allt symbolisk, den blev symbol för själva varuhuskonceptet: allt 
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under ett tak.⁸ I ljusgården koncentrerades det mest festliga, spännande och 
pampiga som varuhuset kunde erbjuda. Den var njutningens och hedonis-
mens mittpunkt. Samtidigt kunde man från ljusgården få en överblick över 
allt som varuhuset bjöd på. Bilden av överflöd kombinerades med idén om 
överskådlighet.

Analysen av den rumsliga gestaltningen leder oss från fullständighets-
principens försäljningstekniska (ekonomiska) innebörd till dess kulturella 
betydelse. Jag har i de föregående kapitlen analyserat varuhusrummets ut-
formning och avdelningarnas placering på ett sätt som påminner om etno-
grafiska undersökningar. Antropologer har sedan länge tolkat människors 
materiella omgivning som meningsbärande i fråga om olika sociala relatio-
ner. Forskare som Marcel Mauss, Mary Douglas och Pierre Bourdieu har 
bland många andra hävdat att den materiella kulturen och särskilt konsum-
tion synliggör, skapar och befäster sociala och kognitiva kategorier och ste-
reotyper.

Jag har bland annat pekat ut vad som ansågs som kvinnligt och manligt 
i varuhuset genom att undersöka avdelningarnas placering. På NK fanns 
nämligen separata utrymmen för kvinnor och män, men även för rika och 
fattiga. Samtidigt blandades dessa kategorier ihop just för att de fanns under 
samma tak. Och en rörelse mellan dem gjordes möjlig. Med tiden blev seg-
regationen i byggnaden allt mindre tydlig. Andra kategorier som skapades i 
huset var kultur och kommers samt dröm och rationalitet, vilka också gled 
in i varandra.

En jämförelse med ett klassiskt exempel, Bourdieus analys av det kabylska 
huset, synliggör både de förtjänster och problem som en sådan tolkning 
innebär. Bourdieu läser i husets utformning och organisation av den struk-
tur och de värden som finns i det kabylska samhället och familjen. Olika 
saker i huset delas in i kategorier efter var de placeras i huset. Här skiljs ex-
empelvis manligt och kvinnligt, högt och lågt, ljus och mörker, eld och vat-
ten, människa och djur från varandra. Det kabylska huset speglar, reprodu-
cerar, men skapar också en ordning (en relation mellan dessa kategorier) 
genom människors användning av rummet.⁹

Att tolka den materiella kulturen även i moderna samhällen på liknande 
sätt är inte nytt.¹⁰ Ett sådant angreppssätt är givande, men det kan bara an-
vändas med vissa förbehåll. Jag menar visserligen att även varuhuset kan 
»avläsas«, och i dess utformning träder sociala och kognitiva kategorier 
fram. Däremot får det självklart inte glömmas bort att varuhuset till skill-
nad från det kabylska hushållet inte skapades av dem som använde det utan 
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utformades utifrån kommersiella intressen. De kategorier som gestaltades 
i varuhusrummet tillkom på företagsledningens initiativ. Det yttersta syftet 
var att sälja, och publikens ekonomiska resurser påverkade dess möjlighe-
ter att tillägna sig det som varuhuset erbjöd. Själva kommersialismen mar-
kerades också och balanserades med de kulturella ambitionerna och deras 
gestaltningar i rummet, exempelvis utställningarna. Varuhusledningen på-
verkade genom utformningen av huset inte bara vad publiken köpte, utan 
också vilka kategorier eller stereotyper den skulle inordna sig i. Å andra 
sidan tyder källorna på en lyhördhet hos ledningen för var kunderna ville 
ha de olika avdelningarna.¹¹ Dessutom var det i viss mån möjligt för konsu-
menterna, såsom jag har visat, att rekontextualisera delar av eller hela varu-
husrummet. Att varuhusmiljön skapades »uppifrån« är dock ett faktum, och 
just därför kunde den styrande principen om fullständigheten tillämpas så 
konsekvent.

Fullständighetsprincipen samlade motsatserna och placerade dem bred-
vid varandra. Samtidigt ingick det i varuhusens försäljningsfilosofi att upp-
muntra rörelse i rummet. Här ligger, anser jag, nyckeln till förståelsen varför 
varuhuset kunde bli en så utpräglad bärare av drömmar som den framställs 
i dåtida skildringar och av vår tids forskare. Detta går nämligen utöver den 
allmänna kommersiella ambitionen att framställa det man säljer så lockan-
de som möjligt.

Dröm – modern eller postmodern?
Sociologen Mike Featherstone kopplar masskonsumtionens drömvärldar 
till det som postmodernismen kallar för estetisering av vardagslivet. Han 
diskuterar bland annat Baudrillards idé om att vi lever i en »simulerad« kul-
tur, i en »estetisk hallucination« av verklighet. Denna estetisering av var-
dagslivet anges ha sitt ursprung bland annat i de tidiga konsumtionskultu-
rerna i storstäderna »vilka blev skådeplatser för berusande drömvärldar«. 
Också Walter Benjamin refereras: han menade nämligen att det banala och 
vardagliga poetiserades i de parisiska passagernas drömvärldar. Stadsbilden 
har sedan dess, konstaterar Featherstone, blivit ännu mer estetiserad och 
förtrollad genom reklam, skyltningar och arkitektur.¹²

Featherstone driver tesen att dagens samhälle, vilket han kallar för post-
modernt, löser upp gränserna mellan konst och verklighet och i fortsätt-
ningen också mellan dröm och verklighet. Estetiseringen av vardagslivet 
har sina rötter i vissa avgränsade fenomen i historien, menar Featherstone. 
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Han syftar för det första på det sena arton- och tidiga nittonhundratalets 
konsumtionsmiljöer, som varuhus, utställningar, arkader, och för det andra 
ännu längre tillbaka i tiden på medeltida karnevaler och marknader. De 
tidiga varuhusen tillsammans med passagerna och världsutställningarna 
ses alltså dels som förelöpare för det »postmoderna«, dels som en modern 
variant av karnevalen.¹³

Min tolkning av varuhuset är en annan. För det första menar jag att lik-
nelsen med de medeltida karnevalerna har en ganska begränsad räckvidd. 
I karnevalen vändes världen upp och ner och de sociala gränserna upplös-
tes temporärt. I varuhuset NK markerades tvärtom gränserna (t.ex. kvinn-
ligt / manligt, fattig / rik, finkultur / kommers) även om det också visade sig 
möjligt att i praktiken överträda dessa. Särskilt tydligt var detta exempelvis 
i fråga om kön eller hur klasshierarkierna markerades i varuhusrummet. Jag 
menar också att drömkaraktären kan härledas just från detta. Varuhuset 
utformades med anspråk på fullständighet, sociala och kulturella katego-
rier objektifierades, motsatser ställdes bredvid varandra och samtidigt upp-
muntrades rörelse i rummet. Detta skapade en miljö där publiken kunde 
komma till insikt om vilka de var, men framför allt om vilka de inte var. De 
olika kategoriernas närhet till varandra gav näring åt drömmar eller i vissa 
fall kanske bara en idé om vad man överhuvudtaget kunde drömma om.

Featherstone är inte heller helt övertygande vad gäller kopplingen mellan 
varuhuset och den postmoderna bilden av den simulerade världen. Tesen 
om estetiseringen av vardagslivet kan återigen anses vara giltig för varuhuset 
bara i en mycket begränsad mening. Man kan med rätta hävda att skyltning, 
utställda varor och reklam utformades med konstnärliga anspråk och därför 
kan betraktas som konstnärliga produkter. Man kan också peka på mängden 
av sådana inslag i varuhuset och i vardagslivet i allmänhet. Detta tyder på att 
konsumtionsdrömmar alltmer hade kommit att invadera vardagen. Slutsat-
sen att dröm har blivit en del av verkligheten ligger då nära till hands. Men 
detta är långt från den postmodernistiska tesen om att verkligheten skulle 
ha förvandlats till dröm. Jag vill hävda att det tidiga varuhuset inte kan an-
vändas som argument för den tes som Featherstone framför.

Förändringar
»Fullständighetsprincipens« ekonomiska konsekvenser visade sig vara svåra 
att bära för Nordiska Kompaniet under trettiotalet. Det fullsorterade varu-
huset kunde inte konkurrera med andra moderna detaljhandelsföretag som 
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tillämpade bestämda prisklasser eller hade ett mer specificerat sortiment. 
Stor lagerhållning var för kostsam. År 932 konstaterade ledningen att »som 
tiderna ha utvecklat sig« blev »ett delvis frångående av fullständighetsprin-
cipen […] ett livsvillkor«. Begränsningar i prisklasser och sortiment måste 
göras. Den nyligen så moderna idén om det kompletta varuhuset hade bli-
vit irrationell och otidsenlig. Nordiska Kompaniet gav därför upp principen, 
dock något motvilligt, och valde en mellanväg mellan stort sortiment och 
liten lagerhållning. Sortimentet måste vara varierat men begränsat på ett 
»rationellt« sätt, hette det.¹⁴

Detta skedde delvis som en reaktion på den nya ekonomiska krisen i bör-
jan av trettiotalet. En annan reaktion var att företaget fortsatte »demokra-
tiseringen« som hade påbörjats på tjugotalet. Billigare varor infördes i sor-
timent, egna varumärken med en jämförelsevis låg prisnivå utvecklades. 
Detta var dock fortfarande bara en »demokratisering« med måtta. Målet 
var, som jag har diskuterat, att vinna nya kunder ur medelklassen. NK skulle 
aldrig komma att sträva efter att konkurrera med kedjeföretagen av EPA:s 
eller Tempos typ; att sälja kvalitets- och märkesvaror förblev en viktig prin-
cip.¹⁵

Den strikta kategoriseringen luckrades upp ytterligare vad gällde både 
sortimentet och planlösningen inne i huset. Avdelningarnas placering för-
ändrades och var inte lika lättolkad som under NK:s första årtionde. Jag på-
pekade i kapitel 3 att varuhusets självklara modernitet snabbt bleknade, 
trots uppenbara intentioner att vara »up to date«. Detsamma gäller varu-
husets betydelse för kvinnor samt för människor med begränsad köpkraft. 
Från 930-talet öppnades nya möjligheter för båda grupperna utanför varu-
huset.
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»Fru Fortunas folk«. Skämtteckning om lotterikön i Stockholmstidningen 7/3 926.  
Tidningsurklipp, Svenska Spels arkiv.



8. Lotterifeber. 
Från lotteriköerna till statslotterifrågan

»Det är omöjligt att tänka ut någon vara (undantagandes möjligen sprit), 
utbjuden till än så billigt pris, som så i en hast skulle samla köplystna till 
sådan mängd«,¹ skrev Värmlandstidningens reporter om den tidstypiska lot-
terikön, som han bevittnade en tidig morgon i Karlstad 92.

Sverige upplevde en verklig lotterifeber under 900-talets första hälft. Lott-
sedeln blev en av dåtidens mest eftertraktade varor. Lottsedeln var samtidigt 
en speciell vara som har tolkats och hanterats på olika och ofta motsägelse-
fulla sätt. Den brittiska statsvetaren Gerda Reith har karakteriserat lottsedeln 
som en »commodification of chance«². Men detta är blott en av många möj-
liga tolkningar. Lottköpet kan innebära inte endast upplevelsen av slumpen 
utan också drömmen om rikedom och ett bättre liv. Det kan kopplas till lek-
fullhet, individualism och hedonism och samtidigt till kontrollen av alla dessa 
egenskaper genom organiserat hasardspel. Lotterispelets grundprincip kan 
mycket väl uppfattas som demokratisk och jämlik samtidigt som lotteri har 
beskrivits som ett finurligt utnyttjande av de ekonomiskt svagaste grupper-
nas irrationalitet och orealistiska förhoppningar om välstånd.

Sådana ofta mångtydiga föreställningar om lotteriet är ämnet för denna 
delstudie. Hur uppfattades lotteridrömmen av dåtidens människor? Hur 
värderades lotterispelet moraliskt? På vilket sätt blev lotteriet en självklar 
del i en konsumtionskultur som uppfattades vara modern? Även här kom-
mer jag att använda begreppen irrationalitet / rationalitet och hedonism / 
 asketism i tolkningen av dåtidens föreställningsvärld.

Jag undersöker föreställningar och värderingar om lotterispel på olika ni-
våer: i politiska diskussioner och i pressdebatter, genom lotteriernas praktis-
ka institutionella utformning samt i viss mån även i lotterispelandets praktik. 
Det som gör lotteriet till ett unikt undersökningsobjekt är att människors 
konsumtionsdrömmar genom lotterierna blev en politisk fråga. Genom 
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statens ekonomiska intresse av lotteriet hamnade politiker i etiska dilem-
man om konsumtionsdrömmar; de fick uttala sig om drömmars värde, väga 
pengar mot moral och fundera över lotteriernas roll i det moderna sam-
hället. Jag har för denna delstudie gått igenom alla riksdagsdebatter, utred-
ningar och praktiska rikspolitiska beslut om lotterispel och framför allt om 
ett statligt lotteri i Sverige under perioden 897–939. Debatterna handlade 
dock, som jag kommer att visa, mer om de enskildas värderingar och moral 
än om partipolitik. Analysen av materialet om detta till synes oviktiga, men 
ändlöst debatterade ämne kommer att visa att lotteridebatterna ofta kret-
sade kring allmänna dilemman om ett framväxande konsumtionssamhälle 
och välfärdssamhälle.

Lotterierna diskuterades även i pressen. Jag har undersökt de omfattan-
de klippsamlingar som har bevarats, och även kompletterat dessa. Förutom 
den politiska behandlingen av lotterifrågan och samhällsdebatterna tas i 
delstudien som följer även lotteriföretagens och spelarnas perspektiv upp 
såsom det speglades i pressen, i skönlitteraturen och i lotterireklamen.

Kapitlen 9–2 är, liksom varuhusstudiens kapitel, tematiskt strukturera-
de. Kronologin börjar därför om i varje kapitel. Med andra ord kommer jag 
i stort sett att återberätta samma historia flera gånger, men ur skilda analy-
tiska infallsvinklar. Först diskuteras i kapitel 9 hur synen på lotteriets förhål-
lande till samhällets modernisering och demokratisering har förändrats. I 
kapitel 0 behandlas synen på lotteri i termer av framtidsplanering. Hur har 
individers irrationella drömmande ställts mot kollektivets rationella fram-
tidsplanering? I kapitel  belyses föreställningar om hedonistiskt lotterispel 
i relation till asketisk arbetsetik. I kapitel 2 renodlas genom en diskussion 
av lotteriernas »allmännyttiga ändamål« statens sätt att balansera pekuniära 
värden mot ideella värden.

Det föreliggande kapitlet tecknar en bakgrund som förhoppningsvis möj-
liggör en djupdykning i nyanser och sammanhang i de påföljande kapitlen. 
Jag vill här för det första kort återge vilken historia lotterierna hade bakom 
sig när frågan åter blev aktuell några år före sekelskiftet 900. För det andra 
vill jag visa varför frågan om penninglotterier blev ett politiskt, socialt och 
moraliskt problem under min undersökningsperiod.

Lotteriernas historia
Lotteriet är »allmänhetens beskattnings machin«, skrev en kritisk skribent 
om det kungliga svenska nummerlotteriet 809. Samtidigt var spelet ett nöd-
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vändigt »tidsfördrif i vårt fädernesland, der den vackra årstiden är så korrt 
och öfrige dagarne af året så kulna …«. Pengarna gjorde också nytta efter-
som staten med hjälp av lotteriets avkastning bekostade hemgiften för fem 
fattiga allmogeflickor. Men författaren kunde inte sätta sig över det stora 
problemet med dylika spel, nämligen att de fattiga spelade bort sina sista 
slantar och blev ännu fattigare samtidigt som de drömde om rikedom. »Det 
är nu en afgjord sak, at man snarare tappar än vinner.« Men, funderade han, 
man kunde kanske reformera lotteriet så att en del av vinsterna »tillföll en-
dast verkligen fattiga spelare«. Hur som helst måste den som ägnade sig åt 
dylika spel vara en »stor älskare af inbildningens nöjen«, menade skriben-
ten.³ Här får vi en bild av lotteriet som en statlig inkomstkälla, en filantro-
pisk penninginsamling, ett socialt problem och samtidigt en angenäm för-
ströelse för folk som gärna ger sig hän åt drömmerier. Alla dessa aspekter 
kommer att diskuteras även i samband med 900-talets lotterier.

Lotteriernas historia i Europa kan spåras tillbaka till 500-talet. Lotteri-
dragningar anordnades först som bortlottningar av annars svårsålda varor 
och egendomar. Två typer av lotterier utvecklades. Nummerlotteriet, det 
s.k. lotto, utformades i Italien. I Genua började befolkningen anordna vad-
slagning om vilka fem av de nittio kandidaterna till senatorsposterna som 
genom lottning skulle få ämbetet. Denna populära vadslagningsform sys-
tematiserades, namnen ersattes med nummer och 620 blev det ett statligt 
lotteri. Andra italienska stater tog efter. Inom flera stater lät man lotta ut 
namnet på fem fattiga flickor bland 90, vilka sedan fick varsin hemgift.⁴

Klasslotteriet, den andra vanliga formen, hade sitt ursprung i Nederlän-
derna, och kom därför att kallas för holländskt lotteri. Även här anord-
nades sedan 500-talet olika lotterier med både varu- och penningvinster. 
Ibland betalades lottsedlar med varor och man hoppades få en bättre och 
lyxigare vara i utbyte genom slumpens försorg. Lotterierna spred smaken 
för nya konsumtionsvaror, menar den brittiske historikern Simon Schama. 
Enligt den franske historikern Robert Muchembled bidrog dessa tidiga lot-
terier till utvecklingen av ett konsumtionssamhälle.⁵ Ofta organiserades 
det i Nederländerna flera serier av dragningar efter varandra. År 726 gjor-
des lotterispel till ett statligt monopol. Klasslotteriformen innebar att man 
kunde delta i en rad på varandra följande dragningar med stegrade vinst-
chanser. Grunden till denna lotterityp är den som av 920-års svenska lot-
terisakkunnige, professor C. V. L. Charlier, har kallats för enkelt lotteri. Här 
köper deltagarna lottsedlar för en bestämd valör med ett på förhand tryckt 
nummer.⁶
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I nummerlotteriet på 700-talet räckte det med mycket små insatser för 
deltagande, vilket kritikerna menade stimulerade lotterispel bland de fatti-
gaste. Klasslotteriet, å andra sidan, lockade spelarna att hela tiden köpa nya 
lotter. Det var först i den sista klassen, den sjätte, som chanserna ökade be-
tydligt men då hade man tvingats att delta i alla föregående dragningar. De 
som inte hade råd att »förnya« sina lotter, alltså de fattigaste, fick nöja sig 
med mycket sämre vinstchanser.

Lotterierna spreds snabbt i Europa och därifrån även till Amerika och 
Australien. Klass- respektive nummerlotterier, oftast i statlig regi, inrättades 
i många länder. Danmark hade exempelvis ett klasslotteri sedan 753, som 
blev statligt 774. Även ett nummerlotteri opererade mellan 774 och 85. 
I flera länder användes också premieobligationer, vilka både då och i det ti-
diga 900-talets facklitteratur kategoriserades som en form av lotterispel. Så 
har även allmänheten uppfattat dem, vilket jag kommer att visa genom det 
svenska exemplet.

Lotterier infördes i Sverige kring sekelskiftet 700. De första lotterierna 
anordnades i privat regi och avkastningen gick till allmännyttiga ändamål 
som skol- eller kyrkobygge, stöd för vissa industriföretag samt välgörenhet. 
Lotteri fick bara anordnas med kungligt privilegium, men trots förbuden 
(730, 739, 750) fanns det ett stort antal otillåtna lotterier. Ett av de största 
legala lotterierna var »Trollhätte-slussverks lotteri« som hade ensamrätt på 
lotterirörelser mellan 762 och 772. Planer kring inrättandet av ett statligt 
lotteri drogs upp redan i början av 700-talet, mest för att lösa den finansiel-
la krisen efter Karl XII:s död. Den mest intressanta av dessa planer var den 
som föreslogs i sekreta utskottets myntteckensdeputation. Förslagsställaren 
ville införa ett lotteri där vinsterna bestod av adelskap. Om man redan var 
adlig skulle man få en finare titel i vinst.⁷

Det blev inget av dessa planerade lotterier, och det dröjde till 758 innan 
en sorts statligt lotterispel infördes. Detta var ett premieobligationslån, 
vinsterna skulle få lösas ut först efter sex år och pengarna användes till ett 
krigslån. Det första statslotteriet i egentlig mening inrättades 772 av Gus-
tav III och var ett nummerlotteri organiserat efter italienskt mönster. Idag 
minns vi Nummerlotteriet kanske mest för att skalden Carl Michael Bellman 
blev dess sekreterare. Ett viktigt argument för införandet av ett inhemskt lot-
teri – helt i enlighet med tidens merkantilistiska synsätt – var att det skulle 
förhindra att det hamburgska lotteriet skulle få en marknad i Sverige. Att 
avkastningen från lotteriet varje månad bland annat gick till att bekosta 
hemgiften för fem fattiga allmogedöttrar var återigen en merkantilistiskt in-
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spirerad tanke. Lotteriet främjade därigenom befolkningsökningen bland de 
»närande« stånden. Samtidigt med det nya nummerlotteriets inrättande ut-
färdades också förbud mot andra lotterier anordnade i enskilda syften.⁸

Gustav III:s nummerlotteri levde kvar till 84, trots högljudda protes-
ter vid riksdagarna under första hälften av 800-talet. Lotterispel ansågs av 
dess många kritiker vara omoraliskt, och det väcktes förslag om nummer-
lotteriets avskaffande vid riksdagarna 809, 87, 823, 828 och 834, men 
utan att ständerna kunde enas. Till slut uttalade riksdagen 84 sin dom över 
nummerlotteriet.⁹ En förordning den 2 mars 844 utfärdade förbud mot 
alla lotterier och försäljning av lottsedlar, med undantag av »Bortlottning 
av lösören i välgörande ändamål eller af konstsaker till svenska konstidka-
res understödjande«.¹⁰ 88 utvidgades förbudet med en kunglig förordning 
(den 6 aug. 88) så att det även gällde »lotteriliknande företag«. Länsstyrel-
serna hade endast rätt att bevilja mindre varulotterier, men vinsternas sam-
manlagda värde fick inte överstiga modesta 3 000 kr, enligt nästa ändring i 
kungörelsen (den 4 dec. 923). Alla andra lotterier skulle beviljas av Kungl. 
Maj:t. Reklam och annonsering för utländska lotterier förbjöds också 88 
genom ett tillägg till tryckfrihetsförordningen.¹¹

Den svenska utvecklingen under 800-talet hade motsvarigheter utom-
lands. Under första hälften av 800-talet avskaffades lotterier exempelvis 
även i Frankrike, Storbritannien, Belgien och i nästan alla amerikanska sta-
ter. Lotterier fungerade däremot oavbrutet bland annat i Danmark, i vissa 
tyska stater, i Österrike, i Ungern och i Italien. Australien nämns ofta som 
ett land där lotterier har varit särskilt populära och tolererats jämförelsevis 
brett av regeringarna även under 800-talet.¹² Den australiensiska forska-
ren Jan McMillen hävdar att Australien haft en specifik spelkultur, där ha-
sardspel har betraktats som en positiv kraft som speglar det australiensiska 
samhällets hoppfullhet och jämlikhetsideal.¹³

Forskare har sökt förklaringar till skillnader i attityd till hasardspel i olika 
stater. Det finns en tendens att hänvisa lotterifientlighet till protestantismen 
och den framväxande protestantiska medelklassens urbana värderingar.¹⁴ 
Men jag anser att sådana förklaringar är svaga. I det protestantiska Danmark 
blomstrade ett stort statligt lotteriföretag och även andra lotterier oavbrutet 
sedan 700-talet, medan det i det katolskt dominerade Frankrike introduce-
rades ett statligt lotteri först 933, efter det allmänna förbudet mot lotterispel 
i det tidiga 800-talet. Även Schama, som skriver om Nederländerna – visser-
ligen under en annan period – menar att just protestantismen och den urbana 
kapitalistiska medelklassens värderingar var särskilt förenliga med lotterier.¹⁵
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Under andra hälften av 800-talet väcktes i Sverige vid några tillfällen 
förslag om inrättandet av ett statslotteri (868, 873, 888, 895), men dessa 
avslogs av riksdagen. Det förekom olika mindre varu- och konstlotterier 
men inga penninglotterier fram till 897.¹⁶ Det är då min undersökning 
börjar.

Penninglotterier och Lotteriexpeditionen
Det första undantaget från lotteriförordningen beviljades av Kungl. Maj:t 
896. Ett stort penninglotteri anordnades med tre dragningar under år 897 
för att rädda Stockholmsutställningens finanser. Efter Utställningslotteriet 
följde ett lotteri till förmån för Nordiska museet med nio dragningar under 
en femårsperiod, sedan bland annat för Dramatiska teatern (från 902) och 
för byggandet av Stadion (från år 909). Dessa penninglotterier fungerade 
enligt den så kallade enkla lotteritypen. Lottsedlarna var helt enkelt numre-
rade och vid dragningen fanns alla nummer i ett tombolahjul, varifrån vinst-
lotterna drogs. Från ett annat hjul drog man lapparna med vinsterna som 
skulle tillfalla ägarna av de vinnande lotterna.¹⁷

Svenskarnas omfattande spelande på utländska lotterier oroade politikerna kring 900. 
En österrikisk lottsedel från 903. Svenska Spels arkiv.
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Utställningslotteriets planering, försäljning och dragningar organisera-
des av ett privat företag, men under kontroll av en särskild lotterikommitté. 
Samma firma, den så kallade lotteriexpeditionen, fortsatte sedan att förestå 
alla penninglotterier fram till 939, då firman omvandlades till det statligt 
ägda Svenska Penninglotteriet AB. Föreståndare för lotteriexpeditionen var 
under flera årtionden Otto Rooth, av en tidning kallad »lyckofader för hela 
landet«.¹⁸ Han satt kvar på sin post i 40 år. Efter att han hade dragit sig till-
baka år 936 tog sonen Harald Rooth över, och denne blev senare direktör 
i det statliga lotteribolaget. Firman lyckades alltså behålla kommissionär-
skapet fram till 939 trots konkurrerande anbud från andra företag under 
920-talet, bland annat Nordiska Kompaniet och Åhlén & Holm.¹⁹ Lotteri-
expeditionen, med sina tiotal anställda, installerade sig i en lokal i Konst-
akademins hus, Fredsgatan 2.²⁰ De hade lottförsäljning i lokalen, och hela 
administrationen, inklusive dragningarna, sköttes därifrån. Dragningarna 
pågick under närvaro av statliga kontrollanter. För själva dragningen av sed-
larna anlitades barnhusbarn, som en symbol för opartiskhet.²¹

Lotteriexpeditionen hade ett begränsat antal underkommissionärer runt 
om i landet, oftast tidnings- tobaks- och bokhandlare.²² Kommissionärerna 
fick inte ta ut överpris, lottpriset var fixerat till tio kronor fram till 97, då 
det höjdes till elva kronor för att inkludera den statliga stämpelskatten. Skat-
ten höjdes till två kronor 927 och lottpriset blev då tolv kronor. Trots det 
höga priset var lottsedlarna populära och såldes ut på ett par timmar efter att 
de hade släppts. Högsta vinsten var den då fantastiska summan 50 000 kro-
nor. Först från och med år 927 höjdes högvinsten till den »mera tidsenliga« 
summan 00 000 kronor.²³ Lottpriset 0–2 kronor var mycket högt för den 
tiden. Den genomsnittliga arbetarlönen per dag (för både kvinnor och män 
sammantaget) var inte ens hälften så mycket år 95 (4,2 kr). År 920 tjä-
nade en arbetare i genomsnitt ,79 kr om dagen och dagsinkomsten varie-
rade sedan bara lite under den period jag undersöker.²⁴ Man kan alltså säga 
att priset för en lottsedel var ungefär lika högt som genomsnittsförtjänsten 
per dag. För att få en uppfattning om vinstsummans storlek kan man jäm-
föra den med den genomsnittliga årsarbetslönen som år 95 var  7 kronor 
och år 920 3 74 kronor. Under 920-talet minskade sedan arbetarlönerna 
något för att kring 940 åter nå 3 000-kronorsnivån. Högvinsten i lotteriet 
motsvarade alltså under denna period mellan drygt 5 och 46 års samlade 
inkomster för en arbetare.²⁵

Antalet lottsedlar var begränsat. Det startade kring sekelskiftet med 
00 000 lotter vid varje dragning. Lottantalet höjdes till 50 000 år 97 och 
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ökades sedan successivt till 300 000 under slutet av 930 talet. Dragningar-
na blev också mer regelbundna. Från mitten av 920-talet anordnades det 
en dragning per månad.²⁶ (Se även tabell om lotteriväsendets utveckling i 
Sverige i Bilaga.)

En bristvara
Det finns en återkommande bild i materialet om lotterier under 900-talets 
första decennier, vare sig det är fråga om tidningsartiklar, fotografier eller 
riksdagdebatt. Det är bilden av lotterikön, tusentals människor stående i 
mångdubbla led, tidigt på morgonen i en kö slingrande runt flera kvarter 
utanför ett försäljningsställe, oftast en tobaksaffär, en bokhandel eller ett 
tidningskontor. Längst var dock kön utanför Fredsgatan 2 i Stockholm där 
lotteriexpeditionen hade sitt säte.

Hur som helst började köbildningen redan i natt och sträckte sig vid 8-tiden 
genom Akademigränd, Jakobsgatan, Klara Södra kyrkogata, Karduansmakare-
gatan och efter att ha gjort den bukt på Klara Västra som synes på bilden, åter 
in på Karduansmakaregatan och denna ned till Vasagatan. Om man så räknar 
med 6–8 man i bredd, så förstår nog var och en att de som stå längst bak i kön 
ha föga utsikter att få några lotter. Vilket torde för de flesta bli den enda vins-
ten av detta köstående i den bistra marsvåren.²⁷

Tidningarna slutade inte att förundras över lottköparnas ihärdighet. De kö-
ande presenterades i pressen än som irrationella och desperata människor, 
än som glada drömmare. Men nästan alltid fanns en viss nedlåtande ironi i 
pressens skildringar av fenomenet:

Att hänga i en kö ett halvt dussin timmar har sin tjusning med tanke på vad 
som kan vänta, för hoppet om högsta vinsten eller åtminstone någon av de 
större, offrar man gladeligen den kära nattaron och uthärdar med friskt mod 
de svala morgonvindarnas nyp i kinderna. Vore det fråga om att börja jobba 
en timma tidigare, bleve det strejk på momangen.²⁸

Om man har för avsikt att skaffa sig en förmögenhet, skall man först och 
främst stiga upp tidigt på morgonen. […] Och redan vid 2-tiden i natt började 
en del lotteriköpares arbetsdag.²⁹

Lotteriköerna växte till ett polisiärt problem. I Stockholm orsakade de tra-
fikhinder och utlöste klagomål från affärsinnehavare vilkas butiker blocke-
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rades av de köande. Köerna utanför de olika försäljningsställena bevakades 
av speciellt ditkommenderade konstaplar. En rapport från kommissarien i 
fjärde distriktet i Stockholm år 930 beskrev läget vid kön på Fredsgatan så 
här:

På grund av trängsel som vid flera tillfällen uppstått, hava ett flertal personer 
svimmat och måst omhändertas av polismän. Köbildningen till lotteriförsälj-
ningen börjar tidigt på natten. […] i regel 6 à 8 man vid varje tillfälle kom-
menderas …³⁰

Skildringar av lotterikön fanns det många av under hela perioden. I pres-
sen skrevs det om spellustan, lotteriraseriet, lotterisuggestionen eller lotteri-
febern. Vissa skribenter såg på de köande som spellustans offer, andra tyckte 
att de i stället var offer för statens moraliserande attityd och restriktiva po-
licy. Men köerna minskade inte. Detta trots att antalet lottsedlar hela tiden 
höjdes och dragningarna i de »tillfälliga« penninglotterierna blev månatliga. 
Även i riksdagen kommenterades lotterikön. Den liberala ledaren Karl Staaff 
tyckte sig i de köandes anleten se misär, fattigdom och desperation. Och han 
tolkade denna syn som ytterligare ett bevis på att lotterierna borde upphöra. 
Hans kollega, andrakammarledamoten Nils Åkesson, drog helt andra slut-
satser utifrån lotteriköandet. Enligt honom visade denna kö tydligt att det 
fanns ett behov av ett stort statligt lotteri.³¹

Vad kunde då den göra som ville spela på lotteri i Sverige i 900-talets 
början? Ett sätt, som jag just beskrivit, var att stå i kö den dagen då lotterna 
släpptes för att försäkra sig om en lottsedel. Ett mindre populärt, men gan-
ska bekvämt, alternativ var annars att rekvirera en lott per post.³² Nackdelen 
var att det kostade uppemot 50 öre extra i administrationskostnader, samt 
att man fick betala långt i förväg, oftast sex veckor. Om inte alla rekvisitio-
ner kunde expedieras dröjde det ibland till månaden efter innan man fick en 
lott. Otto Rooth har i intervjuer i pressen bekräftat att många spelare före-
drog att köpa sin lott personligen.³³

Illegala återförsäljare fanns också, vilka sålde lottsedlarna till överpris, 
ibland för upp till 8 kronor. I bästa fall kostade en 0-kronorslott 3 kronor 
hos en andrahandsagent. Vinnaren av högsta vinsten i en av 906 års drag-
ningar, den omskrivna »Mannen med 50 000 kronorssedeln« (han väntade 
ett helt år innan han anmälde sig för att få vinsten), köpte exempelvis sin lott 
bara några dagar före dragningen hos en sådan återförsäljare, en cigarraffär 
på Tunnelgatan i Stockholm, efter att ha gått runt och tittat på olika lotter 
även vid andra försäljningsställen.³⁴
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En lotterikö i Göteborg år 926. Svenska Spels arkiv.

Lotterikön blev ett återkommande inslag i stadsbilden. När kön vid vissa tillfällen var 
kortare än vanligt, blev även det en tidningsnyhet. Tidningsurklipp från 926.  

Svenska Spels arkiv.
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De flesta hade inte råd att själva betala tio kronor för en lottsedel. Det 
var mycket vanligt att man då spelade i »bolag«. Fyra eller fem, ibland upp 
till tio personer, släktingar, grannar, arbetskamrater, delade på en lott. Man 
kunde också – från de illegala agenterna – köpa så kallade delaktighetsbevis. 
Då köpte man rätten till en del av vinsten ifall lottens nummer skulle dras. 
Från dåtidens tidningsannonser framgår att även närmast bisarrt små delar 
som en femtiondel kunde köpas. Överpriset blev i sådana fall mycket högt 
och tillförlitligheten hos dessa lotterispekulanter var tveksam. Lotter såldes 
även på avbetalning.

Största utsikter att vinna har den som köper del-
aktighetsbevis (femtiondelar) till nästa dragning 
i Dramat. Teaterns Lotteri fr. underteckn. Delak-
tighet i 3 olika nr ,25 kr., 5 ol. nr 2 kr., 0 ol. nr 
3,80, 20 ol. nr 7,50. 50 ol. nr 7,50 + 25 öre i rek-
porto i hvarje fall. A. Berge, Box Stockh. . Rekvi-
rera genast. Bäst gen. postanv.
8075.

Annons ur dagspressen 906.³⁵

Den illegala spekulationen florerade som värst i Dramatiska Teaterns lot-
teri under åren 902–908. Tidningarna rapporterade upprört om humbug, 
geschäft och jobberi med Dramatenlotter. Lotteriets expedition fick sätta in 
stränga motåtgärder. De legala kommissionärerna uppmanades att aldrig 
sälja hela partier. Ransoneringarna drogs åt ytterligare, bara en lott per per-
son skulle utfärdas. Men ransoneringarna skruvade samtidigt upp priserna 
på svarta marknaden. Eftersom det var vanligt att folk beställde lotter i falskt 
namn försökte man även kontrollera postrekvisitionerna mer noggrant. De 
lotter som beställdes på detta sätt levererades nu bara dagen före dragningen 
så att inga mellanhänder fick chans att sälja sina lotter vidare. När idrottslot-
teriet började 909 hade man i princip lyckats få bukt med den värsta speku-
lationen. Som en sista drastisk åtgärd flyttades dragningen fram en månad 
utan förvarning i mars 909. Lottsedlarna var redan utsålda från kommissio-
närerna, men en dansk firma försökte sälja lotter till överpris i form av an-
delsbevis. På detta sätt fick inte geschäftmakarna möjlighet att omsätta lot-
terna. Lotterispekulationen bekämpades framgångsrikt, men lottsedlarna var 
forfarande en bristvara och köerna utanför försäljningsställena bara växte.³⁶
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Ett mycket enkelt och omtyckt sätt att köpa sig en lott var annars att 
vända sig till agenter som förmedlade sedlar i utländska lotterier. Många 
svenskar, särskilt från södra Sverige, gjorde det med stor entusiasm. Detta 
orsakade huvudbry för svenska politiker.

Statslotterifrågan och spel på utländska lotterier
Tidningarna rapporterade inte bara om lotterikön och spellustans andra 
yttringar utan också om riksdagsbehandlingen av den så kallade statslot-
terifrågan. Detta var ett ämne som nästan ständigt fanns på den politis-
ka agendan under 900-talets första årtionden. Svenskarna spelade inte 
bara på tillfälliga svenska penninglotterier och varulotterier utan också i 
stor utsträckning på utländska lotterier. De svenska koncessionslotterierna 
kunde inte mäta sig i omfattning med utländska lotterirörelser. Framför allt 
sålde det danska klasslotteriet »oroande« många lottsedlar i Sverige. Även 
andra utländska statslotterier rekryterade kunder i Sverige, per brev eller 
via agenter, och enligt samtida uppgifter lyckades de locka ett betydande 
antal svenska spelare.³⁷ Detta trots att annonsering för utländska lotteri-
er i svenska tidningar var förbjuden. Enligt uppgifter som framkommer i 
riksdagsdebatten och 90 års lotteribetänkande var spelet störst på dans-
ka, tyska och ungerska lotterier. Reklamblad och lotteriprospekt innehål-
lande »slugt framställda lockelser« skickades från dessa länder till många 
svenskar. »Det går så långt att man till och med får inbjudning från Buda-
pest att deltaga i lotterier«, kommenterade en upprörd riksdagsman läget.³⁸ 
Det var ingen överdrift. Reklambrev på svenska(!) skickades faktiskt ut, inte 
bara från Köpenhamn, utan också från Hamburg och Budapest, kring se-
kelskiftet 900.³⁹

Spelandet på utländska lotterier hade tagit sådana proportioner att flera 
riksdagsmän föreslog att ett svenskt statslotteri borde inrättas för att man 
skulle kunna behålla pengarna i landet. Antalet svenska spelare i utländska 
lotterier och den sammanlagda summa de skickade utomlands var okända 
men antogs vara oroväckande höga. I betänkandet om lotterifrågan år 90 
betonade de sakkunniga allvaret i detta spörsmål:

[E]tt sådant skatteförhållande till främmande länder, grundat allenast på groft, 
ofta bedrägligt anlagda lockelser på spellusten, måste upphöra eller väsent-
ligt begränsas. Ingen art af svensk penningutförsel, ingen post i vår utgående 
myntbalans, den må hafva tillkommit för lyx eller andra njutningsbehof, är i 
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samma grad som denna i saknad af motsvarande valuta och måste statsekono-
miskt sedt, afskrivas såsom ren årlig förlust å det svenska arbetets och svenska 
kapitalets afkastning.⁴⁰

Därför framlades i riksdagen år efter år motioner angående inrättandet av ett 
eget svenskt statslotteri, men länge utan något resultat.⁴¹ Den svenska politis-
ka opinionen var i början av 900-talet övervägande fientlig mot idén om ett 
statligt lotteri. Det hävdades att statens ekonomiska vinst skulle överskuggas 
av de moraliska och sociala skadorna. Under de fyrtio år som jag har under-
sökt försvagades motståndet mot statslotteriet i riksdagen. Ett svensk stats-
lotteri inrättades dock först 939. Lotteriet var alltså ett kontroversiellt ämne. 
Statens ekonomiska intresse av ett eventuellt statligt lotteri var betydande, 
och ett stort lotteri med lättillgängliga lottsedlar var också ett populärt krav. 
Samtidigt representerade lotterispel en tvivelaktig moralitet från flera olika 
aspekter, vilket kommer att diskuteras i de följande kapitlen. För att kunna 
balansera ekonomiskt värde mot den uppfattade bristen på moraliska värden, 
tvingades politikerna definiera och omdefiniera lotterifenomenet. Riksdags-
debatten visar hur de försökte hantera de motsägelser frågan bjöd på.

Moralen sätts på spel i riksdagen
Statslotterifrågan väcktes i den svenska riksdagen 20 gånger under den pe-
riod som jag har undersökt (897–939).⁴² Dessutom diskuterades olika rest-
riktiva åtgärder mot utländska lotterier, andra lotterifrågor, exempelvis be-
skattning, samt frågor om annat hasardspel. Riksdagsmaterialet analyseras i 
detalj i de kommande kapitlen. Här ger jag endast en föregripande samman-
fattning av debattens huvuddrag.

Det fanns två tydliga åsiktslinjer under nästan hela perioden. Den ena lin-
jens anhängare motsatte sig inrättandet av ett statligt lotteri och var fientligt 
inställda till lotterier överhuvudtaget. Den andra linjens företrädare hade en 
mer tolerant attityd till spel och förespråkade också ett statligt lotteri som 
skulle ge spelmöjligheter inom landet. För att benämna dessa linjer längre 
fram i texten kommer jag att använda uttryck som lotterimotståndare eller 
lotterikritiker respektive lotteriförespråkare eller lotterivänner.⁴³

Argumenten i statslotterifrågan kan i stora drag sammanfattas enligt föl-
jande. För det första var alla som yttrade sig i riksdagen överens om att 
svenskars spelande på utländska lotterier var ett stort problem och orsakade 
stora finansiella förluster för nationen. För det andra var det också allmänt 
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accepterat att detta problem kunde motverkas om Sverige hade ett konkur-
renskraftigt eget lotteri. Och för det tredje ansåg nästan alla eller hävdade 
åtminstone att lotterispel egentligen var moraliskt förkastligt eller i alla fall 
moraliskt tvivelaktigt, och inte i sig något eftersträvansvärt. Utifrån dessa 
till synes gemensamma utgångspunkter kom politikerna dock till motsatta 
slutsatser. De som oroade sig mer för statskassan än för människors moral 
förespråkade ett statslotteri med argumentet att man måste välja det »min-
dre onda« av två onda ting. Lotterimotståndare krävde i stället starkare åt-
gärder mot spel på utländska lotterier,⁴⁴ men om detta inte skulle få önskad 
effekt var de lotterifientliga politikerna beredda att acceptera penningförlus-
ten på grund av det utländska spelandet, hellre än att gå med på att staten 
sanktionerade lotterispel. De var övertygade att ett sådant statligt godkän-
nande skulle öka »spellustan«.⁴⁵ Detta var läget i början av perioden, men 
det skulle förändras.

År 907 tillsattes en statlig utredning om möjliga åtgärder mot »utländ-
ska lottsedlars spridande i landet«. I betänkandet, som utkom 90, föreslogs 
dock inget statslotteri utan endast kraftigare förbudsåtgärder.⁴⁶ Lotterimot-
ståndarna var i ständig majoritet i riksdagen fram till 96. Det var då som 
ett förslag om ett statligt lotteri röstades fram av riksdagens båda kammare, 
men med ytterst liten marginal. Då följde regeringen inte upp frågan, med 
hänvisning till den försvinnande lilla majoriteten. De två åsiktslinjerna var 
nu ungefär lika starka. År 920 lyckades en ny statslotterimotion upprepa 
96 års svaga seger. En ny utredning (920–922), av ensamutredaren, ma-
tematikprofessorn Charlier, föreslog ett statligt lotteri, men saken fick ändå 
bero. Stödet i riksdagen betraktades av regeringen nämligen fortfarande inte 
som starkt nog. Utredningsarbetet ansågs inte heller vara färdigt eftersom 
de svenska förhållandena inte hade belysts tillräckligt.⁴⁷ Mellan 920 och 
början av 930-talet gick opinionen i riktning mot mot en större tolerans för 
lotterier och spel. År 923 legaliserades vadslagning vid hästtävlingar (tota-
lisator), det emitterades flera premieobligationslån och framför allt växte de 
befintliga »tillfälliga« penninglotterierna.

Med tanke på dessa praktiska förändringar är det inte konstigt att den mo-
raliserande tonen försvagades i lotteridebatten. Det är inte endast så att an-
talet lotterimotståndare blev färre, utan diskursen om lotterier förändrades 
överlag. Kring 900 slog nästan alla talare, både statslotteriets förespråkare 
och dess motståndare, fast att det var omoraliskt att spela på lotteri. Även de 
som ville ha ett statligt lotteri beskrev det defensivt som ett nödvändigt ont.⁴⁸ 
En lotterikritisk politiker målade upp en »skräckvision« år 899:
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Det finnes ju […] ingen som fönekat det demoraliserande uti att spela på pen-
ninglotteri; men om det komme till stånd ett penninglotteri, tror jag att man 
kanske i en ganska snar framtid skulle få se, att lotterispel ej betraktades som 
en skam vidare, utan att hvar och en skulle köpa sig en lottsedel i hopp om 
vinst.⁴⁹

Denna hotbild från 899 blev så småningom verklighet. Under senare delen 
av undersökningsperioden var det i stället lotteriets kritiker som började 
använda en defensiv ton. De ville inte beskyllas för moralisering. Denna 
förändring i den allmänna tonen hälsades som något positivt av en lotteri-
förespråkare i Första Kammaren som länge hade deltagit i riksdagsdebatter 
om lotteri. Den »moraliska indignationen« uttrycktes inte lika starkt 93, 
menade han, som drygt tio år tidigare, trots att samma »moralpredikanter« 
uppträdde även nu.⁵⁰ En av hans kollegor noterade samma förändring, men 
värderade den annorlunda: »Det är efter kriget med den sjunkande moralen, 
som riksdagen börjat lockas av den snöda mammon.«⁵¹

Efter några debatter under 930-talet röstade till slut år 935 båda kam-
rarna för en utredning om ett svenskt statslotteri. Utredningen presente-
rade sitt betänkande 937 och föreslog ett statligt lotteri. En proposition 
om statslotterifrågan framlades 938 (nr 24) och statliga Penninglotteriet 
AB startade sin verksamhet  januari 939. En ny lotteriförordning reglerade 
spelmarknaden.⁵²

Lotterifrågan var inte den enda fråga som gällde spel och dobbel under 
den berörda perioden, men den var den allra viktigaste. Vadslagning i sam-
band med hästtävlingar (genom så kallat totalisatorsystem) legaliserades 
och ställdes samtidigt under statens kontroll 923. År 934 lagstiftade man 
om tippning som hade blivit mycket populär under 920-talet i Sverige. Det 
statligt kontrollerade privata spelbolaget Tipstjänst fick koncession och alla 
de illegala spelbolagen motarbetades kraftigare än tidigare.⁵³

Herrar lotterister och antilotterimän
Lotterifrågan var inte en partipolitisk fråga. Den skar tvärs igenom alla poli-
tiska grupperingar och partilinjer i riksdagen. Bland de olika motionärerna 
för statslotteri fanns över åren både höger- och vänsterpolitiker. Alla par-
tier hade också representanter som var engagerade lotterimotståndare. Det 
går inte att hitta ett tydligt partimönster i åsikterna om lotteri. Exempelvis 
motionerade 95 tjugotvå andrakammarledamöter för ett statligt lotteri. Av 
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dessa tillhörde fem lantmanna- och borgarpartiet, tio var liberaler, sex so-
cialdemokrater och en vilde. Jämfört med partiernas representation i kam-
maren (37 % höger, 25 % liberaler, 38 % socialdemokrater) var liberaler klart 
överrepresenterade bland motionärerna. Å andra sidan tillhörde lotteriets 
mest prominenta motståndare också det liberala partiet, och bland dem 
fanns ledarfigurer som Karl Staaff och något senare Nils Edén.⁵⁴

Avsaknaden av partilinjer i lotterifrågan uppmärksammades också av 
samtiden. Harald Hjärne, som var en av de sista talarna i Andra Kammaren 
908, avslutade sitt tal med denna kommentar: »Det har varit en mycket 
lång debatt i ämnet, […] men det har också varit en angenäm debatt, såtill-
vida att alla partiband synes vara upplösta. Vi hafva hållit oss allesammans 
till själfva saken.«⁵⁵

Mitt syfte är inte att bevisa att den politiska splittringen i frågan var total. 
Att göra detta skulle kräva en fullständig kartläggning av debattyttranden 
och tillgängliga röstningssiffror under 40 år. En sådan undersökning lig-
ger utanför huvudfrågorna för denna studie. Avsaknaden av ett uppenbart 
mönster och partipolitiska linjer är tydlig nog för att man ska kunna kon-
statera att åsikterna i lotterifrågan bör ses som individuella ställningstagan-
den och inte kan hänvisas till partistrategi. Detta hindrar naturligtvis inte 
att identifikationen med en politisk ideologi eller en politisk ledare för vissa 
individer kunde bli avgörande.

Den brittiske forskaren David Dixon hävdar att åsikterna om spel och dob-
bel i Storbritannien under samma period inte heller följde traditionella poli-
tiska linjer; det gjorde de däremot i Australien. Enligt honom hänger denna 
skillnad mellan de två länderna samman med det förhållandet att spel och 
dobbel ofta var föremål för politiska diskussioner i Australien men förblev 
jämförelsevis »avpolitiserat« i Storbritannien. Den holländska sociologen 
Sytze Kingma skriver att den politiska kartan i Nederländerna däremot av-
speglades tydligt i ställningstagandena i lotterifrågor i början av 900-talet.⁵⁶ 
Det som gör Sverige unikt i detta sammanhang är att debatten blev opåver-
kad av partipolitik, men samtidigt fanns lotterifrågan ständigt på den poli-
tiska agendan.

Kan det ha funnits andra mönster i åsikterna som förklarar varför riks-
dagen så länge inte kunde enas? Religösa anspelningar var få i den svenska 
debatten. Riksdagsmän med kyrklig bakgrund fanns både bland lotterivän-
ner och bland lotterimotståndare.⁵⁷ Man skulle kanske vänta sig att frikyrk-
liga ledamöter var kritiska mot lotteriidén men jag har hittat för få bland 
dem som yttrade sig i lotteridebatterna för att se något mönster. Det är 
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däremot ett faktum att mindre varulotterier anordnades för missions- och 
kyrkliga ändamål under hela min undersökningsperiod.⁵⁸

Lotterifrågan har vissa likheter med nykterhetsfrågan. Både spel och alko-
hol har traditionellt ansetts vara skadliga passioner som lätt kunde leda till 
omoral.⁵⁹ Nykterhetsrörelsen hade dock ingen tydlig inställning i lotterifrå-
gan och flera nykterhetsvänner visade en tolerant attityd till lotterier. Men 
då får man inte glömma att anordnandet av mindre lotterier var en viktig in-
komstkälla för nykterhetsföreningar. Varulotterier beviljades i stor omfatt-
ning för nykterhetsändamål redan under åren kring sekelskiftet 900. Under 
senare år växte nykterhetsrörelsens lotterier till ansenlig storlek. Liksom 
idrottsrörelsen, och i viss mån även arbetarrörelsen, blev nykterhetsrörelsen 
ekonomiskt intresserad av spel.⁶⁰

Den amerikanske historikern Daniel Horowitz gör en poäng av att för-
klara amerikanska samhällskritikers syn på konsumtion och spenderande 
delvis med hjälp av deras sociala bakgrund och personliga erfarenheter (till 
exempel att de hade utvandrat från Europa).⁶¹ Det är självklart att en indi-
vids bakgrund och upplevelser påverkar hans / hennes attityder. De svenska 
politikerna hänvisade ofta till förstahandserfarenheter, även barndoms- och 
ungdomsminnen, av lotteriets skador och förtjänster. Problemet är bara att 
i detta fall resulterade inte sällan samma upplevelser i olika inställningar till 
lotterispel och statslotteri. Hemvist i Södra Sverige, där spelandet var mest 
utbrett, fick några ledamöter att fördöma lotteri överhuvudtaget och andra 
att argumentera för människors rätt att spela samt för förtjänsterna med ett 
stort statligt lotteri.

Under min närläsning av materialet kunde jag inte finna något mönster 
som skulle ha förklarat skillnaderna bland olika politikers syn på lotterispel. 
Det som jag kommer att visa i stället är att personer med motsatta uppfatt-
ningar i lotterifrågan i grunden delade vissa föreställningar om lotteri och 
framför allt hade samma värdesystem, särskilt vad gällde konsumtion, spen-
derande av pengar och förvärv av pengar. Debatterna i riksdagen och upp-
fattningarna som framkom i pressen belyser både allmänna förändringar 
(ofta i båda lägren) och viktiga kontinuiteter.

Vilka spelade?
Lotteri var en klassrelaterad fråga. Lotterispel kallades för »den fattiges 
poesi«. Det fanns en allmänt accepterad uppfattning i rikdagen och i pressen 
om att det var de fattiga som spelade på lotteri. Denna uppfattning var dock 
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enbart baserad på slumpmässiga observationer från politikers och journa-
listers sida och var starkt påverkad av den allmänna föreställningen om att 
just de fattiga inte borde spela. Det är slående i vilken liten utsträckning 
fakta om de spelande låg till grund för de politiska diskussionerna. Nästan 
inga statistiska uppgifter fanns under tidigt 900-tal vare sig om spelandets 
egentliga spridning eller om spelarnas sociala tillhörighet. Inte heller är ut-
redningarnas betänkanden (90, 922, 937) upplysande på denna punkt. 
907 års sakkunniga försökte visserligen reda ut vilka de utländska lotteri-
företagens kunder var. De lät undersöka handskriften på kuvert som hade 
sänts till utländska lotteriföretag. Syftet var att »genom granskning utaf af-
sändarens handstil söka sluta sig till de spelandes sociala karaktär«. Resul-
tatet blev, inte oväntat, att de spelande »i avsevärd mån utgjorts af s.k. små-
folk«. En förfrågan bland kassapersonalen i ett fyrtiotal svenska postkontor 
sades ha bekräftat detta resultat. Det rapporterades att minst hälften av de 
spelande enligt postpersonalen utgjordes av mindre bemedlade personer: 
fabriksarbetare, småhantverkare, handelsbiträden och lägre tjänstemän.⁶² 
Dessa spelare spenderade betydande summor på lotterispel. 907 års sak-
kunniga försökte från enkäten med postpersonalen komma fram till en un-
gefärlig uppskattning av omfattningen av spelet på utländska lotterier.⁶³ Ut-
redningens uppgifter var mycket vaga och spekulativa.

Socialstyrelsens levnadskostnadsundersökning från 93–4 visar att 
två tredjedelar av de 898 hushåll som ingick i undersökningen hade utgif-
ter under rubriken lotterier. Dessa arbetar- och lägre tjänstemannahushåll 
spenderade i genomsnitt 9 kronor eller 0,5 % av sin årliga budget på lot-
terier.⁶⁴ Detta pekar på ett utbrett om än måttligt spelande. En liknande 
undersökning gjordes år 933. Då spenderade ett hushåll (arbetare och lägre 
tjänstemän i städer och industriorter) i genomsnitt cirka 23 kronor per år 
på lottsedlar. Det motsvarade då 0,6 % respektive 0,7 % procent av arbetar- 
och lägre tjänstemannafamiljernas totalinkomst. I medelklasshushållen lade 
man kring år 933 i genomsnitt 27,5 kr på lottsedlar, omkring 0,4 % av total-
inkomsten. (Motsvarande uppgifter om medelklassen saknas i undersök-
ningen från år 93–94.) Utredarna konstaterade att lotteriutgifterna jäm-
fört med de andra utgifterna var ganska jämna i olika typer av hushåll.⁶⁵

Från 905 finns en lista bevarad med alla lottköpare i Bror Öbergs bok-
handel på Götgatan i Stockholm. Den gällde lotter i det svenska penninglot-
teriet för Dramatiska teatern. Det är svårt att dra några långtgående slutsat-
ser av detta material, delvis eftersom det enbart gäller en viss bokhandel på 
Södermalm, vars publik med all sannolikhet inte var representativ för hela 
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staden, än mindre för hela landet. För den elfte dragningen (den 5 juli 905) 
i Dramatiska teaterns lotteri hade 399 personer köpt 500 lotter. I princip fick 
man bara köpa en lott per person. Lottsedlarna ransonerades, som jag har 
nämnt, på grund av den stora efterfrågan. Hos Bror Öberg kunde man up-
penbarligen i vissa fall köpa upp till två lotter.⁶⁶ Alla köpare skulle anteckna 
sitt namn personligen. Av dessa nästan 400 personer var 24 kvinnor och 
98 män; resten kunde inte identifieras.⁶⁷ För alla står inte yrkestitel eller ar-
betsplats, men det gör det för vissa. Man hittar ett antal fabriksarbetare från 
Barnängens Tekniska fabrik, men också två revisorer från Riksbanken. Det 
fanns bland köparna exempelvis en godsägare, flera kassörer, två tjänstemän 
från Riksarkivet, en ingenjör, en stationsinspektör och till och med en pas-
tor. Utifrån denna förteckning kan man sluta sig till att alla samhällsklasser 
spelade. Det kan ha varit så att de mindre bemedlade dominerade, men det 
gjorde de också i befolkningen. Människor med medelklassyrken drog sig 
uppenbarligen inte för att köpa lotter. Kvinnorna var också välrepresente-
rade bland lottköparna, även om de var i minoritet.

Det finns mycket mer att hämta i materialet om vilka som ansågs spela 
mest. Denna fråga diskuterades särskilt mycket i riksdagen under 900-
talets allra första år. Senare utgick man oftast från antagandet att lotteri var 
populärt bland alla samhällsgrupper. Som jag har nämnt, visste man konkret 
mycket litet om lotterispelets omfattning kring sekelskiftet och under 900-
talets första årtionden. Det hindrade inte att det cirkulerade många anta-
ganden om vilka som spelade och hur utbrett spelandet var.

Först och främst kopplades spelandet till invånare i södra Sverige. Där spe-
lade folk på danska klass- och koloniallotteriet.⁶⁸ Det berättades hur lotteri-
agenterna åkte över med svenskarnas pengar till Danmark med Öresunds-
båten varje månad och kom tillbaka med lottsedlar.⁶⁹ En motståndare till 
statslotteritanken i Andra Kammaren 899 talade om att »vurmen att spela 
på lotteri grasserar« i »sydligare delen af vårt land« och han varnade för att 
denna vurm skulle sprida sig över hela landet om man inrättade ett statslotte-
ri.⁷⁰ En annan talare argumenterade 902 tvärtom för statslotteriet genom att 
beskriva hur många betalade ut sina pengar till utländska kollektörer i södra 
Sverige: »i denna provins [Skåne] spela ung och gammal, drängar och pigor, 
med ett ord en ofantlig mängd af befolkningen, på utländska lotterier.«⁷¹

Den skånska eller sydsvenska »spellustan« blev ett begrepp som låg i bak-
grunden för uttalanden om lotterispelets utbredning.⁷² Vissa riksdagsmän 
hävdade att det spelades även i mellersta och i norra Sverige, men de gjorde 
det på ett sätt som bara förstärker kopplingen till södra Sverige. Det sades 
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nämligen att det »inte bara« var »i syd« man spelade på lotterier och att 
spelandet var »nästan lika utbrett« på andra ställen.⁷³ De som förespråkade 
statslotteri var angelägna om att betona utbredningen av lotterispelandet i 
hela landet, medan motståndarna ville hävda att stora delar av landet fort-
farande i viss mån var befriade från »eländet«. År 908 talade dock även lot-
terimotståndare om att nu hade »spellustan spridt sig uppåt landet«, men 
detta förklarade de med de många inhemska penninglotterierna, inte med 
att de utländska lotterierna vunnit terräng där.⁷⁴

Lotteriförespråkare hävdade kring sekelskiftet att det var omöjligt att veta 
hur vanligt deltagandet i lotterispel var, eftersom många spelade i smyg, 
»derför att man icke vill stå och skylta som en spelare.«⁷⁵ Denna skam var 
någonting som lotterimotståndare ville ta fasta på och de såg det som bevis 
på att hela landet inte var fördärvat än:

Hvad som förnämligast för mig afgjorde min ställning till denna fråga var, att 
i min hemort [i Dalarna] betraktas det såsom en verklig skam att spela på lot-
teri. […] I utskottet fick man höra, att det var i de södra delarne af landet […] 
som det helt öppet bedrifves lotterispel och der man talar derom som om en 
annan affär. Men, mina herrar, så är det åtminstone ej på de flesta ställen i Da-
larne, det vet jag speciellt.⁷⁶

Trots ett allmänt accepterat antagande om att spelandet var mycket vanligt 
i södra Sverige, ser man alltså olika tendenser hos lotteriförespråkarna och 
lotterimotståndarna. Lotteriförespråkarna betonade att folk spelade mycket i 
alla regioner, medan lotterimotståndarna ville understryka existensen av regi-
onala skillnader, dvs. att det fortfarande fanns »spelfria« områden. Underför-
stått var att även dessa skulle fördärvas om ett svenskt statslotteri inrättades.

En annan kategori som ansågs spela mer än andra var de mindre bemed-
lade. »Det är icke den rike, den förmögne, som spelar på lotteri, utan det är 
den fattige, den medellöse«, sades om och om igen.⁷⁷ Detta var en känd sak 
för både lotterimotståndare och lotterivänner, men de lotterifientliga leda-
möterna var mycket mer angelägna att hävda det. De menade att riksdagen 
måste ta ansvar för »sämst lottade«; de måste skyddas från lotteriets faror.

Så länge man i vårt land är befriad från ett inhemskt statslotteri, är man också 
befriad från alla med ett dylikt lotteri förbundna frestelser, demoralisation och 
elände, i synnerhet inom de fattigares leder.⁷⁸

Så skrev Andra Kammarens tredje tillfälliga utskott år 902. Mot detta syn-
sätt ställdes en annan uppfattning, representerad bland andra av en liberal 
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förespråkare av statslotteri, Anders Thylander. Han var en flitig deltagare i 
lotteridebatterna i riksdagen under de första åren och hävdade ofta att lot-
terispelandet var minst lika utbrett bland de mer förmögna som bland de 
fattiga. På hans hemort spelade nämligen de som »stå på medelklassens sta-
dium« till och med mer än de mindre bemedlade. Han tolkade det så att 
spelandet hade spridit sig från de lägre klasserna till de högre (»denna spel-
passion har trängt högt upp i våra samhällslager«). Thylander försökte även 
göra gällande att flera av hans kollegor i riksdagen då och då köpte lottsed-
lar.⁷⁹ Synen på lotterispel var i början så pass negativ att en sådan insinuation 
mest fungerade som en förolämpning.⁸⁰ Senare, särskilt under 920- och 
930-talen, blev det vanligare att riksdagsmän talade om att de själva fann 
ett visst nöje i att spela på lotteri eller andra spel.⁸¹

Men huruvida medelklassen spelade eller inte verkar inte ha intresserat 
de lotterifientliga riksdagsmännen särskilt mycket. Det var de »moraliskt 
svagaste« de bekymrade sig för. Det var de som hotades om ett statslotteri 
skulle inrättas i Sverige. De skulle komma att utsättas för direkta frestelser, 
agenter och reklam, som de förmodligen inte skulle kunna motstå, sades 
det. Till dessa moraliskt svaga grupper hörde förutom de mindre bemedlade 
också ungdomar och kvinnor.⁸²

Kvinnor och män är den tredje typen av kategorisering som skymtar i 
riksdagsmännens uttalanden om vilka som spelade på lotteri. Mönstret som 
gällde de två första kategorierna stämmer här också. Lotteriförespråkarna 
talade om en allmänt utbredd »spellusta«, bland både kvinnor och män. De 
problematiserade inte kvinnors relation till lotterispelet, men talade om att 
»varje svensk man och qvinna« utsattes för frestelsen av utländska lotteri-
prospekt och berättade om agenter som lurade »fattiga qvinnor«.⁸³ Lotteri-
motståndarna däremot fokuserade på familjen och nämnde kvinnor mest 
som offer för mannens spelande.

Den fattige tager kanske sin sista skärf för att köpa en lottsedel, men där 
hemma få hustru och barn sitta och svälta; när de få se detta papper, blifva de 
bestämdt icke så glada i hågen då de ju sakna bröd för dagen.⁸⁴

En tidningsskribent som skildrade en dragning i penninglotteriet under 
åren kring sekelskiftet konstaterade om den »ifrigt väntande« folksamling-
en utanför att »[m]inst 98 proc. af de närvarande tillhörde genus masculi-
num«.⁸⁵

Men det verkar som att männens spelande förklarades inte främst med 
deras större benägenhet för spel utan med deras större möjligheter att 
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förvärva lottsedlar. En riksdagsman i Första Kammaren problematiserade 
902 kvinnors eventuella framtida spelande. I hans resonemang blev kvin-
nan det kanske viktigaste exemplet på »de moraliskt svaga« som var sär-
skilt utsatta för spelets frestelser. Om ett statslotteri inrättades skulle för-
säljningen av lotter ske öppet och inte som hittills via brev. Reklambreven 
från de utländska lotterierna skickades ju alltid till mannen, men i och med 
införandet av ett svenskt lotteri skulle kvinnorna få en möjlighet att själva 
köpa lottsedlar.

[H]var och en vet att qvinnan med sitt starkare känslolif, med sin mindre 
motståndskraft, när hon en gång brutit det naturliga motstånd, som skyd-
dar henne mot att kasta sig in på lastens väg, har oändligt mycket svårare att 
hejda sig och rusar djupare ned. Genom antagande af detta förslag stå vi fak-
tiskt inför den eventualiteten att i våra familjer införa denna spellust och detta 
spelraseri.⁸⁶

Historikern David Tjeder nämner att »spelaren« under 800-talet betrakta-
des som en manlig hotbild.⁸⁷ För det tidiga 900-talets lotterispelare gällde 
inte längre detta. Visserligen beskrevs lotterispelaren i sekelskiftets skild-
ringar oftast som en man. Detta stämmer dock inte överens med de fak-
tiska uppgifter jag har redovisat. Dessutom skulle även diskursen om spelet 
inom kort förändras. Den typiska lotterispelarens kön var inte längre själv-
klart manligt i 90-talets och senare skildringar av lotteriproblemet. Under 
920-talet hävdade skribenterna att kvinnor och män spelade lika mycket:

I den skara människor som idag samlades på Stortorget voro alla åldrar och 
kön representerade. Det kvinnliga inslaget var påfallande starkt. […] Vid förra 
lottförsäljningen infann sig exempelvis en ung moder medförande sitt barn … 
När så turen kom för modern att gå in i butiken fick patrullerande poliskon-
stapeln överta barnavården.⁸⁸

Lotterispel är problematiskt att se i ett könsperspektiv, och den utländska 
forskningen är inte heller helt upplysande i sammanhanget. Hasardspel 
under första hälften av 900-talet har av kulturhistoriker i allmänhet kate-
goriserats som något typiskt manligt, men då har dessa skrivit om olika for-
mer av vadhållningsspel. Lotteriet hade, exempelvis bland brittiska manliga 
arbetare, mindre prestige än andra spelformer, eftersom kunskap och skick-
lighet saknade betydelse för utgången.⁸⁹

Synen på vilka som spelade på lotteri varierade inom riksdagen. Vissa 
grupper, som sydsvenskar, mindre bemedlade och kvinnor, diskuterades 
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särskilt. Allmänt kan konstateras att lotteriförespråkare hävdade att spelet 
var utbrett i alla samhällsgrupper och i alla regioner medan lotterimotstån-
dare hävdade att stora skillnader existerade.⁹⁰ Men dessa åsiktsskillnader 
gällde bara för åren strax efter sekelskiftet. I samma takt som lotterierna 
växte i storlek växte det också fram en konsensus om att det nog fanns män-
niskor i alla samhällsgrupper som spelade. Tidningen Socialdemokraten ut-
tryckte en ganska allmän åsikt när den 929 skrev att »[l]otterierna kallar 
man ofta för de fattigas poesi, och det ligger måhända en sanning däri. Men 
i verkligheten är det förvisso så, att lotter köpas i alla kretsar och man väntar 
med spänning på dragningen.«⁹¹ Detta bekräftades dels av Socialstyrelsens 
levnadskonstnads-statistik från 930-talet, dels av de sociologiska undersök-
ningar som gjordes senare på 940- och 950-talet.⁹²

I en jubileumsbok om penninglotteriet intervjuades före detta springpoj-
ken vid Lotteriexpeditionen på Fredsgatan, Knut Svedelius. Han hade ar-
betat där sedan 98, och han berättade om penninglotteriernas förnämsta 
stamkund, som inte ens behövde stå i kö för att få en lott. Kung Gustav V 
köpte nämligen i varje dragning lotterna nr –0, vilka levererades till slottet 
av Lotteriexpeditionens springpojke.⁹³ Om kungens lotterientusiasm hitta-
de jag ingen anteckning alls i källorna, som annars var så rika på udda, roliga 
historier om spelet och de spelande. Denna tystnad är i sig talande.

I detta kapitel har jag visat att lotterispelets historia i Sverige kan spåras 
tillbaka till 700-talet. Jag har också diskuterat hur spelandet på utländska 
lotterier orsakade ett statsfinansiellt problem. Den svenska staten blev eko-
nomiskt intresserad av att tillåta svenska lotterier och eventuellt inrätta ett 
statligt lotteri. Samtidigt uppfattades spelande som ett socialt problem, och 
därur följde ett moraliskt dilemma som krävde en lösning.



9. Gammalt eller nytt?  
Synen på modernitet och demokratisering  

i lotterifrågan

Detta kapitel handlar om hur politiker har relaterat lotteriet till sin tid och 
sitt samhälle. Uppfattades lotterispel som något nytt eller som något gam-
malt under denna period? Hade lotteriet en plats i det demokratiska sam-
hället eller inte? Jag undersöker riksdagspolitikernas syn på dessa två sam-
manhängande frågor under de cirka fyrtio åren mellan 897 och 939 då ett 
eventuellt statligt lotteri och närliggande spörsmål diskuterades mycket fli-
tigt i den svenska riksdagen.

Frågan om lotteriets ålder är inte så enkel som den verkar. Lotteriet är 
idag en masskonsumtionsvara nästan överallt i världen.¹ I Sverige har det 
uppfattats som en sådan sedan 900-talets första hälft. År 939 beskrev tid-
skriften Husmodern – med uppenbart ogillande i tonen – lotteriet som en 
typisk aspekt av den moderna tiden. Det var en bland många skadliga ame-
rikanska influenser:

Lotteriromantiken kommer från Amerika, den är nog samma andas barn, som 
den avgudadyrkan för penningen, som vi fått in i Europa genom filmerna. Och 
den sprider sig som en psykisk smitta.²

Ändå hade lotterispel en lång historia i Sverige liksom i andra länder. Som 
jag har beskrivit introducerades de första lotterierna kring sekelskiftet 700, 
och nummerlotteriet under Gustav III:s tid blev Sveriges första statslotteri.³ 
I det övriga Europa hade lotterierna funnits ännu längre.⁴ Jag spårade i förra 
kapitlet lotterierna till 500- och 600-talens Italien och Holland. Histori-
kerna Simon Schama och Roger Muchembled kopplar dessa tidiga lotterier 
till utvecklingen av en ny konsumism och entreprenörsmentalitet.⁵ Lotteri-
spel kan alltså mycket väl betraktas som nytt i 500- och 600-talets Europa 
eller i 700-talets Sverige, men kunde knappast ha setts som en nyhet kring 
år 900.
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Det verkar inte heller ha uppfattats så vid denna tid, vare sig i Sverige eller 
utomlands. År 899 skrev sociologen Thorstein Veblen sitt berömda arbete 
om den arbetsfria klassen. I denna bok berör han också spel. Spel om peng-
ar var för honom en »arkaisk« form av iögonfallande konsumtion, inte alls 
överensstämmande med »den moderna industriella processens krav«.⁶

I den svenska politiska debatten kring sekelskiftet 900 uppfattades lot-
terier som kvarlevor från det förflutna. Tio eller tjugo år senare blev lotteri 
i stället ett modernt fenomen, något som kopplades till en ny materialistisk 
mentalitet och till moderna industriella samhällen. I riksdagsdiskussionerna 
hade det alltså skett en paradoxal förändring i föreställningen om lotteriets 
relation till moderniteten. Denna syn på lotteri som först något gammalt 
och sedan något nytt utvecklades trots kunskapen om lotterispelets faktiska 
ålder och historia. I det följande analyserar jag dessa uppfattningar i detalj.

Det föråldrade lotteriet
Lotterispel är ett föråldrat fenomen, en vidskeplig syssla, något som våra 
förfäder ägnade sig åt innan de visste bättre och avskaffade nummerlotte-
riet och förbjöd lotterierna. Den upplysta moderna tiden måste naturligt-
vis avvisa alla förslag om att återinföra dessa spel. Sådana ord och tankar 
framstod som självklara för lotteriets motståndare i riksdagen. Lotteriets 
kritiker såg sig själva som progressiva i sin kamp mot inrättandet av ett 
svenskt statslotteri. Många av dessa politiker, till exempel liberalen Karl 
Staaff, hade också progressiva åsikter i en rad andra frågor.⁷ De betona-
de rationalitetens och folkuppfostrans betydelse för att övervinna detta 
gamla tiders »gissel« och framför allt för att bekämpa okunnigheten som 
drev människor till spelandet. Kring sekelskiftet hävdade riksdagsmän det 
orimliga i att inrätta ett statslotteri, när Sverige bara några årtionden dess-
förinnan blivit befriat från ett sådant, med alla olägenheter det inneburit. 
Skulle man gå tillbaka till en gammal institution som äntligen och på goda 
grunder hade avskaffats?⁸

Den liberale ledaren Karl Staaff hävdade vältaligt 902 att »framtidens 
väg för oss går genom folkupplysning«. Staten borde inte gå tillbaka till lot-
terisystemet. Det vore att »ockra på okunnigheten, att söka förtjena på en-
falden, att exploatera mörkret«. Den nya tidens krav var i stället penning-
lotteriernas fullständiga avskaffande och inte att staten skulle sanktionera 
lotterispel. Staaff ansåg att »tiden var inne« för en sådan lösning året därpå, 
då han motionerade för en strängare förbudslagstiftning. Lotterispelet och 
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försäljningen av lottsedlar byggde, framhöll Staaff, på ett tänkande som 
stred mot »vetenskapens klara regler«.⁹

År 906 framställdes lotteri i Andra Kammarens första tillfälliga utskotts 
utlåtande som en föråldrad institution. Efter en utförlig historik över lotteri-
erna sammanfattade utskottet de lärdomar man kunde dra från det förflutna. 
Ledamöterna konstaterade att det nog var lönlöst att återigen försöka inrätta 
ett statligt lotteri. I alla de »kulturländer« (och här syftade de framför allt på 
Frankrike och Storbritannien) där det fanns sådana hade det pågått en rörelse 
mot dessas avskaffande, och ingenstans där lotterierna försvunnit hade man 
lyckats återinföra dem.¹⁰

Det kan framstå som föga överraskande att lotteriets kritiker hade en ten-
dens att karakterisera spelet som någonting passé. Men under samma tid ta-
lade även lotterivänliga politiker om lotterispel som något gammalt, eller ännu 
hellre som en uråldrig syssla. De hänvisade också till den långa historien bakom 
hasardspel och framför allt lotteri: Spellusten var en inneboende och outrotlig 
mänsklig benägenhet, visserligen moraliskt tvivelaktig, men likväl oundviklig.¹¹ 
Spelbehovet hade funnits hos alla människor sedan urminnes tider och det 
var därför lotterier hade anordnats genom historien. Eftersom detta spelbehov 
var något naturligt hos människor föreföll det lönlöst att försöka förbjuda lot-
terier. I stället måste staten tillfredställa och kontrollera spellustan genom ett 
välordnat statslotteri. Människor skulle ändå spela bort sina pengar, och om 
inte ett svenskt statslotteri inrättades, skulle dessa pengar gynna andra länders 
lotteriföretag. Lotterivänner liksom lotterikritiker karakteriserade alltså lotte-
riet eller spellusten som något »gammalt«. Skillnaden mellan deras uppfatt-
ningar handlade inte om lotteriets ålder utan om tolkningen av varför männi-
skor överhuvudtaget spelade. Lotteriförespråkare talade om »en fallenhet« för 
lotterispel som är »icke mindre hos det ena folket än det andra«, eller om »en 
viss drift, som vi utan tvifvel finna hos hvarje menniska«. Ett statslotteri skulle 
»reglera det spelbehof, som faktiskt finnes hos folket, så att detta gör så liten 
skada som möjligt«.¹² De förklarade det då allmänt accepterade faktum att det 
huvudsakligen var de fattiga som spelade på lotterier genom att peka på att de 
bättre ställda i samhället hade andra möjligheter att tillfredställa samma uråld-
riga spelbehov. Högermannen och blivande statsministern Ernst Trygger, då 
ledamot i Första Kammaren, uttryckte det så här 902:

Det är sant att de mindre bemedlade spela mest på lotteri, men hvarför? Jo, 
derför att de sakna tillfällen att tillfredställa sitt spelbehof, som de bättre lot-
tade klasserna ega på så många andra områden. Det är sålunda visst icke der-
för att de äro mera hemfallna åt spelet.¹³



1979. GAMMALT ELLER NYTT?

Medan lotteriförespråkare alltså hade en icke-relativistisk syn på mänskliga 
behov och definierade efterfrågan på lotterier som en universell och kon-
stant mänsklig »böjelse« eller »passion« för spel,¹⁴ tenderade deras åsikts-
motståndare att hävda att folk spelar endast om de lockas eller uppmuntras 
till det av andra. Begäret efter att äga en lottsedel, hävdade de lotterikri-
tiska riksdagsmännen, lockades fram av frestande reklam, manipulerande 
lotteriagenter, eller helt enkelt genom blotta existensen av ett statssanktio-
nerat lotteri. Lotteriförsäljarna »söka egga spellusten genom fagra prospek-
ter, hvilka låta hoppet om vinst hägra för den oerfarne i de mest skimrande 
färger«, skrev Karl Staaff 903 i sin motion om allmänt förbud mot lotte-
rier.¹⁵ En annan liberal, professorn i litteraturhistoria Karl Warburg, ansåg 
att »tillfället gör lotterispelaren« och att begäret att spela ökar hos befolk-
ningen i samma takt som det ordnas nya lotterier.¹⁶ Naturligtvis förvand-
lade inte »tillfället« alla till spelare. Andra orsaker, som »moralisk svaghet«, 
okunnighet eller rentav dumhet uppfattades kunna få folk att falla för lot-
terilockelsen. Riksdagsledamöterna exemplifierade denna tes med små his-
torier om »de fattiges okunnighet« och »enfaldigt folk« som lät sig luras av 
lotteriagenters och reklamens »svekfulla förespeglingar« och hängav sig åt 
»dåraktiga illusioner«.¹⁷ Intressant nog saknades däremot tolkningen av lot-
teripassion som ett patologiskt tillstånd i dessa diskussioner.¹⁸

Progressiva politikers övertygelse om folkuppfostrans möjligheter impli-
cerade även en tro på reklamens och andra marknadsföringsteknikers ma-
nipulativa kraft. Om människors beteende kan förändras på ett sätt, nämli-
gen genom folkupplysning, så finns risken att det också kan påverkas på ett 
annat sätt, genom reklamen. Kommersiell propaganda blev alltså en med 
folkuppfostran konkurrerande kraft. Reklam beskrevs i negativa termer. 
Problemet med ett statslotteri var delvis, enligt dessa politiker, att staten 
skulle tvingas att befatta sig med annonseringskampanjer och agentverk-
samhet. Detta tedde sig som »ovärdigt« för staten och var därför en otänk-
bar lösning. Så här argumenterade liberalen Nils Edén:

[Om det svenska lotteriet vill konkurrera ut de utländska] så få vi, observera 
det, skaffa oss hela deras reklam- och utbjudningsorganisation – denna stab 
af lotterikollektörer, denna stab af utsändare af bref m.m. af liknande slag, som 
hvar och en känner till. Svenska staten ikläder sig därmed indirekt ansvar för 
den propaganda till stöd för det fosterländska lotteriet, som är nödvändig för 
konkurrensens skull. […] Tänk efter, hvad statslotteriet för med sig af obehag-
lig och för staten ovärdig kollektörsverksamhet, innan herrarna gå med på 
tanken om det svenska statslotteriet!¹⁹
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Folkuppfostran uppfattades som något modernt (vilket den naturligtvis inte 
var), och även försäljningsteknik och reklam kan ha setts så. Men lotteri-
spel definierades på den tiden helt klart som ett gammalt och föråldrat 
fenomen.

Lotteriet blir modernt
Allteftersom åren gick blev de som hade hoppats på att lotterier skulle för-
svinna i den upplysta moderna tiden, bland andra liberalen Karl Staaff och 
socialisten Fabian Månsson, motbevisade. Lotterier visade sig bli alltmer 
populära och spelandet spreds överallt i Sverige. De så kallade tillfälliga 
lotterier som anordnades med särskilda kungliga licenser förblev fram till 
930-talet tillfälliga, men blott i sin benämning. De växte till stora månatliga, 
i praktiken permanenta penninglotterier med en kvarts miljon lottsedlar ut-
färdade och sålda varje månad.²⁰ Sedan 923 hade även vadhållning vid häst-
tävlingar legaliserats och flera premieobligationslotterier emitterats. Vid det 
laget kunde ingen helt motsätta sig idén om lotteriers närvaro i Sverige. Lot-
teri är en »realitet«, konstaterades 93.²¹ Men redan under 90-talet insåg 
de flesta politiker som var engagerade i lotterifrågan åt vilket håll utveck-
lingen pekade. Lotterikritikerna började då tala om det farligt moderna i 
lotterispelandet.

Dessutom hade riksdagens två kammare helt enkelt bytt positioner i lot-
terifrågan under 900-talets första tre decennier. Före 96 var oppositio-
nen mot ett statslotteri och motviljan mot lotterier överhuvudtaget all-
tid större i den mer progressiva Andra Kammaren än i Första Kammaren. 
»Inom Andra Kammaren har dock alltid ovilja funnits emot lotterier, och 
alla gånger frågan bragts på tal inom kammaren, har den fallit«, skrevs det 
i en motion 906.²²

År 96 och 920 röstade båda kamrarna för ett statslotteri, eller rätt-
tare sagt för en utredning angående inrättandet av statslotteri. Regeringen 
valde dock att inte fullfölja ärendet med hänvisning till den försvinnande 
lilla majoriteten vid båda dessa beslut. Därför blev frågan aktuell igen 93. 
Relaterade frågor, exempelvis vadhållning i olika former, diskuterades dock 
i riksdagen under 920-talet. Då och under 930-talets lotteridebatter vän-
des mönstret upp och ner: Första Kammaren stoppade statslotterimotio-
nerna och var överhuvudtaget mer kritisk mot spel, medan i Andra Kam-
maren toleransen mot lotterier hade blivit större och statslotteriförslagen 
röstades fram.²³
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En kritisk hållning gentemot lotterier kunde vid det laget svårligen fram-
ställas som progressiv eller modern. Lotteri beskrevs av kritikerna som ett 
tecken på dekadens, på den moderna tidens beklagliga utveckling mot spe-
kulation, nöjeslystnad och allmän strävan efter arbetsfria inkomster. Lot-
teriets motståndare såg nu sig själva kämpa mot den nya tidsandan: Sam-
hället hade blivit alltmer genomsyrat av spellusta och njutningsbegär och 
»liknande mindre sympatiska krafter«, men, konstaterades redan i början 
av 920-talet, man borde ändå inte stödja denna utveckling. »Om vi leva 
i en dekadenstid, är det icke något skäl för att riksdagen befordrar denna 
dekadens.«²⁴

Den allmänna perceptionen av lotteriets modernitet hade förändrats 
under 90- och 920-talen. Lotteri hade blivit modernt. Förändringen var 
fullständig även om den skett gradvis. Redan så tidigt som 908 kopplades 
i riksdagdebatten lotteri för första gången till modernitet, dock endast av 
enstaka talare. Högermannen och statsvetaren Rudolf Kjellén hävdade att 
»… saken i viss mån har samband med själva den livsform som avtecknar sig 
i skuggan av den moderna industrialismen«. Idén om lotteriet som ett mo-
dernt fenomen fungerade då som ett argument för statslotteriets berättigan-
de: Spelandet kunde härledas från djupa sociala och psykologiska faktorer, 
i sin tur framkallade av det moderna samhället. Därför kunde man varken 
avvisa lotteriet genom att kalla det för otidsenligt eller framställa spelan-
det som helt beroende av lotteriföretagens manipulerande krafter. Spelande 
uppmuntrades inte bara genom att tillfälle gavs. Kjellén påpekade nämligen 
att spelet var mer utbrett i industriella samhällen än på landsbygden, trots 
samma tillgång till lotterier och samma erbjudanden från agenter:

Det moderna, automatiska, forcerade, maskinmässiga arbetet är sannerligen 
icke af natur att göra tillvaron rik på glädje, och sträcker det sig långt utöfver 
dygnet, blir arbetarens hela lif ganska enformigt och grått. Kan man då egent-
ligen undra på, om personer i deras ställning bli benägna att gripa efter något 
medel, som synes dem ägnadt att sätta färg på tillvaron, ge ett incitament åt 
lifvet, en stegring af lifslusten, och hvad kan synas mera ägnadt härtill än att 
äga något att vänta på, något att längta efter?²⁵

Men Kjellén betonade samtidigt att han inte sökte försvara spelet utan bara 
förklara det. Hans syn på lotterispelet var inte positiv, men tolerant och 
pragmatisk.

Kjelléns tal är ett relativt tidigt svenskt exempel på tanken om den moderna 
konsumtionen som substitut, som en kompensation för alienerande arbete. 
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Det är också det första exemplet på hur även lotterivänliga politiker kunde 
ge upp idén om spelandet som en uråldrig, konstant och universell benägen-
het hos människor. Det blev nu ett modernt drag nära förknippat med det 
moderna livets villkor. Och just därför måste det tolereras, hävdade Kjellén.²⁶ 
Naturligtvis hade samhällsteoretiker, som Marx och Simmel (sannolikt lästa 
av Kjellén), vid denna tid redan formulerat och systematiserat tankar om 
känslan av förfrämligandet i det moderna industriella samhället. Den svens-
ke politikern betonade dock här den subjektiva erfarenheten av det moderna 
livet och utnyttjade dessa argument för att plädera för det autentiska i nöjet 
som människor får ut av lotterispelandet. Lotterispelets måttliga hedonism 
var berättigad, menade han. Därför kunde man heller inte uppröras över 
drömmarnas irrationalitet. Lotteridrömmen, poängterade han i ett annat in-
lägg i samma debatt, ger inte »falska« eller »bedrägliga« förhoppningar, som 
kritikerna så ofta hade påstått,²⁷ utan en mycket verklig om än bara mentalt 
upplevd njutning, i alla fall om man ser frågan från de spelandes perspektiv. 
Människor vill ha något att se fram emot, något att hoppas på. Besvikelsen 
över att inte ha fått vinsten kan sedan lätt botas med en ny dröm.²⁸ Här be-
rörde han en karakteristik av den moderna konsumismen som har diskute-
rats av vår tids samhälls- och kulturforskare, nämligen den moderna antici-
patoriska hedonismen, så som Colin Campbell har definierat den.²⁹

Det nya i Kjelléns uttalande var inte att han framställde lotteridrömmen 
som bärare av vissa positiva värden. Lotteridrömmen hade beskrivits i po-
sitiva ordalag några enstaka gånger före 908. År 899 talade motionären 
för ett statslotteri, Johannes Nilsson, om lotterispelarnas »hopp om något 
bättre«, som enligt honom var att föredra framför att använda pengarna »för 
dagen«, det vill säga till någon annan omedelbar konsumtion. År 903 kal-
lade liberalen Carl Carlsson Bonde lotteriet för »den fattiges poesi«, något 
som sprider »glädjeskimmer uti dystra ögonblick«.³⁰ Men i dessa uttalanden 
uppfattades lotterispel fortfarande som ett gammalt fenomen. Kjellén däre-
mot kopplade lotteriet till det moderna samhället.

Samma år gjorde även en lotterifientlig politiker kopplingen mellan lot-
teriet och det moderna. Riksdagsledamoten von Schéele från nationella 
framstegspartiet definierade lotterispel och lotterivänliga attityder som ut-
tryck för den »beklagliga« materialistiska tidsriktningen, där penningen görs 
till »lyckans grundval«. Han uppmanade dock till att kämpa emot och för-
hindra att den blev rådande även i Sverige.³¹ De ovanstående var endast en-
staka exempel år 908, men liknande tolkningar av lotteriet som ett modernt 
fenomen blev mer vanliga under det följande årtiondet.
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I 90-talets debatter figurerade båda dessa uppfattningar om lotteriets 
ålder.³² Mot årtiondets slut började sedan bilden av det moderna lotteriet 
dominera. Och i debatterna efter 930 framstår det som en självklarhet att 
lotterier och andra spel är vanliga ingredienser i det moderna samhället och 
inte otidsenliga kvarlevor från det förflutna. I stället kallades nu den kritiska 
hållningen mot lotterier föråldrad. Lotteriets kritiker var fortfarande gan-
ska talrika, men deras retorik blev mer defensiv. De hade tydligen insett att 
utvecklingen hade gått åt det motsatta hållet än det de, eller deras företrä-
dare, hade hoppats på i början av 900-talet. Före detta liberale statsminis-
tern Nils Edén kallade sin egen negativa syn på lotteri för en »gammalmodig 
uppfattning« redan år 922. Socialdemokraten Ernst Wigforss karakterise-
rade år 93 sin egen kritik mot lotterier som »otidsenliga betraktelser«.³³ 
Vid denna tid uppfattades lotterispel allmänt som en oundviklig del av den 
moderna tiden, ett samhälle karakteriserat bland annat av ökande intresse 
för materiella saker, pengar och nöjen.³⁴ Lotteriet blev nytt i stället för gam-
malt, trots att dess form inte hade förändrats väsentligt jämfört med 700- 
och 800-talets lotterier, och inte alls sedan 897.³⁵ Det var sammanhanget 
som blev annorlunda och som förändrade diskursen om lotteri.

De motstridiga tolkningarna om lotteri och modernt samhälle användes 
i riksdagsdebatten både i argumenten för och mot ett statslotteri. Det in-
tressanta är inte enbart att lotteriet blev något nytt och tidstypiskt utan att 
perceptionen av dess modernitet blev en del i förhandlingar om lotteriets 
värde. Det visar också att ett fenomen inte behöver vara de facto nytt för att 
ses som modernt och som en viktig ingrediens i den framväxande moderna 
konsumtionskulturen. Man kan nämligen, menar jag, tolka det som politi-
kerna kallade för ett »materialistiskt« samhälle där »penningen är lyckans 
grundval« och som präglas av »nöjeslystnad« som en sorts beskrivning av 
en ny konsumtionskultur.³⁶ Debatterna visar att politikernas syn på moder-
nisering blev mer komplex och laddad med motsägelser.

Sammanfattningsvis kan sägas att lotteriets uppfattade irrationalitet gjor-
de det föråldrat i början av perioden då det inte passade in i bilden om ett 
modernt och rationellt samhälle. Dess uppfattade hedonism gjorde däremot 
spelet modernt. Det är denna senare föreställning som kom att dominera 
med åren. Debatten om ett statslotteri fördes också i »moderna« termer, 
bland annat genom att frågan ofta relaterades till demokratiseringen av riks-
dagen och av samhället.
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Lotterifrågan och demokratiseringen
Demokratisering är en av de viktigaste processer som i allmänhet brukar 
förknippas med utvecklingen av det moderna samhället. Detta avsnitt kom-
mer att belysa politikernas förståelse av den motsägelsefulla relationen mel-
lan demokratiseringsprocessen och en ökad tolerans gentemot lotterier.

Den frisinnade politikern Oscar Carlström hävdade år 935, i den sista 
egentliga statslotteridebatten, dels att vissa av hans kollegor skulle ha änd-
rat mening i lotterifrågan »därför att det är så modernt«, dels att riksdagen 
inte borde följa »en folkmening […] som går i galen riktning«.³⁷ Frågan om 
den föränderliga moderniteten har jag belyst tidigare. Men uppfattades möj-
ligheten att spela på lotteri verkligen som ett folkligt krav? Kan man till och 
med tala om spelets demokratiska karaktär i sammanhanget? Och framför 
allt, hänger det ökade stödet för ett statslotteri ihop med riksdagens demo-
kratisering?

Toleransen gentemot lotterier växte kontinuerligt mellan sekelskiftet 
900 och 930-talet. Jag har i föregående kapitel konstaterat att lotterifrå-
gan inte följde några partilinjer och att alla politiska partier var splittrade i 
denna sak. Det går inte att bevisa att ett visst politiskt parti skulle ha varit 
mer lotterivänligt eller lotterifientligt än de andra. Att de politiska partierna 
splittrades i lotterifrågan var dessutom ett känt och ofta kommenterat fak-
tum under hela perioden.³⁸

Samtidigt kan man inte bortse ifrån att denna utveckling mot en ökad 
tolerans sammanfaller med riksdagens demokratisering under 900-talets 
första årtionden. År 909 infördes allmän rösträtt för män, och reformen 
blev synlig i riksdagens sammansättning åren 9–92. År 92 fick även 
kvinnor välja och blev själva valbara. Riksdagen hade nu en långt bredare 
folklig bas än dessförinnan. Vänsterns representation ökade radikalt. Sedan 
95 hade det socialdemokratiska partiet blivit det största i Andra Kamma-
ren, och från 92 dominerade det även i Första Kammaren.³⁹ Förmodligen 
på grund av riksdagens demokratisering och vänsterns framfart problema-
tiserades och kommenterades socialdemokraternas dilemma i lotterifrågan 
mer än splittringen i de andra partierna.⁴⁰

Många riksdagsledamöter uttryckte sin förvåning över lotterifrågans ut-
veckling i den nya demokratiska riksdagen. Det hade naturligtvis alltid varit 
klart att lotterifrågan inte följde partilinjerna. Ändå hade motståndet mot 
statslotteri ofta framställts som en socialt känslig linje mot den till synes mer 
nationalistisk-pragmatiska linjen som i stället satte statsfinanserna i första 
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rummet. »Det är ganska märkvärdigt, att man i vår demokratiska tid tyck-
es vilja falla undan för Första Kammarens gamla tendenser«, sades det, och 
liknande kommentarer upprepades sedan flera gånger från mitten av 90-
talet och framåt.⁴¹ Andra, framför allt socialdemokrater som opponerade sig 
mot lotteriidén, var inte bara förvånade utan också upprörda över det fak-
tum att den nya riksdagen (och där många socialdemokratiska ledamöter) 
blev mer lotterivänlig än den förra:

Man skulle dock icke kunna tänka sig, att när folket äntligen släppes fram 
till att i högre grad än förut få bestämma över sitt öde, de män som det då 
skickar fram, skulle vara med om åtgärder, så huvudlösa, så omoraliska och så 
samhällsupplösande som detta.⁴²

Lotterikritiska politiker tvingades dock bevittna hur de brett valda folkliga 
representanterna röstade för ett statligt lotteri och att lotteriets omoraliska 
prägel höll på att försvinna. Särskilt utpekades inte bara det underliga i att 
så många socialdemokrater stödde inrättandet av ett statslotteri utan också 
att några till och med motionerade i frågan:

Jag har hört idag att till och med socialister biträda det [förslaget om statslot-
teri], men som jag sagt förut, förståndet beror icke på partimedlemskap, utan 
det finnes grumsiga huvuden även bland socialisterna.⁴³

Lotterifientliga socialdemokrater levererade även en ideologisk kritik mot 
sina partikamrater. Lotteri strider mot den socialistiska ideologin på grund 
av att det innebär en fördelning på slumpmässiga grunder från flera till få:

Grunden för denna egendomens och penningarnas fördelning är ingalunda 
vederbörandes duglighet, sparsamhet och omtänksamhet utan allt överläm-
nas här åt slumpen. Man måste väl medgiva att en sådan penningplacering 
icke är den som vi socialdemokrater eftersträva, utan i stället är statslotteriet 
ett systematiskt skapande av missförhållanden utav just den art som vi vilja 
bekämpa.⁴⁴

Lotteriets uppmuntran till människor att söka vinning utan arbete var inte 
heller i linje med den socialistiska läran. Följaktligen borde statslotteritan-
ken vara helt oacceptabel för en socialdemokrat, hävdade lotteriets mot-
ståndare.⁴⁵ Socialdemokraten Karl Schlyter sade sig vara så överraskad över 
att hans partikollegor kunde stödja statslotteritanken att han begärde ordet, 
i debatten år 920, för att helt kort meddela och få till protokollet att han 
själv skulle rösta mot detta »osympatiska« förslag.⁴⁶
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Några av de lotterivänliga vänstermännen medgav att lotterispel i princip 
inte stämde överens med socialistisk ideologi: »[J]ag får verkligen erkänna, 
att om jag skulle ställa mig på rent doktrinär partiståndpunkt, skulle jag 
vara absolut motståndare till ett sådant lotteri.« Ändå hävdade de att lotteri 
var långt ifrån omoraliskt och det stora intresset för det bland befolkningen 
inget att bli upprörd över.⁴⁷ Detta verkar ha förvirrat lotterimotståndare i 
alla partier och framför allt bland socialdemokraterna själva: Hur kan någon 
som representerar de mest maktlösa i samhället stödja en sådan institu-
tion som lotteriet är? Ett statligt lotteri är dessutom en indirekt och orätt-
vis beskattning, hävdades det. Staten exploaterar därigenom de fattigaste 
och svagaste och uppmuntrar dem att spendera sina surt förvärvade pengar 
på lottsedlar. Om någon så borde socialdemokraterna tänka på samhällets 
svaga som betalar ut sina sista slantar på lotteriet och sedan inte får tillbaka 
något. Det är de fattigaste som oftast luras under falska förespeglingar att 
spendera på något så onödigt som en lottsedel.

Det är icke underligt att giriga, förmögna personer och kapitalister av hjärtat 
biträda en sådan tanke som denna. Ty därmed finge man lägga den tyngsta 
bördan på dem, som minst förmå bära den, eller ock på dem som ha en så svag 
karaktär att de icke kunna låta bli att spela …⁴⁸

Så uttryckte en liberal ledamot sin förundran över vissa vänsterpolitikers 
stöd för lotteritanken. Att vänstern i Sverige inte var mer fientligt inställd till 
lotterier och spel framstår, om inte som helt unikt,⁴⁹ så ändå som anmärk-
ningsvärt i en internationell jämförelse. Historikern Ross McKibbin skri-
ver att Labour-politiker i Storbritannien oftast var kritiska mot spel: »They 
loathed the get-rich-quick consumptionism which they believed to lie at the 
back of betting …«⁵⁰ En annan brittisk historiker, Roger Munting, bekräftar 
detta. Han menar att både i Storbritannien och i övriga Europa stod socia-
listiska politiker bakom kritiken mot spelandet sedan det sena artonhundra-
talet.⁵¹

Varför avvisade inte svenska socialdemokrater lotteriet på samma sätt? 
Vilka argument hade de som trots den högljudda kritiken inom de egna 
leden var vänligt inställda till lotterier och även propagerade för statslotteri? 
De talade om den allmänna nyttan som kunde åstadkommas med de peng-
ar som genom ett statslotteri hindras att försvinna ur landet.⁵² Lotteri var 
ett sätt att relativt enkelt och smärfritt samla in pengar från individer och 
använda det till kollektiva behov, en tanke som ligger nära den socialistiska 
ideologin. »Det är ett sätt att få skatt av folk. Villigt och glatt betala de, men 
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annars blir det jämmer och veklagan«, konstaterade helt enkelt en socialde-
mokratisk riksdagsledamot år 935.⁵³

De hänvisade naturligtvis också till den starka allmänna opinionen för 
lotteri och efterfrågan på lättillgängliga lottsedlar. Elitens moraliserande in-
dignation var överdriven och inte alls rotad i den folkliga synen, hävdade 
bland andra socialdemokraten Carl Lovén. Om människor vill köpa billiga 
lottsedlar, borde de få göra det inom landet. Köper de inte lottsedlar, kom-
mer de ändå att spendera sina pengar på någonting annat (onödigt).⁵⁴ Det är 
då bättre att i stället använda lotteriintäkterna för allmänna behov och inte 

»Högsta vinsten«. En dragning vid Lotteriexpeditionen på Fredsgatan avbildades i  
Dagens Nyheters söndagsbilaga 3/2 93.
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låta pengarna gå till Danmark eller andra länder. Det ansåg Johan Nilsson, 
socialdemokrat från Malmö, där spelandet på danska lotterier var mest in-
tensivt. Han påstod också i debatten år 920 att de som motsatte sig idén om 
ett statslotteri helt enkelt hade förlorat kontakten med verkligheten. Flera 
tusentals personer spelade regelbundet, sade han, och »lotteriet är i allmän-
het de fattiges enda hopp«.⁵⁵ Socialdemokraten och prästen Hallén pläde-
rade tidigt (95) med liknande argument för större tolerans gentemot lot-
terier. Enligt honom erbjöd lotteriet ett oskyldigt nöje och lite spänning till 
stora grupper av människor i deras »vardagsgråa och enformiga liv och dyst-
ra framtidsperspektiv«; det vore obarmhärtigt att neka dem detta.⁵⁶

Småfolkets intressen ställdes således mot elitens moraliserande och lot-
terimotståndarnas beskyddarattityd.⁵⁷ De senare talade mycket riktigt om 
att riksdagen inte behövde »göra sig till tjänare åt en folkvilja på avvägar«. 
Staten kan inte befatta sig med att locka och lura dessa »arma stackare« till 
att spendera sina pengar för att sedan ingenting få tillbaka.⁵⁸ Debatten hand-
lade alltså både om det klassiska dilemmat mellan folkets vilja och folkets 
väl, och om det mellan moral och statsfinanser (med andra ord etiska vär-
den och ekonomiskt värde).

Socialdemokraternas argument för ett statslotteri skilde sig således inte 
väsentligt från de argument som lotteriförespråkarna från andra partier an-
vände. Politiker från alla partier försvarade spelet med hänvisning till bland 
annat individens självbestämmanderätt (i grunden ett liberalt argument), 
nationens intresse (som annars ofta figurerade i högerretoriken) och den 
stora ekonomiska profiten för statskassan eller för andra nyttiga allmänna 
ändamål. Man talade i alla politiska grupper också om oskyldiga förströelser 
och om ett folkligt krav. Att lotteriets slumpprincip inte var mindre rättvis 
än det verkliga livet nämndes av både socialdemokrater och liberaler.⁵⁹ Lot-
teriet var inte, och uppfattades inte heller som en socialdemokratisk fråga. 
Att många socialdemokraters stöd till idén om ett statligt lotteri uppmärk-
sammades så mycket i debatten beror med all sannolikhet även på att detta 
stöd sågs som ganska överraskande. Det framgår tydligt i debatterna att 
vänsterpolitikerna inte förväntades stödja lotterispel, snarast tvärtom.

Kring 95–920 kämpade politikerna med motsägelserna i samman-
hanget mellan lotteri och demokratisering. Å ena sidan ansåg kritikerna att 
lotterifenomenet stod i motsättning till rationalitet och följaktligen också till 
framåtskridande. Å andra sidan tvingades de inse att ett allmänt sanktione-
rat lotterispel i praktiken var fullt överensstämmande med demokratisering-
en av samhället och politiken, vilken i sin tur också var sammanlänkad med 
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framåtskridande och modernisering. Därav uppstod lotterimotståndarnas 
förvirring – i alla fall vad gällde dem som stod i mitten eller till vänster på 
den politiska arenan. Kring 930 pekade lotterifrågans utveckling på att den 
ökade toleransen mot lotterier och dessas allt bredare spridning inte bara 
korrelerade med demokratiseringen av samhället utan också kunde fram-
ställas som ett demokratiskt krav. Det blev svårt att i detta sammanhang 
helt skilja mellan ett konsumtionssamhälle – med dåtida uttryck ett materi-
alistiskt, penningdyrkande och nöjeslystet samhälle – och ett demokratiskt 
samhälle. År 938 kommenterade tidningen Aftonbladet inrättandet av ett 
svenskt statslotteri med följande ord:

Det har stått heta strider om detta lotteri och riksdagen har under flera pe-
rioder nästan varit i upplösningstillstånd under diskussionerna för och emot. 
Något resultat har det emellertid inte blivit förr än nu. De maktägande ha ännu 
en gång fått ge vika för trycket underifrån.⁶⁰

Lotteri beskrevs alltså här som ett folkligt, närmast demokratiskt krav.⁶¹ 
Tolkningen av statslotteri som resultatet av en lång folklig strid mot över-
heten ter sig ännu mer kontroversiell om man betänker de ansenliga inkoms-
terna som ett sådant skulle inbringa till statskassan.

Onekligen har hasardspelet några principiellt demokratiska drag. Inför 
slumpen är alla lika. Var och en, hög eller låg, fattig eller rik, som innehar en 
lottsedel har samma chans att vinna högsta vinsten. Den franske forskaren 
Roger Caillios betonar i sin klassiska studie av olika spel hur viktig denna 
karakteristik är för hasardspel. Slumpen som styrande princip »skapar för de 
spelande de rent jämlika villkor som de saknar i verkliga livet«, skriver han.⁶² 
Den amerikanske historikern Gary Cross hävdar i sin studie om 920- och 
930-talens konsumtionskultur att spel och dobbel gav en sorts »demokra-
tisk« erfarenhet till arbetarklassens män i USA och England.⁶³

Efter årtionden av debatter blev det i mitten av 930-talet ganska allmänt 
accepterat i Sverige att lotteriet kanske ändå inte var så demoraliserande 
och att det faktum att det var så populärt kunde ha ett värde i sig. Föreställ-
ningen om lotteri förändrades markant. Från att ha definierats som föråldrat 
och konservativt framställdes nu spelet som ett modernt fenomen, i vissa 
aspekter också demokratiskt. Lotteriet blev i stort sett ett självklart inslag i 
samhället under 930-talet. Riksdagsdebatterna började kretsa kring frågor 
om fördelning av lotterimedel eller om riksdagen eller regeringen skulle ha 
kontrollen över svenska lotterier.⁶⁴ Lotteriernas vara eller icke vara avskrevs 
från dagordningen. I debatter om ett eventuellt statslotteri diskuterades inte 
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längre lotterispelets existens i sig utan ifall det var »värdigt« för staten att 
helt ta över denna redan kvasi-statliga rörelse.⁶⁵

Det var i detta läge som vänsterpolitikern och författaren Ture Nerman 
formulerade en ny typ av ideologisk kritik mot lotterier och därmed om-
definierade lotterispel som en djupt konservativ institution. I ett debattinlägg 
934 beskrev han lotteriet som antidemokratiskt och förtryckande. Lotteri-
spel, hävdade Nerman, ger en falsk känsla av demokrati och får därför män-
niskor att nöja sig med sina otillfredsställande villkor i samhället. Det irratio-
nella hoppet om den högsta vinsten, som kan tillfalla vem som helst, leder 
bort människors tankar från samhällsomvälvning, dvs. en verklig förändring. 
Lotteridrömmen fick i hans tolkning en konserverande verkan och framställ-
des både som antisolidarisk och som motsatsen till framåtskridande:

Lotterimentaliteten är bestickande för småborgaren, ja, även långt in i arbe-
tarklassen sträcker sig som bekant småborgerligheten i det fallet. Tänk bara 
så demokratiskt systemet är! Wallenberg och jag, torparen Petter Johansson i 
Lottlösa, stå alldeles lika. Vi ge alldeles lika mycket pengar för våra lotter och 
ha alldeles samma chans att vinna. Ja, den fattige kan vinna högsta vinsten, 
det är matematiskt fullkomligt klart. En gör det, men att många sedan bli utan 
och få betala kalaset, det tänker man inte på. […] Nästa gång kan det bli jag: 
alltså är samhället bra, och det behöver inte omvälvas. Det är bara att låta spe-
let fortgå. Jag ser tvärtom bara räddningen däri, att vi välta omkull hela spelet 
och skapa ordning på arbetets grundval.⁶⁶

Tanken han presenterade känns lätt igen från andra sammanhang. George 
Orwell beskrev exempelvis i sin roman 984 lotterispel som ett av de få till-
låtna nöjena i den diktatoriska staten.⁶⁷ Kritiken mot konsumtionssamhäl-
let formulerades ofta i liknande toner av 900-talets vänsterintellektuella. 
Och det finns i den historiska forskningen en rad exempel på hur redan 
800-talets samhällskritiker argumenterade mot konsumtion (till exempel i 
de nya varuhusen), som sågs som en kraft som motverkade solidaritet och 
»högre mål« i livet.⁶⁸

Radikala vänsterpolitiker var dock inte nödvändigtvis lotterifientliga. 
Bland andra pläderade kommunisten Karl Kilbom för statslotteri i Andra 
Kammaren år 933. Han deklarerade att han själv hade köpt lotter och att 
man inte kunde tolka lotteri som att »många fattiga få släpa samman pengar 
så att en blir rik«. Lotterier gynnar staten och allmänna kulturella ändamål. 
Man kunde dessutom köpa en lott »på ett premieobligationslån i Sovjet-
unionen«, påpekade han.⁶⁹
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Nermans ideologiska kritik mot spelet är också något tvetydig. Lotteri-
et integrerade enligt hans syn individen i det existerande samhället genom 
att det gav honom / henne hoppet om ett bättre liv inom systemets ramar. 
Individen nöjde sig då med sin situation och strävade inte efter kollektiva 
mål. Men samma karakteristik av lotteriet, nämligen att det individualise-
rar drömmar och förhoppningar, kan, enligt en liknande logik, också göra 
människor mindre lojala mot det samhälle de lever i. Det jag menar är att 
lotterispel i alla fall i teorin inte enbart distraherar människors tankar från 
subversion och samhällsomvälvning, utan också från att bevara samhället 
som det är genom att ta ansvar för kollektivet (exempelvis genom att betala 
skatt och arbeta). En sådan föreställning fanns också i dåtiden. Kontrasten 
mellan individuella förhoppningar och kollektiva drömmar orsakade näm-
ligen minst lika mycket problem för politikerna som tvetydigheterna i rela-
tionen mellan lotteri, modernisering och demokratisering.

Moderna drömmar?
Detta kapitel har inte gett något svar på frågan om lotterier i sig var moder-
na och demokratiska eller inte. Det var inte heller mitt syfte. Jag har i stället 
velat visa hur föränderliga de samtida föreställningarna var. Flera och ofta 
motsägelsefulla definitioner eller konnotationer kopplades till samma feno-
men under den period som behandlats här. Politikerna ställde lotteriet i rela-
tion till modernitet och demokratisering för att kunna tillskriva det positiva 
värden eller påpeka avsaknaden av sådana. De tvingades också omvärdera 
föreställningar som varit allmänt accepterade och självklara bara några år 
tidigare. Kapitlets första del visade att lotteriet betraktades som irrationellt 
och hedonistiskt. Spelets irrationalitet uppfattades kring sekelskiftet 900 av 
en del politiker stå i motsättning till den moderna tidens rationella tänkan-
de. Därför menade man att lotteriet var ett föråldrat fenomen. Förändringen 
i den allmänna attityden och även lotterirörelsens faktiska utveckling mot-
bevisade detta. Lotterispel omdefinierades då till något modernt, och dess 
hedonistiska sida framhävdes.

Det var i själva verket lotteridrömmen, inte lotteriet i sig, som hade blivit 
modern i riksdagsdebatten. Kjelléns koppling mellan lotteri och det moder-
na samhället tog nämligen fasta på just nöjesvärdet i de drömmar som lot-
terispelaren får erfara, och Ture Nermans modernare ideologiska kritik mot 
lotteriet 25 år senare ville slå hål just på denna tolkning. Nermans kritik rik-
tade sig nämligen mot lotteridrömmen och dess – enligt honom– inskränkta 



210 DEL III: PENNINGLOTTERIER I SVERIGE 897–939

egoism och inte enbart som tidigare vänsterargument mot lotteriets »osun-
da fördelningsprincip« eller mot lotteri som främjare av arbetsfria inkom-
ster. Han tolkade lotteridrömmar som individuella och ställde dem mot kol-
lektiva mål. Nästa kapitel kommer att undersöka hur de dåtida aktörerna 
uppfattade och hanterade kontrasten mellan individuella drömmar och kol-
lektiv framtidsplanering.



10. Drömmar och framtidsplanering

Att lotteriet säljer drömmar är idag en kliché som sprids överallt i rekla-
men. »Håll drömmen vid liv«, uppmanar oss Svenska Spel. »Have you got 
your dream ticket«, frågar det brittiska National Lottery.¹ Men just därför 
att detta verkar så banalt idag, är det intressant att titta närmare på det kon-
troversiella i lotteridrömmen i början av 900-talet. Dröm i detta samman-
hang kan förstås som en föreställning om en framtida identitet och position 
eller helt enkelt utsikten om ett bättre liv. Inköp av en lottsedel är riktad 
mot framtiden, i likhet med när man tecknar en försäkring eller helt en-
kelt sparar pengar. Lotterispel ger, trots faktiska ekonomiska begränsning-
ar, möjlighet att skapa en (föreställd) identitet baserad på konsumtion. I en 
svensk sociologisk undersökning från 946 som behandlade kontorsflickor 
och butiksbiträdens vardagsliv, nöjen och värderingar fann författaren att 
flickorna tillmätte lotteri och liknande spel stor betydelse. Ett överraskande 
stort antal tillfrågade angav lotterispel som svar på frågan hur de hoppades 
förändra sina liv.² Lika mycket som det kan tolkas i termer av »commodi-
fication of chance«³ kan lotteri ses som en objektifikation av drömmar och 
förhoppningar om framtida möjligheter. Just denna av lotteriets egenheter 
var ofta den viktigaste måltavlan för kritiken mot spelet. Jag kommer i detta 
kapitel att undersöka politikernas och samhälldebattörernas syn på lotteri-
drömmar, samt hur de med praktiska institutionella lösningar försökte mot-
verka det som uppfattades vara skadligt i individers lotteridrömmande. Med 
andra ord analyserar jag hur och varför man ville »göra om« lotterispelet 
till det bättre.

Drömmen om ett bättre liv och penningens lockelse
Lotterispelets skadliga och demoraliserande verkan hade, enligt de kritiska 
riksdagsledamöterna i det tidiga 900-talets riksdagar, starkt samband med 
lotterispelarnas drömmar och förhoppningar. Det riktigt stora problemet 
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med lotterier var inte de oärliga lotteriagenternas fusk och »bedrägliga« för-
säljningsmetoder, inte heller faran att fattigt folk skulle slösa bort för mycket 
pengar på något så »onödigt« som lottsedlar och därmed ruinera sig själ-
va. Allt detta nämndes naturligtvis ofta och bedömdes vara oroande. Ändå 
gällde lotterimotståndarnas huvudsakliga bekymmer den skrämmande ut-
sikten av en mental förändring hos befolkningen. Ett felaktigt sätt att tänka 
kunde komma att utvecklas, moralen hos spelarna förvrängas och detta 
kunde sedan spridas vidare i samhället. Ett sådant förkastligt sätt att tänka 
manifesterades främst i lotterispelarnas drömmar och förhoppningar. Dessa 
var inte bara irrationella och »falska« (på grund av den obefintliga chansen 
att vinna), de verkade också skadligt på människors omdömesförmåga och 
framför allt på deras framtidsplanering.⁴

Politiker konstaterade med förfäran att många uppfattade lotteri som ett 
sätt att planera för framtiden. Mot lotteridrömmen ställde politikerna det le-
gitima sättet: framgång i livet och säkrad ålderdom genom hårt arbete och 
sparande. »Lotterieländet« i södra Sverige var, menade den liberale första-
kammarledamoten greve Raoul Hamilton 902, ett varnande exempel på hur 
»den mindre bemedlade befolkningen i stället för att spara sina medel för ål-
derdomen låter dem gå till danska klasslotteriet«.⁵ Denna syn levde kvar 920, 
när socialisten Fabian Månsson passionerat argumenterade mot lotteri:

[N]i skall arbeta, och arbeta ännu mera, spara och vara omtänksamma, medan 
ni äro unga och medelålders, för att ha någonting när ni blir sjukliga och äldre. 
De tendenserna bör uppmuntras i vårt land […] och icke all möjlig ekonomisk 
vidskepelse [dvs. lotterispel].⁶

Att kritisera de lättsinniga och irrationella framtidsdrömmarna utgjorde 
naturligtvis bara en del i den moraliskt grundade lotterikritiken, men en 
mycket viktig del. De stora penningvinsterna ansågs vara roten till proble-
met. Även de mest engagerade lotterimotståndare kunde acceptera spelan-
de i sig, om det skedde i form av varulotterier. Som redan nämnts, fanns 
det på den tiden flera så kallade sak- eller varulotterier, ofta anordnade för 
vissa kulturella eller välgörande ändamål.⁷ Vinsterna i dessa var större eller 
mindre konsumtionsvaror, oftast möbler eller husgeråd. I vissa lotterier, 
framför allt i egnahemslotterier, var högsta vinsten en fullt möblerad villa. 
Den liberale ledaren Karl Staaff, passionerad motståndare till lotterier i all-
mänhet och statslotteri i synnerhet, uttryckte sig mycket mer tolerant om 
varulotterier. Dessa var, hävdade han, fundamentalt olika penninglotterier 
och därför mycket mindre skadliga:
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Jo, derför att saklotterierna aldrig lofva vad penninglotterierna lofva. De lofva 
aldrig mer än en behaglig, en lyxfull, en vacker, en rätt dyrbar artikel, men de 
lofva aldrig såsom penninglotterierna, förmögenhet och rikedom.⁸

Detta förklarar varför hans regering vägrade bevilja tillstånd till penninglot-
terier men tillät varulotterier.⁹ Staaff var inte ensam om sin åsikt, varulotte-
rierna var långt mindre kontroversiella än penninglotterier. Så här beskrev 
en riksdagsledamot de så kallade industrilotterierna (varulotterier, som an-
ordnades för att stödja en viss industri dels med avkastningen, dels med be-
ställningen av varor som lottades ut):

Industrilotterier kunna ju i vissa fall uppmuntra och befrämja arbetet i en 
viss riktning, och genom det arbete, som de framkalla, motverka de således 
i viss mån sig själva. De motverka nämligen lusten att förtjäna utan arbete. 
Industrilotterierna hafva heller icke samma lockelse för den stora allmänhe-
ten som penninglotterierna. Industrilotterierna kunna icke kallas, såsom man 
gjort med penninglotterierna, för den fattiges poesi. Det är ju klart, att bord 
och stolar och byråar hägra icke med samma behag för den lotterispelande 
som 0 000 kronor eller 50 000 kronor, eller hvad det nu är, 5 000 kronor eller 
till och med 500 kronor. Och om dylika möbler vinnas på lotteri, torde de icke 
heller i många fall gå så lätt förlorade som de vunna penningbeloppen.¹⁰

Insisterandet på varuvinster i stället för penningvinster avslöjar några vik-
tiga mekanismer bakom synen på pengar. Pengarnas sociala innebörd är, 
som den amerikanska sociologen Viviana Zelizer har visat, viktig båda i pri-
vata och offentliga sammanhang.¹¹ Penningvinstens skamstämpel kan här 
tolkas på flera nivåer.

För det första representerade pengar uppenbarligen mer än varor löf-
tet om en bättre framtid, rikedom och välstånd; och framför allt, de möj-
liggjorde för individen att utforma sin egen individuella dröm. Varupriser 
inte bara begränsade utrymmet för drömmandet betydligt, utan fungerade 
också som ett redskap för överheten att kontrollera den enskildes förvänt-
ningar och kommunicera normer om det rätta sättet att konsumera. Detta 
påminner om vissa socialpolitiska idéer under samma period om bidrag in 
natura i stället för kontanter. I Sverige diskuterades detta exempelvis inom 
socialdemokratin angående barnbidraget, då Alva Myrdal pläderade för den 
så kallade »naturalinjen«.¹² Att varor i stället för pengar ansågs vara nytti-
gare och säkrare att dela ut som lotterivinster framgår av båda citaten ovan 
samt av en rad andra inlägg i debatten.



214 DEL III: PENNINGLOTTERIER I SVERIGE 897–939

För det andra skulle man på en något mer abstrakt nivå kunna tolka lot-
terispel som en solidaritetshandling, eller summan man betalar för en lott-
sedel som en välgörenhetsgåva. Detta implicerar att vinsten helst inte borde 
vara reda pengar. I stort sett anordnades alla svenska lotterier för något kol-
lektivt ändamål. Varulotterier finansierade välgörande och sociala syften. 
Det fanns också konstnärslotterier som samlade in understöd till svens-
ka konstnärer. Skillnaden mellan penningvinster och varuvinster var här 
mycket viktig. Man ska inte vinna pengar på välgörenhet, men att få en pro-
dukt som en sorts gengåva – helst någon sak som kan kopplas till det syfte 
man stöder – verkar ha betraktats som mer passande. En utlovad stor pen-
ningvinst misstänkliggjorde de »goda intentionerna« mer än varuvinster 
gjorde. Ingen spelade för att stödja penninglotteriernas ändamål, hävdades 
det i utredningarna och i tidningsartiklar, medan de deltagande i varulotte-
rierna i alla fall delvis ansågs ha ideella intentioner.¹³

Vinstplan för Nordiska Museets lotteri 898. 
Tidningsurklipp, Svenska Spels arkiv.
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För det tredje kan en ytterligare nivå i tolkningen handla om definitio-
nen av lotteri som förvärvssätt eller som konsumtion. Varuvinster i ett lot-
teri gjorde det enklare för politikerna att tolka lotterispel som en konsum-
tionsakt eller ett nöje, en aktivitet som inte nödvändigtvis var önskvärd men 
kunde betraktas som i stort sett ofarlig. Detta i motsats till lotterispel för 
pengar, vilket länge sågs inte som en enkel konsumtionspraktik utan som ett 
förkastligt »förvärvssätt«, något som kunde konkurrera med förvärvsarbete 
i människors föreställningsvärld.¹⁴ Alla dessa tolkningar är naturligtvis re-
levanta för min studie, men i detta kapitel är jag huvudsakligen intresserad 
av uppfattningar om lotteri som ett olämpligt sätt att planera för framtiden. 
De andra nivåerna i tolkningen av penningvinst kontra varuvinst kommer 
att hamna i fokus i senare kapitel. Frågan om lotteri och de goda ändamålen 
kommer jag att diskutera i kapitel 2 och analysen av lotteri som förvärvs-
sätt eller konsumtion tas upp i kapitel .

Det ironiska, vad gäller varulotterierna, är att varorna som hade vunnits 
i praktiken snabbt kunde omvandlas till kontanter, genom att de såldes till 
för detta ändamål specialiserade företag, som sedan sålde dem vidare till ett 
annat lotteri.¹⁵ »Varulotteriernas tid är förbi«, förklarade lotteriorganisatö-
ren Ernst Norée i ett reportage i Stockholmstidningen 99. Norée, som hade 
lämnat skådespelaryrket för en karriär som anordnare av olika varulotterier, 
hamnade nämligen i blåsväder eftersom han hade systematiserat det redan 
florerande vinstinlösensystemet. I hans lotterier garanterades spelarna att 
få byta eventuella vinster mot pengar. Han slöt avtal med ett företag som 
löste in alla vinster för cirka 80 % av priset. Samma varor cirkulerade därför 
mellan olika lotterier. I praktiken förvandlades alltså varulotterier till pen-
ninglotterier. Vinstföremål som väggur och ljusstakar användes som substi-
tut för kontanter. Norée försvarade sig med att denna utveckling var »den 
enda förnuftiga«. Allmänheten var inte intresserad av varor utan ville ha 
reda pengar.¹⁶

Vissa faktiska försök att kombinera varulotteriernas moral och penning-
lotteriernas lockelse gjordes kring denna tid. År 98 startades det så kal-
lade Bostadslotteriet, ett spel anordnat av Hyresgästföreningen med stöd av 
Kungliga Pensionsstyrelsen och Stockholms stad. Syftet var att bygga nya 
bostäder, vilket var angeläget på grund av både bostadsbrist och arbets-
löshet. Lotteriets avkastning skulle finansiera de lån som hade använts för 
bygget, och de största vinsterna utgjordes av bostäder i den nya bostads-
kolonin i Äppelviken i Bromma. Bara de mindre vinsterna skulle bestå av 
de annars typiska varorna. Kommentatorerna i pressen var dock säkra på 
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att lottsedlarna skulle bli lätta att sälja trots konkurrensen från andra varu-
lotterier. De största vinsterna var nämligen utbytbara mot pengar. Detta till-
sammans med ambitionen att, om än så lite, motverka den svåra bostads-
nöden gjorde Bostadslotteriet till »ett verkligt ideallotteri«, menade man i 
tidningarna. Annonsernas utformning för detta lotteri är talande. De sum-
mor som erbjöds i utbyte mot de olika vinstbostäderna (5 bostäder från en 
sexrumsvilla till ett antal enrumslägenheter) var kraftigt reducerade (med 
25 %) jämfört med byggkostnaderna. Ändå annonserades det för lotteriet 
så att penningsummorna sattes med fetstil och dominerade annonsen. Att 
vinsterna egentligen bestod av bostäder framgick bara av en enda småstilt 
rad. Lotteriets föreståndare var »experten på området« Ernst Norée, och 
vad han ansåg om penningens lockelse jämfört med varornas dragkraft vet 
vi redan.¹⁷

Barnens Dag-festligheternas general Axel Eliasson var också en mästare 
på att hitta lockande vinster till Barnens Dags tombolalotteri. Detta stora 
och populära »varulotteri« erbjöd under Eliassons ledning från 90 en rad 
vinster vars karaktär liknade pengar. Högsta vinsten utgjordes från 920-
talet av premieobligationer och många av de mindre vinsterna var present-
kort och rabattkort till olika affärer, bland annat till Nordiska Kompaniets 
varuhus i Stockholm. En av de stora populära vinsterna kallades att »leva 
fritt ett år« och bestod av diverse presentkort.¹⁸

Det framgår tydligt, både i pressens vittnesmål och i utredningsmateri-
al, att de stora penningvinsterna lockade publiken mest. Den i tidningarna 
omskrivna ständiga lotterifebern gällde inte alla lotterier. Statslotteriutred-
ningen (935–937) konstaterade att varulotterier inte var särskilt populära, 
till skillnad från penninglotterier.¹⁹

De uppfattade irrationella och hedonistiska framtidsdrömmarna förblev 
den mest kontroversiella aspekten av lotteriet även under 930-talet, när 
moraliserandet annars inte präglade lotterifrågan i lika hög grad som tidi-
gare. 935 års kommitterade konstaterade sakligt att under de föregående 
åren »de etiska betänkligheterna inte gjort sig gällande med samma styrka 
som tidigare varit fallet«.²⁰ Men när de längre fram i sin rapport kom in på 
frågan om vinsternas storlek, förändrades tonen. De talade om »det bedräg-
liga hoppet att i ett slag vinna en förmögenhet« och föreslog att den högsta 
vinsten i den redan existerande tippningsverksamheten borde sänkas från 
75 000 till högst  000 kronor, alltså en drastisk minskning. Den normativa 
ambitionen i detta förslag framgår ganska tydligt, men budskapet formule-
rades än mer explicit när det kommande statslotteriet diskuterades. I fråga 
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om högsta vinstens summa förespråkade de måttlighet: »Ett av staten auk-
toriserat lotteri bör emellertid icke locka allmänheten att spela genom före-
speglande av chimärer.« Detta trots att de sakkunniga annars ställde sig po-
sitiva till idén om ett statligt lotteri.²¹ När lotteriets oetiska prägel alltså var 
på väg att försvinna och toleransen, samt antalet beviljade lotterier, hade 
ökat, fanns det ändå en stark motvilja kvar mot de ogrundade förhoppning-
ar och drömmar, eller »chimärer«, som lotteriet väckte hos spelarna. Detta 
framgår av utredningsbetänkandet, och nämns inte, så som man kanske 
skulle vänta sig, i samband med diskussioner om falsk reklam, utan helt en-
kelt i samband med frågan om vinstplanens utformning. Vinstsumman, och 
inget annat, representerade faran att individuella (och enligt de dåtidas sätt 
att se irrationella) drömmar närdes i stället för kollektiva.

Samma motvilja mot höga penningvinster som de sakkunnigas förslag 
vittnade om visade den frisinnade handelsministern Felix Hamrin prov på 
i en intervju för Stockholms Dagblad hösten 927. I stället för obligationer 
som pris i de största varulotterierna förordade han »livförsäkringsbrev med 
understöd i händelse av makens frånfälle«.²² Detta leder oss vidare till de 
olika föreslagna praktiska lösningar på problemet med den svårkontroller-
bara individuella framtidsplaneringen i lotterispelet.

Att det verkligen var frågan om kontrasterande framtidsvisioner, där 
ett individuellt och odisciplinerat drömmande ställdes mot den kollekti-
va disciplinerade och förnuftiga framtidshanteringen, syns bäst i de förslag 
som försökte göra lotteriet acceptabelt genom att neutralisera just denna 
aspekt. Även många bland dem som ville inrätta ett internationellt konkur-
renskraftigt statslotteri medgav att ett sådant lotteri kunde ha en viss skadlig 
inverkan på individens sätt att hantera sin framtid.²³ Och de lotterivänner 
som inte såg saken så hade att förhålla sig till detta problem för att kunna 
göra ett eventuellt statslotteri mer acceptabelt för majoriteten. Hur kunde 
man minska glappet mellan hedonistiska och irrationella – och därför lätt-
sinniga – individuella drömmar och den ansvarsfulla kollektiva framtids-
planeringen? Var det möjligt att omvandla det förra till det senare? Flera 
förslag angående ett statligt lotteri vittnar om en intention att på något sätt 
neutralisera denna uppfattade destruktiva effekt, eller i alla fall att neutrali-
sera de vanligaste invändningarna från lotterimotståndarna. Sådana försök 
gick ut på att skapa värde på områden där bristen på (ideellt) värde var mest 
kritiserad. De viktigaste av dessa förslag gällde kopplingen mellan lotteri och 
ålderdomsförsäkring.
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Lotteri och ålderdomsförsäkring
Både lotteri och försäkring bygger på slumpens princip. Försäkringar är 
dessutom i grunden ett slags spekulationer i ens framtid. De är därför rent 
teoretiskt lika lotterier, men de stod för helt olika värden under den av mig 
studerade perioden.²⁴ De betraktades i själva verket som fullständigt mot-
satta storheter.²⁵ De moraliska värdena kopplade till spel respektive försäk-
ring har dock varit historiskt föränderliga. Zelizer har skildrat kritiken mot 
de snabbt växande livförsäkringsföretagen i 840-talets USA. Då ogillades 
livförsäkring av vissa eftersom det sågs som en sorts hasardspel, en vadslag-
ning om mänskligt liv och därför »förkastlig på moraliska grunder«.²⁶ Men 
kring 900 fanns det i stort sett inget spår av en sådan attityd i den svenska 
debatten. Ett isolerat undantag utgör vissa kristna åsikter. I Svenska Morgon-
bladet publicerades en rad insändare år 92 både om synen på »De kristna 
och sjukkassorna« och om frågan »Bör man spela på lotteri?«. Där hävdades 
det att man borde sätta sitt hopp till Gud och inte till försäkringar, och på 
samma sätt skulle man inte heller sätta sitt hopp till lotteri. Men dessa var 
verkligen enstaka röster; inte ens tidningens redaktion verkade ha liknande 
inställning.²⁷ Vad gäller den övriga pressen, den politiska diskursen och med 
all sannolikhet den allmänna uppfattningen, stod lotteri och försäkring för 
helt olika saker. I motsats till lotteri var (social- eller privat) försäkring all-
mänt förknippad med ansvarsfullt tänkande.

I den allmänna ålderdomsförsäkringen verkade många svenska politiker 
ha funnit den ultimata lösningen för neutralisering av lotteriets skadliga 
sidor. I flera motioner (år 899, 906, 90, 9, 92 och 95) föreslogs in-
rättandet av ett statslotteri vars avkastning skulle användas för att finansiera 
den obligatoriska pensions- och sjukförsäkringen. Det var ett ändamål som 
framfördes oftare än någonting annat och förslagen fick jämförelsevis stort 
stöd i riksdagen, även om de aldrig lyckades samla en majoritet i båda kam-
rarna samtidigt.²⁸

Pensionsfrågan var aktuell under denna tid (obligatorisk ålderdomsför-
säkring beslutades i riksdagen år 93), och därför är det kanske inte helt 
överraskande att den togs upp i debatterna. Emellertid betonade flera mo-
tionärer och andra lotteriförespråkare särskilt hur lämpligt det skulle vara 
för ett svenskt statslotteri att finansiera just detta ändamål, att »knappast 
något lämpligare kan tänkas för användandet av en sådan vinst«. De tillfälli-
ga lotteriernas avkastning gick inte sällan till »lyxändamål«, som teater- och 
operabygge, eller »till struntsaker« som sport, menade man. Dessa ändamål 
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gynnade inte hela befolkningen och framförallt inte de breda lagren. Lotte-
riets avkastning borde återgå till dem som har köpt lottsedlar, och bara det 
i sig gjorde ålderdomspensioneringen till ett perfekt syfte.²⁹

Men denna oväntade sammankoppling mellan lotteri och socialförsäkring 
bör tolkas djupare än så. Förslagets försvarare menade att ett sådant ända-
mål skulle göra statslotteriet till ett mer etiskt och mer berättigat företag. 
Argumenten för en sammankoppling av lotteriet och socialförsäkringen ut-
lovade en lösning på lotterifrågan både praktiskt och principiellt. Idén var 
enkel och bör tolkas som följer. Å ena sidan påverkade oansvariga lotteri-
drömmar och irrationella förhoppningar individens nuvarande och framtida 
ekonomi skadligt. Å andra sidan saknade lotteri inte bara moraliskt värde, 
det var nästan som själva symbolen för all ansvarslös och hedonistisk fram-
tidsplanering. Därför uppfattades det också hota individens moral. Men om 
lotteri länkades samman med socialförsäkring, skulle båda dessa problem 
försvinna. De enskildas »tanklösa« riskerande av sina egna resurser skulle 
kompenseras genom den kollektiva försäkringen och följaktligen bli mindre 
skadligt. Förslagets förespråkare gick längre än till att enbart hävda att in-
dividen egentligen inte borde riskera sina knappa ekonomiska medel, men 
om han / hon nu gjorde det, borde dessa pengar i alla fall användas till kol-
lektivets nytta. De menade att det individuella risktagandet på ett abstrakt 
plan, och i vissa fall även direkt, kunde kompenseras med ett kollektivt sä-
kerhetssystem. Profiten från ett sådant statslotteri kunde hjälpa de mest ut-
satta bland spelarna om de skulle hamna i ekonomisk nöd, genom sitt spe-
lande eller på annat sätt.³⁰ Om pengarna återgick till spelarna i någon form 
var lotteriet nämligen inte så omoraliskt. Men ännu viktigare var, framgår 
det från pläderingen för ett statslotteri för ålderdomsförsäkringen, att lotte-
riet skulle bli mer »värdigt« genom ett sådant ädelt ändamål. Inte nog med 
att pengarna skulle användas till spelarnas eget bästa; köpet av en lottsedel 
i detta lotteri skulle få karaktären av en ansvarfull akt av politisk eller etisk 
konsumtion. Då blev spelet även mer rationellt. Ingen kunde motsätta sig ett 
sådant lotteri, hävdades det:

[o]m jag tar en lott i detta lotteri [ett lotteri för allmän folkförsäkring], så afser 
jag väl därmed i främsta rummet att göra en vinst, det vill med andra ord säga, 
att vinna ett bidrag till min själfpensionering; men jag vet också, att jag äfven-
tyrar att icke få någon vinst. Då har jag likväl, mina herrar, medvetandet om 
att jag i min mån bidrager till att genom statens medverkan få en pension för 
mig och alla medborgare.³¹
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Om vi få ett lotteri så anordnat att vinsten däraf kommer att användas för ett 
så behjärtansvärdt ändamål som till invalid- och ålderdomspensioneringen 
för vårt folk, då skall nog största delen avstå från att spela på utländska lot-
terier utan hellre att föredraga att spela på vårt egna lotteri för den goda sa-
kens skull.³²

Dessa förslag mottogs jämförelsevis välvilligt i riksdagen. Fler ledamöter 
verkar ha gett sitt stöd för idén om ett statslotteri för ålderdomspensione-
ringen än för andra förslag om statslotteri. En jämförelse av voteringssiff-
rorna för och emot ett statligt lotteri i Andra Kammaren för åren 909, 90 
och 9 är talande. Dessa år tillhör en och samma riksdagsperiod och kam-
marens sammansättning var således densamma. År 909 motionerades om 
upprättande av ett statslotteri »till förmån av skogsodlingens främjande«. 
Den ogillades av utskottet, och kammaren röstade mot motionen med 34 
röster mot 59. Året därpå inlämnades två snarlika motioner för statslotteri 
»vars vinst skulle avsättas till en ålderdomspensioneringsfond«. Utskottets 
utlåtande var återigen negativt, likaså kammarens beslut, men stödet för ett 
sådant lotteri hade ökat jämfört med året innan (79:73). År 9 valde en av 
tidigare års motionärer, liberalen Johan Olofsson, att lämna in sin motion 
igen och mönstret upprepades. Ett nej från utskottet fick bara stöd av kam-
marens 00 ledamöter mot 95 ja. Vissa lotterimotståndare ansåg uppenbar-
ligen att om lotteriets avkastning användes för spelarnas bästa eller till ett 
sådant viktigt socialt syfte, skulle ett statslotteri inte bli lika omoraliskt som 
annars. Andra, som sade sig vara principiellt emot lotterier, medgav i alla 
fall att om nu Sverige måste ha ett statslotteri, skulle en sådan lösning vara 
klart bättre än andra alternativ.³³

Att förslagen om att inrätta ett statslotteri men använda pengarna till det 
kollektiva sociala säkerhetssystemet ändå inte segrade i riksdagen, berod-
de med all sannolikhet på den häftiga kritik denna sammankoppling väckte 
hos vissa av lotteriidéns motståndare. Målet helgar inte medlen i detta fall, 
snarare tvärtom, ansåg dessa politiker. Karl Staaff tog ton igen och i ett sug-
gestivt tal hävdade han att den enormt viktiga ålderdomsförsäkringsfrågan 
genom en sådan lösning skulle få »en bitter bismak«.³⁴ Vad han och andra 
menade var att i stället för att legitimera lotteriet, skulle denna koppling 
kompromettera ålderdomsförsäkringsfrågan. Lotteriet kunde inte göras till 
något värdefullt på det sättet, men däremot skulle ålderdomsförsäkringens 
positiva värden påverkas av lotteriet. »Lotterimentaliteten« skulle i sådant 
fall uppmuntras av socialpolitiken. Detta var oacceptabelt för dessa kritiker 
av statslotteri.³⁵
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Även om det verkar uppenbart att ålderdomsförsäkringsfrågans koppling 
till lotteriet måste tolkas som bärare av symboliska betydelser, skulle någon 
kunna invända att det inte handlade om mer än en tillfällighet. Pensions-
reformen, som då var en aktuell fråga, behövde pengar, och lotteriet kan 
ha testats bland andra möjligheter.³⁶ Jag vill emellertid argumentera för att 
sammankopplingen av dessa två saker inte kan förklaras enbart ur försäk-
ringsfrågans perspektiv; motsatsen är faktiskt mer trolig. Idén om att använ-
da lotteriets avkastning till pensionsreformen presenterades av de samtida 
just för att göra ett eventuellt statslotteri mer moraliskt, att tillföra värden 
som det saknade. De som föreslog detta ville dessutom förbättra lotterispe-
lets anseende. Finansieringen av försäkringsreformen var endast sekundär 
för dem. Detta bekräftas av det faktum att forskningen om de sociala för-
säkringarna i Sverige inte verkar känna till att lotteriet diskuterades som 
finansieringsmöjlighet.³⁷ Samma forskning hjälper oss dock att förstå var-
för kopplingen mellan lotteri och socialförsäkring var så oacceptabel för 
vissa politiker. Historikern Anders Berge hävdar att socialpolitiken på den 
tiden genomsyrades av tron på att institutioner, även genom sin form, hade 
en moraliskt normgivande verkan på människor. Det sociala försäkrings-
systemet utformades så att det inte bara erbjöd social säkerhet utan också 
fostrade till egenansvar.³⁸ Det kunde därför inte paras ihop med lotteriet, 
eftersom en sådan kombination skulle förmedla motsägelsefulla moraliska 
imperativ. Av samma anledning betraktades statslotteri av vissa som mer 
problematiskt än spelandet på utländska lotterier. Ett statligt sanktionerat 
lotteri överhuvudtaget, men speciellt ett sådant som var sammanlänkat med 
den allmänna pensionsförsäkringen, skulle (enligt samma princip) innebära 
»en permanent praktisk predikan« till befolkningen om att de borde spen-
dera sina pengar utan att tänka på framtiden och att det vore i sin ordning 
att hänge sig åt irrationella och lättsinniga lotteridrömmar.³⁹ Denna aspekt 
utgjorde ett oöverkomligt hinder för många politiker, trots att de var med-
vetna om att pengarna som spenderades i »onödan« på utländska lotterier 
kunde ha använts bättre genom statens försorg.

Ernst Wigforss uttryckte sin åsikt mycket tydligt i en andrakammardebatt 
om statslotteri år 93. Han påpekade den normativa effekt ett helt statligt 
lotteri skulle få på befolkningen. Visserligen var inte den praktiska skillna-
den mellan 930-talets lotterier och ett verkligt statslotteri stort, men den 
principiella skillnaden var avgörande, menade Wigforss:
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Jag tror emellertid att det är ett avgörande steg från vad vi nu ha till att infö-
ra statslotteriet som en ordinarie inkomst för staten. Jag tror visserligen icke, 
att hela samhällets väl beror på, att alla människor äro både arbetsamma och 
sparsamma; jag tror tvärtom att fattigt folk i många fall kan använda pengarna 
bättre för dagliga utgifter än att spara dem. Men jag sätter så mycket värde på 
sparsamheten, att jag inte tror, att det är klokt från statsmakternas sida att di-
rekt på detta sätt uppmana folket att spela på lotteri. Jag tror att herr Olsson i 
Gävle ska komma ihåg att sedan gammalt ha de, som haft intresse för de breda 
lagren, också varit motståndare för denna metod, just därför att en uppmaning 
till den stora mängden att deltaga i detta spel är ett medel att giva folk före-
ställningen, att de kunna skapa sig stora rikedomar utan vare sig arbetsamhet 
eller sparsamhet.⁴⁰

Sakens ironi är att Wigforss i sin egenskap av chef för finansdepartementet 
kom att stå för beredningen av propositionen som till slut föreslog inrättan-
det av ett statligt lotteri 938.⁴¹

Frågan om ett statligt lotteri till förmån för ålderdomspensioneringen 
handlade dock inte bara om att på ett mycket direkt och synligt sätt kom-
pensera det individuella drömmeriet – vilket uppfattades vara irrationellt, 
hedonistiskt och oansvarigt – med kollektiv framtidsplanering. Sett från sta-
tens sida gällde det att legitimera spelandet moraliskt för att sedan lättare 
kunna ta emot profiten som statsinkomst. Om ändamålet namngavs och var 
mycket ädelt, kunde det kompensera statens moraliska deficit som anord-
nare av lotterispel. Den sista talaren i andrakammardebatten år 906 pekade 
på detta mycket tydligt. Varför alla förslag om dessa goda allmänna ändamål, 
som ålderdomspensioneringen också är, vilka skulle finansieras av statslotte-
riet, i stället för att helt enkelt låta pengarna gå direkt till statskassan: »Är det 
månne här ej så, att man känner sig medveten om att det ej är rena pengar 
detta?«⁴² (I kapitel 2 kommer jag att behandla denna fråga ingående.)

I den internationella forskningen om lotteriers historia förklaras inrättan-
det av statliga lotterier ofta (vid sidan om ambitionen att kontrollera olag-
ligt spel) med hänvisning till statens finansiella behov.⁴³ Detta var en viktig 
faktor även i Sverige. Lotteridebatten startade med problemet om hur man 
kunde förhindra penningutförseln från landet till utländska lotterier, och 
den pågick under en period späckad med ekonomiska kriser. Jag vill ändå 
framhålla att lotterifrågan bör tolkas i ett något mer komplext sammanhang. 
Debatten styrdes av förhandlingar mellan moral och intressen på både in-
dividuell och kollektiv nivå samt av ambitionen att balansera, eller till och 
med sammanjämka, ekonomiska och moraliska värden.
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Lotteri och sparsamhet
Idén om att enskilda individers uppfattade ekonomiska lättsinnighet och då-
liga framtidsplanering skulle kompenseras på en kollektiv nivå ledde alltså 
inte till en tillfredsställande lösning på lotterifrågan. En annan kategori av 
föreslagna lösningar syftade till att neutralisera lotteridrömmandets skad-
liga följder på det individuella planet. Det lades fram förslag om att kom-
binera sparande och spel. Man ville åstadkomma »en kraftöverföring från 
spellust till sparsamhetsdrift«.⁴⁴

Ännu 902 tedde sig idén att ens nämna sparsamhet och lotterispel i 
samma mening närmast bisarr för vissa politiker, vilket Karl Staaffs ironiska 
uttalande nedan vittnar om:

[D]en ärade talaren [Oscar Trapp] till och med förklarade sig tro, att inrättan-
det af ett statslotteri skulle kunna medföra »sparsamhet«, som han uttryckte 
sig. Jag ber den ärade talaren att låta detta yttrande stå qvar i Riksdagens pro-
tokoll, ty det kommer att för honom i egentlig mening bilda ett trappsteg till 
odödlighet.⁴⁵

Sådan ironi skulle ha missat sin poäng bara några år senare. Idén om att 
statslotteri borde utformas som ett räntelotteri togs upp till diskussion re-
dan år 906 av Andra Kammarens första tillfälliga utskott (utlåtande nr 9). 
Ett eventuellt statslotteri borde handhas av sparbankerna, och man skul-
le då i stället för ränta på insatta pengar få delta i lotteridragningar. Visser-
ligen är det så att »[l]otteriväsende och sparbanksväsende betraktades ock 
allestädes såsom hvarandras antipoder, det förra främjade lättsinnet och 
försvagade hågen för sparsamhet«, skrev utskottet, men just därför skulle 
man kanske oskadliggöra spellusten genom att binda den till sparsamhet. 
Om man någonsin skulle inrätta ett statslotteri, var denna form att föredra, 
ansåg utskottet.⁴⁶

En sådan kombination av sparande och spel avvisades i Andra Kamma-
ren av samma anledning som kombinationen med socialförsäkringen. Spar-
samhet och lotteri är varandras motsatser, och därför fullkomligt oförenliga, 
hävdade lotteriets motståndare. Det vore en otänkbar situation om en arbe-
tare som gick till sparbanken där uppmuntrades att spela på lotteri, varnade 
liberalen Karl Warburg i Andra Kammarens debatt.⁴⁷ Naturligtvis nämndes 
det på plussidan att spelaren inte skulle riskera sitt kapital, endast räntorna. 
Ändå förkastades sådana förslag snabbt. Här kombinerades visserligen spa-
rande och lotterispel (olika typer av framtidshantering) på individuell nivå 
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och den enskilde skulle faktiskt stimuleras till att spara lite pengar själv; 
ändå ansågs det att både sparsamheten som sådan och sparbankerna skulle 
hamna i dålig dager genom en sådan anordning. Till och med ett rent stats-
lotteri vore bättre än denna lösning, menade den liberale riksdagsledamo-
ten och bankmannen Viktor Moll i samma debatt år 906.⁴⁸ Inte heller de 
som pläderade för ett internationellt konkurrenskraftigt statslotteri var helt 
nöjda med en sådan lösning, eftersom ett sådant lotteri inte skulle locka spe-
larna lika mycket som exempelvis danska klasslotteriet.

Drygt 20 år senare, år 927, diskuterades i tidningarna frågan om att låta 
postsparbankerna ta över lotterirörelsen. Idén avvisades skarpt både av rös-
ter i pressen och av sparbanksrörelsens representanter: »Förslaget att göra 
postsparbanken, ›svenska folkets sparinrättning‹, till lotteri, får väl betrak-
tas som ett malplacerat skämt.« Argumentet var detsamma: sparbankernas 
»moraliska prestige« skulle därmed sänkas. I en intervju i Aftonbladet pro-
testerade byråchefen Döss mot att ens ryktet kunde uppkomma och vinna 
trovärdighet.⁴⁹ Fyra år senare gjorde dock postsparbanken gemensam sak 
med veckotidningen Vårt hem och anordnade ett lotteri kombinerat med 
»sparpropaganda«. I annonser i Vårt hem meddelades att de som satte in en 
krona på en sparbanksbok kunde delta i den av tidningen anordnade lott-
dragningen. Högsta vinsten var 50 000 kronor, och tröstvinsterna utgick i 
form av olika böcker utgivna av Bonniers bokförlag som också var utgiva-
re till Vårt hem. Lotteriet blev populärt, många satte in sin krona på spar-
banken och tidskriften sålde i stora upplagor, särskilt när dragningslistorna 
publicerades. Postsparbankens inblandning i kampanjen kritiserades hårt i 
pressen. Man kan inte gynna sparsamheten genom att »vädja till lycksökar- 
och hasardinstinkten.« Dessa är varandras motsatser, skrev exempelvis Up-
sala Nya Tidning. Affären slutade med att förläggaren Åke Bonnier dömdes 
till böter i polisdomstolen enligt lotteriförordningen.⁵⁰

I samband med statslotteriutredningen 935–937 föreslog flera remiss-
instanser att det planerade statliga lotteriet borde distribuera sina lottsedlar 
genom postverket. Detta förslag avvisades dock i propositionen (938:24) 
som »mindre tilltalande«, eftersom samma statliga verk på detta sätt skulle 
ta hand om både sparpropaganda och penninglotteri.⁵¹ Sparande och lotteri 
utgjorde 938 fortfarande en problematisk kombination.
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Drömmar, sparande och statens penningbehov: 
Premieobligationer

Den tid förefaller vara mycket avlägsen, då det stora liberala partiets chef varna-
de för »lotteriets elände«. Han ville hellre att de omstridda tre miljonerna ginge 
ur landet än att vi upptoge en konkurrens med danska klasslotteriet. Sedan dess 
har vi fått mera härdade nerver. Ett världskrig kom emellan, och plötsligt fann 
svenska staten för gott att locka och tubba folket med premieobligationer.⁵²

Den som placerar sina pengar i statsobligationer har förenat det nyttiga med 
det nöjsamma – pengarna icke äro bortkastade […], och själv har man den 
underbara lyckostämningen och det förgyllda hoppet, som är grundvalen till 
alla vackra luftslott.⁵³

Då herr Borell dock vill fastslå emissionen som ett statslån och ej som ett stats-
lotteri opponerar jag mig. Vem tror herr Borell vill låna staten räntelöst i 0 
år ens 50 kr? […] Och är det ej i hopp om, att litet var skall vinna just högsta 
vinsten, som allmänheten nu köper sina obligationer med full vetskap om att 
den ej får ett öre i ränta på 0 år?⁵⁴

Dessa tre tidningscitat kommenterar premieobligationer på olika sätt, men 
alla tre uppfattar dem som en sorts lottsedlar. Premieobligationer var en 
annan kombination av sparande och spel, och denna form testades även 
i praktiken under det tidiga 900-talet. Premieobligationssystemet innebär 
spel med räntan av en summa pengar som spelarna lånar ut, oftast till sta-
ten. Premieobligation är alltså en statsobligation där avkastningen lottas ut 
som vinster. Denna form av statligt organiserat spel diskuterades upprepade 
gånger. Det omtvistade statliga lotteriet skulle kunna anordnas som ett 
premieobligationslotteri, föreslogs i motioner och riksdagsdebatter.⁵⁵ Huvud-
argumentet för förespråkarna av ett sådant »lotteri« var att spelarna i prak-
tiken skulle tvingas att spara för att kunna delta, men detta skulle ske utan 
att sparandets andra etablerade former misskrediterades. Därutöver skulle 
staten få tillgång till ett billigt lån. I de flesta samtida politikers ögon »förädla-
de« premieobligationsformen lotteriet genom att kompensera lotteriets ne-
gativa sidor, både på ett individuellt och på ett kollektivt plan. Individen både 
sparar och får spela samt gör en fosterländsk gärning genom att låna pengar 
till staten.⁵⁶ Det påpekades också att reklamen skulle kunna utformas på ett 
återhållsamt och inte »på ett spellystnaden upphetsande sätt«.⁵⁷
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Lotteriutredaren och matematikprofessorn Charlier diskuterade idén om 
ett statslotteri i premieobligationsform i sitt betänkande 922, men kom 
fram till att ett sådant inte vore att rekommendera. Dels skulle detta bli en 
dålig penningplacering för de deltagande, dels skulle staten egentligen inte 
få några inkomster förutom ett lättillgängligt lån.⁵⁸

Även om premieobligationslånen inte uppfattades som en tillfredstäl-
lande lösning på statslotterifrågan, hade ändå de lotterikritiska politiker-
na lättare att acceptera denna form av spel. »[M]an kan, om det uttrycket 
får begagnas, en smula lugna sitt samvete, när man propagerar och vädjar 
till spellustan för detta ändamål«, sade exempelvis år 922 före detta stats-
ministern Nils Edén, som annars var motståndare till ett statligt lotteri.⁵⁹

Ett stående statligt premieobligationslotteri blev aldrig av, men det emitte-
rades sex statliga premieobligationslån av Riksgäldskontoret mellan 98 och 
936.⁶⁰ Efter första världskriget ändrades den statliga skuldpolitiken drama-
tiskt; i stället för utlandsskulder skedde nu upplåningen inom Sverige. En del i 
denna upplåning utgjordes av de nya premieobligationslånen som syftade till 
att låna även från bredare kretsar.⁶¹ Statens sidoavsikt med lånet angavs vara 
att stimulera sparsamhet och motverka det »ekonomiska lättsinnet«.⁶² »Det 
har sagts att lotteriet är den fattiges poesi. Men i detta fall är lotteriet icke den 
fattiges, utan den omtänksamme spararens poesi«, skrev Stockholmstidning-
en i november 98 då obligationerna till det första premielånet släpptes.⁶³

Idag är det kanske tveksamt om premieobligationer kan kategoriseras som 
lotteri, men för dåtiden var detta närmast självklart. Om man slår upp ordet 
premieobligation i Nordisk Familjebok finner man bara en hänvisning till 
uppslagsordet lotteri. I pressen och i riksdagen talades allmänt om »premie-
obligationslotteri« och »obligationslotter«.⁶⁴ När en artikel i Göteborgs Han-
dels- och Sjöfartstidning bestämt tog avstånd från denna sammanblandning 
av spel, sparande och statlig upplåning, hörde det till undantagen: »Att spara 
och låna åt staten är ett, att spela på lotteri är något annat. Det är två ting, 
som icke i allmänhetens medvetande bör röras ihop.«⁶⁵ De flesta andra dags-
tidningar var om inte alltid helt positiva, så i alla fall toleranta i sin syn på 
premieobligationernas lotterikaraktär. I dagarna kring dragningen publicera-
des många reportage och kåserier om vinstdrömmarnas förtjusning.

[M]an kan inte vara nog tacksam mot detta välsignade lotteri. Att man kan 
vinna en del på det är inte så viktigt, av större betydelse är då att staten vinner 
en del på det. Ty om staten skulle göra konkurs vore det förfärligt tråkigt. Det 
viktigaste är emellertid, att vi ha haft någonting att drömma om, att hoppas 
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på under denna svåra höst. I förmågan att tala till fantasien och föda dröm-
mar ha lotterierna sin största betydelse, och kan man så till på köpet vinna en 
hacka, så är det ju bara bra.⁶⁶

År 923 föreslog Riksgäldskontorets obligationsbyrås föreståndare, revisor Tor 
Borell, att man skulle lösa statslotteriproblemet med ett konstant premielån 
där vinsterna skulle bestå av räntebärande statliga värdepapper. Hans förslag 
publicerades i Svenska Dagbladet. Borell pläderade för att spellust, sparsamhet 
och statens intresse på detta sätt kunde kombineras. »Ideella och rent materi-
ella intressen kunna och böra understundom gå hand i hand«, menade han.⁶⁷ 
Förslaget kritiserades dock av bland andra Stockholms Dagblad och Östgöta 
Korrespondenten. Sparsamheten befrämjas inte av en sådan lösning. Statens 
hejdlösa upplåning skulle då nämligen gå stick i stäv med sparsamhetsidea-
let.⁶⁸ En annan typ av invändning hade Nya Dagligt Allehanda, som annars 
sade sig vara välvilligt inställd till lotteritanken och även premielotterierna. De 
ville helst behålla premieobligationslånen i sin då aktuella form, för att organi-
sationen var smidigare och billigare så. Tidningen retade sig dock framför allt 
på Borells idé om förnuftiga vinster. Här bekräftas återigen penningvinstens 
stora betydelse. Det var drömmen om reda pengar som lockade:

Statens premieobligationslån, så som de nu äro ordnade med liten apparat och 
jämförelsevis billiga omkostnader, ha en viktig uppgift att fylla vid sidan av 
sparbankerna, de draga till sig de små sparmedel som eljest ofta skulle förspil-
las i dagskonsumtionen, de giva något av vinstdrömmarnas poesi åt vardagsli-
vet och de tränga djupt ned även till samhällsskikt, där sparandet eljest icke hör 
till det vanliga. Vinstlockelsen verkar här eggande, där sparbokens torra prosa 
icke skulle göra det. […] Det vittnar icke om mycken psykologisk skarpblick, 
då ett förslag framträtt att låta vinsterna utgå i form av räntebärande statsobli-
gationer. Vinstdrömmarnas föremål äro icke av dylik art, det är reda penningar 
som hägra, möjligheten att bli hjälpt ur dagens svårigheter eller att, om lyckan 
är riktig god, ordna efter eget behag för framtiden. Den popularitet som pre-
mieobligationerna ha vunnit, skulle därigenom minskas eller upphöra.⁶⁹

Borells tanke om att kombinera »ideella och materiella intressen« attackera-
des alltså utifrån både det ideella och det materiella perspektivet. Även Karl 
Hildebrand berättar i sin historik över Riksgäldskontoret att varje emission 
av nya premieobligationslån »orsakade strider mellan motståndarna och 
gynnarna av denna låneform«.⁷⁰ Det pågick alltså inte bara i riksdagen, utan 
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också inom Riksgäldskontoret och i pressen ständiga diskussioner kring lot-
teridrömmarnas och sparandets ekonomiska och moraliska värde.

De största problemen med denna sammanjämkning av sparsamhet och 
lotteri uppstod dock först när systemet skulle omsättas i praktiken. Källor-
na visar att premieobligationer under denna period omvandlades i vardags-
användningen till rena lotterier. Suget efter lotterier var så stort att obligatio-
ner kunde säljas och köpas som en form av statligt lotteri med lättillgängliga 
lottsedlar. Ett system med vinstandels- eller vinstdelaktighetsbevis utveck-
lades. Detta innebar att man för ett par kronor kunde köpa en viss andel 
(ofta tiondelar) i en eventuell vinst på en obligation med angivet nummer. 
Om obligationen blev dragen med vinst fick spelarna sin andel. Annars 
innehades själva obligationerna av lotterifirmorna (ofta s.k. växel- och obli-
gationskontor) och spelarens utgift återbetalades aldrig. Detta var i verk-
ligheten inget annat än ett lotterispel, visserligen med billiga insatser, men 
också mycket små vinstchanser. Det är också tydligt att både premieobliga-
tionerna och vinstandelsbevisen marknadsfördes framför allt som lottsedlar 
och inte som värdepapper. »Det nyaste och största Penninglotteri i världen 
är Svenska Statens Premieobligationslotteri!«, kunde man läsa i Stockholms 
Växelkontor AB:s reklamblad från tjugotalet.⁷¹ Obligationshandel och lot-
terihandel hörde ihop. När Nordiska Kompaniet, en av Riksgäldskontorets 
huvudkommissionärer, öppnade sitt obligationskontor 92, rekryterades 
lotteriexperten Ernst Norée som föreståndare. Ett anställningsvillkor var 
att han tog med sig sin kundlista till NK.⁷² När 92 års premieobligationer 
släpptes var efterfrågan till en början stor. Tidningarna rapporterade även 
om köbildning vid »Lotteriexpeditionen på N.K.«⁷³

Även staten bidrog till förvandlingen av premieobligationslånen till rena 
lotterier. 98 års premieobligationslån visade sig nämligen vara svårt att 
avsätta. Detta berodde, enligt en analys i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning, på att Riksgäldskontorets reklam var alltför återhållsam och alltför 
»tråkigt« utformad. Människor köper premieobligationer av spelintresse, 
medan »man [på Riksgäldskontoret] av en eller annan orsak varit rädd för 
att alltför tydligt visa, huru man just räknade med denna spelpassion«.⁷⁴

År 92 satsade Riksgäldskontoret på nya »moderna« metoder i mark-
nadsföringen av premieobligationerna. För det första gick nu hela räntan 
till vinster, inte bara en del av den som varit fallet med 98 års premie-
obligationer. Detta gjorde obligationerna till mindre lönsamma värdepap-
per, men samtidigt ökade chanserna att få en vinst, och lotterikaraktären 
förstärktes.⁷⁵
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För det andra drogs en stor reklamkampanj igång. I officiella uttalanden 
till pressen meddelades att man ville göra reklamen »så litet braskande som 
möjligt« för att inte »vädja till allmänhetens benägenhet för lycksökeri och 
spellusta«.⁷⁶ Trots dessa föresatser betonade reklamen spelsidan, och reak-
tioner väcktes även i pressen. »Staten vill att medborgarna skola spara och 
den förklarar [detta] för oss, i stil med de tyska lotterikollektörerna förr i 
världen«, skrev man hånfullt exempelvis i Aftonbladet.⁷⁷ Men revisor Borell 
från Riksgäldskontoret uttalade sig stolt om reklamavdelningens effektiva 
arbete vid Premielåneexpeditionen: De mest moderna metoder begagnades 
och reklamen var »ovanligt affärsmässigt ordnad« för en statsinstitution. 
Denna »oerhörda« reklamapparat lyckades med att utgöra en viss konkur-
rens för penninglotterierna. När kampanjen drogs igång hösten 92 gick 
lottsedlarna i de vanliga lotterierna inte åt lika snabbt som annars. Försälj-
ningen hade enligt tidningarna tagit flera dagar, i stället för som vanligt en 
dag: Detta hade aldrig hänt förr! »Det har till och med gått så långt, att lotte-
riexpeditionen annonserat ut lotter till försäljning« [tidningens kursivering], 
skrev Stockholms Dagblad.⁷⁸

För det tredje, och detta var den största nyheten, införde Riksgäldskonto-
ret 92 försäljning av premieobligationsbevis på avbetalning. På detta sätt 
kunde även de fattiga köpa obligationer, argumenterade man. Redan efter 
den första inbetalningen fick köparen delta i dragningen. Detta resultera-
de i att köparen / spelaren tvingades betala sammanlagt minst 58 kronor för 
att förvärva en obligation som efter tio år skulle lösas in med 50 kronor. 
Han / hon satsade alltså (vid sidan av den förlorade räntan) ett visst belopp 
enbart för hoppet att vinna. Vissa valde att köpa en eller flera premieobliga-
tioner på avbetalning, men efter den första dragningen fortsatte de inte med 
sina avbetalningar.⁷⁹ Dessutom var vinstchanserna mycket sämre på premie-
obligationer än på vanliga lotterier.⁸⁰ Avbetalningshandel med obligationer 
var egentligen inte en nyhet. Liknande pågick redan med Teaterbyggnads-
konsortiets premielån 889 och 893. Då såldes även andelsbevis, och publi-
kens intresse för vanligt obligationsköp minskade. »[S]ättet för försäljningen 
väckte allmän anstöt«, men detta ägde rum på 890-talet och »har seder-
mera fallit i glömska«, sammanfattade ombudsmannen på Riksgäldskontoret 
innehållet i en skrivelse av svenska fondhandlarföreningen från 924.⁸¹

År 923 förstärktes premieobligationernas lotterikaraktär ytterligare. De 
med vinst utfallna obligationerna löstes inte längre in, och nya »förmånli-
gare« avbetalningsvillkor tillämpades. »Vi äro framme vid statslotteriet«, 
konstaterade en tidning 923. Borells förslag om det konstanta premielånet 
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som lösningen på statslotterifrågan tog alltså egentligen bara fasta på kon-
sekvenserna av den faktiska förändringen.⁸²

Inte att undra på att Riksgäldskontoret under 920-talet brottades med 
problemet »att allmänhetens uppfattning om obligationer bliver snedvri-
den«.⁸³ Statslotteriutredningen 935 kom till samma slutsats, obligationerna 
köptes framför allt av spelintresse, konstaterade de sakkunniga. I sitt remiss-
yttrande över de lotterisakkunnigas betänkande bekräftade riksgäldsfull-
mäktige Hallin att premieobligationerna av allmänheten betraktades som 
»rena lottsedlar« vilket ledde till en »prisstegring som icke stode i rimligt 
förhållande till deras realvärde«.⁸⁴ Detta trots att det redan 928 och 93 ut-
färdades kungliga förordningar mot handel med vinstandelsbevis och vissa 
former av avbetalningsförsäljning.⁸⁵

Från att göra om drömmar till att omvärdera dem
I detta kapitel har jag diskuterat de institutionella lösningar som har för-
sökt, men inte riktigt lyckats, att komma till rätta med den svåra ekvatio-
nen mellan lotteridröm och rationell framtidsplanering. Jag har diskuterat 
hur man har sett på framtidsplaneringen i fråga om lotteriet. Det individu-
ella drömmandet uppfattades som irrationellt och oansvarigt. Det ställdes 
mot andra sätt att planera för framtiden ekonomiskt: sparande och kollek-
tiva försäkringar. Genom att kombinera lotteriet med dessa hoppades man 
kunna kompensera lotterispelets sämsta sidor. Både de försök som gjordes 
att »göra om« lotteriet och kritiken mot dessa institutionella kombinatio-
ner motiverades av dåtida politikers tro på institutioners moraliskt uppfost-
rande, alternativt fördärvande, verkan. Men svenska politiker kunde inte gå 
i land med att både ha ett lotteri och inte låta människor spela. De kunde 
inte neutralisera det de uppfattade som skadliga aspekter hos framtidsplane-
ringen av lotteridrömtyp. Det som lotterispelarna sökte var uppenbarligen 
just möjligheten att drömma om en förändrad framtida identitet eller posi-
tion genom »högsta vinsten eller åtminstone någon av de större«.⁸⁶ »Den 
populära uppfattningen«, så som redan 907 års utredning konstaterade, 
accepterade inte att det skulle var fel att spela på lotteri.⁸⁷ Klyftan mellan 
normativa värderingar och praktik var stor, men minskade kontinuerligt. 
Den moraliska skamstämpeln på lotterispel var på väg att försvinna under 
920- och 930-talen. Allt fler politiker och samhällsdebattörer acceptera-
de idén om ett statslotteri. En positiv eller i alla fall tolerant attityd gente-
mot lotteridrömmen hörde inte längre till undantagen. »Jag vill för min del 
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inte missunna dem [fattiga lotterispelare] denna lyckodröm att förbättra sin 
ställning, även om det bara blir en lyckodröm som aldrig går i uppfyllelse«, 
deklarerade exempelvis en frisinnad politiker 93.⁸⁸ Detta var dock en lång-
sam och för de samtida politikerna kontroversiell förändringsprocess, som 
jag kommer att belysa ytterligare i nästa kapitel.

Kontrasten mellan norm och praktik, som jag nämnde ovan, gällde bara 
med vissa reservationer. Lotteriet betraktades som något ont av en, visser-
ligen allt mindre, kritisk elit, medan den breda allmänheten (och även vissa 
politiker) inte delade denna syn. Däri ligger kontrasten. Bilden av den ir-
rationella, hedonistiska, lättsinniga och ofta lättmanipulerade lotterispela-
ren dominerade under en stor del av undersökningsperioden det offentliga 
samtalet i riksdagen och i viss mån även i pressen. Lotterimotståndare ställ-
de lotterispel i motsättning till viktiga värden, som rationalitet, arbete och 
ansvar. Trots detta är det inte alls säkert att lotterispelarnas föreställningar 
och värdesystem var så olika kritikernas. Mycket tyder på att det i spelan-
dets praktik var fullt möjligt att sammanjämka dessa värden med lotterispel. 
Men detta problem blir förstås ännu mer komplicerat genom att värdering-
arna under denna period var stadda i förändring, även om de kanske inte 
förändrades så snabbt som vissa forskare har hävdat. Detta vill jag under-
söka i nästa kapitel.



11. Arbetsetik och lotterietik

I teoretiska studier av spel hävdas att olika hasardspel, och bland dem lot-
teri, står i principiell motsatsposition till arbete. Roger Caillois skriver i sitt 
stora verk om spel och lek att hasardspelen förnekar arbetets betydelse.¹ 
Även den postmoderne teoretikern Michel Maffesoli konstaterar att spel 
överhuvudtaget står i opposition mot rationalitet, arbete, utilitarianism och 
produktivitet.² I detta kapitel vill jag visa hur tydligt denna motsättning ut-
talas i kritiken mot lotterier och sedan försöka peka på hur tveksam samma 
motsättning ter sig i lotteriets praktik eller i en närmare läsning av uttalan-
den om lotterier under den berörda perioden. Jag analyserar för det första 
hur lotterispelet uppfattades i relation till förvärvsarbetet och arbetsetiken 
på en normativ nivå: i det politiska materialet och i pressen. För det andra 
försöker jag spåra föreställningar om detta i spelets vardag: i lotterireklamen 
och i spelarnas praktik.

I kapitel 9 visade jag bland annat att lotterispel uppfattades som både en 
irrationell och en hedonistisk syssla. I förra kapitlet kretsade resonemanget 
kring den uppfattade irrationaliteten i lotteridrömmandet och hur man 
hade försökt kompensera detta med institutionella lösningar. I detta kapitel 
står lotteriets uppfattade hedonism i fokus, och hur det i olika sammanhang 
kan relateras till en asketisk arbetsetik. Dessa drag hos lotteriet hängde själv-
fallet samman i de dåtidas föreställningsvärld.

»Arbetsamhet, sparsamhet och klok omtanke för framtiden ha i lusten att 
spela på lotteri […] en farlig fiende«, skrev författaren till en populärveten-
skaplig bok om sannolikhetslära år 909.³ Den moraliska kritiken mot lotte-
rier var rotad i ett värdesystem dominerat av arbetsetik. Påståendet är vid det 
här laget inte särskilt överraskande. Redan i de föregående kapitlen har många 
exempel citerats som bekräftar detta. Lotteri, ansåg svenska politiker, motver-
kade både sparsamhet och arbetsamhet. Båda dessa aspekter hänger natur-
ligtvis ihop med sättet att planera och hantera framtiden. Detta framgår till 
exempel av socialpolitikern och tillika kooperationspionjären G. H. von Kochs 
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uttalande i riksdagsdebatten 920: »När man vid så många tillfällen framhåller 
att det är arbete och sparsamhet, på vilka man nu ska bygga framtiden, före-
faller det onekligen ganska egendomligt att man börjar tillämpa denna princip 
så att man inrättar ett penninglotteri.«⁴ Lotteri uppfattades som kontroversi-
ellt eftersom det både principiellt förnekade värden kopplade till arbete och 
förstörde människors faktiska sparsamhet, flit och arbetsamhet. Problemet 
var inte endast lotterispelarnas slöseri, utan också att deras sinnen och tankar 
påverkades. »Lotterispel fördärfvar människans klarsynthet för vad som kan 
vara rätt eller orätt«, hävdade högermannen Carl Björck i Första Kammaren 
908.⁵ Lotterimotståndare ansåg med andra ord att spelarnas värderingar inte 
var de rätta. »Hoppet om en hög vinst mot låg insats […] alstrar hos hasard-
spelaren håglöshet och lättja«, uttryckte sig Andra Kammarens fjärde tillfälli-
ga utskott 899.⁶ För dem som vann kunde det gå ännu sämre, argumenterade 
några politiker i början av seklet. Det verkar ha varit en utbredd uppfattning 
i den lotterikritiska diskursen att vinnare ofta blev depraverade eftersom de 
varken kunde hantera sina pengar eller sin nyvunna sociala position.⁷

Att lotterispel är något ondt, det tror jag de flesta erkänna. Beträffande de per-
soner, som haft den turen att göra en vinst och i synnerhet en större vinst, har 
erfarenheten visat, att de allra flesta af dem blifvit slösaktiga, lätjefulla och för 
samhället förlorade individer.⁸

I och för sig verkar denna uppfattning om att det är farligt att vinna i viss 
mån ha överlevt till våra dagar. De finska sociologerna Pasi Falk och Pasi 
Mäenpää skriver att »myten om den olyckliga vinnaren« är vanlig i dagens 
Finland.⁹ Det tidiga nittonhundratalets reaktioner uttrycker dock en något 
djupare rädsla. Oron gällde inte bara att lotteri skulle bryta ner individens 
moraliska hållning och förvrida hans / hennes attityd till arbete, utan också 
att det skulle äventyra hela samhällets moral. En högerpolitiker i Första 
Kammaren ansåg 902 att lotterispelet skulle komma att orsaka »förslapp-
ning i nationalkaraktären«.¹⁰ Liknande resonemang om lotteriets skadliga 
påverkan på nationalkaraktären förde även liberalen Karl Staaff vid flera till-
fällen.¹¹ Bilden av ett kollektivt hot levde kvar även senare. År 95 gav socia-
listen Fabian Månsson uttryck för en besläktad rädsla, med helt andra ord 
och i en annan ideologisk kontext:

Folkets produktionskraft sjunker genom statslotteriet, ty om det från statens 
sida erkännes vara önskvärdt att man blir förmögen utan arbete […] då vill jag 
fråga, vilken uppfattning ska vårt folk få om arbetets värde.¹²
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Arbetets värde sattes alltså högt av politiker från olika läger och lotteri an-
sågs hota just det. Ett sådant tänkande hade gamla rötter.¹³

Förvärva pengar eller spendera pengar?
Jag anser att de viktigaste nyckelorden i de kritiska uttalandena är sådana 
som »att bli förmögen utan arbete«, »en arbetsfri inkomst«, »ett förvärvs-
försök utan möda« eller »ett dåligt, osunt förvärvssätt«.¹⁴ Det verkar som 
att lotterispel av dessa politiker inte riktigt uppfattades som konsumtion 
utan som ett (dåligt) alternativ till förvärvsarbete. Skillnaden är viktig. Lot-
teri uppfattat på detta sätt, alltså som en konkurrerande kraft till arbetet, 
kunde svårligen försvaras eftersom det kom i konflikt med själva grunden 
i det rådande värdesystemet. Lotteri och arbete var varandras motsatser 
och man kunde därför inte hoppas på lotterivinst och samtidigt tro på ar-
betet. »[S]pellusten, hoppet att förtjäna utan något vidare, står så som en 
faktor hämmande i vägen för arbetsamhetens rätta utveckling«, hävdade en 
förstakammarledamot 908, med kommentaren: »Detta är en social sats, 
som jag tror icke kan möta någon motsägelse.«¹⁵ Samma politiker menade 
att lotterispel i detta avseende kunde jämställas med spekulationer på bör-
sen. Många andra hade samma åsikt vid denna tid. 90 års utredare listade 
»börsspelet« bland olika typer av penningspel, jämförbara med lotterier.¹⁶ 
Att spekulera på börsen betraktades av utredare och politiker som en sorts 
penninglotteri, om också begränsat till vissa samhällsklasser.

Spel på lotteri uppfattades av de flesta politiker under 900-talets första 
decennier huvudsakligen som ett försök att förvärva pengar utan att man 
hade gjort sig förtjänt av det (»arbetsfri inkomst«). Men lotterispel kan i 
princip också definieras som ett sätt att ge ut pengar, utan att få något till-
baka, eller som ett sätt att köpa nöjet, drömmarna och spänningen. Hur man 
än har sett på saken kunde lotterispel naturligtvis kritiseras, och i båda fal-
len var det fråga om ett visst förhållningssätt till pengar. Men som Zelizer 
hävdar, kan pengar laddas med mycket olika betydelser. I detta samman-
hang blev skillnaden mellan att förvärva pengar och att spendera pengar 
meningsbärande. Lotterispel karakteriserat som konsumtion väckte mindre 
anstöt än lotterispel uppfattat som förvärvsförsök. Naturligtvis kritiserades 
onödigt risktagande och slöseri särskilt hos de fattiga, men den moraliska 
kritiken riktades in mot drömmen om arbetsfri inkomst.

Karakteriseringen av lotterispel förändrades gradvis. Under samma pe-
riod som toleransen gentemot lotterier ökade överlag började spelandet allt 
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mer uppfattas som en form av konsumtion, och som sådan inte som ett 
alternativ, utan som ett komplement till arbetet. Lotterispel framställdes 
då som ett »nöje«, en sorts förströelse, en extraglädje i livet och en liten 
»guldkant av glada förhoppningar«, som visserligen kostade en slant.¹⁷ 
Lotteri hade i beskrivningarna förändrats från att vara drömmen om att 
förvärva mycket pengar till ett sätt att köpa en dröm för pengar. I prakti-
ken stod naturligtvis spelet för båda. Men beroende på vilken sida av lot-
terispel som lyftes fram förändrades dess moraliska konnotationer. Först 
när lotteri i den politiska diskussionen och i pressen tydligt hade katego-
riserats som konsumtion kunde det accepteras officiellt. En strängare åt-
skillnad mellan arbete och konsumtion i detta fall gjorde lotteriet mindre 
kontroversiellt.

Denna analytiska åtskillnad mellan olika sätt att uppfatta spelet stäm-
mer även väl, för det första, på det faktum att varulotterier under den första 
perioden var moraliskt mer acceptabla än penninglotterier. Utan penning-
vinsten som en komponent i spelet var det enklare att betrakta lotteri som 
en konsumtionsform, inte särskilt nyttig, men i grunden harmlös.¹⁸ För det 
andra, åtskillnaden mellan lotteri som konsumtion kontra lotteri som al-
ternativt förvärvssätt kan även förklara varför man oroade sig främst för 
de lägre klassernas spelande, men inte för medelklassen, som ju också spe-
lade. Deltagande i penninglotteri kunde lättare uppfattas som ett nöje om 
det gällde en förmögen eller i alla fall mer bemedlad person. För denne var 
både lottpriset och den eventuella vinstsumman relativt sett mindre och 
därför svårare att se som ett substitut för att skaffa sig försörjning.¹⁹ Genom 
samma logik skulle man kunna säga att ökande lönenivåer och förbättrad 
allmän levnadsstandard under min undersökningsperiod kan ha bidragit till 
omdefinitionen och därmed till den större acceptansen av lotteriet.

Förändringen i uppfattningen av lotteri som förvärvssätt till lotteri som 
konsumtion hänger samman med lotteriets föränderliga modernitet i den 
politiska diskursen, men omdefinieringen framträder mindre tydligt i ma-
terialet än i fallet om synen på lotteriets ålder. Under hela perioden finns 
nämligen uttalanden i riksdagen grundade än i den ena, än i den andra upp-
fattningen. I ett längre tidsperspektiv – under 900-talets första 40 år – kan 
man dock ändå skönja en förändring. Jag har hittat ett enda uttalande i riks-
dagsdebatterna som kan ställas emot min slutsats om omdefinieringen av 
lotteri som ett villkor för en tolerant attityd. En frisinnad politiker i Första 
Kammaren talade år 93 positivt om lotteri trots att han definierade det 
som ett förvärvssätt:
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Flit och tålamod må visserligen anses såsom den säkraste och bästa grunden 
att bygga en tryggad ekonomi på, men jag frågar: om vi skola vara ärliga mot 
oss själva, äro vi ändå icke böjda för att taga ett litet hastigare steg fram mot 
en trygg ekonomisk ställning än det, som det sega arbetet kan giva till resul-
tat, om det öppnas en möjlighet att på annat sätt vinna en avsevärd förbätt-
ring i vår ekonomi?

Lotteri är i alla fall ett mycket mer blygsamt sätt att göra detta än spekulatio-
ner på börsen, menade han.²⁰ Detta uttalande var dock ett undantag.

Jag vill inte heller hävda att uttalanden om lotterispel som ett mer eller 
mindre oskyldigt nöje helt saknades i riksdagsdebatten under periodens för-
sta år. De hörde dock till de verkliga undantagen fram till 908, då denna syn 
verkar ha fått något större utrymme. Redan 903 argumenterade liberalen 
Carl Carlsson Bonde för lotteriet som »den fattiges poesi«. Bonde betrak-
tade visserligen spellusten som en sorts mänsklig svaghet, och hoppet om 
att bli rik som orealistiskt, men ansåg att lottsedeln hade ett visst »värde«, 
som bärare av drömmerier. »… allt som under lifvets sorger kan bidraga att 
ingifva hopp om bättre tider och om äfven endast för korta stunder afvändt 
tankarne från det närvarande har i alla fall ett visst värde.«²¹ Bonde gav 
alltså lotterispelet ett visst berättigande som eskapistisk konsumtion. När 
han i riksdagsdebatten kallade lotteriet för en »glädje- och förhoppnings-
källa« möttes hans uttalande med skratt i kammaren, enligt Svenska Dag-
bladets rapportering.²² Senare blev denna syn mer utbredd och därför min-
dre skrattretande.

Ännu något år tidigare, redan 899, hade riksdagsmannen Johannes Nils-
son argumenterat för att det fanns ett visst värde i lotterispelet. Men hans för-
klaring, som han då var ensam om, beskrev inte lotteri som ett ofarligt nöje, 
en sorts oskyldig konsumtion. Tvärtom betonade han att lotteri var bättre än 
att spendera pengarna »för dagen«. Det är omedelbar konsumtion som leder 
till »håglöshet och lättja«, inte lotterispel, som snarare kräver »åtskilliga be-
sparingar och en viss förtänksamhet« av den som vill köpa sig en lottsedel.²³

Det är först 908 som en definition av lotterispel som konsumtion på 
allvar dyker upp i riksdagsdebatten, men den är fortfarande bara repre-
senterad av några få politiker. Den som tydligast utryckte sig enligt en ny 
linje var Rudolf Kjellén, som jag redan har refererat till i kapitel 9: Lotteri-
spel var inte ett utslag av allmänt »penningbegär« utan ett sätt för männi-
skor att finna en viss glädje och förströelse i den gråa vardagen som annars 
fylldes av rutiniserat arbete. Det var därför lotterispelandet var så utbrett i 
industrialiserade samhällen. Men köpet av en lottsedel betydde inte att man 
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glömde arbetet och strävade efter att förvärva pengar på annat sätt. Lotteri-
spelaren köpte, enligt Kjellén, glädjen i en förhoppning. Det kan vara delvis 
på grund av hans klara karakterisering av lotterispelet som både modernt 
och en sorts konsumtion (alltså komplement och inte alternativ till arbetet) 
som man ser en förändring inträda redan 908. Men högermannen Kjellén 
var inte helt ensam med sin tolkning. En annan ledamot, socialdemokraten 
Edvard Lindberg, hade ett liknande sätt att se på saken även om han kanske 
inte var lika vältalig.²⁴

Under 90- och 920-talen började allt fler politiker beskriva lotterispel 
som ett ofarligt nöje. Trots att lotterimotståndare fortfarande framhöll tan-
ken om lotteri som ett dåligt, med arbetet konkurrerande förvärvssätt, höll 
den allmänna diskursen på att långsamt förändras även i detta avseende. 
»Jag undrar, om den som vill riskera ett visst belopp för sitt nöjes skull, icke 
kan lägga ned detta belopp på lotterispel likaväl som på något annat mindre 
nyttigt nöje«, hävdade den liberale statslotteriförespråkaren Carl Olausson 
i Andra Kammaren 92.²⁵

Att se lotteri som ett i viss mån berättigat, om än inte helt nyttigt nöje, 
en form av konsumtion, må den vara lyx eller inte, var långt ifrån typiskt 
år 908, men denna uppfattning blev alltså vanligare under perioden fram 
till 930-talet. Diskussionerna om olika former av vadhållning underlättade 
detta. Särskilt i debatten om tipsfrågan framhävdes spelets nöjesvärde och 
tipset jämfördes sedan med lotterispel.²⁶ Även i debatter om ett statligt lot-
teri togs denna aspekt upp. Vissa riksdagsmän gick under 930-talets riks-
dagsdiskussioner så långt att de hävdade att själva arbetet kunde främjas 
av detta nöje: Lotterispel var därför inte bara tolerabelt utan också rentav 
nyttigt och eftersträvansvärt. Så pläderade statslotterimotionären Anders 
Henrikson för lotterispelets berättigande 933 i Första Kammaren:

Enligt min mening är det långt ifrån skadligt med lotterier. Lottsedeln inger sin 
innehavare tro, hopp, kärlek och tålamod, det är fyra värdefulla ting, som var-
enda människa behöver i mer eller mindre grad för att kunna leva sitt liv någor-
lunda tillfredsställande. [– – –] Lotterispel är enligt min mening till nytta och 
nöje […]. Det är på tid att vi inrätta oss så att även folk i allmänhet får tillfälle att 
begagna denna, om jag får säga, lovliga närings- och nöjesform i vårt eget land.

Men till slut förklarades denna nytta med lotterispelet ändå i relation till ar-
betet. Henrikson illustrerade sitt tal med en liten historia om glada arbetare 
som spelade på lotteri vilket fick dem på bra humör och därför arbetade de 
både bättre och lättare.
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Det är tron och hoppet som sprider så mycket glädje och trevnad omkring sig 
och gör arbetet lätt och livet glatt.²⁷

Det var under 930-talet som några politiker först började plädera för ett 
stort statligt kontrollerat lotteri som eftersträvansvärt i sig, alltså inte en-
dast som en »skyddsåtgärd« eller som en finansieringskälla för angelägna 
kollektiva ändamål. (Dessa aspekter kan dock ha varit underförstådda.) De 
lotteriintresserades rättighet att få spela och ha tillgång till tillräckligt många 
lottsedlar togs upp som ett argument. Detta var en stor förändring jämfört 
med i början av perioden då till och med lotteriförespråkare såg ett even-
tuellt statligt spel som »ett nödvändigt ont« eller »det mindre onda av två 
saker«, med andra ord som ett medel för att behålla svenskarnas pengar 
inom landet.²⁸

Jag kan kort sammanfatta förändringen så att lotteri förflyttades från 
kategorin förvärvssätt till kategorin konsumtion (dvs. något att spendera 
pengar på till skillnad från något att förvärva pengar genom) i den politiska 
diskussionen samtidigt som spelet också blev mer allmänt accepterat. Jag 
kan inte med säkerhet ställa upp något orsakssamband mellan de tre feno-
menen: definitionen av lotteri som konsumtion, dess uppfattade moderni-
tet och dess bredare acceptans. Det verkar ändå som det att uppfatta lotteri 
som konsumtion eller ett nöje, i stället för att se det som förvärvssätt, var ett 
villkor för dess moraliska rättfärdigande. Dåtida betraktare föredrog alltså 
måttlig hedonism i form av lotterikonsumtion framför lotterispekulation i 
arbetsfria inkomster. Det är dock viktigt att påpeka att kritiken av lotteriet 
som ett förkastligt förvärvssätt levde kvar under hela perioden bland lotte-
riets motståndare, vilka ständigt blev färre till antalet.

Medan lotterispel gjordes moraliskt mer acceptabelt genom att man hän-
visade det till konsumtionssfären, blev en annan typ av risktagande, speku-
lation på aktiemarknaden – som lotterispel ofta jämfördes med – mer god-
tagbar som ett sätt att förvärva pengar. Eller, för den bredare allmänheten, 
hade den blivit ett sätt att spara.²⁹

Den brittiska statsvetaren Gerda Reith hävdar, något överraskande, att 
modernt masspelande liknar det aristokratiska spelet under 600-talet. 
Aristokraterna spelade inte för att vinna utan för att demonstrera sin över-
lägsenhet och sin likgiltighet gentemot pengar genom att kunna ta stora för-
luster. Deltagandet var viktigt, liksom att inte lämna spelet trots att oddsen 
höjdes. Den borgerliga spelaren däremot motiverades av att vinna pengar. 
Reith menar att den moderna masskulturens spelare – likt adelsmannen 
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från förr – spelar för deltagandets skull, för själva upplevelsen och inte för 
pengarna. Pengarna är bara ett redskap i spelet och de låga insatserna i mo-
derna spel är ämnade att förlänga möjligheten att vara kvar i spelet.³⁰ Även 
om hon inte preciserar det syftar nog Reith framför allt på kortspel, vad-
slagning och kasinon, inte på lotteri. Hennes slutsatser stämmer inte riktigt 
överens med det som historiker berättar om den brittiska arbetarklassens 
spelande. Detta beskrivs som en kultur där både hoppet om vinsten och am-
bitionen att kunna gissa på ett initierat sätt var viktiga. Och det verkar yt-
terst osannolikt att den köande massan av lottköpare i Sverige skulle ha varit 
huvudsakligen motiverad av själva deltagandet om det inte varit för hoppet 
att vinna pengar. Visserligen hade spelet en viss social sida i det att ibland 
flera människor spelade ihop, med samma lott, men deltagandets upplevel-
se i lotteriets fall är ändå helt oskiljbar från hoppet om vinsten och dröm-
men om hur livet skulle bli om man vann pengarna.³¹ Eftersom upplevel-
sen består just av drömmen om vinsten kan de här två aspekterna inte på 
ett meningsfullt sätt ens skiljas åt analytiskt av forskaren. Det som man där-
emot kan särskilja i en studie är dåtida definitioner av spelet såsom förvärvs-
sätt respektive konsumtion. Detta trots att även dessa två aspekter mycket 
väl kan ha flätats samman i spelandets praktik.

Det kan verka motsägelsefullt att samtidigt med denna omdefiniering av 
lotteri som en acceptabel form av konsumtion blev stora penningvinster allt 
vanligare, liksom att även varulotterier erbjöd maskerade penningvinster i 
form av premieobligationer eller lättförsålda varor, så som jag diskuterade i 
det föregående kapitlet. Borde inte detta ha förstärkt lotteriets karaktär som 
arbetsfri inkomstkälla? Lotterimotståndare, med Karl Staaff i spetsen, kri-
tiserade just penningvinsterna i början av min undersökningsperiod. Pen-
ningvinsterna gjorde lotteriet till ett förkastligt förvärvssätt samt öppnade 
möjligheter till närmast obegränsade individuella drömmar. Varuvinster eli-
minerade i viss mån dessa faror, men då minskade efterfrågan kraftigt. De 
stora penningvinsterna lockade folk till spelet, det hade de olika lotteriernas 
föreståndare – Otto Rooth, Ernst Norée eller Axel Eliasson – hävdat och 
praktiken bevisat. Om lotterispel definierades som en form av konsumtion, 
så var drömmarna den vara man ansåg att människor köpte. Och pengar ver-
kar ha objektifierat drömmar bättre än vilken varuvinst som helst. År 93 fö-
reslog en skribent i en dagstidning att man borde kalla lotteriet för »penning-
ens poesi« i stället för den vanliga benämningen »fattigdomens poesi«.³²

Drömmars värde och arbetets värde jämfördes ofta i lotteridebatten, 
ibland mer, ibland mindre explicit. Men arbetets värde diskuterades av 
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politiker i många andra, mer uppenbara sammanhang än i lotterifrågan. 
Mellankrigstidens lotteridebatter utspelades i ett politiskt klimat som präg-
lades av de problem som ekonomiska kriser och framför allt hög arbetslös-
het orsakade. Utformningen av den statliga politiken för att lindra och be-
kämpa arbetslösheten i Sverige överensstämmer med uppfattningarna som 
kom fram i lotteridebatten. Ekonomhistorikern Nils Unga har skrivit om 
att i Sverige valde politiker under mellankrigstidens arbetslöshetskris den 
»s.k. arbetslinjen« i stället för »understöds- eller kontantlinjen« som åtgärd. 
Detta innebar att staten hellre skapade nödhjälpsarbeten än gav kontanta 
bidrag till arbetslösa, trots att den förra lösningen kostade betydligt mer. 
Motivet för detta var bland annat moraliskt, nämligen att inte underminera 
arbetets värde, eftersom kontantlinjen ansågs uppmuntra »lättja«.³³ Histo-
rikern Lena Eriksson framhåller att i detta fall var politiker från skilda poli-
tiska läger överens.³⁴

Att förvärva pengar utan arbete var i lotteriets fall kanske ännu mer lad-
dat med en negativ moralisk innebörd. För att arbetets värde skulle bevaras 
avstod man länge från att inrätta ett statslotteri, trots de uppenbara ekono-
miska fördelarna med ett sådant för staten. Det var först när lotterispel defi-
nierades som konsumtion i stället för att uppfattas som ett förvärvssätt som 
både spelet och tanken om ett statslotteri blev acceptabla. Men som jag har 
nämnt levde synen på lotteri som ett dåligt förvärvssätt länge kvar bland lot-
teritankens motståndare.

Arbetsetikens styrka
Jag har argumenterat för att konsumtionsaspekten i lotterispelet framhävdes 
allt mer i den politiska diskussionen under 900-talets första hälft. Jag vill 
inte alls hävda att det helt enkelt handlade om ett skifte från produktionsetik 
till konsumtionsetik. Detta är långt ifrån mitt sätt att se på saken. Vissa vär-
deringar var kanske på väg att förändras, men i så fall var processen mycket 
långsam. Den rådande arbetsetiken var inte alls i upplösning under denna 
tid. Åtskilligt av det som sades om spel på lotteri i riksdagsdebatten ställdes 
samtidigt i relation till arbete, prestationer, ansvarsfullhet och sparsamhet. 
Lotterispelets hedonism fick endast utrymme inom ramen för produktions-
etikens asketism.

Detta blir mest tydligt om man tittar på lotteriförespråkares värderingar. 
Det sist citerade uttalandet från riksdagsdebatten, som jag egentligen tagit 
med för att illustrera en extremt lotterivänlig attityd, är ett bra exempel på 
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detta. I citatet hävdade riksdagsmannen Henrikson att människor blir lyckli-
gare och arbetar bättre om de får spela på lotteri.³⁵ Även den mest tillåtande 
inställningen vid denna tid byggde på argument om arbetets betydelse.

920 års ensamutredare av lotterifrågan, matematikprofessorn Charlier, 
sympatiserade med statslotteritanken och hade en överlag ganska positiv 
syn på spel och dobbel. Han tillbakavisade påståendet att lotterierna skul-
le vara moraliskt förkastliga. Slumpens princip är mer allmänt rådande än 
man oftast vill medge, och det är därför onödigt att bekämpa lotterier. »Hela 
människans liv är i mångt och mycket ett hasardspel«, skrev han. Livets alla 
områden, även produktionens och arbetets, genomsyras av risktagande och 
slumpen. Ändå framhöll han att vissa typer av spel, där färdighet eller kun-
skap kunde ha en viss om än så liten betydelse för utgången, var att före-
dra framför lotteri. Den brittiske historikern McKibbin berättar om liknan-
de attityder i England under mellankrigstiden. Från hans studie av folkligt 
spelande framgår att vadslagning och tips (betting) hade högre status bland 
spelarna än det »meningslösa« lotteriet.³⁶

Vadhållning var alltså även för Charlier »bättre« än lotteri. Till statligt 
spel ville han helst inte föreslå ett vanligt lotteri, utan ett sådant spel, där 
människor skulle få öva sin gissningsförmåga. Han förkastade dock idén 
på grund av det svårlösta problemet om vad man i ett sådant stort natio-
nellt spel skulle kunna gissa på. Kanske väderleken en viss dag, spekulerade 
han.³⁷ En sådan syn, att spelare förväntas prestera något för att få en vinst, 
bär tydliga spår av ett kring arbete centrerat värdesystem som lotteriets kri-
tiker så gärna hänvisade till.³⁸ Dagens Nyheter ogillade exempelvis Charliers 
utredning och argumenterade mot ett statslotteri som skulle »lägga hyende 
under lättjan och lojheten« eftersom ingen köpte en lottsedel i annan av-
sikt än »att förtjäna pengar utan arbete«. Men tidningen höll med Charlier 
i det att totalisatorspelet, som användes vid vadhållning, hade »ett något 
litet högre värde än lotterispelets renodlade penningbegär«.³⁹ Sådana vär-
deringar präglade alltså både lotterimotståndares och lotteriförespråkares 
uttalanden och föreställningar även utanför riksdagen. Detta synsätt be-
traktade vadhållningsspelet visserligen som en sorts förvärvssätt, men ett 
mindre problematiskt sådant då spelaren faktiskt ansågs behöva prestera 
något för vinsten. Det paradoxala är att vissa spel som innehöll ett kun-
skaps- eller prestationsinslag, exempelvis spel på hästar eller tipset, alltså 
var lättare att godta som förvärvssätt, men också lättare att se som förströ-
else och nöjen än det mer abstrakta lotteriet. I vilket fall som helst var dessa 
mer förenliga med den rådande arbetsetiken.
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Dagspressen var nästan lika splittrad i lotterifrågan som riksdagen. År 
922 lades Charliers betänkande fram med förslaget om att inrätta ett brett 
statslotteri. Högertidningar som Svenska Dagbladet och Nya Dagligt Alle-
handa verkar vid den tidpunkten ha tagit ställning för statslotteritanken 
– trots att lotterispel i sig fortfarande skildrades ganska kritiskt – medan 
liberala Dagens Nyheter, som jag har nämnt, skrev avvisande om förslaget. 
Men även liberala Aftonbladet sympatiserade med tanken om lotteriernas 
utvidgning genom ett statslotteri.⁴⁰

I de lotterivänliga tidningarna framträdde minst två olika sätt att förhålla 
sig till hotet mot arbetsamheten när det argumenterades för lotteritanken. 
Den ena argumentationslinjen förekom under den första hälften av peri-
oden. Den gick ut på att man medgav att lotterier visserligen innebar en 
viss fara för arbetsamheten och därigenom för moralen, samtidigt som man 
hävdade att det var möjligt att inrätta »moraliska lotterier«. Ett sådant före-
slog Svenska Dagbladet. Denna tidning var den mest lotterivänliga under 
hela perioden. »Bör ett statslotteri anordnas?«, ställde de frågan i en arti-
kel år 905, och besvarade den jakande. Det som är skadligt med lotterier, 
skrev tidningen, är inte att människor förlorar en del pengar på det, efter-
som det handlar om jämförelsevis små summor. Det är de stora vinsterna 
som utgör faran. Här upprepade den lotterivänliga tidningen lotterimot-
ståndarnas främsta argument. Därför, menade artikelförfattaren, bör lotteri-
et inrättas så att det »direkt gagnar det nyttiga arbetet i samhället«. Vinster-
na bör vara »små egna hem« och även små kontanta belopp till »studiehjälp, 
ett litet rörelsekapital, sjukhjälp, ålderdomspension«. Ett sådant lotteri eggar 
inte »sjuklig vinningslystnad« utan erbjuder »en berättigad glädje, ett väl-
kommet hopp«, menade man.⁴¹ Denna argumentation för ett statligt lotteri 
framhåller arbetets värde och liknar de praktiska förslag som förekom i riks-
dagen för att neutralisera lotteriets omoral och skadliga verkningar, som jag 
har diskuterat i kapitel 0. Hur ett sådant lotteri skulle arrangeras i praktiken 
är dock oklart. Menade man att vinsten skulle bestå av öronmärkta pengar 
anpassade till vinnarens personliga förhållanden?

Den andra argumentationslinjen för lotteri inom arbetsetikens gränser 
som man hittar i pressmaterialet var att mycket pragmatiskt peka på verk-
liga förhållanden i stället för på principer. Detta gjordes under hela perioden 
men var vanligare från 920-talet och framåt. I en statslotterivänlig artikel 
skrev Svenska Dagbladet redan 906 följande: »Det har ofta framhållits att 
ett statslotteri skulle verka degenererande på vårt folk, att det skulle förkvä-
va verksamhetslusten och sparsamhetsdriften, hetsa till lättsinniga förhopp-
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ningar samt alstra slöhet i vilja och moral.« De medgav att detta i enstaka 
fall kunde vara sant, men att det i allmänhet inte stämde för verklighetens 
lotterispelare.⁴² Detsamma hävdade en skribent i Stockholmstidningen drygt 
5 år senare i en skämtsam men kritisk artikel om lotterimotståndet:

[D]et kan ju hända att ett alltför lätt sinne litat på turen till den grad att det 
glömt att ensamt arbetet är den solida grunden till hälsa och välstånd. En 
sådan tro på att stekta sparvar flyga en i munnen är dock alltför ytlig här i lan-
det för att någon skulle bygga sitt timliga väl på en lottsedel.⁴³

Arbete och lotteri sågs dock fortfarande även i dagspressen ofta som prin-
cipiella konkurrenter. »Håller man på att tappa lusten eller förmågan att 
arbeta? Eller är det för svårt att nu förtjäna pengar? Måste alla dessa fresta 
lyckan?«, utropade den annars lotterivänliga Nya Dagligt Allehandas repor-
ter år 925 i en betraktelse över lotterikön.⁴⁴ Man kan ändå konstatera att 
tidningarna under 920-talet i större utsträckning än tidigare började ställa 
en sorts pragmatisk bild av verklighetens spelande mot riksdagens princi-
piella invändningar. De spelande brydde sig inte om »de moralkakor som 
serverades på Helgeandsholmen«.⁴⁵ Men var det verkligen så? Innebar det 
faktum att människor faktiskt spelade att de hade andra värderingar? I av-
snitten som följer undersöker jag lotterispelandets praktik.

Arbetsetik på lotterimarknaden
De finländska sociologerna Turo-Kimmo Lehtonen och Mika Pantzar har 
undersökt reklam för banksparande i 950-talets Finland. De fann att i kam-
panjer för sparandet har bankerna framhävt denna typ av sparsamhet inte 
som en förnekelse av materialism. Tvärtom har sparreklam frammålat det 
anticipatoriska nöjet av framtida konsumtion. Reklamen byggde ofta på kon-
sumtionsdrömmar och varornas lockelse.⁴⁶ I fallet med de svenska lotteri-
erna under det tidiga 900-talet var en motsatt mekanism verksam. Lotteri 
placerades i en viss typ av reklam under 920- och 930-talen i en kontext av 
sparsamhet och arbetsamhet. I förra kapitlet analyserade jag vissa institutio-
nella kopplingar mellan spel och sparsamhet föreslagna av överheten i nor-
mativt syfte. Spel och sparsamhet betraktades då som motsatser. Överras-
kande nog finner man även i lotterireklamen, och i källor som berättar om 
spelandets praktik, tydliga överensstämmelser mellan lotteri och arbetsetik.

De mekanismer som Lehtonen och Pantzar redogör för är på ett sätt de 
motsatta (sparsamhet i materialismens och konsumismens tecken) jäm-
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fört med de mekanismer jag beskriver här (lotterispel i sparsamhetens och 
arbetsetikens tecken), men på ett annat sätt handlar dessa om samma sak. 
Arbetsetik och konsumtionsetik, sparande och slöseri, asketism och hedo-
nism ligger i praktiken inte alltid så långt från varandra. Jag har i kapitel 3 
diskuterat sammanblandningen av olika ideal i sättet att handla. Kulturantro-
pologen Daniel Millers resultat om vardagskonsumtion i dagens London är 
också intressanta att relatera till i sammanhanget. Han har observerat, att 
trots en dominant diskurs om den hedonistiska och materialistiska konsu-
menten, ger människors konsumtionspraktik ofta uttryck för asketism, upp-
offring och sparsamhet.⁴⁷ Även Lehtonen och Pantzar hänvisar till Miller, 
och en sammanblandning av motsatta ideal gäller också för hur lotterirekla-
men under min undersökningsperiod utformades.

Lotterireklam finns bevarad i Kungliga bibliotekets okatalogiserade sam-
ling om lotterier samt i Svenska Spels arkiv. Lotterireklam från denna period 
ter sig för dagens betraktare som ganska torftig.⁴⁸ Före 920-talet användes 
få bilder. Reklamblad och annonser skyltade framför allt med vinstsumman 
för den högsta vinsten. De största siffrorna trycktes i fetstil eller i färg och 
överskuggade alla andra uppgifter om lotteriet. Även ett så, med senare ti-
ders mått, blygsamt sätt att »söka beslöja sanningen« kritiserades i tidningar 
och av lotterikritiska politiker.⁴⁹ De svenska penninglotterierna var så po-
pulära att de knappast behövde annonsera; det slutade Lotteriexpeditionen 
med redan under 900-talets första år. Problemet var i stället att lottsed-
larna inte räckte till. »Vi hinner inte annonsera lotterna till salu mera, bara 
meddela att de äro slutsålda«, poängterade lotteriexpeditionens represen-
tant i en intervju 908.⁵⁰ Det var förbjudet för utländska lotterier att annon-
sera i Sverige, men illegala reklamblad skickades ändå till privatpersoner. 
Även dessa firmor lockade köparna med stora siffror. Varulotterier gjorde i 
många fall samma sak, men där har även det goda ändamålet, alltså altruis-
men, använts som övertalningsargument.⁵¹

Det var först under 920-talet som reklamen blev mer varierad och inne-
hållsrik. Detta gällde framför allt reklam för vinstdelaktighetsbevis i premie-
obligationer. Jag har i kapitel 0 beskrivit hur detta system utvecklades och 
i praktiken omvandlade obligationslånet till ett rent lotteri. I ett läge där de 
utländska penninglotterierna var förbjudna att annonsera, och de svenska 
bara såldes av utvalda kommissionärer som inte behövde annonsera, blev 
handeln med vinstdelaktighetsbevis det område där reklam överhuvudtaget 
fungerade som ett meningsfullt medel i konkurrensen mellan olika firmor. 
Premieobligationslånen lanserades första gångerna 98, 92 och 923, och 
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handeln med delaktighetsbevis sattes igång på allvar under 920-talet. Från 
929 var sådan handel förbjuden. Därför var reklamen som mest intensiv 
under 920-talet. Under 930-talet fanns dock fortfarande en viss möjlighet 
att kringgå bestämmelserna om förbud mot vinstandelsförsäljning. Detta 
skedde genom att man erbjöd obligationsköparna att på en gång efter köpet 
»högbelåna« obligationen hos samma firma mot en avgift och med behål-
lande av vinsträtten. Handeln med vinstdelaktighetsbevisen var inte ens 
»maskerade« lotterier; att det handlade om lotteri skrevs ut öppet i reklam-
blad och annonser. Reklamen avbildade nu pengarna, sedlar eller mynt, och 
illustrerades även med ymnighetshorn och gudinnan Fortuna. Texterna lo-
vade »guldregn« eller att »[k]vickt som blixten kan ni vara ägare av en för-
mögenhet«.⁵²

I en del av dessa reklamblad från olika växel- och obligationskontor fin-
ner man en i detta sammanhang överraskande tendens att anspela på temat 
arbetsamhet, sparsamhet och ansvarsfullt ekonomiskt tänkande. I de enk-
lare reklambladen uppmanas de eventuella spelarna att »säkerställa famil-
jens ekonomi«, »nå ekonomiskt oberoende«, »bli sin egen lyckas smed« eller 
skapa en »grundval för en ekonomiskt säkrad ålderdom«. Dessa fraser an-
vändes annars i helt andra sammanhang. I de fall det finns enklare bilder fö-
reställer dessa ofta äkta par eller familjer med barn.⁵³

Ett exempel på illegal lottförsäljning. En fjärdedels lott i det svenska Idrottslotteriet 
utfärdad av en dansk firma. Svenska Spels arkiv.
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Flera firmor valde att argumentera mer utförligt för lottköpets fördelar. 
Dessa texter använde å ena sidan samma retorik som de lotterikritiska riks-
dagsmännen, å andra sidan framstod de som dessas värsta mardröm. Be-
trakta exempelvis följande utdrag ur en broschyr från 924 från Handels-
Kompaniet Tre Kronor:

Bortkasta icke detta meddelande om Ni icke vill äventyra en ekonomisk 
lycklig framtid.

Att arbete och sparsamhet
är den säkraste vägen till lycka och välstånd är ett påstående som av ingen 
kan bestridas. Men denna väg till oberoende är ofta strävsam och besvär-
lig. Sjukdom, olyckor och missräkningar kunna fördröja och omintet-
göra resultatet av många års besparingar. Arbetskraften har kanske av-
tagit innan en man har nått medelåldern. Vad är naturligare än att man 
söker utfinna andra medel och vägar till ernående av ekonomiskt välstånd 
och oberoende. Men många av de utvägar, som kunna tänkas leda till 
detta mål, äro farliga och kräva antingen ett större kapital eller äro el-
jest förbundna med stor risk. Ett godt uppslag, en god idé är ofta allt som 
behöves för en intelligent och påpasslig person för att finna en genväg 
till framgång. Huru många hava icke kommit till rikedom och anseende 
endast genom det enkla sättet att deltaga uti SVENSKA STATENS PREMIE-
OBLIGATIONSLOTTERI. Vi vilja påstå att detta är ett bland de mest lämp-
liga sätt att uppnå välstånd och rikedom om lyckan är god. Härvid kan ju 
var och en själv bestämma, huru mycket han vill riskera, allt efter måttet 
av sina inkomster.
[– – –]
Köp kombinerade vinst-andelsbevis uti Svenska Statens Premie-
obligationslån av år 923 och 92.
[– – –]
Uppskjut icke edert inköp av Vinstandelsbevis, då ni nu bliver erbjuden ett 
fördelaktigt anbud av vårt Ombud. Endast den är »sin egen lyckas smed« 
som förstår att gripa ett tillfälle då det yppar sig att komma i besittning av 
en ekonomiskt oberoende existens.
[– – –]
Handels-Kompaniet Tre Kronor

Firman erbjöd vinstandelsbevis på tiondelar, det vill säga att man fick en 
tiondel om obligationens nummer utföll med vinst i dragningen. Sådana 
vinstandelsbevis såldes även på avbetalning. Denna typ av argumentation 
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användes av flera firmor under 920- och 930-talen.⁵⁴ I reklambladet ovan 
lovades inte spänning eller en liten guldkant på tillvaron. Utgångspunkten 
var arbetet, men samtidigt ville man med logiska argument förklara att ar-
betet inte alltid fungerade som en lösning på ekonomiska problem. Det stod 
ibland utanför individens makt att undvika vissa misslyckanden men, häv-
dade reklamen, det fanns då andra chanser, som lotteriet, vilka man inte 
borde låta gå en förbi. Bitvis låter annonsen som reklam för försäkringar. 
Lotteri presenterades i detta och andra liknande reklamblad som en sorts 
försäkring för den arbetsamma och förtänksamma. Lotterispel erbjöds inte 
för den som inte ville arbeta, inte heller för den som ville få ut ett visst nöje 
av spelet, däremot till den som ämnade »säkra sin ålderdom ekonomiskt«. 
Det reklamen uppmanade spelaren till var förutom förutseendet en viss fö-
retagsamhet. Man borde utnyttja de tillfällen som bjöds: »Endast den egna 
beslutsamma handlingen leder till framgång«, försökte exempelvis mäklar-
firman Baltic övertala sina presumtiva kunder till köp av lottsedlar.⁵⁵ Ar-
betets företräde konstaterades i denna typ av reklam, men med den något 
märkliga reservationen att arbetet i sig var en osäker väg och att en ansvars-
full och företagsam person även borde tillgripa andra medel för att säkra sitt 
»ekonomiska oberoende«. I en tid av rekordhög arbetslöshet under 920-
talet lät dock lotterifirmornas erbjudanden nästan realistiska:

Genom eget arbete kunna i dessa tider endast få skapa sig en förmögen-
het. Därför är det klokt att gripa tillfället, när detta erbjuder sig. EN SORGFRI 
FRAMTID ligger inom möjligheternas gräns för Eder. Genom vår förmedling 
ha många vunnit ett kapital som kan bilda grundval för en ekonomiskt säk-
rad ålderdom.⁵⁶

Arbetslösheten sjönk aldrig under tio procent under 920- och 930-talen 
och var bitvis mycket högre. Fackförbunden rapporterade nästan 35 % ar-
betslösa under vintern 92–922 och en annan topp nåddes vintern 932–
933 med en trettioprocentig arbetslöshet.⁵⁷ Under hela denna period ökade 
efterfrågan på lottsedlar. I alla fall vet vi att den svenska marknaden absor-
berade både premieobligationerna och det höjda antalet lotter som erbjöds 
i de svenska »tillfälliga« penninglotterierna. Lotternas antal fördubblades 
mellan 920 och 938 – efter ständiga krav från allmänheten – från 50 000 
per dragning till 300 000 per dragning.⁵⁸ (Se tabell över penninglotteriernas 
utveckling i Bilaga.)

I september 92 rapporterades i Stockholmstidningen att lotterna för för-
sta gången på mycket länge inte sålde slut på första försäljningsdagen. »Ett 
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tidens tecken«, menade skribenten som fann orsakerna till denna bristande 
efterfrågan i kombinationen av den ekonomiska depressionen, arbetslöshe-
ten och konkurrensen med premieobligationerna som släpptes samtidigt. 
Man är böjd att hålla med honom.⁵⁹ Visserligen såldes lotterna slut på en 
dag igen månaden efter, men under 922 rapporterade tidningarna vid flera 
tillfällen en något mindre rusning efter lotterna än vanligt. »Man har inte 
råd att pröva lyckan«, skrev Dagens Nyheter, och Aftonbladet såg det som 
ännu »ett depressionstecken«.⁶⁰ Försäljningen kunde ta flera veckor i stäl-
let för bara en dag, men lotterna blev även nu slutsålda inför varje drag-
ning. Lotteriexpeditionen införde även korta annonser i tidningarna under 
detta år, något de aldrig behövt göra tidigare. 92 års premielån såldes också 
långsamt jämfört med senare emissioner (men det gjorde även 98 års pre-
mieobligationer).⁶¹ Men lotteriköerna återuppstod och blev från mitten av 
920-talet allt längre trots ett ökat antal lottsedlar. Det livliga intresset tol-
kades av tidningarna än som ett tecken på ökat välstånd, än som tecken på 
arbetslöshet med hoppet om »en ljusare framtid« byggt på lotterispel.⁶²

Efterfrågan på lottsedlar minskade igen år 933. I juli hände det för första 
gången på 36 år att penninglotterna inte såldes slut före dragningen. Denna 
nedgång i intresset för lottsedlar sammanföll med arbetslöshetens ökning 
till närmare 30 % under åren 932–933. Den samtida tidningsrapporteringen 
kopplade nu inte lika uttalat som 922 minskningen av efterfrågan till arbets-
lösheten. I ett efterhandsperspektiv syns dock korrelationen tydligare, även 
om det skulle vara svårt att bevisa ett orsakssamband. Jag tror att den tillfälli-
ga penningbristen under vissa korta perioder kan ha varit så stor att folk helt 
enkelt inte hade råd att köpa lotter. Däremot kan i ett längre perspektiv eko-
nomiska kriser och hotande arbetslöshet till och med ha stimulerat efterfrå-
gan, vilket kan förklara ökningen under hela mellankrigstiden. Efter svackan 
933 rapporterades ökat intresse igen. År 936 höjdes antalet lotter ytterli-
gare, och trots detta såldes de slut inom bara några timmar.⁶³ När det statliga 
Penninglotteriet AB startade sin verksamhet 939 rönte lottsedlarna »enormt 
stegrad efterfrågan«. Antalet lotter var nu uppe i 375 000 (00 000 fler än 
månaden innan), och varje köpare fick fortfarande bara en enda lott.⁶⁴

Lotterifirmor använde sig alltså av en retorik grundad i arbetsetik. Rekla-
men gav uttryck för liknande värderingar som lotteriets motståndare hade 
gjort. Den framhävde arbetets värde och vikten av ett ansvarsfullt ekono-
miskt tänkande. Reklamen utformades som ett defensivt svar på den mora-
liskt präglade lotterikritiken, och som en reaktion på dåtidens försämrade 
läge på arbetsmarknaden. Paradoxen är att just på grund av att även lotteri-
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reklamen var så starkt rotad i arbetsetiken och använde sig av argument som 
byggde på arbetets företräde, förtänksamhet, handlingskraft och ansvar för 
ens egen och familjens framtid, bevisade dessa firmor att lotteri – så som 
lotterimotståndarna befarade – verkligen kunde uppfattas som en förvärvs-
metod och därför kunde konkurrera med arbetet.

Förnuftiga drömmar
Inom amerikansk historisk forskning talas det om en »tremendous ethical 
change« som inträdde i samband med att en ny njutningsinriktad konsum-
tionskultur utvecklades och blev allmänt utbredd under perioden från sent 
800-tal till 930-talet.⁶⁵ Vissa forskare karakteriserar denna nya era med ett 
nytt etos som bejakade njutning, nöjen, överflöd och självförverkligande i 
stället för självkontroll.⁶⁶ De forskare som har studerat hasardspel i USA, har 
tolkat det som en representant för denna »hedonistiska konsumism«, och 
som en motsats till traditionella värden som sparsamhet och asketism.⁶⁷

Den amerikanske historikern Daniel Horowitz kritiserar sådana tolkning-
ar av den tidiga konsumismens period. Han menar att »de som lägger fram 
liknande analyser ofta blandar samman intentioner och förverkligande, när 
de beskriver institutioners och eliters makt att fostra konsumtionskultu-
ren«. Dessa konsumtionskulturens skildrare undersöker gärna stora kom-
mersiella institutioner, som varuhusen eller reklamindustrin. Horowitz själv 
väljer att studera den samtida amerikanska kritiken av konsumtion under 
perioden 875–940. Horowitz pekar dessutom på betydelsen av ett tredje 
möjligt perspektiv som väsentligt för den fulla förståelsen av denna konsum-
tionskultur. Han anser att forskare också borde ställa frågan »what was on 
the mind of consumers«, innan de målar upp bilden av en markant föränd-
ring i tidens värdesystem. Med det menar han inte vad konsumenter köpte, 
utan hur de tänkte kring den egna konsumtionen.⁶⁸

Jag har nu undersökt det politiska agerandet och kritiken om lotterier 
och konstaterat att trots en förändring i lotteriets värdering (mot en mindre 
moraliserande och fördömande attityd), dominerades diskursen under hela 
perioden av en stark arbetsetik. Arbetet hörde till grunden för ett värdesys-
tem som präglade både lotterimotståndarnas och lotterivännernas föreställ-
ningar. Det finns ingen möjlighet att inom ramen för denna avhandling göra 
en lika grundlig undersökning av marknaden och av lotteriköparna. Den 
korta analysen av marknaden ovan pekar ändå på att inte ens privata firmors 
lotterireklam kännetecknades av en självklar hedonistisk etik. Vad kan man 
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då säga om lotterispelarnas värderingar? Hade kritikerna rätt när de beskrev 
lottköparna som hedonistiska, lättsinniga och ansvarslösa? Stod lotterispel 
i praktiken i motsättning till arbete, sparsamhet och ansvarsfullt tänkan-
de? Den brittiske historikern Ross McKibbin karakteriserar arbetarklassens 
spelande i Storbritannien under samma tid som »överraskande kontrollerat 
och arbetsliknande«. Men gällde samma sak för lotterispelandet, som – en-
ligt McKibbin – av samma brittiska spelare beskrivits som värdelöst och 
dumt?⁶⁹ Borde vi kanske tolka denna »lotterimentalitet«, så ofta angripen 
av de kritiska politikerna och samhällsdebattörerna, som ett uttryck för ett 
nytt eller i all fall annorlunda värdesystem?⁷⁰

I resten av kapitlet vill jag med hjälp av några exempel argumentera för 
möjligheten att spelarnas värdesystem kanske inte skilde sig så radikalt från 
lotterimotståndarnas. Det kan ha varit så att allmänheten inte alltid upp-
fattade lotterispel som ett förnekande av de värden som jämt och ständigt 
framhölls av kritikerna: arbete, sparsamhet, rättvis fördelning av pengar eller 
ansvarfull framtidsplanering. Tvärtom, lotterispelare och lotteriets kritiker 
delade i mångt och mycket dessa värderingar. Lotterispelarna betraktade 
helt enkelt inte spelet som en negation av dessa värden så som lotterifient-
liga politiker gjorde.

Att säga något om enskilda människors lotteridrömmar i ett historiskt 
perspektiv är dock svårt. Naturligtvis cirkulerade det i riksdagsdebatten och 
i pressen små historier om slösaktiga och lättsinniga spelare. Dessa hade 
sedelärande och retoriskt syfte, men förankringen i verklighetens spelande 
var oklar. När det talades om sociala problem i samband med hasardspel, 
liknade ibland riksdagsdebattens skildringar en traditionell hotbild av den 
»passionerade spelaren«. Historikern David Tjeder menar att hasardspela-
ren – tillsammans med alkoholisten – i 800-talets biografiska litteratur och 
uppfostringslitteratur figurerade som en vanlig manlig antityp.⁷¹ Visserligen 
talades det i riksdagen under tidigt 900-tal om moraliskt svaga individer 
och om spelare som lät sig styras av sina passioner för spel, men bilden av 
den passionerade spelaren stämmer inte överens med det svenska lotteri-
spelets praktik. I de svenska penninglotterierna anordnades det dragningar 
några gånger årligen eller som högst en gång i månaden. Lottsedlarna ran-
sonerades så att de skulle räcka till fler. Premieobligationslotterierna med 
sina två dragningar om året ökade inte spelmöjligheterna drastiskt. Trots att 
även varulotterierna och den mer eller mindre begränsade möjligheten att 
spela på utländska lotterier fanns, kan man ändå konstatera att just i lotte-
rispelet var det svårt att inom loppet av en kort tid ruinera sig ekonomiskt. 
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Det som var mer typiskt för den här typen av spelande är den långa väntan 
på dragningen, en väntan som gav tid och näring åt drömmar. Detta skilde 
lotterispelet också från olika former av vadhållning och kortspel.

Lotterispelandet var inte heller utpräglat manligt. Både män och kvinnor 
spelade. Vänner och arbetskamrater spelade ofta »i bolag«, det vill säga att 
de delade på en lottsedel. I veckotidningar möter man exempelvis berättel-
ser om kontorsflickor som spelade tillsammans. Lottsedeln verkar dessutom 
ofta ha varit en familjeangelägenhet, ett gemensamt nöje som flera dåtida 
skribenter vittnar om. Just detta, att familjen spelade och drömde tillsam-
mans, skrev skribenten Erik Lindorm 929 i Svenska Dagbladet, tydde på att 
spelandet inte var så omoraliskt som lotterimotståndare hade hävdat.

Jag har aldrig hört talas om någon familjefader, som klivit in i sitt hem och 
slagit hustru och barn, sedan han köpt en lottsedel. Tvärtom har han kommit 
hem på lysande humör, hans liv har fått en liten guldkant av glada förhopp-
ningar. Och både hustrun och barnen ha fått vara med om de rosiga framtids-
drömmarna. En liter brännvin dricker han däremot ut ensam.⁷²

Bilden av hasardspelaren som inte kan hålla sina passioner i styr kan ha haft 
vissa motsvarigheter bland verklighetens spelare vad gäller andra spel, men 
den var inte representativ för de dåtida lotterierna.

I dag talar vi om patologiskt spelberoende i stället för om passionerat 
spelande. Att använda begreppet spelberoende i detta sammanhang skulle 
dock vara en anakronism. Den brittiska statsvetaren Gerda Reith daterar 
patologiseringen av människors benägenhet att spela till publikationen av 
Freuds essä om Dostojevskij år 928. Fenomenet spelberoende och patolo-
giseringen är nästan helt frånvarande i lotteridiskursen även efter denna tid-
punkt. Bland riksdagsprotokoll över omfattande debatter, utredningar och 
pressklippsamlingar har jag bara hittat ett enda tidningskåseri, från år 93, 
där den nya psykiatriska tolkningen »av en österrikisk läkare« nämndes.⁷³ 
Man kan nog konstatera att spelberoende var ett i princip okänt fenomen 
i den allmänna debatten. År 939 intervjuade veckotidningen Husmodern 
visserligen specialisten i nerv- och psykiska sjukdomar Torsten Lindner om 
svenskarnas »nya spelpassion«. Valet av expertis för denna fråga tyder på en 
psykologisering av fenomenet. I Lindners svar ekade dock de lotterikritiska 
riksdagsmännens uttalanden om det motbjudande sökandet efter arbetsfria 
inkomster, och det innehöll inget om sjukdomstillstånd. Däremot tolkade 
han spelintresset i England som en sorts ersättning för religionen i detta 
»materialismens« land.⁷⁴
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Vilka värden spelarna lade i sitt lotterispel och i sitt drömmande är som 
sagt svårt att undersöka. Intervjuer och berättelser i dåtida tidningar och 
veckopress ger oss i alla fall ett annat perspektiv på spelarna och spelan-
dets praktik än det politiska eller reklammaterialet. Det som träder fram är 
en sammansatt och svårtolkad bild. Det berättades om »förståndiga« vinst-
drömmar, men även om lättsinniga fantasier och slösaktiga vinnare. Denna 
typ av material skildrade både fiktiva och verkliga spelare. Fiktiva berättel-
ser av detta slag är dock oftast lika informativa om vad som ansågs vara all-
mänt, normalt eller just ovanligt, som de verklighetsbaserade reportagen är. 
Jag ska först diskutera framställningar av hedonistiska drömmar och slös-
aktiga vinnare.

Visserligen ansågs lotterispel vara principiellt av ondo av den politiska 
eliten i början av 900-talet, men redan under seklets första år gick det an 
att kåsera om en hedonistisk lotterifantasi i Stockholmstidningen. I artikeln 
»En lott till Dramaten« drömmer journalistens alter ego, en kvinnlig kon-
torist, om att vinna högsta vinsten. Hon skulle då ha råd att åka spårvagn. 
Hon skulle sluta sitt enformiga och dåligt betalda arbete och köpa sig en 
liten våning på Strandvägen med elektriskt ljus och egen jungfru. Hon skul-
le regelbundet gå på teater, sitta på första parkett och resa på somrarna.⁷⁵ 
Drömmen om att sluta arbeta hörde annars till det ovanliga bland mer eller 
mindre positiva och personliga framställningar av lotterifantasier och fak-
tiska användningar av lotterivinsten. De som drömde om att sluta arbeta 
eller faktiskt gjorde det efter en vinst framställdes annars som »de andra«, 
de som betedde sig fel. Sådana drömmare och vinnare beskrevs kort och 
med distans, vare sig distansen skapades med en moraliserande kritisk eller 
med en raljerande ton. Historierna saknar detaljer och detta gör verklighets-
förankringen mindre trovärdig. Exempelvis berättade Husmodern 926 om 
en skomakare som efter en vinst levde en sommar i skärgården i »sus och 
dus«, men sedan tog pengarna slut. Göteborgstidningen publicerade 927 
några »Lustiga och ledsamma lotterihistorier«. Där nämns fem arbeterskor 
som tillsammans vann högsta vinsten men slösade bort den inom några år. 
En av dem måste till och med söka fattigunderstöd. »Men roligt hade vi så 
länge det varade«, sade hon dock enligt tidningen. Så mycket mer får vi inte 
veta om vad pengarna hade gått till.⁷⁶

Mer detaljerat skildras lotterivinstens hedonistiska användning i en sam-
tidsnovell i Svensk Damtidning 935. Kontorsflickan Marianne vinner  000 
kronor på lotteri. Hon spelade tillsammans med fyra andra kontorsflick-
or. Dessa fyra har använt sina  000 kronor »förståndigt«. Tora, Greta och 
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Annie har satt in dem på sparkonto, »som en liten reservfond, när man blir 
gammal och utsliten« och Ester har skaffat sig en liten lägenhet om ett rum 
och kokvrå. Men Marianne, som hade »något av bohême i kroppen«, tar 
i stället ledigt från arbetet och åker till fjällen i tre hela veckor. Visserligen 
inte till Åre, det anser hon vara ett alldeles för fashionabelt ställe där folk 
bara vill visa upp sina stiliga kläder och dansa hela nätterna. Hon bestäm-
mer sig för en liten okänd ort i Jämtland. Även detta uppfattas av henne och 
de andra flickorna som lyx. Hon får nu »ligga länge på morgnarna«, men 
det visar sig att väl på semester vill hon inte lata sig, utan åker ut i naturen 
så fort hon kan. Själva poängen är dock att på det lilla hotellet träffar hon en 
ung man som hon förälskar sig i och senare gifter sig med. Så till slut får hon 
den största behållningen av lotterivinsten.⁷⁷ Novellen om Marianne hand-
lar om förälskelsen men i bakgrunden ligger en hel del intressant informa-
tion om lotterispel.

Historien om Mariannes lotterivinst stämmer väl överens med de resul-
tat som sociologen Ludvig Schnabl har publicerat om verklighetens kon-
torsflickors och butiksbiträdens »drömmar och mål« ett tiotal år senare. 
Många av de i studien tillfrågade flickorna närde drömmar om giftermål 
som också skulle innebära en befrielse från nödvändigheten att försörja sig 
själv. En del drömde också om en vinst på lotteri, både som substitut för och 
som en väg till giftermål. Men framför allt stämmer historien in i den dåtida 
stereotypa bilden av den kvinnliga kontoristen. I det tidiga 900-talets ofta 
stereotypiska kontoristromaner är det hägrande målet giftermål, helst med 
chefen, och inte en yrkeskarriär.⁷⁸ Denna allmänt spridda bild av kvinnliga 
kontorister, och förmodligen också deras verkliga villkor som dåligt betalda 
och kringskurna av ett borgerligt kvinnoideal, kan tjäna som förklaring till 
varför det gick an att – även i en sorts sedelärande berättelse som den om 
Marianne – tillskriva denna grupp positiva lotteridrömmar som handlade 
om att sluta sitt arbete. När det gällde män presenterades denna typ av he-
donism, drömmen om att slippa arbeta, uteslutande i negativa ordalag både 
i fiktiva och i verklighetsbaserade skildringar. Men kontoristen Mariannes 
hedonism är trots detta av ganska måttligt slag, och vi kan under denna 
period läsa mycket om ännu förnuftigare lotteridrömmar.

Skönlitteraturen är en källa som kan och bör utnyttjas mer av historiker, 
menar ekonomhistorikern Johan Söderberg. Visserligen är författarna ten-
dentiösa i sina skildringar, men även tendensen är informativ. Författare, 
skriver Söderberg, »är ofta goda iakttagare av sin samtid, i bästa fall också 
av människornas inre«.⁷⁹ Söderberg själv använder sig exempelvis av förfat-
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tarinnan Vera von Kræmers skildringar av mellankrigstidens unga kvinnliga 
kosmetikakonsumenter. Enligt honom gav Vera von Kræmer en insiktsfull 
bild av kosmetikanvändningen, trots hennes uppenbara motvilja mot över-
driven skönhetsvård och smink, vilka »förde bort kvinnorna från livets all-
var«.⁸⁰ Författarinnan, som också var en av de första kvinnliga journalister-
na, medarbetare i veckotidskrifter och i socialdemokratisk press, hade en 
mycket mer tolerant attityd gentemot lotterispel än gentemot kosmetika.

Jag har redan i annat sammanhang refererat till en lotterikritisk artikel 
som Husmodern publicerade år 939. Till denna artikel bifogades ett kort 
tillägg med titeln »Ett försvar«. Försvaret stod Vera von Kræmer för. Hon 
ville framhålla att lotterispel inte var ett tecken på ekonomiskt lättsinne. Hon 
mindes att hon en gång för många år sedan hade intervjuat statsministern 
Karl Staaff angående lotterier, vilka han starkt fördömde. Då tänkte hon att 
det var lätt »för en som hade det så bra ekonomiskt som han att tala om det 
moraliska fördärvet med allt spelande«. Hon hade nämligen också talat med 
en »liten« lärarinna ungefär vid samma tid, en »halvgammal skolfröken« 
som alltid spelade på lotteri: »Ja, visst spelar jag. […] Jag anser det vara min 
plikt att försöka förbättra min ekonomi och skaffa mig en sorgfri ålderdom 
genom att åtminstone ge mig chansen att vinna på lotteri!«, sade lärarinnan. 
Enligt von Kræmer hade lotterispel inget att göra med förmågan att kunna 
sköta sina pengar. Att köpa en lottsedel kunde alltså ingå i en ansvarsfull 
ekonomisk planering.⁸¹

I sin roman Hon och hennes svägerskor från 934 skildrar Vera von Kræmer 
en fiktiv lotteridröm mer detaljerat. Där sitter den fattiga Karin, som bor med 
sin dotter Gertrud i ett rum av en delad lägenhet. Hon dagdrömmer om en 
lotterivinst på kanske femtusen kronor. Då skulle hon skicka sin dotter på 
studieresa till England, betala sina skulder, ordna deras boende och även köpa 
sådana kläder som räckte i ett par år framåt. Sedan funderar hon på ifall hon 
skulle kosta på sig en resa själv, men förkastar idén om den egna resan mot 
att i stället teckna en försäkring åt dottern. Pengarna skulle räcka till flera års 
premier. Hon skulle också kunna hjälpa andra, exempelvis betala sin »gum-
mas« hyra ett halvår. »Vad hon skulle bli glad, och hennes sjuka dotter«:

De där kalkylerna på en vinst en gång var som att segla till lyckans land, myck-
et påtagligare än att bara fantisera utan grund alls. Var månad spelade nu 
Karin. […] Hon hade fantiserat mångfaldiga gånger om vad hon skulle göra 
om hon vann. Och alltid var det någon form av välgörenhet med. Det var inte 
mutor åt ödet, det var bara en lust att leka med tanken att få ge.⁸²
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Karins drömmar framstår inte för läsaren som särskilt lättsinniga, och hen-
nes tänkande präglas även i lotteridrömmen av sparsamhet, försiktig eko-
nomisk planering och ett ansvar för familjen. Trots detta ger henne fanta-
sin om vinsten en stark lyckokänsla. Hon vill också gärna dela med sig, men 
den fantiserade välgörenheten är personlig och har ingenting att göra med 
lotteriernas allmännyttiga ändamål.

I tidningsmaterialet finns andra, icke fiktiva exempel på förnuftiga dröm-
mar, arbetsamma och sparsamma spelare. I januari 907 rapporterades det 
i tidningarna om vinnarna av lotteriets högsta vinst. Tio arbetsamma abso-
lutister delade på de 50 000 kronorna. Lotterivinnarna var släktingar som 
spelade tillsammans med en lottsedel. Tidningen frågade familjefadern, en 
arbetare vid järnvägen i Östersund, vad de skulle använda sina pengar till. 
Pengarna sparades till ålderdomen, användes som grundplåt i ena dotterns 
bosättning och som hjälp till den andra dotterns utbildning. Ingen av vin-
narna skulle sluta sitt arbete.⁸³

I samma månad intervjuades »Mannen med 50 000 kronorssedeln«, den 
mystiske vinnaren som väntade ett år med att hämta ut sin vinst. Vinnaren 
visade sig vara en enkel vedhandlare på Södermalm i Stockholm. Trots att 
han hade spelat länge på både svenska och utländska lotterier var han för-
siktig och lite rädd för pengarna. Han tittade på dragningslistan på en gång 
och såg att han hade vunnit, men väntade ändå med att hämta pengarna, 
dels därför att ingen i hans omgivning trodde honom, dels därför att han 
inte riktigt visste hur han skulle göra. Han hade till och med köpt en dekla-
rationsbok för att se hur han skulle komma att skatta för vinsten. När han väl 
hämtade ut pengarna bestämde han sig för att köpa en ny handel.⁸⁴

Husmodern berättar år 926 om en ung nygift man, ett advokatbiträde, 
som hade arbetat mycket övertid men inte fick den ersättning av sin arbets-
givare som han hade räknat med. »Missnöjd gick han hemåt och kom plöts-
ligt vid passerandet av ett försäljningsställe på den tanken: ›Om jag i stället 
skulle pröva min lycka på ett lotteri?‹« Han vann och använde pengarna till 
att skaffa sig en juridisk utbildning och hade sedan fått ett välbetalt arbete.⁸⁵ 
En nästan magisk tro på att man på något sätt har »förtjänat« vinsten med 
egna prestationer, eller att man skulle få den som kompensation för diver-
se lidanden och orättvisor, beskrevs i det dåtida pressmaterialet.⁸⁶ Samma 
föreställning kan ligga bakom den tro som enligt lotteriföreståndaren Otto 
Rooth var mycket vanlig, nämligen att man hade större chans att vinna med 
en lottsedel köpt i kö, än med en som man hade rekvirerat på posten. Att stå 
i kö uppfattades som en sorts prestation som nästan berättigade till vinst.⁸⁷
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Man kan konstatera att tidningsmaterialet visserligen ger oss exempel på 
vinnare som slösar bort det de vunnit på en gång, men i många historier an-
vänds vinsten väl. Pengarna används till studier, för att hjälpa familjen eller 
sparas till ålderdomen och till barnens framtid. Den bild av lotteridrömmen 
som målas upp av veckotidningar, dagspress och skönlitteratur domineras 
trots allt av förnuftiga drömmar och måttfull hedonism.

Konsumtionsforskare har ofta skrivit om konsumenternas appropriering 
(tillägnelse) eller rekontextualisering av varorna. Härmed menas, så som 
jag har beskrivit i delstudien om varuhuset, att konsumenterna i sin använd-
ning av olika varor kan lägga in andra betydelser i varorna än producenterna 
har tänkt sig. Konsumenter är inte nödvändigtvis passiva mottagare av pro-
ducenters budskap. Exempelvis har den franska filosofen Michel de Certeau 
skrivit om »de svagas taktik« genom varornas kreativa reappropriering. Re-
kontextualisering är ett snarlikt fenomen som bland andra antropologen 
Dick Hebdige tydligt har demonstrerat.⁸⁸ I fallet NK finner man prov på så-
dant exempelvis i skolungdomens entusiastiska användning av rulltrappan 
eller i unga hembiträdens »låtsasshopping« i varuhuset.

I lotteriets fall är bilden något mer komplicerad och visar tydligt att re-
kontextualiseringen har vissa gränser. Enligt en ganska allmänt spridd upp-
fattning bland eliten var lotterispelare lättsinniga och strävade efter ar-
betsfria inkomster. Ansvarsfullt tänkande och ekonomiskt förutseende var 
främmande för dem, och därför kunde de inte skilja mellan rätt och fel.⁸⁹ 
Samhällseliten definierade oftast lotterispel genom de värden det ansågs 
strida emot. Samtidigt erbjöds även svenska lotterier, men dessa legitime-
rades genom de allmännyttiga ändamålen som en sorts välgörenhetsinsam-
lingar. De flesta betraktare insåg dock efter de första tillfälliga svenska lot-
terierna att människor inte spelade för att främja dessa kulturella och andra 
behjärtansvärda ändamål. Det var inte för teaterkonstens skull människo-
massan stod i kö när »Dramatiska teaterns lotteri« sålde sina lottsedlar. På 
samma sätt köptes inte avbetalningskontrakten eller vinstdelaktighetsbevi-
sen i premieobligationerna i sparsyfte eller ens därför att man ville hjälpa 
staten. Att allmänheten tolkade dessa sätt att samla in pengar för bestämda 
ändamål som rena lotterier står klart. Men därmed inte sagt att de också 
uppfattade lotterier som motsatsen till ansvarsfull ekonomisk planering, 
arbetsamhet och rättvis fördelning. I stället rekontextualiserade spelarna i 
många av de skildringar som jag hittat det »lättsinniga« lotterispelet så att 
det kom att handla om något annat. För exempelvis Vera von Kræmers tidi-
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gare citerade lärarinna var det en plikt och ett förutseende. För mannen som 
inte hade fått betalt för övertidsarbetet blev lottköpet en rättmätig kom-
pensation för utfört arbete. Reklambladen från 920-talet som jag diskute-
rade tidigare kan mycket väl ha varit en reaktion både på en sådan rekon-
textualisering från konsumenternas sida och på det allmänna ekonomiska 
läget. Approprieringen av lotterispel inom arbetsetikens ram kan inte tolkas 
som en sorts motaktion mot eliternas intentioner, annars en vanlig tolkning 
bland forskare inspirerade av de Certeaus teorier. De värden som i alla fall 
vissa lotterispelare hade lagt in i sitt spelande skilde sig från det som vänta-
des höra till lotterispel, men överensstämde med elitens värderingar i högre 
grad än vad eliterna själva trodde.

Beläggen som jag presenterat för min tolkning består dels av fiktiva be-
rättelser, dels av mer eller mindre ytliga rapporteringar från pressen. Mer 
direkta spår av människors lotteridrömmar är det svårt att finna i det 
historiska materialet.⁹⁰ Ändå tyder materialet på att man måste lägga några 
nyanser till bilden av en normativ moral som skulle ha stått i motsättning 
till spelets vardagspraktik, eller spelarnas upplevelse av lotteriet. Lotteri-
drömmen stod kanske inte nödvändigtvis i kontrast till arbete, möda eller 
pengar som man hade förtjänat, den var inte alltid motsatsen till sparsam-
het och ansvar. Den kunde också ha varit ett sätt att hålla fast vid en vision 
av världen där uppoffringar, möda, lidande och ansvarstagande fick sin be-
löning, och där stora behov måste avhjälpas och lidanden lindras. Lotteri-
drömmen kunde paradoxalt nog handla om en värld som byggde på rätt-
visa, inte på slump.⁹¹

Måttfull hedonism
Jag har i detta kapitel velat belysa arbetsetikens styrka under min undersök-
ningsperiod. Den fanns hos politikerna, vare sig de var lotterimotståndare 
eller lotteriförespråkare, och den verkar ha funnits även hos lotterispelare 
i allmänhet. Lotteriet beskrevs i kritiken stå i skarp motsättning till arbets-
etiken eftersom det var ett alternativt sätt att förvärva pengar. Det visade 
sig att lotteri, omdefinierat i den normativa diskursen till ett sätt att ge ut 
pengar för lite nöje, som en sorts måttlig hedonistisk konsumtion, lättare 
gick att förena med den allmänt dominerande arbetsetiken. I lotterispelets 
praktik verkar dock uppfattningen av lotteri som ett förvärvssätt ha kunnat 
kombineras med drag som förknippades med ett värdesystem som prisade 
asketism, arbete, ansvarstagande och sparsamhet.
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Min undersökningsperiod sträcker sig bara till år 939 då det statliga Pen-
ninglotteriet AB startade. Under denna period gjordes inga sociologiska eller 
statistiska undersökningar av vare sig spelandets omfattning eller spelarnas 
attityder. De levnadskostnadsundersökningar som jag referade till i kapi-
tel 8 var ur detta perspektiv mycket översiktliga. Utgifter för lottsedlar togs 
där upp bara bland »Övriga utgifter«. Det kan dock vara av intresse att av-
slutningsvis diskutera några senare försök (gjorda med varierande grad av 
vetenskapliga anspråk) att kartlägga både spelandet och drömmarnas före-
mål.

Under 940-talet genomfördes en rad Gallupundersökningar om svenskar-
nas vanor och åsikter, vilkas resultat publicerades löpande i Dagens Nyheter. 
I augusti 945 frågade man människor om hur de skulle använda pengarna 
om de vann 00 000 kronor på lotteri. Svaren speglade mestadels sådana 
drömmar som skulle ha kategoriserats som »förståndiga« även av lotteri-
kritiker under 900-talets början. Köp eller förbättring av boende (34 %), att 
kunna betala skulder och skatter (8 %) eller att spara för egen eller barnens 
del (sammanlagt  %) dominerade önskelistan. Få verkar ha angett hedo-
nistiska fantasier. Resor nämndes av jämförelsevis många, 7 %, men bil- och 
båtköp samt inköp av föremål som tavlor, möbler, silver och liknande till 
hemmet drömde bara 2 % om. Ännu mer intressant är att jämföra denna 
lista med svaren på frågan om hur människor använde sina faktiska spar-
pengar. Ändamålen liknade nämligen varandra i de två fallen. Skillnaden 
var att sparpengarna i högre grad var ämnade att skapa en säkerhet inför 
ålderdomen (vilket kanske kan förklaras med att många sparade i pensions-
försäkringar) och inte alls skulle användas till välgörenhet, till skillnad från 
den eventuella lotterivinsten. I lotterivinstens fall fanns också en stor grupp 
osäkra, som inte visste vad de skulle använda pengarna till, vilket av förstå-
eliga skäl inte gällde de faktiska sparpengarna.⁹² Det verkar som om lotteri-
drömmarna ännu i mitten av 940-talet präglades av sparsamhet och mått-
full hedonism.

Men lotteriintresset bestod.⁹³ Tidningen Aftonbladet gjorde en utfråg-
ning av 00 stockholmare om deras spelvanor.⁹⁴ På tidningens fråga svarade 
bara 4 av 00 att de aldrig hade spelat på lotteri. Denna är självklart ingen 
statistiskt tillförlitlig undersökning, men siffran är inte helt orealistisk. I en 
Gallupundersökning i augusti 945 svarade bara 3 % av de tillfrågade att de 
just vid frågetillfället inte innehade någon lott eller premieobligation.⁹⁵ Afton-
bladet frågade stockholmarna om vinstdrömmar. Och svaren känns igen 
från tidigare: Människor ville ha en bättre bostad, få en säkrad ålderdom 
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eller studera, kanske investera i något företag, vilket skulle ge ett mer stimu-
lerande eller mer lönsamt arbete. Några talade om att äntligen få betala sina 
skulder. En ung man ville helst inte vinna utan bara fortsätta att hoppas. Och 
typiskt nog var det just en kvinnlig kontorist som planerade att sluta arbeta 
och »ligga länge på morgnarna«. Drömmarna hade inte förändrats mycket. 
Även den moraliserande attityden fanns kvar hos betraktaren. Så här avslu-
tade skribenten sin artikel:

Penninglotteriet är sålunda en drömfabrik på gott och ont. Vardagen skulle 
säkert bli mycket fattigare för många om den inte fanns. Men kanske skulle 
också den svenska fattigdomen bli mer rakryggad de lyckodrömmar förutan, 
som penninglotteriet varje månad ger ny näring till.⁹⁶



12. Statens spelberoende och lotteriernas ändamål

Ändamålet helgar medlen?
Bör man spela på lotteri? frågade det kristna Svenska Morgonbladet sina 
läsare sensommaren 92. Svenska statens andra premieobligationslån 
släpptes vid samma tid, och detta aktualiserade lotterifrågan i allmänhet. 
Är det värdigt staten att göra så mycket reklam för detta maskerade stats-
lotteri?, var också en fråga tidningen tog upp. Premieobligationer måste 
otvivelaktigen kategoriseras som lotteri, ansåg nämligen redaktionen och 
den var, som jag har visat i kapitel 0, långt ifrån ensam om denna uppfatt-
ning.¹ Frågan om lotteriets berättigande inledde en längre debatt på in-
sändarspalten. Vissa ansåg visserligen att allt lotterispel var av ondo, men 
den dominerande synen verkar ha varit att »[o]m ett lotteri är till ett gott 
ändamål, gör man ju en god gärning genom att köpa en lott, i motsatt fall 
är det naturligtvis orätt att spela«.² Det var då också acceptabelt att an-
ordna ett lotterispel för att med avkastningen främja en behjärtansvärd 
sak. Man kunde naturligtvis tvista om vilka ändamål som var de rätta; en 
insändare ansåg exempelvis definitivt inte att teaterbyggnader och dylikt, 
som de vanliga penninglotterierna finansierade, var lämpliga. Att ända-
målen helgade medlen även i lotteriernas fall verkar vid denna tid ha blivit 
accepterat bland den frikyrkliga publiken. Själva redaktionen visade också 
prov på en liknande attityd. I likhet med andra tidningar publicerade de 
annonser för premieobligationer, inklusive avbetalningsförsäljningen av 
dessa.³

I detta kapitel undersöker jag hur man i pressen och i riksdagen disku-
terade penninglotteriernas ändamål, det vill säga vad avkastningen skulle 
användas till. Detta är intressant dels utifrån frågan hur moraliska och eko-
nomiska värden mättes mot varandra, dels utifrån statens under perioden 
ständigt ökande beroende av lotteriinkomster.
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Lotteri i sig var alltså fel men kunde berättigas med ett gott ändamål, me-
nade Svenska Morgonbladet, det pressorgan som överlag var mest kritiskt 
mot lotterier under hela perioden. De allmännyttiga och behjärtansvärda 
ändamålen hade en viktig roll som moraliska värderesurser när lotterifrågor 
diskuterades. För alla lyckades dock inte det goda ändamålet lösa dilemmat 
mellan ekonomisk vinst och moralisk värdeförlust. I början av seklet var-
nade Karl Staaff för den frestelse de stora penninglotterierna utgjorde för 
staten. Den liberale ledaren uttryckte sig tydligt när han i riksdagsdebatten 
902 redogjorde för sitt ställningstagande till statslotteri. Det skulle vara fel 
att anordna ett statligt lotteri med argumentet att människor hur som helst 
kommer att spela, om inte på det svenska så på det danska lotteriet. Det är 
oärligt om en människa försöker lura en annan människa på pengar även 
om denna ändå skulle bli lurad av en tredje, sade han. Viktigare för samman-
hanget i detta kapitel är hans nästa tanke:

Men det finnes ännu en frestelse. Den förste af de här omhandlade personer 
säger: ››Nåväl, låtom oss icke stoppa penningarne i våra egna fickor, utan låtom 
oss med dem uppmuntra ett allmänt, ett kommunalt, ett fromt ändamål […] ni 
måste väl medgifva att om vi lura denne man, som i alla fall måste blifva lurad, 
och sedan icke stoppa penningarne i våra egna fickor, utan anslå dem till ett 
allmänt, välgörande ändamål, så är ju det hela inte så farligt.‹‹

Men det är fortfarande orätt, hävdade Staaff och resonerade vidare om sta-
tens moraliska ansvar: 

Om det nu skulle vara någon skilnad mellan en enskild man och emellan sta-
ten uti ett sådant fall som detta, så synes det mig, som om skilnaden härvidlag 
skulle bestå deruti, att staten bör känna sig ännu mera förpligtad att icke ingå 
i några slags affärer, hvarigenom den förtjenar på andras okunnighet.⁴

I båda dessa ovanstående exempel diskuteras lotteri ur moraliska aspekter 
och i relation till behållningens användning. Det övergripande temat för 
detta kapitel är återigen moral och lotteri. Uppfattningar om detta aktuali-
serades under min undersökningsperiod ofta i samband med diskussioner 
kring de olika »ändamål« som lotteriernas avkastning skulle användas till. 
Jag tolkar politiska uttalanden och pressuttalanden samt praktiska lösningar 
för utformningen av olika lotterier längs två olika, men i praktiken ofta sam-
manflätade, linjer. Den första tolkningslinjen handlar om kopplingen mellan 
ekonomiska och ideella värden, den andra om sammanhanget mellan indi-
viduellt och kollektivt i lotterifrågan.
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I de tidigare kapitlen har både den moraliserande kritiken och ett eventu-
ellt statslotteris möjliga ändamål berörts. Jag har också diskuterat hur idén 
om allmännyttiga ändamål, bland annat folkpensioneringen, användes för 
att neutralisera det negativa i spelandet och ge det värden som det saknade. 
Men frågan förtjänar en mer allmän och samtidigt mer fördjupad diskussion. 
Materiella och ideella värden har alltså ständigt balanserats mot varandra i 
samband med lotterier. Uppfattningar om dessa olika former av värden kan 
identifieras både på ett individuellt och på ett kollektivt plan. Saken kompli-
ceras därför med att även individens ekonomiska intresse skulle balanseras 
mot kollektivets och den enskildes moral jämföras med statens.

Ekonomiskt och moraliskt värde
Begreppet värde användes ofta i olika betydelser i det tidiga 900-talets 
lotteridebatt. Värde syftade omväxlande på pengar och ideella värden, som 
moral eller kultur: »Genom sin anknytning till tävlingsintresset har totalisa-
torn ett något litet högre värde än lotterispelets renodlade penningbegär.« 
Eller: »[Lotteri]Koncessionerna ha sedan dess utan afbrott aflöst hvarandra 
och för hvarje gång tillgodosett syften af materiellt och allmänt värde.«⁵

För Karl Staaff kunde ekonomiska och moraliska värden inte mätas med 
samma mått. Andra däremot, även sådana som hade samma fördömande 
attityd gentemot lotterier som Staaff, försökte prissätta de moraliska nack-
delarna av ett statligt lotteri och argumenterade för att dessa skulle över-
skrida de ekonomiska vinsterna med ett sådant. Matematikern Ivar Damm, 
författare till en populärvetenskaplig bok om sannolikhetslära utgiven år 
909, pläderade exempelvis mot ett statslotteri genom att tala om moralen 
i denna fråga i termer av ekonomiskt värde.

Och de moraliska skador detta skulle medföra för landet, skulle om man vill för-
söka att ekonomiskt värdesätta även dem – säkerligen motsvara flere än de in-
besparade millionerna. Detta kan ej matematiskt bevisas. Men för den som rätt 
uppfattar, vad det betyder för ett land om dess arbetsföra befolkning är smittad 
av […] »slumpens ande«, […] torde det knappast förefalla tvivelaktigt.⁶

Antropologen Daniel Miller har uppmärksammat begreppet värde (value), 
dess dubbla betydelse i vardagsspråket och de nya insikter som detta kan ge 
för studiet av kulturen och de ekonomiska transaktionernas kulturellt in-
bäddade karaktär. I sina historiska studier om pengarnas mångskiftande so-
ciala innebörd har även Viviana Zelizer berört frågan om värde och värden 



2632. STATENS SPELBEROENDE OCH LOTTERIERNAS ÄNDAMÅL

(value / values). Det jag vill ta fasta på utifrån Millers och Zelizers idéer är 
följande. Miller hävdar att begreppet värde både illustrerar och pekar på en 
fruktbar väg för att lösa upp dualismen mellan de poler som inom de antro-
pologiska vetenskaperna bäst illustreras med motsättningen mellan gåva 
och vara. Värde betyder både pris och det som inte anses kunna prissättas. 
Många har visat att ekonomin och marknaden är socialt och kulturellt in-
bäddade samt pekat på hur strategiska gåvor oftast är. Trots detta, menar 
Miller, har man inte riktigt lyckats överbrygga den grundläggande motsätt-
ningen mellan vara och gåva. Att fokusera på de vardagliga betydelserna av 
begreppet värde hjälper oss besvara frågan var värde kommer ifrån och hur 
det är möjligt att begreppet kan förena så radikalt motsatta innebörder.⁷

Även Zelizer visar att pekuniära och icke-pekuniära värden inte är så 
ömsesidigt uteslutande som de ofta framstår. Hennes undersökningar går 
ut på att demonstrera hur pengar, till synes det ekonomiska utbytets neutra-
la värdemätare, kan laddas med en rad olika kulturella eller normativa inne-
håll. Vissa typer av pengar kan helt enkelt ibland (i moralisk mening) bli mer 
värda än andra. Detta gäller även nittonhundratalets höggradigt monetari-
serade samhälle. För att ta ett enkelt exempel från mitt material har lotteri-
vinst ofta haft ett helt annat moraliskt värde än lön. Något liknande har gällt 
för statens inkomst från spel jämfört med andra intäkter. I vissa fall måste 
ideella värden ändå mätas i pengar, skriver Zelizer, exempelvis vid livförsäk-
ringar, vilket har lett till problematiska och ofta kritiserade kombinationer 
av olika typer av värden genom historien.⁸ Samma är fallet i lotterifrågan. 
Abstrakta ideella värden måste även här uttryckas i pengar.

Till dessa analytiska utgångspunkter hämtade från Miller och Zelizer vill 
jag själv lägga för det första den redan i kapitel 0 berörda relationen mellan 
individ och kollektiv. Föreställningar om värde och värden i lotteriets fall har 
visat sig vara omöjliga att förstå utan att först utreda hur dåtidens aktörer 
såg på förhållandet mellan individuella intressen och individens moral samt 
kollektiva intressen och statens moral.

För det andra vill jag till skillnad från Miller och på ett annat sätt än Zelizer 
lägga vikten på de olika sätt som de samtida aktörerna och kommentatorer-
na har försökt sammanjämka och i praktiken balansera dessa till synes mot-
sägelsefulla poler. Det fanns alltså en tydlig dikotomi på ytan, men om man 
gräver vidare ser man att denna dikotomi i själva verket inte var helt helig 
ens för de samtida. Dessa två punkter hänger dock ihop, eftersom samman-
jämkningen av ekonomiska och moraliska värden skedde i lotterifrågan, ofta 
med hjälp av individ-kollektiv relationen.
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Motsättningen mellan pekuniära och ideella (kulturella, moraliska m.m.) 
värden var inte så påtaglig i praktiken som i diskursen (det allmänna sam-
talet) om varukonsumtion och spel. Jag har tidigare visat att i varuhuset NK 
försökte ledningen jämka samman kommersiellt med finkulturellt genom 
att höja kommersens kulturella status (vilket självfallet kostade pengar). Just 
denna strävan väckte starka reaktioner under varuhusets tidiga år. Under 
åren efter sekelskiftet framstod det som löjeväckande eller i alla fall anmärk-
ningsvärt att ett varuhus anordnade utställningar och inbjöd skolklasser för 
att beskåda varorna. Denna uppfattade motsättning mellan pengar (pekuni-
ära värden) och finkultur (ideella värden) har i själva verket ofta varit grun-
den för den långlivade moraliserande synen på konsumtion i allmänhet.

Dagens forskare har påpekat att kulturen (i sin breda, antropologiska be-
tydelse) varken bör ses som marknadens kontext eller som dess motpol. 
Kultur, liksom moraliska värderingar, skapas ofta genom just de ekonomiska 
transaktionerna.⁹ Redan i kapitel 0 har visats att denna dagens akademi-
kers tolkning kanske inte är så olik de dåtida aktörernas praktiska hantering 
av lotterifrågan som dåtidens explicit uttryckta värdeomdömen antyder. I 
frågan om att ansvarsfullt planera för eller drömma om framtiden har ut-
gångsproblemet för politikerna varit just den stora kontrasten mellan lotteri-
drömmar och sparsamhet. Dessa motsatta poler försökte man dock med-
vetet kombinera, exempelvis genom premieobligationerna. Kombinationen 
hade flera olika varianter, antingen planerade eller praktiskt genomförda, 
såsom räntelotteri eller lotteri till förmån för ålderdomspensionering. Men 
satsen att »ideella och rent materiella intressen kunna och böra understun-
dom gå hand i hand«¹⁰ var lika problematisk att hävda utåt som det var att 
välja antingen den ideella eller den materiella sidan. Här undersöker jag allt-
så dåtida föreställningar om vilka ändamål som borde gynnas av lotterier, 
och hur man tänkte om lotteriers berättigande ur moralisk synvinkel. Jag gör 
detta genom att söka efter uppfattningar om värde både i ekonomisk och i 
moralisk mening. Det som gör lotterifrågan särkilt intressant för en sådan 
frågeställning är att värde i olika bemärkelser diskuterades uttryckligen i 
riksdagen och i pressen.

Moral och ekonomi vägdes hela tiden mot varandra i lotterifrågans hante-
ring, inte bara i frågan om ändamålet. De praktiska planerna för ett eventuellt 
statligt lotteri – antalet lottsedlar och antalet vinster, det relativa vinstvärdet, 
beskattningen och formen för dragningarna med mera – utformades uti-
från både ekonomiska och moraliska överväganden. En sådan praktisk fråga 
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gällde den högsta vinsten. Jag har i kapitel 0 och kapitel  visat att de största 
moraliska farorna med lotteriet representerades dels av lotteridrömmarnas 
förmodade »felaktiga« framtidsplanering, dels av lottsedelns löfte om arbets-
fria inkomster. Då har jag diskuterat uppfattningar om penningvinster kontra 
varuvinster som ett moraliskt problem. Hur stor den högsta vinsten skulle 
vara i de svenska lotterierna och i ett statslotteri var också en laddad fråga. 
Högre vinster ansågs som mer konkurrenskraftiga gentemot de utländska 
lotterierna, men måttligt tilltagna vinster betraktades å andra sidan som mer 
moraliska. Lotteriutredaren Charlier ville 922 hitta den rätta balansen.¹¹ Frå-
gan diskuterades särskilt av 935 års sakkunniga och i de remissyttranden 
betänkandet gav upphov till. De sakkunniga ville ha en lägre summa, 50 000 
kronor, och fler måttliga vinster.¹² En vinst på 00 000 kronor menade de 
utgjorde »ett alltför frestande lockbete«. De flesta remissinstanser föreslog 
dock att statslotteriet skulle behålla de befintliga lotteriernas 00 000-kro-
norsvinst. Och det blev denna senare linje propositionen till slut valde. En 
sänkning av högsta vinsten »även om det ur etisk synpunkt möjligen kunde 
anses motiverat – vore mindre välbetänkt«, skrevs det. Det gällde nämligen 
att stärka de svenska lotteriernas konkurrenskraft gentemot de utländska, 
särskilt det danska lotteriet där den högsta vinsten var 250 000 kronor.¹³

En annan moralisk-ekonomisk stridsfråga var lottpriset. Även detta har 
jag berört ovan, i kapitel 8. Billiga insatser gör lotteriet mer populärt och 
lottsedlarna lättare att sälja, men de lockar också människor som egentligen 
inte har råd att spela. I betänkandena 922 och 937 föreslogs s.k. halvlotter 
för 5 kronor, men det förverkligades till slut inte.¹⁴ Lottpriset och vinstsum-
man var sådana aspekter av lotteriets utformning som handlade om mora-
lisk skadebegränsning. En annan aspekt, nämligen »det allmännyttiga ända-
målet«, kunde däremot uppfattas som en verklig moralisk värderesurs.

Statens värdighet är förmer än pengar. Den första perioden.
År 896 beviljade regeringen koncession för ett penninglotteri till förmån 
för Stockholmsutställningen 897. Detta var i princip ett undantag från det 
gällande förbudet mot lotterier. Då hade det inte anordnats något penning-
lotteri i Sverige på mer än femtio år.¹⁵

Ett stort lotteri planerades med 350 000 lotter à 20 kr. Hellotterna skul-
le delas upp i fyra femkronorslotter, gällande fyra dragningar i rad. I varje 
tjugokronorslott skulle tjugo inträdesbiljetter till utställningen ingå. Detta 
första försök att anordna ett stort penninglotteri blev dock ett fiasko. 



266 DEL III: PENNINGLOTTERIER I SVERIGE 897–939

Koncessionens innehavare, en affärsman vid namn T. Kugelman, visade sig 
sakna tillförlitlig bankgaranti och hade räknat med en alldeles för stor andel 
för att täcka omkostnaderna och sin egen vinst. Dessutom fanns det ingen 
bestämmelse som förbjöd honom att ta ut överpriser på lottsedlar till de se-
nare dragningarna. Tidningarna skrev om svindel, korruption och skandal. 
Den allmänna upprördheten ledde till att Kugelmans koncession drogs in. 
Men lotteriidén var för bra för att släppas.¹⁶

Ett nytt lotteri drogs genast i gång, och nu med större försiktighet. Det 
initierades av en grupp affärsmän från Stockholms börs. Ett konsortium av 
sex personer lämnade in en ansökan och beviljades koncession för ett nytt 
lotteri. Konsortiet bestod av bankdirektörerna Louis Fränckel och Edvard 
Heckscher, bankiren Carl Cervin och grosshandlarna Pehr Wikström och 
John Lovén. Bankgaranti anskaffades och en rimligare vinstplan utarbetades. 
Vid detta första lotteri delades enbart 47 % av intäkterna ut som vinster, om-
kostnaderna hölls ned till ett minimum och resten av pengarna gick direkt 
till utställningen. Den högsta vinsten sattes till 50 000 kronor och lottsed-
larna, 00 000 per dragning, kostade 0 kronor. Tre dragningar anordnades 
under 897. Lotteriets föreståndare och ansvarig för allt det praktiska arbete 
som ett sådant lotteri innebär blev tjänstemannen Otto Rooth. Utställnings-
lotteriets expedition flyttade in i lokaler i Konstakademins hus på Freds-
gatan 32, senare 2.¹⁷ Det tillfälliga lotteriet skulle bli början till en stående 
lotteriinstitution, men detta var långt ifrån självklart 897. Allmänhetens in-
tresse för Utställningslotteriet 897 var »oerhört«, mindes Otto Rooth 25 år 
senare.

[M]assor av människor stodo i kö och posten överhopades med rekvisitioner. 
Penningar inströmmade i en sådan mängd att vi måste använda alla pappers-
korgar och skicka ut i staden efter nya sådana för att lägga sedlar uti. Bord och 
lådor räckte inte alls för den väldiga sedelströmmen.¹⁸

Lotteriintäkterna, dessa pengar som i Rooths berättelse på grund av sin 
mängd framställs som nästan overkliga och på samma gång mycket påtagli-
ga, gav upphov till många diskussioner. Var pengarna kom ifrån och vart de 
skulle gå definierades både i ekonomiska och i moraliska termer.

Innan det riktiga lotteriet drogs igång hade även Kugelmans firma hun-
nit göra en viss reklam för utställningslotteriet. Han skickade ut ett cirkulär 
till pressen. I denna text fick ändamålet en framträdande roll. Redan titeln 
»Ett utställningslotteri« antydde att det var utställningen som var viktig, 
inte spelet. På en och en halv sida argumenterades det sedan för Stock-
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holmsutställningens förtjänster. Den var viktig för landets industri, handel 
och turisttrafik och skulle komma att placera Sverige bland de stora kultur-
länderna. Lotteriet nämndes först mot slutet och framställdes då på grund 
av dess behjärtansvärda ändamål som »en hederssak för den svenska na-
tionen«. Visserligen skulle »hypermoralisterna« komma att kritisera lotte-
riet. Men alla förnuftiga (»sundt och sansadt tänkande«) människor skulle 
komma att inse att det handlade om en fosterländsk gärning och ett gott 
syfte. Ändamålet, inte spelet, hamnade i fokus, åtminstone i retoriken. Den 
högsta vinsten nämndes naturligtvis därefter också, men i samma mening 
upprepades att utställningen skulle erhålla betydande belopp.¹⁹

Ändamålet placerades ofta i första rummet även vid direkt påföljande lotte-
rier, i alla fall i reklam och offentliga uttalanden. Efter utställningslotteriets 
tre dragningar beviljades ett nytt lotteri för Nordiska museet med samman-
lagt nio dragningar mellan åren 898 och 902. Även från detta lotteri har det 
bevarats ett informationsblad, förmodligen ämnat för pressen. Här betona-
des också först det fosterländska ändamålets vikt och sedan vinstutsikterna.²⁰ 
Nästa penninglotteri, till förmån för Dramatiska teatern, löpte sedan från 
oktober 902 till början av 909 med först tre, sedan fyra dragningar om året 
(sammanlagt 2 dragningar). Sedan följde lotteriet för Idrottens främjande, 
som bland annat användes för att finansiera byggandet av Stadion och an-
ordnandet av de Olympiska spelen i Stockholm. Behållningen som tilldelades 
dessa ändamål minskade procentuellt men ökade i absolut värde. Den andel 
som återbetalades i form av vinster till spelarna höjdes nämligen till 60 % 
redan år 898 och efter bara några dragningar sattes den till 70 %, en andel som 
i princip förblev gällande under de kommande åren. Efter stämpelskattens in-
förande 97 minskade denna andel till 63–64 % (se tabell i Bilaga). Trots en re-
lativ minskning av andelen som tillföll lotteriets förmånstagare, ökade lotteri-
bidragens summa ständigt eftersom alltfler dragningar beviljades.²¹

För licenslotterierna till förmån för Dramatiska teatern, Idrottens främ-
jande med flera tecknade ett antal »vederhäftiga personer« garanti. Dessa 
var inte bara förmögna utan också välkända personer som i princip garan-
terade att vinsten skulle betalas ut, men i praktiken var deras namn framför 
allt en garanti för lotteriets ädla syften. Bland de första lotteriernas garan-
ter finner man exempelvis Nordiska Kompaniets direktörer Josef Sachs och 
Karl Lundberg, bokförläggaren K. O. Bonnier och riksdagspolitikern friherre 
Carl C-son Bonde.²²

Lotteriernas expedition var i praktiken densamma, men bytte namn när 
nya lotterier startades. Nordiska museets lotteri blev Dramatiska teaterns 
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lotteri och sedan efter 909 Idrottslotteriet. Namnet framträdde tydligt i alla 
annonser och på lottsedlarna som också illustrerades med en bild med an-
knytning till det avsedda ändamålet. Idrottslotteriet fick skriftligen ansöka 
om att överta Dramatiska lotteriets lokaler, kontorsinventarier och perso-
nal.²³ De olika lotterierna för de olika ändamålen hölls isär både till namnet 
och i administrationen.

Kommitterade för de olika lotterierna var olika, och i princip drevs varje 
lotteri av den institution eller förening som beviljades koncessionen. Kon-
cessionsinnehavaren utsåg kommitterade som ansvarade för lotteriet, och 
de kommitterade utsåg i sin tur kommissionärer för lotteriets praktiska 
skötsel. Från 920 ändrades bestämmelserna så att både kommitterade och 
lotteriets föreståndare skulle godkännas av handelsdepartementet efter för-
slag från mottagaren av lotterimedel.²⁴ I praktiken organiserades penning-
lotterierna under hela perioden mellan 897 och 938 av en och samma lot-
teriexpedition, under Otto Rooths ledning fram till 936 då hans son Harald 
Rooth tog över. Lotteriernas skötsel kontrollerades fram till 920 av Över-
ståthållareämbetet och därefter av Handelsdepartementet.

Samma lotteriexpedition och samma typ av penninglotteri kallades allt-
så olika beroende på ändamålet. Utställningslotteriet, Dramatiska teaterns 
lotteri eller Idrottslotteriet blev väletablerade namn som inte bara trycktes 
på lottsedlar utan faktiskt användes i benämningen av lotterierna. Dessa 
ändamål var alltså mycket väl kända och kallades för »allmännyttiga«, »be-
hjärtansvärda«, även »fosterländska« i administrativa och politiska sam-
manhang liksom i pressen.²⁵ Men helt okontroversiella var de naturligtvis 
inte. Lotteriernas ändamål blev en del i förhandlingar som gick ut på att 
åstadkomma rätt balans mellan moraliska och ekonomiska värden. Två olika 
typer av kritik formulerades mot de allmännyttiga ändamål som penning-
lotterierna finansierade.²⁶

För det första ansågs vissa ändamål vara alltför viktiga för att kopplas 
ihop med lotteri. Jag har tidigare citerat Karl Staaffs syn på saken, att ett 
gott ändamål bara var ännu en »frestelse« som hjälpte till att dölja det mora-
liskt förkastliga i att anordna lotterier. När riksdagen diskuterade ett eventu-
ellt statslotteri till förmån för folkpensioneringen var det fler än Staaff som 
tyckte att det visserligen var ett mycket viktigt ändamål, men att det borde 
finansieras av andra medel än av lotterier (se kapitel 0). Vissa ändamål var 
helt enkelt för ädla för att bekostas av det tvivelaktiga lotteriet. I tidnings-
artiklar från 900-talets första år stöter man ofta på uttalanden som visar att 
pengar och pengar inte var samma sak och att lotterimedel inte hade högt 
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anseende. Värde i ekonomisk betydelse jämfördes uttryckligen med ideella 
värden. I Svenska Dagbladet debatterades 905, i spalten »Fria uttalanden«, 
ett »Penninglotteri för vår flotta?«, ett förslag för tiden efter att teaterlotte-
rierna skulle löpa ut. Två av de tre svar som publicerades hävdade att det 
var fel att finansiera sådana fosterländska angelägenheter med ett lotteri. I 
ett inlägg föreslogs frivillig insamling i stället för att »ockra på girigheten«. 
Det kanske inte skulle bli lika mycket pengar, men »detta belopp blir dock 
så att säga af ett vida högre kvalitativt värde därigenom att det kommer från 
hjärtan, hvilkas rena fosterlandskärlek häri tagit sig uttryck«.²⁷ Med andra 
ord sägs det här att man med en frivillig insamling i stället för lotteri skulle 
få visserligen mindre, men »bättre« pengar. Detta eftersom bidragsgivarna 
själva inte motiverades av eget ekonomiskt intresse.

Patriotism var annars ett argument som användes både i riksdagen och 
i pressen för svenska lotterier i allmänhet och ett svenskt statslotteri i syn-
nerhet. Vissa uppfattade det uttryckligen så att om ett svenskt statslotteri 
infördes skulle dess spelare inte bara drivas av »vinningslystnad« utan även 
av fosterlandskärlek. Det hävdades att det i alla fall kändes bättre att Drama-
ten stod i Stockholm och inte i Köpenhamn; teatern kunde nämligen byg-
gas tack vare att det funnits ett svenskt lotteri som folk kunde välja i stället 
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för det danska.²⁸ Men flera av dem som använde sig av patriotism i sin argu-
mentering för lotterier ansåg ändå att de befintliga penninglotteriernas ända-
mål inte var viktiga nog. Detta var det andra sättet att angripa lotteriernas 
ändamål.

Hvart går då vinsten? […] jag kan icke annat än återigen påpeka det att vins-
ten går till sådana ändamål, som största delen av svenska folket inte har någon 
nytta af, till sport och sådant som jag åtminstone räknar som struntsaker.²⁹

Vi skola nog få bevittna, att man med lotterimedel bygger den ena teatern 
efter den andra, och jag undrar just, om vi icke skola få se, att vi få ett lotteri 
för åstadkommande av ett tivoli här i Stockholm. […] jag vill icke vara med på 
sådana lotterier, utan jag vill att vinsten skall gå till det allmänna.³⁰

Dessa debattörer efterlyste ändamål som gynnade bredare grupper av de 
spelande, helst hela folket. Lotteripengarna borde alltså finansiera tyngre 
vägande syften än de då befintliga lotterierna gjorde. Sådana ändamål kunde 
vara olika, allt från tuberkulosvården till egnahemsbygget eller ålderdoms-
pensioneringen. Huvudsaken var att de skulle användas för lösningen av 
angelägna samhällsfrågor. Annars kunde inte den moraliska vinsten tillgodo-
göras. En statslotterivänlig men arg insändare i Svenska Dagbladet formu-
lerade redan 908 liknande tankar som de ovan citerade politikernas: »Vins-
ten af ett lotteri bör tillfalla välgörande, allmänna ändamål. Först då blifva 
lotterierna moraliskt försvarliga, om man nu kan tala om moral i denna 
humbugstid.«³¹

Sådana resonemang om breda, allmänna ändamål kritiserades i sin tur 
på två olika sätt. Det första har nyss nämnts: Fosterländska ändamål kunde 
anses vara för »fina« och viktiga för att finansieras av lotterimedel. Vissa 
ansåg allmänt att även det nationalekonomiska argumentet, alltså att sta-
tens inkomster skulle öka med ett statslotteri, kunde kritiseras på liknande 
grunder. Det var under statens »värdighet« att skaffa fram pengar genom 
statslotteri, hävdade lotterimotståndare upprepade gånger i riksdagen.³² I 
ett debattinlägg i Svenska Dagbladet 907 uttryckte svenska generalkonsuln 
i Köpenhamn, Adolf Berencreutz, samma typ av protest mot ett lotteri dri-
vet av staten: »Statens värdighet och ära är för mer än pengar.«³³ Denna 
linje ansåg alltså att de moraliska och de ekonomiska värdena egentligen 
inte kunde jämföras. Om staten behöver pengar borde dessa skaffas fram 
på andra, mer etiska sätt än genom ett statslotteri. Därför bör inte heller in-
stitutioner som egentligen borde få statsbidrag beviljas lotterimedel. Staten 
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kunde då bli ekonomiskt beroende av lotterierna. Teatrar och idrott passade 
enligt detta sätt att se mycket bättre som lotterimedlens mottagare.

En annan kritik mot att se viktiga ändamål som moraliska värderesurser 
byggde på en motsatt uppfattning om de spelandes motiv. Här bedömdes 
pengarnas moraliska värde utifrån var de kom ifrån, inte vad de användes 
till. Flera skeptiska röster i riksdagen och i tidningar uttryckte tvivel ifråga 
om de enskildas motivation: Hur behjärtansvärda och tilltalande de olika 
lotteriändamålen än är så kommer människor att spela för att vinna pengar 
för att förverkliga sina materiella drömmar och inte för att främja ett ide-
ellt syfte. Därför kommer spelet på utländska lotterier att fortsätta även om 
ändamålet i det svenska lotteriet presenteras i en patriotisk inramning:

Nog tror jag på skåningarnas fosterländska sinnelag, men det är nog i alla 
fall närmare från Malmö till Köpenhamn än från Malmö till Stockholm, och 
pengar äro pengar under alla omständigheter.³⁴

Kring 920 var både politiker, lotteriarrangörer och pressen överlag på det 
klara med att människor egentligen inte spelade på lotteri för att gynna 
något nyttigt ändamål. Samtidigt var framför allt politiker och även lotteri-
bidragens mottagare fortfarande angelägna om att upprätthålla skenet av 
ett visst moraliskt inslag i spelet. Särskilt tydligt blev detta i fråga om pre-
mieobligationerna (se kapitel 0). Här kunde man med ny kraft betona det 
goda ändamålet, som annars bleknade så mycket i de vanliga penninglotte-
rierna. Stockholmstidningen pekade i en ironisk artikel på det kontroversi-
ella i statens strävan att framställa premieobligationerna som ett etiskt god-
tagbart lotteri:

En god medborgare har ingalunda fullgjort sina plikter med att betala skatt till 
kronan och kommunen, till systemet och monopolet, han måste också köpa 
premieobligationer. Det är visserligen inte riktigt moraliskt, ty lotteri hör lik-
som brännvin och tobak till de ting från vilka en rättskaffens man håller sig 
fjärran, men en samvetsgrann person offrar glatt även de etiska värdena på 
fosterlandets altare. Gagnar det staten slår han till.

Det som skribenten anspelar på här är den motsägelse som utgör själva 
kärnan för detta kapitel: Trots att det i allmänhet ansågs vara principiellt 
omöjligt att sammanjämka moraliska och ekonomiska värden gjordes detta 
ständigt i lotterifrågan. Citatet illustrerar också att detta skedde genom 
kopplingen mellan individuella och kollektiva intressen. Premieobligatio-
nerna marknadsfördes ju, både som lotterisubstitut och som en insats för att 



272 DEL III: PENNINGLOTTERIER I SVERIGE 897–939

hjälpa staten. Artikelförfattaren pekade på det paradoxala i detta: Det gjor-
des till en medborgerlig moralisk plikt att bli omoralisk.

Att denna logik ändå fungerade i praktiken berodde på att även indivi-
den hade något att vinna, inte bara kollektivet. Individen förlorade visser-
ligen ekonomiskt på lotterispel, och enligt den då gällande allmänna upp-
fattningen även moraliskt. Den moraliska förlusten kompenserades av den 
moraliska vinsten av att man stödde staten. Behållningen för individen blev 
drömmarna. Så fortsätter Stockholmstidningen:

Men lotterispelet har sin charm också. Före dragningen går jag med de ljus-
aste förhoppningar och bygger luftslott med många rum och djupa källare […] 
och denna verksamhet har uteslutande glada sidor. När sedan dragningen har 
varit, är jag inte rikare än förut och har sålunda tillfälle att fortsätta den ange-
näma sysselsättningen. Sådant är poesi och ger mera godt lynne än att gå med 
en upp- och avskrivningsbok i bröstfickan och ha aktier i ett kassavalv.³⁵

Hur man än argumenterade för viktiga och mindre viktiga ändamål, visar 
»ändamålstänkandet« på en vilja att rättfärdiga lotteriet. Man kan ställa 
frågan ifall lotteriet tillkom för ändamålets skull eller tvärtom. Å ena sidan 
framställdes licenslotterierna för olika kulturella ändamål som penning-
insamlingar på privat initiativ. Å andra sidan kunde staten genom dessa 
lotteritillstånd för »behjärtansvärda« ändamål skapa etiskt försvarbara 
speltillfällen inom Sverige och kanalisera det folkliga lotteriintresset. De 
månatliga licenslotterierna beskylldes dock, för det första, för att finansiera 
»onödigheter« eller medelklassens nöjen, såsom teatrar och operahus, med 
småfolkets pengar.³⁶ För det andra kritiserades planer på att staten skulle 
profitera på lotterierna mer direkt, antingen genom att överföra hela eller 
en del av lotteriintäkterna till statskassan, eller genom att låta pengarna gå 
till viktiga sociala ändamål (som folkpensioneringen). I det senare fallet 
kunde lotteriet framställas som en orättvis beskattning, och faran för sta-
ten var att den skulle bli beroende av lotteriintäkter och aldrig kunna göra 
sig fri.³⁷ Penninglotteriernas utveckling under mellankrigstiden gick precis 
i denna riktning.

Ändamålet som försvann. Den andra perioden
Lotterierna har blivit »en viktig kulturfaktor«, konstaterade Aftonbladet år 
92.³⁸ Tidningen menade att allmänna kulturella ändamål till stora delar 
finansierades av lotterimedel. Lotterierna omsatte under år 920 mer än 
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5 miljoner kronor, och behållningen som gick till dessa kulturella syften var 
3,5 miljoner kronor.³⁹ Vid det laget var s.k. lotterimedel en nödvändig för-
utsättning för flera kulturella institutioners överlevnad eller tillkomst. Det 
handlade inte längre om engångsföreteelser, om penninginsamling för sär-
skilda tidsbegränsade syften. Operan och Dramatiska teatern hade under 
åren fått stora belopp, liksom teatrar i Malmö och Göteborg. Stockholms 
konserthus och Stockholms högskola var också mottagare av lotterimedel, 
liksom en rad större och mindre föreningar, organisationer och även en-
skilda forsknings- och utställningsprojekt. År 927 bildades den så kallade 
Humanistiska fonden som enligt Kungl. Maj:ts resolution tillfördes regel-
bundna bidrag från lotteriernas behållning i syfte att bygga upp en fond vars 
avkastning sedan finansierade olika ändamål inom de humanistiska veten-
skaperna.⁴⁰

Samtidigt med att lotteripengarna gjordes alltmer oumbärliga, genom att 
de blev ett stående inslag i kulturella institutioners budget, blev kopplingen 
mellan de specifika ändamålen och den lotterispelande allmänheten allt-
mer osynlig. Lotterimedlens mottagare under de första lotterierna ansökte 
och beviljades flera lotteridragningar. Ansökningarna om lotteritillstånd be-
handlades av olika departement beroende på ändamålets art. Det handlade 
om välkända ändamål, och lotterierna marknadsfördes med mottagarinsti-
tutionernas namn. Människor köpte Utställningslotter, Dramatenlotter eller 
väntade på dragningen i Idrottslotteriet. Även om lotteriernas popularitet 
med all sannolikhet inte berodde på entusiasmen att stödja dessa ändamål, 
var det allmännyttiga ändamålet uppenbart för alla. Detta system luckrades 
dock i praktiken upp så småningom.

För det första ackumulerades ändamålen. Fler och fler dragningar an-
ordnades, och under 90-talet började det bli svårt att hålla reda på vilket 
ändamål den just då aktuella dragningen gynnade. Lotteriernas expedition 
började från cirka 99 att kalla sig rätt och slätt för »Lotteriexpeditionen« i 
stället för att uppta den aktuella mottagarinstitutionens namn. De »behjär-
tansvärda« ändamålen bleknade i spelets vardag.⁴¹

Nästa steg i denna riktning var när institutioner och föreningar bevilja-
des delar av en dragning i stället för hela dragningar. Septemberdragningen 
år 922 anordnades till förmån för Stadion och Konsertföreningen i Stock-
holm. Ett år senare gick behållningen av septemberdragningen till Fredrika 
Bremerförbundet, Konsertföreningen i Stockholm och Södra Sveriges för-
ening för sjuksköterskehem. Detta system blev kutym under 920-talet och 
hängde samman dels med att lotteriernas omsättning ökade, dels med att 
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lotteriärendenas handläggning omorganiserades. Alla lotteriärenden, gäl-
lande varulotterier eller penninglotterier, mestadels ansökningar från olika 
institutioner och föreningar, hänvisades till handelsdepartementet, efter att 
förut ha handlagts på olika departement. Statens möjlighet att »övervaka 
den privata lotterirörelsen« ökade därmed.⁴²

Från andra hälften av 920-talet beviljades som regel bestämda summor 
från en viss lotteridragning, och inte längre rätten att anordna ett lotteri, men 
fortfarande markerade man de viktigaste ändamålen på lottsedeln. Även i 
sammanhanget små summor delades nu ut. Exempelvis beviljades »Sällska-
pet för arbetsflitens främjande« 5 000 kronor från sjunde dragningen år 930, 
samtidigt som Ingenjörsvetenskapsakademin fick 35 500 kronor och Nord-
iska museet 205 000 kronor, bland flera andra ändamål.⁴³ Under trettiotalet 
behandlades ansökningarna halvårsvis, då den samlade avkastningen av sex 
lotteridragningar delades upp bland de beviljade ansökningarna.⁴⁴ Den till 
synes oförändrade lotteriorganisationen hade alltså i praktiken genomgått 
en märklig utveckling. Kring 900 beviljades enskilda sällskap undantag från 
lotteriförordningen och fick rätten att anordna ett lotteri till förmån för vissa 
allmänt kända ändamål. Allt skedde på privat initiativ och staten hade bara 
en kontrollfunktion. Denna kontroll blev allt mer omfattande, och under 
930-talet delade regeringen helt enkelt ut pengar ur lotteriintäkterna.

Förändringen avspeglades mycket tydligt i lottsedlarnas grafiska utform-
ning. Lottsedlarna i Nordiska Museets lotteri och Dramatiska teaterns lot-
teri illustrerades båda med bild på respektive byggnader. På Nordiska Mu-
seets lott ser man dessutom riksvapnet, och på Dramatenlotten avbildades 
även teaterkonstens musa Thalia. Lottsedlarna gavs ut av Nordiska Museets 
styrelse respektive Aktiebolaget Dramatiska teaterbyggnadskonsortiet, och 
vinsterna kunde lösas ut hos Nordiska Museets lotteriexpedition, Fredsga-
tan 2, respektive Dramatiska teaterns lotteriexpedition på samma adress. 
En lottsedel från 925 bär namnet »Lotteriet för Svenska Röda korset och 
Norrländska kulturella ändamål«. Vinsterna betalas ut av Lotteriexpeditio-
nen, Fredsgatan 2. Och ansvariga för lotteriet kallas helt enkelt »Lotteriets 
kommitterade«. År 935 kallas lotterna i alla dragningar för »Penninglotte-
riet för kulturella m.fl. ändamål«. Lottsedlarna blev likadana och ändamå-
let markerades inte längre.⁴⁵ Från den enskilde spelarens perspektiv var det 
nu svårt att ens uppehålla skenet av att lotteriet skulle vara någon sorts väl-
görenhet eller ideell penninginsamling. Den upplevda kopplingen mellan 
lotterispel och ändamålet försvann i praktiken, även om pengarna fortfa-
rande användes till dessa ändamål.
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Penninglotternas allmännyttiga ändamål blev alltmer osynliga för spelarna. 
Lottsedlar från 898, 925 och 935. Svenska Spels arkiv.
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Statens inkomster av lotteriet ökade också under denna period. I början 
av seklet hade statsverket inte några direkta ekonomiska fördelar av lotteri-
erna mer än vinnarnas inkomstskatt. År 97 infördes dock stämpelskatt på 
lottsedlar, tio öre för varje krona, vilket höjdes till det dubbla 927. Redan 
detta gav intäkter i miljonklass. År 928 infördes en särskild vinstskatt på 
lotterivinster (0 % av alla vinster över 25 kronor som betalades av lotteriets 
anordnare). I gengäld befriades vinnarna från plikten att betala inkomstskatt 
och kommunalskatt för sina lotterivinster. Från 933 betalades dessutom en 
del från lotteriets behållning direkt till statskassan.⁴⁶

Det tidiga 900-talets garantitecknare, de 30–50 »vederhäftiga personer« 
som med sina namn och pengar garanterade för allmänheten att dragning-
arna och vinstutdelningen skulle gå klanderfritt till, ersattes nu med enbart 
bankgaranti.

Dessa förändringar i lotteriväsendet var principiellt små, men i praktiken 
mycket stora. Resultatet blev att medan ändamålet med lotterierna gjordes 
alltmer osynligt för spelarna, blev både stora kulturella institutioner och 
staten beroende av lotteriinkomsterna. Det var alltså samma typ av lotteri 
som distribuerades från samma kontor och gynnade samma typ av kultu-
rella ändamål. Skillnaden var att man under 930-talet inte ens låtsades att 
det handlade om enskild välgörenhet. Den moraliska motiveringen för lot-
terispel blev nu ohållbar medan lotteriets ekonomiska värde – både för sta-
ten och för mottagarna av lotterimedlen – hade ökat.

Första Kammarens debatt om statslotterifrågan år 935 speglar en upp-
givenhet vad gäller de moraliska aspekterna. Under trettiotalet hade Första 
Kammarens motstånd förhindrat alla motioner om ett statslotteri att gå ige-
nom, men detta år var tonen i kammaren förändrad. Flera före detta statsråd 
(två f.d. chefer för handelsdepartementet, dit lotteriärendena hörde, samt 
en före detta statsminister) tog till orda och gav sitt stöd till lotteritanken. 
Alla dessa hade varit motståndare till lotteriet förr, men nu erkände de att 
man nog måste ge efter för den praktiska utvecklingen och släppa de mo-
raliska kraven.

Före detta frisinnade handelsministern (930–932) David Hansén sade 
sig tidigare ha »med intensitet gått emot« lotteriförslagen av moraliska skäl. 
»Men vi har prutat av på denna moraliska synpunkt«, ansåg han nu: Sta-
ten drev ett lotteri redan genom premieobligationerna. Statlig reklam upp-
muntrade allmänheten att »köpa obligationer, som inte förränta kapitalet, 
men som ge spelets lockelse«. Tippningen hade sanktionerats och kulturlot-
terierna hade förvandlats till ett »maskerat« statslotteri. »Jag måste därför 
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säga, att när utvecklingen tagit sådana former, att det är en ren fiktion och 
ingen realitet, att vi inte ha statslotteri, så är det knappast riksdagen värdigt 
att upprätthålla detta camouflage.«⁴⁷ Hans kollega, före detta handelsminis-
tern Nils Wohlin (statsråd i två högerregeringar, handelsminister 923–24 
och finansminister 928–929), argumenterade i princip på samma sätt,⁴⁸ 
liksom före detta statsministern Hjalmar Hammarskjöld, som dessutom gav 
en insiktsfull analys av lotteriernas utveckling sedan början av seklet. Pen-
ninglotteriernas historia visar, menade han, »hur en tämligen obetydlig och 
oskyldig början kan leda till något annat under tidernas lopp«.⁴⁹ Även tunga 
namn inom vänstern, och tillika före detta lotterimotståndare, som Fredrik 
Ström och Carl Lindhagen, anslöt sig till de ovannämnda talarna. Lindhagen 
hade vid två tillfällen, 94 och 95, motionerat för förbud mot penninglot-
terier genom internationella förhandlingar.⁵⁰ Ström hade bara några år tidi-
gare i riksdagen pläderat mot statslotteri. Att försöka täcka sina utgifter med 
hjälp av ett lotteri, hävdade Ström 93, kunde inte anses »staten värdigt« 
hur dåliga tiderna än var.⁵¹

Dessa före detta lotterimotståndare var nu överens om att de moraliska 
argumenten inte längre hörde hemma i lotteridebatten, på grund av lotteri-
väsendets faktiska utveckling. De ekonomiska argumenten för ett statslotteri 
blev däremot starkare. Det konstaterades att staten behövde pengarna nu 
och helt enkelt inte längre kunde slopa alla lotterier. Det handlade nämligen 
om mycket mer pengar än i början av seklet. Att ett statslotteri dessutom 
skulle tillgodose »den svenska allmänhetens önskan« var ett sekundärt skäl, 
nämnt av Wohlin. Ett moraliskt argument för lotteriet presenterades ändå 
av Hansén, men inte som något avgörande utan som en sorts bonus. Han 
återkom till idén som hade diskuterats livligt drygt 20 år tidigare, nämligen 
att lotteripengarna skulle kunna användas för att finansiera en förbättrad 
folkpensionering.⁵² Trots detta var alltså de pragmatiskt ekonomiska argu-
menten utifrån statens synpunkt nu helt avgörande även för dessa talare.

Inte överraskande efter de tunga lotterimotståndarnas »omvändelse« 
röstade Första Kammaren i enighet med Andra Kammaren för den före-
slagna utredningen som skulle utarbeta förslag om ett svenskt statslotteri. 
Efter att de sakkunniga hade överlämnat sitt betänkande 937, framlades 
938 en proposition om ett statligt penninglotteri.⁵³ Propositionen konsta-
terade utifrån de sakkunnigas betänkande att lotterispelet var mycket popu-
lärt, men att enskilda individers spelande varken motiverades av »hänsynen 
till nationella intressen eller ens [av] rent ekonomiska förnuftsskäl«. Där-
för bör staten erbjuda spelmöjligheter där hänsyn har tagits till »nationens 
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gemensamma intressen«.⁵⁴ Den kollektiva ekonomiska nyttan framhävdes 
som viktigast både i statslotteribetänkandet och i utredningen. Även om 
de ekonomiska intressena nu hade fått träda i förgrunden var dessa fortfa-
rande inte befriade från etiska hänsyn. Propositionen 938 (nr 24) skrev om 
en dubbel risk med statslotteriet. För det första nämndes den ekonomiska 
risken att på grund av eventuella konjunkturväxlingar inte kunna sälja slut 
alla lottsedlar i lotteriet. Till detta kom för det andra den moraliska risken 
att staten, ekonomiskt intresserad av lotteriet, i så fall skulle behöva stimu-
lera allmänhetens avtagande spellust.⁵⁵ Men regeringen och riksdagen hade 
bestämt sig för att ta denna risk. När statliga Svenska Penninglotteriet Ak-
tiebolag inrättades  januari 939 var statens ekonomiska beroende av lot-
teriinkomsterna ett faktum. Under det statliga lotteriets första fem år ökade 
omsättningen av lotterier snabbare än någonsin tidigare.⁵⁶ De behjärtans-
värda ändamålen försvann och lotteriernas ständigt ökande behållning blev 
en viktig post bland de statliga intäkterna.⁵⁷

»Musikintresse«. Skämtteckning i Göteborgstidningen 927.  
Tidningsurklipp, Svenska Spels arkiv.
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Lotteridrömmens ekonomiska värde
I november 927 publicerade den framstående statistikern Joseph Guin-
chard en provokativ artikel i Svenska Dagbladet under titeln »Sparsamhet 
och spelinstinkt. Ett postskriptum till sparsamhetens dag«. Utifrån sin över-
tygelse om att människors handlande alltid styrs av egoism pläderade han 
för ett statslotteri som ett perfekt sparinstrument – i kollektivets intresse: 
Människor är själviska och tänker inte på samhällets intresse, men det är 
bara naturligt, menade han. »Huvudsaken är tydligen därför, att samhäl-
let med listiga och tilltalande medel ›lurar‹ medborgarna att bli sparare.« 
Statskassan och kulturinstitutionerna behöver pengar och befolkningen kan 
spara ihop dem om man »med ett konstgrepp gör sparandet trevligt«, i stäl-
let för att bara predika sparsamhet. För det goda ändamålets skull borde 
man på ett effektivt sätt vädja till människors spellust och drömmar om 
rikedom.

Och därvid gäller det uppenbarligen även att icke genom en stark begränsning 
av högsta vinstens storlek söka giva sken av mera »moraliska« vinstchanser. 
[…] Det är den iögonfallande stora vinsten som är hötappen som skall locka 
till det – låt oss understryka det – omedvetna sparandet. Varje lotterispelare 
drömmer som bekant om högsta vinsten – om den och ingen annan!⁵⁸

Tanken att staten kan dra ekonomisk nytta av människors »svagheter« och 
att dessa därmed får ett visst moraliskt värde är inte ny. Den kan spåras till-
baka till det tidiga 700-talet och Bernard Mandevilles Fabel om bina, som 
introducerade principen om att »private vice« leder till »public benefit«.⁵⁹ I 
den svenska diskussionen var dock, om inte innehållet i Guinchards inlägg, 
så i alla fall tonen ny. Människors irrationella lotteridrömmar borde, i stäl-
let för att kompenseras eller motarbetas, rationellt utnyttjas av kollektivet. 
Guinchard ville uttryckligen »lura« folk till att betala för (enligt honom) 
viktiga kollektiva ändamål som i slutänden visserligen skulle gynna spelar-
na själva, men på ett mycket indirekt sätt. För honom var det inte längre 
intressant att individens spelmotiv var helt själviskt. Tvärtom, i detta såg 
han en möjlighet för samhället att utnyttja individernas ekonomiska kraft. 
Pengarna skulle gå till ändamål som samhället, inte individen, satte värde 
på. Rättare sagt, även individerna gjorde nog det ibland, fast de inte kopp-
lade det till sitt lottköp. Guinchard efterlyste ett pragmatiskt ekonomiskt 
tänkande i kultur- och lotterifrågor i stället för moralisering. Den indivi-
duella lotteridrömmen som av samhällskritiker och politiker så länge hade 
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betraktats som ett moraliskt problem, hade i Guinchards inlägg förvandlats 
till en ekonomisk resurs.

Artikeln väckte uppmärksamhet. Svenska Dagbladet publicerade dessut-
om en uppföljare dagen efter. Tidningen hade frågat ett antal framstående 
»kulturexperter« om deras åsikt. De tillfrågade, de flesta representanter för 
museisverige, var positiva till Guinchards idé och alla betonade de enorma 
penningbehov kulturinstitutionerna, dvs. museer, forskningsinstitut med 
flera, hade. Här gjordes inga moraliska reservationer, och lotteriet betrak-
tades enbart som penningkälla, inget annat. Stockholmspolitikern Carl G. 
Juhlin Dannfelt hävdade att »[d]en upplysta stockholmsopinionen har all-
tid varit för en utvidgning av statslotteritanken«. Konsthistorieprofessorn 
Roosval ansåg att »[d]et vore lyckligt om det oskyldiga intresset för lotteri-
spel kunde gagna kulturella intressen …«⁶⁰

Nästa dag publicerade Svenska Dagbladet en redaktionell artikel som äm-
nade någorlunda balansera de »anslagshungriga« rösterna: Lotterihjälpen 
måste alltid betraktas som tillfällig och lotterimedlen kunde inte befria sta-
ten från dess ansvar för kultur och vetenskap. Ett statslotteri var att före-
språka, men man borde gå fram försiktigt i utvidgningen av lotterier.⁶¹ I 
samma nummer trycktes också en ny artikel av Guinchard. Här diskuterade 
han vilka ändamål man skulle kunna gynna med lotteripengarna och argu-
menterade återigen mot kvasimoralism i lotterifrågan.⁶²

Men dessa representanter för kultureliten stod inte oemotsagda. Natio-
nalekonomen och ekonomhistorikern Eli Heckscher svarade i Dagens Nyhe-
ter. Han protesterade framför allt mot sammankopplingen av kulturella ända-
mål och lotteri, men hans grundinställning var att staten inte borde stödja 
någon lotteriverksamhet överhuvudtaget. Lotterier motverkade nämligen 
»ekonomisk upplysning«. Ett exempel var riksgäldskontorets »desinforma-
tion« i sin reklam för premieobligationer. Reklamen gick enligt Heckscher 
nämligen ut på »att locka folk att spela genom förespeglingar som omsorgs-
fullt dolde de avgörande momenten«.⁶³

Heckscher gjorde en poäng av att analysera lotteriintäkternas karaktär: 
Dessa pengar hade av de kulturella institutionernas företrädare ansetts vara 
speciellt lämpliga och anpassade för kulturella ändamål. »Hittills ha lotteri-
medlen i någon mån haft karaktären av undantagsföreteelser och därför 
kunnat uppfattas som ett slags presenter …«, tolkade Heckscher systemet 
med de tillfälliga licenslotterierna. Han förundrades i stället över denna, för 
många självklara, koppling. Även om lotteripengarna traditionellt hade an-
vänts för kulturella syften, fanns det inget som garanterade att avkastningen 
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i och med ett statligt lotteri fortfarande skulle finansiera dessa ändamål. Då 
skulle den bara bli en statlig inkomst bland andra. Han verkade ändå mena 
att lotteriintäkterna var speciella till sin karaktär. De var nämligen särskilt 
olämpliga för finansieringen av kulturella och vetenskapliga institutioner, ef-
tersom lotterier tjänade pengar på människors okunnighet.⁶⁴ Han avslutade 
artikeln med att slå fast vilket samband han såg mellan kulturellt värde och 
ekonomiskt värde i lotterifrågan:

Det finns därför verkligen ett sammanhang mellan lotteri och kultur. Eller 
rättare sagt mellan lotteri och okultur. Och om staten vill bevara något av sin 
självaktning som kulturstat, som intresserad för sina medborgares välfärd, så 
får den ej inrikta sig på att för egen vinning stimulera drifter som den anser 
och måste anse skadliga. Det är ett minimikrav.⁶⁵

Kulturellt värde kan inte enkelt köpas med pengar, antydde Heckscher, och 
särskilt inte med vilka pengar som helst. Han menade också att ett sunt eko-
nomiskt tänkande hos de enskilda individerna hade ett värde i sig. Heck-
schers inlägg representerade en moraliskt uppfostrande tanke jämfört med 
Guinchards syn på den kollektiva nyttan som skulle nås genom »listig« pen-
ninginsamling. Båda uppfattade sig tala i rationalitetens namn.

Guinchards debattartiklar väckte utöver Heckschers svar reaktioner av ett 
helt annat slag i pressen. En rad artiklar publicerades som behandlade lot-
terimedlens fördelning. Alla röster ropade efter mer pengar. Landsortstid-
ningar klagade på att huvudstaden fick för mycket pengar. Dagens Nyheter 
svarade med att visa att de Stockholmsinstitutioner som tilldelades pengar 
egentligen borde definieras som »riksändamål«. Svenska Morgonbladet ville 
att pengarna i större utsträckning skulle användas till vetenskap och mindre 
till teatrar, »glitter, prål och stundens fåfängligheter«. Lotterifrågan hade nu 
blivit en fråga om stora penningsummor och dessas fördelning. Alla ville ha 
del av pengarna och bestämma hur de skulle spenderas. Det var Guinchards 
uppmaning som fick genklang, inte Heckschers.⁶⁶

Från ett altruistiskt lotteri till lönsamma individuella drömmar
Jag har ovan refererat till Viviana Zelizer, som har skrivit om mekanismer 
genom vilka pengar får olika sociala innebörder. Zelizer visar att männi-
skor differentierar och öronmärker pengar både i privata och offentliga sam-
manhang. Vad gäller lotterispelarens inköp av en lottsedel, har jag tidiga-
re beskrivit att det uppfattades på olika sätt under olika tider och i olika 
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sammanhang: för det första som en gåva till något välgörande ändamål, för 
det andra som felaktig framtidsplanering och för det tredje som förvärvssätt 
alternativt som konsumtion.

Den av Guinchard initierade tidningsdebatten illustrerar mycket tydligt 
de mekanismer som under hela perioden har varit aktiva i frågan om lot-
teripengarnas kollektiva användning. Pengar laddades alltså även från kol-
lektivets perspektiv med social och moralisk innebörd på olika sätt. För det 
första genom den vikt man lade på var beloppen kom ifrån. Eli Heckscher 
var bara en av många under den tidsperiod som jag har studerat, som gav 
uttryck för synen att pengarnas kulturella värde påverkas av var de kommer 
ifrån och hur de har samlats in. I detta liknade Heckschers åsikt Karl Staaffs 
och andra lotterimotståndares kritik mot att lotterier ockrade på människ-
ors irrationella drömmar om rikedom. I början av 900-talet talades det om 
att pengar som hade samlats in utan lotteri var »bättre« än lotteriernas av-
kastning.

För det andra har pengar differentierats socialt och värderats moraliskt 
utifrån vad de skulle användas till. För Guinchard avgjordes pengarnas värde 
enbart genom vad de finansierade; ursprunget var ointressant. Lotteriin-
täkternas värde bestämdes genom att de kunde utnyttjas för kulturella och 
vetenskapliga ändamål. Guinchard själv hade inte mycket till övers för en 
retorik som byggde på moral, i alla fall inte i denna fråga. Men samma upp-
fattning som han gav uttryck för präglade alla dem som i lotterifrågan under 
det tidiga 900-talet framhöll de allmännyttiga ändamålens betydelse, må 
den vara den planerade ålderdomsförsäkringsreformen eller Nordiska Mu-
seets uppbyggnad. Pengarna som man med ett svenskt statslotteri skulle be-
hålla i Sverige i stället för att låta gå till danska klasslotteriet, var för många 
lotterivänner inte en oetisk inkomst: »Tvärtom skulle ju mycket moraliskt 
gott kunna till rikets bästa uträttas med de slantar som nu söka sig vägen 
över Öresund«, skrev exempelvis Helsingborgs Dagblad.⁶⁷

Den tredje mekanismen som differentierade pengarna kvalitativt (i mo-
ralisk, kulturell och även politisk mening) utgjordes paradoxalt nog av sum-
mans storlek. Hur mycket pengar det handlade om hade konsekvenser för 
pengarnas moraliska innebörd och politiska betydelse. När lotteriintäkterna 
hade vuxit till en ansenlig storlek från den blygsamma början, började de 
av »de anslagshungriga rösterna« betraktas som en självklar och lättillgäng-
lig finansieringskälla för just kulturändamål. Pengarna uppfattades som »ett 
slags presenter«, tolkade Heckscher situationen. Samtidigt gjorde den kvan-
titativa ökningen av lotteriintäkter statens inblandning nödvändig. Jag har 
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pekat på skillnaden mellan situationen i början av seklet, då privata föreningar 
fick rätten att anordna ett lotteri och disponera behållningen, och läget under 
930-talet då staten fördelade bestämda summor från lotterimedel halvårs-
vis. Kulturellt, moraliskt och politiskt fick dessa delsummor en helt annan 
betydelse. Statens roll som anslagsgivare förstärktes och de enskilda spelar-
nas roll som frivilliga bidragsgivare försvann. I början av detta kapitel samt i 
kapitel 0 har jag redan pekat på en liknande mekanism från spelarnas per-
spektiv. Den högsta vinstens storlek kunde nämligen vara mer eller mindre 
moralisk; kvantitet tolkades alltså som kvalitet även i det fallet.⁶⁸

Det allra vanligaste var att dessa mekanismer kombinerades. I början av 
undersökningsperioden, under utställningslotteriets eller de strax påföljan-
de lotteriernas tid, skapades det moraliska värde som man ändå kunde till-
skriva det då mycket kritiserade lotteriet genom en sammanjämkning av var 
pengarna kom ifrån och vad de användes till. Moraliskt värde föddes inte 
av individens handlande i sig och inte heller av kollektivets användning av 
pengarna utan när dessa två kopplades ihop. Det blev mer moraliskt för in-
dividen att spela om det skedde för att stödja allmännyttiga ändamål och det 
blev också mer moraliskt för kollektivet att ta pengarna från de enskilda. I 
kapitel 0 ställdes denna princip på sin spets när ett mycket specifikt ända-
mål, folkpensioneringen, diskuterades. Då skulle man med själva ändamå-
let inte bara rättfärdiga lotteriet utan också socialt kompensera spelandets 
skadliga konsekvenser.

Jag har beskrivit hur politikerna fick ge upp principen att betrakta de »be-
hjärtansvärda och allmännyttiga« ändamålen som moraliska värderesurser. 
Under den senare delen av min undersökningsperiod från 920-talet och 
framåt började den moraliska kopplingen mellan individ och kollektiv för-
svinna båda i det allmänna samtalet och i lotteriets praktiska organisering. 
Kollektiva argument och individuella argument för lotterispel användes 
fortfarande och förstärktes kanske också, men länkades inte längre sam-
man på det sätt som tidigare. För Guinchard var individens motiv, som han 
identifierade som drömmen om rikedom, intressant, bara för att »listigt« 
kunna öka lotteriets omsättning. Heckscher menade däremot, i likhet med 
Karl Staaff och de lotterifientliga politikerna, att om man inte återkopplade 
till individens moraliska uppfostran, blev kollektivets användning av lotteri-
pengarna moraliskt oförsvarlig.

Sammanfattningsvis vill jag återknyta till idén om begreppet värde och 
dess dubbla betydelse. I början av perioden kunde staten och lotteriets 
anordnare framställa spelet som en ideell penninginsamling i privat regi, 
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genom att lotteriernas ändamål framhävdes i retoriken, i den praktiska or-
ganisationen och på själva lottsedeln. Pengarna som de enskilda lottköpar-
na spenderade hade i viss mån karaktären av en gåva och blev bärare av 
oalienerade värden som i allmänhet förknippas med gåvor. En sådan bild 
av lotterispelet bleknade dock snabbt. För det första kritiserades ändamålen 
av vissa som alltför lättviktiga. Medelklassens nöjesinrättningar borde inte 
profitera på lotterispelarnas bidrag. Det var omoraliskt eftersom det var de 
fattiga som köpte lottsedlarna. Ändamålen var »ovärdiga« och gåvan helt 
enkelt felriktad.

För det andra ansåg en del lotterikritiker att några föreslagna ändamål 
var alltför betydelsefulla. Folkpensioneringen, exempelvis, skulle ha kom-
prometterats av lotteripengarna. Ett renodlat statligt lotteri kunde också 
kritiseras på detta sätt. Det var för staten »ovärdigt« att dra nytta av en lot-
terirörelse. Enligt denna uppfattning var ändamålen visserligen »värdiga«, 
men inte pengarna.

Och till sist kritiserades själva kopplingen mellan lotterierna och dessa 
ändamål, eftersom spelarna ändå inte brydde sig om välgörenhet och all-
männytta i det fallet. Det betyder att själva gåvokaraktären av denna sorts 
penninginsamling ifrågasattes.

Under den andra perioden, delvis till följd av det ovanstående, aliene-
rades ändamålen från lottköparen. Att ändamålet försvann från spelarnas 
synfält intresserade politikerna mer än det intresserade spelarna själva. Inte 
ens skenet av att det handlade om en gåva kunde nu upprätthållas. För sta-
ten blev lotterierna alltmer reguljära inkomstkällor. Själva lottsedeln blev 
en konsumtionsartikel, som vilken annan vara som helst. Men för spelarna 
betydde denna förändring inte att lotterispel hade förlorat i kulturella och 
moraliska värden. Inte ens under de första lotterierna verkar människor ha 
spelat på penninglotterier för att främja ändamålen. När dessa blev osynliga 
hade spelarna inte mindre, tvärtom kan man kanske tänka sig större, möj-
ligheter att bygga »luftslott« efter eget bevåg, att göra egna rekontextuali-
seringar, så som jag har visat i ett tidigare kapitel. Det var upp till spelarna 
att tillföra lottköpet oalienerade värden vare sig det handlade om välgören-
het, trygg ålderdom, tro på rättvisa, förutseende, spänning eller behagliga 
drömmerier.

I detta kapitel har jag diskuterat användningen av lotterimedlen som 
ett möjligt sätt att kompensera lotteriernas uppfattade omoral. Vad denna 
omoral bestod av har i de tidigare kapitlen beskrivits med begreppen irra-
tionalitet och hedonism (som i detta fall mest syftade på viljan att slippa 
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förtjäna sitt uppehälle genom arbete). Man skulle kunna säga att man i det 
tidiga 900-talets diskussioner försökte bortförklara eller rättfärdiga dessa 
allmänt uppfattade negativa drag hos lotterispelaren genom att tillskriva 
lottköpet en annan typ av rationalitet än den praktiskt ekonomiska. Om in-
dividens lottköp i alla fall delvis drevs av viljan att stödja kollektiva ändamål, 
blev inte heller statens ekonomiska utnyttjande av lotterierna oetiskt. Den 
faktiska utvecklingen på de lotteriområden som jag har beskrivit speglar 
dock en övergång från föreställningar om ett eventuellt moraliskt och altru-
istiskt lotteri till ett alltmer allmänt uttalat bejakande av de individuella lot-
teridrömmarnas lönsamhet för kollektivet.



13. Individuella drömmar  
och kollektiva förhoppningar. 
Sammanfattande diskussion

Sammanfattning

Games of chance are symbols of great importance. They always carry mes-
sages about individual dreams, but also about collective hopes, concerning 
given civilisation. It is precisely in this symbolic charge that the power of their 
mystery resides.¹

Så skrev den franske historikern Robert Muchembled i en essä om lotteri-
ernas tidiga historia. Hans ord är i högsta grad relevanta för min undersök-
ning av de svenska lotterierna under det tidiga 900-talet. En viktig analytisk 
linje i min studie har just varit spänningen mellan det individuella och det 
kollektiva. Jag menar, precis som Muchembled verkar uppfatta det, att både 
spel på lotteri, anordnandet av lotterier och utformningen av lagstiftningen 
om lotterier är sådana kulturella företeelser, genom vilka individuella och 
kollektiva förhållningssätt till drömmar tar konkreta uttryck.

Jag påpekade i början av delstudien (kapitel 8) det unika i att lotterifrå-
gan lyfte drömmarna in i politiken. Statens ekonomiska intresse av lotteri-
erna tvingade politiker att tolka värdet och betydelsen av människors för-
hoppningar, deras längtan efter pengar eller ett bättre liv. I kapitlet gavs 
en ram till lotterifrågans riksdagsbehandling samt en bakgrund till spelan-
dets praktiska former under det tidiga 900-talet. Lotterispelets omfattning 
växte under århundradets första hälft. Intresset för det verkar ha varit all-
mänt spritt i samhället, men de fattigas spelande fick en särskild vikt. En his-
torisk tillbakablick rymdes också i samma kapitel, där de svenska lotterierna 
spårades till 700-talet och de utländska ännu längre tillbaka.
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Den till synes enkla historien om de allt mer populära svenska lotteri-
erna visade sig dölja många väsentliga nyanser. Lotteriernas ålder blev en 
meningsbärande nyckelfråga i kapitel 9. Lotterispel uppfattades kring sekel-
skiftet 900 och några år framåt som ett föråldrat eller i alla fall gammalt 
fenomen. Flera progressiva politiker ansåg att i det moderna samhället inte 
fanns plats för det irrationella lotteriet. Tiden hade gått spelet förbi. Andra 
politiker, som pläderade för ett svenskt statslotteri, byggde sin argumenta-
tion just på att passionen för spel var närmast uråldrig och därför outrotlig. 
Både lotterikritiker och lotterivänner fick dock omvärdera sina åsikter. Lot-
teri växte till en rörelse som började betraktas som en självklar ingrediens i 
det moderna livet – på gott och ont. Lotteridrömmen definierades som mo-
dern, antingen som en värdefull flykt från den grå verkligheten genom anti-
cipatorisk hedonism, eller som ett uttryck för det moderna livets fixering 
vid pengar och den materiella sidan av livet. Efter att ha beskrivits som en 
kvarleva från det förflutna förvandlades lotteriet till en symbol för den mo-
derna tidsandan. Lotterispelets uppfattade irrationalitet gjorde det föråldrat 
i politikernas ögon i början av perioden, medan dess uppfattade hedonism 
gjorde det modernt i slutet av den.

En annan spänning uppstod mellan synen på ett demokratiskt samhälle 
och synen på ett massamhälle. Lotterifrågan hade fått politikerna att upp-
leva att dessa två var oupplösligt sammanbundna. Lotteriet kunde nämligen 
uppfattas både som ett hänsynslöst ekonomiskt utnyttjande av de minst be-
medlades drömmar och som ett folkligt nöje och populärt önskemål. Alla 
politiska partier var splittrade i lotterifrågan, men socialdemokraterna (och 
med all sannolikhet även kommunisterna) hade ideologiska invändningar 
mot det. Ändå var det först i samband med riksdagens demokratisering och 
vänsterns framfart som idén om ett statslotteri fick ökat stöd i riksdagen.

I kapitel 0 riktades fokus mer explicit mot konflikten mellan individuella 
och kollektiva drömmar. I ett bredare perspektiv handlade detta om konflik-
ten mellan ett framväxande konsumtionssamhälle och ett välfärdssamhälle. 
Lotteri representerade i den politiska elitens ögon ett felaktigt och oansva-
rigt sätt att planera framtiden och ställdes mot kollektivets framtidsplane-
ring, det vill säga sociala försäkringar och uppmuntran till sparsamhet. En 
hög grad av medvetande om institutionernas moraliskt normgivande ver-
kan präglade diskussionen om ett eventuellt statslotteri. Ett sådant kunde 
uppfattas som »en permanent praktisk predikan« för slöseri och irrationellt 
drömmeri i stället för genomtänkt framtidsplanering. Praktiska institutionel-
la lösningar för att kombinera den irrationella individuella lotteridrömmen 
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med den rationella kollektiva framtidsplaneringen föreslogs. Om ett stat-
ligt lotteri skulle finansiera den allmänna ålderdomsförsäkringen skulle lot-
teriet kunna göras mer etiskt, det vill säga tillföras vissa moraliska värden, 
samtidigt som pensionsreformen skulle få tillgång till nya ekonomiska re-
surser. Därmed skulle några av konsumtionssamhällets »synder«, som girig-
het och drömmar om lättförtjänt rikedom, kompenseras. Denna föreslagna 
lösning på lotterifrågan realiserades dock aldrig, eftersom flera politiker på-
pekade att mekanismen fungerar även åt andra hållet. En koppling till lotte-
riet skulle kompromettera socialförsäkringens normativa innebörd. Andra 
lösningar för att oskadliggöra de individuella lotteridrömmarna, genom att 
länka dem samman med sparande, föll på samma grunder, eller, som fallet 
var med premieobligationerna, fungerade inte riktigt som planerat. Premie-
obligationer, i princip en kombination av spel och sparande, omvandlades i 
praktiken till rena lotterier.

I kapitel 0 diskuterade jag praktiska försök som syftade till att »göra om« 
lotteriinstitutionen. Kapitel  handlade delvis om hur politikerna definiera-
de om lotterikonceptet. Här analyserade jag en annan motsättning, nämli-
gen den mellan arbetsetik och lotterispel, som dock är besläktad med mot-
sättningen mellan sparsamhet och slöseri. Arbete och lotteri framstod som 
varandras motpoler i den allmänna uppfattningen. Lotteri kritiserades av 
politiker som ett förkastligt förvärvssätt, en konkurrent till det hederliga 
arbetet. Det var först när man i stället lyfte fram lotterispel som konsum-
tion (dvs. inte ett sätt att försöka förvärva pengar utan ett sätt att spendera 
pengar) som spelet blev så pass harmlöst att en statlig sanktion blev mora-
liskt godtagbar. Lotteridrömmen innebar då för de dåtida betraktarna en 
måttlig hedonism, som kunde inordnas i den rådande arbetsetikens ram.

Den utpräglade kontrasten mellan arbetsetik och lotterietik, som så ofta 
hävdades av politikerna och som även genomsyrade lagstiftningen om lot-
terier, hade inga motsvarigheter i spelandets praktik. För spelarna själva 
kunde lotterispel i många fall stämma väl överens med arbetsetiken. Verk-
lighetens lotterispelare delade för det mesta lotterikritikernas värdesystem 
i högre grad än vad den kritiska eliten själv trodde. Den lättsinnige lotteri-
spelaren strävade efter rikedom utan arbete och saknade ekonomiskt för-
utseende, hävdade kritikerna. Men den bild man får av lotterispelare från 
tidningar och skönlitteratur är annorlunda. De ville betala skulder, få råd 
med försäkringar, spara vinstsumman till ålderdomen eller hoppades på att 
lotteriet belönade arbetsamhet mer rättvist än det verkliga livet gjorde. Lot-
terireklamen under 920- och 930-talen visar att flera av de firmor som 
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handlade med exempelvis vinstdelaktighetsbevis (en tidstypisk variant på 
lottsedlar) uppenbarligen hade uppmärksammat detta förhållande och i sin 
lotterireklam använde argument som kretsade kring ansvarsfull ekonomisk 
planering och arbetsamhet.

Kapitel 2 handlade om statens moraliska dilemma i lotterifrågan. Eko-
nomiska värden vägdes mot moraliska värden. Det verkar ha funnits två 
sätt, som ibland kombinerades, att göra det för staten ekonomiskt så värde-
fulla lotterispelet mer moraliskt. För det första, så som det har diskuterats 
i kapitel , kunde det kopplas till en mer förnuftig framtidsplanering (ex-
empelvis sparande eller försäkring) som kompenserade individens förlust. 
För det andra kunde lotteriet förknippas med ett kollektivt eller välgörande 
syfte, som gick utöver de individuella intressena. Historikern Simon Schama 
nämner redan i samband med de nederländska lotterierna under 600-talet 
en »delicate moral balance between godliness and greed«.² Något liknande 
gäller även för 900-talets svenska lotterier. De svenska licenslotterierna an-
ordnades nämligen för allmännyttiga ändamål vilka i viss mån ansågs rätt-
färdiga spelet. Det pågick ständiga diskussioner både i pressen och i riksda-
gen om lotterimedlens användning och om de rätta ändamålen.

I kapitlet analyserade jag en utveckling från föreställningar om ett altru-
istiskt lotteri till en alltmer allmän idé om ekonomiskt lönsamma lotteri-
drömmar. Om individens lottköp ens bara till en liten del kunde anses vara 
motiverat av viljan att stödja ändamålet, uppfattades både lottköpet och 
kollektivets utnyttjande av lotterimedlen som mer berättigade. De allmän-
nyttiga ändamålen framhävdes på ett mycket påtagligt sätt i samband med 
de första stora penninglotterierna. De syften som lotterierna gynnade blev 
dock med åren alltmer osynliga och alienerades från spelarna. Samtidigt 
ökade lotteriernas behållning under hela perioden. Så småningom blev även 
staten, inte bara de bidragstagande institutionerna, beroende av lotterime-
del. När ett statligt lotteri inrättades 939 innebar det i praktiken knappt mer 
än ett statligt erkännande av den praktiska utvecklingen av lotteriväsendet. 
Det satte också punkt för de invecklade politiska diskussionerna om lotte-
rier och drömmars värde.

De olika försöken att i praktiken sammanjämka pekuniära och ideella 
värden är desto mer intressanta, eftersom de principiellt ansågs stå helt i 
motsättning till varandra. Lotteriets moraliska skamstämpel kan nämligen i 
grunden härledas från att det involverade så stora penningsummor.
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Drömmar och pengar
Jag har i studien av varuhuset NK pekat på den så kallade »fullständighets-
principen« och den rumsliga utformningen av huset som nyckeln till för-
ståelsen varför varuhuset har blivit en så utpräglad exponent för drömmar. I 
lotteriets fall är det pengarna som får samma nyckelroll i tolkningen. Utifrån 
ekonomisociologen Viviana Zelizers teorier har jag tolkat penningens skif-
tande kulturella betydelser i samband med lotteriernas dåtida hantering.

De stora penningvinsterna gjorde lotteriet lockande för allmänheten, 
och samma penningvinster kritiserades av lotterimotståndare. Att pengar-
na var bärare av drömmar stod klart. Varulotterier var inte alls lika populära 
som penninglotterierna och de blev inte heller lika kritiserade av lotteriets 
motståndare. Gång på gång har det bekräftats att de riktigt stora penning-
vinsterna lockade folk till spelet och fick dem att tålmodigt stå i kö för att 
få köpa sin lottsedel. Varulotterier omvandlades i praktiken till maskerade 
penninglotterier. Vinsterna fungerade som substitut för pengar och i an-
nonser betonades penningvärdet. Pengarna objektifierade drömmen, men 
pengar hade olika betydelser i olika sammanhang.

Pengar som man kunde vinna på lotteri, pengar som man betalade för sin 
lottsedel och pengar som gick till allmännyttiga ändamål eller till statsbud-
geten diskuterades och tolkades ständigt under perioden. Särskilt viktigt var 
det att bestämma och förhandla om pengarnas moraliska värde. Visserligen 
är pengar till synes en neutral värdemätare i ekonomiska transaktioner, men 
studien har tydligt visat att så inte var fallet i lotterifrågan.

Lotteri har ofta betraktats som »humbug«: Spelarna får ingenting tillbaka 
för sina pengar och ändå låter de sig luras. Några få spelare får det som alla 
hoppas på: rikedom för en ringa insats. Detta uppfattades som problema-
tiskt av politiker och samhällsdebattörer. Men köpet av lottsedeln tolkades 
under den period som jag har undersökt på en rad olika sätt. Det kunde för 
det första ses som en gåva till något välgörande eller »allmännyttigt« ända-
mål. Det betraktades för det andra som ett felaktigt och irrationellt sätt att 
planera för framtiden. För det tredje har lottköpet definierats antingen som 
»förvärvssätt« (vilket konkurrerade med arbetet) eller som konsumtion. I 
alla dessa fall tilldelades vinstsumman och lottpriset olika betydelser och 
olika moraliska värden.

Ett sätt att rädda lotteriets anseende var att uppfatta lottköpet som en 
sorts gåva, som stöd till vissa behjärtansvärda ändamål. Detta var i fråga 
om penninglotterierna en tvivelaktig tolkning. Många dåtida betraktare och 
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spelare var redan tidigt under perioden på det klara med att folk inte spelade 
för att stödja dessa ändamål. Ändå existerade denna uppfattning framför allt 
därför att genom en sådan kunde moraliska värden tillskrivas lotteriet. Men 
varken penningvinsten eller ens drömmen om den lämpade sig som sym-
boliska gengåvor. Att lotterispel var ett förvärvssätt, där man spekulerade i 
att utan arbete komma i besittning av en stor summa pengar, var en utbredd 
åsikt bland lotteriets kritiker. De uppfattade också drömmen negativt, som 
en felaktig framtidsplanering. Om lotterispel i stället kategoriserades som 
konsumtion, blev drömmen helt enkelt en vara som kostade tio, elva eller 
tolv kronor eller vad man nu betalade för lottsedeln. Det var sedan upp till 
spelaren att fylla den med innehåll.

Om man flyttar blicken till spelarnas perspektiv, gäller det fortfarande 
att pengarna objektifierade drömmen. Drömmarna var dock kanske inte så 
lättsinniga och hedonistiska som de framställdes av lotteriets kritiker. Några 
av de drömmar som figurerade i källmaterialet handlade exempelvis om en 
trygg ålderdom, om att få betala sina skulder och om en mer rättvis kom-
pensation för arbete och möda än det vanliga livet erbjöd.

Den kulturella betydelsen av drömmen och lotteripengarna för både spe-
lare och samhällskritiker varierar i olika samhällen och olika tider. Under 
min undersökningsperiod var exempelvis ekonomiskt tryggad ålderdom 
mer dröm än verklighet för många. Under andra epoker kan drömmarna 
ta andra former.

Drömmar och fantasilöshet
Socialpsykologen Johan Asplund har skrivit en artikel om de önskedrömmar 
som en stor summa pengar kan ge upphov till. Den bygger på de uppsatser 
som 72 skolbarn skrev år 973 som svar på frågan vad de skulle göra om de 
fick en miljon kronor.³ Jag tycker att Asplunds övergripande tolkning, mer 
än uppsatserna själva, är intressant i sammanhanget. Han ägnar huvuddelen 
av artikeln till att insiktsfullt tolka de få uppsatser som han menar avviker 
från majoriteten. Det är de texter där barnen nästan verkar ha missuppfat-
tat frågan och skriver om önskemål som inte har så mycket med pengar-
na att göra (till exempel att spränga skolan och att »gå på handboll«) eller 
inte skriver om någon önskan alls utan berättar något helt annat. Därtill 
kommer uppsatser om sanslöst och fantastiskt överdrivet slöseri. Dessa tex-
ter ser Asplund som kreativa, spännande och intressanta svar och det är 
de förvisso. Han verkar dock vara märkbart ointresserad av huvudparten 
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av uppsatserna, de som han betecknar som typiska konsumentuppsatser. 
Dessa svar var för det mesta mindre fantastiska berättelser om vilka saker 
barnen skulle köpa. Ett återkommande inslag i sådana »konsumentuppsat-
ser« var, enligt Asplund, att när köpandet var över ville barnen sätta in res-
ten av pengarna på banken. Så mycket mer konkret om önskemålen får inte 
vi veta, bara att dessa var »intetsägande«, skrivna av »passiva« konsumenter 
»uppslukade av det kapitalistiska konsumtionssamhället«. Det är flera punk-
ter som är värda att notera efter läsningen av Asplunds tolkning (som han 
hävdar bara bör uppfattas som hans läsning och inget mer).

För det första är det intressant att förväntningar på enskilda drömma-
re består, men innehållet i dessa förväntningar varierar oerhört. Knappast 
skulle någon ha förebrått lotteridrömmare under min undersökningsperiod 
för att vilja sätta in pengar på banken, vare sig bedömaren ideologiskt var en 
motståndare eller vän av lotteriet.

För det andra verkar pengar även här ha kunnat användas för att objek-
tifiera drömmar. Genom att ställa frågan om en miljon kronor menar Asp-
lund att pengarna borde utlösa idéer om drömmar i allmänhet. Det gjorde 
de också med få undantag för de flesta av barnen, både i »konsumentupp-
satserna« och i de andra. Asplunds inställning till pengar är dock kluven. 
Han skriver att konsumentuppsatsernas »fantasilöshet« kanske beror på att 
frågan handlade om pengar. Samtidigt ställde han själv frågan om pengar 
för att komma åt drömmarna. När dessa drömmar sedan mer blev av karak-
tären konsumtionsdrömmar än egensinniga och svindlande fantasier om 
livet blir han besviken. De enligt Asplund tråkiga »konsumentuppsatserna« 
kan tolkas på olika sätt. Man kan med Asplund hävda att skribenterna är 
fantasilösa, indoktrinerade konsumenter, fullkomligt passiva stormarknads-
människor, närmast viljelösa produkter av det kapitalistiska samhället. Man 
kan också uppfatta dessa skribenter som att de egentligen är ganska oin-
tresserade av så mycket pengar och därför inte skulle göra så mycket märk-
värdigt med dem. Ytterligare en möjlig tolkning är att de gärna vill bevara 
drömmen genom att ha pengarna kvar på banken. Eller man kanske borde 
titta närmare på vilka saker som önskas av dessa barn och varför. Genom att 
negligera de »tråkiga« och typiska uppsatsernas betydelse kommer Asplund 
inte närmare, utan tvärtom längre från att förstå drömmen.

»Folk tycks inte ha några intentioner att tala om«, skriver Asplund, uti-
från sin erfarenhet att han får så ointressanta och oengagerade svar på sin 
fråga om miljonen, även av andra än skolbarnen. Ja, kanske är människors 
svar på frågan tråkiga, som Asplund skriver. Men jag undrar om inte själva 
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frågan är viktigare. Lotterispelarna under den tid som jag har undersökt ville 
i alla fall kunna ställa sig själva frågan om vad de skulle göra med pengarna 
och försöka sig på ett svar, varje gång de köpte en lottsedel.

Asplund skriver att hans läsning av uppsatserna inte bör betraktas som 
mer än en tolkning som har stöd i texten, någon annan skulle ha kunnat tolka 
uppsatserna annorlunda. Min läsning av Asplunds läsning bör enligt detta 
också uppfattas som en tolkning som har stöd i Asplunds text och i de texter 
om lotterier som jag har undersökt i denna delstudie. Därför kan jag hävda 
att Asplund inte är ensam i sin kluvna inställning till pengar som nyckeln 
till både drömmar och fantasilöshet. En tidningsskribent kallade exempelvis 
lotteriet år 93 för penningens poesi och slumpens tempeltjänst. »Det enda 
irrationella i en klok och kall och praktisk värld«.⁴ Pressklippen i övrigt visar 
att flera andra skribenter kände likadant. Penningen objektifierade »irratio-
nella« drömmar i en värld där penningekonomin samtidigt ansågs vara an-
svarig för bristen på mänskliga passioner (Simmel) och bristen på mystiska 
och magiska inslag (Weber).





DEL IV

Avslutning





14. Slutdiskussion

Stockholm i julbrådskan med rimfrost i träden och solsken på Strandvägen är 
en liflig och vacker tafla. Affärerna skylta med sina vackraste varor och folk stå 
i betraktande en stund och skynda därpå vidare. Nordiska Kompaniet verk-
ligen prålar med sina utställningar och att döma af de ständigt strömmande 
skarorna genom svängdörrarna, så skulle N.K. göra fina affärer. Så lär dock ej 
vara fallet. Orsakerna må vara af flera slag, men hvad som slog brefskrivaren 
var den likgiltighet och brist på säljareförmåga, som visades af flera biträden. 
Denna iakttagelse är grundad på ett flertal besök. Sidenhuset midt emot där-
emot tycks lägga mera an på att sälja sina varor än att utställa dem. N.K. är da-
mernas Mecca och om en främling vill träffa bekanta, så träffas de säkrast där. 
Stockholmsfruarna träffas säkrast i tésalongen mellan 2–5 em. Så om läsaren 
ämnar uppsöka någon af dem, så vet ni hvar ni har att finna henne.
 Ytligt sett så ser man litet af depressionen i Stockholm, men reflektionerna 
göra sig själva. Folk lefva på hoppet och tombolorna rulla jämt. De arbetslösa 
ha sin tombola, Svenska Dagbladet har en annan för julgåfvor åt de fattiga och 
sedan finns det en hel rad andra med mer eller mindre filantropiskt syfte. Alla 
göra fina affärer tack vare att hoppet alltid finnes. Väl är detta! Hela svenska 
folket går nu i hoppet att vinna 200,000 i statens obligationslotteri och job-
beriet med inköpsbevis och delaktighetsbevis florerar. Statens jättetombola 
rullar jämt tack vare en kraftig reklam och spelraseriet. Moralen vinner ej just 
härpå, men liksom en sup eller två ha förmågan att dränka sorgerna för till-
fället, så förlänger hoppet om höga vinster den nödvändiga reaktionen. Kyr-
korna få knappa hus …¹

Denna bitterljuva tidsbild publicerades under rubriken »Stockholmsbref« i 
en landsortstidning år 92. Den lilla artikeln berörde i ett sammanhang de 
två fenomen som denna avhandling har handlat om: varuhuset NK och lot-
terispel. Utifrån dessa två »konsumtionsinstitutioner« sammanfattade skri-
benten stämningsläget i 920-talets Stockholm. Han kommenterade Nord-
iska Kompaniets lockande skyltfönster och utställningar, men påpekade 
samtidigt att de flesta bara tittade och inte köpte. Lotterierna höll hoppet 
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levande i penningbristens och depressionens tider. Citatet visar att varu-
huset och lotteriet var exponenter för drömmar och att båda kan betraktas 
som typiska för dåtidens konsumtionskultur.

Skillnaderna mellan de två delstudiernas respektive ämnen är flera. I varu-
husstudien studerade jag ett privat företag, medan lotterierna anordnades av 
flera olika privata ideella organisationer och till slut även av staten. NK var 
närmast en överklassinstitution även om andra sociala grupper också hade 
tillträde. Penninglotteriet uppfattades däremot som »den fattiges poesi«, 
trots att människor från alla samhällsklasser spelade. Varuhuset var vidare 
ett urbant fenomen, medan lotterierna köptes även på landsorten. Varuhu-
sets rumsliga karaktär var både påtaglig och kulturellt meningsbärande. I 
varuhusbyggnaden rörde sig tusentals anställda och tiotusentals kunder dag-
ligen. Lotteriet saknade däremot nästan alla rumsliga attribut. Lottsedlarna 
och drömmen om vinsten tog människorna med sig hem. I lotteriets fall var 
tidsaspekten, både väntan och inriktningen på framtiden, framträdande.

Ytterligare en skillnad var statens inblandning i lotterifrågan. Drömmar-
na och hela penninglotterirörelsen blev en politisk och en statsfinansiell 
fråga. Staten var inte intresserad av varuhus på samma sätt, även om poli-
tisk reglering av exempelvis avbetalningshandel, butikstängningstider eller 
en statlig utredning av enhetsprisföretagen förekom under min undersök-
ningsperiod.²

Just dessa skillnader gör att varuhus och lotteri är särskilt intressanta att 
diskutera i ett gemensamt sammanhang. Det är en sådan diskussion som 
avhandlingens avslutande kapitel kommer att ägnas åt. Först gör jag dock 
en sammanfattning av avhandlingens slutsatser. Då jag redan har samman-
fattat mina delstudier i kapitlen 7 och 3 samt kommer att föra ett fördju-
pat resonemang kring resultaten längre fram i detta kapitel, hålls detta sam-
manfattande avsnitt medvetet kort, och det innehåller med nödvändighet 
en del upprepningar. I sammanfattningen behandlar jag delstudierna var för 
sig, medan jag i de påföljande avsnitten diskuterar dem tillsammans utifrån 
mina analysbegrepp och övergripande frågor.

Sammanfattning
Avhandlingen har handlat om föreställningar om konsumtion och konsum-
tionsdrömmar i det tidiga 900-talets Sverige. Jag har studerat detta genom 
två av konsumtionens institutioner, varuhus och lotteri, vilka både av dåti-
den och av den nutida forskningen explicit har kopplats till drömmar. Min 
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frågeställning har varit tredelad. Jag har undersökt för det första synen på 
modernitet, för det andra värderingar och för det tredje maktförhållanden 
som kom till uttryck genom dessa två institutioner. I undersökningen har 
jag tillämpat analysbegreppen hedonism, asketism, rationalitet och irratio-
nalitet. Jag har analyserat föreställningar som uttrycktes i ord, i handling 
och genom institutionernas utformning. Undersökningsperioden sträckte 
sig mellan 897 och 939.

I studien om Stockholmsvaruhuset Nordiska Kompaniet har jag genom-
gående lyft fram de aspekter av konsumtionen som man kunde ägna sig åt 
utan att det kostade särskilt mycket pengar. Detta skiljer mitt arbete från de 
befintliga skildringarna av varuhuset NK, i vilka varuhusets överklasskarak-
tär fokuserats.

Varuhusets representanter beskrev det egna företaget som en utpräg-
lat modern institution och så har omvärlden också uppfattat det, i alla fall 
fram till en bit in på 920-talet. Varuhuset var faktiskt ett nytt fenomen i 
Sverige och konceptet hade importerats från utlandet. Jag har visat att det 
tidiga 900-talets varuhusmän medvetet använde sig av varuhuskonceptets 
symbolvärde: Varuhuset i allmänhet och NK i synnerhet skulle represen-
tera modernitet. Inne i varuhusrummet skapades en förtrollad drömvärld 
med moderna och rationella tekniska och organisatoriska metoder. Så har 
forskningen beskrivit de tidiga varuhusen, och bilden stämde mycket väl på 
Nordiska Kompaniet. Det finns däremot olika tolkningar av hur moderni-
seringen och rationaliseringen återverkar på drömmarna eller på »förtroll-
ningen« i varuhuset. Förtrollning och rationalisering borde nämligen enligt 
Weberinspirerade tolkningar stå i motsättning till varandra. Här har jag fun-
nit att man bäst kunde karakterisera hur varuhusrummet upplevdes med 
hjälp av idéhistorikern Sven-Eric Liedmans tes om »det modernas förtroll-
ning«. Just det moderna, det tekniskt avancerade och det rationella, fram-
ställdes som förtrollande, och det var det som framför allt fascinerade de 
första varuhusbesökarna.

Varuhuset gjorde också anspråk på att definiera det nya sättet att handla. 
Den internationella forskningen har hävdat att de första varuhusen inför-
de drömmarna i konsumtionskulturen. I varuhuset omvandlades varor från 
enkla materiella objekt, något som konsumenterna behövde, till symboliska 
föremål och något som publiken drömde om. Varuhuset sägs ha introduce-
rat konsumtion som nöje genom sina bekvämlighetsinrättningar och evene-
mang.³ Allt detta återfanns på Nordiska Kompaniet, och mer därtill. Det nya 
sättet att handla på NK inkluderade både nytta och nöje, både drömmande, 
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tidsfördriv och målinriktade, effektiva inköp. Varuhuset ville erbjuda käns-
lan av överflöd och överblick på samma gång. NK-studien har visat att man 
lika mycket ville appellera till konsumenternas rationalitet som till deras 
irrationalitet.

Frågan om värderingar undersöktes genom en studie av synen på kom-
mers och kultur (i betydelsen finkultur och förfining) i varuhuset. Här har 
jag skildrat tre olika förhållningssätt. Det första var ledningens uttalade am-
bition i samband med Nordiska Kompaniets grundande att höja kommer-
sens kulturella värde. Det gjordes genom att man framställde varuhuset som 
en finkulturell institution. Utställningar anordnades och varuhuset förevisa-
des för exempelvis skolklasser. Varuhuset skulle ta sig an kulturella uppgifter, 
framför allt en allmän smakfostran. Det andra förhållningssättet, som blev 
mer dominerande inom ledningen från 930-talet, utmärktes av att man vis-
serligen fortfarande hävdade varuhusets finkulturella auktoritet, men kultu-
rella satsningar berättigades samtidigt bara genom sitt reklamvärde. Värde 
definierades alltså utifrån ekonomin. Det tredje förhållningssättet utveckla-
des överlappande med dessa två och kunde beskrivas som en strävan efter 
att skapa en kultiverad kommers, med andra ord att utforma och definiera 
kommersens egen kultur och moral. Moderna och rationella kommersiella 
metoder för hantering av betalningar och krediter i varuhuset framställdes 
som både ekonomiskt och moraliskt mer berättigade.

Frågan om maktförhållanden undersökte jag genom att studera varu-
husets betydelse för kvinnor och män samt för fattiga och rika. Var varu-
huset en emanciperande eller en segregerande och konserverande miljö, 
och på vilket sätt? Särskilt vad gäller kön är forskningsfältet delat i sin syn 
på varuhuset. Min studie av Nordiska Kompaniet har gett ett visst empiriskt 
stöd för båda tolkningarna. De olika texter som producerades av företaget 
var inte eniga och konsekventa i sin syn på kvinnliga respektive manliga 
kunder. Även varuhusbyggnadens utformning var dubbeltydig. Med hjälp av 
mina analysbegrepp – hedonism, asketism, rationalitet och irrationalitet – 
har jag definierat tre olika bilder, med varierande grad av emanciperande 
potential, av (kvinnliga) varuhuskonsumenter och därigenom löst upp den 
i forskningen vanliga dualismen.

Även i fråga om klass blandades emanciperande och segregerande meka-
nismer. Åtskiljandet av olika analysnivåer har varit givande i min diskussion 
av denna fråga. Varuhusrummets utformning i NK:s nya byggnad år 95 var 
hierarkisk och segregerande. Samtidigt skapade principen om fritt tillträde i 
alla fall illusionen av jämlikhet. Varuhuset erbjöd drömmar åt alla utan för-
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pliktelsen att handla. Alla kunder i varuhuset skulle behandlas lika, enligt 
instruktioner från ledningen. Varuhuset hävdade också utåt mot kunderna, 
särskilt från 920-talet och framåt, att rätt stil och rätt smak kunde förvär-
vas av alla – med hjälp av NK. Varuhusdetektivens rapporter har gett en unik 
inblick i hur principerna fungerade i praktiken. Det fanns visserligen nya 
möjligheter att glida in i »låtsasidentiteter«, och dessa utnyttjades också av 
människor som egentligen inte hade råd att handla på NK. Försäljarna för-
sökte dock se bakom ytan, bakom stil och uppträdande, för att avläsa kun-
dens köpkraft samt behandla dem därefter.

De svenska lotteriernas historia har hittills varit helt obehandlad i forsk-
ningen. Jag har beskrivit hur frågan om lotterispel växte till ett ständigt 
debatterat politiskt, socialt och moraliskt problem i det tidiga 900-talets 
Sverige. Min kartläggning av debatterna i lotterifrågan och lotteriernas ut-
veckling i Sverige under denna period är därför ett resultat i sig.

Jag har visat att synen på vad som var modernt genomgick en paradoxal 
förändring i riksdagsdebatterna om lotterifrågan. Kring sekelskiftet 900 be-
traktade politikerna lotterispelet som ett gammalt och föråldrat fenomen, 
framför allt med hänvisning till vad som uppfattades som dess irrationella 
drag. Under senare delen av perioden tolkades i stället lotterierna som tids-
typiska moderna företeelser, och vad man betonade då var spelandets hedo-
nistiska karaktär – på gott och ont. Det som framför allt ansågs vara karak-
teristiskt för den moderna tiden var just lotteridrömmandet. Det pågick 
också en definitionsstrid i riksdagen om huruvida spelandet var en »konser-
vativ« eller en »demokratisk« företeelse. Det politiska stödet för ett svenskt 
statslotteri ökade kontinuerligt samtidigt som riksdagen demokratiserades, 
men det tvistades om ifall kravet på ökade möjligheter till spel och på ett 
stort statligt lotteri verkligen kunde tolkas som uttryck för en folklig vilja.

I lotterifrågan genomsyrade moraliska värderingar både den politiska de-
batten, tidningsdiskussionerna och lotteriernas praktiska hantering. Svaret 
på frågan om värderingar kan därför inte strikt skiljas från svaret på frå-
gan om makt. På grund av statens stora ekonomiska intresse av ett even-
tuellt statslotteri och på grund av lotterispelets uppfattade omoral tving-
ades politiker tolka värdet och betydelsen av människors förhoppningar 
och drömmar. I lotteristudien belystes frågan om maktförhållanden genom 
spänningen mellan individ och kollektiv samt individ och stat. Med hjälp av 
en jämförelse mellan synen på varulotterier och synen på penninglotterier 
pekade jag på att köpet av en lottsedel kunde tolkas som framtidsplanering, 
som förvärvssätt, alternativt konsumtion, eller som välgörenhet.
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Jag har för det första studerat den upplevda konflikten mellan individu-
ella drömmar och kollektiv framtidsplanering i lotteridebatten. Lotterispel 
ansågs vara moraliskt kontroversiellt eftersom det uppmuntrade den en-
skilda spelaren till ett »irrationellt« sätt att planera för sin framtid. De stora 
penningvinsterna pekades i dåtiden ut som grunden till detta. Olika insti-
tutionella lösningar för att lösa problemet föreslogs och i vissa fall testades. 
Om avkastningen från ett statligt lotteri kunde användas för att finansiera 
ålderdomspensioneringen, skulle, menade många politiker, lotterispelets ir-
rationalitet och omoral därigenom kompenseras, i alla fall på det kollektiva 
planet. Andra ansåg att en sådan kombination skulle kompromettera pen-
sionsreformen, i stället för att legitimera statens utnyttjande av de enskildas 
»irrationella« drömmar. Andra lösningar handlade om att kombinera spel 
och sparande även på det individuella planet, bland annat genom premie-
obligationssystemet. I det fallet tog spelkaraktären i praktiken över.

Vid sidan om den felaktiga framtidsplaneringen berodde lotteriernas 
uppfattade omoral för det andra på att lotterispel tolkades som ett förvärvs-
sätt eller strävan efter »arbetsfria inkomster«. Lotteriet beskrevs av kritiker 
stå i skarp motsättning till arbetsetiken just genom att det var ett alternativt 
sätt att förvärva pengar. Det visade sig att lotteri, omdefinierat i den norma-
tiva diskursen som ett sätt att ge ut pengar för lite nöje, som en sorts måttlig 
hedonistisk konsumtion, blev förenlig med den allmänt dominerande ar-
betsetiken. Lotterispelets hedonism fick då sitt berättigande inom ramen för 
arbetsetikens asketism. I lotterispelets praktik verkar dock uppfattningen av 
lotteri som ett förvärvssätt ha kunnat kombineras med ett värdesystem som 
prisar arbete, ansvarstagande och sparsamhet.

För det tredje har möjligheten att uppfatta lotterierna som en sorts väl-
görenhet påverkat värderingarna kring spelet. De svenska lotterierna under 
min undersökningsperiod finansierade olika »behjärtansvärda« och »all-
männyttiga« ändamål. Sådana ändamål, särskilt om man också förutsatte 
en viss vilja hos lotterispelaren att stödja dem, gav moralisk legitimitet åt 
lotterier. De behjärtansvärda ändamålen blev dock med åren allt mer osyn-
liga för spelarna. Samtidigt växte de i princip »tillfälliga« lotterierna till en 
i praktiken stående lotteriinstitution vars omsättning ständigt ökade. Allt 
större andel av lotteriernas behållning gick direkt till statskassan. Inrättan-
det av ett statligt lotteri år 939 var i själva verket knappt mer än en be-
kräftelse på den faktiska utvecklingen av lotterirörelsen. Utvecklingen på 
lotteriområdet speglade en övergång från föreställningar om ett eventuellt 
altruistiskt lotteri till ett allt mer allmänt uttalat bejakande av de individuella 
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lotteridrömmarnas lönsamhet för kollektivet. Man får dock inte glömma att 
mot slutet av perioden, när den moraliska legitimeringen genom ändamålet 
inte längre behövdes, gällde inte samma uppfattning om vad lotterispel och 
lotteridrömmar egentligen var.

I båda mina studier har en successiv förändring kunnat skönjas, vilken 
kan sammanfattas med att båda institutionerna med tiden blev vardagliga. 
NK:s spektakulära modernitet försvann och de nyheter som varuhuset intro-
ducerade började tillämpas i den övriga detaljhandeln. Varuhusets roll som 
drömpalats, som kulturell institution eller som offentlig mötesplats för kvin-
nor var inte lika märkvärdig eller betydelsefull mot slutet av 930-talet som 
i början av 900-talet. I synen på lotterier skedde också en förändring. Mo-
raliserandet minskade i den allmänna och i den politiska debatten. Lotteriet 
hade blivit »en realitet« och ett vanligt inslag i vardagslivet. Lotteridröm-
marna började uppfattas som en berättigad form av konsumtion och väckte 
varken särskilt mycket anstöt eller infekterade debatter. Synen på konsum-
tionsdrömmar hade således förändrats. Med detta menar jag inte att värde-
ringarna under denna period dramatiskt skulle ha omdanats. Tvärtom levde 
»gamla« värderingar kvar, men människor lärde sig att kombinera dem med 
nya förhållanden. Avhandlingen har alltså visat hur konsumtionsdrömmar 
tolkades: på vilket sätt de tillskrevs ideella och pekuniära värden, hur de rela-
terades till synen på det moderna och till maktförhållanden i samhället.

Om rationalism och hedonism i konsumtionskulturen
I inledningskapitlet diskuterade jag frågor om rationalism eller hedonism 
som karakteristiska drag för det tidiga 900-talets konsumtionskultur, och 
i de empiriska kapitlen har jag lyft fram hur dåtidens sätt att tänka kan tol-
kas genom begreppen rationellt, irrationellt, hedonistiskt och asketiskt. I 
den tidigare forskningen har konsumtionen under denna tid beskrivits an-
tingen som präglad av ett rationalitetstänkande eller som genomsyrad av en 
ny hedonism. De två tendenserna har kopplats till rationaliseringsproces-
sen i samhället i övrigt respektive till masskonsumtionens tillkomst och ut-
bredning. I vissa av de arbeten som diskuterar båda tendenserna framställs 
dessutom rationalismen och hedonismen inom konsumtionskulturen som 
motsatta eller konkurrerande krafter.

Min studie av varuhuset har visat att rationalismen och hedonismen ut-
märkt kunde samsas inom en och samma institution. Varuhuset framförde 
en idé om rationellt kalkylerande konsumenter som sparar tid, pengar och 
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möda, som är kvalitetsmedvetna, effektiva, vill ha hygieniska livsmedel och 
smakfulla varor. Denna idé var, både till sitt innehåll och i de termer som 
den uttrycktes i, lik den svenska konsumentkooperationens rationella ideal, 
såsom detta har beskrivits av idéhistorikern Peder Aléx. Viktiga skillnader 
fanns dock.⁴ För det första var NK:s målgrupp en annan. För det andra kom-
binerades den rationella konsumtionen inom varuhuset med bilden av kon-
sumtion som nöje, upplevelse och tidsfördriv, där impulsköp kunde vara ett 
viktigt inslag. Inom varuhuset var den »rationella konsumenten« inte aske-
tisk, och hedonisten frammålades för det mesta inte heller som irrationell. 
Särskilt de tilltänkta kvinnliga kunderna representerade dessa dubbla men 
inte nödvändigtvis motsägelsefulla ideal. Synen på kvinnor inom varuhuset 
var dock kluven; de framställdes dels som spontana, affektstyrda och även 
lättpåverkade konsumenter, dels som kompetenta, rationella, krävande och 
mer medvetna kunder än män. Detta återkommer jag till längre fram.

NK:s smakfostrande ambition kan också jämföras med den rationella 
konsumtionens ideal. NK betraktade sig som en kulturinstitution, vars upp-
gift bland annat var att lära ut god smak och kvalitetsmedvetenhet (vad 
gällde estetiska, funktionella och hygieniska aspekter). Både NK och KF 
samarbetade med Svenska Slöjdföreningen och olika husmodersföreningar.⁵ 
Den smakfostrande ambitionen fungerade i NK:s fall dessutom som ett 
medel att förena exklusivitet med bredare kundrekrytering. Genom att hän-
visa till en sådan kulturell uppgift kunde företaget förklara satsningen på 
något mindre bemedlade kundgrupper, utan att för den skull avskräcka de 
rikaste stamkunderna.

Fullständighetsprincipen i varuhuset, som jag analyserade i kapitel 7, kan 
tolkas inom ramen av både rationalisering och hedonisering. Det fullsorte-
rade varuhuset representerade överflöd och lyx, alltså möjligheter till hedo-
nism, lika mycket som överskådlighet, stort urval och kvalitetskontrollerat 
sortiment, med andra ord möjligheter till rationella jämförelser och köp.

Peder Aléx hävdar att idealet att konsumera »rationellt« eller »konsume-
ra rätt« har varit mycket starkt i den svenska 900-talshistorien och att det 
»stått emot« lustfylld / hedonistisk konsumtion.⁶ Men om man flyttar fokus 
från Kooperativa Förbundet, konsumentupplysning, nykterhetsföreningar 
eller skolköken – områden som behandlas av Aléx – till varuhuset NK, fram-
står det i stället tydligt hur dessa två ideal flätades samman.

I lotteristudien har jag fört analysen ett steg vidare genom att visa att mot-
satser som hedonism / asketism och rationalitet / irrationalitet även kombine-
rades i bilden av lotterispelet, såsom den framträder i den politiska debatten, 
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i pressen, i skönlitteraturen och i reklamen. Aléx pekar ut en »sparsamhets-
iver« i Sverige under 900-talets första hälft, i alla fall på ett normativt plan.⁷ 
Både staten och folkrörelserna engagerade sig i konsumentupplysning i olika 
former. På de områden han undersöker, exempelvis skolböckerna, kunde 
ett entydigt budskap lättare föras ut. Detta budskap – Aléx kallar det för 
»behovsdiskursen« – verkar ha handlat om både rationalitet och en sorts 
måttlig asketism i konsumtionen. I själva verket diskuterade politiker både 
lagstiftning om sparsamhetspropaganda och frågan om statligt lotterispel 
(vilket i alla fall moraliskt implicerade motsatsen) under denna tid.⁸ Jag har 
i lotteristudien visat att man från statens sida försökte kombinera sparsam-
hetsideal med lotterispel på olika sätt. Även i lotterifrågan, så som den de-
batterades i riksdagen och i pressen, ställdes först å ena sidan rationalitet 
och asketism (i form av genomtänkta framtidsplaner, sparsamhet, arbets-
etik) och å andra sidan irrationalitet och hedonism (drömmar, spelande, slö-
seri, oviljan att förtjäna sitt levebröd med arbete) mot varandra. Den första, 
rationella-asketiska, linjen framställdes alltid som den mer värdefulla, både 
moraliskt och ekonomiskt, för individen och oftast även för staten. Men just 
i fråga om statslotteriet representerade spelet och därmed följande irratio-
nalitet, drömmar och hedonism ett faktiskt ekonomiskt värde för staten. 
Moral och ekonomi kom i konflikt med varandra. Politikerna försökte där-
för sammanjämka dessa två, enligt deras uppfattning motsatta tendenser.

De försök som initierades av politiker för att på ett normativt-institutio-
nellt plan sammanjämka dessa fenomen misslyckades, ibland på idéstadiet, 
ibland i den praktiska användningen. Sådana försök var till exempel det pla-
nerade statslotteriet för ålderdomspensioneringen, ett planerat räntelotteri 
som skulle handhas av sparbankerna samt premieobligationslånet. Det se-
nare genomfördes, men det missade målet. Lånet betraktades av de flesta 
som ett lotteri och inget annat. Det underlättades av att ett system med 
avbetalningshandel och delaktighetsbevis utvecklades på obligationsmark-
naden. Trots att de inte nådde önskat resultat, pekar sådana försök på att 
kombinationen av det som uppfattades som rationella och irrationella samt 
asketiska och hedonistiska aspekter i alla fall var tänkbar för många dåtida 
politiker.

Samtidigt betraktades naturligtvis sådana kombinationer som kontrover-
siella av andra, vilket jag diskuterade i kapitel 0. En stark tro på institu-
tionernas moraliskt uppfostrande verkan existerade under denna tid bland 
politiker. Ett statligt lotteri i stället för den privata licenslotterirörelsen befa-
rades utgöra en »permanent praktisk predikan« till befolkningen om att de 
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skulle spendera sina pengar oansvarigt och försöka förtjäna pengar utan ar-
bete.⁹ Detta förklarar både varför vissa politiker ansträngde sig för att åstad-
komma sådana kombinationer mellan slöseriets och sparandets instanser 
och varför andra i sin tur kritiserade dessa försök.

Min undersökning tyder emellertid på att det som eliten till slut miss-
lyckades med på ett normativt och institutionellt plan, nämligen att upp-
lösa spänningar mellan uppfattad rationalitet och irrationalitet, asketism 
och hedonism i lotterifrågan, genomfördes, eller var rättare sagt inte ens ett 
problem, i lotterispelets praktik. Lotterispelarna själva verkar ha lyckats ut-
märkt med att i praktiken kombinera lotterispel med värderingar som hylla-
de arbetsamhet, förtänksamhet och ekonomisk planering. Också i en del av 
lotterireklamen användes en retorik som lånade uttryck från en diskurs om 
arbetsetik. Skillnaden mellan det normativa planet och det praktiska planet 
vad gäller sammanjämkningen av motsägelsefulla värderingar är i och för 
sig inte förvånande. Vår förväntan på konsistens är allmänt sett lägre om det 
är frågan om vardagliga, ofta även oreflekterade föreställningar eller hand-
lingar än om det handlar om normativa uttalanden.¹⁰

Det viktiga är därför inte bara att, utan även hur, dessa faktiska motsatser 
eller uppfattade oförenligheter kombinerades inom varuhuset och på lot-
terispelets område. Min undersökning har belyst några olika mekanismer 
som användes, oftast omedvetet, av de samtida för att kombinera och sam-
manjämka till synes motsägelsefulla fenomen. Jag uppfattar dessa som vik-
tiga nycklar till förståelsen av föreställningarna kring konsumtionen under 
perioden, och väljer att kalla mekanismerna för : omdefiniering, 2: värde-
balansering och 3: stereotypisering. I det följande kommer jag att diskutera 
dem i tur och ordning i relation till de övergripande frågor som jag ställde i 
inledningskapitlet.

Synen på det moderna: en definitionsfråga
Rationalitetens drömkaraktär och drömmarnas rationalitet
Både i tesen om den rationella konsumtionen och i tesen om den hedonis-
tiska konsumtionen ingår en föreställning om att rationalitet i stället för ir-
rationalitet respektive en sorts allmänt utbredd, »demokratisk« hedonism i 
stället för asketism hör till den moderna konsumtionskulturen. Jag har i in-
ledningskapitlet presenterat möjliga teorier om hur den uppenbara närva-
ron av en sorts magisk »förtrollning« i varuhuset kan tolkas. Enligt Weber-
inspirerade tolkningar av modernitetens samhälle borde rationaliseringen 
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ha tagit död på sådana inslag i vardagslivet. Marxistiska teorier hävdar att 
förtrollningen i kommersiella miljöer per definition är falsk eftersom den är 
beräknad av kapitalisterna. Andra, så kallade postmoderna teorier talar om 
en eventuell »åter-förtrollning«. Jag har i kapitel 3 i stället funnit att fasci-
nationen som Nordiska Kompaniet erbjöd sina besökare bäst kunde beskri-
vas med det som Sven-Eric Liedman kallat för det modernas förtrollning, 
nämligen att det rationella och det tekniskt avancerade både framställdes 
och upplevdes som något närmast magiskt. Rulltrappan, de snabba hissar-
na och livsmedelsavdelningens kylanläggningar var några sådana inslag i 
varuhuset. Det var dock tydligt att denna modernitetens förtrollning blev 
kortlivad; bara inom några år fick varuhuset problem med att framhäva sin 
modernitet. Att förtrollningen förlorade i styrka med åren berodde alltså 
inte på en ökad rationalisering och modernisering, som forskare har häv-
dat, snarare tvärtom.

Fanns det något av det modernas förtrollning i lotteriet? Lotterispel byg-
ger ju på en tro på slumpens magiska kraft. Rent matematiskt sett är det irra-
tionellt att spela (spelarna som kollektiv förlorar ju alltid), men utifrån indi-
videns perspektiv kan rationella argument mycket väl finnas för spelandet.¹¹ 
Lotteri betraktades under 900-talets första år som ett föråldrat fenomen 
just på grund av dess uppfattade irrationalitet. Många politiker – besjälade 
av förnuftstro och framstegstanke – med liberalen Karl Staaff i spetsen sade 
sig vara övertygade om att samhällsutvecklingen mot ett mer rationellt och 
upplyst samhälle skulle innebära att lotterier skulle komma att avskaffas. Så 
blev inte fallet. Lotteriet blev allt mer populärt, toleransen gentemot spel 
ökade och lotteri sågs även som ett högst modernt fenomen under 920- 
och 930-talen. I stället för att betona irrationalitet, vilket hade gjort lotte-
riet gammaldags i de dåtidas ögon, gick man över till att framhäva lotteriets 
hedonistiska aspekter. Spelet och drömmarna beskrevs som ett nöje, som 
folk mycket väl kunde unna sig ibland. Detta hävdades av de politiker som 
hade en någorlunda positiv attityd till lotteriet. Även de som fortfarande 
fördömde det betraktade spelet som modernt men såg spelets popularitet 
som ett tecken på tidens penningdyrkan och materialism. Också det kan 
tolkas inom ramen för tesen om en ny utbredd hedonism. Att drömma om 
en lotterivinst blev modernt och kopplades till industrialismens samhälle. 
Drömmandets rationalitet / irrationalitet – sett från elitens perspektiv – låg 
inte i längre i den eventuella chansen att vinna. Det som framhävdes var i 
stället nöjesvärdet i lotteridrömmandet och hur detta kunde få plats i det 
moderna arbetslivet. Lotteridrömmandet var billigt och – genom ett ökat 
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behov av sådant drömmande i industrialismens samhälle – även strukturellt 
förklarligt, ansåg en del politiker. Dess »skadliga« effekter var politikerna 
medvetna om och försökte kompensera med olika institutionella lösning-
ar. Lotteridrömmarna, med deras mentala hedonism, fick berättigande när 
de tryggt kunde placeras inom arbetsetikens asketism. Om NK-studien har 
visat att den uppfattade rationaliteten i varuhuset fick drömkaraktär, så har 
lotteristudien pekat på att drömmandets rationalitet under denna tid bör-
jade erkännas.

Omdefiniering
Det som låg bakom förändringen kan karakteriseras som en allmän omdefi-
niering av fenomenet lotterispel.¹² Kapitel 9 handlade om att lotterispel be-
skrevs som irrationellt och därför otidsenligt av politiker kring sekelskiftet 
900. Men definitionen ändrades fullständigt. Lotteri började i stället be-
traktas som en modern företeelse kring 90 och framåt.

Kapitel  visade att lotterispel omdefinierades av politiker även på ett 
annat sätt. Spelet beskrevs allt oftare som konsumtion i stället för »felaktigt« 
förvärvssätt. Lotteridrömmen uppmärksammades som något som kan ha 
värde i sig och som något tillhörande det moderna samhället. Genom om-
definieringen upplöstes spänningen i uppfattningen om det irrationella lot-
teriet i en rationell värld. Lotterispel, skulle man förenklat kunna säga, hand-
lar om att lägga ut pengar i hopp om att vinna mer. Omdefinieringen gick till 
så att de dåtida politikerna flyttade betoningen från att se lotteri i termer av 
att vinna / förvärva pengar till att se det som ett sätt att spendera pengar. Då 
blev det mindre farligt. Den uppfattade irrationaliteten i spelandet, lotteri-
drömmen, tilltron till slumpen, sågs då som en sorts förtrollning. Visserligen 
begränsad, men just därför värdefull: »Det enda irrationella i en klok och 
kall och praktisk värld«, såsom en tidningsskribent uttryckte det 93.¹³

Omdefinitionen av lotteriet från gammalt till modernt och från förvärvs-
sätt till konsumtion skedde »uppifrån«, det vill säga främst i politiska dis-
kussioner, men även i tidningarna. Möjligheterna att få information om spe-
larnas egen uppfattning är begränsade. Mitt källmaterial antyder dock att 
lotteri för spelarna ofta betydde – precis som eliten befarade – ett slags 
föreställt förvärvssätt, även under senare delen av perioden. De som spe-
lade hade dock inga problem med att sammanjämka lotterispelandet med 
arbetsetik och ansvarsfull ekonomisk planering. I ett liv med begränsade 
framtidsmöjligheter kunde ett måttligt spelande upplevas som rationellt. 
För många innebar spelet den enda möjligheten till en reell förbättring av 
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den egna ekonomin. Drömmar som skildrades i pressen och i litterära tex-
ter handlade inte sällan om att genom vinsten få möjlighet att teckna försäk-
ringar, att kunna betala skulder, skatter och utbildningar. Spelarna, som de 
framträdde i dåtida intervjuer och fiktiva berättelser, visade sig ha liknande 
värderingar som eliten men en annan syn på lotteriets funktion.

Omdefinieringen var värdemässigt laddad. Lotteri blev inte bara mer mo-
dernt utan också lite mer moraliskt när det kategoriserades som konsum-
tion. En annan omdefiniering som pågick under längre tid var förändringar 
i vad som ansågs vara hasardspel jämfört med sparande och penninginves-
tering. Historisk forskning visar att livförsäkringar kritiserades som hasard-
spel i det tidiga 800-talets USA. Under i alla fall första delen av den period 
jag har undersökt hörde aktiespekulation i den svenska diskursen till samma 
kategori som lotterispelet. Den ansågs visserligen sysselsätta en annan social 
grupp än lotteriet och betraktades därför som mindre problematisk. »Börs-
spelet« listades likväl i utredningar bland hasardspelen, och dess likhet med 
lotterier påpekades inte sällan i riksdagen och i pressen.¹⁴ Liksom lotteri an-
sågs börsspekulation vara motsatsen till sparande. Ordet aktiesparande till-
kom först under 930-talet.¹⁵

Ett sätt för dåtida politiker och samhällskritiker att lösa upp spänningen 
mellan irrationellt och rationellt, hedonistiskt och asketiskt i lotterifrågan 
blev alltså omdefinieringen av vad lotteri egentligen var. Till skillnad från 
politiker, som brottades med frågan om ett statligt lotteri, var tvetydigheten 
i varuhuset inte lika problematisk för företagets representanter. Tvärtom, 
den eftersträvades, så länge de kunde vinna nya kunder. En rent asketisk 
attityd förväntades överhuvudtaget inte hos kunderna, men eventuellt hos 
personalen.¹⁶

Det man däremot tydligt kan se i materialet är konflikter som uppstod på 
grund av den tvetydiga bilden av konsumenternas rationalitet respektive ir-
rationalitet. Å ena sidan ville Nordiska Kompaniet vara en plats för den »ra-
tionella« moderna människan som strävade efter att utnyttja sin tid och sina 
ekonomiska resurser på bästa sätt. Varuhuset erbjöd allt på samma plats, 
kunden sparade tid och kunde effektivt jämföra olika varor. Men när besö-
karna blev för rationella, och flitigt utnyttjade gratistjänster och bekvämlig-
hetsinrättningar, tvingades företaget reagera genom att avskaffa dessa. En 
sådan reaktion innebar dock att själva varuhuskonceptet reviderades.

Å andra sidan byggde varuhusets försäljningsstrategi, såsom jag har visat i 
kapitel 3, på att varorna visades fritt, till skillnad från hur det var i mindre af-
färer, där försäljaren tog fram dem på begäran. Kunden skulle få vandra runt 
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och titta på utbudet. Spännande dekorationer och spektakulära skyltningar 
skulle locka henne / honom till impulsköp. Denna strategi appellerade inte till 
förnuftet utan till känslan. Även kundernas »irrationalitet« utnyttjades allt-
så. Problemet var bara att stölder kunde bli resultatet av denna eftersträva-
de förlust av impulskontrollen. Jag har utifrån varuhusdetektivens rapporter 
och polismaterialet i kapitel 6 visat att en del besökare, som absolut inte hade 
råd att handla på NK, ändå vandrade runt där och »låtsasshoppade«. Det var 
ofta unga kvinnor med husliga tjänsteyrken, och sådana besök slutade ibland 
i snatteri. Detta bemöttes för det första med en kontrollapparat, detektiver 
och hårdare bevakning. För det andra omprövades i praktiken, men absolut 
inte i teorin, en av de viktigaste principerna i varuhuset, nämligen öppen-
heten och anonymiteten. I presentationsbroschyrer och personalhandböck-
er deklarerades att alla kunder skulle få gå runt i lugn och ro och behandlas 
med samma artighet. I praktiken bröt varuhuset mot dessa principer och 
försökte kategorisera kunderna utifrån utseendet och uppträdandet. Perso-
nalen förväntades läsa av social tillhörighet och köpkraft bakom ytan.

Till skillnad från lotteriet framstår varuhuset som en mycket specifik och 
väldefinierad företeelse. Jag visade i kapitel 2 att Nordiska Kompaniets re-
presentanter hade etablerat en sorts tolkningsföreträde av den officiella varu-
husdefinitionen i Sverige, vilket speglades i dåtida uppslagsverk och fack-
litteratur. I denna definition, om man uppfattar den lite bredare, var även 
modernitet en ingrediens. Som jag har beskrivit ovan skapade just denna 
modernitet en förtrollning. En del av förtrollningen gick förlorad med åren. 
Företaget ville förvisso bemöta åldrandeprocessen med ständig förnyelse, 
men då fick antingen NK:s självbild som det kvintessentiella varuhuset eller 
själva varhuskonceptets definition revideras.

I varuhuskonceptet ingick principen att publiken skulle erbjudas en rad 
tjänster gratis. Varuhuset ville vara ett ställe där man kunde tillbringa tid 
utan att handla; det ville inkorporera inslag från museer och nöjesparker. 
Kunden skulle inte bara hitta den rätta varan i huset utan skulle också lockas 
av den trivsamma miljön. När det sedan visade sig att nöjesparkskaraktären 
utnyttjades alltför mycket och blev kostsam, fann ledningen ingen anledning 
att behålla den. »Läsesalonger, skrivrum, vilorum, konsertsalar, lekrum för 
barn äro överdrifter som icke betala sig«, skrev Josef Sachs 938, trots att han 
94 hade ansett att sådana var nödvändiga i ett modernt varuhus. NK av-
skaffade den berömda rulltrappan i början av 920-talet. Då försvann också 
läsesalongen, barnpassningen och gratistelefonerna. Den nya tiden, menade 
direktionen, krävde mer ändamålsenlighet.¹⁷
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Det allra viktigaste inslaget i definitionen av ett varuhus var fullständig-
hetsprincipen, idén om att erbjuda »allt under ett tak«. Även denna princip 
reviderades. Det blev varken »rationellt« eller lika »fint« längre att hålla ett 
fullständigt sortiment. I de första definitionerna betonade NK:s representan-
ter uttryckligen att varuhuset, till skillnad från exempelvis orientens basarer, 
inte är detsamma som många specialaffärer i samma byggnad. Senare har 
man återgått till det som man inte skulle vara, och Nordiska Kompaniet be-
skrevs i personalhandboken 948 som en samling »specialaffärer under ge-
mensamt tak«.¹⁸

Begreppet omdefiniering synliggör justeringar och kompromisser i före-
ställningar om konsumtionen. Andra forskare har använt andra teoretiska 
begrepp som hegemoni eller rekontextualisering för analysen av till synes 
liknande processer i konsumtionskulturen. Jag har valt att inte använda 
dessa begrepp i min övergripande tolkning. Hegemoni brukar förstås som 
en maktutövning som bygger på en allmän konsensus om idéer, normer 
och värden. Sådana förmedlas från eliterna till arbetarklassen genom olika 
kanaler, exempelvis massmedia, men också genom konsumtionens institu-
tioner. Hegemonin måste dock förhandlas och eventuellt modifieras för att 
den dominerade klassen ska acceptera den. Arbetarklassen anses dessutom 
ha ett dubbelt, motsägelsefullt medvetande, en uppsättning värden och före-
ställningar som är grundad i hegemonin och en annan som grundas i var-
dagserfarenheten.¹⁹ Mitt material visar att motsägelsefullheten och dubbel-
heten i värden och förhållningssätt fanns även hos eliten – politiker och 
varuhusets representanter – och inte bara hos de dominerade grupperna. 
Mina undersökningar antyder också att tvetydigheten var mer problema-
tisk på den normativa nivån än i konsumenternas vardagspraktik. Säkert är 
att man i mina delstudier inte ser den hedonistisk-konsumistiska hegemo-
ni som den amerikanske historikern Jackson T. Lears har beskrivit för USA 
under samma tid.²⁰ Särskilt lotteristudien har visat att man i så fall hellre bör 
tala om en fortfarande allmänt rådande arbetsetik, som dock kombinerades 
med att man faktiskt spelade på lotteri.

Ett annat teoretiskt begrepp som är mer relevant att diskutera i jäm-
förelse med omdefinieringsmekanismen är rekontextualisering. Det har 
använts av forskare i kulturella analyser av konsumtionsprocessen. Jag har 
själv tillämpat begreppet i kapitel 6, i analysen av hur varuhusrummet ut-
nyttjades av vissa besökare. I kapitel  diskuterade jag på vilket sätt rekon-
textualiseringsbegreppet hade ett förklaringsvärde för lotterispelets praktik. 
Rekontextualisering innebär att konsumenten tar till sig en vara på ett annat 



312 DEL IV: AVSLUTNING

sätt, kanske bara mer specifikt eller helt annorlunda, än det som var avsett 
av producenten.²¹ Mina delstudier har antytt att detta är mycket relevant 
både för varuhuset och för lotteriet, men jag har i brist på empiriskt material 
inte systematiskt kunnat undersöka konsumenternas rekontextualiseringar. 
Omdefinieringarna som jag har beskrivit skedde på den normativa nivån, 
visserligen ofta i reaktion på praktiken.

Om värde och värderingar
Pris och värden
År 950 avslutade antropologen Marcel Mauss sin klassiska essä om Gåvan 
med paralleller mellan det studerade arkaiska samhället och hans eget sam-
hälle. Han menade att mycket i 900-talets samhälle fortfarande präglades 
av gåvans etik. Lyckligtvis är inte allt ännu kategoriserat i termer av köpa 
och sälja, skrev han; saker har fortfarande både ett sentimentalt värde och 
ett penningvärde.²²

Jag menar att inte ens köp och försäljning kan kategoriseras bara i termer 
av köpa och sälja. Andra värden, moraliska, kulturella och sentimentala blir 
också delar av utbytet. Mauss-referatet lyfter fram den dubbla betydelsen i 
begreppet värde, vilket jag i varuhusstudien har undersökt i samband med 
spänningar mellan kommers och kultur och i lotteristudien i samband med 
konflikten mellan ekonomi och moral. Värde är alltså ett tvetydigt begrepp, 
och just detta har gjort det intressant i analysen. Det betyder dels värde i 
ekonomisk mening, oftast marknadsvärde, dels personligt, känslomässigt, 
kulturellt, moraliskt eller estetiskt värde. Definitionen av vad som menas 
med värde beror ofta på sammanhanget och ordet kan ha rakt motsatt inne-
börd för samma människor i olika situationer.²³ En av mina huvudfrågor i 
avhandlingen har varit hur dessa olika typer av värden skapades och hur de 
relaterades till varandra.

I det tidiga 900-talets allmänna uppfattning sågs rationaliteten och 
asketismen som positiva värden, medan irrationalitet och hedonism oftast 
värderades negativt. Samtidigt associerades varuhuset ursprungligen till 
hedonism och lotterispel till irrationalitet. Genom att anspela på människ-
ors »sämre sidor« såsom njutningslystnad, lyxsökeri och ogrundad tro på 
slumpen, tjänade dessa företag pengar. Sådana negativa värderingar inne-
bar naturligtvis ett problem för varuhusets representanter och för de poli-
tiker som diskuterade ett eventuellt statligt lotteri. Problemet försökte man 
lösa genom en sorts värdebalansering. I varuhuset strävade cheferna efter 



3134. SLUTDISKUSSION

att höja kommersens värde med hjälp av finkulturella satsningar. Kultur var 
en moralisk värderesurs också i lotterifrågan, men där använde politikerna 
även andra medel för att kompensera lotteriets uppfattade omoral.

Värdebalansering
NK är bättre på att ställa ut sina varor än på att sälja dem, ansåg tidnings-
skribenten som jag citerade i början av detta kapitel. Nordiska Kompani-
et hade mycket riktigt en strävan att vara kommersiellt och (fin)kulturellt 
samtidigt. Varuhuset hade i vissa fall ett museums ambitioner, vilket an-
sågs vara kontroversiellt, särskilt i början av perioden. I kapitel 4 visade jag 
att en ständig balansering pågick mellan ekonomiska och kulturella vär-
den. Själva huset var en kommersiell byggnad men skulle samtidigt utstråla 
ett monuments »värdighet«. Utställningslokaler tog upp ekonomiskt värde-
fulla försäljningsytor. Här kan även nämnas Josef Sachs ambition att åstad-
komma en »smakförbättring« i Sverige samt hans utställningsentusiasm. 
Denna balansering mellan kommers och finkultur kan uppfattas på två olika 
sätt. För det första som den strävan Josef Sachs själv framhöll, nämligen att 
göra kommers, och därmed även konsumtion, mer kulturellt acceptabel. För 
det andra användes finkultur som en sorts lockbete för att få folk att köpa 
NK:s varor. Kulturella satsningars problematiska »reklamvärde« diskutera-
des inom företaget redan under 920-talet. En yngre generations direktörer 
ifrågasatte finkulturella satsningars ekonomiska värde. Den smakfostrande 
ambitionen gav dock utdelning som en lyckad kommersiell strategi genom 
att den gjorde exklusivitet och en bredare kundrekrytering förenliga.

Till frågan om värdebalanseringen hör också synen på pengar inom varu-
huset. Varuhusets chefer argumenterade för fasta priser, dels med sådana 
argument som anspelade på moral och kultur, dels med sådana som anspe-
lade på rationalitet och kalkylerbarhet. Fasta priser var villkoret för en ratio-
nell drift, men det framhölls samtidigt att man därigenom ämnade undvika 
»obehaget« i att behöva tala om pengar. Prutsystemet bannlystes, och för-
säljarna skulle dessutom undvika att diskutera kreditproblem med kunder. 
Men talet om pengar och även köpslåendet återintroducerades ändå, på ett 
annat plan. Enskilda kunder och kundgrupper förhandlade med direktio-
nen om rabatter.

I lotterifrågan var värdebalanseringen ännu mer framträdande än i varu-
huset. Jag undersökte den i kapitel 0 och 2. Jämförelsen mellan synen på 
varulotterier och penninglotterier pekade ut pengarnas kulturella / moraliska 
betydelse i sammanhanget. Det visade sig att varulotterier accepterades 
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lättare av den politiska eliten, som annars kritiserade lotterispel för dess 
sammankoppling med stora penningsummor. För det första gav varuvins-
ter jämfört med penningvinster mindre utrymme för »lättsinniga« dröm-
merier. För det andra visade jämförelsen mellan varu- och penninglotterier 
att penninglotterier var moraliskt mer tvivelaktiga, eftersom spel på dessa 
kunde uppfattas som strävan efter att förtjäna pengar utan arbete. Spelandet 
i penninglotterier sågs då som ett moraliskt förkastligt förvärvssätt. För det 
tredje kunde varulotterier lättare uppfattas som äkta välgörenhetsinsam-
lingar. Lotterierna anordnades alltid för något behjärtansvärt ändamål, men 
misstänksamheten mot spelarnas motiv var stor. Varulotterier var mindre 
problematiska, då varuvinsten kunde betraktas som en sorts gengåva.

Jämförelsen har alltså visat hur moraliskt laddad synen på pengar var 
och vad det innebar för problem när staten skulle inrätta ett eget penning-
lotteri. Den statsekonomiska betydelsen av ett sådant var ansenlig, särskilt 
då svenskarna spelade på utländska lotterier i stor utsträckning. För staten 
framstod alltså ett statslotteri som ekonomiskt värdefullt men också som 
moraliskt »ovärdigt«, just för att det exploaterade de fattigaste genom att 
anspela på vad som uppfattades som deras »lägre instinkter«, det vill säga 
dels deras önskan att utan någon vidare ansträngning komma åt materiella 
rikedomar (hedonism), dels deras oförmåga att kalkylera hur försvinnan-
de liten vinstchansen var (irrationalitet). Hur handskades politikerna med 
detta dilemma? Jag har redan diskuterat den omdefinieringsprocess som 
till slut blev lösningen för riksdagspolitikerna. Men andra mekanismer var 
också verksamma.

Ett sätt att tillföra penninglotteriet moraliskt värde var att omvandla kon-
tantvinsterna till något som kunde jämföras med varuvinster, exempel-
vis försäkringar eller räntebärande statsobligationer. Sådana förslag blev 
inte populära. Lotteriexperter påpekade att det var penningvinsterna som 
lockade till spel och inget annat. I lotterispelandets praktik skedde en mot-
satt omvandling. Stora varulotterier blev maskerade penninglotterier dels 
genom att ett system för vinstinlösen etablerades, dels genom att de största 
vinsterna utgick i form av presentkort eller premieobligationer.

Lotteriernas ändamål, det vill säga vad avkastningen skulle användas till, 
blev en möjlig moralisk värderesurs. Här balanserades ekonomiskt värde 
uttryckligen mot moraliskt värde. I detta fall kan man skilja mellan två syn-
sätt bland de dåtida attityderna. I vissa betraktares ögon var inte bara det 
behjärtansvärda, allmännyttiga eller kulturella ändamålet viktigt, utan även 
de enskilda spelarnas motiv. Om man köpte en lott i alla fall delvis för att 
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ge sitt ekonomiska stöd till exempelvis Nordiska Museet, blev även spelan-
det mer moraliskt (mindre själviskt och mindre hedonistiskt). Andra dåtida 
röster, exempelvis statistikern Joseph Guinchard, pläderade för den kollek-
tiva nyttans betydelse utan hänsyn till om de enskilda verkligen ville stödja 
det stipulerade kulturella ändamålet eller inte. Lotterirörelsen tillerkändes 
ett visst moraliskt eller kulturellt värde genom de penningsummor som den 
inbringade till kulturella ändamål. Spelarnas eventuella omoral liksom deras 
hedonism eller irrationalitet var ointressanta i det fallet.

Lotteri ansågs alltså sakna moraliska värden men inbringade mycket 
pengar. De kulturella ändamålen däremot var kostsamma, men »värdiga«. 
Genom att para ihop lotteri och kultur på detta sätt ville politikerna lösa 
problemet. Idag är vi vana vid att lotteri används som lockbete för att få fi-
nansiering för kulturella ändamål och för utgifter som staten borde sörja 
för. Men den historiska analysen har visat att mekanismen går att tolka från 
motsatt perspektiv. Finkulturella och andra ändamål användes för att göra 
lotteri moraliskt acceptabelt, mer »värdigt«. På detta sätt kunde pengarna 
som lotterierna inbringade »renas«.

Vissa specialfall har jag analyserat i detalj. Det viktigaste var planerna på 
att använda ett eventuellt statslotteris avkastning till pensionsfrågans lös-
ning, något jag berört tidigare i detta kapitel. Här skulle individuella dröm-
merier motbalanseras / kompenseras genom kollektivets framtidsplanering. 
Individers irrationella spelande skulle på detta sätt bli rationellt i längden. 
Det betraktades av många som mer moraliskt att spela på ett sådant lotteri. 
I det fallet var inte bara värdebalanseringen utan även stereotypiseringen 
verksam. Liknande syfte hade planerna att kombinera lotterispel med spa-
rande, genom räntelotterier eller genom premieobligationer. Politikernas 
försök att omvandla lotteriet till en sparinrättning lyckades dock mindre 
bra än NK-ledningens ambition att göra varuhuset till ett museum.

Både frågan om den moraliska kritiken och om begreppet värde har lett 
mig till frågan om pengar. Därför har den amerikanska sociologen Viviana 
Zelizers teori om pengarnas sociala / moraliska öronmärkning varit relevant 
för min studie.²⁴ Pengar som man vunnit på lotteri ansågs inte vara desam-
ma som dem man förtjänat genom arbete. Statens inkomster av ett lotte-
ri kunde för många dåtida inte jämställas med andra intäkter och fick inte 
användas på samma sätt. Jag har också visat att pengar som man gav ut för 
en penninglott sågs annorlunda än pengar spenderade på en lottsedel i ett 
varulotteri. Penningvinst och drömmar om pengar betraktades som något 
annat än en vinst i form av en värdefull sak. Vad en lottsedel skulle kosta och 
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högvinstens storlek var också moraliska och sociala spörsmål och bestäm-
des genom att en social uppfostringstanke vägdes mot ekonomisk lönsam-
het. Jag har även diskuterat synen på olika »typer av pengar« i varuhuset, 
exempelvis att köpa eller sälja på kredit, på avbetalning eller till fasta priser, 
och de olika kulturella och sociala betydelser hanteringen av pengar var in-
bäddad i.

Jag anser således, med Zelizer, att det sätt människor använder sig av 
pengar på och differentierar mellan olika typer av pengar är lika menings-
bärande som deras användning av andra saker, exempelvis konsumtions-
varor. Detta gäller dessutom inte bara enskilda människor utan även den 
kollektiva hanteringen av olika penningsummor. Jag har i denna studie i en 
rad olika fall kartlagt hur detta kunde ske i praktiken.

Drömmar, makt och stereotypisering
Drömmar och pengar
Pengar spelade självfallet en viktig roll för konsumenterna. Inte heller kon-
sumtionsdrömmar, som till synes är gratis, kan tolkas utan att man tillmäter 
betydelse åt pengar, pris och rikedom. Ett exempel kan hämtas ur en svensk 
trettiotalsroman av Valdemar Hammenhög. Det handlar om konsumtions-
drömmar, väckta till liv i ett varuhus:

Glittrande skolflickor, trötta, värdiga matronor, nyfikna hyenor, unga och 
gamla, friska och sjuka – alla mänskliga varianter trängdes inom [varuhuset] 
RESCH:s väggar bländade, gripna, fattiga och rika – alla för att beskåda det som 
är till för att pryda och framhäva deras egen kropp, i verkligheten eller i dröm-
men. Allt fanns att se, och allt var vackert. Och allt kostade pengar, därför var 
det dubbelt vackert och dubbelt dyrbart.²⁵

Drömmen här förblev dröm just därför att den var ouppnåelig i praktiken, 
på grund av varornas höga priser, men samtidigt fanns den nära, nästan 
inom räckhåll. Priset förflyttade varorna till drömmen (dvs. till något overk-
ligt), men samtidigt erbjöd det en principiell möjlighet till eventuell tilläg-
nelse. Detta aktualiserar frågan om jämlikhet, ojämlikhet och makt.

I den brittiske sociologen Colin Campbells teori, som jag diskuterade i 
inledningskapitlet, beskrivs konsumtion huvudsakligen som en mental pro-
cess driven av drömmar och förhoppningar. Pengar, pris och ekonomiska re-
surser verkar utifrån den inte spela så stor roll för förståelsen av konsumtio-
nens drivkrafter och mekanismer. Detta är inte min åsikt. Konsumtion kan 
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mycket väl vara en mental aktivitet, men den påverkas ändå av konsumen-
tens position och villkor i samhället. Likaså kan man visserligen tolka kon-
sumtionsdrömmen som en lek med oanade möjligheter, men också som ett 
sätt att hantera och inse sina begränsningar. Vad man inte är och vad man 
inte kommer att äga blir i vissa fall ännu mer påtagligt av att man ser alter-
nativet på nära håll. Det jag menar är att sociala positioner kanske inte pre-
destinerar drömmarna, som några teoretiker hävdar, men visst spelar roll 
för vilka meningar konsumtionsdrömmarna bär, inte bara för drömmaren 
själv utan även för de betraktare som har uttalat sig om andras drömmar.

Konsumtion har tolkats antingen i termer av förtryck och manipulation 
eller i termer av demokratisering och emancipation. Jag har i avhandlingen 
diskuterat teoretiska resonemang och empiriska arbeten från båda inrikt-
ningarna. I det första fallet blir konsumtionsdrömmen en bedräglig illusion 
producerad av kommersiella intressen i det kapitalistiska samhället. Själv-
klart spelar kommersiella intressen en viktig roll för att utforma drömmil-
jöer och framställa varor som lockande. Men teorin säger ingenting om hur 
konsumenterna tar till sig dessa.

Den motsatta tolkningen, som jag också har diskuterat ovan, tillskriver 
konsumenterna en mer aktiv roll som »producenter« av skiftande meningar 
som konsumtionsvarorna laddas med. Drömmen blir där ett redskap för 
självförverkligande. Konsumtionen tillhandahöll ett språk för att kunna ut-
trycka fantasier och föreställa sig en bättre framtid, hävdar forskarna.²⁶ I 
detta perspektiv glömmer man oftast just de mäktiga kommersiella intres-
sena. Att forma konsumtionens miljöer och erbjuda en möjlig kontext för 
varorna definierar kanske inte, men påverkar helt säkert, drömmarna. Dess-
utom spelar, som sagt, konsumenternas ekonomiska och sociala begräns-
ningar stor roll även i drömmarna. Det som är en verklig möjlighet för den 
ena är bara en dröm för den andra. Det går därför inte att tolka konsum-
tionsdrömmar utan att även ta hänsyn till dessa aspekter.

Detta gäller inte minst varuhuset och lotteriet. Visserligen fick alla till-
träde till varuhuset, det var fritt för både fattig och rik att röra sig bland de 
estetiskt utställda varorna, men denna frihet var inte förbehållslös. I början 
av perioden inreddes varuhusbyggnaden utifrån en hierarkisk princip med 
billighetsavdelningar längst ner och dyrare avdelningar allt högre upp i pro-
portion till priset. Från och med 920-talet försvann den hierarkiska indel-
ningen, men kunderna kategoriserades ändå i praktiken utifrån köpkraft 
och social status genom försäljarnas granskande blick. I lotteristudien har 
jag diskuterat spelandets demokratiska aspekter; inför chansen kunde alla 
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känna sig lika och en liten lottsedel tillät hur vidlyftiga drömmar som helst. 
Men självklart är det så att både priset för en lottsedel och en eventuell vinst 
betydde mycket mer för den fattige än för den rike. Jag har dessutom i ka-
pitel 9 visat att frågan om hur pass »demokratiskt« lotterispelet var blev en 
stridsfråga för dåtidens riksdagspolitiker.

Nu ämnar jag utifrån mina två delstudier sammanfatta två företeelser där 
frågan om makt och sociala skillnader spelade viktig roll och som därför 
belyser vad mina resultat har tillfört diskussionen av dilemmat mellan fri-
görande och förtryckande krafter i konsumtionen. Den första företeelsen är 
stereotypiseringsmekanismen, den andra den fostrande ambitionen. Dessa 
två är sammanbundna på många sätt, men för tydlighetens skull behandlas 
de här separat.

Stereotypisering
Ett sätt för dåtiden att lösa oförenligheten mellan konsumtionskulturens ra-
tionella / irrationella samt hedonistiska / asketiska aspekter var att hänföra en 
sida av ett motsatspar till en stereotypiskt definierad grupp och den andra 
sidan till en annan grupp. Jag har funnit att i allmänna beskrivningar för-
fattade av varuhusets representanter ansågs kvinnor vara mer irrationella 
konsumenter än män. Kvinnor beskrevs som mer mottagliga för emotionell 
påverkan, mer benägna för impulsköp och för att drömma sig bort i varu-
huset. Varuhusets faktiska rumsliga utformning bekräftade en sådan bild, 
som också hade motsvarigheter i en allmän diskurs i press och skönlittera-
tur. Samtidigt framträdde en annan uppfattning. I personaltidningens mer 
konkreta beskrivningar av varuhusets kunder och deras förehavanden fram-
står de kvinnliga kunderna som mer kompetenta och förnuftiga konsumen-
ter än männen. Manliga kunder påverkades lättare känslomässigt och blev 
förvirrade och nervösa inför sina konsumtionsval.

Sådana bilder bör beaktas i en diskussion av konsumtion i genusperspek-
tiv. Forskningen har tvistat om ifall 900-talets nya konsumtionskultur och 
särskilt varuhusen bör ses som emanciperande eller förtryckande för kvin-
nor. Svaren är olika, vilket jag har visat i kapitel 5. Vissa har hävdat den nya 
hedonismens manipulativa karaktär, andra har pekat på dess befriande po-
tential. Kvinnors kompetens som konsumtionsexperter har nämnts i sam-
manhanget. Materialet från Nordiska Kompaniet har gett ett visst stöd för 
både den negativa och den positiva tolkningen. Den tidigare forskningen har 
också lyft fram den dåtida tendensen att stereotypiskt beskriva kvinnor som 
irrationella och män som rationella.
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Jag anser att om man tolkar varuhuskulturen med hjälp av begreppen ra-
tionell / irrationell och hedonistisk / asketisk finner man inte två utan minst 
tre stereotypa bilder av kvinnors konsumerande, och alla dessa tre kan tol-
kas olika utifrån frågan om emancipation. Alla tre har också i någon form 
funnits representerade bland de föreställningar som framträtt i studien av 
varuhusinstitutionen. För det första kunde kvinnor betraktas som irratio-
nella och hedonistiska konsumenter, det vill säga lättpåverkade, lättsinniga, 
emotionella och njutningssökande. En sådan karakterisering av kvinnliga 
konsumenter ingår i en allmänt nedvärderande diskurs om kvinnan, och ex-
empel på sådant finns bland annat i skämtpress, skönlitteratur och försälj-
ningshandböcker. Sådana kvinnor kallades »lyxartiklar«, »leksaksfruar« och 
hit hör även kleptomaner. Även NK:s chefer beskrev i vissa sammanhang de 
kvinnliga kunderna som både irrationella och hedonistiska. En sådan ste-
reotypisk framställning av kvinnor som konsumenter stämmer också över-
ens med sekundärlitteraturens teoretiska tolkning i termer av segregation 
och förtryck.

Den andra bilden beskriver kvinnan som en rationell och asketisk kon-
sument. Hon anses inte uppfatta konsumtion som nöje utan mer som en 
uppgift eller en plikt. Denna bild liknar Kooperativa Förbundets ideal om 
ändamålsenlighet och hushållning. Sådana konsumenter försökte NK locka 
exempelvis med sin livsmedelsavdelning, som erbjöd kvalitetskontrollerade 
och hygieniska varor till jämförelsevis låga priser. Expertis och effektivitet 
blev viktiga aspekter av en sådan konsumtion. Varuhuset framhävde i sin 
marknadsföring det praktiskt instrumentella i att handla allt på ett ställe. 
Varuhuset erbjöd också genom sina utställningar en sorts sakkunskap. Det 
anordnades även kurser, exempelvis i barnavård på babyavdelningen.²⁷ Den 
rationella–asketiska kvinnans konsumtion har ofta, både av forskningen och 
av dåtida samhällskritiker, karakteriserats som en del i hemarbetet. Teore-
tiskt kan denna stereotyp betaktas som mindre förtryckande och mindre 
nedvärderande än den förra, då kvinnor här tillerkänns inte bara förmåga 
till rationella kalkyler utan även kompetens. Men bilden blir likväl segrege-
rande, eftersom den ger kvinnan rollen av husmodern och definierar hennes 
sätt att konsumera utifrån familjens behov.

Den tredje bilden framställer kvinnor som rationella och hedonistiska 
konsumenter. Jag har tidigare argumenterat för att denna kombination inte 
bara var fullt möjlig inom NK, utan varuhuset framstår som institutionen 
par excellence för en sådan inställning till konsumtionen. Både nöje och 
ändamålsenlighet framhävdes i husets marknadsföring. Personaltidningen 
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Kompanirullan beskrev kunderna i ordalag som stämmer väl in på denna 
bild. När kvinnliga journalister recenserade det nya NK 95 verkar de också 
ha tänkt på praktiska och kalkylerande kunder som samtidigt uppskattar 
nöjen och flärd. En sådan bild har, anser jag, störst emanciperande potenti-
al.²⁸ Alla de tre bilderna återfinns alltså i källorna. I praktiken var två, ibland 
alla tre, parallellt verksamma och alla syftade de på först den övre, senare 
den bredare medelklassens kvinnor.

I lotterifrågan fungerade stereotypiseringen på ett helt annat plan. Här 
har politiker och samhällskritiker ofta ställt individers irrationalitet och 
hedonism mot statens rationalitet. Detta var kanske tydligast i frågan om 
framtidsplaneringen (kapitel 0) då den individuella lotteridrömmen kon-
trasterades mot ett socialt försäkringssystem. En sådan stereotypisering 
kan teoretiskt ha upplöst spänningen mellan irrationellt och rationellt, men 
konflikten kvarstod i praktiken om nu staten själv ville driva en egen lotteri-
rörelse. Detta kunde sedan åtgärdas, som jag har diskuterat, med lösningar 
dels på en tankemässig nivå (med en omdefiniering av vad lotteri egentligen 
var) och dels på en praktisk institutionell nivå (med värdebalansering). De 
tre olika mekanismerna kompletterar och överlappar således varandra.

Jag berörde i kapitel 8 mycket kort stereotypiska bilder i riksdagsdebatten 
från början av 900-talet om vilka som spelade på lotteri. Av dessa hade bara 
bilden av att de fattiga spelade överlevt under hela perioden. Visserligen vi-
sade statistiken och erfarenheten att nästan alla samhällsgrupper köpte lot-
ter, ändå betraktades bara arbetarklassens spelande som riktigt problema-
tiskt. Delvis beror detta på den enkla omständigheten att politikerna i det 
fallet ömmade mest för de fattiga. I en knapp ekonomi fanns inget utrymme 
för spel, ansåg man. Vid en närmare granskning visade det sig att kritiker-
nas största bekymmer handlade om mer abstrakta faror. Lotterispel utgjor-
de en fara för de breda lagrens arbetsamhet och deras sätt att planera för 
framtiden. Den asketiska arbetsetiken och den rationella framtidsplanering-
en hotades. Även arbetarrörelsen var kluven i denna fråga. Visserligen var 
ökade möjligheter till lotterispel ett populärt krav, men det sågs också som 
ett utnyttjande av de fattigaste genom cynisk manipulation.

Uppfostran, manipulation och emancipation
Både i varuhusstudien och i lotteristudien har jag skrivit om uppfostrande 
ambitioner hos överheten. Vissa aspekter av den mekanism som jag har kallat 
för värdebalansering kan också förstås som en ambition att fostra och / eller 
manipulera publiken. En sådan läsning lyfter fram maktperspektivet.
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Jag har redan diskuterat att Nordiska Kompaniet ville lära ut stil och god 
smak till den bredare medelklassen genom utställningar och genom varu-
sortimentet i allmänhet. Vissa satsningar riktade sig till ännu större grup-
per. Skolklasser från hela Sverige inbjöds till NK och varuhuset förevisades 
som ett kulturellt monument. Som deltagare i större utställningar, exempel-
vis i Stockholmsutställningen 930, deklarerade företagsledningen att NK:s 
syfte var inget mindre än att »uppfostra allmänheten till en utveckling av 
skönhetssinnet«.²⁹ Hur bör sådana ambitioner tolkas, är det fråga om upp-
fostran eller manipulation?

Jag har i kapitel 6 visat att varuhuset, trots den första tidens hierarkis-
ka utformning av avdelningarna, i alla fall tillhandahöll en illusion av rike-
dom för alla. Varuhuset erbjöd möjligheten för människor att få överskri-
da de gränser som deras sociala och ekonomiska situation satte upp. Inom 
varuhuset kunde man glida in i föreställda identiteter och förvärva stil och 
smak, även om man inte hade råd med varorna. Analysen av detektivrap-
porterna har avslöjat att vissa i publiken lyckades med detta bara alltför väl. 
Sådana fall var svåra att hantera för varuhusets anställda. Kvinnor som såg 
ut att vara »bättre damer«, men inte var det, blev problematiska att bemöta. 
Varuhuset försökte nämligen kategorisera kunderna utifrån utseende och 
uppträdande. Försäljarna instruerades att utifrån utseendet bedöma vilken 
typ av kund de hade framför sig. Denna strävan stod i motsättning dels till 
den deklarerade öppenheten, dels till idén om att stil och smak kan läras ut 
till alla. Varuhusets ambition att höja upp den breda publiken genom smak-
fostran och att locka besökarna genom att få dem att känna sig lika »fina« 
som NK:s andra kunder var kanske inte »ärlig«, utan manipulativ. Samtidigt 
öppnade den faktiska möjligheter för de fattigare kunderna och kunde även 
slå tillbaka mot företaget.

I lotterifrågan framstod de uppfostrande ambitionerna helt annorlunda. 
Lotterikritiker ville fostra spelarna till ansvarsfull ekonomisk planering och 
arbetsamhet i stället för lotterispel. Men även de politiker som argumente-
rade för ett statligt lotteri i en eller en annan form hade ofta en tanke om att 
uppfostra den spelande publiken genom lotteriernas institutionella utform-
ning. Mot slutet av min undersökningsperiod hamnade strävan att fostra 
till sparsamhet genom lotteriet i bakgrunden. (Den hade dock inte försvun-
nit helt. Vinstsumman och lottpriset bestämdes fortfarande delvis utifrån 
en social uppfostringstanke – som dock vägdes mot den ekonomiska nyt-
tan.) Argumenten för ett statligt lotteri handlade då om att med vinstdröm-
men som lockelse »lura« spelarna att spara för kollektiva ändamål. Få ville 
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explicit plädera för manipulation, på det sätt som Joseph Guinchard gjorde 
i sin debattartikel år 927.³⁰ Andemeningen i den sortens pragmatiska in-
ställning till lotterispel som till slut fick majoritet i riksdagen var dock del-
vis denna. Att människorna vill spela borde accepteras som ett faktum, me-
nade Guinchard och allt fler politiker, även om de själva också betraktade 
lotteridrömmen som i grunden irrationell. Propositionen (938 nr 24) om 
inrättandet av ett statslotteri formulerade denna tanke på ett försiktigt vis. 
Lotterispel var mycket populärt, konstaterades det, men människors spe-
lande motiverades varken av hänsyn till nationens intressen eller av »eko-
nomiska förnuftsskäl«. I det läget, skrev man i propositionen, bör staten er-
bjuda spelmöjligheter där hänsyn har tagits till »gemensamma intressen«. 
Det som skedde var att man gav upp den stränga linjen om fostran till spar-
samhet och arbetsamhet, och i stället utnyttjade staten lotteridrömmens 
lockelse till att samla in pengar för kollektiva syften. (Naturligtvis bör detta 
förstås mot bakgrund av att lotterispelet allt mindre betraktades stå i mot-
sättning till arbetsamhet.) Hårdraget skulle man kunna säga att den nya lin-
jen i statslotterifrågan blev manipulation i stället för uppfostran. Det kan 
principiellt uppfattas som ett större ingrepp i individens frihet. Det prak-
tiska utfallet av en sådan ändring upplevdes dock av publiken tvärtom som 
en större frihet.

Synen på drömmar och konsumtion bör alltså även förstås i ett makt-
perspektiv: Medelklassen eller överklassen uttalade sig om underklassen, 
män om kvinnor, politiker om vanliga människor, handelns representan-
ter om kunder. Andras konsumerande, snarare än den egna konsumtionen, 
var ämnet för uttalandena. Drömmar kunde användas för att manipulera, 
men de var också oroande. Denna oro tror jag berodde på att samtidigt som 
drömmarna användes som manipulationsmedel var deras emanciperande 
kapacitet verksam .

Inom svensk forskning har konsumtionen oftast betraktats som ett område 
för socialpolitiska insatser och för uppfostringsprojekt initierade av en pro-
gressiv politisk elit och av folkrörelserna. Att uppfostra konsumenterna så 
att de konsumerade de »rätta« sakerna på rätt sätt var, menar historikern 
Yvonne Hirdman, ett medel för arbetarrörelsen att i slutänden få kontroll 
över marknaden och reformera det kapitalistiska samhället.³¹ De »sociala 
ingenjörerna« skulle genom vetenskap, rationalitet och saklighet förändra 
inte bara konsumtionens praktik utan också människors önskningar, prefe-
renser och värderingar.³² Peder Aléx har mycket riktigt visat att idealet om 



3234. SLUTDISKUSSION

att konsumera »rätt« och rationellt under 900-talet har varit mycket starkt 
och genomsyrat en rad områden av statlig socialpolitik och utbildnings-
väsende.³³ Ställda mot denna bakgrund ger mina resultat nya perspektiv på 
den tidens tänkande om konsumtion. Detta gäller för alla de huvudaktörer 
som var inblandade, nämligen staten (och den politiska eliten), företagen 
och konsumenterna.

För det första har lotteristudien visat att den politiska eliten, inte minst 
arbetarrörelsens representanter, var mycket mer kluvna i sin syn på det 
»rätta« sättet att konsumera än den tidigare forskningen har gjort gällande. 
De kunde mycket väl tänka sig att kompromissa om sina krav på fostran till 
rationalitet, till saklighet och till »rätta« önskningar. Det gjorde de antingen 
med hänsyn till statens ekonomiska intressen eller med hänvisning till spe-
lets faktiska popularitet. Människors eskapistiska drömmande hade fått ett 
visst berättigande under denna period, och kravet på lotterier hade av vissa 
även tolkats som ett folkligt önskemål.

För det andra visade studien av Nordiska Kompaniet att marknadens le-
dande aktörer mycket väl kunde framhäva samma ideal i konsumtionen (i 
alla fall om man betraktar det från ett mer abstrakt normativt plan) som 
de radikala socialreformatorerna under mellankrigstiden. Vetenskap, ända-
målsenlighet och smakfostran var slagord som också Nordiska Kompaniets 
representanter framförde. Även de ville fostra allmänheten till vad de skulle 
konsumera och dessutom påminde deras definition av de »rätta sakerna« om 
de »sociala ingenjörernas« definition. Målgruppen för Nordiska Kompaniets 
konsumentfostran var emellertid till stora delar en annan. Medlet likaså. De 
använde sig nämligen av »en mäktig apparat av propaganda och kommersiell 
reklam«, något som »folkhemsbyggarna« ansåg sig behöva bekämpa.³⁴

För det tredje har mina undersökningar antytt att konsumenterna inte 
nödvändigtvis kopplade de rätta värdena till de rätta sakerna. »Rätt« värden 
kunde nämligen bäras upp av »fel« saker. Bakom ett lottköp kunde dölja sig 
samma värderingar och samma drömmar som bakom sparsamhet och flit.

Slutord
Jag har i denna avhandling föresatt mig att studera föreställningar – speg-
lade genom ord, handling och institutioner – om konsumtionsdrömmar. 
Jag har nu visat att en historisk-empirisk undersökning centrerad kring be-
greppet drömmar har varit genomförbar. Detta i sig hör till avhandlingens 
viktigaste resultat.
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Ett annat resultat ligger i den nya kunskap som mina empiriska studier har 
gett. Den unika kombinationen av de två delstudierna har möjliggjort att en 
mångfasetterad och sammansatt bild kunnat tecknas. Det tidiga varuhuset 
är en företeelse som har belysts ingående inom den internationella forsk-
ningen om konsumtionskulturens historia. I Sverige har det dock främst 
diskuterats i företagshistoriska och strikt ekonomisk-historiska samman-
hang. I analyser med kulturellt perspektiv har det hamnat i bakgrunden. 
Historiska analyser av lotterispel är sällsynta även internationellt, och de 
svenska lotteriernas historia har hittills varit helt okänd i forskningen. Min 
studie har visat att lotterier är högst intressanta att diskutera i ett konsum-
tionshistoriskt sammanhang, dels därför att frågan om gammalt och nytt på 
detta sätt kunnat problematiseras, dels därför att lotteristudien fört in poli-
tiken i undersökningen från ett nytt perspektiv. Staten blev nämligen direkt 
ekonomiskt intresserad av att utnyttja människors konsumtionsdrömmar.

Ytterligare ett resultat är att jag med hjälp av mina analysbegrepp aske-
tism, hedonism, rationalitet och irrationalitet på ett fruktbart sätt har rela-
terat mina slutsatser till ett internationellt och ett svenskt forskningsfält och 
även kunnat utmana den befintliga forskningen. Tidigare forskning har ofta 
kopplat ett normativt budskap om hedonism till kommersiella institutioner 
och ett om rationalitet till staten eller eventuellt till folkrörelser. Mina stu-
dier har visat att även det omvända är möjligt. En alltmer utbredd hedonism 
hos konsumenterna har av forskningen setts som ett utmärkande drag för 
den moderna konsumtionskulturen. Så uppfattade även dåtida betraktare 
det. Min undersökning har dock pekat på, för det första, att värderingar med 
drag av asketism levde kvar, inte bara i de kritiska uttalandena utan även i 
lotterispelets praktik. Jag har för det andra i lotteristudien också visat att vad 
som ansågs vara hedonistiskt och därför modernt var en definitionsfråga.

Rationella, irrationella, hedonistiska och asketiska drag blandades allt-
så i föreställningar om konsumtionen och i konsumtionens praktik. Detta 
ledde till tvetydigheter och spänningar. Jag har renodlat tre mekanismer 
som användes i dåtiden för att lösa upp spänningen mellan uppfattade oför-
enligheter och faktiska motsatser. Dåtida aktörer försökte för det första lösa 
oförenligheter genom att – antingen i ord eller genom institutionernas ut-
formning – omdefiniera vissa drag i varuhus- eller lotterikonceptet. För det 
andra pågick det en sorts värdebalansering, då man strävade efter att kom-
pensera de negativa värden som hedonism och irrationalitet innebar. För det 
tredje kunde man acceptera oförenligheter genom att stereotypiskt hänföra 
olika drag till olika kategorier av människor: kvinnor och män, fattiga och 
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rika eller mer abstrakt till individ och kollektiv. Mekanismerna kombinera-
des och överlappade varandra. Omdefiniering och värdebalansering var mer 
påfallande i lotterifrågan. Stereotypisering har framträtt tydligast i varuhus-
studien. För båda studierna gäller att varuhusbesökarna och spelarna själva 
lätt hanterade eller kanske inte ens uppfattade tvetydigheterna, medan de 
måste redas ut på den normativa nivån.

Jag har i detta kapitel sammanfattat svaren på avhandlingens övergripan-
de frågor om synen på modernitet, om värderingar och om maktförhållan-
den i relation till konsumtion och drömmar. Jag har i varuhusstudien visat 
att det moderna och det rationella i sig både framställdes och uppfattades 
som förtrollande magiskt och som ett föremål för drömmar. I studien om 
lotterierna har jag undersökt och beskrivit hur den uppfattade irrationali-
teten i lotterispelet till slut inordnades i en föreställning om en modern och 
rationell värld. Jag har beskrivit hur gamla värderingar bemötte nya feno-
men och hur en gammal företeelse, som lotterispel, tolkades i den nya tidens 
kontext. Pekuniära värden stod inte alltid i motsättning till moraliska och 
ideella värden i de dåtida aktörernas föreställningsvärld, utan det pågick 
en ständig balansering. Traditionella värderingar om arbetets värde förblev 
starka i det begynnande konsumtionssamhället, men de kunde »anpassas« 
till nya förhållanden. Drömmar var också en maktfråga, med inslag av både 
manipulation och emancipation.

Även om drömmar per definition spelade en viktig roll i det tidiga varu-
huset och i lotterispelet fanns de aldrig där att studera i »ren« form. Svaret 
på frågan om hur drömmar uppfattades handlade också om synen på gam-
malt och nytt, om pengar och moral, om färdigproducerade drömmar och 
individuella, om kvinnor och män, om fattiga och rika och om hur kollektiv 
framtidsplanering tangerar de privata drömmarna. Jag har i denna avhand-
ling visat på vilket sätt dåtidens aktörer tolkade konsumtion både som en 
materiell och som en mental aktivitet.
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Summary

The value of dreams
Department store and lotteries in Swedish 

consumer culture 897-939

Part I: Introduction
The dissertation explores ideas about consumption in general and consumer 
dreams in particular in early twentieth century Sweden. This is done in an ana-
lysis of two specific consumer environments – the department store and the 
lottery. Contemporary observers and current researchers have explicitly linked 
these environments to dreams. More specifically, I study Sweden’s first true de-
partment store, Nordiska Kompaniet (NK) in Stockholm for the period 902 
to 939, as well as Swedish lotteries for the period 897 to 939. This was an era 
when a series of new consumer goods appeared, but they were not available to 
everyone. Mass consumption began to expand in Sweden first toward the end 
of this period.

Within the framework of this study, I investigate the material in these two 
substudies from the perspective of three basic issues. Firstly, I examine the view 
on modernity; secondly, the role of values; and thirdly, the power relationship 
expressed through the institutions of the department store and lotteries. Pre-
vious research has described the consumer culture of this period either as cha-
racterised by rational thinking or imbued with a new hedonism. Therefore, I 
apply the notions of rationality, irrationality, hedonism, and asceticism as analy-
tical concepts. I analyse ideas as expressed in words, actions and in the shaping 
of institutions. Sources consist of archives from the department store and lot-
tery companies, parliamentary materials on the lottery issue, as well as contem-
porary press materials and literature. Theoretically, the dissertation has been 
inspired primarily by anthropological studies of material culture and its insti-
tutions.

Even if dreams by definition played an important role in the early department 
store and in lottery games, they never existed in a “pure” form to be studied. 
The answer to the question of how dreams were perceived also deals with per-
ceptions of the old and the new, money and morals, culture and commerce, pre-
fabricated and individual dreams, women and men, poor and rich, and on how 
collective future planning touched private dreams.
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Part II: Dreams about everything. Nordiska 
Kompaniet’s department store 1902-1939
Representatives of Nordiska Kompaniet described the company (established 
902) as a characteristically modern institution, and Swedes experienced it as 
such by at least until the mid-920s. The department store was a new pheno-
menon in Sweden and the concept had been directly imported from several 
European countries and from the US. The store as presented by NK’s repre-
sentatives served as the definition itself of a department store. I show that the 
management of the early twentieth-century department store consciously used 
the symbolic value of the department store concept: The department store in 
general and NK in particular represented modernity. The inside of the depart-
ment store was created as an enchanted dream world using modern and ratio-
nal technology and organisational methods. This is how international research 
has described the early department stores, and the image fits well for Nordiska 
Kompaniet. However, there are different interpretations of how modernisation 
and rationalisation affected the dreams, or the “enchantment” of the depart-
ment store. According to Weber-inspired interpretations, enchantment and ra-
tionalisation should have contradicted each other. I find that the concept of 
“enchantment of the modern” from the Swedish intellectual historian Sven-Eric 
Liedman is a great aid in characterising how the space of the department store 
was experienced. It was exactly the modern, technologically advanced and ra-
tional features of the department store that were presented as enchanting, and 
what primarily fascinated the first department store visitors. 

The department store also made claims of defining a new way to shop. Inter-
national research has maintained that the first department stores introduced 
dreams into the consumer culture. In the department store, goods were trans-
formed from simple material objects, something that a consumer needed, into 
symbolic objects that the public dreamed about. With its various events and 
public conveniences (e.g. a luxurious reading room), the department store is 
attributed with introducing consumption as a pleasure. All this and more could 
be found at Nordiska Kompaniet. The new way of shopping at NK combined 
pleasure and practicality – a dreamlike, leisurely atmosphere with purposeful 
and effective purchases. The department store wanted to offer a feeling of luxu-
ry and comprehensiveness at the same time. The NK study has shown that the 
store wanted to appeal to consumers’ rationality as well as their irrationality.

The rational and hedonistic modes of shopping had conflicting moral con-
notations at the time. Hence, the department store had chosen a controversial 
combination to maintain outwards. One resolution of this conflict was the ef-
fort to raise the department store’s cultural status. Non-instrumental consump-
tion need not represent frivolous hedonism, but could be seen as an exercise in 
taste or an orientation in art crafts, etc. Thus, I investigate the issue of values by 
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studying the view of commerce and culture (in terms of high culture and refi-
nement) in the department store. Here I describe three different attitudes. The 
first was management’s expressed ambition when establishing Nordiska Kom-
paniet to raise the cultural value of commerce by presenting the department 
store as a high-culture institution. Exhibitions were arranged and the depart-
ment store was shown to school classes. The department store would assume a 
cultural mission, especially in the cultivation of general taste. The second atti-
tude, which became more dominant among management in the 930s, was cha-
racterised by a continued emphasis on the department store as a high-culture 
authority, but cultural activities were justified only by their advertising value. 
Value was now understood in economic terms. The third attitude developed 
and overlapped the other two, and was described as a striving to create a cul-
tivated commerce, i.e. to form and define the culture and morals of commerce 
itself. Modern and rational commercial methods for handling payments and 
credits in the department store were presented as more justified in both eco-
nomic and moral terms. 

I investigate the issue of power relationships by studying the significance of 
the department store for women and men and for rich and poor. Was the de-
partment store an emancipating or segregating environment and in what way? 
As far as gender is concerned, the research field is divided in its view of the de-
partment store. My study of Nordiska Kompaniet provides empirical support 
for both interpretations. The various texts produced by the company were not 
consistent in their view of female and male customers. Even the architectural 
form of the department store building was ambiguous. I use the analytical con-
cepts of hedonism, asceticism, rationality and irrationality to define three diffe-
rent stereotype images – with varying degrees of emancipating potential – for 
(female) department store consumers. Therefore, my interpretation overcomes 
the common dualism in the research. Firstly, women were depicted as irratio-
nal and hedonistic consumers (that is, easily swayed, frivolous, emotional and 
pleasure seeking). This characterisation of women consumers was part of the 
general degrading discourse on women, and examples of this can be found in 
the humour magazines, fiction, and sales manuals. This stereotypical presenta-
tion of women as consumers supports the theoretical interpretation in terms of 
segregation and repression found in the secondary sources.

The second image described the female consumer as rational and ascetic. She 
does not consider consumption pleasurable, but rather as a task or duty. This 
image is similar to that of the Swedish consumer co-operative movement’s ideal 
of purposefulness and economising. NK tried to attract this consumer with 
its grocery department, for example, which offered quality-controlled goods at 
comparatively low prices. Expertise and efficiency became important aspects 
of this type of consumption. In its marketing, the department store empha-
sised the practical, instrumental advantage of being able to shop for everything 
at one place. The department store also offered a kind of expert knowledge in 
its exhibitions and courses. The rational and ascetic woman’s consumption has 
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often been characterised (by researchers and contemporary social critics) as a 
part of unpaid domestic work. Theoretically, this stereotype can be considered 
as less repressive and degrading than the previous stereotype. Here women are 
recognised not only for having the capacity for rational calculation but also for 
being competent. Nonetheless, the image is still segregating, since it ascribes 
the role of housewife to women and defines their consumer behaviour based 
on family needs.

The third image presented women as rational and hedonistic consumers. 
This combination was not only fully possible within NK; the department store 
was exemplary as an institution for this approach to consumption. Both plea-
sure and purposefulness were emphasised in the store’s marketing. The staff 
magazine Kompanirullan described customers in terms that are consistent with 
this representation. When female journalists reviewed the new NK in 95, they 
seem to have also thought about the practical and calculating customers, who 
at the same time appreciated enjoyment and comfort while shopping. I think 
that this image has the largest emancipatory potential. All three images can be 
found in the historical sources. In practice, two and sometimes all three images 
operated together. 

Emancipatory and segregating mechanisms were also combined with regards 
to class. The separation of different analytical levels has been especially fruitful 
in my discussion of the class issue. The department store space in the new NK 
building of 95 was shaped in a hierarchical and segregating form. The princi-
ple of free entrance created at the same time a feeling of equality. The depart-
ment store offered dreams to all without an obligation to buy. All customers in 
the department store were to be treated equally, according to the instruction 
manuals for the sales staff. Outwardly, the department store also emphasised 
to its customers, especially from the 920s onwards, that correct style and taste 
could be acquired by all – with help from NK. The reports from the department 
store’s detectives provided a unique insight into how the principles functioned 
in practice. Admittedly, there were new possibilities of assuming “false” class 
identities for people who actually could not afford to shop at NK. However, the 
sales staff tried to look underneath the surface, behind the style and appearance, 
to determine the customer’s purchasing power and the “appropriate” form of 
treatment. 

Lastly, based on results from the substudy’s various chapters, I discuss the 
cultural significance of the department store’s business principle of providing a 
complete array of consumer goods. I find that this principle can be seen as part 
of the explanations as to why the department store could be understood as an 
exponent for dreams.
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Part III: Dreams about money. Lotteries in Sweden 1897-1939

Up to now, the history of Swedish lotteries has been completely ignored in the 
research. Hence, my investigation of the debates on the lottery issue and the de-
velopment of lotteries in Sweden during this period represents an advance in 
itself. While lotteries had been outlawed since the mid-9th century, state-sanc-
tioned “occasional” lotteries were started in 897. I describe how the issue of lot-
tery games grew to a constantly debated political, social and moral problem in 
early twentieth century Sweden. In 939 a state lottery was finally instituted.

I argue that a paradoxical change occurred in the understanding of lotteries in 
relation to modernity in the parliamentary debates. Around the beginning of the 
twentieth century, politicians considered lottery games as an antiquated pheno-
menon, especially with reference to what they regarded as its irrational features. 
Most of them maintained that there was no place for lotteries in a modern, ra-
tional society. However, in the latter part of the period, lotteries were perceived 
as a typically modern phenomenon. And then it was the hedonistic character 
of the games that was emphasised – for good and bad. Daydreaming related to 
lotteries was especially interpreted as characteristic of modern times. 

Another tension developed between the view of a democratic society and 
that of mass society. The lottery issue led politicians to realise that the two were 
inextricably entwined. The lottery could be seen as a ruthless economic exploi-
tation of the dreams of the poor as well as a popularly demanded form of enter-
tainment. There were also parliamentary fights on definitions of whether gamb-
ling was a “conservative” or “democratic” phenomenon. All the political parties 
were split on the lottery issue, but the social democrats (and in all probability, 
the communists) had ideological objections. Nonetheless, the idea of a state lot-
tery did not gain large parliamentary support until the democratisation of par-
liament and the advance of the left parties. 

Political debates and newspaper discussions on the lottery issue and the prac-
tical management of the lotteries were charged with ethical values. Thus, the 
answer to the question of values cannot be strictly separated from the question 
of power. Due to the state’s large economic interest in the creation of a state lot-
tery and due to the understanding of lottery gambling as immoral, politicians 
were forced to interpret the value and significance of people’s hopes and dreams. 
The study on the lotteries illuminates the issue of power relationships in the ten-
sions between the individual and the collective, and the individual and the state. 
By comparing the views on lotteries with cash prizes and lotteries with prizes in 
the form of goods, I find that the purchase of a lottery ticket could be interpre-
ted in several ways: . as a form of envisaging the future, 2. as a form of “earning” 
money, alternatively spending money, and 3. as a form of charity. 

First, I examine the conflict between individual dreams and collective fu-
ture planning as experienced in the lottery debate. Lottery gaming was consi-
dered morally controversial since it encouraged the individual player to plan 
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his/her future “irrationally”. At that time, the large cash prizes were regarded 
as the cause of this problem. Various institutional solutions were proposed and 
in some cases even tested in practice to solve the problem. Many politicians 
claimed that if the returns from a state lottery could be used to finance the old 
age pension insurance, this would compensate for the irrationality and immo-
rality of lottery gaming, at least on the collective level. Others believed that the 
combination would compromise the pension reform. Other solutions invol-
ved a combination of gambling and savings at the individual level as well, as in 
the state premium bond system (a treasury bond with a lottery element in the 
distribution of interest payments). In that case, the gambling dimension took 
over in practice.

Secondly, in addition to the idea of the lottery as immoral due to “faulty” fu-
ture planning, lottery gaming was also interpreted as an immoral way to acquire 
a living or to gain “unearned income”. Critics depicted the lottery as a repudia-
tion of the work ethic, since it represented an “unsound” alternative to earning 
money. I show that the lottery, redefined in the normative discourse as a way 
to spend money to buy a little entertainment – as a moderate form of hedonis-
tic consumption – was more compatible with the generally predominant work 
ethic. The hedonism of the lottery game became justified only within the asce-
tic framework of the work ethic. In practice, however, the lottery game appears 
to have been understood as a form of making/earning money that at the same 
time could be combined with a value system that honours work, thrift and re-
sponsibility.

Thirdly, the possibility of understanding the lottery as a sort of charity af-
fected the values associated with the game. During the period of my study, the 
Swedish lotteries financed various “deserving” and “public good” causes. These 
causes imparted a moral legitimacy to the lotteries, especially if it was also as-
sumed that there was certain willingness among lottery players to support the 
causes. However, the deserving charitable and cultural causes became succes-
sively invisible to lottery players over the years. At the same time, the in prin-
ciple “occasional” lotteries grew to become in practice a permanent lottery in-
stitution with constantly increasing sales. A growing share of lottery profits 
went directly into the state treasury. The establishment of a state lottery in 939 
merely confirmed actual developments in the lottery business. These develop-
ments reflected a transition from ideas about an eventual altruistic lottery to an 
explicit general affirmation of the profitability of the individual’s lottery dreams 
for the social collective. However, we should not forget that toward the end of 
the period, when the moral legitimisation via charitable cause was no longer 
needed, the understanding had changed of the actual character of lottery games 
and lottery dreams. 

Based on the American sociologist Viviana Zelizer’s theory of the social mea-
nings of money, I subsequently develop how the contemporary view of money 
can be considered the key to understanding individual and collective attitudes 
to dreams in the lottery issue.
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Part IV: Conclusion

The dissertation’s last chapter summarises the results of the investigations and 
discusses the two substudies together. In both substudies, a gradual change 
could be detected, whereby – to put it simply – both institutions became com-
monplace over time. Thus, the perception of consumer dreams had shifted. I 
do not mean that the values had been dramatically transformed. On the cont-
rary, the “old” values persisted, but people learned to adapt them to new situa-
tions. Thus, the dissertation illuminates the interpretation of consumer dreams 
by placing them in a broader context. It shows how dreams were ascribed ideal 
values and pecuniary values, how they related to the view of modernity and to 
the power relationships in society.

Rational, irrational, hedonistic and ascetic features were mixed in with ideas 
about consumption and the practice of consumerism. This led to ambiguities 
and tensions. I isolate three mechanisms that were used in the period to recon-
cile apparently contradictory notions and actual opposites. I call these mecha-
nisms : redefinition, 2: value equalising and 3: stereotyping. Contemporaries 
first tried to resolve inconsistencies by redefining – either in words or the sha-
ping of institutions – certain features of the department store or lottery con-
cepts. Secondly, a value equalising occurred, as people sought to compensate 
the perceived negative values of hedonism and irrationality and attempted to 
balance between ideal and pecuniary values. Thirdly, people could accept in-
consistencies by ascribing various stereotypical features to different categories 
of people: women and men, poor and rich, and in more abstract terms, the in-
dividual and the collective. These mechanisms were combined and overlapped 
each other. In both studies, department store visitors and lottery players easily 
handled the inconsistencies, or perhaps did not even experience them – even 
though they required explanation at the normative level. 

Lastly, my results can be contrasted to the dominant view in the research 
field. In Swedish historical research, consumption has often been considered 
an area for socio-political initiatives and educational projects initiated by a pro-
gressive political elite and popular movements. Historians have maintained that 
educating consumers so that they consume the “right” things in the “correct” 
way was seen by the labour movement as a means to eventually gain control 
over the market and reform capitalist society. Through the use of science, ratio-
nality and objectivity, “social engineers” would be able to change not only con-
sumption practices but also people’s desires, preferences and values. Historians 
have also claimed that during the twentieth century, the ideal of consuming 
“correctly” and rationally was very strong and influenced areas of state social 
policy and the educational system. On the other hand, commercial institutions 
have been described in both Swedish and international research as encouraging 
a hedonistic attitude. Against this background, my results provide new insights 
into the contemporary thinking about consumption.
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Firstly, as the lottery study shows, the political elite, especially the labour 
movement’s representatives, were much more divided on their view of the “cor-
rect” way to consume than maintained in earlier research. They were willing 
to consider compromising their demands for cultivating rationality, objectivity 
and the “right” desires. This was done either by reference to the state’s econo-
mic interests or the actual popularity of the lotteries. People’s escapist dreams 
had some justification during this period and the demand for lotteries was also 
interpreted as a democratic desire. Previous research has often associated a nor-
mative message of hedonism with commercial institutions and a rational mes-
sage with the state or popular political movements. I argue that the reverse was 
also possible and that the two could be combined.

Secondly, the study on Nordiska Kompaniet demonstrates that during the 
interwar years, the market’s leading figures very well could have emphasised the 
same ideals in consumption (at least when considered from an abstract, nor-
mative level) as the radical social reformers. Science, purposefulness, and cul-
tivating taste were slogans that were also on the lips of Nordiska Kompaniet’s 
representatives. They also wanted to educate the public in what should be con-
sumed; moreover, their definitions of the “right things” were reminiscent of the 
definitions of the social engineers. 

Thirdly, my study implies that consumers did not necessarily link the right 
values to the right things. Researchers have described the increasingly wide-
spread hedonism among consumers as a characteristic feature of modern con-
sumer culture. Contemporary observers also understood this development in 
that way. However, my study indicates that ascetic values persisted not only in 
the criticisms but also in the practices of the lottery games. Hence, the “right” 
values could be borne up by the “wrong” things. The same values and the same 
dreams that underlay thrift and industriousness could also be hiding behind the 
purchase of a lottery ticket. 
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  ⁴ Schön (2000) s. 34. Se även Gerentz & Ottoson (999); Aléx & Söderberg (200).
  ⁵ Slater (997) s. 3. För Sverige se Hirdman (992) s. 7 och Söderberg (200) kap. 4 och 

kap. 5 (särskilt s. 4 f, 44 f, 48, 49 och 53 f ).
  ⁶ Därmed ansluter jag mig till kulturantropologen Daniel Millers tolkning av konsum-

tionen och den materiella kulturen. Miller beskriver konsumtion som en dialektisk 
process mellan artefakter och människor där vår förståelse av oss själva kan skapas 
samtidigt som varan blir inbäddad i en social kontext. Detta kallar Miller för objekti-
fikation. Konsumtionen speglar inte en pre-existerande social verklighet, inte heller 
är det tvärtom, att varorna definierar (förtingligar) relationerna mellan människorna 
i samhället. Jag kommer att använda ordet objektifikation i texten i denna betydelse, 
vilken alltså skiljer sig från det marxistiska bruket av begreppet. Miller (993 [987]) 
passim, se även Miller (994) s. 54, 66.

  ⁷ Se exempelvis Miller (98); Williams (982); Leach (994 [993]); Glennie (995); Lan-
caster (995); Crossick & Jaumain (999).

  ⁸ Zola (980[883]) s. 298, 55.
  ⁹ Se »AB Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–

th« (938) s. 7, NKA, Okat., FSF.
¹⁰ Gerentz & Ottoson (999) s. 259–26. Se även Fredriksson (998).
¹¹ Se exempelvis SOU 937:4, s. 03 som skriver om »chimärer«; om »luftslott« se »Obli-

gationer«, Göteborgstidningen 24/8 92 eller »Med anledning av …«, Göteborgs Han-
dels- och Sjöfartstidning 3/9 92. Båda i RGKA, Obligationsbyrån, Premielåneexpedi-
tionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA. Stockholmstidningen skrev om 
lotterispel år 92 i termer av »hopp och drömmar, spänning och tusen hägrande möj-
ligheter«, se »Idag komma statens nya obligationer«, Stockholmstidningen 6/8 92, 
Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.
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¹² Det pågick politiska diskussioner om avbetalning, kredit och senare om billighets-
varuhusen. Dessa hade dock långt ifrån samma omfattning och betydelse som »lot-
terifrågan«. Lagen om avbetalningsköp utfärdades den  juni 95 (SFS nr 29); Om 
enhetsprisföretagen se SOU 935:63.

¹³ Arkivet är uppdelat mellan Föreningen Stockholms Företagsminnen och Nordiska 
Museet. Mindre materialgrupper finns även i Arkitekturmuseets och Nationalmuse-
ets samlingar.

¹⁴ Sachs (949a) s. 84.
¹⁵ Jag har sökt efter pressmaterial från följande tidpunkter: 902 då Nordiska Kompaniet 

grundades, 95 då den nya varuhusbyggnaden på Hamngatan öppnades, 927 då 25-
årsjubileet firades, 937 då varuhusdirektören och NK:s grundare Josef Sachs lämnade 
chefsposten för att gå i pension samt 940 då varuhuset hade funnits på Hamngatan i 
25 år.

¹⁶ Se McMillen (996) för en bred antologi om hasardspel i olika länder där även några 
historiska studier av lotterier ingår; Clotfelter & Cook (989), en statsvetenskaplig 
studie om statliga lotterier i USA; Clapson (992), en kulturhistorisk studie av spel i 
engelsk arbetarkultur och Munting (996) om spel och dobbel i en socialhistorisk be-
lysning i England och USA. En utmärkt artikel om »gambling« i det tidiga 900-talets 
Storbritannien är McKibbin (979). Kort behandlas spelandet i det tidiga 900-talets 
England även i Cross (993) s. 46–47. Se även Falk (999) som är en sociologisk stu-
die av lottovinnare i dagens Finland. Här bör även nämnas att en av de få böcker, som 
behandlar lotterier i ett historiskt perspektiv är en ambitiös jubileumsutgåva från det 
belgiska statslotteriet under titeln Lotteries in Europe. Five Centuries of History (994). 
I den skriver namnkunniga historiker om europeiska lotterier. Den amerikanska his-
torikern Jackson Lears har nyligen (2003) gett ut en bok om slumpens kulturhistoria 
i USA, där även lotterier diskuteras.

¹⁷ Jubileumsboken från Svenska Spel, Vinnare! (Annerö 997), innehåller några korta 
historiska essäer. Om lotteriernas äldre historia saknas också forskning. Man kan dock 
nämna den rättshistoriska uppsatsen »Lotterispel under Karl Johans-tiden« av Birger 
Wedberg (935). Historikern Johan R. Norberg har nyligen utkommit med en bok om 
svensk statlig idrottspolitik, där tipsfrågan 933–939 behandlas i ett kapitel. Norberg 
(2004) kapitel 4. Se även Husz (999c) och Husz (2002) om lotterispel i Sverige.

¹⁸ För historiska analyser av varuhus se Miller (98); Williams (982) kap. 3; Benson 
(986); Reekie (993); Leach (994 [993]); Glennie (995); Lancaster (995); Crossick 
& Jaumain (999); Rappaport (2000) kap. 5.

¹⁹ Se Samuelsson (952); Herlitz-Gezelius (992). Samuelsson har vetenskapliga anspråk i 
sin framställning men löpande källhänvisningar saknas i texten och därför är det svårt 
att i varje fall se vad han grundar sina slutsatser på. Herlitz-Gezelius ger en färgrik 
journalistisk skildring av NK:s historia fram till 992. Det finns dessutom diverse andra 
mindre jubileumshäften med minnesbilder om företagets historia. Sedan jag avslutat 
arbetet med delstudien om NK har även en annan (essäistisk) jubileumsbok (Helgeson 
& Sommar 2002) publicerats.

²⁰ Fredriksson (998) s. 35–43; Hedberg (997). Se även Karin Åmossas pågående av-
handlingsprojekt vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet. Se 
även Husz (999a); Husz (999b) och Husz (200).
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²¹ PM »Till Redaktionskommittén för A/B Nordiska Kompaniets historia« av Kurt Samu-
elsson 948, NKA, NK Jubileer (F2:), NMA.

²² För genomgångar av forskning om konsumtion se exempelvis Glennie (995) som skri-
ver om det historiska forskningsfältet internationellt. Om andra discipliner se samma 
antologi, Miller (995) med titeln Acknowledging consumption. Slater (997) ger en 
mycket bra syntes av samhällsvetenskapliga teorier och forskning om konsumtions-
samhället. För en svensk översikt se Husz & Lagerkvist (200) och de olika bidra-
gen i samma antologi, Aléx & Söderberg (200). Inom ekonomisk-historisk forskning 
har det under senare år publicerats böcker om konsumtion, se framför allt Gustavs-
son (2002) om konstmarknaden och konsumtionen av konst 920–960. För aktuell 
svensk forskning om reklamen se Hermansson (2002).

  Förutom de historiska studierna har under senare tid funnits ett nyväckt intresse i 
Sverige för konsumtionens kulturella aspekter även inom andra discipliner. Se fram-
för allt böcker publicerade inom projektet Populära passager som undersöker medier 
och kultur i ett köpcentrum: Bjurström m.fl. (2000); Becker m.fl. (200); Becker m.fl. 
(2002) och Gemzöe (2004). Se också inom ämnet etnologi exempelvis Kjellman (993) 
och Löfgren (999).

²³ Aléx (994) s. 2 ff, 237 och Aléx (2003). Se även Aléx (200).
²⁴ Hirdman (983).
²⁵ Hirdman (990) s. 95–00, 97–203.
²⁶ Lövgren (993); Hirdman (992) s. 36–2; Hagberg (986).
²⁷ Lövgren (993) s. 92.
²⁸ Göransdotter (997) s. 253–274.
²⁹ Se de olika bidragen i Aléx & Söderberg (200). Se även Franzén (998).
³⁰ Fredriksson (998).
³¹ Söderberg (200).
³² Ekström (994) s. 206–20, särskilt 209.
³³ Williams (982) kap. 7; Aléx (994) s. 33–49; Davis (996) s. 279–280; Husz & Lager-

kvist (200) s. 26.
³⁴ Leach (995 [993]) särskilt s. xiii.
³⁵ Leach (995 [993]); Lears (983) s. –38.
³⁶ »Gambling thus exemplifies a reversal of American values: the ethic of saving, of self-

denial and capital accumulation, has been replaced by an ideology of hedonistic con-
sumerism.« Abt et al. (985) s. 22 citerad av McMillen (996) s. 9. Se även Selby (996) 
i samma antologi, s. 79: hon kopplar lotterier (i Australien under tidigt 900-tal) till »a 
shift from a productive to a consumptive ethic«.

³⁷ Se framför allt Williams (982) s. 58–06; Leach (994 [993]). Se även Rappaport 
(2000) kap. 5.

³⁸ Se ovan anförda arbeten samt Featherstone (994) s. 07.
³⁹ Se exempelvis Leach (995 [993]).
⁴⁰ Williams (982) passim, men se särskilt s. 307–30. Se även Reekie (993) s. 20–34.
⁴¹ Aléx (994) s. 26.
⁴² Fredriksson (998) s. 9–92.
⁴³ Ekström (994) s. 206–20, 233–263 och 3.
⁴⁴ Williams belägg för denna tes är dock svaga. Se Williams (982) s. 24 f och även 06: 
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»But truth is not found by dreaming. Time-consuming, unceasing effort is needed to 
replace confusion with lucidity, simplification with complexity and deception with 
reality.«

⁴⁵ Aléx (994) s. 26.
⁴⁶ Jag vill å ena sidan definiera begreppen på ett sätt som är i linje med hur den tidigare 

forskningen verkar ha uppfattat dem, för att göra mina resonemang jämförbara med 
den. Å andra sidan vill jag ge begreppen ett mer allmänt innehåll för att befria dem 
från de betydelser som är starkt kontextuella. Om definitionen av asketism och hedo-
nism se även min artikel »Konsumtionens motsägelser« (tillsammans med Amanda 
Lagerkvist) i Aléx & Söderberg (200) särskilt s. –2 och 25–27.

⁴⁷ Det är denna senare något flytande betydelse Peder Aléx (994, s. 8–2) tar vara på 
när han definierar den rationella konsumtionen som det ideal Kooperativa Förbun-
det framhävde i sin upplysningsverksamhet under 900-talets första hälft. Han menar 
också att det skedde en viss förskjutning i begreppets innehåll. Från att betyda hus-
hållning, sparande och förnuftiga inköp kom begreppet att kopplas till det moderna 
samhällets framväxt mer explicit från och med 920-talet. Då lyftes i stället den nya 
tekniken fram, liksom effektiviteten och en ny livsstil anpassad till den moderna tidens 
krav. Ändamålsenlighet och förnuft blev dock bestående delar i begreppets innehåll. 
Det tidigare asketiska draget bleknade och i stället för gammaldags hushållningsideal 
framhölls kvalitet, god smak, men också vikten av att undvika onödig konsumtion.

⁴⁸ Se även Jarrick (992) s. 79 om rationalitet.
⁴⁹ Aléx (994) kap. 5; Williams (982) s. 93.
⁵⁰ Calder (999) s. 30–303.
⁵¹ Se de olika bidragen i Aléx & Söderberg (200).
⁵² Slater (997) s. 29.
⁵³ På engelska används uttrycket disenchanted. Det svenska uttryck som jag använder 

för att återge innehållet i det svåröversatta begreppet Entzauberung har jag lånat från 
Sven-Eric Liedman. Se Liedman (999 [997]) s. 452–462.

⁵⁴ Se exempelvis Weber »Vetenskap som yrke« i: Tre klassiska texter (99) s. 20–2. Se 
även Boglind m.fl. (Stockholm 998 [98]) s. 78.

⁵⁵ Simmel (990 [900]) s. 443–446.
⁵⁶ Detta diskuteras specifikt i samband med konsumtion av den amerikanske sociologen 

George Ritzer (200) s. 08–3, särskilt 24 samt även av den brittiske antropologen 
Daniel Miller (994) s. 72–73.

⁵⁷ Williams (982); Leach (994 [993]); jfr Slater (997) s. 58.
⁵⁸ Benjamin (992) se t.ex. band , s. 73; Ritzer (200) s. 8–22.
⁵⁹ Ritzer (200) s. 32, 08–45, särskilt 24. Ritzer bygger sina idéer om en postmodern 

återförtrollning främst på Jean Baudrillards verk.
⁶⁰ Se exempelvis Bauman (200). Jfr också Ritzer (200) kap. 6.
⁶¹ Maffesoli skriver om spel i boken Lotteries in Europe (994) s. –5.
⁶² Se även Miller (98) s. 27 och 238 om rationell byråkrati och »enchantment« på det 

franska varuhuset Bon Marché.
⁶³ Liedman (999 [997]) s. 453.
⁶⁴ »the ability to create an illusion which is known to be false, but felt to be true », Camp-

bell (987) s. 78.
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⁶⁵ Campbell (987) s. 222, se även s. 86. Han använder begreppen dröm och dagdröm i 
stället för fantasier, för att markera att (dag)drömmandet alltid innehåller ett element 
av sannolikhet. Han skriver om en »modern, rationell hedonism«.

⁶⁶ Den kanadensiske kulturantropologen Grant McCrackens karakterisering av de men-
tala processer som ligger bakom konsumtionen liknar i hög grad Campbells teori 
(utan det historiska förändringsperspektivet). McCracken (990 [988], s. 04–7) 
skriver om att alla människor har fantasier om ett idealt liv och en bättre framtid, 
kort sagt det goda livet. Han ser glappet mellan verklighet och ideal i människors liv 
som ett kulturellt problem, som alla måste brottas med. En lösning på detta problem 
är konsumerandet av vissa varor eller spel på lotteri. Enligt McCracken är varukon-
sumtion och lotteri broar som byggts till en drömvärld, vilken har placerats utanför 
det verkliga livet. Konsumtionsaktiviteten blir ett sätt att bygga broar mellan idealet 
och det verkliga livet. Man närmar sig idealet, dvs. man tillägnar sig en del av en före-
ställd drömvärld genom konsumtionen av varor, eller man placerar idealvärlden inom 
möjligheternas gräns men ändå utom räckhåll genom spel på lotteri. En förutsättning 
för denna s.k. »displaced meaning«-strategi är att drömmen förblir dröm, och att in-
dividen därmed skyddas från besvikelse.

⁶⁷ Horowitz (985) s. 66–7.
⁶⁸ Husz & Lagerkvist (200) s. 26; Lancaster (995) s. 60–6 och Winship (2000) s. 5–

3.
⁶⁹ Miller (2000) s. 77–83.
⁷⁰ Simmel (990 [900]) s. 443–444.
⁷¹ Se Zelizer (994 [985]) s. 20.
⁷² Adorno & Horkheimer (997 [969]). Exemplen på den radikala kritiken mot mass-

konsumtion är många. För ett annat klassiskt exempel se Christopher Lasch, The cul-
ture of narcissism (979).

⁷³ Se Zelizer (997 [994]) passim, men se särskilt s. 8. Se även Zelizer (994 [985]); 
Zelizer (998) s. 59 och Parry & Bloch (989).

⁷⁴ Se exempelvis Ljunggren (2004) s. –2. Han skriver om den tyska bildningselitens 
uppfattning under det tidiga 900-talet och konstaterar att »Det var alltså en etablerad 
argumentationskedja som postulerade orsakssamband mellan kvinnor, konsumtion, 
njutning, kapitalism, materialism och ideell urartning.«

⁷⁵ de Grazia (996) s. 5.
⁷⁶ Felski (996) s. 88, men se även hela kap. 3. Se också Tornbjer (2002) s. 40 som disku-

terar denna tolkning av modernitet och genus.
⁷⁷ Reekie (993) s. 08, 76; Bowlby (993) s. 0 och Bowlby (996) s. 382. En variant av 

denna föreställning om impulsiva och irrationella kvinnliga konsumenter var klepto-
manidiagnosen och dess dåtida tolkningar. Se Abelson (989) passim. Om tidningars 
fascination inför kvinnlig kleptomani och impulsköpande se t.ex. ibid. s. 56.

⁷⁸ Exempelvis Wilson (989 [985]) s. 53–57; Nava (996). Se vidare kapitel 5.
⁷⁹ Se exempelvis den amerikanska historikern Belinda Davis artikel om kvinnliga konsu-

menters mobilisering i Berlin under första världskriget, Davis (996) s. 287–3.
⁸⁰ Se till exempel om Folkhushållningskommissionens kvinnoråd, Hirdman (983) s. 20–

22; Hirdman (992) s. 63–64 och Madelene Lidestads kommande avhandling vid his-
toriska institutionen, Stockholms universitet.

NOTER S. 32–35



341

⁸¹ Aléx (994) s. 8–2.
⁸² Se t.ex. Hirdman (990) s. 95–97; Hirdman (992) s. 36–2; Aléx (2003) s. 84–87.
⁸³ För sådana analyser se exempelvis Fiske (989) och du Gay et al (997) s. 83–0. Se även 

de Certeau (990 [980]). För en kritisk diskussion om överdrivna tolkningar av detta 
slag: Slater (997) s. 7; Miller (993 [987]) s. 220 f; Miller (995) s. 28 ff. För en diskussion 
om olika teoretiska perspektiv i studiet av konsumtionen se Husz & Lagerkvist (200).

⁸⁴ Om den marxistiska synen se Featherstone (994) s. 08. Se även t.ex. Williams (982). 
Formuleringarna om konsumenter som producenter och om produktionen av kon-
sumtionen har jag lånat från du Gay et al (997) s. 86 och 9.

⁸⁵ Se exempelvis Aléx (994) s. 20–2, 76–86.

 2. VAD ÄR ETT VARUHUS?
  ¹ Sachs (949a) s. 5, 09. Se även ibid. s. 89 och 90: »Tanken att skapa ett fullständigt 

varuhus hade dykt upp tidigt hos mig.«
  ² Miller (98); Sennett (993 [974]) t.ex. s. 42; Crossick & Jaumain (999) s. –45.
  ³ Om varuhus i allmänhet se särskilt Lancaster (995); Crossick & Jaumain (999) s. –

45. Om NK:s föregångare se Samuelsson (952) s. 9–42.
  ⁴ Zola (980 [883]) s. 0 (Preface), 298 och 55 (Notice).
  ⁵ Williams (982) s. 69; Om den nya relationen köpare och säljare emellan se även Sen-

nett (993 [974]) t.ex. s. 42; Om stölder se Abelson (989) s. 40.
  ⁶ Felski (995) s. 66–74. Se även Bowlby (985) s. 66–82.
  ⁷ Bjurström m.fl. (2000) s. 49–52, särskilt 5.
  ⁸ Zola (980 [883]) s. 438–439. Miller (200, s. 89) talar om »tamed modernity«.
  ⁹ Nordisk Famljebok, Uggleupplagan, band 25 (97) s. 26–262.
¹⁰ »I ›damernas paradis‹«, Idun 898 nr 44 (4 nov.); »Sidenhuset efter tio år«, Idun 95 

nr 34 (22 aug) s. 543. Annons i Nya Dagligt Allehanda 2/9 95.
¹¹ Miller (98). Se även Sennett (993 [974]) s. 4 ff; Wilson (989 [985]) s. 53; Gerentz 

& Ottoson (999) s. 40; Crossick & Jaumain (999) s. –45.
¹² Sennett (993 [974]) s. 4 ff.
¹³ Miller (98) s. 25–26.
¹⁴ Miller (98) s. 39–40. Jfr Gerentz & Ottoson (999, s. 40), som talar om en varuhus-

liknande affär redan 825, något som uppenbarligen är en överdrift om man jämför 
med vad Miller, som har bearbetat Bon Marchés arkiv, anger. Även Samuelsson (952, 
s. 9) har fel i fråga om Bon Marchés grundande.

  Jag anger antalet anställda för att demonstrera storleken av olika affärsrörelser i stäl-
let för att citera siffror om omsättning. De senare är mycket svåra att jämföra mellan 
olika tider och olika länder.

¹⁵ Miller (98) s. 42–44.
¹⁶ Williams (982) s. 67 f. Se även »Préface« i Zola (980 [883]) s. 8 och 9. Zola har kon-

sulterat sin vän, arkitekten Frantz Jourdain, inför beskrivningen av Au Bonheur des 
Dames. Jourdain fick senare uppdraget att rita La Samaritaine.

¹⁷ Lancaster (995) s. 20–25.
¹⁸ Lancaster (995) s. 30.
¹⁹ Se Finnilä (993) om Stockmann i Helsingfors. Se även »Hos Magasin du Nord«, Kom-

panirullan 929:6, s. 2.
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²⁰ Leach (994 [993]) s. 5–50; Lancaster (995) s. 58–8; Helander (920) s. 8.
²¹ Walsh (999) s. 46–7.
²² Miller (98) s. 78: Enbart kontantförsäljning på Bon Marché; Rappaport (2000) s. 7: 

Kontantpolicy på Whiteley’s in London; Coles (999) s. 78: Tyska varuhus införde kon-
tantförsäljning. Om krediter och kontantköp i amerikanska varuhus se Leach (994 
[993]) s. 23 ff och Calder (999) s. 72, 99–200, 274–277.

²³ Se exempelvis »Sidenhuset efter 0 år«, Idun 95 nr 34 (22 aug.) s. 543, som talar om 
Sidenhuset som »detta stora varuhus«. Se även Stockholms näringsliv (924) s. LXXXIII 
och s. 50–524.

²⁴ »Varuhus«, Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 3 (92) s. 735–740.
²⁵ J. Sachs (94); J. Sachs (938) och R. Sachs (927).
²⁶ Se J. Sachs (94) och R. Sachs (927). Se även Stockholms Näringsliv (924) s. 50–505: 

»A. B. Nordiska Kompaniet, Stockholms och Sveriges enda varuhus i egentlig me-
ning …« (artikeln om NK är med all sannolikhet författad av direktören Gunnar Ern-
mark).

²⁷ Björklund, Tom, »Varuhus och mångfilialföretag i Stockholm« (särtryck) u.å. [948], 
s. 8–9, NKA, NK-Jubileer (F2:), NMA. Anges i forsättningen som Björklund (u.å. [948]). 
Stockholms Näringsliv (924, s. 50–524) nämner bland varuhusen NK, PUB, Meeths, 
MEA, Sidenhuset och Aug. Magnusson AB (Västerlånggatan 46–48).

²⁸ »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–th« 
(938), NKA, Okat., FSF, s. 7 och 9: Omsättningssiffror från år 937. Andel i Stockholms 
detaljhandel bygger på siffror från år 930.

²⁹ Stockholms Näringsliv (924) s. 505: »Varuhuset är i eminent grad en produkt av vår 
tid …«. Se engelskspråkig informations- och reklambroschyr A/B Nordiska Kompaniet 
(The Northern Company Ltd) (925) s. 9.

³⁰ R. Sachs (927) s. 942.
³¹ Björklund (u.å. [948]) passim; Samuelsson (952) s. 4–6 och 56–57; Gerentz & 

Ottoson (999) s. 256–26.
³² Björklund (u.å. [948]) s. 8.
³³ Enligt Björklund var Meeths det tredje största företaget av »varuhuskaraktär« år 909. 

Björklund (u.å. [948]) s. 0–3. Sven Helander (920, s. 96–97) jämför Göteborgs-
varuhuset Meeths-Vollmars 6 avdelningar med Nordiska Kompaniets hundratals 
avdelningar. Om MEA se även Hermansson (2002) s. 204.

³⁴ Om Stockholms detaljhandel och varuhus under tidigt 900-tal se Björklund (u.å. 
[948]) s. 8–3; Helander (920) s. 95 f samt Stockholms näringsliv (924) s. LXXXIII och 
50–524.

³⁵ Samuelsson (952) s. 40.
³⁶ Tora Kjellberg, »I ›damernas paradis‹. En vandring genom K. M. Lundbergs affärs-

palats vid Stureplan«, Idun 898 nr 44 (4 nov.) s. 349–350.
³⁷ Även Josef Sachs svåger Arthur Thiel tillträdde som chef i företaget, men han lämnade 

sin post efter ett år. Se Samuelsson (952) s. 22–32; »Sachs, Josef«, Svenskt Biografiskt 
Lexikon.

³⁸ Sachs (949a) s. 89.
³⁹ Sachs (949a) s. 59.
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⁴⁰ Sachs (949a) s. 59–66 och Josef Sachs, Artikelmanuskript avsett för Socialdemokraten 
937, NKA, Intervjuer (F:), NMA. Om detta och företagets tidiga historia i allmänhet 
se utöver Samuelsson (952) s. 33–42, även »Sachs, Josef«, Svenskt Biografiskt Lexikon 
och minnesskildringar, till exempel: Minnesblad ägnade generalkonsul Josef Sachs … 
av medarbetare inom Nordiska Kompaniet (922) s. 2–26; »Bilder och tidsstämning-
ar kring en ledare och hans verk«, extranummer av Kompanirullan 937:3; Kompani-
rullan 949:8–9 [Minnesnummer om Josef Sachs] och Aktiebolaget Nordiska Kompa-
niet 902–952 [Minnesskrift] (952).

⁴¹ Sennett (993 [974]) s. 42.
⁴² Samuelsson (952) s. 43–56. Eftersom möbelavdelningen inte kunde avsätta alla möb-

ler som tillverkades öppnade NK filial i Sankt Petersburg 908 och i Moskva 93. 
Dessa blev dock av uppenbara skäl inte långlivade. Senare, år 920, öppnades även en 
filial i Buenos Aires av samma anledning.

⁴³ Björklund (u.å. [948]) s. 22. Affärernas öppettider var länge oreglerade, oftast var per-
sonalen tvungen att stanna kvar så länge det kom kunder. En allmän butiksstängnings-
lag tillkom först långt senare, den 30 maj 99. Om frågan om butikernas öppettider 
se Helander (920) s. 302–305.

⁴⁴ Lokalen på GrevTuregatan, den s.k. Tatersall, disponerades av NK från 906 till 93, 
då den förstördes i en brand. Minnesblad ägnade generalkonsul Josef Sachs … av med-
arbetare inom Nordiska Kompaniet (922) [I fortsättningen: Minnesblad … (922)] s. 7 
och Sachs (949a) s. 96.

⁴⁵ Sachs (949a) s. 94–96.
⁴⁶ Samuelsson (952) s. 70–74; Sachs (949a) s. 5–67.
⁴⁷ Sachs (949a) s. 66 och Styrelseberättelse för år 95, NKA, Tryckta årsberättelser 

(BA), FSF.
⁴⁸ Om välfärdsanordningar för personalen se exempelvis Minnesblad … (922) s. 6–65 

och Josef Sachs, Artikelmanuskript avsett för Stockholmstidningen 937, NKA, Inter-
vjuer (F:), NMA, särskilt s. 7.

⁴⁹ Ordningsregler m.m. för Aktiebolaget Nordiska Kompaniets Personal (95); Ordnings-
regler och instruktioner för A/B Nordiska Kompaniets Personal. I. Allmänna bestäm-
melser (928); Ordningsregler och instruktioner för A/B Nordiska Kompaniets Personal. 
II. Särskilda föreskrifter för försäljningspersonalen (928).

⁵⁰ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll, 25 oktober 920 §2 samt bilaga: Förhand-
lingar med Handelsarbetareförbundet om kollektivavtal. VD: »något kollektivavtal icke 
lämpade sig för bolagets ifrågavarande personal« och Svar till Kontors- och handels-
anställdas förening: »… [för] personer som arbeta inom handeln, de individuella an-
lagen och den personliga förmågan i regel äro av avgörande betydelse för arbetspresta-
tionens värde. Det är därför fullständigt orimligt att värdesätta dylikt arbete med den 
schablonmässighet, som medföljer kollektiva uppgörelser och komma vi att bestämt 
avböja varje försök i den riktningen. [– – –] N.K:s styrelse har ständigt gått i têten då 
det gällt att genom förkortningar i arbetstiden eller på annat sätt förbättra arbetsför-
hållandena för den personal, som finner sitt uppehälle inom handelsyrket samt i all-
mänhet att höja hela denna kårs sociala ställning, utbildning och utvecklingsmöjlig-
heter.«, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:8), FSF.
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⁵¹ Se Tom Björklund, »Bagatellerna och fullkomligheten«, Kompanirullan 949:8–9 
[Minnesnummer om Josef Sachs], s. –4. Se även de övriga bidragen i detta num-
mer och Samuelsson (952) s. 87–90. Om modern paternalism se Ericsson (997) 
s. 49–56, 28–23.

⁵² Miller (98) s. 237 ff.
⁵³ NK-vett och NK-sätt (948) s. 7; Även Kurt Samuelsson (952) karakteriserar i sin min-

nesskrift NK som en samling av specialaffärer.
⁵⁴ NK-vett och NK-sätt (948) s. 7.
⁵⁵ En försvarskrift för EPA systemet är Rudolf Kalderéns Ett företag och en idé (934). Se 

även diverse skrifter och föredrag i två okatalogiserade arkivvolymer om EPA i Nord-
iska Kompaniets arkiv: »Motioner […] och Utredningar betr. enhetsprisaffärer« och 
»Föredrag, insändare, tidningsklipp m.m. betr. EPA 930–938«, NKA, Dotterbolagens 
arkiv, Okat., FSF. Se även NK-vett och NK-sätt (948) s. 0; Samuelsson (952) s. 25 och 
Fredriksson (998) s. 52–54.

⁵⁶ »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–
th« (938), NKA, Okat., FSF; »Varuhuseliten skärskådar NK«, Kompanirullan 938:6–
7, s. 4–5 och Kompanirullan 938:8–9, s. 4. Om The International Association of De-
partment Stores (IADS) se Badel (999) s. 3.

 3. TROLLSKOG ELLER JÄTTEKOMPLEX?
  ¹ »Nordiska kompaniets nya affärshus öppnadt. En rundvandring genom det väldiga 

jättekomplexet«, Nya Dagligt Allehanda 2/9 95; »Nordiska kompaniet slår upp por-
tarne till sitt nya affärspalats«, Stockholms Dagblad 2/9 95. (I fortsättningen anges 
enbart tidningens namn och datum vad gäller pressbevakningen av NK:s öppnande, 
eftersom artiklarna i de olika tidningarna hade snarlika rubriker.) Lika entusiastiska 
var de andra dagstidningarna. Se Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Stockholmstid-
ningen, Socialdemokraten och Aftonbladet 2, 22 och 23/9 95. Det gjordes även en 
journalfilm om NK:s öppnande 95.

  ² Ekström (994) s. 208–209.
  ³ NK:s Egen Tidning, decembernummer 95. Efter första året upphörde tidningen och 

efterträddes av tillfälliga publikationer och kataloger under 920-talet. Från 932 bör-
jade NK återigen att ge ut en kundtidning, Stil, som till största delen bestod av reklam 
men där det även publicerades kåserier, noveller med mera.

  ⁴ Socialdemokraten 22/9 940. Se även NDA 2/9 940: »Man tänker på NK som en vä-
sentlig del av Stockholm …« Se pressklipp publicerade i Kompanirullan 940:0, s. 4. 
Stockholmstidningen skrev 27/ 927 att NK hade blivit en typisk Stockholmsinstitu-
tion. Se även »NK:s stolar«, Stockholmstidningen 4/ 927: »Dessa stolar förtjäna in-
registreras i samma kategori av kända Stockholmsföreteelser som en gång Tornbergs 
klocka vid Gustav Adolfs torg, Rydbergs gamla bar, sofforna vid Karl XII:s torg«. Där 
sitter det både damer och herrar och alla samhällsklasser är representerade.

  ⁵ Siwertz (949 [926]) s. 9.
  ⁶ Dagens Nyheter 2/9 95.
  ⁷ F. Boberg, »Hur tanken tog form«, 25 år vid Hamngatan (940) s. 3 och F. Boberg, »En 

arkitektskapelse på vänskapens grund«, Kompanirullan 949:9 (citat från s. 4). Kon-
struktörer var Kreuger & Toll och byggmästare Josef Norén. En rad underentreprenö-
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rer kontrakterades. Exempelvis tillverkades hissarna av två olika entreprenörer efter-
som beställningen var av en storleksordning som ingen enskild entreprenör i Sverige 
kunde klara.

  ⁸ Citaten från: »Där allting finns och ingenting saknas«, Idun 95 nr 39, s. 638–642 och 
Svenska Dagbladet 2/9 95: »i denna väldiga labyrint af hallar och salar, denna härfva 
av gångar, trappor, passager och hissar«. Se även Svenska Dagbladet 23/9 95 som 
skriver om en »underbar sensation af färger och linjer«. Vissa tidningar använde sig 
mycket av texten i den informationsbroschyr som NK gav ut i samband med öppnan-
det. Det jag citerar från tidningarna härrör dock inte från de stycken som är identiska 
med broschyrens text.

  ⁹ Om utländska varuhus jfr bl.a. Miller (98); Lancaster (995); Leach (995 [993]).
¹⁰ Lundström (982) s. 3.
¹¹ AB Nordiska Kompaniets Styrelseprotokoll 7 dec. 94, §3, NKA, Styrelseprotokoll 

med bilagor (A2:A:2) FSF.
¹² Om belysningen se Minnesblad … (922) s. 98 och Sachs (94). Om frågan hur stads-

bilden påverkades se också Abelson (989) s. 7.
¹³ »NK dominerar staden«, Kompanirullan 939:0, s. 3. Se även »NK sätter upp Europas 

största roterande neonskylt«, Kompanirullan 939:7–8, s. 3.
¹⁴ Sachs (927) s. 927.
¹⁵ Lundström (982) s. 7.
¹⁶ »Där allting finns och ingenting saknas«, Idun 95 nr 39, s. 638–642; »PM över Nord-

iska Kompaniets nybyggnad vid Hamngatan« 96, NKA, Okat. (Acc. nr 92–02, Kar-
tong ), Arkitekturmuseets Arkiv och Beskrifning … (95).

¹⁷ Exempelvis Sachs (94) och Sachs (938) s. 3. Eller se informationsbroschyr från år 
930 med titeln »En stad i staden« och kortfilmen om NK från år 937 som också heter 
»En stad i staden« (SF 393, Arkivet för Ljud och Bild).

¹⁸ »Lågmält samtal om …«, Söndagsnisse 95 nr 39 (3 okt).
¹⁹ »Planer över affärshuset«, NKA, Okat. (Kataloger vol.  95), FSF.
²⁰ Om liknande resonemang se Ferguson (992) s. 2–39, särskilt 29.
²¹ Svenska Dagbladet 2/9 95 eller Svenska Dagbladet 23/9 95, som skrev om »Hur 

ett modernt jätteetablissemangs maskineri fungerar«. Liknande uttryck användes 
av andra tidningar, se Aftonbladet 2/9 95: »affärskomplex«; Nya Dagligt Allehan-
da 2/9 95: »det väldiga jättekomplexet«, Idun (95 nr 39) skriver om »det väldi-
ga komplexet«. Drygt 20 år senare kallar journalisten Märta Lindquist (pseudonym 
Quelqu’une) Nordiska Kompaniet för »konglomerat« i sin artikel »En dag bakom det 
stora varuhusets kulisser«, Svenska Dagbladet /2 926.

²² Nya Dagligt Allehanda 2/9 95.
²³ Dagens Nyheter 2/9 95: »… all inredning och organisation är hypermodern och tek-

niskt fulländad och anlagd på att i möjligaste grad intaga och behålla publiken.« och 
»En nyhet för Stockholmarna, som verkligen väckte en viss naiv glättighet, var den 
rullande trottoaren från bottenvåningen till entresolen. De äldre damerna uttalade sitt 
bestämda misstroende mot apparaten, men ungdomarna anlitade den med sports-
mässig iver«. Se även övriga dagstidningar; »De tekniska anläggningarna i Nordiska 
Kompaniets nya varuhus«, Teknisk Tidskrift 96 nr –2, s. 6 och »Där allting finns och 
ingenting saknas«, Idun 95 nr 39.

NOTER S. 59–62



346

  I samband med flytten till det nya huset 95, har den effektiva organisationen, pla-
neringen, precisionen, »kalkyleringen« omnämnts och berömts i texter producera-
de av varuhusets representanter. Se exempelvis Minnesblad … (922) s. 33 och Sachs 
(927) s. 928.

²⁴ »Gamla minnen och unga sinnen. Den äldre generationen har ordet«, Kompanirullan 
927:5–6, s. 8–9; J. Sachs (94); »De tekniska anläggningarna i Nordiska Kompaniets 
nya varuhus«, Teknisk Tidskrift 96 nr –2: värme- och ventilationsanläggningen är 
störst i Sverige; Beskrifning … (95); Lundström (982) s. 69 och »Elektricitetens tri-
umfer i Nordiska Kompaniets nya varuhus. Hur ett modernt jätteetablissemangs ma-
skineri fungerar«, Svenska Dagbladet 23/9 95.

²⁵ Med åren tog man mindre och mindre städer som exempel, men jämförelsen med stä-
der kvarstod. Se diverse presentationsbroschyrer, t.ex. Beskrifning … (95); En stad i 
staden (930) s. 2–3. Tekniken berömdes redan 898 i K. M. Lundbergs senare NK:s 
varuhus vid Stureplan, men inte med samma betoning och intensitet. Även Lundbergs 
varuhus hade en del »tids- och kraftbesparande arrangemang«, som de två person- 
och två varuhissarna, elektrisk belysning samt ett tjugotal »absolut punktliga klockor«. 
Se Tora Kjellberg, »I ›damernas paradis‹. En vandring genom K. M. Lundbergs affärs-
palats vid Stureplan«, Idun 898 nr 44 (4 nov.).

²⁶ Cecilia Fredriksson (998, s. 92) skriver om hur ny teknik på 960-talet »gjorde slut« 
på EPA. Tekniken upplevdes som opersonlig och alienerande. På NK gäller det mot-
satta år 95. Tekniken spelade en viktig roll i att skapa en spännande drömbild kring 
företaget.

²⁷ Liedman (999 [997]) s. 454. Citat: Aftonbladet 2/9 95. 
²⁸ Citerad av Ekström (994) s. 26 (ur Laurin, Minnen IV, 25 f ).
²⁹ Sachs (94) s. .
³⁰ Även en av direktörerna, Tore Grönvall, följde med. Sachs (949a) s. 53–54; Sachs 

(949b) s. 9–4 och Samuelsson (952) s. 72–73. Arkitektoniska influenser i NK:s bygg-
nad kan spåras även från Tyskland. Lundström (982) s. 7.

³¹ Se exempelvis Minnesblad … (922) s. 90; »Amerikanska varuhusstudier« del  och 2, 
Kompanirullan 928:5–6, s. 7–20 respektive Kompanirullan 928:7–8, s. 7–9 och 
»Min resa till Amerika«, Kompanirullan 936:6–7, s. 9 och 9.

³² AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll,  nov. 92 §, NKA, Styrelseprotokoll 
med bilagor (A2A:0), FSF. F. Boberg, »Hur tanken tog form«, 25 år vid Hamngatan 
(940) och F. Boberg, »En arkitektskapelse på vänskapens grund. Om bakgrunden till 
NK-bygget«, Kompanirullan 940:9, s. 3–4. Se också Josef Sachs olika artiklar och före-
drag, t.ex. Artikelmanuskript avsett för Socialdemokraten 937, NKA, Intervjuer (F:), 
NMA. Se även annons från 96: NK:s sodafontän erbjuder »ice drinks, cobblers, ice 
cream soda special« (publicerad bl.a. i Lyckospindeln 96 nr 3).

³³ Kompanirullan 930:–2, s. 3; Herlitz-Gezelius (992) s. 5 och PM för disponentsam-
manträdet, 9 maj 934, s. 2, NKA, Disponentsammanträdesprotokoll (A4:), FSF.

³⁴ Butiksinredningar (928) s. 4, NKA, Kataloger (B4A:6), FSF.
³⁵ Se t.ex. Ragnar Sachs (939) s. 4; Se även J. Sachs (94) och Kompanirullan passim.
³⁶ Leach (984) s. 329 och Abelson (989) s. 6–62.
³⁷ »NK detektiven berättar«, Kompanirullan 927:7, s. 0. Begreppet kleptomani figurerar 

annars i liten utsträckning i materialet.

NOTER S. 62–64



347

³⁸ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 22 dec. 95 §3 och 2 aug. 97 §29, NKA, Sty-
relseprotokoll med bilagor (A2A:3 och A2A:5), FSF. Utkast till »Instruktioner för NK:s 
personal« (920-talet) s. 7, NKA, Okat. (vol. Arbetsmaterial till ordningsregler), FSF.

³⁹ Josef Sachs, Artikelmanuskript avsett för Nya Dagligt Allehanda 937, NKA, Intervjuer 
(F:), NMA. Se även Harry Ungewitter (reklamchef på NK), »Skyltfönstrets ekonomi«, 
Affärsekonomi 928:9–0, s. 6, som också skriver om sofistikerad belysningsteknik. 
Om användningen av spegelglas i stället för fönsterglas se Törnqvist (927) s. 976. För 
utländska jämförelser se Leach (984) s. 325 och Abelson (989) s. 60–80.

⁴⁰ Butiksinredningar (928) s. 42, NKA, Kataloger (B4A:6), FSF.
⁴¹ Kompanirullan 935:9, s. 2 och 8; Samuelsson (952) s. 80. Under 930-talets ombygg-

nationer introducerades öppna montrar på flera avdelningar. »Sport och leksaker i ny 
gestalt«, Kompanirullan 936:–2, s. 8 och »Ny ram till NK:s skor«, Kompanirullan 
939:7–8, s. 5. Observera att man fortfarande skulle ta kontakt med en försäljare om 
man ville köpa något.

  Fredriksson (998, s. 0 och 238 f ) skriver om att man kunde röra varorna på EPA, 
men det framgår inte av hennes framställning när systemet infördes. Hennes exempel 
är från år 947 och från 960-talet. Se även Törnqvist (927) s. 976 och för en skönlit-
terär skildring av varuexponeringen Hammenhög (938) s. 252.

⁴² »Elektricitetens triumfer. I Nordiska Kompaniets nya varuhus. Hur ett modernt jätte-
etablissemangs maskineri fungerar«, Svenska Dagbladet 23/9 95. Se även Butiksinred-
ningar (928), NKA, Kataloger (B4A:6), FSF; Björklund (u.å. [948]) s. 4 och »De tekniska 
anläggningarna i Nordiska Kompaniets nya varuhus«, Teknisk tidskrift 96 nr –2.

⁴³ »Butikstjuvar i arbete«, Kompanirullan 932:8, s. 4.
⁴⁴ Särskilda modevisningar anordnades för personalen som på detta sätt dels fick ta del 

av denna »underhållning«, dels kunde hålla sig à jour med det senaste i modevärlden, 
vilket var nog så viktigt i försäljningsarbetet. Se bl.a. Kompanirullan 932:4, s. 6, 8.

⁴⁵ Om evenemang för barn: »Barnens vecka«, Kompanirullan 928:0, s. 7; »Jultom-
ten berättar«, Kompanirullan 930:, s. 2; »Intervju med jultomten«, Kompanirullan 
930:–2, s. 8; »Episoder som jag minns från barnagillena«, Kompanirullan 93:–
2, s. 7. Scener från NK:s barnagille har bevarats i en journalfilm från 928, SF, Arkivet 
för Ljud och Bild.

⁴⁶ Se NK:s Egen Tidning 95. Om radiosändningarna se »Kungl. Maj:ts resolution den 
2 sept 923 ...« (tillstånd) och brev till Radioavdelningen 6/ 924, båda i NKA, In-
komna skrivelser (E2:2), FSF. Om NK som sevärdhet Kompanirullan 928:4, s. 8; »Rim- 
och bildkrönika«, Kompanirullan 930:6, s. 3. Om utställningar se t.ex. »Modernis-
tiska möbler på utställning i N.K.«, Kompanirullan 929:5, s. ; »Österrike flyttar in 
hos N.K.«, Kompanirullan 929:5, s. 7; Utställningen »Bilutrustning«, Kompanirullan 
93:2, s.  och »NK utställningar 95–977«, NKA Okat. (Kataloger vol. 20), FSF. Flera 
reklambroschyrer om varuhuset utgavs för utländska turister, t.ex. A/B Nordiska Kom-
paniet. The Northern Company Ltd. Stockholm-Sweden (925); A/B Nordiska Kompa-
niet Stockholm-Sweden. A Few Facts about NK, (933 och 936). Vykort med NK-motiv 
finns bevarade i »Brevkort över nya Hamngatsvaruhuset«, NKA, Okat. (Foto vol. 7 
95), FSF. För en utländsk jämförelse se även Miller (98) s. 69 om vykort från Bon 
Marché.

⁴⁷ Aftonbladet 2/9 95 och Svenska Dagbladet 2/9 95.
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⁴⁸ Butiksinredningar (928) s. 3, NKA, Kataloger (B4A:6), FSF.
⁴⁹ Björklund (967) s. 47–447 och Björklund (u.å. [948]) s. 3, 4, 26. Se även Josef Sachs, 

Artikelmanuskript avsett för Nya Dagligt Allehanda 937, NKA, Intervjuer (F:), NMA.
⁵⁰ Josef Sachs, Artikelmanuskript avsett för Nya Dagligt Allehanda 937, NKA, Intervju-

er (F:), NMA; Björklund (967) s. 48; »Bland förföriska skönheter på ›NK:s panopti-
kon‹«, Kompanirullan 938:0, s. 9. Se även Leach (989) s. –3.

⁵¹ Josef Sachs, Artikelmanuskript avsett för Nya Dagligt Allehanda 937, NKA, Intervjuer 
(F:), NMA, s. 7.

⁵² Björklund (967) s. 48. Om speglarna se även »En kund ser på nya N.K.«, Kompani-
rullan 935:9, s. 9–0.

⁵³ Enligt Kurt Samuelsson (952, s. 5 f ) blev denna princip ännu viktigare under 920-
talet då varuhusets reklamverksamhet omarbetades och intensifierades av den ny-
anställde reklamchefen Tom Björklund. Björklund började som reklamchef på NK 922 
och blev 929 försäljningschef; 93 fick han en plats i direktionen. Björklund var en av 
Sveriges största experter på reklamens område (ordförande i Reklamförbundet 934 
m.m.). Se Yngve Hedwall, »De som göra svensk reklam. Tom Björklund«, Affärseko-
nomi 935 nr 7, s. 898, 97.

⁵⁴ »Österland i västerland«, Kompanirullan 927:9, s. 5–6. Dekorationen såldes ofta efter 
att den tagits ned. Se även bilder på och artiklar om juldekorationerna i Kompanirul-
lan, t.ex. 929:–2, s.  och 93:–2, s. 5.

⁵⁵ Chaney (983) s. 24, 27. Se även Sennett (993 [974]) s. 44; Leach (994 [993]) s. 8–
84. Leach citerar John Wanamaker, ägare av flera stora varuhus i början av 900-talet: 
»People do not buy the thing, they buy the effect.« (ibid. s. 83).

⁵⁶ Se McCracken (990 [988]) s. 04–7. Campbell (987, s. 47, 203) menar att mark-
nadsföringen inte manipulerar konsumenternas önskningar utan endast varornas 
symboliska mening.

⁵⁷ Leach (989) s. 8.
⁵⁸ Ragnar Sachs (939) s. 4–5. Se också Josef Sachs ledare i Kompanirullan, 928:, s. 2: 

»Vårt mål är icke i första hand att vid ett enstaka tillfälle sälja så mycket som möjligt.« 
Samma tanke uttrycktes av Tom Björklund i artikeln »Vad betyder den enskilde för-
säljaren för julhandeln?«, Kompanirullan 932:0, s. 4.

⁵⁹ »Barnet som kund«, Kompanirullan 933:5, s. 0, 3. Observera att det talas om mo-
dern och inte fadern i detta sammanhang.

⁶⁰ PM för disponentsammanträden 932–939, NKA, Disponentsammanträdesprotokoll 
(A4:), FSF.

⁶¹ De flesta historiker använder inte de Weberska begreppen »enchantment« och »dis-
enchantment« explicit, men det gör Michael Miller, även om det bara sker punktvis. 
Se Miller (98) s. 27 och 238.

⁶² Beskrifning öfver aktiebolaget Nordiska Kompaniets affärshus (95) s. 2 och »Med 
Rosbukett och Basturis. Vad kund och expedit tycka om varann«, Kompanirullan 
927:4, s. 7. Samma tanke återkommer i olika sammanhang i materialet om NK. Se 
t.ex. en presentationsbroschyr från 930, En stad i staden. Nordiska Kompaniet Stock-
holm (930) s. 5 och J. Sachs (938) s. . Se även Nya Dagligt Allehanda 2/9 95: 
»›Shopgoing‹ är en öfvervunnen ståndpunkt. Jättemagasinet, det moderna varuhuset 
har framkallats af köparens behof att finna allt på ett ställe.«
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  Else Kleen var journalist och kvinnosakskvinna. Hon var även engagerad i en rad 
sociala frågor och sedermera gift med den socialdemokratiske socialministern Gustav 
Möller.

⁶³ Musik i lunchrummet behölls trots den höga kostnaden. AB Nordiska Kompaniets 
styrelseprotokoll 2 mars 99 §9, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:7), FSF. 
Ett terum inreddes redan i Stureplansvaruhuset 903. Se J. Sachs (949a) s. 96.

⁶⁴ »Kalkyler för det nya varuhuset«, Bilaga till AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 
5 febr. 93, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:), FSF. Se även Ragnar Sachs 
(927) s. 928, 930.

⁶⁵ Beskrifning … (95) s. 0. Om de olika avdelningarnas placering och inredning se 
också »PM över Nordiska Kompaniets nybyggnad vid Hamngatan« 96, NKA, Okat. 
(Acc. nr 92–02, Kartong ) Arkitekturmuseets Arkiv, s. 5–2.

⁶⁶ Ragnar Sachs (927) s. 928. Jfr Josef Sachs (938) s. . Ragnar Sachs, då vice VD, senare 
VD, talade i ett föredrag 928 om att »… kunderna skola så mycket som möjligt förirra 
sig i varuhuset …« Föredraget är återgivet i Kompanirullan 928:5–6, s. 8.

⁶⁷ Sachs (938) s. 2, 5. Se Svenska Dagbladet 2/9 95: »… i denna väldiga labyrint af 
hallar och salar, denna härfva av gångar, trappor, passager och hissar …«.

⁶⁸ Stockholms Dagblad 23/9 95, se även de andra dagstidningarna från 2–23 septem-
ber 95.

⁶⁹ Ordet »shopping« användes av flera skribenter, se t.ex. Svenska Dagbladet 2/9 95.
⁷⁰ NK-annonser i Nya Dagligt Allehanda 0/2 933 och 7/2 933. Se även En stad i sta-

den. A/B Nordiska Kompaniet (930) s. 4–5.
⁷¹ »Allt under ett tak …«, Kompanirullan 939:3, s. 7.
⁷² Miller, Jackson, Thrift, Holbrook & Rowlands (998) s. 28–29.
⁷³ Lehtonen & Maänpää (997) s. 44–46. Författarna konstaterar till slut att de tillfrågade 

konsumenterna ofta uppfattar shopping som »både rationell och hedonistisk på samma 
gång«, vilket de menar är en paradox. Det är dock bara en paradox om man kopplar 
ihop hedonism med irrationalitet och rationalitet med asketism och därmed accepterar 
ett missvisande motsatsförhållande mellan hedonistisk / irrationell konsumtion å ena 
sidan och asketisk / rationell konsumtion å andra sidan. För en översikt av forskning om 
shopping se Hewer & Campbell (997) s. 88–9 och de övriga bidragen i antologin Falk 
& Campbell (997). För en intressant antropologisk teori om (dagens) shopping se Mil-
ler (998) passim. Miller menar att inhandlandet av varor i praktiken är en asketisk akti-
vitet som dock i diskursen ofta beskrivs som hedonistisk. Se även Miller (200) s. 34.

⁷⁴ Aftonbladet 2/9 95.
⁷⁵ Aléx (994) s. 23 f.
⁷⁶ Utkast till »Instruktioner för NK:s personal« (920-talet) s. 3, NKA, Okat. (vol. Arbets-

material till ordningsregler), FSF.
⁷⁷ Om glasdiskarnas tillämpning i detaljhandeln se även Törnqvist (927) s. 976.
⁷⁸ Aftonbladet 2/9 95.
⁷⁹ Detta enkla laboratorium visade sig vara otidsenligt redan 99, men behovet av kemiska 

kontroller hade då minskat. »Laboratoriet« fick nya lokaler under tidigt 920-tal. Kon-
trollanten rapporterade inte bara om varukvaliteten utan bland annat också om inom-
husluften i varuhuset. AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 2 mars 99 §8; 6 febr. 
922 §5 och 2 febr. 923 §3, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:7, 20 och 2), FSF.
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⁸⁰ Helander (920) s. 85.
⁸¹ Helander (920) s. 04 f.
⁸² Se exempelvis »Julstök och julstämning i Gamla Leja«, Kompanirullan 933:–2, 

s. 4–5 och bildtexter i Rullan, Bilder och tidsstämningar kring en ledare och hans verk 
(Extranummer av Kompanirullan 937:3) s. 4.

⁸³ Se exempelvis Minnesblad … (922) s. 85 och 08.
⁸⁴ Se broschyren En stad i staden. A/B Nordiska Kompaniet (930) s. 5, 3.
⁸⁵ Stockholms näringsliv (924) s. 505.
⁸⁶ Sachs (938).
⁸⁷ Styrelseberättelse för år 935, s. 4; NKA, Tryckta årsberättelser (BA), FSF. Målet var ett 

»mera ändamålsenligt utnyttjande« av utrymmen.
⁸⁸ PM för disponentsammanträdet 30 oktober 935. Se även  maj 935. NKA, Disponent-

sammanträdesprotokoll (A4:), FSF; och »Terummets saga all«, Kompanirullan 934:5, 
s. 6. Om ombyggnationen se även Rullan, Bilder och tidsstämningar kring en ledare 
och hans verk (Kompanirullan 937:3) s. 38–40.

⁸⁹ »En kund ser på det nya NK«, Kompanirullan 935:9, s. 9–0.

 4. VARUHUS ELLER MUSEUM?
  ¹ Tydén (988) s. 266–270; Fredriksson (998) s. 84–87.
  ² Jfr med Söndagsnisse 95 nr 39 (3 okt.) och Söndagsnisse 927 nr 5 (26 jan.): Tonen 

hade ändrats något och blivit mer tolerant, men var fortfarande ironisk om kommer-
sens kulturella status.

  ³ Se Bourdieu (979) och på svenska Bourdieu (993) s. 245–30 (»Distinktionen«), se 
även s. 55–246 (»Produktionen av tro«).

  ⁴ Jag använder begreppet objektifikation i den mening som den brittiska antropologen 
Daniel Miller har gett det. Objektifikation (objectification) är en dialektisk process 
mellan artefakter och människor där vår förståelse av oss själva skapas samtidigt som 
varan blir inbäddad i en social kontext. Konsumtion är för Miller ett exempel på objek-
tifikation. Konsumtionen speglar inte en pre-existerande social verklighet, inte heller 
är det tvärtom, att varorna definierar (förtingligar) relationerna mellan människorna 
i samhället. Objektifikation, menar Miller, bör tillskrivas en mer positiv (eller rättare 
sagt neutral) betydelse än det har fått i marxistiska studier. Se Miller (993 [987]) pas-
sim och Miller (994) s. 54, 66.

  ⁵ Sachs (949a) s. 85.
  ⁶ Sachs var vice ordförande både i den svenska kommittén för världsutställningen i Bar-

celona och i kommittén för Stockholmsutställningen 930. Se »Sachs, Josef« i Svenskt 
Biografiskt Lexikon. Se även Sachs (949b) s. 90–30 och 39–73.

  ⁷ »NK utställningar 95–977«, NKA, Okat. (Kataloger. Vol. 20), FSF. Om kontakter med 
Slöjdföreningen se exempelvis AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 7 mars 97 
§7; 2 aug. 97 §5; 5 jan. 99 §9, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:5 och 
7), FSF. Se även Sachs (949a), s. 04 och Samuelsson (952) s. 9. Om konsthantverk, 
möbel- och textilkonst på Nordiska Kompaniet se Herlitz-Gezelius (992) s. 75–88, 
93–06 och 27–28. (Herlitz-Gezelius skriver mest om tiden efter andra världskriget, 
men även den tidiga perioden berörs.)

  ⁸ Beskrifning … (95) s. 26.
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  ⁹ Minnesblad … (922) s. 8–20: Biträdena är inte överdrivet ivriga att sälja, och kan 
därför upplevas som »kyliga«. Jfr »Stockholmsbref«, Höganäs Tidning 2/9 92, RGK, 
Obligationsbyrån, Premielånexpeditionen (Ö2:) Tidningsurklipp I 92–22, där samma 
sak kritiserades som »brist på säljarförmåga«.

¹⁰ Minnesblad … (922) s. 3 (Gunnar Ernmark) och s. 20 (Einar Modig).
¹¹ Beskrifning … (95) s. 2, 23.
¹² Sachs (938) s. 0.
¹³ »Hur tanken tog form«, 25 år vid Hamngatan (940) s. 3. Boberg skriver vidare: »[...] 

NK:s varuhus i allt huvudsakligt blivit mycket lyckad. Inte minst gäller det väl ljus-
gården, som NK:s idérika reklamchefer och dekoratörer under årens lopp ofta på ett 
lysande sätt begagnat.« Boberg och Sachs hade samarbetat vid utställningar innan NK 
byggdes, bland annat vid Stockholmsutställningen 897 och 900 i Paris. Boberg hade 
ritat flera utställningspaviljonger. Om Boberg som utställningsarkitekt se exempelvis 
Stockholms Näringsliv (924) s. 4–42 och Ekström (994) s. 47.

¹⁴ Lundström (982) s. 3–32. Enligt Lundström kan den första modernistiska versionen 
ha ansetts alltför uppseendeväckande och utmanande. I NK-sammanhang förklarade 
man valet av fasad framför allt med värdighetsargumentet, men även med att en sådan 
byggnad är mer praktisk. Mindre glas i fasaden ger mer utrymme för försäljningsdis-
kar inne i byggnaden (Samuelsson 952, s. 73). Återhållsam fasad i kombinationen med 
stor ljusgård möjliggör ständiga förändringar i varuhusets inre, skrev Boberg i Kom-
panirullan 940:09, s. 3–4.

¹⁵ Uppslagsord »utställning«, Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 3 (92), s. 59–
60.

¹⁶ »NK utställningar 95–977«, NKA, Okat. (Kataloger. Vol. 20), FSF. »Modernistiska 
möbler på utställning i N.K.«, Kompanirullan 929:5, s. ; »Österrike flyttar in hos 
N.K«, Kompanirullan 929:5, s. 7. Se även Tom Björklund, »Bagatellerna och fullkom-
ligheten«, Kompanirullan 949:8–9, s. 3 och Dagbok 97. 8 okt. och 5 okt., NKA, NK-
Jubileer (F2:), NMA.

¹⁷ Se NKA, Statistiska bilagor till styrelseprotokoll (A2C), FSF. Se även Hedberg (997) 
s. 60.

¹⁸ Tom Björklund, »Bagatellerna och fullkomligheten«, Kompanirullan 949:8–9, s. 3.
¹⁹ Josef Sachs ledare i Kompanirullan 930:5, s. 2. Han betonade också att Stockholms-

utställningen 930 var mer demokratisk än de tidigare utställningarna i det att man 
nu även satsade på att ta fram vackra och ändamålsenliga föremål som var tillgängliga 
för de breda lagren. Ernmark skriver i samma nummer (s. 6) om att NK var den största 
utställaren på Stockholmsutställningen.

²⁰ Direktionssammanträdesprotokoll 6 sept. 929 §0, NKA, Direktionssammanträdes-
protokoll (A3:), FSF. Carl Malmsten kan, i alla fall under senare delen av 930-talet, 
betraktas som en traditionell möbelarkitekt, se Gustavsson (2002) s. 90.

²¹ Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 3 (92) s. 59–60; Ekström (994) s. 47; 
25 år vid Hamngatan (940) s. , 3. Boberg har också konsulterats inför de inre om-
byggnationerna vidtagna i de olika lokalerna efter sammanslagningen 902. Se Sachs 
(949a) s. 94–96. En utländsk parallell: den franska varuhuschefen Boucicaut lät den 
berömda utställningsarkitekten Eiffel utföra en del av varuhuset Bon Marchés nybygg-
nation, skriver Michael Miller (98, s. 42).
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²² Aftonbladet 2/9 95. Stockholmstidningen 2/9 95 skrev också om gedigenhet. Se 
även Minnesblad … (922) s. 7.

²³ »Nordiska Kompaniet öppnar sina portar. Byggnaden och utställningstekniken«, 
Svenska Dagbladet 22/9 95. Om jämförelser med andra varuhus se även Socialde-
mokraten 2/9 95 som beskriver NK som mer gediget än parisiska varuhus.

²⁴ Williams (982) s. 7.
²⁵ Tom Björklund, »Paristrafik och Pariskommers«, Kompanirullan 928:9, s. 3. Om 

Stockmann se »›N.K.‹ i Helsingfors«, Kompanirullan 93:0, s. 5.
²⁶ Dagens Nyheter (2/9 95) jämförde besökarnas första intryck av NK:s nya byggnad 

med en »bisarr dröm«, se kapitel 3 ovan. Det intressanta är att även NK:s representan-
ter i viss mån verkade ha accepterat motsatsrelationen mellan kommers och kultur 
men samtidigt ville hävda att NK var undantaget. Det höjde ytterligare NK:s kulturella 
värde. Se t.ex. Minnesblad … (922) s. 20.

²⁷ »Stockholmsbref«, Höganäs tidning 9/2 92, RGK, Obligationsbyrån, Premielånexpe-
ditionen (Ö2:) Tidningsurklipp I 92–22.

²⁸ Det skedde i samband med kampanjen för den s.k. »okända kunden«. Se exempel-
vis »Fram för den okända kunden«, Kompanirullan 939:5, s. 3 eller PM för disponent-
sammanträdet tisdagen den 2 juni 938, NKA, Disponentsammanträdesprotokoll 
(A4:), FSF. Se även R. Sachs (939) s. 4 f: »[V]år vanliga taktik att i största möjliga ut-
sträckning lämna kunden i fred går ofta lite för långt.«

²⁹ »Hur N.K:s bokavdelning kom till«, Minnesblad … (922) s. 88, 92 (Artikel av bok-
avdelningens förste föreståndare, K. Söderqvist).

³⁰ J. Sachs (949a) s. 65: Kommissionärskapet beviljades bara för att Conrad Carleson 
(sedermera finansminister) »assisterad av förläggare Karl Otto Bonnier« satte »in hela 
sin auktoritet för att genomföra saken«. Se även AB Nordiska Kompaniets styrelsepro-
tokoll 4 jan. 95 §3, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:3), FSF.

³¹ Direktionssammanträdesprotokoll 2 febr. 922 §7 (bokbandsutställning) och 7 sept. 
920 §5 (modejournaler), NKA, Direktionssammanträdesprotokoll (A3:), FSF.

³² Dagbok 5 juni 97, NKA, NK-Jubileer (F2:), NMA. »Svensk ungdom på resa«, Svenska 
Turistföreningens årsskrift (932) s. 302.

³³ »Med skolbarn på NK«, Kompanirullan 938:8–9, s. 9, 2.
³⁴ »Kalkyler för det nya varuhuset«, Bilaga till styrelseprotokoll 5 febr. 93, NKA, Styrelse-

protokoll med bilagor (A2A:), FSF.
³⁵ Direktionssammanträdesprotokoll 8 nov. 92 § (Beslut om att avveckla Konsertbyråns 

verksamhet), NKA, Direktionssammanträdesprotokoll (A3), FSF. Se i övrigt Kapitel 6.
³⁶ Sachs (927) s. 928.
³⁷ Sachs (927) s. 927.
³⁸ Se även Björklund (927) s. 27.
³⁹ Ragnar Sachs berättelse om filialen i Buenos Aires, Bilaga till AB Nordiska Kompaniets 

styrelseprotokoll 0 okt. 927, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:25), FSF.
⁴⁰ Samuelsson (952) s. 4.
⁴¹ Elsa Nyblom, »Nu var det 902. En minnesskildring från sekelskiftets Stockholm« i: 

Aktiebolaget Nordiska Kompaniet 902–952 (952).
⁴² Beskrifning … (95). Se även Stockholms Dagblad 2/9 95 och Nya Dagligt Allehanda 

samma dag.
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⁴³ Aktiebolaget Nordiska Kompaniet 902–952 (952) s. 5.
⁴⁴ Sachs (949a) s. 59–60: »Det som först stötte och upprörde mig var, att det så kallade 

prutsystemet florerade. Ja, det berörde mig till den grad illa …« Tom Björklund berät-
tar att Paul U. Bergström annonserade i dagspressen år 898 om att prutning inte läng-
re fick förekomma i hans firma. Björklund (u.å. [948]) s. 2. Se även Minnesblad … 
(922) s. 25–26.

⁴⁵ Sachs (949a) s. 4. Det handlar inte om samma affärsrörelse under olika perioder. 
Fadern Benjamin och sonen Joseph drev var sin rörelse delvis i konkurrens med var-
andra, skriver Samuelsson (952, s. 22–25).

⁴⁶ Ordningregler … (95) s. 7, 8; Ordningsregler… II. Särskilda föreskrifter för försälj-
ningspersonalen (928) s. 4, 9. Se även Rudolf Kalderén, »Konsumtionskreditens pro-
blem«, Affärsekonomi 939 nr 9, s. 54.

⁴⁷ Se till exempel Miller (98) s. 78 om Bon Marché; Coles (999) s. 78 om Wertheim i 
Tyskland.

⁴⁸ Sachs (927) s. 936 och 942.
⁴⁹ Aktiebolaget Nordiska Kompaniet 902–952 (952) s. 5; Sachs (949a) s. 59–60 och 

Kalderéns ovan refererade artikel i Affärsekonomi 939 nr 9, s. 54. Se även »Det första 
intrycket blir ofta det sista«, Kompanirullan 93:, s. 8, där man hävdar att kunden 
måste behandlas som en »vän« till företaget och inte som en person »vilkens pengar 
ska bytas mot varor«.

⁵⁰ Björklund (u.å. [948]) s. 2; Helander (920) s. 56–57.
⁵¹ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 8 mars 99 §9 och 7 mars 920 §6, NKA, 

Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:7 och 8), FSF.
⁵² Direktionssammanträdesprotokoll  nov 92 §, NKA, Direktionssammanträdespro-

tokoll (A3:), FSF.
⁵³ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll och bilaga 6 mars 928 §6, NKA, Styrelse-

protokoll med bilagor (A2A:26), FSF.
⁵⁴ Se exempelvis AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll och bilaga 28 febr. 923 §7; 

3 okt. 924 §9; 24 jan. 925 (bilagan) och 27 jan. 928 §6, NKA, Styrelseprotokoll med 
bilagor (A2A:2, 22 och 23), FSF.

⁵⁵ Helander (920) s. 56.
⁵⁶ Om konsumtionskrediternas utveckling i USA och varuhusens ställningstagande för 

eller emot dem se främst Calder (999) s. 200 och 275–277; Mandell (990) s. 7–8. 
Se även Olney (99) och Ritzer (200) kap. 5. Om NK:s kontobricka se: »Kontomärke 
från NK – helgonbild …«, Kompanirullan 934:0, s. 6.

⁵⁷ »Kreditkontoret – Säkerhetstjänsten«, Kompanirullan 937:0–, s. 9–0. Se även 
Ordningsregler … (95) s. 7, 8; Ordningsregler... II. Särskilda föreskrifter för försälj-
ningspersonalen (928) s. 4, 9.

⁵⁸ »Beslöt styrelsen på förslag av VD, att bolaget skulle åt smärre löntagare, såsom tjänste-
män eller arbetare, bevilja kredit på tre månader för ett belopp, som vid var tidpunkt 
icke finge överstiga 300:- kronor.«, AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 20 nov. 
925 §9, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A: 23), FSF.

⁵⁹ Carl T. Lundberg, »En bosättningsförsäkring« i: Minnesblad … (922) s. 8–9: Ibland 
såg direktionen »genom fingrarna med att ekonomien inte var så lysande«. Historien 
som berättas här handlar om en »arbetsam, flitig och strävsam« ung man och hans 
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fästmö som ville köpa möbler till sitt nya hem genom en så kallad »bosättningsförsäk-
ring«, som var en form av avbetalning. De saknade tillgångar och säkerhet, men fick 
ändå krediten beviljad genom att möbelförsäljaren fattade tycke för dem. De visade 
sig vara »värdiga« förtroendet och betalade alltid punktligt.

⁶⁰ Kompanirullan 938:, s. 5.
⁶¹ Aléx (994) s. 26–44.
⁶² Se bilaga till AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 6 okt 925. Avbetalningsaffä-

ren utvidgas. Annons, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:24), FSF.
⁶³ Rudolf Kalderén, »Konsumtionskreditens problem«, Affärsekonomi 939 nr 9, s. 53–

54 och 526. Artikeln diskuterades också i Kompanirullan 939:7–8, s. 2.
⁶⁴ Rudolf Kalderén, »Konsumtionskreditens problem«, Affärsekonomi 939 nr 9, s. 53–

54 och 526.
⁶⁵ Aléx (994) s. 26–44. Se även Helander (920) s. 55–56 om »det osunda« i kreditgiv-

ningen från företagens perspektiv. Betänkandet av den statliga utredningen om kon-
sumtionskrediter år 966 förklarar i ett historiskt avsnitt förändringen annorlunda. 
De menar att det är den högre allmänna inkomstnivån och socialförsäkringssystemets 
utbyggnad som gjorde krediterna mindre moraliskt kontroversiella. Konsumtionskre-
diterna hade också ändrat karaktär kring 900-talets mitt. Då började varaktiga kon-
sumtionsvaror som bilar och hushållsmaskiner dominera (utbildning och bostad inte 
medräknade). SOU 966:42, s. 62–63. De olika argumenten om krediten hos KF, NK, 
eller i den statliga utredningen laborerar självfallet också med vilka varor och vilka 
kundgrupper det är frågan om.

 5. DAMERNAS MOTSÄGELSEFULLA PARADIS
  ¹ Karin Fjällbäck-Holmgren, »De som döma oss«, Rösträtt för kvinnor 96, nr 6, s. 3. 

Skribenten har senare engagerats som föreläsare på NK:s kvinnliga personals studie-
cirkel för att tala om »Kvinnorna och kommunalpolitiken«. AB Nordiska Kompaniets 
styrelseprotokoll 22 jan. 920 §7; NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:8), FSF.

  Detta kapitel har i en tidigare form publicerats som en separat artikel i Kvinno-
vetenskaplig Tidskrift, se Husz (999b).

  ² Se kapitel 2 ovan och Émile Zola, Au Bonheur des Dames (980 [883]), på svenska 
Damernas Paradis. Flera tidningar 95 kallar varuhuset just för »damernas para-
dis«.

  ³ Detta gäller framför allt skildringar av masskulturens negativa sidor. Se här Navas 
(996, s. 63) diskussion av den intellektuella kritiken av masskonsumtionen.

  ⁴ Studierna jag bygger på hämtar stoff från fransk, engelsk, amerikansk och australien-
sisk kontext. Williams (982); Bowlby (985); Bowlby (993); Reekie (993); Felski (995) 
m.fl.

  ⁵ Se här Lears (983) s. 27; Leach (984); Bowlby (985), Bowlby (993); Reekie (993); 
Felski (995); Lancaster (995) s. 7–77; de Grazia & Furlough (996) s. 7 och 275 ff.

  ⁶ Reekie (993) t.ex. s. xix ff; Bowlby (993) s. 97–02. Jfr Lancaster (995) s. 64 f.
  ⁷ Reekie (993) s. xiii.
  ⁸ Placeringen och kategoriseringen av varuhusets olika avdelningar kan läsas av från 

presentationsbroschyrer, samtida kartor över varuhusets våningar och den administ-
rativa systematiseringen av avdelningarna. Se bl.a.: Beskrifning … (95); Ordningsreg-
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ler för Nordiska Kompaniets personal (95); En stad i staden (930) s. 6; »PM över AB 
Nordiska Kompaniets nybyggnad vid Hamngatan« från 96, s. 5–2, NKA, Okat., 
(Acc. Nr 92–02, Kartong ), Arkitekturmuseets Arkiv och »Planer över affärshuset« 
från 95, NKA, Okat. (Kataloger, vol. ), FSF.

  ⁹ Auslander (996) s. 85 f.
¹⁰ G. Ernmark, »Varuhusorganisation« i: Minnesblad … (922) s. 2.
¹¹ Se exempelvis annons i Nya Dagligt Allehanda 3/2 937.
¹² Sachs (927) s. 930, 933; Se även Leach (984) s. 33. I skönlitteraturen om detsamma: 

Siwertz (949 [926]) s. 260 f.
¹³ Att konstavdelningen i varuhusrummet definierades som manlig, trots att konstköp 

kan vara tidskrävande, kan förklaras med konstens högre kulturella värde, vilket jag 
har diskuterat i kapitel 4.

¹⁴ Se ovan kapitel 3 eller Beskrifning … (95) s. 0, 2; En stad i staden (930) s. 5; Sachs 
(938) s.  f, 5; »Kalkyler för det nya varuhuset«, Bilaga till AB Nordiska Kompaniets 
styrelseprotokoll 5 febr. 93, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:), FSF. Se 
även tidningsartiklar i samband med nya NK:s öppnande 95, bl.a. Svenska Dagbladet 
2/9 95 och Stockholms Dagblad 23/9 95.

¹⁵ Reekie (993) s. xii-xxii, 35–55, 73–80; Felski (995) s. 6–90, särskilt 64.
¹⁶ Se »Dockor för stora barn«, Svenska Dagbladet 26/ 927 (Söndagsbilaga). Josef Sachs, 

Artikelmanuskript avsett för Nya Dagligt Allehanda 937, NKA, Intervjuer (F:), NMA. 
Björklund (967) s. 48; »Bland förföriska skönheter på ›NK:s panoptikon‹«, Kompani-
rullan 938:0, s. 9. Se även Siwertz (949 [926]) s. 90–.

¹⁷ Reekie (993) s. 08, 76: »Women were depicted in sales literature as passive, easily 
tempted, infinitely seducible and creatures of emotion and passion; men on the other 
hand, were rational, logical and active.« och »Women were represented within trade 
literature by the 920s as ignorant of their own needs and desires […] Women’s cha-
racteristic indecisiveness was attributed to their traditional dependence on men to do 
all the thinking.«

¹⁸ Bowlby (993) s. 0; Bowlby (996) s. 382; Felski (995) s. 88.
¹⁹ »I världens hjärta«, NK:s Egen Tidning dec. 95, s. 8.
²⁰ Se till exempel skämtteckningar i Söndagsnisse: »Mått« 922 nr 32 (3 aug.); »Hon« 

923 nr 3 (2 jan.); »Hon« 923 nr 3 ( apr.).
²¹ Siwertz (949 [926]) s. 42. Till saken hör dock att »leksaksfrun« (som bokstavligen 

kom från leksaksavdelningen) sedan träder ut ur sin dockroll, när hennes man äntli-
gen behandlar henne ärligt och med respekt. Då behöver hon inte längre grannlåten 
och förvandlas till en kärleksfull och (nästan) jämbördig livskamrat.

²² Sachs (927) s. 930, 933; Samuelsson (952) s. 49.
²³ Svenska Dagbladet 22/9 95.
²⁴ Zola (980 [883]). Zola används på ett eller annat sätt av en rad konsumtionsforska-

re, bland andra Miller (98); Bowlby (985) s. 66–82; Felski (995) s. 66–74; Lancaster 
(995) s. 79; Nava (996) s. 59.

²⁵ Siwertz (949 [926]) s. 67. Varornas nästan erotiska dragningskraft finns som motiv 
även hos andra svenska författare. Se exempelvis Hammenhög (938) s. 54: »Anna 
kände rysningar av förtjusning och såg sig omkring nästan som om hon varit rädd för 
att ertappas med något otillåtet då hon fingrade på varorna.«
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²⁶ Horowitz (985) s. 66–67; Felski (995) s. 6–90.
²⁷ Nava (996) s. 63, 66.
²⁸ Williams (982) s. 307–30. Citat (»to give up fantasy for reality«) s. 309.
²⁹ För positiva tolkningar av varuhuset se Leach (984); Benson (986); Nava (996); även 

Wilson (989 [985]) s. 53–57.
³⁰ Kurserna var gemensamma för män och kvinnor, men att döma av deltagarlistor och 

bilder (i NK:s arkiv) var kvinnor ständigt i majoritet. Om arbetsvillkoren se Svenska 
Dagbladet 2/9 95 och Socialdemokraten 2/9 95; Josef Sachs, Artikelmanuskript 
avsett för Stockholmstidningen 937; NKA, Intervjuer (F:), NMA; Kompanirullan pas-
sim och Samuelsson (952) s. 89.

³¹ I Minnesblad … (922) s. 63 skriver Alice Corin (chef för Intressekontoret): »Genom 
IK:s initiativ har det bildats en studiecirkel, som är bara avsedd för kvinnor. Den kom 
till för att upplysa Sveriges nyligen myndigblivna medborgarinnor om deras skyldig-
heter och rättigheter.« Se även AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 22 jan. 920 
§7 om den kvinnliga personalens studiecirkel; NKA, Styrelseprotokoll med bilagor 
(A2A:8), FSF. Se även »Vad kvinnliga expeditföreningen vill har NK allaredan gjort«, 
Kompanirullan 938:, s. 7.

³² »En skönhetsdrottning«, Kompanirullan 930:0, s. 5. Se även »Ett intressant besök«, 
Kompanirullan 928:4, s. 4 och »Främmande från USA«, Kompanirullan 928:7–8, s. .

³³ Direktionssammanträdesprotokoll 7 maj 932 §4 (herr och fru Froriep), NKA, Direk-
tionssammanträdesprotokoll (A3:), FSF.

³⁴ Hammenhög (938) s. 226.
³⁵ Hammenhög (938) s. 299–30: Disponenten Anna Sevardt utfrågas som en före-

bild för karriärkvinnor. »Journalisten sade uttryckligen att Anna Sevardt hedrade sitt 
kön och att hon nu inom kort skulle stå i centrum för ett intresse som omfattades 
av alla tänkande och framstående kvinnor i hela Sverige. [...] [Varuhuschefen Resch] 
hade tänkt på den reklam för modehuset som dylik publicitet innebar, på de många 
kvinnosakskvinnor som för Annas skull säkerligen komme att infinna sig som kun-
der.« (s. 300–30)

³⁶ Walkowitz (2002 [992]) s. 46–49.
³⁷ Nava (996) s. 53 f, 59, 66–67. Se även Leach (984) s. 320 f, 33 ff.
³⁸ Nava (996) s. 53.
³⁹ Nava (996) s. 53; Se även Wilson (989 [985]) s. 257 f, 260 f. Jfr Williams (982); Reekie 

(993);
⁴⁰ Rappaport (2000) s. 67.
⁴¹ Kvinnoförnedrande reklam är också »bara« marknadsföring och den bör ändå tas på 

allvar och kritiseras.
⁴² Stockholms Dagblad 2/9 95; »Där allting finns och ingenting saknas«, Idun 95 nr 

39.
⁴³ »Julbekymmer«, Kompanirullan 930:–2, s. 5.
⁴⁴ Lancaster (995) s. 72, 75. Se även Hirdman (990) kapitel 3.
⁴⁵ Jfr scenen om livsmedelsavdelningen i »En stad i staden. Kortfilm om Nordiska Kom-

paniet tillägnad generalkonsul Josef Sachs den 3 april 937«, SF 393, Arkivet för ljud 
och bild. Se även »Hur hinner ni med? En enquete bland gifta damer på NK«, Kompani-
rullan 938:2, s. 7.
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⁴⁶ »Där allting finns och ingenting saknas«, Idun 95 nr 39, s. 642.
⁴⁷ »En mötesplats för Stockholms damer«, NK:s Egen tidning dec. 95, s. 6. Se även Stock-

holms Dagblad 2/9 95.
⁴⁸ Se t.ex. notis i Kompanirullan 937:6, s. 2.
⁴⁹ Reekie (993) s. 32.
⁵⁰ Sennett (993 [974]) s. 48–49; Jfr Miller, Jackson, Thrift, Holbrook & Rowlands 

(998) s. 74–77.
⁵¹ Exempel ur Kompanirullan: »Förtroende« 927:5–6, s. 0; »Hattfröken berättar« 928:7–

8, s. 3; »Om butiksbiträdens fel och förtjänster« 929:3, s. 0; »Klänningsförsäljningen« 
929:5, s. 0 och 5; »Hur man gör, så är det galet« 929:0, s. 3.

⁵² »Kund- och hundpsykologi«, Kompanirullan 930:4, s. 0; se även exempelvis »Byx-
hängslena«, Kompanirullan 939:0, s. 5.

⁵³ »I världens hjärta«, NK:s egen tidning dec. 95, s. 8. Samma artikel har citerats ovan i 
avsnittet om den negativa bilden.

⁵⁴ »Skapelsens herre i modets örtagård«, Kompanirullan 927:4, s. 8–9. Se även »En 
slipsaffär«, Kompanirullan 930:9, s. 0 eller en skämtteckning, Kompanirullan 935: 
3–4, s. 5.

⁵⁵ Hjalmar Bergman, Chefen fru Ingeborg (924); Siwertz (949 [926]) s. 8, 88, 27; 
Hammenhög (938) s. 73, 5, 78, 82 och 475. Varuhuscheferna i dessa böcker skil-
jer sig alltså väsentligt från Emile Zolas tidigare skildring av kvinnotjusaren Mouret, 
ägare av varuhuset Au Bonheur des Dames i romanen med samma titel.

⁵⁶ Sachs (927) s. 933
⁵⁷ Se även Benson (986) s. 78.
⁵⁸ »Populär NK:ist: Fru Shopman«, Kompanirullan 928:5–6, s. 6; »Fru Shopman berät-

tar«, Kompanirullan 929:0, s. 0–; »Kundtjänst – till Er tjänst«, Kompanirullan 
930:0, s. 0 (beskrivning av Kundtjänst / Fru Shopmans uppgifter). Fru Shopman var 
personifieringen av NK:s telefontjänst / rådgivningstjänst och köphjälp. En stor reklam-
kampanj drogs igång för att introducera henne för Stockholmspubliken. Se om denna 
kampanj »Reklamportföljen«, Affärsekonomi 928 nr 6, s. 8.

⁵⁹ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 3 mars 926 §8; 4 juli 926 §7; 28 aug. 
926 §8, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:24), FSF.

⁶⁰ Söderberg (200) s. 0–4.
⁶¹ »N.K:s jubileumsgåva. Personal erhåller eget semesterhem«, Dagens Nyheter 5/ 927; 

»Ståtlig gåva på N.K:s jubileumsdag«, Aftonbladet 4/ 927. Se även »Nordiska Kompa-
niets 25-årsjubileum …«, Nya Dagligt Allehanda 4/ 927 om de små minnessakerna.

⁶² Kvinnors köpkraft ökade dessutom betydligt i Sverige under denna period. Samuels-
son (952) s. 47 ff.

⁶³ Lears (983) s. 27. Liknande tankegångar i fråga om kvinnor och konsumtion finner 
man hos Ewen (976) och Breward (995) s. 87. Även Felski (995, s. 89) antyder en 
sådan uppfattning.

⁶⁴ Hirschman (982); McCracken (990 [988]) s. 04–7.
⁶⁵ Leach (984) s. 338.
⁶⁶ Finnegan (999).
⁶⁷ Björkenlid (982) s. 43–48 och se även det s.k. »rösträttsspelet«, vilket återges som il-

lustration i Rönnbäck (200) s. 69.
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⁶⁸ de Grazia (996) s. 275 f.
⁶⁹ Citatet är från 25 år vid Hamngatan (940) s. 5. Om kundernas »missbruk« av varu-

husrummet, se »Hur det såg ut från början«, Kompanirullan 935:9, s. 3–4. Se även 
»NK-avdelningar som försvunnit«, Kompanirullan 940:9, s. 8–9; Sachs (938) s. 2 
och Sachs (949a) s. 50, 85.

⁷⁰ Benson (986) s. 77, se även Felski (995) s. 63, 88 f.
⁷¹ Dagens Nyheter skrev om betydligt »fler skådelystna än köplystna« (23/9 95). Social-

demokraten (2/9 95) betonade det demokratiska i varuhuskonceptet, dvs. att alla 
samhällsgrupper kunde handla där. Se också »Dagbok 97« t.ex. 5 juni, NKA, NK-Ju-
bileer (F2:), NMA och »Svensk ungdom på resa« i Svenska Turistföreningens Årsskrift 
932 (932) s. 302.

 6. STILIGA AUGUSTA OCH HENNES MATMOR DIREKTÖRSKAN
  ¹ Nava (996) s. 64; Lancaster (995) s. 6. Uttrycket har sitt ursprung, enligt historikern 

Rosalind Williams, i den franska debatten om konsumtion kring sekelskiftet 900. 
Williams (982) s. 94–06.

  ² »Där allting finns och ingenting saknas«, Idun 95 nr 39. Se även kapitel 2 ovan.
  ³ Om den individualiserade smaken i modern tid i NK:s material se Sachs (938) s. 4; 

Josef Sachs, Artikelmanuskript avsett för Dagens Nyheter 937, s. 4; NKA, Intervjuer 
(F:), NM; Minnesblad … (922) s. 73–74 och A/B Nordiska Kompaniet. The Northern 
Company Ltd. (925) s. 3.

  ⁴ Ordningsregler … (95) s. 38; Utkast till »Instruktioner för NK:s personal« (920-talet) 
s. 3, NKA, Okat. (vol. Arbetsmaterial till ordningsregler), FSF.

  ⁵ »Med Rosbukett och basturis«, Kompanirullan 927:4, s. 7, 2. Det fanns även en 
annan bild, nämligen att man knappt vågade gå in på NK eftersom det var så fint. Se 
»Hur var det då?«, Kompanirullan, 940:9, s. 5. Försäljarnas blick på NK kunde också 
tolkas som nedlåtande eller ointresserad. Se ovan i kapitel 4.

  ⁶ Ordningsregler … (95) s. 38. Denna uppmaning upprepades sedan i flera samman-
hang. Se också Utkast till »Instruktioner för NK:s personal« (920-talet) s. 3, NKA, 
Okat. (Vol. Arbetsmaterial till ordningsregler), FSF; Ordningsregler och instruktioner 
för AB Nordiska Kompaniets personal, I. Allmänna föreskrifter (928) s. 3: »Behandla 
varje kund, känd eller okänd, hög eller låg, med hövlighet och uppmärksamhet.« Se 
även R. Sachs (939) s. 6.

  ⁷ »Tilltala kunderna med deras namn«, Kompanirullan 927:5–6, s. 0. I samma num-
mer (s. 5) hävdas också att kunderna »föredraga att få gå [runt] oantastade«. Se även 
»Det första intrycket blir ofta det sista«, Kompanirullan 93:, s. 8.

  ⁸ Socialdemokraten 2/9 95.
  ⁹ Samuelsson (952) s. 7–8 och 25 år vid Hamngatan (940) s. 5.
¹⁰ R. Sachs (939) s. 4. Eller se »Från Schiaparelli till Salenco …«, Kompanirullan 932:4, 

s. 6: »Ouppnåeligt men därför så mycket mer åtråvärt för oss ›vanliga dödliga‹«, skri-
ver personaltidningen om franska modekreationer på personalens modevisning. Men 
sedan visades »idel vackra och mer överkomliga ting« bland annat modeller av det 
egna märket Salenco som var mycket billigare.

¹¹ Citat från Beskrifning … (95) s. 26. Dagens Nyheter (23/9 95) skriver t.ex. om betyd-
ligt »fler skådelystna än köplystna«. Under de första åren besökte kring 0 000 männi-
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skor varuhuset på en vanlig dag. Vid speciella tillfällen eller under julhandeln var siff-
ran betydligt högre (t.ex. 44 29 besökare den 2 dec. 924). Antalet köptransaktioner 
var dock mycket färre. Se Dagbok från år 97, NKA, NK-Jubileer (F2:), NMA; En stad 
i staden (930) s. 2; Sachs (938) s. 5; Samuelsson (952) s. 24.

¹² Chaney (983) s. 25.
¹³ Campbell (987). Se även kapitel  ovan.
¹⁴ Hammenhög (938) s. 32; »Vår egen miljö skildrad i roman«, Kompanirullan 938:, 

s. 4.
¹⁵ »… där fick jag gå och titta på böcker, ja t o m bläddra i dem utan att någon motade ut 

mig. […] Jag blev till sist en känd tjuvläsare, men jag blev aldrig ovänligt bemött. Jag 
hade förlorat min själ till NK.« Skribenten berättar att han ofta också gick och tittade 
på livsmedelsavdelningen, möbelavdelningen och sodabaren (»Kvarteret Hästen och 
jag«, Kompanirullan 940:9).

¹⁶ Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 37, NKA, Okat. (Detektiven), FSF. (Hädanefter 
endast: Varuhusdetektivens rapporter.)

¹⁷ »N.K:s stolar«, Stockholmstidningen 4/ 927.
¹⁸ Ekström (994) s. 262: »Vid vattenrutschbanan samlades inte endast ›barn och tjänste-

folk‹ utan även ›grosshandlare och direktörer och gamla allvarsamma tjänstemän och 
fina fruar med hvitt hår‹«, citerar Ekström en artikel i Bonniers Månadshäften från 
909. Den citerade skribenten noterar dessutom en skillnad på detta område mellan 
utställningen 897 och 909. De demokratiska nöjena fick större utrymme 909. 897 
blev utställningens »värdighet« lite tråkig.

¹⁹ Vid öppnandet 95 framstod NK som en sevärdhet eller en offentlig institution. »Man 
kunde inte tro att det var en affär det var frågan om, utan snarare en stor offentlig in-
rättning, något museum t. ex.«, minns en av de anställda i Kompanirullan (940:9, 
s. 7). Se också artikeln »Kvarteret Hästen och jag« i samma nummer: »Och Ljusgår-
den blev redan i september [95] Stockholms träffpunkt, där man stämde möte och 
där man hittade varandra – och såg hela Stockholm. […] NK blev allas egendom.«

²⁰ Josef Sachs (938) s. 5. »Vi vet ju att kolossalt mycket folk kommer till NK i den väl-
lovliga avsikten att se sig omkring, innan de bestämmer sig för ett inköp, eller kanske 
bara av nyfikenhet strövar omkring i huset«, skrev VD Ragnar Sachs (939, s. 5).

²¹ »G. R. rapsodi. Bakom och framför kulisserna«, Kompanirullan 93:–2, s. 7.
²² Dagbok 97 (se t.ex. 5 juni), NKA, NK-Jubileer (F2:), NMA; »Svensk ungdom på resa« 

i: Svenska Turistföreningens årsskrift (932) s. 302. Om NK som gratisnöje och om yt-
terligare en jämförelse med museer se Elsa Nyblom, »Nu var det 902. En minnes-
skildring från sekelskiftets Stockholm« i: Aktiebolaget Nordiska Kompaniet 902–952 
(952).

²³ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll, 8 juni 92 §5, NKA, Styrelseprotokoll med 
bilagor (A2A:9), FSF. Jfr Samuelsson (952) s. 89–9, 6 och Styrelseberättelse för 920, 
s. 4, NKA, Tryckta årsberättelser (BA), FSF. Trädgårdarna vid Haga, och kaférörelsen 
vid Koppartälten där, var enligt källorna populära och besöktes av många människor. 
Styrelseprotokollet säger att Haga och Ulriksdal arrenderades p.g.a. deras reklamvär-
de, medan Samuelsson hävdar deras betydelse i livsmedelsavdelningens försörjning. I 
vilket fall som helst blev de senare en belastning för företaget, och man försökte slippa 
från kontraktet.
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²⁴ Minnesblad … (922) s. 2. Notera också att basaravdelningen här presenterades som 
en arvtagare till Lejas hörnbod, som i sin tur beskrevs som ett varmt och förtrollat 
ställe som lever i alla stockholmares minne (ibid. s. 09–0).

²⁵ Stockholms Dagblad 2/9 95.
²⁶ Sachs (938) s. 2. Se även presentations- och informationsbroschyrer från 95 och 

framåt.
²⁷ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 7 sept. 94 §, NKA, Styrelseprotokoll 

med bilagor (A2A:2), FSF och Aftonbladet 2/9 95.
²⁸ Rulltrappan såldes till Göteborgsutställningen 923. »Då och nu – vad som ändrats på 

NK«, 25 år vid Hamngatan (940) s. , 5 och 0; »Hur det såg ut från början«, Kompani-
rullan 935:9, s. 3–4. I artikeln talar man om mindre önskvärda »kunder« som har 
ockuperat läsesalongen och utnyttjat barnpassningen samt telefonerna. Se även Josef 
Sachs, Artikelmanuskript avsett för Socialdemokraten 937, s. 2, NKA, Intervjuer (F:), 
NMA.

  Den ungerska historikern Gábor Gyáni (999, s. 220) berättar att varuhuset Corvin 
i Budapest hanterade samma problem på ett annat sätt. Rulltrappan där, en sensation 
under 920-talet, skulle avgiftsbeläggas för att skrämma bort de oönskade användar-
na.

²⁹ Se om detta Benson (986) s. 4.
³⁰ Hebdige (2000 [988]) s. 25–6. Miller (993 [987]) s. 67–70.
³¹ Det är helt enkelt svårt att tala om något medvetet motstånd som vissa kunder skulle 

utöva genom sin användning av huset. Miller (993 [987]) s. 67–77; Miller (995) 
s. 30 och 89–96 och de Certeau (990 [980]) s. XXXVI–XXXIX och 50–67.

³² Fiske (989b) s. 32–4. Mer nyanserade än Fiske är den svenska medieforskaren Hillevi 
Ganetz och hennes kollegor, som tolkar Solna centrum med hjälp av de Certeaus teo-
rier. Se exempelvis Ganetz »Hemligheter och lögner i köpcentrumet« i: Becker m.fl. 
(200) s. 39–40.

³³ Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 56. Om att gå omkring och titta utan att var-
ken stjäla eller köpa, se även Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 36, 39. Eller fal-
let med Fru R. som beställer varor utan att hämta ut dem eller betala dem, Varuhus-
detektivens rapporter 927 nr 38.

³⁴ R. Sachs (939).
³⁵ Styrelseberättelse för år 99, s. 4 och Styrelseberättelse för år 920, s. 4, NKA, Tryckta 

årsberättelser (BA), FSF; Direktionssammanträdesprotokoll 9 jan. 920; 29 okt. 920 
och 6 dec. 92, NKA, Direktionssammanträdesprotokoll (A3), FSF. Se även Samuels-
son (952) s. 02.

³⁶ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 22 maj 922 §3, NKA, Styrelseprotokoll med 
bilagor (A2A:20), FSF. Detta möjliggjordes genom en ny aktiebolagslag som först till-
lämpades inom NK och därför blev kallad »lex NK«, se Samuelsson (952) s. 99–00.

³⁷ Om ordet demokratisering i varuhusets material se Josef Sachs tal vid NK:s jubileums-
fest 927 (återgivet i »2000 NK:ister på Stadshusfest«, Kompanirullan 927:, s. 0) då 
han talade om att bolagets rörelse i början av 920-talet blev »förlagd på bredare, mera 
demokratisk basis«. Eller PM för Disponentsammanträdet 2 okt. 936, s. 5: »Vi skola 
försöka demokratisera vårt företag, dock under fasthållande av våra gamla kunder …«, 
NKA, Disponentsammanträdesprotokoll (A4), FSF. Se även Samuelsson (952) s. 2.
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³⁸ Citat från Sachs (949a) s. 84, se också s. 83–85. Se även AB Nordiska Kompaniets 
styrelseprotokoll  febr. 92 §8 och 0 maj 922 (bilagan), NKA, Styrelseprotokoll med 
bilagor (A2A:9 och 20), FSF; Samuelsson (952) s. 2–7.

³⁹ Direktionssammanträdesprotokoll 0 jan. 92 §, NKA, Direktionssammanträdes-
protokoll (A3:), FSF: Förändringar i Basement. Möbler och annan heminredning 
flyttas upp; färre varor, bara riktigt »bargain« kvar. Se även Direktionssammanträ-
desprotokoll 29 okt. 920: Telefonavgifterna har blivit dyra. Allmänhetens telefo-
ner borttages, automater införs på olika ställen t.ex. lunchrummet, damtoaletterna 
m.m.

  Se även AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll  febr. 92 §8, NKA, Styrelsepro-
tokoll med bilagor (A2A:9), FSF.

⁴⁰ Citat från 25 år vid Hamngatan (940) s. 5 och Sachs (94) s. 5. Se också Sachs (938) 
s. 2; Sachs (949a) s. 50, 83–85. Se även; »2000 NK:ister på Stadshusfest«, Kompani-
rullan 927:, s. 9; »Hur det såg ut från början«, Kompanirullan 935:9, s. 3–4. I arti-
keln »NK-avdelningar som försvunnit« (Kompanirullan 940:9, s. 8-9) nämns bland 
annat damernas läsesalong, basaravdelningen, musikhallen och matthallen (överbygg-
des 936).

⁴¹ Samuelsson (952) s. 6. Se även »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the 
Critical Store Visit June 9th–th« (938) s. 8., NKA, Okat., FSF. De så kallade 6-må-
naders-kontona, skapade för människor med begränsade inkomster, hade exempelvis 
en sådan funktion som Samuelsson syftar på. Om dessa konton se längre fram i kapit-
let.

⁴² Möbelavdelningens små interiörer avskaffades 935. Om ombyggnadens planering se 
PM för disponentsammanträdet, 9 maj 934, NKA, Disponentsammanträdesprotokoll 
(A4), FSF.

⁴³ Miller (98) t.ex. s. 236–240.
⁴⁴ PM för disponentsammanträdet 2 okt. 936, s. 3–4, NKA, Disponentsammanträdespro-

tokoll (A4), FSF.
⁴⁵ Ämneslärare vid högre folkskolor eller kommunala mellanskolor tjänade drygt 6 000 

kronor om året. Sådana befattningar besattes ofta av seminarieutbildade lärarinnor. 
Ämneslärare med adjunktkompetens (oftare män) fick några hundra kronor högre lön 
under sent 930-tal. Se Gärde Widemar (945) s. 27 (det civila avlöningsreglementet) 
och s. 228 om lärares löner.

  Även vissa kvinnliga yrkesutövare tjänade över 5 000–6 000 kronor om året, exem-
pelvis läkare, lärare, socialvårdstjänstemän och kontorsanställda tjänstemän i högre 
befattningar. Se Folkräkningen den 3 december 930 VII (S O S) (937) tabell 4, s. 66–
76 och tabell 5, s. 80–85.

⁴⁶ Se vidare i kapitlet.
⁴⁷ Direktionssammanträdesprotokoll 2 febr. 933 §, NKA, Direktionssammanträdespro-

tokoll (A3), FSF.
⁴⁸ PM för disponentsammanträden 2 okt. 936, s. 3–5 och 0 okt. 938, s. 8, NKA, Dispo-

nentsammanträdesprotokoll (A4), FSF. Annonserna i tidningen Socialdemokraten in-
gick dock inte i det så kallade ordinarie annonsanslaget utan skulle jämte annonse-
ringen i Aftonbladet och i Nya Dagligt Allehanda begäras vid varje särskilt tillfälle ur 
den s.k. dispositionsfonden.
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⁴⁹ Om marknadsundersökningen och kampanjen för den okända kunden se PM för dis-
ponentsammanträdet 3 maj 939, s. 8, NKA, Disponentsammanträdesprotokoll (A4), 
FSF. Se även NK i ord och bild 939 (940): »Fram för den okända kunden«, Kompani-
rullan 939:5, s. 2, 3 och »Gullan och Karin tala om den okända kunden, « Kompani-
rullan 939:6, s. 6.

⁵⁰ NK i ord och bild 939 (940) (utan paginering).
⁵¹ Se bland annat Rullan. Bilder och tidstämningar … (937) [Kompanirullan 937:3], 

s. 4; PM för disponentsammanträdet 3 maj 939, s. 7, NKA, Disponentsammanträdes-
protokoll (A4), FSF; NK i ord och bild 939 (940) och R. Sachs (939).

⁵² »Fram för den okända kunden«, Kompanirullan 939:5, s. 3. Observera att Stock-
holmsbiograferna ofta inreddes just av Nordiska Kompaniet. Bara under 939 har 
företaget tillverkat och sålt 5 000 biografstolar, skriver NK i ord och bild 939 (940).

⁵³ Så som Kurt Samuelsson också har antytt i samband med 920-talets satsning på en 
bredare kundkrets. Se ovan.

⁵⁴ »Fram för den okända kunden«, Kompanirullan 939:5, s. 3.
⁵⁵ Om besökarsiffror se bland annat En stad i staden. A/B Nordiska Kompaniet (930) 

s. 2 eller de löpande anteckningarna i styrelseprotokollet. En rekordsiffra nåddes ex-
empelvis den 2 december 924 då 44 29 personer besökte NK. Om antalet köptrans-
aktioner se Samuelsson (952) s. 24. Se även J. Sachs (938) s. 5. Antalet köptransak-
tioner per år anges ha uppgått till ungefär samma siffra som antalet besökare. Man 
kan förmoda att många (betalande) kunder handlade på flera avdelningar och köpte 
fler än en sak vid ett och samma besök. Besökarstatistiken bekräftar alltså de källor 
som berättar att många fler rörde sig inom varuhusets väggar än de som faktiskt gjor-
de inköp.

⁵⁶ »våra naturliga kunder, medelklassen«, skriver PM för disponentsammanträdet 4 nov. 
933, s. 2; uttrycket »den bredare medelklassen« står i PM för disponentsammanträdet 
2 okt. 936, s. 3–4. Se även PM för disponentsammanträdet 3 maj 939, s. 7. Allt i NKA, 
Disponentsammanträdesprotokoll (A4), FSF. Ragnar Sachs talade om »den fattigare 
medelklassen« och »den ekonomiska medelklassen« i sitt Anförande … (939) och i 
Kompanirullan 939:5 (»Fram för den okända kunden«) s. 2, 3 och 5.

⁵⁷ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 20 nov. 925, §9, NKA, Styrelseprotokoll 
med bilagor (A2A:23), FSF och »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the 
Critical Store Visit June 9th–th« (938) s. 5, NKA, Okat., FSF.

⁵⁸ Se Bourdieu (979) och på svenska Bourdieu (993), särskilt »Distinktionen«, s. 245–
30. Se även Slater (997) s. 60. Jfr Veblen (986 [899]).

⁵⁹ Hebdige (979); på svenska se t.ex. Kjellman (993).
⁶⁰ Miller, Jackson, Thrift, Holbrook & Rowlands (998) s. 35–58, särskilt 57: om hur 

människor rör sig mellan olika klasspositioner genom sina val av varuhus. För en lik-
nande studie om rörliga identiteter och köpcentra se Morris (999 [988]).

⁶¹ Featherstone (994) s. 06–, 22–28. Han refererar även till andra klassiska studier 
som Daniel Bells (976) om den nya hedonistiska personlighetstypen, eller David Ries-
mans (950), som beskriver en förändring från »inner directed« till »other directed« 
människotyp.

⁶² Featherstone (994) s. 28.
⁶³ Featherstone (994) s. 22–28.
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⁶⁴ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 22 dec 95 §3 och 2 aug 97 §29 om stöl-
der, anställning av nya detektiver och införande av kroppsvisitation: »VD anmälde att 
stölderna inom affären tilltagit i oroväckande grad. Med anledning häraf beslöts att 
bolaget skulle framgå med största stränghet gentemot de skyldiga äfvensom att perso-
nalledningen eventuellt skulle bemyndigas införa kroppsvisitation för personalen, var-
jämte ytterligare två detektiver skulle anställas.«, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor 
(A2A:23 och 5), FSF. Se även detektivens skrivelse, bilaga till AB Nordiska Kompaniets 
styrelseprotokoll  april 97 §9, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:5), FSF.

⁶⁵ Direktionssammanträdesprotokoll 2 jan. 932 §8, NKA, Direktionssammanträdespro-
tokoll (A3:),FSF.

⁶⁶ Abelson (989) s. 30–33.
⁶⁷ Cheferna för detektivkontoret var alla pensionerade överkonstaplar: 97–927 C. J. 

Thyberg, 927–933 Carl Asplund, 933–35 Asplund och Boström, 935–939 Carl 
Ahlgren. Se varuhusdetektivens rapporter 926–939, NKA, Okat., Detektiven, FSF. 
(Hädanefter endast: Varuhusdetektivens rapporter.)

⁶⁸ Mitt material tyder starkt på det eftersom NK:s detektiv stod i kontakt med personal-
chefer, inte andra varuhusdetektiver.

⁶⁹ Fredriksson (998) s. 27–28.
⁷⁰ Utkast till »Instruktioner för NK:s personal« (920-tal) s. 7, NKA, Okat. (vol. Arbets-

material till ordningsregler), FSF.
⁷¹ Varuhusdetektivens rapporter 930 nr 43.
⁷² Ordningsregler … (95) s. 38 och Utkast till »Instruktioner för NK:s personal« (920-

talet), NKA, Okat., (vol. Arbetsmaterial till ordningsregler), FSF, s. 3. Övervakningen 
skulle underlättas med hjälp av tekniska lösningar som strategiskt placerade speglar, 
belysning och glasmontrar (se ovan i kapitel 3). Kompanirullan (»Butikstjuvar i ar-
bete«, 932:8, s. 4) skriver: »Att butiksstölderna på senare år minskat i antal, är att 
hänföra till nya organisatoriska åtgärder i de moderna varuhusen, vilka möjliggöra för 
försäljaren att ständigt iaktta kunden. Ävenså har exempelvis genom anbringandet 
av speglar tjuvens rörelsefrihet avsevärt hämmats, vilket blivit orsak till att mången 
›yrkesutövare‹ ansett sig böra ›byta yrke‹«. Detta hindrar inte att antalet tillfällestjuvar 
och kleptomaner alltjämt är stort.«

⁷³ Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 85. Se även Varuhusdetektivens rapporter 928 
nr 07 eller 93 nr 88 om två arbetare som skuggade en kvinnlig medelklasstjuv.

⁷⁴ Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 2; 927 nr 20; 928 nr 0.
⁷⁵ Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 89: »Under pågående skorealisation sagde dag 

i damskoavdelningen har anträffats ett par gamla utslitna damlågskor av lackläder 
varav tydligen framgår, att någon dam under dagen tillgripit ett par nya skor som hon 
utprovat och iklädt sig samt därpå avlägsnat sig från avdelningen och kvarlämnat de 
gamla.« I sådana fall fanns ingenting att göra från varuhusets sida.

⁷⁶ AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll  april 97 §9 och bilaga, NKA, Styrelse-
protokoll med bilagor (A2A:5), FSF.

⁷⁷ Åren 99 och 920 rapporterades över 400 fall årligen, men från 926 finns bara 85 
rapporter bevarade. Mellan 927 och 932 varierar antalet rapporter per år mellan 4 
och 94, och mellan 933 och 939 minskar de registrerade fallen successivt från 62 till 
endast 40 årligen. Se Register för detektivavdelningen 99–933, NKA, Okat., FSF.
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⁷⁸ »N.K.-detektiven berättar«, Kompanirullan 927:7, s. 0, se också »Butikstjuvar i ar-
bete«, Kompanirullan 932:8, s. 4–5.

⁷⁹ Rapporteringsfrekvensen hade minskat under 930-talets senare år och jag har valt att 
begränsa mig till den nämnda perioden. Att undersöka fler år hade – utifrån mina frå-
gor – inte gett betydligt bättre resultat och inte heller avsevärt fler relevanta fall. Det 
hade däremot varit mycket svårare att hantera det faktum att rapporteringen framstår 
som inkonsekvent.

⁸⁰ Abelson (989) s. 9–: »With little documentation from the department stores them-
selves, the search for the existence of a pattern of activity that was mentioned only in 
hushed terms and almost never fully prosecuted relied mainly on newspapers, trade 
journals, and medical texts.« (s. 9). Se även O’Brian (983) s. 65–67; Spiekermann (999) 
s. 37–38. Cecilia Fredriksson som diskuterar snatterier på EPA (930–977), framför 
allt fr.o.m. 940-talet, och alltså har en senare undersökningsperiod, bygger sitt reso-
nemang på press- och intervjumaterial. Hon uppmärksammar även den offentliga dis-
kussionen kring butiksstölder under 960-talet, Fredriksson (998) s. 8–30.

⁸¹ En stad i staden. A/B Nordiska Kompaniet Stockholm (930) s. 2.
⁸² Att inte alla stölder upptäcktes framgår av de fall då en tjuv hade tagits fast någon 

annanstans och det visade sig att hon / han även innehade stulna varor från NK. Det 
handlade ofta om stölder som aldrig rapporterats tidigare.

⁸³ Endast i 74 fall anmäldes förbrytaren till polisen. De flesta av dessa anmälningar gäller 
förskingrade varor köpta på avbetalning (36 personer). Förvånande få (28) tjuvar an-
mäldes. Däremot gjordes det rutinmässiga anmälningar av ouppklarade stölder inom 
varuhuset, säkerligen p.g.a. försäkringsvillkoren.

⁸⁴ Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 03.
⁸⁵ Siwertz (949 [926]) s. 2.
⁸⁶ Varuhusstölderna inte bara patologiserades utan sexualiserades också. Nästan bara 

kvinnor har kallats för kleptomaner och oftast uppstod problemen, hävdade läkar-
vetenskapen, under graviditet, menstruation eller klimakteriet. Miller (98) s. 204; 
O’Brian (983) s. 68–69; Abelson (989) s. 73–96; Spiekermann (999) s. 45–5. Se 
även Ekström (994) s. 93–94.

⁸⁷ O’Brian (983) s. 72. Abelson (989, s. 57–59 och 65) hävdar att många av dessa rika 
kvinnor som under sent 800-tal i USA blev kategoriserade som kleptomaner kan-
ske inte alls hade kunnat köpa de stulna varorna. De hade visserligen pengar, men 
dessa skulle användas till hushållskassan. De var alltså inte så rika som stereotypen 
antyder. Poängen är att Abelson söker en annan rationalitet bakom stölderna än den 
psykiatriska förklaringen. Varuhustjuvarna, menar Abelson, stal inte sällan det lilla 
extra som de inte riktigt hade råd med.

⁸⁸ Se Miller (98) s. 200; Spiekermann (999) s. 48–5.
⁸⁹ Abelson (989) s. 99 f. Se även uppslagsordet »kleptomani« i Nordisk Familjebok, 

band 4 (9) s. 26.
⁹⁰ Spiekermann (999) s. 5–53. Jfr SOU 97:0, s. 7–90.
⁹¹ »N.K.-detektiven berättar«, Kompanirullan, 927:7, s. 0. Personaltidningen skrev 932 att 

»antalet tillfällestjuvar och kleptomaner alltjämt är stort« (»Butikstjuvar i arbete«, Kom-
panirullan 932:8, s. 4). Och långt senare (948) stod det i personalhandboken: »Det är 
mest tillfällestjuvar som uppträder i affärerna och av dem tillhör åtskilliga den olyckliga 
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 sjukdomstypen kleptomaner, de som är besatta av ett sjukligt begär att tillägna sig saker, 
ofta utan att behöva dem. Inte sällan finner man kleptomaner bland välsituerat folk, i 
vilka fall tjuvnaden alltså är fullkomligt obegriplig.«, NK-vett och NK-sätt (948) s. 70.

  ⁹² För skönlitterära skildringar se Hammenhög (938) s. 337 f; Siwertz (949 [926]) 
s. 2–23 (ironiskt om kleptomani).

  ⁹³ I några få rättsfall förklaras visserligen stölder med sinnessjukdom, men då uppfat-
tades snatteriet som ett bland många symptom på någon nervös sjukdom som de-
finierades på andra sätt (se t.ex. Stockholms Rådhusrätts 4de avdelnings protokoll i 
brottmål 93 nr 295, Stockholms Rådhusrätts arkiv, SSA). När benägenheten att stjäla 
uppträdde ensamt begärdes inte ens läkarutlåtande (se t.ex. Stockholms Rådhusrätts 
8e avd. protokoll i brottmål år 930 nr 64, Stockholms rådhusrätts arkiv, SSA).

  I sammanlagt 8 fall (5 kvinnor och 3 män) nämndes nervositet, sjukdom eller sin-
nesförvirring i samband med stölden i detektivrapporterna från NK. Se Varuhus-
detektivens rapporter 926 nr 32; 927 nr 28 [man]; 93 nr 4; 93 nr ; 93 nr 42 
[man]; 93 nr 48; 93 nr 58 [man]; 93 nr 88. Bakgrunden till stölden (inte alltid or-
saken) angavs i dessa fall vara »var å järnan«, »ren nervositet«, »sjuklig och virrig«, 
»melankoli«, »morfinmissbruk och karaktärsförflackning« med mera.

  ⁹⁴ Uppslagsverk från senare år betonar hur sällsynt företeelsen kleptomani är, men 
kopplingen till kvinnligt kön och kvinnlig sexualitet lever kvar även idag. National-
encyklopedin (993) skriver t.ex. att »Kleptomani är vanligast hos kvinnor, och ten-
densen kan vara ökad under vissa dagar av menstruationscykeln, liksom vid gravidi-
tet och under klimakteriet. Vanligtvis rör det sig om butikssnatteri där det stulna har 
föga värde och tjuven inte har behov av det.« Se även Psychiatric Dictionary (989).

  Cecilia Fredriksson, som har skrivit om stölder i EPA-butiker, har en något överras-
kande tolkning av kvinnliga ficktjuvar på EPA. Hon skriver att dessa blev omskrivna 
som kleptomaner. Det var kvinnor som inte kunde motstå en frestande handväska i 
en folksamling, men som däremot betraktade varorna »iskallt«. Tyvärr framgår inte 
klart vilket material hon bygger just denna tolkning på, vilken verkar gå tvärtemot 
den övriga sekundärlitteraturen, där kleptomani kopplas till just varorna. Fredriksson 
(998) s. 20.

  ⁹⁵ Varuhusdetektivens rapporter 926 nr .
  ⁹⁶ Varuhusdetektivens rapporter 929 nr 27 (bankdirektörshustru). Se också Varuhus-

detektivens rapporter 930 nr 25 om två medelklasskvinnor som ertappades vid stöld. 
De fick betala det stulna och gå utan att någon åtgärd vidtogs.

  ⁹⁷ Varuhusdetektivens rapporter 929 nr 57. Namnet på den misstänkta tjuven är finge-
rat.

  ⁹⁸ Varuhusdetektivens rapporter 929 nr 82.
  ⁹⁹ Abelson (989) citerar en detektiv i New York från år 895, s. 4: »It is not well to try 

to make a record of arrest.« Sådana rapporter fanns på NK, till skillnad från de ame-
rikanska varuhus som Abelson har studerat, men ingenting garanterar att NK:s rap-
porter är fullständiga.

¹⁰⁰ »N.K.-detektiven berättar«, Kompanirullan 927:7, s. 9.
¹⁰¹ Många fall förblev dock ouppklarade och i vissa rapporter saknas information om 

yrke eller annat som skulle avslöja mer om den misstänktes sociala tillhörighet. Det 
finns 3 stöldärenden där tjuven har identifierats.
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¹⁰² Följande rapporter handlar om snattande eller misstänkta hembiträden (inkl. husa, 
hushållerska, dyl. och f.d. sådana): Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 78; 927 nr 
37; 928 nr 05; 929 nr 0; 929 nr 5; 929 nr 34; 929 nr 53; 930 nr 5; 930 nr 54; 
930 nr 78; 930 nr ; 930 nr 2; 93 nr 77; 93 nr 96 (i 2 rapporter figurerar 2 
kvinnor). Husliga yrken är också välrepresenterade bland bedrägerifallen. Se exem-
pelvis Varuhusdetektivens rapporter 928 nr 68; 929 nr 34; 930 nr 44.

¹⁰³ För ytterligare 3 manliga tjuvar angavs namn, men inte yrke. Resten av de vuxna man-
liga tjuvarna hade inte identifierats.

¹⁰⁴ Samuelsson (952) s. 9.
¹⁰⁵ Obs. att dessa bara är de fall som polisanmäldes, eller där man hotade med polis-

anmälan. Enbart de finns dokumenterade bland detektivrapporterna.
¹⁰⁶ Se till exempel Varuhusdetektivens rapporter 928 nr 6. Den bild som träder fram av 

barnen på NK överensstämmer i stort med hur Cecilia Fredriksson beskriver de ty-
piska snattarna på EPA: ungdomar, framför allt pojkar som upplever snattandet som 
en sportliknande sysselsättning. Fredriksson (998) s. 2. Om snatteri och varornas 
lockelser se även Franzén (992) s. 352–353, som berättar att Stadens folkskoledirek-
tion hade skrivit brev till EPA i frågan 935.

¹⁰⁷ »Här i Sverige ha vi nog dock inte så mycket känning av dessa verkliga yrkestjuvar, 
som operera i varuhusen utomlands«, skrev Kompanirullan (»Butikstjuvar i arbete«, 
932:8, s. 5). Se följande fall: Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 9; 929 nr 5; 929 
nr 84; 930 nr 50.

  Det är svårt att säga vilka och hur många stölder som har begåtts av s.k. »professio-
nella« tjuvar inom NK. Det kan däremot konstateras att förövaren i de flesta fall inte var 
»yrkeskriminell«. Redan det faktum att de flesta tjuvar inte ens polisanmäls tyder på 
detta. Många av dem som hamnade inför rätta verkar ha varit förstagångsförbrytare ef-
tersom domen ofta bara blev villkorlig eller böter. Det var få som stal saker av riktigt stort 
värde och bara i några få fall såldes eller pantsattes stöldgodset. Det är naturligtvis svårt 
att göra en kategorisering här. Man kan ändå misstänka att mannen som hade stulit en 
blårävsboa, värd 600 kronor, som han genast pantsatte var mer av en yrkestjuv än hem-
biträdet som tog en brösthållare och ett par handskar som hon tyckte mycket om (Varu-
husdetektivens rapporter 929 nr 5; resp. 930 nr ). Men det blir svårt att bestämma 
hur den unga kvinna ska kategoriseras som hade inte mindre än 42 stulna klänningar 
hemma, vilka hon använde regelbundet (Varuhusdetektivens rapporter 930 nr 54).

¹⁰⁸ Detta utesluter inte att även en annan förklaring kan vara giltig. Jfr Benson (986) 
s. 77.

¹⁰⁹ Varuhusdetektivens rapporter 929 nr 53. Se även Rådhusrättens 5e avdelnings pro-
tokoll i brottmål år 929 nr 25, Stockholms rådhusrätts arkiv, SSA.

¹¹⁰ Citaten från: Rådhusrättens 5e avd. protokoll i brottmål år 929 nr 25, bilaga 3 (Polis-
rapport, s. 4–7), bilaga 2 och 5 (Förundersökningar), Stockholms rådhusrätts arkiv, 
SSA.

¹¹¹ Om flanerande i varuhuset se till exempel Varuhusdetektivens rapporter 927 nr 36, 
37 och 40. Eller fallet med Fru R. som beställer varor utan att hämta ut dem eller be-
tala dem (927 nr 38).

¹¹² Uppgiften om tjuvarnas löner är från rättsmaterialet (förundersökningarna), se ovan. 
Genomsnittslönen för husliga arbeten varierade annars mellan 35 och 46 kronor 
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(jämte kost och logi) år 929, enligt statistiken. Stockholmslönerna var i allmänhet 
högre än genomsnittet. Statistisk årsbok för Sverige 933 (933) s. 233, tab. 92.

¹¹³ Varuhusdetektivens rapporter 930 nr 3. Rådhusrättens 8e avd. protokoll i brottmål 
år 930 nr 64, bilaga 2 (Polisrapport) och bilaga  (Förundersökning), Stockholms 
rådhusrätts arkiv, SSA.

¹¹⁴ Varuhusdetektivens rapporter 929 nr 7. Rådhusrättens 8e avd. protokoll i brottmål 
år 930 nr 34, bilaga 3 (Polisrapport) och bilaga 8 (Förundersökning), Stockholms 
rådhusrätts arkiv, SSA.

¹¹⁵ Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 43.
¹¹⁶ Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 27.
¹¹⁷ Se även Siwertz (949 [926]) s. 5: »Kvinnorna har så lätt för att anlägga en högre 

stil!«, konstaterade biträdande varuhuschefen Asklöf i Siwertz varuhusroman.
¹¹⁸ Se ovan i kapitel 5.
¹¹⁹ Om krediten och kritiken mot den se Aléx (994) kap. 5.
¹²⁰ Se Rappaport (2000) s. 7; Williams (982) s. 93. Krediten fungerade förut »on a per-

sonal, unsystematic, unwritten basis« och förvandlades till »a large-scale, impersonal, 
rationalized system«, skriver Williams.

¹²¹ AB Nordiska Kompaniets Styrelseprotokoll 20 nov 925 §9: »Beslöt styrelsen på för-
slag av VD, att bolaget skulle åt smärre löntagare, såsom tjänstemän eller arbetare, 
bevilja kredit på tre månader för ett belopp, som vid var tidpunkt icke finge överstiga 
300:- kronor.«, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:23), FSF.

  Genomsnittliga arbetarlöner i Stockholm för vuxna män var 93: 4 200 kr och 
939: 4 400 kr / år. Kvinnor tjänade betydligt mindre, Söderberg (997) s. 26. Hans 
uppgifter är hämtade från Statistisk Årsbok för Stockholms stad (936) och ibid. 
(950).

¹²² Varuhusdetektivens rapporter 93 nr 54. Se även fallet med den arbetare som själv 
saknade anställning, men som öppnade ett konto i sin brors namn som var byggnads-
arbetare. Det fungerade bra, tills han en gång överskred krediten med 2 kronor. 93 
nr 37. Båda fallen avslutas med att de skyldiga avbetalar sin skuld till NK månadsvis.

¹²³ »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–
th« (938) s. 5–6, NKA, Okat., FSF. Se även »Debiteringen – ett led i kundtjänsten«, 
Kompanirullan 937:2, s. 4 och »Kreditkontoret– säkerhetstjänsten«, Kompanirul-
lan 937:0–, s. 0.

¹²⁴ »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–
th« (938) s. 26, NKA, Okat., FSF.

¹²⁵ »Tilltala kunderna med deras namn«, Kompanirullan 927:5–6, s. 0 och »Kreditkon-
toret– säkerhetstjänsten«, Kompanirullan 937:0–, s. 0.

¹²⁶ Varuhusdetektivens rapporter 930 nr 83.
¹²⁷ Varuhusdetektivens rapporter 93 nr 44.
¹²⁸ Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 3.
¹²⁹ Se exempelvis Varuhusdetektivens rapporter 930 nr : En okänd dam som uppgivit 

sig vara fru B. Lilliehök, född Malmborg, syster till godsägare Malmborg, beskrevs 
av försäljaren så här »Omkring 40 år, medelstor, smärt, cendré, iklädd mellangrön 
klänning, persianpäls med krage och manschetter av skunk, svart foder med troligen 
någon handmålning å yttre framsnibbarna, mörk hatt, samt verkade vara en bättre 
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dam och iklädd tvenne släta ringar och däremellan en ring med sten.« Hennes rätta 
identitet utröntes senare. Kvinnan befanns vara en 36-årig ogift kontorist. Hon häkta-
des för bedrägeribrott. Se även Varuhusdetektivens rapporter 926 nr 59 och 928 nr 
8 (i det sista fallet uppstår dock en viss tvekan i efterhand om kundens uppträdande 
inte borde ha signalerat fusket).

¹³⁰ En stad i staden: Kortfilm om Nordiska Kompaniet tillägnad generalkonsul Josef Sachs 
den 3 april 937 (SF 393), Arkivet för Ljud och Bild. Se även Karin Åmossas pågående 
avhandlingsarbete vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, 
om handelsanställda, särskilt om försäljare på Nordiska Kompaniet och EPA.

¹³¹ Se även »En kund ser på det nya NK«, Kompanirullan 935:9, s. 9–0.
¹³² »A.B. Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–

th« (938) s. 8, NKA, Okat., FSF; och R. Sachs (939).
¹³³ Featherstone (994) s. 06– och 22–28; Sennett (993 [974]) s. 46 f och 6–

74.
¹³⁴ Featherstone (994) s. 22–24.
¹³⁵ Söderberg (200) s. 29–38. Söderberg ställer inte begreppet personlighet i relation till 

social status eller klass.
¹³⁶ Stil utkom från 932 och behandlade, enligt Josef Sachs, »allt som [hade] med stil 

och god smak att göra på alla den moderna livsföringens områden« (Josef Sachs, 
Artikelmanuskript avsett för Nya Dagligt Allehanda 937, NKA, Intervjuer (F:), 
NMA. Se även exempelvis »Ung dam finner självkänsla«, Kompanirullan 938:3, s. , 
där NK hjälper en flicka från landet att tillägna sig den »storstadsmässiga säkerhet« 
som stockholmsflickor visar upp.

 7. DÄR ALLTING FINNS OCH INGENTING SAKNAS
  ¹ »Där allting finns och ingenting saknas«, Idun 95 nr 39.
  ² »Varuhus«, Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 3 (92) s. 735.
  ³ Se Helander (920) s. 96, som citerar Nordiska Kompaniets styrelseberättelse (95, 

s. 4), där listan med de nytillkomna avdelningarna återges. Helanders poäng är att lis-
tan visar hur ofullständigt NK var före 95 och därför först därefter kunde betraktas 
som ett modernt varuhus, Sveriges första.

  ⁴ Sachs (927) s. 929.
  ⁵ »Londonvår«, Kompanirullan 930:3, s. 6.
  ⁶ I de engelskspråkiga reklambroschyrerna betonades likheten mellan NK och stora 

utländska varuhus som engelska Harrod’s, franska Printemps och amerikanska 
Wanamaker’s. Nordiska Kompaniet, liksom dessa stora varuhus, var »a complete 
store«. Se exempelvis A/B Nordiska Kompaniet. The Northern Company Ltd. (925) 
s. 9. Broschyren återfinns även i NKA, Okat. (Kataloger vol. 9), FSF.

  ⁷ F. Boberg, »En arkitektskapelse på vänskapens grund«, Kompanirullan 940:9, s. 4 [Ju-
bileumsnummer under titeln Rullan. NK 25 år vid Hamngatan].

  ⁸ Lundström (982) s. 3 och 70.
  ⁹ Bourdieu (2000 [977]) s. 90–9. Se även Slater (997) s. 5.
¹⁰ Se särskilt Douglas & Isherwood (979).
¹¹ R. Sachs (927) s. 930. Han skriver om avdelningarnas placering att vissa små trick 

tillämpas på bottenvåningen »baserade på mänskliga, speciellt kvinnliga svagheter«. 
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Annars bör avdelningarna placeras där kunderna vill ha dem. Det är detta som sam-
tidigt oftast ger vinstresultat.

¹² Se kapitlet om »Vardagslivets estetisering« i Featherstone (994) s. 43–66.
¹³ Featherstone (994) s. 6. Här bygger F. sin tolkning på Stallybrass & White, The Po-

litics and Poetics of Transgression (986). Utifrån Stallybrass och Whites bok talar 
Featherstone om kontrollerad karnevalism under 800- och tidigt 900-tal till skillnad 
från de medeltida marknaderna, beskrivna av Bachtin (99 [965]).

¹⁴ PM för disponentsammanträdet den 6 maj 932 och PM för disponentsammanträdet 
november 932, NKA, Disponentsammanträdesprotokoll (A4:), FSF.

¹⁵ Se ovan anförda källor och PM för disponentsammanträdet den 4 november 933, 
NKA, Disponentsammanträdesprotokoll (A4:), FSF.

 8. LOTTERIFEBER
  ¹ »Ett statslotteris behöflighet«, Värml. tidn. 29/0 92, Lotteriexpeditionens arkiv, 

Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.
  ² Reith (999) s. 02.
  ³ Något om Spel i allmänhet och Nummer-Lotteriet i synnerhet (Strängnäs 809), Okat. 

samling om lotterier (Penning. Allm.), KB, s. 24, 28, 29 och 3.
  ⁴ Den historiska genomgången bygger, där inget annat anges, på AK TiU 906:9, s. 2–; 

Betänkande … (90) s. 9–9 och Charlier (922) s. –7 (utl. lotterier), s. 29–34 (svenska 
lotterier), s. 59–62 (utl. lotterier). Om förkortningar: AK, FK syftar på Andra respek-
tive Första Kammarens protokoll. Det följs av år, mötets nummer, sida och talarens 
namn. Sidhänvisningen syftar alltid på den sida där inlägget börjar, t.ex. AK 902:9, 
s. 50 (Staaff). MAK, MFK hänvisar till motion i Andra och Första Kammaren. Följs av 
år och nr. Utskottsutlåtanden förkortas enligt följande: AK TiU 906:9 syftar på Andra 
Kammarens första tillfälliga utskotts utlåtande nr 9 år 906.

  ⁵ Schama (987) s. 306–30; Muchembled (994) s. 52.
  ⁶ Carl Vilhelm Ludvig Charlier var professor i astronomi och i matematik.
  ⁷ Förutom de i not 4 refererade arbetena, se även Wedberg (935) s. 20–224 och upp-

slagsord »Lotteri«, Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 6 (92) s. 50–52.
  ⁸ AK TiU 906:9, s. 6–9, Betänkande … (90) s. 9–2 och Charlier (922) s. 29–33.
  ⁹ Charlier (922) s. 32, 33 och Wedberg (935) s. 205–209.
¹⁰ Betänkande … (90) s. 3; Se även Wedberg (935) s. 209. Enligt Wedberg dröjde för-

ordningen till 844 enbart på grund av kung Karl Johans personliga motvilja mot att 
förbjuda lotterier. Förordningen undertecknades av Oskar I några veckor efter Karl 
Johans död.

¹¹ §3 mom. 2 ändrades. Se SOU 938:7, s. 22; SOU 970:52, s. 9.
¹² Se Selby (996) om Australien; Munting (998) om Storbritannien jämfört med andra län-

der och Clotfether & Cook (99 [989]) s. 34–39 om lotteriernas tidiga historia i USA.
¹³ McMillen (996) s. 7: »… gambling has been seen as a positive force, reflecting the 

egalitarianism and hope of Australian society.« Hon skriver detta i egenskap av redak-
tör för en omfattande internationell antologi om hasardspel.

¹⁴ Selby (996) s. 7, 8; Clotfether & Cook (99 [989]) s. 47; Munting (998) s. 633.
¹⁵ Schama (987) s. 306–30, särskskilt 307. Se även Muchembled (994) s. 52; Betänkan-

de … (90) s. 40 (Om Danmark).
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¹⁶ Betänkande … (90) s. 3–4; Charlier (922) s. 33.
¹⁷ Se exempelvis Charlier (922) s. 2; SOU 937:4, s. 49–5. Se även »Anslag för penning-

lotterierna under åren 897–944«, Lotteriexpeditionens arkiv, Förteckning över lot-
terier 897–944, SvSA och PM angående penninglotterierna och andra orubricerade 
PM i: Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse promemorior m.m., SvSA.

¹⁸ »Lyckans hjul rullar in nya pengar till staten«, Socialdemokraten 6/ 929, Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

¹⁹ NK, Åhlén & Holm och Bonniers bildade tillsammans Aktiebolaget Lånekassan som 
sysslade med försäljning av premieobligationer. De tre firmorna var Riksgäldskonto-
rets huvudkommissionärer. De ville gärna ta över lotteriförsäljningen också. Se AB 
Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 6 mars 928 §8, NKA, Styrelseprotokoll med 
bilagor (A2A:26), FSF. Se även diverse tidningsklipp från år 927 i Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927 och Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

²⁰ Antalet anställda varierade mellan 2 och 5 under det första verksamhetsåret, 897. Se 
Avlöningslista från 897, Lotteriexpeditionens arkiv, Utställningslotteriet, SvSA. Anta-
let anställda ökade till 27 personer till år 923. Se »PM Organisation och försäljning« 
923 Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse promemorior m.m., SvSA.

²¹ Först var det barn från frimurarebarnhuset som drog upp sifferlapparna ur hjulet, 
sedan flickor från olika stockholmsskolor. Se exempelvis »PM Organisation och för-
säljning« 923, Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse promemorior m.m., SvSA. Se även 
»Lyckans hjul«, Husmodern 926 nr 6 (april).

²² »Förteckning å kommissionärer«, Lotteriexpeditionens arkiv, Utställningslotteriet, 
SvSA och »PM Organisation och försäljning« 923, Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse 
promemorior m.m., SvSA.

²³ »Hundratusen i högsta vinst i ›Lotteriet‹«, Stockholms Dagblad 7/4 927, Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

²⁴ Historisk Statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller (960) s. 35, tabell 28. Ar-
betslöner inom industri, handel och samfärdsel m.m. 93–947.

²⁵ Siffrorna inkluderar både kvinnliga och manliga arbetare, både i städer och på lands-
bygden. Manliga arbetare i städer tjänade i genomsnitt  628 kr år 93, 3 47 kronor år 
923 och 3 420 kr år 933. Ibid. s. 7, tabell 99.

²⁶ Se även SOU 937:4, s. 24–29. I samband med utvidgningarna behölls vinstchan-
serna samt de små och stora vinsternas fördelning på ungefär samma procentuella 
nivå.

²⁷ »Ett körekord idag«, Aftonbladet 5/3 926, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsur-
klipp Band 3 922–927, SvSA.

²⁸ »Högkonjunktur för spellustan«, Göteborgstidningen 6/3 927; se även t.ex. »Fru For-
tunas folk« (skämtteckning om lotterikön), Stockholmstidningen 7/3 926. Båda i Lot-
teriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

²⁹ »Väldiga lotteriköer idag«, Handelstidningen [Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning] 
926 [fr. mars-april, datum ej angivet] under spalten EKO: »Vi nämnde att stämningen 
var god i köerna, men det var ingenting mot stämningen bland dem som kommo ut 
från affärerna med det något osäkra förskottskvittot på en större förmögenhet i han-
den. Deras anleten lyste av den verkligt oförfalskade lyckokänslan. Några som sågo 
verkligt ledsna ut voro däremot de, som fingo vandra hem med oförrättat ärende. 
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Fram mot halv tiotiden var lagret överallt slut.« Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Band 3 922–927, SvSA.

³⁰ »Rapport från kommissarien i fjärde distriktet 27 nov. 930«, Bilaga till PM från över-
ståthållareämbetet om lotteriköerna, 20 dec. 930, Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse 
promemorior m.m., SvSA.

³¹ AK 9:25, s. 40 (Åkesson) och i samma debatt s. 57 (Staaff). En tredje politiker (Rydén, 
s. 59) påpekade för Staaff att de köande han såg mycket väl kunnat vara bulvaner åt 
andra.

³² »Varför lotteriköerna vid Fredsgatan äro nödvändiga«, utdrag ur Dagens Nyheter 9/5 
99, Lotteriexpeditionens arkiv, Äldre cirkulär, SvSA.

³³ Se exempelvis »Större vinst på lott köpt i kö är allmän tro«, Stockholms Dagblad 28/2 
927, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

³⁴ »Mannen med 50 000 kronorssedeln«, Svenska Dagbladet 9/ 907, Lotteriexpedi-
tionens arkiv, Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA. En rad andra tidningar skrev 
också om denna vinnare.

³⁵ Annons i dagspressen okt. 906, klipp nr 292 (källa ej angiven), Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA. Se även klipp nr 293 (källa ej angiven) 
9/0 906, i samma volym.

³⁶ Se Cirkulär till kommissionärer, Lotteriexpeditionens arkiv, Dramatiska teaterns lot-
teri, SvSA.

  Se även tidningsartiklar om spekulation: »Trassel med Dramatiska teaterns lotter«, 
Svenska Dagbladet 5/0 906; »När Dramatens lottsedlar utebli«, Dagens Nyheter 
5/0 906; »Då man spelar på lotteri«, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning / 
906: här skriver tidningen om en »motbjudande vampyrliknande spekulation«. Se 
även »Hur lotterijobbarna få sina lottsedlar?«, Svenska Dagbladet 2/ 907; »Jobbe-
riet i Dramatiska teaterns lotter«, Svenska Dagbladet 23/ 907; »Dramatiska teaterns 
lottsedlar«, Stockholmstidningen 25/ 907; »Jobbet i lottsedlar och teaterobligatio-
ner«, Svenska Dagbladet 3/ 907; »Mot lotterispekulationen«, Dagens Nyheter 26/3 
907; »Jobbet med Dramatens lotter«, Dagens Nyheter 27/0 907; »Idrottslotteriet. 
Allt jobbande med lotterna omöjliggjordt«, Göteborgsposten 8/ 909; »Ett ordnadt 
lotterispel. Slut på skoj och jobberi«, klipp nr 477 (källa ej angiven) 7/3 909; »Mot 
lotterijobbet. Dragningen till idrottslotteriet framflyttad till idag«, Stockholms Dag-
blad 5/3 909. Alla i Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band  902–908, 
SvSA.

³⁷ Hur stor omfattning spelet på utländska lotterier hade är oklart. Uppgifter som cite-
rades i pressen och i riksdagen bygger mest på antaganden (se nedan).

³⁸ MAK 90:50 och FK 908:37, s. 7. Se även FK 902:6, s. 6 (von Möller): »hvilka ofant-
liga mängder af dessa mer eller mindre skojarmessiga lotteriprospekt, som spridas ut 
öfver vårt land af de mest exotiska och problematiska firmor.«

³⁹ Sådana finns bevarade i Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse gamla brev fr. 897, SvSA.
⁴⁰ Betänkande … (90) s. 73. De sakkunniga skrev om en nettoförlust på 9–0 miljoner 

kronor, men beräkningarna var mycket osäkra (s. 36 ff).
  Enligt en utredning på danska skattedepartementet 92 om svenskt deltagande i 

danskt lotterispel var siffrorna i 90 års betänkande kraftigt överdrivna. 923 upp-
skattade en utredning inom handelsdepartementet Sveriges nettoförlust på utländskt 
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lotterispel till 5,5 miljoner kronor. Och till slut menade 935 års sakkunniga att minst 
drygt 5 miljoner kronor årligen försvann till utländska lotterier, framför allt de danska 
och norska statslotterierna. Andra lotterier bedömdes vid det laget som obetydliga i 
sammanhanget, men spel på »Irish Sweepstakes« och viss utländsk tippning ansågs 
med all säkerhet pågå. Dock fanns det ingen möjlighet att uppskatta storleksordningen 
(SOU 937:4, s. 8–96, särsk. 94–96).

⁴¹ Motioner om ett statligt penninglotteri avslogs av riksdagen redan före min undersök-
ningsperiod, nämligen åren 873, 888, 889 och 895 (se Register till riksdagens proto-
koll med bihang 867–899). Jag har undersökt riksdagsbehandlingen av lotterifrågor 
mellan 897 och 939. Under denna period fanns alltså redan lotterier i Sverige men 
inget statslotteri, vilket tillkom först 939. Lotterifrågorna diskuterades tätare än nå-
gonsin under denna period.

⁴² Statslotterifrågan väcktes 6 gånger genom motioner under perioden 897–939. Alla 
dessa motioner resulterade i hetsiga debatter som dock mycket sällan ledde till kon-
kreta beslut. Tre gånger väcktes frågan om statslotteri genom interpellationer och till 
slut lades det fram en proposition 938.

⁴³ En kritisk inställning till spel kan visserligen i princip samsas med en pragmatisk in-
ställning till ett statligt lotteri. Jag vill dock hävda dels att även den toleranta attityden 
i början av perioden i debatten ofta kombinerades med en till viss del moraliserande 
ton, dels att en retorik som tar avstånd från moraliserandet mot slutet av perioden 
mycket väl kunde dölja en fientlig inställning mot spelande.

  Tidningarna benämnde också i vissa fall politiker efter deras inställning i statslot-
terifrågan som »herrar lotterister« eller »antilotterimän«. Se »Ett jättelotteri«, Dagens 
Nyheter 24/3 922 och »Ett statslotteris behöflighet«, Värml. Tidn. 29/0 92 (båda i 
Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 resp. 2, SvSA). Först kring mitten 
av 930-talet finns det exempel på starkt spelkritiska röster som ändå kunde tänka sig 
att stödja ett statligt lotteri. Då hade lotterimotståndet försvagats betydligt i riksdagen 
och penninglotteriet fungerade i praktiken som ett statligt företag.

⁴⁴ Se följande motioner om förbudsåtgärder: MAK 903:5 (Staaff); MAK 908:256 
(Johansson); MAK 94:263 (Lindhagen).

⁴⁵ »Jag anser för min del, att spellusten, eller jag må gärna kalla den spellustan, är ett stör-
re ont än förlusten av pengarna«, hävdade dåvarande statsministern Hammarskjöld i 
riksdagen 96 (FK 96:40, s. 56).

⁴⁶ Betänkande … (90) s. 53–60 och 72–96.
⁴⁷ SOU 937:4, s. 22.
⁴⁸ Se exempelvis AK 9:25, s. 40 (Åkesson).
⁴⁹ AK 899:6, s. 26 (Söderberg).
⁵⁰ FK 93:34, s. 82 (Johan Nilsson i Malmö).
⁵¹ FK 93:34, s. 7 f (Leander).
⁵² Se SOU 937:4; Proposition 938:4; SOU 938:7 och Proposition 939:76. Lotteriförord-

ningen 939:207 (9 maj) trädde i kraft den  januari 940.
⁵³ Förordningen om vadslagning medelst totalisator (4 maj 923) upphävdes 934 och en 

ny förordning 7 juni 934 (nr 237) inkluderade även tippningen. För en kort genom-
gång om lagstiftning om vadslagningsspel t.o.m. 935 se SOU 937:4, s. 38–44. Se även 
938:7, s. 20–22 där 934 års vadhållningsförordning återges. Tipstjänst förstatliga-
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des år 943 (se Proposition 943:63 och SOU 992:30, s. 76.). Se även Norberg (2004) 
s. 33–85 om tipsfrågan och idrottsrörelsen 933–939.

⁵⁴ MAK 95:49. Uppgifterna om partitillhörighet och partiernas representation i riks-
dagen är hämtade från Carlsson (992) och Tvåkammarriksdagen 867–970, band –5 
(988–992).

⁵⁵ AK 908:42, s. 60 (Hjärne, lmp) Eller se socialdemokraten Kristenssons uttalande AK 
95:32, s. 20: »Man kan naturligtvis icke här i detta sammanhang tala om, att något visst 
partis program är för eller emot lotteri. Det visar sig bäst därav, att här äro alla tre par-
tier sprängda, och denna fråga har icke något med de nuvarande partiernas program att 
göra.«

⁵⁶ Dixon (996) s. 92 f och Kingma (996) s. 202. Båda artiklarna finns i antologin McMil-
len (996).

⁵⁷ Den australiensiska historikern Wendy Selby (996, s. 7) anser att protestanter hade 
en tendens att bli mer fientliga mot lotterier än katoliker. Detsamma har konstaterats 
av Clotfether & Cook (99 [989], s. 47) om USA. En sådan skiljelinje kan mycket väl 
ha framträtt i Australien och i USA men stämmer inte på lotterilagstiftningen i euro-
peiska länder, så som jag har argumenterat ovan.

⁵⁸ Se Betänkande … (90) s. 22 (bilaga , tabell 2) och »Välgörenhetens mål och medel«, 
Nytt och gammalt 0/ 98 om kyrkliga lotterier.

⁵⁹ Se exempelvis Tjeder (2003) s. 73–79.
⁶⁰ Betänkande … (90) s. 22 (bilaga , tabell 2). Se även SOU 992:30.
⁶¹ Horowitz (998) s. 49–66. Se även Horowitz (985).
⁶² Betänkande … (90) s. 40. Senare utredningar har inte redovisat några uppgifter om 

spelarnas sociala sammansättning. Däremot anger Charlier (922, s. 98–99) att man i 
ett statslotteri med lottpriset bör styra vilka som skall spela: »Insatserna i lotteriet bör 
vara lagom avpassade. De böra ej vara så låga att vem som helst kan i lotteriet deltaga 
och ej så höga att de kunna verka förödande på deltagarnas ekonomi.«

⁶³ En tredjedel av alla postanvisningar till utländska lotterikollektörer under åren 90, 
904, 907 lydde på belopp under 5 kronor, en annan tredjedel var mellan 5 och 0 
kronor och resten över tio kronor. Genomsnittet för varje år överskred 0 kronor per 
postanvisning. Se Betänkande … (90) s. 39.

⁶⁴ Levnadskostnaderna i Sverige 93–94, del  (92) s. 44 och 64.
⁶⁵ Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 933 (938) 

s. 90–9.
⁶⁶ »Dramatiska teaterns lotteri och Bror Öberg bokhandel«, Lotteriexpeditionens arkiv, 

Dramatiska teaterns lotteri, SvSA.
⁶⁷ Av männen tillhörde 82 personer ett sällskap, s.k. »Odd fellow-bröder« och detta kan-

ske gör resultatet lite skevt.
⁶⁸ De centraleuropeiska lotterierna hade förlorat sin svenska marknad sedan 90-talet 

(SOU 937:4, s. 92).
⁶⁹ AK 899:6, s.  (Thylander).
⁷⁰ AK 899:6, s. 5 (Zetterstrand); för ett liknande uttalande se t.ex. AK 902:6, s. 28 

(Hamilton).
⁷¹ FK 902:6, s. 4 (Ljungberg).
⁷² Se t.ex. FK 908:37, s. 70 (Palmstierna).
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⁷³ AK 899:6, s. 6 (J Nilsson); FK 908:37, s. 7 (Trapp).
⁷⁴ FK 902:6, s. 27 (Wieselgren) och FK 908:37, s. 70 (Palmstierna).
⁷⁵ AK 902:9, s. 3 (Thylander). Se även AK 899:6, s. 7 (Sjö).
⁷⁶ AK 899:6, s. 26 (Söderberg).
⁷⁷ AK:s protokoll 903:3, s. 50 (Kronlund). Om de fattigas spelande se dessutom bland 

annat AK TiU4 899:2: »Lotterierna skada mera allmänt än de egentliga hazardspe-
len genom att locka de mindre bemedlade att under fåfängt hopp offra medel… «; AK 
899:6, s. 2 (Höglund): »de sämst lottade« spelar; AK 902:9, s. 38 (Kronlund): »de 
små i samhället«; FK 908:38, s. 8 (Wieselgren).

⁷⁸ AK TiU3 902:4. Se också t.ex. FK 902:6, s.  (Törner): »Och det ginge väl ändå an 
om lotter köptes endast af de mera bemedlade …«

⁷⁹ AK 899:6, s. ; AK 90:, s. 7. Om riksdagsmäns spelande se AK 902:9, s. 3 (Thy-
lander): »Nej mina herrar, jag försvarar de fattige arbetarne, hos dem är demoralisa-
tionen icke större än åtminstone hos medelklassen, det är säkert. Jag sjelf spelar icke 
på lotteri, men jag vet att bland mina motståndare här i kammaren finnas åtskilliga 
som spela icke blott på ett utan flera lotterier.«

⁸⁰ Ordväxling mellan Staaff och Bonde, AK:s protokoll 903:3, s. 54 f.
⁸¹ Första gången det medges är FK 908:38, s.  (Bergendahl). Se även FK 934:30, s. 30 

(Björkman).
⁸² Se AK 902:9, s. 45 (A. Andersson i Backgården): »[Om Sverige får statslotteri] blif-

va, också vi, öfversvämmade med sådana der lotteriagenter och kollektörer. Och det 
skulle väl blifva långt svårare för oss och i synnerhet våra barn och tjenare att undgå 
deras lockelser, när de komma personligen, än det nu är, då lottsedlar vanligen skickas 
genom bref – hvilket särskildt är vanligt på landsbygden – hvarigenom husbönder, 
som hafva mera förstånd, ofta blifva i tillfälle att förpassa dessa bref, dit de rätteli-
gen höra.« Om ungdomar som utsatta för lotteriets lockelse se även AK 899:6, s. 23 
(J Nilsson i Sorröd) och FK 902:6, s. 25 (von Essen). Om kvinnor och spel se vidare i 
texten.

⁸³ MAK 90:50 och AK 90:, s. 7 (Thylander).
⁸⁴ AK 903:3, s. 50 (Kronlund).
⁸⁵ »Lyckans stjärna« av signaturen Cendrillon, pressklipp från 898–903 (datum och 

källa ej angivna), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.
⁸⁶ FK 902:6, s. 3 (Tamm).
⁸⁷ Tjeder (2003) s. 73–96.
⁸⁸ »Kring kärnan«, pressklipp ur Helsingborgs Dagblad från år 926 (utan exakt datum), 

Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA. I den övriga 
dagspressen, i veckotidningar och i skönlitteratur skildrades ofta lotterispelande kvin-
nor. Se vidare särskilt kapitel .

⁸⁹ McKibbin (979); Cross (993) s. 46–47. I dagens samhälle har lotterispel fått en tyd-
ligt kvinnlig kodning, anses det i utländsk forskning. Dixey (996) s. 39 ff. Den brittis-
ka sociologen Emma Casey hävdar att lotterispel i Storbritannien är typiskt kvinnligt 
kodat (muntlig uppgift, men se även http://www.leisure-studies-association.info/
LSAWEB/2003/Abstracts/Casey.html). För Sverige se Svensson (999).

⁹⁰ Detta hänger samman med två olika sätt att uppfatta spelbenägenheten hos männi-
skor. Spelintresset definierades för det ena som en universell inneboende mänsklig 
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passion och för det andra som en lust som lockades fram av lotteriföretagen. Jag dis-
kuterar detta i nästa kapitel.

⁹¹ »Lyckans hjul rullar in nya pengar till staten«, Socialdemokraten 6/ 929, Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

⁹² Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring år 933 (938); 
Schnabl (946) s. 28–29; Allwood & Ranemark (943) s. 266–267.

⁹³ Annerö (997) s. 4–9.

 9. GAMMALT ELLER NYTT?
  ¹ Se exempelvis Clotfelter & Cook (99 [989]); McMillen (996).
  ² »Vadan denna det svenska folkets nya spelpassion?«, Husmodern 939 nr 9, s. 7. Ob-

servera att även titeln talar om den »nya« spelpassionen.
  ³ Betänkande … (90) s. 2–3.
  ⁴ Charlier (922) s.  eller se kapitel 8 ovan.
  ⁵ Schama (987) s. 306–30; Muchembled (994) s. 52 f.
  ⁶ Veblen (994 [899]) s. 69–78.
  ⁷ Se i detta sammanhang även Horowitz (985, s. 50–66) om progressiva moralister.
  ⁸ För denna allmänna syn se till exempel AK 899:6, s. 2 (Höglund); FK 902:6, s. 6 

(von Ehrenheim); se även så sent som 95–6: AK 95:32, s. 25 (Månsson); FK 96:40, 
s. 57 (von Mentzer) och s. 58 (Mannheimer).

  Om förkortningar: AK, FK syftar på Andra, respektive Första Kammarens proto-
koll. Det följs av år, mötets nummer, sida och talarens namn. Sidhänvisningen syftar 
alltid på den sida där inlägget börjar, t.ex. AK 902:9, s. 50 (Staaff). MAK, MFK hänvi-
sar till motion i Andra och Första Kammaren. Följs av år och nr. Utskottsutlåtanden 
förkortas enligt följande: AK TiU 906:9 syftar på Andra Kammarens första tillfälliga 
utskotts utlåtande nr 9 år 906.

  ⁹ AK 902:9, s. 50 (Staaff); MAK 903:5 (Staaff).
¹⁰ AK TiU 906:9 (om motion nr 20 ang. inrättande av statslotteri). Sakens ironi är att 

statslotterier sedan inrättades i Frankrike (933) och även i Storbritannien (dock långt 
senare, 994).

¹¹ Se även Kingma (996) om en liknande syn i Nederländerna.
¹² AK 899:6, s.  (Thylander); AK 90:, s. 3 (Persson); MAK 906:20 (av Bengtsson i 

Bjärnalt).
¹³ FK 902:6, s. 9 (Trygger).
¹⁴ Nordström, reservant i AK TiU 906:9, skriver om outrotlig »passion«, »lyte« och 

»böjelse«.
¹⁵ MAK 903:5 (Staaff).
¹⁶ AK 906:33, s. 7(Warburg).
¹⁷ AK 902:9, s. 50 (Staaff); FK: 902:6, s. 7 (Carl von Friesen) och AK 906:33, s. 7 ff 

(Warburg). Se även reservation till AK TiU 95:2 av Helger, Andersson i Skrädene, 
Lingström och Stenudd: »… det ingalunda alltid beror av något inrotat spelbegär, att 
så många offra sina slantar på lotterispel, utan mången gång mera på de lätta tillfällena 
att komma åt lottsedlar, på braskande reklamer eller övertalning från lotteriagenter.«

¹⁸ Till skillnad från patologiseringen av vissa typer av varuhusstölder under namnet klep-
tomani föddes fenomenet spelberoende långt senare. Den breda användningen av 
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begreppet kleptomani var i praktiken på väg att försvinna under 920- och 930-talen, 
medan tanken om spelberoende som sjukdomstillstånd föddes, enligt Reith (999, 
s. 6), i och med Freuds essä om Dostojevskij. Essän som i engelsk översättning heter 
»Dostoevski and parricide« publicerades först år 928 i en tysk volym. Se F. M. Dosto-
evsky, Stavrogin’s Confession. With psychoanalytic study of the author by Sigmund 
Freud (947), s. 6 och 87–4, se särskilt 08–3.

¹⁹ Historieprofessorn och blivande statsministern Nils Edén, AK 92:7, s. 56. Om synen 
på statens ansvar och värdighet se vidare kapitel 2.

²⁰ Från och med 926 anordnades dragningar månatligen. Antalet lottsedlar som utfär-
dades per dragning ökade hela tiden 927–930: 200 000 lottsedlar / dragning, 93–
937: 250 000 lottsedlar / dragning. Mellan 937 och 939 höjdes antalet successivt till 
400 000. SOU 937:4, s. 24–25. Se tabellen i Bilaga.

²¹ MAK 93:48 och AK 93:28, s. 20 (Lundquist). Se även MAK 93:48 (av Karl Berg-
ström) och FK 935:2 s. 2 (Hansén).

²² MAK 906:20 (av J. Bengtsson i Bjärnalt). Om Andra Kammarens lotterifientlighet se 
även AK 903:3, s. 47 (Bonde). Frågan kom dock mer sällan upp i FK än i AK. 902 rös-
tade både FK (nr 6, s. 29) och AK (nr 9, s. 58) nej till ett statslotteriförslag, men FK:s 
utskott (TiU2 902:2) var lotterivänligt. 903 röstade FK (nr 26, s. 28) mot ett förslag om 
förbudslagstiftning mot lotterier, medan AK (nr 3, s. 56) röstade för. 908 röstade AK 
(nr 42, s. 63) emot, FK (nr 38, s. 2) för ett statslotteri. 93 röstade FK (93:27, s. 45) åter-
igen för ett statslotteri, rättare sagt för ett statsobligationslotteri, medan AK (93:24, 
s. 4) röstade emot det. 96 och 920 fick statslotteritanken en knapp majoritet i båda 
kamrarna (FK 96:40, s. 65; FK 920:29, s. 34; AK 96:59, s. 3 och AK 920:28, s. 42). 
93 röstade AK (93:28, s. 23) ja till ett statslotteriförslag (utan votering), men försla-
get stoppades i FK (93:34, s. 84) där det röstades ner med en liten majoritet (6–58). 
933 upprepades mönstret. Ett statslotteriförslag gick igenom i AK (933:25, s. 38), men 
stoppades av FK (933:22, s. 66), och nu var majoriteten lite större (48–38). 935 enades 
till slut båda kamrarna om en utredning som skulle resultera i ett förslag om statslot-
teri (FK 935:2, s. 27 och AK 935:7, s. 40, samt Riksdagens skrivelse 935:55). När för-
slaget förelåg 938 (proposition nr 24) och gick genom båda kamrarna (se Riksdagens 
skrivelse 938:32), bekräftade riksdagen bara det redan existerande systemet.

  Det är svårt att jämföra voteringsresultat av två anledningar. Vad gäller votering om 
statslotterimotioner genom åren kan siffrorna svårligen jämföras eftersom förslagen 
var formulerade på olika sätt, beroende på lotteriform eller eventuellt ändamål för av-
kastningens användning. Se resonemang om detta i kapitel 0 och 2. Vad gäller jäm-
förelser av voteringsresultat (när sådant finns) kamrarna emellan kan en jämförelse 
i procentsatser bli missvisande p.g.a. det då praktiserade kvittningssystemet. Se t.ex. 
FK 93:34, s. 84 (Örne), som vill få med sin åsikt i protokollet eftersom han på grund 
av kvittering inte kommer att delta i voteringen.

²³ Första Kammaren var naturligtvis inte lika konservativ efter 99 som före. Mer om 
detta i nästa avsnitt.

²⁴ FK 923:, s. 7 (Andersson) och AK 922:28, s. 32 (Hamilton). Se även FK 922:26, s. 83 
(Pauli). Dessa riksdagsdebatter i början av 920-talet handlade om legaliseringen av 
totalisator vid hästtävlingar, men i diskussionen hänvisades ofta till den stora lotteri-
frågan.
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²⁵ AK 908:42, s. 43 (Kjellén).
²⁶ Samma förklaring om lotteriers funktion i det moderna samhället lyckades man se-

nare vända mot kravet om legaliserat spel. 924 skrev liberalen Anders Pers i en mo-
tion att spel var en ersättning för bristande stimulans i arbetet och en flykt från den 
trista verkligheten. Det var svårt att förändra människors levnadsvillkor och skul-
le komma att ta lång tid. Till dess kunde man se till att åtminstone »förhindra det 
affärsmässiga utnyttjandet av dessa människors olyckliga benägenhet.« Han byggde 
sina argument på en artikel i den engelska tidningen Manchester Guardian (MFK 
924:0).

²⁷ Om falska förhoppningar och drömmar se bland annat: FK 902, s. 7 (von Friesen); AK 
903:3, s. 55 (Eriksson); FK 908:37, s. 70 (Palmstierna); AK 908:42, s. 49 (Warburg).

²⁸ AK 908:42, s. 52 (Kjellén): »Slutligen skulle det nog föra oss väl långt, om jag skulle gå 
in på den psykologiska sidan af saken. Men då en föregående talare mycket lättvindigt 
angripit min ståndpunkt, kan jag icke underlåta att upptaga handsken. Han säger att 
det icke kan vara någon glädje att pantsätta sina tillhörigheter för att köpa en förhopp-
ning. Jag går en annan tankeväg och säger: eftersom folk verkligen gör det, måste det 
vara en glädje – nämligen från deras synpunkt sedt. Han säger att denna glädje pareras 
af de svikna illusionerna. Detta uttalande vittnar om föga människokännedom. Hvad 
man önskat var själfa spänningen i att ha något att gå och vänta på. Detta kan spe-
lets utfall aldrig taga ifrån en. Det har man redan fått ut. ›Men‹, säger talaren, ›sedan 
kommer den svikna illusionen‹. Ja väl, men det är en sak för sig – som spelaren kanske 
söker parera med en ny förhoppning.«

²⁹ Se ovan i kapitel  och Campbell (987). Se även McCracken (988) kapitel 7.
³⁰ AK 899:6, s. 0 (Johannes Nilsson) och AK 903:3, s. 47 (Carl Carlsson Bonde).
³¹ AK 908:42, s. 47 (von Schéele): »Månne ej just detta förhållande, att åtskilliga bland 

oss tyckas gå mer och mer åt det hållet, att penningen för dem blir i högre grad lyck-
ans grundval än vidhållandet af det rätta, på samma gång antyda ett tillbakagående i 
svensk lifsåskådning och ett hot med hänsyn till vårt folks framtid? Skulle vi verkligen, 
mina herrar, vilja vara med om att på den nu ifrågasatta vägen bidraga till främjande 
af den beklagliga tidsriktning, som plägar orätt benämnas praktisk, men som vid sitt 
sannskyldiga namn kallas materialism?«

³² Se exempelvis debatten i AK 95:32, s. 2 (Tamm) om lotteri som gammalt fenomen. 
Jfr med s. 4 (Winberg) eller s. 23 (Ingvarsson) om lotteri som typiskt för den nya 
tiden.

³³ AK 922:28, s. 35 (Edén). Debatten handlade om legalisering av totalisator, men Edén 
talar om lotterier och premieobligationslån här. AK 93:28, s. 9 (Wigforss). Ernst 
Wigforss var finansminister 925–926, 932–936 och 936–949.

  Se även AK 920:28, s. 3 (Svedberg) som talar om en »konventionell moral«. År 927 
kallades lotterivänlighet i en tidningsdebatt om statslotteri för en »upplyst« hållning: 
Stockholmspolitikern Carl G. Juhlin Dannfelt hävdade att »Den upplysta stockholms-
opinionen har alltid varit för en utvidgning av statslotteritanken.« (»Utvidgat lotteri-
spel räddningen för våra kulturinstitutioner?«, Svenska Dagbladet 9/ 927). Detta 
var raka motsatsen till vad Karl Staaff menade med »upplysning« i lotterifrågan 20 år 
tidigare. Om lotterispel som modernt fenomen se FK 93:34, s. 72 (Leander) och AK 
933:25, s. 36 (Carlström).

NOTER S. 99–20



378

³⁴ För spelarna själva betydde dock lotterispel inte nödvändigtvis detta, utan kunde vara 
förenligt med ett värdesystem präglat av arbetsetik. Detta kommer jag att diskutera i 
kapitel .

³⁵ Under 700-talet hade det funnits både nummerlotteri och lotterier av klass- och 
enkel lotterityp. Skillnaden mellan dagens lotterier (skrap, bingo, online m.fl.) och lot-
terierna under perioden 897–939 är betydligt större än skillnaderna mellan det ti-
diga 900-talets och 700-talets lotterispel. Man skulle dock kunna peka ut den kvan-
titativa förändringen som en betydelsefull skillnad. Ökningen av antalet dragningar 
och antalet lottsedlar skedde gradvis, och det är svårt att säga ifall den större tillgäng-
ligheten på lottsedlar förändrade perceptionen eller om förändringen av synen ledde 
till att fler lotteritillstånd beviljades.

³⁶ Orden citerade från AK 908:42, s. 47 (von Schéele) och AK 93:28, s. 5 (Hilding).
³⁷ AK 935:7, s. 32 och 36 (Carlström, fp).
³⁸ Se exempelvis AK 95:32, s. 20 (Kristensson, s): »Man kan naturligtvis icke här i detta 

sammanhang tala om, att något visst partis program är för eller emot lotteri. Det visar 
sig bäst därav, att här äro alla tre partier sprängda, och denna fråga har icke något med 
de nuvarande partiernas program att göra.« och AK 908:42, s. 60 (Hjärne, lmp).

³⁹ Carlsson (992) s. 20–2.
⁴⁰ Redan 908, då bara 3 socialdemokratiska representanter fanns i Andra Kammaren, 

var partiet splittrat. 7 av dem instämde i motionen för statslotteri, medan 6, däribland 
Hjalmar Branting, anslöt sig till motståndarlinjen. Se MAK 908:239 och AK 908:42, 
s. 42.

⁴¹ AK 920:28, s. 34 (Carlström, lib s). För liknande uttalanden se AK 920:28, s. 38 
(Leander, lib s), s. 30 (Larsson i Kroken, lmb), s. 35 (Månsson, s) i samma debatt. Se 
även AK 95:32, s. 2 (Räf, lmb) och FK 920:29, s. 24 (Winberg, s): »Jag skall fort-
farande söka att icke förvåna mig över någonting, ehuru jag erkänner att det börjar bli 
ganska svårt. Det skulle verkligen vara pricken över i’t, om den ›demokratiserade för-
samlingen‹ skulle företaga sig något positivt i denna fråga, som det varit omöjligt att 
få igenom, innan församlingen blev ›demokratiserad‹, och gå in till den första social-
demokratiska regeringen med en framställning, att den skall komma med ett förslag 
om statslotteri.«

⁴² AK 95:32, s. 25 (Månsson, s).
⁴³ AK 95:32, s. 25 (Månsson, s). Se MAK 95:49. Johan Olofssons i Digernäs (lib s) mo-

tion undertecknades av 2 riksdagsmän, av vilka sex var socialdemokrater, fem till-
hörde högern (lmb), nio liberala samlingspartiet och en var vilde. Reaktionerna bland 
socialdemokraterna var starka, och starkast var kanske Månssons här citerade kritik.

⁴⁴ AK 95:32, s. 2 (Helger, s); se även Månssons inlägg AK 95:32, s. 25. Se dessutom li-
beralen Warburgs ideologiskt motiverade kritik mot socialdemokraternas ställnings-
tagande redan 908: AK 908:42, s. 8 (Warburg, lib s).

⁴⁵ Se AK 95:32, s. 2 (Helger, s). Se även AK 920:28, s. 35, 40 (Månsson, s): »Det var en 
märkvärdig socialdemokrati och märkvärdiga representanter för socialismen, socia-
lismen som lär, att ›arbetet är källan till all rikedom och all kultur‹. Här komma nu re-
presentanter för nya villoläror, som säga, att även danska och svenska lottsedlar kunna 
vara källan till rikedom och kultur. Detta är för mig ett sjukdomssymptom av ett so-
cialt kvacksalvarsinne.« Se också FK 920:29, s. 24 (Winberg, s).
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⁴⁶ FK 920:29, s. 30 (Schlyter, s, blivande statsråd och justitieråd): »Jag begärde ordet, då 
jag till min överraskning hörde en socialdemokrat uttala sig till förmån för inrättande 
av statslotteri. Då penninglotteri för mig står såsom en mycket osympatisk form av 
›arbetsfri inkomst‹, vill jag endast tillkännagiva […] att jag kommer att rösta för avslag 
på motionen och bifall till utskottets förslag.« Hans partikollega Wickman svarade: 
»jag vill förklara att många andra socialdemokrater följa oss i det fallet« (FK 920:29, 
s. 34). Statslotteriförslaget vann sedan med en enda röst i Första Kammaren (46:47).

⁴⁷ AK 9:25, s. 49 (Waldén, s).
⁴⁸ Citatet är hämtat från AK 9:25, s. 42 (Igel, lib s). Om lotteri som indirekt beskattning 

och något som drabbar de fattigaste, se utöver de redan refererade socialdemokratiska 
inläggen även AK 95:32, s. 3 Lingström (lmb); AK 920:28, s. 23 (Moberger, lib s); AK 
920:28, s. 34 (Carlström lib s).

⁴⁹ Se Selby (996) s. 7 om lotteri i Australien.
⁵⁰ McKibbin (979), s. 76. Se även Caillois (96, s. 59) som noterar att allt hasardspel 

hade förbjudits på ideologiska grunder i den tidiga Sovjetstaten. Premieobligations-
lotteri hade dock inrättats och även ett räntelotteri (utlottning av pengar i stället för 
ränta på sparkonton). Se också Munting (998, s. 637) om Sovjetunionens inställning 
till spel.

⁵¹ Munting (998) s. 630–63.
⁵² AK 95:32, s. 29 (Kristensson, s).
⁵³ AK 935:7, s. 36 (Lovén, s).
⁵⁴ AK 920:28, s. 28 (Lovén, s).
⁵⁵ FK 920:29, s. 23 (Nilsson, s).
⁵⁶ AK 95:32, s. 28 (Hallén, s).
⁵⁷ Se t.ex. FK 93:34, s. 82 (Johan Nilsson i Malmö, s). Han påpekar att det alltid är de 

välsituerade som »ömmar så mycket för de fattigas pengar«.
⁵⁸ MFK 924:0 (av Pers) och FK 922:26, s. 76 (Pers, lib s): »… staten alltså organiserar 

dessa långa köer, som vi se gå runt om hela kvarter, fattiga arbetarhustrur som stå och 
vänta sedan klockan fyra, fem på morgonen, vilket jag sett i Västerås, för att få lägga 
ned sin tia på detta, arma stackare, ja då säger jag mig, att staten är på en orätt väg, 
och jag har – jag ber om ursäkt ifall det kännes hårt, – men jag har i min mun ordet 
dekadans inför allt detta.« Se även AK 920:28, s. 35, 40 (Månsson, s).

 För kritiken mot ett sådant moraliserande från eliten se exempelvis AK 9:25, s. 53 
(Rydén, s) och AK 920:28, s. 28 och 39 (Lovén, s).

⁵⁹ Socialdemokraten N. E. Lindberg (AK 908:42, s. 38) hävdade i princip samma sak (»Vi 
lefva i ett samhälle som dagligen ter sig som ett lotteri …«) som den liberalt sinnade 
ensamutredaren av år 920, Charlier (922, s. 9): »Hela människans liv är i mångt och 
mycket ett hasardspel.«

⁶⁰ »Välfärdssverige skall spela på klasslotteri«, Aftonbladet 2/3 938, Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Tidningsurklipp Pärm 2 930–944, SvSA.

⁶¹ Om ett liknande uttalande i riksdagen där ett statligt lotteri med billiga, för alla till-
gängliga lottsedlar presenteras som ett folkligt eller demokratiskt krav, se t.ex. AK 
920:28, s. 28 och 39 (Lovén, s).

⁶² Caillois (96) s. 8–9. Om denna teoretiskt demokratiska aspekt av spelet se även 
Reith (999) s. 94.
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⁶³ Cross (993) s. 46–47.
⁶⁴ Se MAK 932:403 och MFK 932:282, samt debatten i båda kamrarna (AK 932:23, s. 4 

och FK 932:26, s. ) om »ändrade former för beredningen av lotterimedel«. Se även FK 
933:2, s. 23 och AK 933:25, s. 6 för debatter om »vidgad användning av lotterimedel 
för kulturella strävanden på landsbygden«. Se AK 935:7, s. 29 (Wallén, bf ): »Den mo-
raliska sidan av saken […] tror jag är väl sent att tänka på nu, när vi fått både tippning 
och totalisatorspel.« Se även FK 935:2, s. 2 (Hansén, fp).

⁶⁵ Se debatterna »Om inrättande av ett statslotteri«: AK 93:28, s. 4; FK 93:34, s. 7; 
AK 933:25, s. 23; FK 933:22, s. 63; AK 934:5, s. 49 (endast votering); FK 934:22, s. 24.

⁶⁶ FK 934:22, s. 28 (Nerman, sp): En annan del av hans kritik gäller att lotteriet styrs av 
en omoralisk och irrationell princip, »förhoppningen om pengar och njutning utan 
arbete«. Argument av denna typ var inte nya i debatten och kommer att diskuteras i 
kapitel .

⁶⁷ Exempel citerat av Reith (999) s. 04.
⁶⁸ Se exempelvis Adorno & Horkheimer (996 [944]) och Williams (982). Se Horowitz 

(985); Slater (997, kap. 3) och Schudson (998) om denna typ av kritik mot masskon-
sumtion.

⁶⁹ AK 933:25, s. 3 och 35. Kilbom tillhörde kommunistpartiet och senare det s.k. »Kilboms-
partiet«, en falang inom den kommunistiska riksdagsgruppen (Carlsson 992, s. 26).

  Se även Caillois (96, s. 59 och 20) om den sovjetiska statens inställning till ha-
sardspel. Caillois menar att hasardspel är oförenligt med kommunistisk ideologi. Följ-
aktligen var all form av spel strängt förbjudet i Sovjet, men det inrättades dels statliga 
premieobligationslån och dels en sorts räntelotteri där man kunde satsa räntan av de 
pengar som man deponerade i sparbanker. Om liknande planer i Sverige se nästa ka-
pitel. Caillois uppgifter är hämtade från 950-talet och bygger ursprungligen på en ar-
tikel av Gunnar Franzén i Svensk Sparbankstidskrift 956 nr 6.

 0. DRÖMMAR OCH FRAMTIDSPLANERING
  ¹ Exemplen är tagna från reklamkampanjer under åren 2000 och 200.
  ² Detta trots att de inte alls fick någon direkt fråga om spel. Det är också intressant att 

notera, med tanke på den diskussion som följer om kollektiva och individuella dröm-
mar, att andelarna föreningslösa och organiserade flickor var lika stora bland dem som 
satte sitt hopp till lotteriet. Schnabl (946) s. 28–29.

  ³ Reith (999) s. 02.
  ⁴ Om falska drömmar se exempelvis: AK 903:3, s. 55 (Eriksson); FK 908:37, s. 70 

(Palmstierna) och AK 908:42, s. 49 (Warburg). Om människors omdömesförmåga 
påverkad av lotteriet se bland annat: FK 902:6, s. 2 (Berg); FK 902:6, s. 7 (den dans-
ke Falbe Hansen citerad av von Friesen) och MAK 903:5 (Staaff).

  ⁵ FK 902:6, s. 28 (Hamilton).
  ⁶ AK 920:28, s. 35 (Månsson). För ett sällsynt undantag se AK 899:6, s. 0 (Johannes 

Nilsson) som prisade hoppet om något bättre hos lotterispelare.
  ⁷ Ett av de allra största varulotterierna var Barnens Dags lotteri, men det fanns också 

egnahemslotterier, konstnärslotterier och andra små lotterier för exempelvis arbetar-
nas semesterhem med mera. För sådana se den okatalogiserade samlingen om lotte-
rier på Kungliga Biblioteket (Okat. Lotterier, Sak Allm., KB).
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  ⁸ AK 903:3, s. 4 (Staaff). Se även FK 920:29, s. 2 (Alexandersson) och FK 908:38, s. 4 
(Törnebladh).

  ⁹ Se AK 95:32, s. 4 (Staaff). Jfr Olofsson i Digernäs (s. 44) i samma debatt som hade 
en annan åsikt om varulotterier. När man börjar lotta ut lyxföremål, som bilar »och 
vi skola väl i rappet få se att det blir flygmaskiner«, då blir det ingen skillnad mellan 
varulotteri och penninglotteri. Detta är det enda exemplet där varulotteriernas moral 
uttryckligen jämställdes med penninglotteriernas. Observera dock att även här kriti-
seras endast vinstföremål vilka uppfattas som onödiga lyxsaker.

¹⁰ FK 908:38, s. 4 (Törnebladh). Här kan man se att . varulotteri står mindre i motsats 
till arbete än penninglotteri gör, 2. att det lämnar mindre plats åt lotteridrömmar, 3. att 
det blir en form av »moraliskt« spelande eftersom det främjar nyttiga saker, här: arbe-
tet självt.

¹¹ Zelizer (997 [994]) passim.
¹² Rothstein (994) s. 23–25; Hirdman (990) s. 23. Fördelarna med bidrag till behö-

vande in natura respektive i kontanter debatterades även i andra länder. Se Zelizer 
(994) kap. 4 om USA.

¹³ Se »Lotteri och välgörenhet«, Dagens Nyheter 7/2 929, Lotteriexpeditionens arkiv, 
Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA. Socialdemokraten Fabian Månsson (AK 
920:28, s. 35) tyckte att man inte kunde jämföra de svenska varulotterierna och det 
danska klasslotteriet: »Ty de som spela här på våra varulotterier […] köpa ej lottsedlar 
för att vinna. Jag vet knappast något lotteri till förmån för än det och än det, till vilket 
man ej prackat på mig lotter mot min vilja …« Han har dock aldrig ens sett efter i en 
dragningslista. Samma argument användes av andra i försvar för tillfälliga penninglot-
terier för någorlunda ideella ändamål gentemot ett permanent statspenninglotteri. I 
det förra fallet kunde man i alla fall upprätthålla illusionen att spelaren gjorde en god 
gärning. De tillfälliga penninglotteriernas »olika goda allmänna ändamål« blev dock 
alltmer osynliga för publiken. Mer om detta i kapitel 2.

¹⁴ AK 903:3, s. 4 (Staaff). Se även för liknande exempel: MAK 903:5 (Staaff); FK 
908:38, s. 5 (Billing); AK 922:28, s. 42 (Johansson). Se vidare kapitel 2.

¹⁵ I lotterirelaterade periodiska publikationer återkommer annonser för så kallade »vinst-
utbytes- och vinstförsäljningsaffärer«. Se t.ex. Lyckospindeln 95 nr  och 96 nr 2, 
eller övriga lotteripublikationer som Lotteritidningen och Fortunas Revy.

¹⁶ »Varulotteriernas tid är förbi«, Stockholmstidningen 7/3 99, Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA. Se även »Herr Norée mot lotterikriti-
ken«, pressklipp nr 854 från 99 (källa och exakt datum ej angivna), Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA. Om varulotterier se också »Allt-
för många varulotterier anser Lundvik [handelsmin.]. Publiken mätt«, Dagens Nyheter 
2/2 929, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

¹⁷ Citaten är tagna från artikeln »Bostadslotteriet startar«, pressklipp nr 820 från okt. 
98 (källa ej angiven). Se även »Bostadslotteriet dröjer«, Socialdemokraten 3/ 97. 
För reklamannonser se pressklipp nr 822–824. Alla i Lotteriexpeditionens arkiv, Tid-
ningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.

¹⁸ Nordiska Kompaniet stod även för många av vinsterna och anordnade vinstutdel-
ningen till Barnens Dags lotteri. »De lyckliga tombolavinnare i …«, Dagens Nyheter 
2/9 95; »Vad Svenska Folket spelat ihop?«, Svenska Dagbladet 92 eller 922, press-
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klipp i Handelsdepartementet, Huvudarkivet, Strödda handlingar efter ämne: Lotte-
rier (FIV:4), RA. Se även Hollari (2000) s. 99–00 om Barnens Dags förening och lot-
teri.

¹⁹ AK TiU 906:9, s. 7; SOU 937:4, s. 34. Se även »Förhoppningarna på ett svenskt stats-
lotteri …«, Nya Dagligt Allehanda /4 92, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Band 2 908–92, SvSA.

²⁰ SOU 937:4, s. 2.
²¹ SOU 937:4, citat fr. s. 2 och 03. Även C. V. L. Charlier (922, s. 97 f ), ensamutredare 

av statslotterifrågan, konstaterade år 922 att mycket höga vinster innebar en fara. Det 
gällde att hitta en balans med så låga vinster som möjligt, men ändå så pass lockande 
att allmänheten valde svenska lotterier framför de utländska. Samma princip efter-
strävade alltså 935–37 års utredare. Se särskilt SOU 937:4, s. 00.

²² »Äro koncessionerna för penninglotterier inkonstitutionella?«, Stockholms Dagblad 
3/9 927, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA. Ham-
rin sade till tidningen: »Vad jag inte tycker om, är de stora penningvinsterna, som varu-
lotterierna har visat tendenser att draga köpare med.«

²³ Se t.ex. FK 902:6, s. 9 (Trygger). Ernst Trygger talade här för statslotteri, men er-
kände att lotteri i sig inte var något positivt, bland annat p.g.a. »att folk lockas sätta 
hoppet om sin välfärd på spel«.

²⁴ Lotteriets och (liv)försäkringarnas tvetydiga likhet (att nära drömmar jämfört med 
att undvika mardrömmar) kan illustreras med hur lika den bildmässiga representatio-
nen av båda var kring 900. Både i lotterireklam och i reklam för privata försäkringar 
användes samma symboler: Fortuna, ett ymnighetshorn fyllt med pengar samt även 
frihetsgudinnan. Se lotterireklam i Okat., Lotterier, KB. För livförsäkringsreklam se 
annonser från Svenska Livränteförsäkringsbolaget eller Skandinaviska Allmänna För-
säkringsbolaget i FSF arkiv.

²⁵ Se även McKibbin (979) s. 6–63.
²⁶ »objectionable on moral grounds«, Zelizer (979) s. 8.
²⁷ Tidningen hade regelbundet publicerat annonser för premieobligationsdragningar, ett 

spel som de uttryckligen hade definierat som penninglotteri och som även i annon-
serna kallades för premieobligationslotteri. Se »Bör man spela på lotteri?«, Svenska 
Morgonbladet 20/8 92; »De kristna och sjukkassorna II« Svenska Morgonbladet 0/9 
92; »Bör man spela på lotteri? II«, Svenska Morgonbladet 25/8 92; »Bör man spela 
på lotteri? III«, Svenska Morgonbladet 26/8 92. Alla i RGKA, Obligationsbyrån, Pre-
mielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.

²⁸ För motioner och debatter om frågan se Riksdagens protokoll med bihang: 899: MAK 
899:85; AK TiU4 899:2 och AK 899:6, s. 9. 906: MAK 906:20; AK TiU 906:9 och 
AK 906:33, s. 6. 90: MAK 90:6 och 82; AK TiU 90:45 och AK 90:42, s. 92. 
9: MAK 9:35; AK TiU 9:6; AK 9:25, s. 32. 92: MAK 92:35; AK TiU 92:; 
AK 92:7, s. 37. 95: MAK 95:49; AK TiU 95:2 och AK 95:32, s. . Ålderdomsför-
säkringen som ett lämpligt ändamål för ett ev. statslotteri nämndes även år 90 (AK 
90:, s. 6 (Kronlund)), år 902 (FK 902:6, s. 8 (Pettersson)) och så sent som 935 
(AK 935:7, s. 29 (Wallén) och s. 32 (Carlström), som kritiserade sådana framställning-
ar). Hansén (f.d. liberal handelsminister) nämnde i FK samma år att pengarna skulle 
kunna användas till folkpensioneringen (FK 935:2, s. 2). Folkpensioneringen blev 
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nämligen aktuell igen år 935, genom att det samma år stiftades en ny folkpensionslag 
med höjda avgifter.

²⁹ »knappast något lämpligare kan tänkas för användandet av en sådan vinst«, AK 9:25, 
s. 32 (Waldén). Se även AK TiU 9:6 reservation av Waldén. »till sport och sådant 
som jag åtminstone räknar som struntsaker«, AK 9:25, s. 4 (Olofsson). Om teatrar 
som lyxändamål: MAK 90:82 (Jonsson i Hökhult) och AK 95:32, s. 44 (Olofsson i 
Digernäs). Om att vinsten bör användas till »ett för hela svenska folket gemensamt 
gagneligt ändamål« se MAK 90:6.

³⁰ Ålderdomsförsäkringen var behovsprövad.
³¹ AK 906:33, s. 27 (Bergendahl); se även AK 92:7, s. 43 (Olausson).
³² MAK 90:82 (Jonsson i Hökhult).
³³ 909: MAK 909:24; AK TiU 909:4; AK 909:2, s. 24. 90: MAK 90:6 och 82; 

AK TiU 90:45 och AK 90:42, s.92. 9: MAK 9:35; AK TiU 9:6; AK 9:25, 
s. s.32.

  Även uttalanden från tidigare och senare år stödjer mitt resonemang. Se AK 90:, 
s. 6 (Kronlund): »Det hade åtminstone varit ett försonligt moment i hans motion om 
han hade angifvit, att denna vinst skulle användas till de fattigares och mindre be-
medlades bästa, t.ex. till arbetareförsäkring och dylikt.« Eller se för en liknande åsikt 
FK 902:6, s. 8 (Pettersson). År 935 pläderade före detta handelsministern Hansén 
– tidigare lotterimotståndare – för ett statslotteri vars avsättning skulle användas för 
en »förbättrad folkpensionering«. Det är inte lika »motbjudande att offra en slant på 
en lottsedel« om pengarna går till ett sådant syfte (FK 935:2, s. 2).

³⁴ AK 9:25, s. 58 (Staaff): »Ja, visserligen är ålderdomspensioneringen ett mycket, 
mycket stort syfte, visserligen vore det en mycket, mycket stor sak, ifall vi genom 
lämpliga anordningar skulle kunna möjliggöra för den fattiga, den illa ställda delen af 
den svenska befolkningen att kunna emotse sin ålderdom utan den fruktan och bävan, 
som den nu måste hysa. Men det måste jag säga, att, ifall ålderdomsförsäkringen skul-
le komma att förbindas med ett statslotteri, för att man därigenom skulle komma att 
skaffa medel till denna försäkring, då fruktar jag att för bra många af dem, som nu 
med varm entusiasm omfatta ålderdomsförsäkringens stora tanke och önska se den 
genomförd, hela denna fråga skulle komma att få en bitter bismak. Ty vad blefve detta 
annat än att vi skulle försöka att lindra det fattiga folkets nöd genom att på samma 
gång locka de fattiga i frestelse, sådan som ett lotteri innebär?«

  Se även AK 906:33, s. 33 (Johansson) och AK 9:25, s. 46 (Wallin), s. 47 (Persson).
³⁵ Det framlades naturligtvis även andra ofta mer praktiska invändningar mot detta för-

slag. Nils Edén talade exempelvis om att pengarna inte skulle räcka till för syftet (AK 
90:42, s. 96). Se även AK TiU 90:45 (där Edén var ordförande).

³⁶ Obligatorisk behovsprövad pensionsförsäkring infördes 93.
³⁷ Se Berge (995) och muntlig uppgift. Se även Elmér (969).
³⁸ Berge (995) passim. Se även Rothstein (994).
³⁹ AK 902:9, s. 46 (Berg). Frithiof Bergs ord citerades 95 av Persson i Stallerhult 

i Andra Kammaren. Han hävdade att de fortfarande var högst giltiga (AK 95:32, 
s. 39).

⁴⁰ AK 93:28, s. 9 (Wigforss).
⁴¹ Proposition 938:24.
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⁴² AK 906:33, s. 33 (Jonasson i Jönköping).
⁴³ Abt (996) s. 97; Munting (998) kap. 3.
⁴⁴ AK TiU 906:9, s. 7. Idén om sparlotteriet hämtade utskottet från den franske natio-

nalekonomen Leroi-Beaulieu och den österrikiske nationalekonomen Sieghart.
⁴⁵ AK 902:9, s. 50 (Staaff).
⁴⁶ AK TiU 906:9, s. 3 och 7. Utskottet förordade dock inte ett sådant statslotteri, utan 

menade att andra åtgärder, framför allt olika förbudsbestämmelser mot spel på ut-
ländska lotterier, måste testas först.

⁴⁷ »En fattig man kommer och vill sätta in sina penningar på postsparbanken. Nej, säger 
man på postsparbankskontoret, du behöfver icke sätta in penningarna i postsparban-
ken, du kan hellre köpa en lottsedel. Är det verkligen meningen, att svenska folket, till 
hvars huvuddygder i allmänhet icke räknas sparsamhet, också skall låta sin postspar-
bankssparsamhet evalveras till lotterislöseri?«, AK 906:33, s. 7 (Warburg). Så många 
som 44 ledamöter instämde i hans tal.

⁴⁸ Se Victor Molls (liberal riksdagsman och sedermera riksbankschef ) uttalande i AK 
906:33, s. 29. Han levererade en skarp kritik mot kombinationsförslaget: »sparsam-
het och spel äro så vitt jag förstår saken, två fullkomligt oförenliga motsatser.«

⁴⁹ Citat: »Lotteriförsäljning genom posten?«, Svensk trafiktidning 3/8 927 och »Billi-
gare lotterier«, Aftonbladet, 0/8 927. Se även »Postsparbanken vill ej sälja några lot-
ter«, Aftonbladet 7/9 927. Alla i Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 
922–927, SvSA.

⁵⁰ »Sparsamhet och lotteri. Ett osympatiskt geschäft«, Upsala Nya Tidning 2/ 93. Se 
även »Idag«, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 27/ 93, som talade om »hum-
bug« när »lotterigeschäft publiceras som sparsamhetspropaganda«. Båda i Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm 2 930–944, SvSA. Se också avskrift av 
»Protokoll hållet hos Överståthållarämbetet i Polisdomstolen den 2 februari 932. 
Rotel I nr 245/32«, Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse promemorior m.m., SvSA.

⁵¹ Proposition 938:24 (ang. penninglotteriväsendet), s. 35.
⁵² »Vällovlig spellusta«, Göteborgstidningen 22/9 927, Lotteriexpeditionens arkiv, Tid-

ningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.
⁵³ »Lyckans hjul ger julklapp«, Aftonbladet 2/2 92, RGKA, Obligationsbyrån, Premie-

låneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.
⁵⁴ »Premieobligationslånet av 92«, Stockholms Dagblad 4/9 92, Lotteriexpeditionens 

arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.
⁵⁵ MAK 93:244 om inrättande av ett statsobligationslotteri; AK TiU 93:0; AK 93:24, 

s. 2; MFK 93:92; FK TiU2 93:5 (bifaller ett sådant förslag); FK 93:27, s. 24–45. Se 
även MFK 96:89 och MFK 920:30.

⁵⁶ Se t.ex. FK 93:27, s. 3 (Steffen).
⁵⁷ FK 93:27, s. 39 (Steffen). Ett sådant lotteri skulle dock inte bli ett effektivt konkurrens-

medel mot utländska lotteriföretag: FK 96:40, s. 50 (Thyrén); FK 96:40, s. 58 (Mann-
heimer).

⁵⁸ Charlier (922) s. 0–02.
⁵⁹ AK 922:28, s. 35 (Edén). Se även exempelvis Fredrik Ströms tal i Första Kammaren år 

93 (FK 93:34, s. 72).
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⁶⁰ Premieobligationslån emitterades under följande år: 98, 92, 923, 93, 933, 936.
⁶¹ Hildebrand (939) s. 3–33; Schön (2000) s. 280–283.
⁶² »Ekonomiska meddelanden«, Post- och inrikes tidningar 6/8 92, RGKA, Obligations-

byrån, Premielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA. Se även 
»Ny typ för svenskt statslån«, Dagens Nyheter 24/0 98 och »Flasketiketter som re-
klam för statslånet?«, Dagens Nyheter 3/8 92, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Band 2 908–92, SvSA.

⁶³ »Livligt intresse för statsobligationerna. En obligation lämplig som – julklapp«, Stock-
holmstidningen nov. 98 (exakt datum ej angivet), Lotteriexpeditionens arkiv, Tid-
ningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.

⁶⁴ Nordisk familjebok, Uggleupplagan, band 22 (95) s. 63–64. Se tidningsklippsam-
lingen om premieobligationer i Riksgäldskontorets arkiv där premielånet regelmäs-
sigt kallas för lotteri. Se bland annat »Allt klart för statens lotteri. Vinst till jul«, Vestm. 
Läns tidning 3/8 92 eller »Kan jag få nr 47?«, Gottlänningen 9/9 92 (reportage 
om lotteridrömmar bland obligationsköpare på postkontoret), RGKA, Obligations-
byrån, Premielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.

⁶⁵ »Premielånens bankrutt«, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9/6 98, Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

⁶⁶ »I förbifarten«, Stockholmstidningen 2/2 92. För liknande artiklar se »Den fattiges 
poesi«, Stockholmstidningen 24/2 92 eller »Lyckans hjul ger julklapp. Dragningen i 
premielotteriet i dag börjad i Första Kammaren«, Aftonbladet 2/2 92, som skriver 
om dragningen så här: »… det var, som om de gyllene drömmarnas genier svävat om-
kring därinne vid skrällandet av tombolahjulens rullande.« Alla i RGKA, Obligations-
byrån, Premielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.

⁶⁷ »Ett konstant premielån som bästa lösningen av den svåra lotterifrågan?«, Svenska 
Dagbladet okt. 923 (exakt datum ej angivet), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁶⁸ »Mot ett konstant statslån«, Stockholms Dagblad okt. 923 (exakt datum ej angivet); 
tidningen skriver också om Östgöta Korrespondentens kritik. Se även »Det konstan-
ta premielånet« och »Det nya premielånet«, tidningsartiklar från okt. 923 (källa 
ej angiven). Alla i Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, 
SvSA.

⁶⁹ »Statslotteritanken och premieobligationslånen«, Nya Dagligt Allehanda 4/ 923, 
Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁷⁰ Hildebrand (939) s. 50. De första premielånen var dessutom svåra att omsätta (ibid. 
s. 33). Se även SOU 937:4, s. 37.

⁷¹ Obligations- och lotterihandel, Okat. Lotterier, KB. I samlingen finns många liknande 
exempel. Även Riksgäldskontorets huvudkommissionärer sålde vinstandelsbevis, se 
exempelvis reklam från Åhlén & Holm. Om vinstandelshandeln se även Hildebrand 
(939) s. 50.

⁷² NK var en av Riksgäldskontorets tre huvudkommissionärer för premieobligationsför-
säljningen vid sidan om Åhlén & Holm och Bonniers förlag. Senare, år 922 bildade de 
tre firmorna tillsammans Lånekassan AB, ett bolag som specialiserade sig på belåning 
av premieobligationer och förskottsutbetalning av vinster. Föreståndare blev Ernst 
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Norée. AB Nordiska Kompaniets styrelseprotokoll 6 aug. 92 §4 och  aug. 922 §2, 
bilaga, NKA, Styrelseprotokoll med bilagor (A2A:9 och 20), FSF.

⁷³ »Obligationsintresset på höjdpunkten«, Stockholmstidningen 7/8 92, RGKA, Obliga-
tionsbyrån, Premielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.

⁷⁴ »Det stora premieobligationslånet«, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 5/2 
98, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA. Eventu-
ellt kunde man ha vädjat mer till människors lojalitet till staten, menade också tid-
ningen.

⁷⁵ Charlier (922) s. 64–65.
⁷⁶ »Flasketiketten som reklam för statslånet«, Dagens Nyheter 3/8 92, RGKA, Obliga-

tionsbyrån, Premielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.
⁷⁷ »Gottes segen bei ...«, Aftonbladet 2/9 92. Om »moderna» reklammetoder och kri-

tik av alltför »påträngande reklam« för premieobligationer 92 se även: »Vädjas det 
icke lite för påträngande för spellustan?«, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 6/8 
92; »För mycket«, Stockholms Dagblad 20/ 92 och »Sparsamhet och premieobli-
gationer«, Svensk Tidskrift 92 nr 26. Alla i RGKA, Obligationsbyrån, Premielåneexpe-
ditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA. Se även riksgäldskontorets an-
nonser (RGKA, Obligationsbyrån, Premielåneexpeditionen, Annonser (Ö), RAA) och 
affischer (RGKA, Obligationsbyrån, Affischer (Ö4, vol 9428), RA).

  Revisor Borell från Riksgäldskontoret uttalade sig stolt om premielåneexpeditio-
nens avancerade reklammetoder i Stockholmstidningen 5/2 92 (Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.): »Det är en väldig apparat, som 
denna höst varit i funktion för det nya lotteriet. De mest moderna reklammetoder ha 
begagnats för att nå den stora publiken, för vilken lånelotteriet främst avsetts. Riks-
gäldskontoret har inrättat sig i det närmaste på samma sätt som en enskild institution 
skulle ha gjort, upprättat en egen reklamavdelning, som i hundratusentals exemplar 
utsänt cirkulär, satt upp affischer och direkt intresserat olika grupper av samhälls-
medlemmar för obligationerna. Icke mindre än 700 000 cirkulär ha utsläppts för att 
delge allmänheten upplysningar om lotteriet, cirka 50 000 affischer ha sänts iväg till 
alla delar av landet. Och all denna reklam har, trots den ringa köpkraften hos allmän-
heten, haft god verkan, därpå har man tydliga bevis.«

⁷⁸ Notis utan titel i Stockholms Dagblad 9/9 92. Se även för liknande artiklar Notis i 
Svenska Dagbladet /9 92 (»Det enastående har inträffat att lotterna till oktober-
dragningen […] ej utsålts redan första dagen.«) och »Ett tidens tecken«, Stockholms-
tidningen 7/9 92 (»Jag måste läsa om annonsen en gång till. Jo verkligen! Det var intet 
misstag. Lottsedlar funnos ännu att få. […] Det har väl aldrig händt förr …«). Alla i 
Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.

⁷⁹ Hos andra firmor än Riksgäldskontorets huvudkommissionärer kunde avbetalnings-
priset vara ännu högre, ibland så mycket som 85 kronor. »PM angående försäljning på 
avbetalning av premieobligationer, ändringar i lotteriförordningen m.m.« (från 920-
talet), RGK, Ombudsmannen (F IV, vol. 8995), RA. Se även exempelvis »Premielånet«, 
Affärsvärlden 3/8 92, RGKA, Obligationsbyrån, Premielåneexpeditionen, Tidnings-
urklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.

⁸⁰ Charlier (922) s. 39, 64–65, 0 och SOU 937:4, s. 36.
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⁸¹ »PM angående försäljning på avbetalning av premieobligationer, ändringar i lotteriför-
ordningen m.m.« (från 920-talet), RGK, Ombudsmannen (F IV, vol. 8995), RA.

⁸² »Det nya premielånet«, pressklipp okt. 923 (källa ej angiven), Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁸³ »PM angående försäljning på avbetalning av premieobligationer, ändringar i lotteriför-
ordningen m.m.« (från 920-talet), RGK, Ombudsmannen (F IV, vol. 8995), RA.

⁸⁴ Proposition 938:24, s. 4.
⁸⁵ SOU 937:4, s. 22 f och 36–37; SOU 938:7, s. 9–20.
⁸⁶ »Högkonjunktur för spellustan«, Göteborgstidningen 6/3 927, Lotteriexpeditionens 

arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.
⁸⁷ Betänkande … (90) s. 89.
⁸⁸ FK 93:34, s. 74 (Granström).

 . ARBETSETIK OCH LOTTERIETIK
  ¹ »alea [hasardspelets princip] negates work«, Caillois (96) s. 7–9, 5, 45.
  ² Maffesoli (994) s. 2–5.
  ³ Damm (909) s. 29.
  ⁴ FK 920:29, s. 25 (Koch).
  ⁵ FK 908:38, s. 20 (Björck).
  ⁶ AK TiU4 899:2.
  ⁷ Se t.ex. FK 922:26, s. 7 (Hagfält, om totalisator); AK 95:32, s. 25 (Månsson); AK 92:7, 

s. 7 (Månsson): »Han kunde icke bära den så i hans hand i hast komna summan, utan 
han förföll till ett slösaktigt lefnadssätt, blef ruinerad och kom på bar backe och så sköt 
han sig. Klart är att hela systemet är osundt. […] Det som är lätt fånget, lätt förgånget. 
Denna lätta åtkomst af en stor penningsumma gör, att penningarna icke få det värde, 
som de förvärfvade medlen ha, och så halkar det utför, undan för undan.«

  ⁸ AK 90:, s. 6 (Kronlund).
  ⁹ Falk & Maenpää (2000) kap. 5, se särkilt s. 23–3.
¹⁰ FK 902:6, s. 2 (G. A. Berg): »[g]enom en sådan åtgärd den frestelse, som ligger i lot-

terispelet, skulle blifva allt mera förherskande; att den redan nu i hög grad hos vårt 
folk inneboende spellustan skulle genom den ökade lättheten att tillfredställa den-
samma finna en den rikaste näring; och att fördelen af den intäkt, som statslotteriet 
skulle tillskynda statskassan, må hända skulle träda i bakgrunden för den förslappning 
i nationalkaraktären, som otvifvelaktigt skulle göra sig gällande i samma mån som vin-
ningslystnad och njutningsbegär komme att undantränga idoghet och arbetsamhet.«

¹¹ Se till exempel AK 9:25, s. 57 (Staaff).
¹² AK 95:32, s. 25 (Månsson) Han fortsätter så här: »Förslaget är varken mer eller min-

dre än samhällsupplösande, anarkistiskt, och jag skulle beklaga den stund då kamma-
ren ginge med på det. Jag har hört idag att till och med socialister biträda det, men 
som jag sagt förut, förståndet beror icke på partimedlemskap, utan det finnes grum-
siga huvuden även bland socialisterna.«

¹³ Se exempelvis Horowitz (985). Andra Kammarens första tillfälliga utskott citera-
de i sitt utlåtande (906:9, s. 3) om en lotterimotion år 906 den franske författaren 
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Charles Dupin, som 838 formulerat en tes om att kampen mellan slumpens och ar-
betets ande är den kraft som styr människans historia.

¹⁴ Se MAK 903:5, av Karl Staaff: »Det är vidare klart, att detta slags förvärfförsök – 
som icke har något med arbete och förnuftig beräkning att skaffa – moraliskt skadar 
då det afvänder spelarens håg och sinne från den redliga mödans väg till välstånd 
– d. v. s. från den enda rätta och aktningsvärda vägen. Det är slutligen ett oveder-
läggligt faktum, att denna skadliga verkan i ett ej ringa antal fall blifver rent fördärf-
lig och leder till armod, elände, dryckenskap och brott.« Se även följande exempel: 
AK 903:3, s. 4 (Staaff): »Efter min uppfattning är det förvärfsätt hvartill man lockar 
allmänheten genom utbjudande af lotter, ett dåligt, ett osunt, ett mot god ekonomi 
stridande förvärfsätt …«; FK 908:38, s. 5 (Billing): »lotterispelet göres till vägen till 
förvärf«; AK 920:28, s. 23 (Moberger): »arbetsfri inkomst.«; FK 920:29, s. 30 (Shly-
ter): »penninglotteri för mig står såsom en mycket osympatisk form av ›arbetsfri in-
komst‹«; AK 922:28, s. 42 (Johansson i Uppmälby); FK 93:34, s. 72 (Fredrik Ström): 
»att köpa lotter i hopp om att de genom en arbetsfri inkomst skola råda bot på sin 
misär.«; AK 933:25, s. 36 (Calström): »det är intet tilltalande resonemang detta: med 
mina händers arbete kan jag nog inte komma fram i världen, inte genom självansvar, 
men om Fortuna ger mig en chans, kan det bli någonting av mig.« [mina kursivering-
ar].

¹⁵ FK 908:38, s. 4 (Törnebladh).
¹⁶ Betänkande … (90) s. 89. Se även MFK 908 (Bergendahl); FK 902:6, s. 3 (Tamm); 

AK 906:42, s. 28 (Kronlund); FK 906:33, s. 27 (Bergendahl).
¹⁷ »guldkant av glada förhoppningar«, Erik Lindorm, »Usch så omoraliskt!«, Svenska 

Dagbladet 929 (datum ej angivet), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm 
 898–930, SvSA.

  I riksdagsdebatten se t.ex. AK 92:7, s. 43 (Olausson); AK 95:32, s. 37 (Lundström 
i Vreten); AK 95:32, s. 28 (Hallén). Som ett svar på liknande uttalanden kan läsas ett 
inlägg i debatten av socialisten Månsson (AK 920:28, s. 35). Han hävdade uttryckligen 
att lotteri inte kunde jämställas med nöjen som exempelvis biobesök.

¹⁸ Se ovan kapitel 0. Se också exempelvis FK 908:38, s. 4 (Törnebladh).
¹⁹ Detta sades explicit i debatten vid ett par tillfällen, se exempelvis FK 908:38, s. 5 (Bil-

ling).
²⁰ FK 93:34, s. 74 (Granström). De som fortfarande på 930-talet kritiserade lotteri gjor-

de det självfallet ofta med hänvisning till hoppet om arbetsfria inkomster.
²¹ AK:s prot. 903:3, s. 47 (Bonde). Se även kapitel 9 ovan.
²² »Lagstiftning om lotterier«, Svenska Dagbladet 9/3 903, Lotteriexpeditionens arkiv, 

Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA.
²³ AK 899:6, s. 0 (Nilsson).
²⁴ AK 908:42, s. 43 och 52 (Kjellén); AK 908:42, s. 38 (Lindberg). En viss antydan till 

samma uppfattning finns hos högermannen Harald Hjärne (AK 908:42, s. 60) och 
i själva motionen (MFK 908:48 av Bergendahl m.fl.). De menar att spel i begränsad 
form inte är en orätt handling eftersom den enskilde då inte stävar efter att vinna sin 
utkomst på annat sätt än genom »redbart och plikttroget arbete«. Men dessa senare 
uttalanden stannar vid diskussionen av det moraliska eller omoraliska i spelet i rela-
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tion till arbetet, och preciserar inte vad lotteriköparen egentligen får för pengarna. De 
diskuterar alltså inte »konsumtionssidan« av saken.

²⁵ AK 92:7, s. 43 (Olausson). Om lotterispel som nöje se även AK 95:32, s. 28 (Hallén). 
Argumentet om lotteri som osunt förvärvssätt fanns dock kvar, trots att tolkningen av 
lotteri som konsumtion hade vunnit terräng.

²⁶ För debatter om tipsfrågan se AK 934:32, s. 63; FK 934:30, s. 20.
²⁷ FK 933:22, s. 64 (Henrikson). Se även exempelvis AK 934:32, s. 63 (Ekman, handels-

minister) om tipset och FK 934:30, s. 30 (Björkman): »Jag blev tilltalad av vad här ytt-
rats om att detta spel kunde någon gång vara en liten glädjekälla för åtskilliga männi-
skor, och att man gärna kunde ge dem möjligheten att satsa sin lilla sparslant på detta 
lika väl som på andra nöjen. Detta är ingalunda sagt därför att jag själv skulle idka det 
slagets spel. Men då jag någon gång med viss glädje idkar något annat spel, vill jag 
gärna unna människor den glädjen i avvaktan på rörelsens avveckling.«

²⁸ Se ovan kapitel 8 eller exempelvis FK 902:6, s. 6 (von Möller): »med ett mindre ondt 
mota ett större« och AK TiU 906:9 (reservation av Nordström).

²⁹ Nationalencyklopedins Ordbok, 3-bandsutgåvan (995–996) har äldsta belägg för 
»aktiesparande« från 934.

³⁰ Reith (999) s. 68, 8. Se även Smith (996, s. 0) som karakteriserar »gambling« som 
ett exempel på »a pure conspicuous consumption«.

³¹ Smith (996, s. 08–0) föreslår här en inte helt övertygande förklaring om skillnaden 
mellan lockelsen i olika typer av spel i allmänhet. Han menar att människor har spelat på 
lotteri huvudsakligen för vinsten skull, medan annat hasardspel spelas för nöjets skull.

³² »Slumpens helgdag« av signaturen Finn, pressklipp [Svenska Dagbladet?] från novem-
ber 93 (källa och exakt datum ej angivna), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsur-
klipp Pärm 2 930–944, SvSA.

³³ Unga (976) s. 77–78.
³⁴ Eriksson (200) främst s. 3, 9, 2. Se även hennes kommande avhandling, Arbete till 

varje pris, samt Lindeberg (968) s. 44. Se också Statens arbetslöshetskommissions be-
rättelse 925–934 (937) s. 57.

³⁵ Se ovan eller FK 933:22, s. 64 (Henrikson).
³⁶ »mindless lottery«, McKibbin (979) s. 66. En liknande rangordning av olika spels 

status och värde beroende på i vilken grad spelaren kan påverka spelets utgång är inte 
heller ovanlig idag. Ofta värderas spel där ett visst mått av färdigheter och kunskap 
kan påverka resultatet mer positivt än rena slumpspel. Smith (996, s. 0–2) anser 
att sådana spel har »större kulturellt värde«. I samma volym (McMillen 996) finns 
dock exempel som visar att slumpmomentet i spel är en aspekt som tvärtom värderas 
högt av vissa spelare. Dixey (996, s. 36–5) skriver att den upplevda fördelen med 
bingo för de kvinnliga spelarna är just att färdigheter inte påverkar utgången, och där-
för känner de ingen press eller konkurrens från de andra spelarna. Just detta möjliggör 
att bingo uppskattas som en gemenskapsskapande sysselsättning.

³⁷ Charlier (922) s. 97, 00.
³⁸ Se exempelvis AK 923:, s. 23, Andersson i Grimbo, som pläderade med liknande ar-

gument som Charlier för att vadhållning var mindre »demoraliserande« än lotteri. I 
vadhållning måste nämligen folk utnyttja sitt förstånd och omdöme.
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³⁹ »Ett jättelotteri«, Dagens Nyheter 24/3 922, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁴⁰ »Ett statslotteri med 2 dragningar per år?«, Svenska Dagbladet /3 922; »Ett statslot-
teri? Hvarför icke?«, Nya Dagligt Allehanda 3/3 922; »Också ett depressionstecken«, 
Aftonbladet 30/6 922; »Ett jättelotteri«, Dagens Nyheter 24/3 922. Alla i Lotteriexpe-
ditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁴¹ »Bör ett statslotteri anordnas?«, Svenska Dagbladet 2/ 905, Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA.

⁴² »… ty det verkliga livet är framför allt ingen bördig jordmån för en samhällsklass af lot-
terispelare es professo«, »Statslotterier ur ekonomisk synpunkt«, Svenska Dagbladet 
26/3 906, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA.

⁴³ »Lotteriförbud och lotterier«, Stockholmstidningen 9/2 922, Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

⁴⁴ »Litet om köbildning och spelpassion«, Nya Dagligt Allehanda 6/ 925, Lotteriexpe-
ditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁴⁵ »Bort med lotteriköerna«, Göteborgstidningen 2/4 926, Lotteriexpeditionens arkiv, 
Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁴⁶ Lehtonen & Pantzar (2002) s. 2–23.
⁴⁷ Miller (200) s. 34. I diskursen (talet om) konsumtion framställer man gärna kon-

sumenten som hedonistisk, skriver han. Men i praktiken är det sällan man möter 
denna hedonistiska konsument. »[T]he central ritual of shopping takes the discourse 
of shopping as anti-social, hedonistic and materialistic pursuit and turns it into a prac-
tice that consists of the dutiful attempt to save money on behalf of the household at 
large.« Se även Miller (998) passim.

⁴⁸ Redan jämfört med 950-talets reklam är skillnaden stor. I Kungliga Bibliotekets oka-
talogiserade samling om lotterier (Okat. Polit. Ekon. Lotterier) hittar man exempel-
vis reklamblad för SSU-lotteriet från mitten av 950-talet. På det tecknade reklambla-
det ser man cancandansöser och Eiffeltornet. Bildens budskap formuleras också i ord 
genom utropet »Paris lockar!«. Även de andra vinsterna, »0 tjusiga Volvo Amazon« 
och tv-apparater, avbildas i en livlig, rörlig karikatyrliknande stil.

⁴⁹ »Lotterispelet, en dansk kritik«, Aftonbladet 27/ 905, Lotteriexpeditionens arkiv, 
Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA.

⁵⁰ »Friarna hos fru Fortuna«, Vårt land 8/ 908, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Band  902–908, SvSA.

⁵¹ Okat., Lotterier, Obligations- och lotterihandel, KB. I Svenska spels arkiv finns annon-
ser och reklam för lottsedlar i en volym kallad »Diverse gamla brev fr. 897«.

⁵² Reklamblad från Weiland & C:o A.B. 927, Okat. Lotterier, Obligations- och lotteri-
handel, KB.

⁵³ Se exempelvis reklambroschyrer från Åhlén & Holms obligationsavdelning i Okat. 
Lotterier, Obligations- och lotterihandel, KB.

⁵⁴ Se även »Framgång, Lycka och Välstånd« samt några liknande reklamblad från 920-
talet. Samma typ av reklam användes också av Svenska Bankir AB år 934, Okat. Lot-
terier, Obligations- och lotterihandel, KB.

⁵⁵ Reklamblad från mäklarfirman Baltic 928, Okat. Lotterier, Obligations- och lotteri-
handel, KB.
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⁵⁶ Reklamblad från Obligation- och växelkontoret RHEA, 920-tal, Okat. Lotterier, Obli-
gations- och lotterihandel, KB.

⁵⁷ Statens arbetslöshetskommissions berättelse 925–934 (937) s. 525.
⁵⁸ SOU 937:4, s. 25.
⁵⁹ »Ett tidens tecken«, Stockholmstidningen 7/9 92. Se även notis i Svenska Dagbla-

det /9 92 om att »Det enastående har inträffat, att lotterna till oktoberdragningen i 
Konserthuslotteriet, såsom det denna gång bör heta, ej utsålts redan första dagen …« 
[tidningens kursivering] eller notis utan titel i Stockholms Dagblad 9/9 92. Alla i Lot-
teriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.

⁶⁰ »Man har inte råd att pröva lyckan. Även penninglotteriet säljer sina lotter trögt«, 
Dagens Nyheter 20/7 922 och »Också ett depressionstecken. Man vågar inte lita på 
Fortuna«, Aftonbladet 30/6 922. Båda i Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp 
Band 3 922–927, SvSA.

⁶¹ Hildebrand (939) s. 33.
⁶² »Kring kärnan«, Helsingborgs Posten utan datum 926 (»en ljusare framtid«). Se även 

exempelvis »Enormt ökad efterfrågan på penninglotteriet«, Nya Dagligt Allehanda 
5/3 926; »Ett körekord idag«, Aftonbladet 5/3 926, »Väldiga lotteriköer idag«, Gö-
teborgs handels- och sjöfartstidning, 926 (utan datum). Alla i Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁶³ »Högsta vinsten …«, Aftonbladet 5/8 936. Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Pärm 2 930–944, SvSA. I stället för 250 000 släpptes nu 280 000 lottsedlar.

⁶⁴ »Antalet lotter ska ökas igen«, Handelstidningen [GHST] 5/2 939, Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Tidningsurklipp Pärm 2 930–944, SvSA.

⁶⁵ Leach (995 [993]) s. xiii.
⁶⁶ Leach (995 [993]); Lears (983) s. –38.
⁶⁷ »Gambling thus exemplifies a reversal of American values: the ethic of saving, of self-

denial and capital accumulation, has been replaced by an ideology of hedonistic con-
sumerism.«, Abt (985) s. 22, citerad av McMillen (996) s. 9. Se även Selby (996) 
s. 79: lotterier kopplas till »a shift from a productive to a consumptive ethic.«

⁶⁸ Horowitz (985) särskilt s. xxviii och xix.
⁶⁹ McKibbin (979) s. 65: »surprisingly controlled and workaday«.
⁷⁰ Ordet »lotterimentalitet« användes av Ture Nerman i riksdagsdebatten år 934 (FK 

934:22, s. 28).
⁷¹ Tjeder (2003) s. 73–96.
⁷² Erik Lindorm, »Usch så omoraliskt!«, Svenska Dagbladet 929 (exakt datum ej an-

givet), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.
⁷³ Om speldriften och Freud: »Slumpens helgdag« av signaturen Finn, Svenska Dagbla-

det nov. 93 (exakt datum ej angivet), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp 
Pärm 2 930–944, SvSA.

⁷⁴ »Vadan denna det svenska folkets nya spelpassion?«, Husmodern 939 nr 9, s. 7 och 53.
⁷⁵ »En lott till Dramaten«, Stockholmstidningen 8/ 905, Lotteriexpeditionens arkiv, 

Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA.
⁷⁶ »Lyckans hjul. Vad folk använt sina lotterivinster till?«, Husmodern 926 nr 6, s. 9–

20; »Mannen som blev påtvingad 50 000 kronor«, Göteborgstidningen 2/2 927, Lot-
teriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.
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⁷⁷ Märta Bergstrand, »Marianne vinner på lotteri«, Svensk Damtidning 935 nr 7, s. 25.
⁷⁸ Conradsson (988) s. 6–65 och Fjelkestam (2002) s. 38–40.
⁷⁹ Söderberg (200) s. 5.
⁸⁰ Söderberg (200) s. 6, 95 och 8.
⁸¹ Vera von Kraemer, »Ett försvar«, Husmodern 939 nr 9, s. 65.
⁸² von Kraemer (934) s. 50–5 och 62–63.
⁸³ »Fortuna har sunt förnuft. Högsta vinsten tillfaller tio arbetsamma absolutister«, 

pressklipp jan. 907 (exakt datum och källa ej angivna), Lotteriexpeditionens arkiv, 
Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA.

⁸⁴ »Mannen med 50 000 kronorssedeln«, Svenska Dagbladet 9/ 907, Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Tidningsurklipp Band  902–908, SvSA. Han hade noga valt ut lotten som 
han köpt hos en tobakshandlare för 3 kronor (alltså till överpris och hos en olaglig 
återförsäljare av lottsedlar).

⁸⁵ »Lyckans hjul. Vad folk använt sina lotterivinster till?«, Husmodern 926 nr 6, s. 9–
20.

⁸⁶ »Vad svenska folket har spelat ihop« av signaturen Quelqu’une (Märta Lindquist), 
Svenska Dagbladet 922 (utan datum). Återfinns i Handelsdepartementet, Huvud-
arkivet, Strödda handlingar efter ämne: Lotterier (FIV:4), RA. I denna artikel citeras 
det några brev ur »den väldiga brevpacken«, som har skrivits av »lotterispelare« till 
Riksgäldskontorets Premieobligationsavdelning. Brevpacken finns tyvärr inte bevarad 
i arkivet i dag.

⁸⁷ Se exempelvis »Större vinst på lott köpt i kö är allmän tro«, Stockholms Dagblad 28/2 
927, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA. Denna 
föreställning bland spelare diskuterades vid flera tillfällen i pressen, förmodligen på 
grund av att själva den uppseendeväckande köbildningen var föremål för mycket jour-
nalistiskt intresse.

⁸⁸ Hebdige (2000 [988]) s. 25–6 (en studie av konsumenternas tillägnelse av italien-
ska mopeder). Om den »kreativa« aspekten av konsumtionen se de Certeau (990 
[980], s. XXXVI–XXXIX och s. 50–67) som talar om »reappropriation«. Miller (993 
[987], s. 67–77 och 995, s. 30) använder begreppet rekontextualisering för att be-
skriva människors sätt att tillägna sig konsumtionsvaror. Elizabeth Wilson (989, 
s. 257–262) framlägger ett liknande argument om människors användning av modet. 
Se även kapitel 6. I varuhuset var det dock ofta fråga om användning av rummet, inte 
varorna.

⁸⁹ »Lotterispel fördärfvar människans klarsynthet för vad som kan vara rätt eller orätt«, 
hävdade högermannen Björck i FK 908 (FK 908:38, s. 20).

⁹⁰ För ett udda fall se dock ärendet om »00.000 kronorsvinsten« hos Riksgäldskonto-
ret åren 924–926. En viss fru A. ansåg sig ha vunnit högsta vinsten men hade tappat 
bort »lotten« (obligationen). I en serie brev argumenterade hon för sin rätt att ändå 
få ut vinsten. Hon hänvisade i breven till sin egen sparsamhet, arbetsamhet och sina 
lidanden. Hon beskrev på vilket förnuftigt sätt hon skulle använda pengarna. Hand-
lingar angående en vinst å 00.000 kr, RGK, Ombudsman John Hägglunds handlingar 
(F4, vol. 8995), RA.

⁹¹ Jfr uttalandet som har citerats i not 89.
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⁹² »Gallup« och den svenska väljarkåren (950) s. 352:
 »Om Ni vunne 0 000 kronor på lotteri, vad skulle Ni då i första hand använda dessa 

pengar till?« (aug. 945):
Köpa hus eller lägenhet 28 %
Betala skulder, skatter 8 %
Förbättra lantbruk, reparera hus 8 %
Sätta in på banken, spara 8 %
Resa 7 %
Satsa pengar i egen rörelse 6 %
Öva välgörenhet 4 %
Vidareutbildning, studier 4 % 
Bosättning, giftermål 4 %

Spara åt barnen, barnens framtid 3 %
Göra av med så småningom, leva »dräg-
ligt« 2 %
Placera räntabelt, spekulera 2 %
Köpa bil, båt 2 %
Köpa möbler, tavlor, silver eller annat till 
hemmet 2 %
Annat 6 %
Vet inte 3 % 

 
 Jfr s. 262–263 (apr. 947). Frågan om vad man använder sparpengar till ger ganska lik-

nande resultat. Skillnaden är att 28 % anger »till ålderdomen och för att ha någonting 
att falla tillbaka på« som sparmål, men ingen anger välgörenhet som mål för sparan-
det.

⁹³ Se även »Anslag för penninglotterierna under åren 897–944«, Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Förteckning över lotterier 897–944, SvSA. Antalet lottsedlar ökades från 
350 000 år 939 till 875 000 år 944. Enligt statistiska uppgifter från Svenska Spels arkiv 
(sammanställda av nationalekonomen Maria Melkersson) ökade penninglotteriernas 
omsättning kontinuerligt från 939, medan tippningens omsättning minskade under 
krigsåren (opublicerade uppgifter från Maria Melkersson).

  Enligt den sociologiska studien Medelby från 943 minskade tippningen betydligt 
efter 939. Författarna menade att tippning av de flesta användes som ett lotteri; få 
av spelarna följde serierna i tidningarna. En fjärdedel av spelarna var kvinnor. »En 
viss lotterimentalitet är […] allmänt spridd i stationssamhället. […] [F]ör dem är det 
ett sätt att leva med i den stora världen, ungefär som att läsa de kolorerade vecko-
drakarna. Man behöver en fantastisk illusion om lyckans goda leende som motvikt 
mot vardagens enahanda, och A.-B. Tipstjänst tillhandahåller illusionen«, Allwood & 
Ranemark (943) s. 267.

⁹⁴ »Hoppas ni på högsta vinsten?«, Aftonbladet 4/0 942, Lotteriexpeditionens arkiv, 
Tidningsurklipp Pärm 2 930–944, SvSA. 86 av 00 utfrågade spelar.

⁹⁵ »Gallup« och den svenska väljarkåren (950) s. 352.
⁹⁶ »Hoppas ni på högsta vinsten?«, Aftonbladet 4/0 942, Lotteriexpeditionens arkiv, 

Tidningsurklipp Pärm 2 930–944, SvSA.

 2. STATENS SPELBEROENDE OCH LOTTERIERNAS ÄNDAMÅL
  ¹ »Är det staten värdigt?«, Svenska Morgonbladet 9/8 92 och »Bör man spela på lot-

teri?«, Svenska Morgonbladet 20/8 92, båda i RGKA, Obligationsbyrån, Premielåne-
expeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.

  ² »Bör man spela på lotteri? VII«, Svenska Morgonbladet 6/9 92 och »Bör man spela 
på lotteri? V«, Svenska Morgonbladet 3/8 92, båda i: RGKA, Obligationsbyrån, Pre-
mielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.
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  ³ Se »Bör man spela på lotteri? II, III och IV«, Svenska Morgonbladet 25/8 92, 26/8 
92 och /9 92, RGKA, Obligationsbyrån, Premielåneexpeditionen, Tidningsurklipp 
I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA. Lotterier anordnades även för kyrkliga ändamål, se Nytt 
och gammalt 0/ 98.

  ⁴ AK 902:9, s. 50 (Staaff).
  ⁵ »Ett jättelotteri«, Dagens Nyheter 24/3 922, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-

urklipp Band 3 922–927, SvSA och »Lotterifrågan«, pressklipp nr 776 (källa ej an-
given) 6/7 96, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, 
SvSA.

  ⁶ Damm (909) s. 30–3 (Damm var matematiker och hans bok har publicerats i Ver-
dandis skriftserie). Se även ibid. s. 29: Det är inte de goda ändamålen som motiverar 
folk att spela, ansåg han. Om staten behöver pengar för något särskilt samhälleligt 
syfte, kan man samla in dessa även utan lotterier.

  ⁷ Miller (2000) s. 77–82.
  ⁸ Zelizer (997 [994]) passim. Se även Zelizer (994 [985]) s. 8–9 och Zelizer (979) 

s. 50–5.
  ⁹ Se Miller (2000) s. 79 och i samma volym Clarke (2000) och Slater (2000).
¹⁰ Riksgäldskontorets revisor Tor Borell, föreståndare för Premieobligationsenheten, om 

ett permanent premieobligationslotteri. »Ett konstant premielån som bästa lösning-
en av den svåra lotterifrågan?«, Svenska Dagbladet okt. 923 (exakt datum ej angivet), 
Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 3 922–927, SvSA. Se även kapitel 
0 ovan.

¹¹ Charlier (922) s. 97 f.
¹² SOU 937:4, s. 03.
¹³ Proposition 938:24, s. 20 och 34.
¹⁴ Se Charlier (922) s. 99; SOU 937:4, s. 02–03; Proposition 938:24; Statsutskottets 

utlåtande 938:59, s. 2.
¹⁵ Om lotteriernas historia och lotterilagstiftningen se kapitel 8 ovan.
¹⁶ SOU 937:4, s. 24–3. Se även tidningsartiklar: »När ›then Kugelman‹ skulle göra lot-

teri«, Stockholmstidningen 20/ 92; »Lotteriernas 25-årsjubileum«, Aftonbladet 
9/ 92; »Ett populärt 25-årsjubileum«, Stockholmstidningen 9/ 92. Alla i Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA. Se även Utkast om pen-
ninglotteriets historia (utan titel och år) s. 5–8, Lotteriexpeditionens arkiv, SvSA och 
maskinskrivet föredrag av Otto Rooth om penninglotteriernas 25-åriga historia (utan 
titel), Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse promemorior m.m., SvSA.

¹⁷ I början förestods lotteriet av grosshandlaren Ivar Hegardt och Otto Rooth tillsam-
mans, men Hegardt överlämnade inom kort arbetet till Rooth som stod kvar som lot-
teriföreståndare under de kommande 40 åren. Se ovan anförda källor och Samman-
drag av Protokoll från kommitterades för utställningslotteriet sammanträden åren 
896–900, Lotteriexpeditionens arkiv, Utställningslotteriet, SvSA.

¹⁸ Maskinskrivet föredrag av Otto Rooth om penninglotteriernas 25-åriga historia (utan 
titel), s. III. Lotteriexpeditionens arkiv, Diverse promemorior m.m., SvSA. Utkast om 
penninglotteriets historia (utan titel och år) s. 5–8, Lotteriexpeditionens arkiv, SvSA.

¹⁹ »Ett utställningslotteri« (Cirkulär 0 aug. 896), Okat., Lotterier. Obligations- och lot-
terihandel, KB.
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²⁰ »Nordiska Museets lotteri« 899 (tryckt tvåsidigt informationsblad), Lotteriexpeditio-
nens arkiv, Nordiska museets lotteri, SvSA.

²¹ Charlier (922) s. 35–36 och »Anslag för penninglotterierna under åren 897–944«, 
Lotteriexpeditionens arkiv, Förteckning över lotterier 897–944, SvSA.

²² Se listor över lotterigaranter, exempelvis »Följande 46 personer hafva tecknat garanti 
för […] Nordiska museets lotteri« och »Följande personer hafva tecknat garanti för 
Idrottslotteriet«, Lotteriexpeditionens arkiv, Nordiska museets lotteri resp. Idrottslot-
teriet, SvSA.

²³ »Protokoll hållet vid sammanträde af Deputerade för Garantikonsortiet angående 
Dramatiska teaterns lotteri, i Stockholm den 26 Januari 909«, Lotteriexpeditionens 
arkiv, Dramatiska teaterns lotteri, SvSA.

²⁴ SOU 937:4, s. 25.
²⁵ Om fosterländska syften i kombination med eget vinstintresse handlade exempelvis 

en notis i Svensk damtidning /4 899, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp 
Pärm  898–930, SvSA: »Nordiska museets lotteri erbjuder sålunda i detta afseende 
de bästa utsikterna, på samma gång det gagnar ett fosterländskt ändamål …«.

  88 års lotteriförordning (nr 38, 6 aug. 88) medgav lotterier till förmån endast för 
välgörande ändamål eller för svenska konstidkares verksamhet. I praktiken överskreds 
denna ram för ändamålen, och 90 ändrades därför förordningens lydelse för att 
innefatta även »allmännyttiga ändamål«. Därigenom bekräftades bara rådande praxis. 
Betänkande … (90) s. 7, 98, 02 och 05; SOU 937:4, s. 25 f; SOU 938:7, s. 6–20 och 
SOU 979:29, s. 54–75. Se även Schwalbe (985) s. 8.

²⁶ Det fanns egentligen fyra kritiska förhållningssätt: . Inget ändamål kan förädla lot-
teriet. 2. Ändamålen är alltför viktiga (dvs. det är ovärdigt att sammankoppla dem 
med lotteri och de bör finansieras med statsanslag alternativt med frivillig insamling). 
3. Ändamålen är alltför lättviktiga (dvs. de inte kan kompensera lotteriets omoral). 
4. Det behövs inget ändamål, lotteri är berättigat i sig. I det första och det sista fallet 
behövde inte moral och ekonomi balanseras mot varandra.

²⁷ »Penninglotteri för vår flotta?«, Svenska Dagbladet 23/0 905. Tre svar publicerades: 
Svenska Dagbladet 24/0 905. Samma syn även hos Damm (909) s. 29–30, som jag 
har citerat ovan.

²⁸ AK 92:7, s. 43 (Olausson), som även sade: »jag tror att de flesta skola vilja hjälpa sitt 
fosterland …«. Se dessutom AK 95:32, s. 29 (Norman); AK 95:32, s. 33 (Olofsson i 
Digernäs): »man är nog lite svensk var«; AK 920:28, s. 29 (Henriksson). För pressrös-
ter om fosterlandskärlek som motiv för lotterispel se t.ex. »Svensk sång och svensk 
idrott«, Svenska Dagbladet 5/ 907, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp 
Band  902–908, SvSA.

²⁹ AK 9:25, s. 4 (Olofsson).
³⁰ AK 95:32, s. 33 (Olofsson i Digernäs). Han propagerade för ett statslotteri och häv-

dade att människor skulle spela på det framför andra lotterier: »Man är nog lite 
svensk var …«. Se även AK 9:25, s. 53 (Rydén) och MAK 90:82 (av Jonsson i Hök-
hult).

³¹ »Statslotteri«, Svenska Dagbladet 2/3 908, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsur-
klipp Band  902–908, SvSA. Se även Betänkande … (90) s. 92 om frågan ifall lot-
teriernas ändamål är tillräckligt »behjärtansvärda«.
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³² Om att lotterispel inte får framställas som en fosterländsk uppgift: AK 92:7, s. 56 
(Edén) och AK 920:28, s. 23 (Moberger). Om statens »värdighet« och det »ovärdi-
ga« i att anordna ett statligt lotteri se: AK TiU3 90:5; AK 902:9, s. 37 (Gussing); AK 
906:33, s. 24 (Johansson i Jönköping); AK 9:25, s. 47 (Persson i Tällberg); AK 95:32, 
s. 25 (Månsson); AK TiU2 920:5; AK 920:28, s. 30 (Larsson i Kroken).

³³ Skribenten hävdade även att: »För staten gäller detsamma som för den enskilde. Att 
för pengars skull kränka sitt samvete och sin heder straffar sig förr eller senare.« (»Lot-
terifrågan«, Svenska Dagbladet 2/4 907, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp 
Band  902–908, SvSA.)

³⁴ AK 92:7, s. 55 (Eriksson i Grängesberg).
³⁵ »Den fattiges poesi«, Stockholmstidningen 24/2 92, RGKA, Obligationsbyrån, Pre-

mielåneexpeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.
³⁶ Se exempelvis AK 9:25, s. 5–52 (Igel).
³⁷ Jfr Reith (999) s. 00, 02. Hon formulerar båda de kritiska synpunkterna mot lot-

terier, men utan att reflektera över att båda dessa två sätt att sköta lotterier försöker 
undvika kritiken mot det andra sättet.

³⁸ »Lotteriernas 25-årsjubileum«, Aftonbladet 9/ 92, Lotteriexpeditionens arkiv, Tid-
ningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.

³⁹ SOU 937:4, s. 24 och Charlier (922) s. 37.
⁴⁰ SOU 937:4, s. 3.
⁴¹ Se annonser från denna period i Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 2 

908–92, SvSA.
⁴² AK TiU2 92:. Från  juli 920 sorterade lotteriärenden under Handelsdepartementet. 

Se även »Lotteriraseriet stävjas«, Stockholms Dagblad 7/8 920, Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Band 2 908–92, SvSA.

  Enligt en lista i Lotteriexpeditionens arkiv hos Svenska Spel delades redan junidrag-
ningen 96 upp mellan Nationalmuseets vänner samt Malmö och Göteborgs muse-
er. Detta framgår dock inte av Charliers sammanställning, som i stället visar att först 
den 23 juli 920 beviljades lotterimedel till flera ändamål i en och samma dragning. Se 
Charlier (922) s. 36 och »Anslag för penninglotterierna under åren 897–944«, Lot-
teriexpeditionens arkiv, Förteckning över lotterier 897–944, SvSA.

⁴³ »Anslag för penninglotterierna under åren 897–944«, Lotteriexpeditionens arkiv, 
Förteckning över lotterier 897–944, SvSA.

⁴⁴ SOU 937:4, s. 59–60.
⁴⁵ Se samlingen av lottsedlar från och med 897 i SvSA.
⁴⁶ Det gällde  miljon kronor år 933, två miljoner både 934 och 935 och ,5 miljoner 

936. Om beskattningsfrågor och statens inkomster se SOU 937:4, s. 28.
⁴⁷ FK 935:2, s. 2 (Hansén, handelsminister 930–32). Se även densammes uttalande i 

samma debatt s. 8.
⁴⁸ Wohlin hade dittills röstat mot statslotteri, men nu hade även han ändrat sig. Att mot-

sätta sig ett statslotteri på moraliska grunder skulle vara »skenhelighet« nu, när det i 
praktiken redan fanns statliga lotterier, hävdade han. Se FK 935:2, s. 4 (Wohlin).

⁴⁹ FK 935:2, s. 9 (Hammarskjöld, högervilde, f.d. statsråd och statsminister 94–97). 
Som statsminister 20 år tidigare sade han att: »Jag anser för min del, att spellusten, 

NOTER S. 270–277



397

eller jag må gärna kalla den spellustan, är ett större ont än förlusten av pengarna«, FK 
96:40 s. 56 (Hammarskjöld).

⁵⁰ MAK 94:263 och MAK 95:79 (Lindhagen och Månsson).
⁵¹ FK 93:34, s. 72 (Ström).
⁵² »[J]ag förmodar att svenska folket inte skulle finna det så synnerligen olägligt och 

motbjudande att offra en slant på en lottsedel, om man därmed till på köpet gagna-
de ett så gott syfte som att bereda de gamla en smula lättnad på sin ålderdom.«, FK 
935:2, s. 2 (Hansén). Se även s. 4 (Wohlin), s. 26 (Lindhagen) och s. 26 (Hansén).

⁵³ Proposition 938:24 ang. penninglotteriväsendet, gemensam beredning i finansdepar-
tementet (Wigforss) och handelsdepartementet (Sköld).

⁵⁴ Proposition 938:24, s. 3.
⁵⁵ Proposition 938:24, s. 5.
⁵⁶ Se »Anslag för penninglotterierna under åren 897–944«, Lotteriexpeditionens arkiv, 

Förteckning över lotterier 897–944, SvSA. Antalet lottsedlar som släpptes månatli-
gen ökade från 350 000 år 939 till 875 000 år 944. Omsättningen ökade med 50 %.

⁵⁷ De sakkunniga och även propositionen föreslog att en del av lotteriintäkterna skulle 
överföras till en s.k. Lotterimedelsfond, varifrån fortsatt understöd till tillfälliga kul-
turella och allmännyttiga behov skulle delas ut. SOU 937:4, s. 30 och Proposition 
938:24, s. 36–38.

⁵⁸ J. Guinchard, »Sparsamhet och spelinstinkt«, Svenska Dagbladet 8/ 927. I Norge 
gjorde man precis så, sänkte högsta vinstens storlek. Jämför ordvalet, när Guinchard 
talar om att staten bör »lura« människor till att spara åt kollektivet. Samma ord an-
vände Karl Staaff, när han kritiserade tanken om lotterier för allmännyttiga ändamål 
(AK 902:9, s. 50). Se citatet i början av kapitlet. Guinchard skriver även om »väl mas-
kerat« eller »omedvetet« sparande.

⁵⁹ Se Hirschman (997 [977]) s. 8–9.
⁶⁰ Se »Utvidgat lotterispel räddningen för våra kulturinstitutioner?«, Svenska Dagbladet 

9/ 927. Flera andra kulturpersonligheter, akademiker och museirepresentanter ut-
talade sig.

⁶¹ »Ymnighetshornet«, Svenska Dagbladet 0/ 927.
⁶² J. Guinchard, »Vinsten av ett statslotteri till allmännyttiga ändamål som nu är svårt 

beträngda«, Svenska Dagbladet 0/ 927.
⁶³ Eli F. Heckscher, »Lotteri och kultur«, Dagens Nyheter / 927, Lotteriexpeditionens 

arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.
⁶⁴ Eli F. Heckscher, »Lotteri och kultur«, Dagens Nyheter / 927, Lotteriexpeditionens 

arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA: »Det är icke ägnat att öka den aktning 
vetenskapen av andra bör äga om var och en kan säga att den ej kan existera utan att 
subventioneras speciellt genom medel som sammanbragts genom att ockra på män-
niskors okunnighet.«

⁶⁵ Eli F. Heckscher, »Lotteri och kultur«, Dagens Nyheter / 927, Lotteriexpeditionens 
arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

⁶⁶ »Lotteri och sparsamhet«, Sydsvenska Dagbladet 6/ 927; »Lotterimedlen«, Norr-
bottens tidning, Luleå, 22/ 927: »Frukten av lotterimedlen måste i större utsträck-
ning än hittills komma hela folket till godo, ty det är hela folket som åstadkommer 
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dessa medel.« dvs. pengar måste tilldelas även norrländska ändamål. »Hur håvorna 
fördelas«, Norrbottens Tidning 22/ 927; »Penninglotteriet har inbringat 67 miljo-
ner. Av avkastningen ha 43,25 miljoner gått till Stockholm«, Norrbottens-Kuriren 22/ 
927 och »Lotterimedlen«, Västerbottens-Kuriren 24/ 927. Dagens Nyheter svarade 
i en ledare (»Buss på huvudstaden!« DN 27/ 927). Se även »Lotterimedel och tea-
terslöseri«, Svenska Morgonbladet 26/ 927. Artikeln kritiserar inte lotteri i sig utan 
att pengarna används för teatrar (»glitter, prål och stundens fåfängligheter«) och inte 
till vetenskap eller andra viktigare ändamål. Alla ovan citerade artiklar finns i Lotteri-
expeditionens arkiv, Tidningsurklipp Pärm  898–930, SvSA.

⁶⁷ »Lotteri och lotteri«, Helsingborgs Dagblad 6/9 927, Lotteriexpeditionens arkiv, Tid-
ningsurklipp Band 3 922–927, SvSA.

⁶⁸ Att sätta högsta vinsten för stort ansågs av 935 års statslotterikunniga vara »ett alltför 
frestande lockbete […] för den tanklösa delen av allmänheten« och moraliskt förkast-
ligt om också marknadsmässigt fördelaktigt för lotteriet (SOU 937:4, s. 03). Andra 
åsikter tidigare under perioden gjorde gällande att substantiella vinster kunde använ-
das »mer produktivt«, det vill säga mer moraliskt än mindre vinster som bara skulle 
slösas bort. Se kapitel  om diskussioner om ett »moraliskt lotteri« i Svenska Dagbla-
det år 906 och kapitel 0 om det s.k. bostadslotteriet.

 3. INDIVIDUELLA DRÖMMAR OCH KOLLEKTIVA FÖRHOPPNINGAR
  ¹ Muchembled (994) s. 45.
  ² Schama (987) s. 307.
  ³ Asplund (980) s. 27–47.
  ⁴ »Slumpens helgdag« av signaturen Finn, pressklipp [Svenska Dagbladet?] från no-

vember 93 (källa och exakt datum ej angivna), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidnings-
urklipp Pärm 2 930–944, SvSA. Se även exempelvis »Högkonjunktur för spellus-
tan«, Göteborgstidningen 6/3 927, Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsurklipp Band 
3 922–927, SvSA.

 4. SLUTDISKUSSION
  ¹ »Stockholmsbref«, Höganäs Tidning 9/2 92, RGKA, Obligationsbyrån, Premielåne-

expeditionen, Tidningsurklipp I 92–22 (Ö2: , vol. 3), RAA.
  ² Lagen om avbetalningsköp utfärdades den  juni 95 (SFS nr 29); Butikstängningsla-

gen tillkom den 30 maj 99. Om frågan om butikernas öppettider se Helander (920) 
s. 302–305. Om enhetsprisföretagen se SOU 935:63.

  ³ Se till exempel Corrigan (997) s. 57.
  ⁴ Det säger sig självt att företagsformerna var helt olika och även i viss mån konkurrerade 

med varandra. Varuhusen och den kooperativa rörelsen verkar också ha tävlat om rol-
len som den dominerande kraften i modern svensk detaljhandel. Se om detta Josef Sachs 
memoarer, där han beskriver hur han själv och KF-chefen Albin Johansson försökte 
framhäva varuhusens respektive den kooperativa rörelsens betydelse i Sverige inför det 
amerikanska näringslivets elit i samband med en resa i USA. Sachs (949b) s. 83–89.

  ⁵ Om husmoderskongress på NK: Kompanirullan 929:5, s. 4. Om NK:s kontakter med 
Svenska slöjdföreningen se kapitel 4. Om KF:s samarbete med Svenska slöjdförening-
en se Aléx (2003) s. 4 f.
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  ⁶ Aléx (2003) kapitel , 2, och  (se särskilt s. 28, 73 och baksidestexten).
  ⁷ Aléx (2003) se exempelvis s. 2.
  ⁸ Se Aléx (200) s. 55 om riksdagsbeslut om sparsamhetsfostran. Det bör tilläggas att 

på en statlig nivå kan båda frågorna (att bedriva propaganda för sparsamhet och att 
inrätta statligt lotterispel) handla om sparande. I båda fallen är det nämligen fråga om 
att hålla pengarna inom landet, men i det ena fallet sparar staten genom att uppmunt-
ra de enskilda till sparsamhet och i det andra bör spelarna uppmuntras till att ge ut 
pengar till lottsedlar.

  ⁹ »permanent praktisk predikan«: AK 902:9, s. 46 (Berg). Frithiof Bergs ord citerades 
95 av Persson i Stallerhult i Andra Kammaren. Han hävdade att de fortfarande var 
högst giltiga (AK 95:32, s. 39).

¹⁰ Jarrick (992) s. 76–82, särskilt 76.
¹¹ Anordnandet av ett lotteri från statens sida kan givetvis ses som rationellt – från eko-

nomisk synpunkt. Men om man också tar hänsyn till de dåtida moraliska aspekterna 
var det även för staten motsägelsefullt att inrätta ett lotteri. Dessutom bör det påpekas 
att anordnandet av ett lotteri krävde ingående vetenskapliga kunskaper om sannolik-
hetsberäkningar och en genomtänkt (»rationell«) hantering av slumpen.

¹² Här är det fråga om en kulturell, inte en juridisk definition. Självklart har lotteri defi-
nierats även juridiskt i lagtexter och förordningar. Se exempelvis Schwalbe (985) s. 7, 
8 och 30.

¹³ »Slumpens helgdag« av signaturen Finn, pressklipp [Svenska Dagbladet?] från novem-
ber 93 (källa och exakt datum ej angivna), Lotteriexpeditionens arkiv, Tidningsur-
klipp Pärm 2 930–944, SvSA.

¹⁴ Se bl.a. Betänkande … (90) s. 89.
¹⁵ Nationalencyklopedins ordbok, 3-bandsutgåvan (995–996), har äldsta belägg för »ak-

tiesparande« från 934. I början av 900-talet betraktades även pensionssystem och 
hasardspel som moraliska motsatser. Idag är pensionsfonderna viktiga aktörer på värl-
dens börser och det statliga pensionssystemet uppmanar enskilda pensionssparare att 
investera delar av sin pension i aktier.

¹⁶ Under krigs- och kristider förekom det förvisso uppmaningar till en viss återhållsam-
het, exempelvis vad gäller begäran om hemleverans med bil. Sådana sparsamhetsåt-
gärder verkar ha varit svåra att förankra såväl hos personalen som hos kunderna, men 
detta förblev ett begränsat praktiskt problem.

¹⁷ Sachs (94) s. 5; Sachs (938) s. 2. I artikeln »NK-avdelningar som försvunnit« (Kom-
panirullan 940:9, s. 8–9) nämns damernas läsesalong, basaravdelningen, musikhal-
len och matthallen.

¹⁸ Se uppslagsord »varuhus« i Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 3 (92) s. 735–
736 och NK-vett och NK-sätt (948) s. 7 eller kapitel 2 ovan.

¹⁹ Lears (985) särskilt s. 569. Idéhistorikern Anders Ekström har tolkat Stockholms-
utställningen 897 och även dess konsumistiska löften genom begreppet hegemoni. 
Ekström (994) s. 25.

²⁰ Lears (983).
²¹ Antropologen Dick Hebdiges studie om italienska mopeder visar hur rekontextuali-

seringen har fungerat genom design, distribution och konsumtion. I 950- och 960-
talets England laddades mopeden med helt andra kulturella betydelser än det som var 
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avsett av producenterna (bl.a. byttes dess association till kvinnlighet ut mot »mods«-
identitet i användningen), vilka sedan visade sig vara bra på att snappa upp och använ-
da dessa rekontextualiseringar i sin fortsatta marknadsföring. Se Hebdige (2000 [988]) 
s. 25–6. Kulturantropologen Daniel Miller har påpekat att möjligheterna till denna 
typ av rekontextualisering varierar för olika varor, konsumenter och specifika sociala, 
historiska sammanhang. Det finns helt enkelt vissa artefakter i den materiella kultu-
ren som lättare än andra kan uppta skiftande kulturella betydelser, Miller (993 [987]) 
särskilt s. 67–70.

²² Mauss (990 [950]) s. 65.
²³ Miller (2000) s. 77–79.
²⁴ Zelizer (997 [994]) passim. men se särskilt s. 8. Se även Zelizer (994 [985]) och 

Zelizer (998) s. 59.
²⁵ Hammenhög (938) s. 32. Jfr »Vår egen miljö skildrad i roman«, Kompanirullan 

938:, s. 4.
²⁶ Se exempelvis Nava (996) s. 53. Se även Wilson (989) s. 257 f, 260 f, som tolkar mode 

i dessa termer. Modet ger, enligt Wilson, en möjlighet att leva ut fantasier och dröm-
mar.

²⁷ Kompanirullan 939:3, s. 7.
²⁸ Logiskt finns naturligtvis en fjärde kombination, nämligen irrationell–asketisk kon-

sumtion, men jag har inte funnit dess motsvarigheter i studien av varuhuset. Den 
varianten förekommer inte i föreställningar som jag har undersökt men kan vara en 
relevant kategori i andra sammanhang och andra historiska tider. Exempelvis uppfat-
tas dagens anorektiker ofta som både irrationella och asketiska. För att ta ett helt annat 
exempel från upplysningstidens franska lyxdebatt kan man nämna Voltaires föreställ-
ning om irrationaliteten i Rousseaus asketism. Se Voltaires brev till Rousseau 755.

²⁹ Josef Sachs ledare i Kompanirullan 930:5, s. 2.
³⁰ J. Guinchard, »Sparsamhet och spelinstinkt«, Svenska Dagbladet 8/ 927.
³¹ Hirdman (990) s. 95–00.
³² Hirdman (990) som ovan och s. 97- 203.
³³ Aléx (2003).
³⁴ SOU 947:46, s. 23 och Hirdman (990) s. 98, 203.
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Otryckta källor

RIKSARKIVET (RA)
Handelsdepartementet, Huvudarkivet
Strödda handlingar efter ämne: Lotterier (FIV:4)
Riksgäldskontorets arkiv (RGKA)
Ombudsmannen. John Hägglunds handlingar (F4, vol. 8995)
Obligationsbyrån. Affischer (Ö4, vol. 9428)

RIKSARKIVET, ARNINGEDEPÅN (RAA)
Riksgäldskontorets arkiv (RGKA)
Obligationsbyrån. Premielåneexpeditionen (RG nr 4)
Riksgäldskontorets annonser (Ö)
Klippböcker (Ö2)

STOCKHOLMS STADSARKIV (SSA)
Stockholms rådhusrätts arkiv
Rådhusrättens protokoll i brottmål 929 och 930

FÖRENINGEN STOCKHOLMS FÖRETAGSMINNEN (FSF)
Nordiska Kompaniets arkiv (NKA)
Styrelseprotokoll med bilagor (A2 A)
Föredragningslistor med beslut (A2 B)
Statistiska bilagor till styrelseprotokoll (A2 C)
Direktionssammanträdesprotokoll 920–939 (A3)
Disponentsammanträdesprotokoll 932–939 (A4)
Tryckta årsberättelser (BA)
Kataloger (B4 A)
Inkomna skrivelser (E2)
Personalhandlingar, arbetsinstruktioner (F5)

samt okatalogiserat material:
»AB Nordiska Kompaniet. Report prepared for the Critical Store Visit June 9th–th« 

(938)
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Arbetsmaterial till ordningsregler
Fotografier m.m. (FOTO, vol. 7)
Kataloger m.m. (KAT, vol. , 9, 20)
Register för detektivavdelningen
Varuhusdetektivens rapporter

NK, dotterbolagens arkiv
EPA. Motioner […] och utredningar betr. enhetsprisaffärer
EPA. Föredrag, insändare, tidningsklipp m.m. betr. EPA 930–938

NORDISKA MUSEETS ARKIV (NMA)
Nordiska Kompaniets arkiv (NKA)
Dagböcker (D3)
Intervjuer (F:)
NK-Jubileer (F2)

ARKIVET FÖR LJUD OCH BILD
Journalfilmer från år 95 och 928 (SF)
En stad i staden: Kortfilm om Nordiska Kompaniet tillägnad generalkonsul Josef Sachs 

den 3 april 937 (SF 393)

ARKITEKTURMUSEETS ARKIV
Nordiska Kompaniets arkiv
Okatalogiserat (vol. Acc. nr 92–02, Kartong )

SVENSKA SPELS ARKIV (SVSA)
Lotteriexpeditionens arkiv (okatalogiserat)
Diverse brevkopior m.m. ur dir. O. Rooths dokumentskåp 97–939
Diverse gamla brev fr. 897
Diverse promemorior m.m.
Dramatiska teaterns lotteri
Förteckning över lotterier 897–944
Idrottslotteriet
Lottsedlar fr.o.m. 897
Nordiska Museets lotteri
Tidningsurklipp, Band –4 (902–930-tal)
Tidningsurklipp, Pärm –2 (898–944)
Utkast om penninglotteriernas historia (utan titel och år)
Utställningslotteriet
Äldre cirkulär

KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KB)
Okat. samling 
Polit. Ekon. Lotterier (vol: Penning Allm.; Obligations- och lotterihandel; Sak Allm.)
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Tryckta källor

OFFENTLIGT TRYCK
Riksdagens protokoll med bihang 897–938
Andra Kammarens protokoll (AK)
Första Kammarens Protokoll (FK)
Motioner i Andra Kammaren (MAK)
Motioner i Första Kammaren (MFK)
Andra Kammarens utskottsutlåtanden
Första Kammarens utskottsutlåtanden
Propositioner
Riksdagens skrivelser
Register

Betänkande och förslag angående åtgärder till förhindrande af utländska lottsedlars spri-
dande i riket och förändrad lagstiftning om lotterier (Stockholm 90)

Charlier, C. V. L., Utredning angående inrättandet av ett svenskt statslotteri (Malmö 
922)

SOS Socialstatistik, Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring år 923 
(Stockholm 939)

SOS Socialstatistik, Levnadskostnaderna i Sverige 93–94, del  (Stockholm 92)
SOS Socialstatistik, Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industriorter omkring 

år 933 (Stockholm 938)
SOS, Folkräkningen den 3 december 930, del VII (Stockholm 937)
SOU 935:63, De svenska enhetsprisföretagen. Utredning av inom Handelsdepartementet 

tillkallade sakkunniga
SOU 937:4, Statslotteriutredningen. Betänkande med förslag rörande svenskt penning-

lotteri
SOU 938:7, Betänkande med förslag till lotteriförordning
SOU 947:46, Betänkande angående familjeliv och hemarbete. Avgivet av utredningen för 

hem- och familjefrågor
SOU 966:42, Konsumtionskrediter i Sverige. Betänkande avgivet av konsumtionskredit-

utredningen
SOU 970:52, Om lotterier. Betänkande avgivet av lotteriutredningen
SOU 97:0, Snatteri. Betänkande avgivet av 968 års brottmålsutredning
SOU 979:29, Lotterier och spel. Huvudbetänkande av Lotteriutredningen
SOU 992:30, Vinna eller försvinna – folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden
Statens arbetslöshetskommissions berättelse 925–934 (Stockholm 937)
Statistisk årsbok för Sverige 933 (Stockholm 933)
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TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER (UTÖVER KLIPPSAMLINGAR)
Dagstidningar åren 902, 95, 927 och 940 samt enstaka nummer under perioden 

897–939 (stavningen av titlarna är moderniserad):
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Nya Dagligt Allehanda
Socialdemokraten
Stockholms Dagblad
Stockholmstidningen
Svenska Dagbladet
Svenska Morgonbladet

Tidskrifter
Affärsekonomi 928–929, 935, 939
Fortunas revy 98–920
Husmodern 926, 939
Idun 898, 95
Kompanirullan 927–940, 952
Lotteritidningen 93
Lyckospindeln 95–98
NK:s Egen Tidning 95
Rösträtt för kvinnor 96
Stil 932–937
Svensk Damtidning 935
Söndagsnisse 903, 95, 922, 923, 927
Teknisk Tidskrift 96
Nytt och gammalt 98

SAMTIDA SKRIFTER OCH ÖVRIGA TRYCKTA KÄLLOR
25 år vid Hamngatan (Stockholm 940)
A/B Nordiska Kompaniet Stockholm-Sweden. A Few Facts about NK (Stockholm 933 

och 936)
A/B Nordiska Kompaniet. The Northern Company Ltd. Stockholm-Sweden (Stockholm 

925)
Aktiebolaget Nordiska Kompaniet 902–952 (Stockholm 952)
Belfrage, Kurt & Harald Hörlin (red.), Handel och industri. Praktisk handbok för affärs-

män (Stockholm 927)
Bergman, Hjalmar, Chefen fru Ingeborg (Stockholm 924)
Beskrifning öfver Aktiebolaget Nordiska Kompaniets Affärshus Stockholm (Stockholm 

95)
Björklund, Tom, »Reklamen i det moderna näringslivet«, i Kurt Belfrage & Harald Hörlin 

(red.), Handel och industri. Praktisk handbok för affärsmän (Stockholm 927)
Damm, Ivar, Slumpen. Något om sannolikhetsberäkning och dess tillämpning på spel, lot-

terier, statistik, försäkringsväsen m.m., Verdandis skriftserie (Stockholm 909)
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En stad i staden. A/B Nordiska Kompaniet (Stockholm 930)
Hammenhög, Waldemar, Det är bara ovanan, damen! (Stockholm 938)
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Förkortningar

AB:  Aftonbladet
AK:  Andra Kammaren
bf:  bondeförbundet
DN:  Dagens Nyheter
FK:  Första Kammaren
fp:  folkpartiet
FSF:  Föreningen Stockholms Företagsminnen
GHST:  Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
KB:  Kungliga Biblioteket
KF: Kooperativa Förbundet
lib s:  liberala samlingspartiet
lmb:  lantmanna- och borgarepartiet
lmp:  lantmannapartiet
MAK:  motion i Andra Kammaren
MFK:  motion i Första Kammaren
NDA:  Nya Dagligt Allehanda
NK:  Nordiska Kompaniet
NKA:  Nordiska Kompaniets arkiv
NMA:  Nordiska Museets arkiv
okat:  okatalogiserat
RA:  Riksarkivet
RAA:  Riksarkivet, Arninge
RGK:  Riksgäldskontoret
RGKA:  Riksgäldskontorets arkiv
s:  socialdemokratiska riksdagsgruppen
SFS:  Svensk författningssamling
SOS:  Sveriges officiella statistik
SOU:  Statens offentliga utredningar
sp:  socialistiska partiet
SSA:  Stockholms stadsarkiv
SvD:  Svenska Dagbladet
SvSA:  Svenska Spels arkiv
TiU:  tillfälliga utskottet
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