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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och 

datten.. 

Hej igen, 

Denna gång lånar jag flera sidor från tidningen PASS. Den ges ut av BK S:t Erik 

och finns att läsa på deras hemsida. Klicka på ARKIV så får du fram de gamla 

numren. (Ev är det lite suddigt, det är bilder, men det går ju att förstora..) 

Jag skriver lite om den statliga skatt som tidigare fanns på spelkort. 

 

Whatever may happen 

You´re never to blame 

It was always your partner 

Who lost you the game 

Kommentarer från kommentatorer… 
Att vara rama-kommentator vid fyrmannamatcher är inte helt lätt. Även 

bridgen har sina floskler och här får du ta del av några. 

”Nu när han är på sex-tricksnivån vet han inte mer än förut, men det är mindre 

budutrymme att göra fel på…” 
 

”Det är alltid en bra idé att nöja sig med sex trick när man missat en storslam, 

motståndarna vet då inte vilken bra bricka de har.” 
 

”Kanske han bjuder, kanske inte, det borde täcka alla möjligheter.” 
 

”Skillnaden mellan ett väl avvägt bud och ett dåraktigt bud, beror till största 

delen på resultatet.” 
 

”Livet är orättvist, precis när N-S hade så trevligt, blir Ö-V otrevliga och 

dubblar dem.” 
 

Och till sist: 
 

”Fyra hjärter är ett väldigt bra bud, men inte med den där handen…” 
 



 



 

 



 

 



 



Skatt på spelkort 

 

 

 

 

 

 



Här ser vi en bild från J O Öbergs i Eskilstuna. 

Kortlekarna är förpackade med rött eller 

blått stämpelpapper och ett hål så att man 

kan stämpla hjärteress (I Norge, Finland och 

Danmark på ruteress).  

Rött papper = röd baksida och motsvarande 

för blått, om det nu inte var en 

reklamkortlek. Förutom den stämpeln så 

hade även Öbergs en förtryckt rund bild med 

tillverkningsåret.  

Med en oöppnad lek kan man försiktigt titta 

under papperet för att se vilket år leken är 

ifrån. Lekarna ser för det mesta likadana ut 

så det kan vara bra att låta den vara 

oöppnad. Skatten (och stämplingen) på 

spelkort försvann 1960 men Öbergs fortsatte 

med sin ”årtalsstämpel” fram till 1963.  

 

 Konsumtionsskatt 

Karl XII blev den första att införa en speciell 

förordning om skatt på spelkort år 1717. 

Osäkert hur länge denna skatt fanns men 

troligen inte längre än fram till kungens död 

år 1718. 1730 infördes ånyo skatt på spelkort 

och då som något ”nytt”, det är från detta år 

fram till 1960 som det var skatt på spelkort. 

 



Kan du göra århundradets fynd? 
19 juni, 2012, kl. 09:56 av Dan Glimne 

Det är inte bara Öbergs som har tillverkat spelkort här i Sverige – även om de 
klassiska Öbergskorten sedan 1999 numera trycks i Belgien av ekonomiska skäl. 
Faktum är att vi under årens lopp har haft över 200 spelkortstillverkare i landet; av 
alla dessa finns nu bara en enda kvar, Offason i Skåne. 

 

Tillverkning av spelkort i Paris omkring 1680 

Länge, från och med att spelkorten kom till Sverige på 1400-talet, importerade vi alla 
de lekar som användes här. I början av 1700-talet var siffran cirka 20 000 lekar om 
året, främst från Rouen och Amsterdam. Den förste inhemske kortmakaren vi hade i 
landet var en Leonhard Klinckowström, som kom igång 1731. Han menade sig kunna 
”utestänga införslen af Utrikes kort” – ännu en gång ser vi alltså dessa hemska 
utländska spelinriktade bolag i skurkrollen – vilket högeligen tilltalade makten i form 
av dåvarande kungen Fredrik I. Hans kunglig majestät gav därför ”allernådigast” i 
oktober 1727 Klinckowström ett ”uteslutande privilegium” (dvs ett monopol) på 
spelkortstillverkning i Sverige. 

 

 

https://bloggar.aftonbladet.se/superbloggen/author/dangli/


 

 

 

Den första kända avbildningen av ett spelkort (en ruterfemma?) i Sverige, till höger i 
bilden på ett träsnitt i verket ”Historia om de nordiska folken” av Olaus Magnus, tryckt 
1555 

Det dröjde dock av praktiska skäl fyra år innan tillverkningen kom igång, i det av 
Klinckowström ägda huset på Drottninggatan 11 i Stockholm. Den fabriken hann – 
vilket vi vet av bevarad bokföring och skatteredovisning – trycka sammanlagt ungefär 
en kvarts miljon kortlekar från 1731 och fram till att tillverkningen fick upphöra 1748, 
efter att en ny skatt (den s.k. konsumtionsaccisen) införts och därmed gjort 
tillverkningen olönsam så att fabriken tvingades bomma igen. 

Men här kommer det intressanta: veterligen finns trots en kvarts miljon 
producerade ingen enda kortlek från Klinckowströms fabrik bevarad i dag! Åtskilliga 
museer runtom i landet väntar förhoppningsfullt på att en sådan speciell raritet ska 
dyka upp någon gång: den första svenska kortleken. 

Kanske lönar det sig att hålla ögonen öppna, om du letar i antikvariat och på 
loppmarknader och bonnaauktioner runtom i Sverige i sommar? Det du i så fall 
främst ska vara uppmärksam på (om du nu inte rentav har sådan tur så att det tryckta 
omslagspapperet också är bevarat!) är den avslöjande skattestämpeln på något av 
de röda korten i leken, i enlighet med lagens utformning då: 

 

 

 



 

 

 

Ett stämplat hjärteress på en lek från 1840-talet, tryckt på Carlshamns kortfabrik som 
då var den ledande i landet 

Lagen om att såväl inhemska som importerade lekar skulle vara försedda med en 
stämpel som utvisade att rätt skatt betalts, gällde – i olika utformningar – från 1717 
och fram till 1960. Så står du där i en dammig lada på landet, eller rotar runt i 
gammelfasters arvegods, och ur en gammal trälår fiskar upp en bleknad kortlek som 
legat dold bakom några böcker och urskiljer något om ”Klinckowström” i 
skattestämpeln kan det vara dags att famla efter hjärtmedicinen; den är värd säkert 
ett sjusiffrigt belopp. Lycka till på skattjakten! 

 
Köp en kortlek ! 
Skrifter och Konceptpapper 
…Spelkort, wanliga, äfwensom Killekort, Spelmarker, Tärningar, Dominospel, 
Schack- Räf- och andra sorters spel. 
 

Texten är hämtad ur Almanach för året 1869, utgiven av C. A. Kindwall, 
Varberg. Tyvärr finns det inga prisuppgifter på kortlekarna. Råttpulver kunde 
man få för 50 öre, och lösnummerpriset för en tidning var 6 öre. Men vad 
kostade egentligen en kortlek ? 
 



Enligt annons i Aftonbladet 1856 sålde Frithiof Åberg, som nyligen etablerat sig 
på spelkortsmarknaden, ett gross spelkort för 100 Rdr Rgs. 
 

I en Pris-kurant från Lithografiska Aktie-bolaget, Norrköping, 1860, som finns 
på Norrköpings Stadsbibliotek, kostar Finaste Spelkort 120 Rdr pr Gross. I en 
annan prislista på Nordiska Museet har priset 1876 stigit till 200 Rdr per gross. 
 

Till en början var det kryddkramhandlarna och hökarna, som sålde spelkort. 
Också boklådorna kom snart in i bilden. Under 1870-talet såldes ostämplade 
kortlekar i handelsbodarna under kodorden ”Garibalditvålar” eller ”ABC-
böcker”. 
 
Kryddkrämare eller kryddkramhandlare  
är en äldre yrkestitel på specerihandlare betecknande en person som 
handlade i kryddor och ägde rätt att sälja torrvaror som 
exempelvis kaffe, mjöl, socker, salt och andra varor 
som porslin och tidningar. 
 
Hökare 
äldre benämning på detaljhandlare (i synnerhet i livsmedel), vilken 
förestod ett hökeri (hökarbod). Ordet kan eventuellt härledas 
från fornsvenskans huka; mångla, men är av omtvistat 
ursprung. Kognater med snarlik betydelse finns även i modern danska, 
nederländska och engelska.[1] 

Källa: Wikipedia 

 

 

Elisabeth Larsson bakom disken i hökeriet på 1920-talet. Foto ur Kulturens arkiv Skåne. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yrkestitel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Speceriaff%C3%A4r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Krydda
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaffe
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6l
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumklorid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porslin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Detaljhandel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livsmedel
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6keri&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fornsvenska
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nglare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognat_(lingvistik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6kare#cite_note-1


Kommer ni ihåg? 

Hittade detta i min dator från 1999! 

JULSKINKAN 
Härnö BS skinktävling över tre omgångar är avgjord. I div I segrade Per 

Ågebrant som två kvällar spelat med Georg Bratell och en kväll med Ove 

Bylund. Dessa herrar vann överlägset efter platssiffrorna 3:a,1:a och 1:a. I div II 

vann Ulla Granath-Gösta Lundberg och i div III segrade Ingrid Sjöblom i par med 

Stina Engblom.  

ETT STORT GRATTIS TILL SAMTLIGA PRISTAGARE ! 

Härnö BS, slutställning 

Div I 

1. G Bratell – P Ågebrant  187,4 

2. G Persson – J Pettersson 171,6 

3. T Fransson – K-E Nordlund 169,2 

4. I Dellenlöv – Y Althin  165,3 

5. T Lindqvist – A Nordin  159,1 

6. K Jonsson – O Larsson  157,0 

Div II 
1. U Granath – G Lundberg  165,6 

2. A-M Haglund – I Olsson  159,7 

3. A-M Höglund – H Bergman 153,4 

4. G Gundborg – S Berglund 152,3 

5. M Nilsson – P Augustinsson 151,5 

6. Å Eriksson – Å Hansson  148,9 

Div III 
1. I Sjölund – S Engblom  168,8 

2. G Nordlander – M Köhn  153,4 

3. S Engberg – C Nordin  152,8 

4. J-O Nordberg – N Tjernberg 145,5 

 

Slut för denna gång. Med vänlig hälsning Johan 


