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Spelplatser

Bildtexter av GÖRAN wessberg som har arbetat på Tips
tjänst/Svenska Spel och är f.d. professor vid lotterifakulteten vid 
Pekings universitet. Styrelsemedlem i Vänföreningen 1994-2011 
och då även redaktör för medlemstidningen Artur.

Från 1996 kom idrotts
rörelsen att få pengar 
från en helt ny spel
form. Spelautomaterna 
marknadsfördes under 
namnen Jack och Miss 
Vegas. Automater hade 
funnits ett antal år på 
l970-talet men förbjöds 
1979 när det visade sig 
att de ledde till oönskat 
spelbeteende. Nu skulle 
Vegasmaskinerna bara 
finnas på krogar och 
pubar med utskänk- 
ningstillstånd och ha 
en åldersgräns på 18 år. 
Foto: Tipstjänst AB.
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Penninglotten finns kvar ännu 2014 och saluförs nu hos spelombuden. Men den 
för en tynande tillvaro, utkonkurrerad av bl.a. Tipset. Tipset kom från Liverpool 
och började lanseras privat och illegalt av flera idrottsklubbar på 1920-talet.
Det legaliserades och kanaliserades 1934 när ett privat konsortium fick tillstånd 
att starta Tipstjänst, dock under mycket strikt kontroll: ingen marknadsföring, 
åldersgränser och tidvis ransonering av kuponger hos en växande ombudskår, 
som framför allt bestod av tobaksaffärer. Ingenting kunde stoppa Tipset, särskilt 
som idrotten blev alltmer beroende av överskottet från tippandet och antalet 
tipsombud steg till långt fler än lOOOO på 1940- och 50-talen. Ombuden blev 
populära mötesplatser där den aktuella tipsomgången diskuterades flitigt, inte 
minst med hjälp av de spelbilagor som framför allt kvällstidningarna började 
publicera. Och naturligtvis tippades det på arbetsplatser. Foto: Tipstjänst A B.
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Efter förbudet 1846 dök det tid efter annan upp propåer om att tillåta interna
tionella kasinon i Sverige. En blygsam inofficiell början gjordes 1955 när Bratt- 
systemet upphörde. Då fick vissa hotell och restauranger erbjuda roulettespel 
men med dåliga odds. Riktiga kasinon fick vi genom ett riksdagsbeslut 1999 
och i rask takt öppnades mellan 2001 och 2003 kasinon i Sundsvall, Göte
borg, Malmö och Stockholm. Vid denna tidpunkt boomade också pokern 
(kring 1950 hade det varit mycket poker på arbetsplatser och i parker samt 
på illegala spelklubbar) som dels kunde utövas på kasinona och dels på inter
net. First spin på kasinot i Sundsvall med dåvarande vd:n i Svenska Spel Meg 
Tivéus och finansminister Bosse Ringholm. Foto: Tipstjänst AB.
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Från 1920-talet kunde man återigen satsa på hästar på Sveriges många 
trav- och galoppbanor. Riktig fart på spelandet blev det efter 1974 då Aktie
bolaget Trav och Galopp (atg) bildades för att gynna hästsporten och 
-aveln - samt förstås för att ge en del av vinsten till statskassan. På 1970- och 
80-talen tillkom många varianter på hästspel, som V64, V75 och Dagens 
Dubbel och ännu fler nummer- och idrottsspel som Måltipset, Oddset, Joker 
och Lotto, som ett tag var Sveriges största spel tack vare intensiv marknads
föring och så småningom dragningar sända i tv, där också Tipset fick en 
extra skjuts då Tipsextra lanserades i tv på 1960-talet. Foto: Kanal 75-
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