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Dragning i Nordiska museets konst- och industrilotteri januari 1886, troligen 
i museets lokaler på Drottninggatan 68. Flickorna med förbundna ögon kom 
från Klara barnhem, deras uppgift var att dra vinstlotterna ur tombolahjulen. 
G.A. Broling, Ny illustrerad tidning 1886. Foto-. Nordiska museet.



Ett hus på lotteriets grund

CECILIA HAMMARLUND-LARSSON är intendent vid Nordiska 
museet med ansvar för bl.a. museets historia.

»SKALL MAN FÖR ett sådant företag få använda dylika slippriga 
medel?« Frågan ställdes av Sixten Gabriel von Friesen, ledamot av 
riksdagens andra kammare, i en riksdagsdebatt den 5 april 1900. 
Företaget han syftade på var uppförandet av Nordiska museets 
byggnad på Djurgården och de slippriga medlen ett penninglotteri. 
Ämnet för debatten var egentligen frågan om en höjning av det 
årliga anslaget till museets verksamhet, från 25 000 till 50 000 kr. 
Men debatten kom till delar att handla om det lämpliga eller snara
re olämpliga i att finansiera museibygget med hjälp av intäkterna 
från ett penninglotteri. Nordiska museet hade i början av 1898 er
hållit Kungl. Majt:s tillstånd att anordna ett penninglotteri för just 
detta ändamål. Den första dragningen hade ägt rum i oktober sam
ma år. Två år senare hade museet nu fått tillstånd till att anordna 
ytterligare ett. Detta väckte debatt.

Att locka till spel var att driva på »spelpassionen«, som lektor von 
Friesen uttryckte det, något han ansåg vara moraliskt förkastligt. 
Att använda penninglotteri för ett kulturellt och »fosterländskt« 
ändamål var att »sätta en fläck« på museet, hävdade han och fort
satte: »Ju större och ädlare ett företag är, desto vigtigare är det, att 
rätta och ädla medel användas för dess befrämjande, och jag kan
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icke vara med om att penninglotterier äro ett sådant ädelt medel. 
De äro slippriga medel.«

Nu gällde debatten egentligen inte penninglotterier eller deras 
eventuella fördärvlighet, men några av riksdagsledamöterna tviv
lade på att lotterimedlen i detta fall enbart skulle komma att bru
kas för nybyggnationen utan att de också kunde komma att använ
das till museets löpande verksamhet. Och om det senare var fallet, 
varför skulle då museet också erhålla årliga statliga anslag till sin 
verksamhet? von Friesen och hans meningsfränder hade dock inte 
behövt oroa sig över den saken. I det tillstånd museet fått för att 
anordna ett penninglotteri angavs att medlen endast fick använ
das för byggnadsverksamheten, de skulle därför föras till museets 
särskilda byggnadsfond. Men frågan om Nordiska museets pen
ninglotteri väckte uppenbarligen starka känslor hos en del av kam
marens ledamöter.

Penninglotteriet 1898 var inte museets och dess grundare Artur 
Hazelius första försök i lotteribranschen. Redan på 1870-talet 
hade han anordnat lotterier för att samla medel till museets bygg
nadsfond. Men dessa hade varit av en annan typ, så kallade varu- 
lotterier. Lotteriet 1898 var det första penninglotteriet till muse
ets fromma. Lotteri hade vid denna tid varit förbjudet i Sverige i 
nästan femtio år. 1841 hade riksdagen fattat beslut om ett total
förbud. Skälet var lotteriernas »moraliska vådor«. Landets invåna
re skulle inte lockas till spel och dobbel. Inte lockas att tro på fru 
Fortuna.

Lotteri - ett förbjudet spel
Lotteri har en lång och intressant historia, ända tillbaka i antiken. 
Det första lotteriet i modern mening förefaller ha anordnats i 
Nederländerna på 1490-talet. Detta var lotterier med kontant- 
vinster. Härifrån tycks denna speltyp ha spridit sig till Norden. 
Under 1500- och 1600-talen fanns en skepsis hos stat och myndig
heter gentemot lotterier och spel. Trots detta kunde särskilda 
tillstånd utfärdas för lotterier vars syfte var att skaffa medel till
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byggnadsverksamhet eller välgörenhet. I Karlskrona anordnades 
1757 ett lotteri med offentlig dragning. Bakgrunden var att medel 
behövdes dels till att bygga färdigt kyrkan, dels till att uppföra en 
skola. Denna typ av lotteri skulle komma att följas av flera med 
liknande syften.

Ett av de mer omskrivna lotterierna i Sverige var Nummerlotte
riet som Gustaf III gav tillstånd till 1771. Det var här som Carl 
Michael Bellman under en tid innehade en sekreterartjänst. Över
skottet skulle tillfalla staten men 500 riskdaler skulle i varje drag
ning gå till fem giftasvuxna flickor ur allmogen »till uppmuntran 
för giftermål och folkmängdens ökande«, ett tämligen udda ända
mål för ett lotteri.

Då penninglotterier och andra lotterier förbjöds i Sverige 1841 
hade redan förbud införts i en rad länder: i England 1826, Belgien 
1830 och Frankrike 1836. Skälet angavs vara lotterispelens för
därvliga inflytande. I synnerhet när den fattigare delen av befolk
ningen lockades att spela bort sina ringa medel. I Sverige, liksom i 
flera andra länder, kunde man dock få särskilda tillstånd att ordna 
lotterier med välgörenhet som syfte. Men det fick inte vara pen
ninglotterier, alltså lotterier med vinster i reda pengar, utan i stäl
let varulotterier, lotterier vars vinster bestod av till exempel konst 
eller andra eftertraktade föremål.

1896 blev en vändpunkt. Då gav staten ett nybildat bolag med 
namnet Lotteriexpeditionen rätt att anordna ett penninglotteri 
för att få in medel till ordnandet av den stora Konst- och industri
utställningen i Stockholm året därpå. Detta ledde till ett stort 
intresse bland institutioner, intresseorganisationer och föreningar 
för att söka tillstånd till egna lotterier, Nordiska museet var en av 
dessa. Men museet fick inte något tillstånd detta år utan fick vänta 
till 1898. Hazelius fick inte plats på »Lotteri-linien«, som karika
tyrtecknaren framställde det i Söndags-Nisse i juli 1895. Beslutet 
att tillåta penninglotterier väckte debatt i pressen där åtskilliga ut
tryckte farhågor för lotteriets negativa, ja, rent skadliga verkning
ar. I tidningen Norra Skåne stod att läsa den 16 juli 1895: »Om den 
moraliska verkan, som ligger i uppammandet af ett lotteriväsen,
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som vänjer folk vid att lägga sina besparingar i bedrägliga lottsed
lar, behöfva vi icke tala. En statsstyrelse som tagit sparbanksvä- 
sendet om hand torde nog betänka sig, innan den leder småbespa- 
ringarnas ström från sparbankerna in i så otäta behållare som de 
stora penninglotterierna.«

Det skulle senare komma att anordnas fler penninglotterier med 
syftet att dra in medel till offentliga byggnader i huvudstaden, som 
Operan (1898), Dramaten (1908) och Stockholms stadion (1912). 
1939 övertogs bolaget Lotteriexpeditionen av staten.

En byggnadsfond
Redan några få år efter att Artur Hazelius grundat Nordiska muse
et 1873 började han verka för att skaffa den hastigt växande mu
seisamlingen större och mer ändamålsenliga lokaler än de invid 
Drottninggatan som han hyrde för museets räkning. Han önska
de också ge föremålen och utställningarna en arkitektoniskt vär
dig inramning. Att detta skulle bli kostsamt förstod han. Varifrån 
skulle pengarna komma? Hazelius inrättade en särskild byggnads
fond för museet 1876. Till fonden fördes gåvor och inkomster från 
basarer och lotterier. Därefter redovisades fondens ekonomiska 
ställning varje år i verksamhetsberättelsen som en särskild post. 
Tolv år senare, den 24 oktober 1888, kunde Hazelius själv ta det 
första spadtaget på tomten ute på Djurgården. Byggnadsfonden 
hade nu vuxit till drygt 400 000 kr, visserligen inte tillräckligt för 
att finansiera hela bygget men ändå för att Hazelius skulle våga sig 
på att påbörja schaktningsarbeten för grunden. Dessutom krävde 
byggnadslovet från 1883 att bygget måste påbörjas inom fem år. 
Det skulle ta nästan två decennier att få museibyggnaden helt klar 
och byggnadstiden kom att kantas av ekonomiska bekymmer. Lös
ningen på många av dessa problem blev lotterimedel.
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»Konduktören: Här finns ingen plats för doktorn, vagnen är alldeles full. Om jag tar med 
mig fler passagerare far jag polisen på mig.« Doktorn som inte får komma med är Artur 
Hazelius som 1895 ansökt om tillstånd för ett penninglotteri, men fått avslag. En annan 
som fick avslag var Artur Thiel, utställningskommissarie för industridelen av den planera
de Konst- och industriutställningen 1897. Denna utställning skulle delvis finansieras av ett 
lotteri och Thiel skulle därför så småningom ändå få komma med på spårvagnen. Vagn
ens förare, Gustaf Tamm, är överståthållare i Stockholm och den bestämde konduktören 
finansminister Claes Wersäll. På bänken bakom föraren sitter två små omhuldade premie- 
obligationsbarn. Premieobligationerna var den enda lotteriform som hade varit tillåten 
under tiden med lotteriförbud. Ur Söndags-Nisse 1895- Foto: Nordiska museet.
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Tron ej, hvad hoglösheten hviskar till er, att striden år för hög för er 
förmåga, och att den kämpas ut vål er förutan!

LOTTSEDEL:

*8802*

PRIS:
1 KRONA.

ASKA Ml/C

Utlottningen Vinster,
oSanlif kontroll tre monader efter dragningtluttas of-

Ifcro i8Sj in utgång, i tkl och iuIIc, hvar- fendiggörande i Stockholm icke uttagiu.

ränn mf snu

Loterle artistique du Muste du Nord.

Tho lottery of art* of th* Northern Mnteum.
*STLQ\<The lottery of arta of the Norther* Museum.

[I Rmk. 15 Pf.| f ] |0,8o Öst.guid7| |0,7o Holl. guTdi] 11 Mark 40 p7nT| [I Fr. 40 ct. 1 Sh. 2 d. 0,30 Doll.

Lottsedelarna för Konst- och industrilotterierna var elegant utformade. 
Längst ned finns prisuppgifter för försäljning i utlandet. Övre kanten 
pryds av ett citat från Esaias Tegnér (ur Epilog vid Magisterpromotionen i 
Lund 1820), till vänster från Carl David af Wirsén (ur prolog vid Sällskaps
spektaklen å Kongl. Stora Teatern 1Ö79 till förmån för Skandinavisk-etno
grafiska samlingen), till höger en devis av Frithiof Holmgren. Dessa citat 
användes av Artur Hazelius i olika sammanhang, bl.a. som deviser för 
museets årsböcker. Sedlarnas frånsida är täckt med reklam, något som 
drog in pengar till lotteriverksamhet. Foto: Nordiska museet.
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Lotterier, basarer och folkfester
Basarer, »bazarer«, var på modet på 1870- och 1880-talen och upp
skattades särskilt av samhällets bemedlade grupper. Det var ock
så ofta från dessa grupper som arrangörerna kom. Ändamålet var 
ofta social välgörenhet eller stöd till kulturell verksamhet. Basarer- 
na bjöd på underhållning och försäljning av olika varor men också 
på lotterier och tombolor.

Nordiska museet, eller som det då ännu hette Skandinavisk-et
nografiska samlingen, uppmärksammade snabbt tidens stora intr
esse för denna typ av offentliga tillställningar. Det var ett sätt att 
finansiera verksamheten och få ihop pengar till den nya musei- 
byggnaden.
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Den första basaren för museet anordnades i Stockholm 1877, 
alltså ett år efter det att byggnadsfonden inrättats. Den följdes av 
ytterligare en basar två år senare. Under 1880-talet anordnades två 
större basarer i Börshuset i Stockholm. 1884 och 1885 arrangera
des basarer, konserter, soaréer, sällskapsspektakel och folkfester 
också på en lång rad andra orter. Alnarp, Skänninge, Karlskrona, 
Södra Vi, Arvika, Hedemora, Smedjebacken, Rättvik, Gävle, Sunds
vall och Piteå är bara några av de många platser som omnämns 
i museets årsredogörelser. Det var ofta fantasifulla arrangemang, 
ordnade av museets entusiastiska tillskyndare runt om i landet. 
Artur Hazelius hade ett omfattande kontaktnät som nu var till stor 
nytta inte bara för föremålsinsamling utan också för festarrange
mang. Man kan på goda grunder påstå att Nordiska museets bygg
nad uppfördes med ekonomiskt stöd från hela Sverige.

Vid basarerna i Stockholm såldes lotter med ett stort utbud av 
varor som vinster, någon gång kunde vinsten också utgöras av en

Basaren
för

Shndimisk-Etncgraiiska Samlingen
1879.

£ett»e9«I
till det lotteri, som med vederbörligt tillstånd skall ega rum 

dels å efter basaren öfverblifna saker, dels* ock å så
dana, som först efter basaren inflyta.

M 9528
Pris: 1 krona.

St atu/ra ridan!

Vid basarerna för 
Skandinavisk-etno
grafiska samlingen 
(senare Nordiska 
museet) var lotterier 
ett vanligt inslag. Efter 
basarerna ordnades 
lotterier på de varor 
som inte blivit sålda. 
Foto: Nordiska museet.
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middag på en av stadens förnämare restauranger. När basarerna 
var avslutade hade ibland en del varor blivit över. Det hände att 
museet även efter basarerna fick ta emot gåvor av saker avsedda 
att säljas på basarerna, alltså försenade gåvor. På dessa överblivna 
varor och försenade gåvor ordnades särskilda lotterier. På en lott
sedel från 1879 finns följande formulering: »Lottsedel till det lot
teri som med vederbörligt tillstånd ega rum dels å efter basaren öf- 
verblifna saker, dels ock å sådana som först efter basaren inflyta.«

Akvareller, pianinon, nipperskrin och yllefiltar
I början av februari 1884 publicerar museet information om att 
man planerar två omfattande varulotterier, ett »konstlotteri« och 
ett »industrilotteri«. Under året skedde insamling och inköp av vin
ster. Det var naturligtvis av betydelse att få så många vinster som 
möjligt som gåva, men museet satsade också avsevärda summor 
på inköp av varor lämpliga som vinster. Vinsterna ställdes från och 
med den 18 juli ut i åtta rum i museets lokaler på Drottninggatan 
68. Detta var ett sätt att göra reklam för lotteriet men även ett sätt 
att sporra till att skänka vinster till lotteriet. De flesta gåvor kom 
från givare i Sverige men museet fick även ta emot donationer från 
utlandet. I Stockholms Dagblad kunde man läsa att »antalet gåfvor 
från främmande land är rätt betydligt«. Lottsedlarna, som trycktes 
under 1884, hade en elegant utformning och pryddes med muse
ets emblem. Tre symbolmättade, litterära citat var tryckta utmed 
kanterna. Priset var 1 krona och lotterna såldes i museets lokaler 
på Drottninggatan 71 men även i stadens boklådor och tobaks
affärer. Ute i landet såldes lotterna genom särskilda ombud, vilka 
erhöll 10 procent i provision på lottsedlar och dragningslistor samt 
20 procent vid försäljning av vinstförteckningar. Att lotterna även 
var avsedda att säljas i utlandet framgår av lottsedlarnas prisupp
gifter i olika valutor.

Utlottningen, eller dragningen, skulle ske under offentlig kont
roll före 1885 års utgång. Så skedde också, även om dragningen 
inte kunde klaras av helt under året. Också den första veckan av
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i886 behövde tas i anspråk. Hur dragningen gick till finns skildrat 
i tidningsreportage. I Tidning för Wenersborgs stad stod följande att 
läsa den 11 januari 1886: »Den egentliga dragningen eller uppta
gandet af lotterna ur de väldiga hjulen har verkstälts af flickor från 
Klara barnhem med förbundna ögon. Dragningslistorna kommer 
att tryckas och sändas ut.« Ny Illustrerad Tidning publicerade sam
ma månad en framställning av lottdragningen (se bild). Dragning
en pågick i över en vecka och övervakades av kontrollanter utsed
da av Överståthållarämbetet. Allt som allt var drygt 30 personer 
sysselsatta med att sköta dragningen. Att engagera minderåriga, 
föräldralösa barn från barnhem som lottdragare var för övrigt en 
tradition från 1700-talets nummerlotterier där barn med förbund
na ögon fick dra lotterna vid de offentliga dragningarna.

Trots att det måste ha inneburit en ansenlig ansträngning att an
ordna och organisera dessa två omfattande lotterier drog sig inte 
museet för att redan två år senare anordna nya lotterier av samma 
typ. Även denna gång var lottpriset 1 krona. I Konstlotteriet var lot
ternas antal nu 100 000 och vinsterna 10 000. I Industrilotteriet 
65000 lotter och 6500 vinster, alltså 10 procents vinstchans. 
Tryckta instruktioner skickades ut till ombuden med uppgifter 
om bland annat provisionens storlek, hur lotterna skulle distri
bueras och om sista försäljningsdag. Likaså fanns, uppenbarligen 
på förekommen anledning, upplysningen att »Ombuden få icke 
på museets bekostnad låta införa annonser i ortens tidningar». 
Förteckningar över »hufvudvinster« i de båda lotterierna publi
cerades och såldes för 25 öre. Denna gång ställdes vinsterna ut på 
Drottninggatan 68, nu krävdes hela 15 rum som utställningsyta. 
Det kostade 25 öre att besöka utställningen av vinster. Dragningen 
inleddes den 31 december 1886 och tog även denna gång en vecka i 
anspråk och sysselsatte ett stort antal personer, däribland de stat
liga kontrollanterna, museets kvinnliga amanuenser och museets 
vaktande dalkullor. För att säkerställa lugn och ordning fanns ock
så ordningsmakten representerad genom ett par poliskonstaplar.

Bland vinsterna i Industrilotteriet märks kandelabrar från Gus- 
tafsbergs porslinsfabrik, en »Buffet af ek, prisbelönad med silfver-
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Till nyårsgåfva! Till nyårsgéfval

Dies IÄ LH

Lotter
till

Nordiska museets
båda lotterier
säljas fortfarande

i museets särskilda afdelningar, ivinst- 
utställuingslokalen, »ti 68 Drottninggatan; 
i bokhandeln och i cigarrbutiker samt t 
Nordiska museets expedition, Drottning
gatan 79.

Dragning den 31 Dec. Pris 1 krona Vinstförteckningar å 25 öre.
Beqvimtioner från landsorten emottagas ända till nyårs

afton.
Fritt tillträde till yinstutställningen.

Märk, att dragningsdagen nalkas! (9085)

Det gällde att sälja så många lotter som möjligt. Annons ur dags
tidning för museets lotterier 1886. Foto: Nordiska museet.

medalj i Malmö, ett pianino från August Hoffmans pianofabrik, 
vaser från Rörstrands porslinsfabrik, bakelsefat av nysilver från 
silversmeden Braese, damastdukar från Almedahls väverier, kulör
ta helyllefiltar från Stockholms yllefabrik, en hästräfsa från Hälle
fors styckebruk, en assuransspruta från Lundin & co och krocket- 
spel i låda från Gemla leksaksfabrik. Vinstutbudet var med andra 
ord mycket blandat. Vinsternas värde varierade från 2 till 1500 kr.

I Konstlotteriet kunde man detta år bli lycklig ägare till konst
verk värda alltifrån 2 till 3000 kronor. Där fanns oljemålningar, 
akvareller, pasteller, skulpturer samt gravyrer och etsningar. Flera 
välkända konstnärer var representerade, som Otto Hermelin, 
Severin Nilsson, Jakob Hägg och Jenny Nyström. O. Vergelands 
oljemålning »St Hans Aften« var den vinst som åsatts det högsta
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värdet. Jenny Nyströms målning »Dante och Vergilius, kopia ef
ter Delacroix« ansågs vara värd 500 kronor mindre. Bland de lägre 
vinsterna fanns ett grafiskt blad föreställande Axel Oxenstierna 
värt 20 kr.

Värderingen av vinsterna i lotterierna tycks ha vållat en del be
kymmer redan vid det tidigare lotteriet. Förmodligen var det för 
att motverka kritik och stävja diskussionen som Artur Hazelius 
kommenterade detta särskilt i det tryckta informationsbladet. Han 
framhöll att det inte var museets eller lotteriets egna tjänstemän 
som satte värdet på vinsterna. Var de inköpta var det inköpspriset 
som gällde. Rörde det sig om gåvor var det givaren som hade satt 
värdet. Särskilt huvudbry vållade värderingen av vinsterna i Konst
lotteriet. »Det är i synnerhet i fråga om konstverk, som prisen plä
ga anses vara för högt upptagna. Men det är endast i få fall man 
ens kan ifrågasätta en ändring. Konstnären bör ha någon rätt att 
fordra, att hans uppskattande af sitt arbete icke missaktas.« Kan
ske var det dock inte så mycket konstnärernas självaktning som 
museet tänkte på utan mera på lotteriets rykte och status.

Det påpekades särskilt att det inte skulle förekomma lika många 
bokvinster som i de tidigare lotterierna. Museet hade fått klago
mål över de många böckerna, böcker som vinnarna inte alltid fann 
intresseranta.

Till tröst för de som inte vann på sina lotter meddelades att 
»hvarje lottsedels innehafvare eger att, om ingen vinst på densam
ma utfaller, använda honom såsom inträdeskort vid ett besök af de 
vanliga förevisningstiderna under loppet af år 1887 i Nordiska mu
seets hufvudavfdelning, nr 71 Drottninggatan i hvilken afdelning 
inträdesafgiften, utom för barn och tjänstefolk, eljest är 50 öre«.
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v -ntet lotteri för Nordiska 
muséets räkning!
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Doktorn:
Hvad, får det icke bli ett lotteri,
Boua jag så gerna ville arrangera?! —
Men på affärer tänka mycket vi,
dock ej det ringaste på skoj och hambng.

Får här ej lottas just som man nu vill, 
skall allting bli så rysligt rent och ärligt, 
att icke mer det ens får finnas till 
en vackert tryckt och treflig »lottasedel»?!

Och dock jag skulle nu begagna mig 
af rätta Ögonblicket, som jag trodde.
Men det just icke vackert artar sig: 
i skrinet kryper hela lotteriet.

Det var för mig ej någon lycklig lott, 
men jag på gammal lycka ändock trodde ... 
Med Uddman vill jag likväl säga: godtl 
Jag får väl reda mig förutan lotten.

Karikatyrteckning från 1895 som syftar 
på att Artur Hazelius fick nej på sin 
första ansökan om att få ordna ett 
penninglotteri. Foto: Nordiska museet.
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Lottsedel till första dragningen i Nordiska museets penninglotteri 1898. Foto: Nordiska museet.

Penninglotteriet
De många basarerna och folkfesterna tillsammans med lotterier
na gav ett ordentligt tillskott till museets byggnadsfond, uppemot 
260000 kr. Det största ekonomiska tillskottet kom dock genom 
det penninglotteri museet fick tillstånd att anordna 1898. Det var 
detta penninglotteri som väckte anstöt i riksdagens andra kam
mare. Lotteriet hade sex dragningar mellan 1898 och 1901. Varje 
dragning hade 90 000 lotter och lottpriset var 10 kr. Vinstsum
man var 540 000 kr per dragning. Lotteriet blev mycket populärt 
och alla lotter såldes. I tidningarna kunde man läsa att vid den 
tredje dragningen hade en rättare på en gård i Hedemora vunnit
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högsta vinsten, 50000 kr, och en tjänsteflicka i Stockholm den 
nästa högsta vinsten om 10 000 kr.

Tilläggas kan, att även om museet inte fick något lotteritillstånd 
i samband med den stora Konst- och industriutställningen 1897, 
kom det ändå att dra viss ekonomisk nytta av utställningslotteriet 
och av själva utställningen genom att den norra delen av musei- 
byggnaden, som då stod klar, lånades ut till den stora utställningen 
liksom en provisorisk södra del. I gengäld bekostade utställnings- 
kommittén en del byggnadsdetaljer och även grundläggningsarbe- 
tet för den södra delen av museibyggnaden.

Ett kostsamt hus
Den summa som brukar anges som den totala kostnaden för upp
förandet av Nordiska museet på Djurgården är 3,4 miljoner kronor. 
Av dessa kom åtminstone två tredjedelar från lotteriverksamheten. 
Till detta kom inkomsterna från de många basarerna, folkfesterna 
och soaréerna. Också kontanta medel skänktes till museets bygg
nadsfond. Nordiska museets praktfulla byggnad, uppförd i gedig
na material och rik på utsmyckning och dekor, hade förmodligen 
aldrig blivit uppförd om inte så många enskilda hade bidragit med 
arbete, fantasi, gåvor och varit så förtjusta i att köpa lotter. Viljan 
att stödja Artur Hazelius och hans museum var stor och drömmen 
om att vinna på lotteri hade lockat många. Många kunde kvittera 
ut vinster men den allra högsta vinsten gick till Nordiska museet 
som 1907 kunde flytta in i sin nya byggnad.

Museets grundare fick dock aldrig se museibyggnaden färdig. 
Artur Hazelius avled pingsthelgen 1901. Då stod den norra delen 
av museet färdig och den södra delen var påbörjad. Detta kunde 
han se från sin bostad på Skansen, det friluftsmuseum han grundat 
1891 och som även det hade folkfester och tombola på program
met. Men det är en annan historia.
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