
 Utdrag ur

FÖR DET 
ALLMÄNNA BÄSTA

Ett kungligt sällskap mellan stat 
och marknad under 250 år

Kungl. Sällskapet Pro Patria 
1766–2016

kungl. sällskapet pro patria och bokförlaget atlantis



2

Från gåvoekonomi till 
rentierkapitalism

Pro Patrias intäkter och samlade tillgångar 1775–2012

martin gustavsson

De stora omdaningarna 
under 250 år

Pro Patrias barnbördshus slog upp portarna i en för-
industriell värld i slutet av 1700-talet.1 Sällskapet 
lyckades inte bara få verksamheten att överleva under 
det traditionella jordbrukssamhällets ”stora omda-
ning” till ett modernt kapitalistiskt industrisamhälle 
under 1800-talet. Därtill förmådde Sällskapet dri-
va barnbördshuset ytterligare hundra år genom det 
moderna samhällets olika ekonomiska och politiska 
utvecklingsfaser. I mitten av 1900-talet, då välfärds-
statliga lösningar inom vård- och omsorgssektorn 
hade minskat utrymmet för filantropiskt drivna för-
lossningskliniker, förmådde Sällskapet dessutom byta 
inriktning på verksamheten och sedan, utan barn-
bördshus, överleva perioden fram till vår egen samtid. 
Sällskapet passar därför utmärkt som studieobjekt för 
en sådan ekonom- och socialhistorisk forskning som 
i ekonomhistorikern och antropologen Karl Polanyis 
efterföljd intresserar sig för långsiktiga utvecklings-
förlopp.2 Jag kommer att använda Polanyis klassiska 

bok från 1944, Den stora omdaningen. Marknadseko-
nomins uppgång och fall (”The great transformation”) 
som referensram och bollplank i min analys av hur de 
ekonomiska förutsättningarna för Pro Patrias verk-
samhet skiftat under perioden 1775–2012.

I boken analyserar Polanyi en rad olika utveck-
lingsfaser, den ovannämnda stora omdaningen under 
1800-talet som resulterade i ett avreglerat industrika-
pitalistiskt samhälle, men också den stora omdaning-
en under första hälften av 1900-talet som ledde fram 
till ett reglerat välfärdskapitalistiskt samhälle. Den 
stora omdaningen i slutet av 1900-talet – av- och om-
regleringarna av ekonomin, tjänstesamhällets födelse 
och industrisamhällets död – kom av naturliga skäl 
inte med i Polanyis analys, eftersom hans bok pub-
licerades 1944. Även den fasen behöver dock tas med 
när Pro Patrias långa ekonomiska och sociala histo-
ria ska friläggas. Det övergripande syftet med under-
sökningen är att dels utreda Pro Patrias ekonomi och 
dels relatera den till övergripande trender inom sam-
hällsekonomin.
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disposition och vägledande 
forskningsfrågor

Pro Patrias ekonomi undersöks i två led. Först med 
kartläggande studier över sammansättningen av, och 
storleken på, Sällskapets disponibla inkomster (del ett 
till två nedan), därefter med fördjupande studier av 
förmögenheternas uppbyggnad och förvaltning (del 
tre till fyra). Den materiella grunden för Pro Patrias 
olika verksamheter, det vill säga Sällskapets ekono-
miska handlingskapacitet för filantropisk godhet, står 
följaktligen i fokus på lite olika sätt i samtliga delstu-
dier. De olika aspekterna av resursfrågorna avhandlas 
också i viss mån under olika perioder, beroende på 
det tillgängliga källmaterialets karaktär.3

I den första delen av kapitlet granskar jag alltså Pro 
Patrias samtliga inkomstkällor. Många föreningar 
och organisationer har historiskt utmärkts av att ha 
en ganska komplex finansieringsstruktur, en bland-
ning av externa medel (såsom privata donationer) 
och interna pengar (såsom medlemsavgifter), en mix 
som dessutom förändrats över tid.4

Av vilka intäkter levde Pro Patria? Hur har pro
portionerna mellan inkomstposterna sett ut och för
ändrats mellan 1825 och 2012? Vilka intäktskällor 
har bidraget mest till Sällskapets ekonomi?

I den andra delen utsträcker jag undersökningspe-
rioden bakåt i tiden, samtidigt som jag snävar in 
analysen till att endast omfatta en intäktskälla: gå-
vor. Polanyis analys bygger på antagandet att gåvor 

var en viktig ekonomisk företeelse i förindustriella 
samhä llen, men att deras samhälleliga betydelse se-
dan minskade i takt med att industrialiseringen tog 
fart mot slutet av 1700-talet.5 Det är ett påstående 
som kan prövas för Pro Patrias del eftersom relevant 
material för uppgiften finns bevarat i arkivet för hela 
perioden 1775–2012, det vill säga från den förindu-
striella perioden (som tog slut ungefär 1790) till och 
med den samtida postindustriella epoken (som bör-
jade ungefär 1975). I del två riktar jag också intresset 
mot olika typer av givare rotade i olika samhälleliga 
sfärer. Sällskapets verksamhet utövades visserligen, 
skrev man från Pro Patrias sida i slutet av 1920-talet, 
”i välgörande syfte och utan något väsentligt bidrag 
från stat eller kommun”.6 Men hur stort det påstått 
blygsamma offentliga bidragsstödet (från stat och 
stad) har varit i jämförelse med gåvor och donationer 
från privatpersoner och sällskap (civilsamhället) samt 
företag (marknaden) behöver ändå undersökas.

Minskade gåvorna, i antal och kronor, i takt med 
att det industrikapitalistiska systemet bredde ut 
sig? Utmärker sig några speciella givare, och typer 
av understöd, under olika utvecklingsfaser av 
perioden 1775–2012?

I den tredje delen lämnar jag den generella nivån som 
de ekonomiska undersökningarna av Sällskapets in-
komster och gåvor rört sig på för att borra djupare 
i en del av gåvornas socialhistoria: den som handlar 
om donationer decennierna kring sekelskiftet 1900. 
Jag intresserar mig för vilka sociala grupper som do-
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nerade detta ekonomiska kapital som bildade fonder, 
samt för givarnas bevekelsegrunder, så långt dessa går 
att rekonstruera. Enligt bland andra Polanyis histo-
rieskrivning blev människor mer beräknande i sam-
band med att det traditionella samhället avlöstes av 
ett industrikapitalistiskt. Att försöka uppnå största 
möjliga (ekonomiska) vinst till minsta möjliga kost-
nad blev en dominerande handlingsprincip.7 Gåvor 
– en enkelriktad överföring av resurser från givare 
till mottagare – antogs därför spela en mindre roll i 
kapitalistiska ekonomier, utbyten – en dubbelriktad 
överföring av resurser mellan parter där ingen ska 
gå tomhänt från mötet – en desto större roll.8 Att 
skilja gåvor från byten är emellertid komplicerat då 
många gåvor i praktiken handlar om uppskjutna by-
ten, eftersom gåvans generella logik förutsätter en 
framtida gengåva. Om donatorerna hade en kalky-
lerande hållning, och förväntade sig en kommande 
belöning för visad generositet, eller styrdes av mer 
altruistiska motiv, kan inte beläggas.9 Genom att ut-
reda förekomsten av faktiska gengåvor kan man dock 
få en ledtråd om möjliga bevekelsegrunder; om det 
var vanligt med direkta gottgörelser (som världslig 
makt i form av en styrelsepost i Pro Patria) eller om 
donatorerna snarare kunde förvänta sig indirekta 
gengåvor (socialt erkännande).10 Nu finns det ingen 
anledning att nedvärdera de indirekta gengåvorna. 
Polanyi skiljer på det ekonomiska egenintresset (som 
dominerar i kapitalistiska samhällen) och det sociala 
intresset (som dominerar i förkapitalistiska samhäll-
en) och öppnar upp för möjligheten att det vid sidan 
av det dominerande kapitalistiska systemet kan växa 

fram ekonomiska subsystem där individerna snarare 
är styrda av handlingsmotiv som gällde under förka-
pitalistisk tid.11 Inom sådana enklaver av samhället 
är det sociala intresset av att vinna anseende, och att 
skapa och upprätthålla band till omgivningen fortsatt 
mycket mer accentuerat än det ekonomiska egenin-
tresset av att äga materiella tillhörigheter.12 ”Gene-
rositet premieras så högt i form av social prestige”, 
skriver Polanyi tillspetsat, ”att varje annat beteende 
än yttersta osjälviskhet helt enkelt inte lönar sig”.13 
En ytterligare ledtråd om donatorernas drivkrafter, 
och hur Pro Patria hanterade och premierade dessa, 
kan nås om man undersöker i vilken grad gåvorna var 
villkorade – om givaren med Polanyis ord gjorde Pro 
Patria till sin ”gäldenär” genom att ålägga sällskapet 
någon typ av ”förpliktelse”14 – och i så fall vilken typ 
av motkrav som skrivits in i gåvan.

Vilka sociala grupper donerade pengarna som bil
dade fonder? Var gåvorna förbundna med villkor? 
Delade Pro Patria ut (symboliska) gengåvor åt 
donatorerna? I så fall, vilken typ av gengåvor?

I den fjärde och sista delen zoomar jag ut bilden och 
redovisar hur Pro Patrias totala tillgångar har föränd-
rats över tid. Här uppmärksammar jag också hur Pro 
Patrias ledning tänkte kring, och handhade, olika ty-
per av kapital – fria medel och villkorade pengar från 
donatorer – liksom hur de reagerade på, och försökte 
hantera, en föränderlig omgivning under 1900-talet, 
med ekonomiska hot (som inflation) och politiska 
skiften (som det socialdemokratiska arbetarpartiets 
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intagande av statsapparaten i början av 1930-talet). 
Den sistnämnda aspekten knyter an till en vanlig frå-
ga inom historisk filantropiforskning, nämligen vad 
som händer med handlings- och verksamhetsutrym-
met för välgörenhetsorganisationer när staten och 
kommunen flyttar fram sin positioner.15

Hur har Pro Patrias samlade tillgångar sett ut 
och förändrats under perioden 1825–2012? Hur 
påverkade statliga regleringar, och avregleringar, 
Sällskapets handlingsutrymme och hur analysera
de ledningen den föränderliga omvärlden?

Med bevarat material från år 1775 till vår egen sam-
tid är Pro Patrias arkiv väl lämpat att gräva i när de 
långa historiska linjerna ska lyftas fram. Att ta tillva-
ra på det väldiga källmaterialets möjligheter utan att 
fullständigt gå vilse i arkivet under 238-årsperioden 
1775–2012 innebär samtidigt en utmaning. Under-
sökningen måste så att säga både gå med näsan i mar-
ken och detaljnära referera det otryckta källmaterialet 
(i mitt fall räkenskapsmaterial och protokoll, som i 
stora drag är outforskade) och samtidigt löpande för-
söka lyfta blicken och relatera den lilla berättelsen 
om Pro Patrias intäkter och samlade tillgångar till de 
stora berättelserna om det kringliggande samhällets 
omdaning (för att inte tappa orienteringen och fastna 
på detaljnivån). Ett sådant konststycke blir omöjligt 
utan hjälp av relevanta teorier om samhällets om-
vandlingsprocess under de två sekel som står i fokus. 
Dialogen med Polanyi som redan inletts tjänar det 
syftet i det här kapitlet.

några ord om polanyis begreppsapparat: 
inbäddad, urbäddad, återinbäddad

Jag kommer att använda Polanyis begrepp ”embed-
ded” (inbäddad) på två olika nivåer i det här kapitlet. 
Dels på ”mikronivå”, då jag undersöker i vilken grad 
Pro Patrias ekonomiska beteende, och deras donato-
rers, påverkas – och begränsas – av sociala förhållan-
den och icke-ekonomiska motiv. Det är den vanligas-
te användningen av begreppet bland samhällsvetare 
i dag. Inte sällan görs en sådan analys i polemik mot 
ekonomisk mainstreamteori, som analyserar män-
niskors ekonomiska beteende som i hög grad frikopp-
lat från sociala sammanhang. En undersocialiserad 
ekonomisk aktör (i ekonomisk teori) står här mot en 
socialt inbäddad ekonomisk aktör (i sociologisk te-
ori).16 Dels och framför allt kommer jag att använda 
begreppet på ”makronivå”, i en analys av olika faser 
av samhällsutvecklingen från slutet av 1700-talet 
fram till i dag. Inte bara individer och organisationer 
utan hela ekonomiska system är, enligt Polanyi, djupt 
inbäddade i sociala förhållanden under vissa historis-
ka perioder. Att Polanyi var en historiskt orienterad 
samhällsvetare som även intresserade sig för samhäl-
lelig förändring framstår som särdeles produktivt i 
detta sammanhang.

Det är lätt att hitta exempel i Pro Patrias arkiv som 
visar att Sällskapets ekonomiska aktivitet under stör-
re delen av undersökningsperioden var ”inbäddad” i, 
det vill säga begränsad av, sociala förhållanden. Orga-
nisationens ekonomiska beteende påverkades bland 
annat av följande icke-ekonomiska institutioner:
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❈	 moraliska funderingar om rimliga prisnivåer för 

olika verksamheter (att göra vinst på medaljförsälj-

ning stod inte i överensstämmelse med Sällskapets 

”välgörande syftemål”17, reveny på förlossningspa-

tienter var likaså tabu18),

❈	 föreställningar om rimliga ersättningsnivåer 

för olika typer av aktörer (Sällskapet lånade ut 

pengar till lägre ränta till aktörer som höll på med 

”wälgörande werksamhet”19),

❈	 allmänna tankar om säkerhet och risk (det var 

acceptabelt att placera medel i obligationer men 

inte att göra pengarna ”fruktbärande genom 

placering i aktier”20),

❈	 kulturella värderingar (som att ”oegennyttiga, 

ädla och gagnande gärningar” – snarare än egen-

nyttiga – skulle belönas21),

❈	 fruktan (för att exempelvis äventyra goda rela-

tioner till ”de mera framstående och bemärkta i 

samhället”22 och till andra nätverk man ingick i),

❈	 och, vid sidan av de informella institutioner som 

räknats upp ovan, av formella institutioner, såväl 

offentliga regelverk (om exempelvis permutation) 

som interna reglementen och föreskrifter (som 

placeringsregler och villkorstexter i gåvobrev och 

testamenten).23

Polanyis begreppsapparat kommer alltså delvis att an-
vändas på individ- och organisationsnivå framöver, 
bland annat i en analys av interna placeringsregler och 
gåvodokument. Huvudambitionen är dock att dam-
ma av och ta spjärn emot Polanyis makrohistoriska 
analys. Några fler ord behöver därför sägas om den.

Enligt Polanyi var det ekonomiska systemet i det 
förindustriella samhället försänkt (eller inbäddat) i 
sociala, religiösa och politiska institutioner.24 Att den 
ekonomiska verksamheten kom att utlokaliseras till 
en särskild sfär (bäddas ur det sociala systemet) och 
tillskrivas ett specifikt ekonomiskt motiv i 1800-talets 
industriella samhälle var därför en märklig avvikelse 
från historiska erfarenheter. Priser bestämdes tidiga-
re av tradition (där byten präglade av ömsesidighet 
var centrala) eller politik (där statens omfördelning 
av konfiskerade nyttigheter var utmärkande) snarare 
än av utbud och efterfrågan (och beteendeprincipen 
om att maximera sina penningförvärv).25 ”Lag och 
sedvänja, magi och religion förmådde tillsammans 
individen att rätta sig efter beteenderegler som till 
slut såg till att hon fungerade i det ekonomiska syste-
met”.26 I det framväxande industrisamhället blev det 
till en början tvärtom. Marknader som tidigare bara 
varit bihang till ekonomiska livet kom nu att spela en 
huvudroll, vinstmotivet som aldrig haft någon fram-
trädande plats hamnade i högsätet. I det renodlade 
kapitalistiska marknadssamhället sammankopplades 
de delmarknader som utvecklats – för arbetskraft, 
kapitalvaror och naturresurser – till ett självregle-
rande system.27 Någon yttre hjälp eller inblandning 
behövdes inte, dels styrde ”marknadspriser och inget 
annat än marknadspriser” hela det ekonomiska 
systemet och dels tenderade det ekonomiska systemet 
nu att lägga hela samhället under sig.28 ”Istället för 
att ekonomin är inbäddad i de sociala relationerna är 
de sociala relationerna inbäddade i det ekonomiska 
systemet”.29 Det var svårt att leva i ett sådant samhäl-
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le, regerat av nyckfulla marknadskrafter. Marknadens 
expansion möttes också av en allt starkare motrörelse. 
En rad olika grupper – bönder, arbetare, företagare, 
stadsplanerare – krävde reglerande ingrepp i ekono-
min. Mot slutet av 1800-talet började systemet med 
självreglerande marknader åter infogas (återinbäddas) 
i samhället som helhet.30

Tabell 1 sammanfattar hur Polanyis begrepp in-
bäddning, urbäddning och återinbäddning kan an-
vändas för att mejsla fram olika övergripande faser i 
den stora samhällsomdaningen. Periodindelningen i 
tabellen är anpassad efter svenska förhållanden (jag 
kommer att diskutera den mer utförligt längre fram). 
Utvecklingsförloppet från sent 1700-tal till våra da-
gar kan alltså övergripande sammanfattad tecknas så 
här: det förindustriella traditionella marknadssam-
hället där ekonomin låg djupt inbäddad i en väv av 
politiska, religiösa, släktmässiga, moraliska etcetera 

Typ av marknadssamhälle Utvecklingsförlopp Ungefärliga årtal

Traditionellt (inbäddat) fram till 1790

Urbäddning 1790–1850

Renodlat (urbäddat) 1850–1890

Återinbäddning 1890–1930

Reglerat (inbäddat) 1930–1975

Urbäddning från 1975

beroenderelationer (fram till 1790) undermineras 
under den fas då marknadskrafter sliter sig lösa och 
ekonomin urskilts som en egen sfär (1790–1850); det 
renodlade marknadssamhälle som följer (1850–1890) 
försvagas under den era mot slutet av 1800-talet då 
marknaderna åter börjar infogas i sociala och politis-
ka institutioner (1890–1930); det statligt reglerade 
marknadssamhälle som uppstår därefter (1930–1975) 
undergrävs av en ny avregleringsera mot slutet av 
1900-talet då marknadssfären på nytt börjar bäddas 
ur samhället (från 1975).31 Polanyis tolkningsmatris 
kommer att fyllas med konkreta exempel från Pro 
Patrias arkiv under resans gång. Några handfasta 
hållpunkter för svenska förhållanden kan emellertid 
ges redan nu för att underlätta receptionen av hans 
makroteori:

anmärkning: Periodindelningen, anpassad för svenska förhållanden, baseras på Schön 2001 (som i stora drag, med en viss tidsmässig för-

skjutning, överensstämmer med Polanyis periodisering av brittiska förhållanden).

tabell 1. Illustration av Polanyis resonemang om olika faser i samhällsomdaningen
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År 1846 avskaffades skråväsendet i Sverige. Sådana 
liberaliseringar av marknader utgör exempel på ”ur-
bäddning”.

År 1864 infördes generell näringsfrihet i landet, en 
symbol för av- och omreglering och det ”urbäddade” 
samhället.32

År 1898 bildades Landsorganisationen i Sverige 
(LO). Att olika yrkesgrupper organiserar sig för att 
skydda sig mot frisläppta marknadskrafters nyckfull-
het är ett exempel på ”återinbäddning”.

År 1932 tog det Socialdemokratiska arbetarpartiet 
(SAP) regeringsmakten i Sverige, och behöll den till 
1976. Den politiska epoken 1932–1976 utgör en sym-
bol för det reglerade ”inbäddade” samhället.

År 1985 beslöt Riksbanken att avreglera den svens-
ka kreditmarknaden (novemberrevolutionen). Det är 
ett exempel på ”urbäddning”.33

I det följande kommer Polanyis begreppsapparat 
till användning på både samhällelig nivå och organi-
sationsnivå.34

Pro Patrias samlade 
inkomster 1825–2012

Har Pro Patrias intäkter utvecklats i samklang med 
det kringliggande samhällets ekonomiska och politis-
ka historia, såsom Polanyi tolkar den, eller verkar Säll-
skapets ekonomi vara frikopplad från större sociala 
sammanhang? Jag börjar med att redogöra för hur Pro 
Patrias olika inkomstkällor har sett ut och förändrats 
mellan 1825 och 2012 innan jag svarar på den frågan.

från gåvor och ledamotsårsavgifter 
till ränte- och aktieintäkter

Enligt Pro Patrias sekreterare Thorvald Engelhart, 
som skrev en historik över Pro Patria 1901, finansie-
rades sällskapets verksamhet av fyra typer av medel 
under 1800-talet. För det första bidrag, för det andra 
räntan av sitt (delvis donerade) kapital, för det tredje 
ledamotsårsavgifter och för det fjärde avgifterna från 
barnaföderskor.35 Engelhart exkluderade ersättningar 
för de belöningsmedaljer Sällskapet delade ut, en fem-
te intäktskälla. Tjugo år efter det att Engelhart skrivit 
ner sina betraktelser hade ledamotsårsavgifterna för-
svunnit. Pro Patrias barmhärtighetsstiftelser ”drifvs 
förmedelst donationer”, hette det år 1923, ”för vissa 
sjukplatser en måttlig patientafgift samt kollekt- och 
andra dylika medel”.36 När barnbördshuset stängdes 
1952 försvann även patientavgifterna, kollekten och 
de ”dylika” bidragsmedlen (årliga understöd från All-
männa Barnhuset, Medicinalstyrelsen och Patriotiska 
Sällskapet). En sjätte nygammal inkomstkälla tillkom 
när det gamla barnbördshuset hyrdes ut som kontor 
1952–1979 (Pro Patria bokförde även hyresmedel 
bland inkomstposterna i början av perioden; bland 
annat för en mellan 1818 och 1878 uthyrd ”wagnbod” 
på gården). Inkomster från aktieutdelning började 
slutligen bokföras år 1958. Figur 1 (som liksom övri-
ga diagram finns i bildark 2) illustrerar de sju nämnda 
inkomstkällornas procentuella bidrag till Pro Patrias 
totalt redovisade intäkter under olika perioder.37

Pro Patrias något ryckiga väg från ett filantropiskt 
och föreningsdrivet barnbördshus till ett privat av-
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giftsfinansierat förlossningssjukhus träder tydligt 
fram i figur 1: betydelsen av inkomster i form av 
gåvor och bidrag (röda fält) samt ledamotsårsavgif-
ter (ljusblåa fält) minskar över tid – och försvinner 
– medan betydelsen av patientavgifter (mörkblå fält) 
ökar kraftigt. I figur 1 framträder patientinkomster-
na som en stor blå svallvåg som sköljer in och sköljer 
bort betydelsen av andra finansieringskällor.38 De ut-
gjorde blott cirka 15 procent av Pro Patrias totala in-
täkter under 1800-talets första hälft men 90 procent 
vid tiden då andra världskriget bröt ut, och cirka 80 
procent under 1940-talet. 

Den inslagna marknadsvägen till trots hade inte 
Pro Patria börjat tänka som ett renodlat företag. Att 
läkarna ännu på 1920-talet arbetade ideellt utan lön 
är ett exempel som pekar i motsatt riktning.39 Att 
Sällskapet år 1914 valde att upphäva ledamöternas 
skyldighet att erlägga årsavgift är ett annat (jämför 
ljusblå fält i figur 1). Snarare än att maximera ekono-
misk vinst strävade Sällskapet alltjämt efter att max-
imera socialt anseende. Sällskapet var för sitt renom-
mé beroende av att ha ”rikets högst uppsatte och mest 
bemärkte män af alla stånd” som ledamöter. Den 
gruppen hade emellertid ”helt naturligt” börjat av-
böja förfrågningar om medlemskap eftersom de blev 
uppvaktade av så många ”ordensinrättningar, säll-
skap och samfund af hvarjehanda slag, af hvilka vårt 
tidehvarf öfverflödar” att de vare sig hade social tid 
för alla föreningar eller ekonomisk lust att ”öka sum-
man af årsafgifter, som de redan iklädt sig”. Bättre då 
att försöka locka gruppen till sig genom att slopa av-
giftstvånget. Den ekonomiska förlusten borde ”vara 

föga kännbar” och mer än väl kunna uppvägas av det 
mer symboliska värdet som ”en talrikare anslutning 
till Sällskapet” av dessa ”de mera framstående och 
bemärkta i samhället” skulle innebära.40 En ekono-
misk nyttoaspekt fanns dock insmugen i en bisats: 
”utsigten att bland en större samling intresserade 
ledamöter lättare finna personer, som kunna känna 
sig manade att offra någon gåfva till förstärkande av 
Sällskapets för välgörande och allmännyttiga ända-
mål afsedda fonder eller åtminstone att deltaga i Säll-
skapets sammanträden”.41 Sällskapet verkade stå och 
vackla mellan ett traditionellt socialt och ett modernt 
ekonomiskt tänkande under perioden 1890–1930, då 
industrisamhället bröt igenom i full skala i Sverige.

När det kommer till förlossningsvård vägde det 
ekonomiska tänkandet allt tyngre, det sociala lättare. 
I början av 1930-talet framträder Pro Patria i figur 1 
som en renodlad marknadsaktör. Nu stod Sällskapet, 
med ett nyöppnat barnbördshus på Thorildsplan, helt 
utan bidrag från staten och civilsamhället (det röda 
fältet har försvunnit ur figuren) och med cirka 80 pro-
cent av intäkterna från patientavgifter (se mörkblått 
fält). Att Pro Patria gav sig långt ut på marknaden 
och sålde förlossningsvård under dessa decennier, då 
den skattefinansierade vården expanderade, fick sto-
ra konsekvenser. Den inslagna marknadsvägen ledde 
in i döden för dess barnbördshus, eftersom gravida 
kvinnor kunde få lika bra eller bättre vård på offent-
liga sjukhus i början på 1950-talet, men till ett lägre 
pris.42 Socialt sett hade Sällskapets barnbördshus haft 
lättare att motivera sin existens om det förblivit en 
ideell institution i civilsamhället. Ekonomiskt sett 
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verkar det dock ha varit ett ohanterligt projekt. Jag 
återkommer till frågan om Pro Patrias ekonomiska 
kalkyler under 1920-talet och deras ganska irriterade 
politiska diskussioner med Stockholms stad i det av-
slutande blocket.

Barnbördshuset stängdes den 1 januari 1952. Ge-
nom att hyra ut de gamla sjukhuslokalerna skaffade 
sig Sällskapet snabbt nya ekonomiska muskler (se det 
gröna fältet till höger i figur 1) som gjorde en fortsatt 
existens inom civilsamhället möjlig. På grund av ett 
fördelaktigt hyreskontrakt med Vattenfallsstyrelsen 
uppstod det plötsligt ett större ekonomiskt hand-
lingsutrymme än någonsin, men tillfälligtvis utan 
någon fastställd filantropisk verksamhet att bedriva.43 

De årliga hyresintäkterna var ändå, som jag snart ska 
visa, småbelopp i jämförelse med de ränte- och aktie-
intäkter som Pro Patria fick in sedan de år 1980 sålt 
sin fastighet till Byggnadsstyrelsen och låtit kapitalet 
börja arbeta på börsen.44

Ränteintäkter utgjorde en betydande andel av Pro 
Patrias inkomster i början av undersökningsperioden 
och den största intäktskällan mot slutet av den redo-
visade perioden (jämför gråa fält i figur 1). Sällska-
pets ekonomiska historia ger såtillvida en konkret il-
lustration av den franska ekonomen Thomas Pikettys 
uppmärksammade diskussion om det ”arvsbaserade 
rentiersamhällets återkomst” mot slutet av 1900-ta-
let, där studier och hårt arbete tenderar att belönas 
mindre än arv och äktenskapsstrategier.45 Av figur 1 
framgår det att Sällskapet sedan 1980-talet uteslutan-
de, likt huvudpersonerna i Jane Austens och Honoré 
de Balzacs 1800-talsromaner som Piketty lyfter fram 

som illustrerande exempel, lever av räntan på sin för-
mögenhet (gråa fält – räntor på likvida medel och 
obligationer – och svarta fält – utdelning på aktier 
– dominerar högra delen av figuren). Det är lätt att 
hitta historiska exempel som framstår som aktuella. 
George Ramsays beskrivning år 1836 av den framväx-
ande ”rentierklassen” inom det renodlade marknads-
samhället i Storbritannien, som Karl Marx år 1865 
citerade med gillande i den tredje delen av Kapitalet, 
fungerar till exempel påfallande bra som samhällsve-
tenskaplig karakterisering av Pro Patrias ekonomiska 
situation efter avyttringen av barnbördshuset 1980:

Ty, på samma sätt som ett folk går framåt i ut-

vecklingen av rikedom, uppstår och växer alltmer 

en klass av människor, som genom sina förfäders 

arbete är i besittning av fonder från vilka enbart 

räntan räcker för deras uppehälle. Många, också 

sådana som under ungdomen och mannaåldern 

aktivt deltar i affärslivet, drar sig tillbaka för att 

på ålderdomen leva lugnt på de ackumulerande 

summornas ränta.46

Den ekonomiska betydelsen av ränteintäkter i jämfö-
relse med andra intäkter döljs i figur 1, som redovisar 
inkomstkällornas bidrag till Pro Patrias ekonomi i 
procent. Av figur 2, som istället redovisar de nämn-
da sju inkomstkällornas bidrag i kronor (i 2012 års 
penningvärde), framgår det att ränte- och aktieutdel-
ningsintäkterna årligen inbringade miljontals kronor 
(se grå och svart linje till höger i figur 2) medan de 
samlade gåvorna och bidragen sällan inbringade mer 



11

från gåvoekonomi till rentierkapitalism

än 50 000 kronor per år (enligt den röda – så gott som 
osynliga – linjen i figur 2). De filantropiska bidragens 
ekonomiska blygsamhet, i jämförelse med andra in-
täktskällor som Pro Patria levt av, blir ett återkom-
mande tema i den här studien. Pro Patrias successiva 
inordning i det kapitalistiska marknadssamhället ett 
annat. Att organisationen framför allt underkastades 
våldsamma marknadskrafter mot mitten och slutet 
av 1900-talet, som vårdföretagare under 1930- och 
1940-talet och spekulant på börsen under 1990- och 
det tidiga 2000-talet, framgår särdeles tydligt i figur 
2 (se de svängande blå och grå linjerna). Att Pro Pat-
rias ekonomi också förändrats i påfallande samklang 
med övergripande samhälleliga trender och ekono-
miska cykler är ytterligare en röd tråd som kommer 
att följa framställningen: periodvis gick Sällskapet 
i takt med breda trender inom samhällsekonomin, 
periodvis i otakt, men ofta förskjuts tyngdpunkten i 
Sällskapets ekonomi ungefär då tyngdpunkten i sam-
hällsekonomin förflyttas. Sällskapet var alltså i hög 
grad beroende av sin samhälleliga omgivning under 
hela undersökningsperioden, men på lite olika sätt. 
För att underlätta läsningen har utvecklingsfaser en-
ligt Polanyis tolkningsmodell skrivits in i figur 2, och 
jag återkommer till dessa periodiseringskriterier.

Marknadsanpassningen, i form av att ökade pa-
tientinkomster (blå kurva), följer det övergripande 
samhälleliga förloppet till en början. Patientavgifter-
nas betydelse ökar stadigt under det av- och omregle-
rade, renodlade, marknadssamhället, från cirka 15 till 
40 procent av de totala intäkterna mellan 1850 och 
1890 enligt figur 1 (ökningen blir inte synlig med den 

skala som används i figur 2). Under den samhälleli-
ga återinbäddningsfasen fortsätter emellertid delvis 
Pro Patrias urbäddning och marknadsorientering. 
Patientintäkterna ökade i sakta mak 1891–1905 och 
med ett rejält skutt uppåt år 1906, ”ett förhållande, 
som är värdt mycken uppmärksamhet” menade Pro 
Patrias revisorer.47 Efter första världskriget ökade 
patientintäkterna återigen explosionsartat. Däre-
mot gjorde rörelsen tillfälligt halt under resterande 
delen av 1920-talet (den blå kurvan störtdyker fram 
till 1930). Det kan tyckas vara ett avsteg från den av-
giftsfinansierade marknadsvägen (som någon typ av 
återinbäddning), men det handlar endast om efter-
frågeminskning. Trenden vände 1931 när Pro Patria 
med ett nytt modernt barnbördshus lyckades locka 
tillbaka de betalande förlossningskunderna (den blå 
kurvan skjuter då i höjden).

Pro Patria ser ut att ha gått fortsatt i otakt med ti-
den. I början av den statligt reglerade kapitalistiska 
samhällseran 1935–1950 framträder Pro Patria som 
framgått som en renodlat ”urbäddad” marknadsak-
tör. Under den andra hälften av det reglerade sam-
hället 1950–1975 avreglerade Pro Patria dessutom sitt 
eget samhälle (de skrev om sina 100 år gamla place-
ringsregler som förbjöd handel med aktier). Först un-
der nästa betydande omdaning av samhällsekonomin, 
den andra stora avreglerings- och urbäddningsfasen 
i början av 1970-talet, kom Pro Patria i fas med de 
dominerande trenderna i samhället: både Sällskapets 
och det omgivande samhällets beroende av frisläpp-
ta marknadskrafter intensifierades.48 Förmögenhets-
klyftorna började från och med 1980-talet att närma 
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sig nivåer som gällde före det första världskriget (un-
der det långa artonhundratalet 1789–1914).49 Trots 
tvära kast, där stora vinster avlöstes av stora förlus-
ter, hörde Pro Patria till vinnarna. Utdelningen på 
Sällskapets aktier ökade till exempel (se svart kurva 
i figur 2) stadigt från andra hälften av 1950-talet, då 
Pro Patria avreglerade sig självt, och framför allt efter 
1980 då även samhällsekonomin av- och omreglera-
des.

Om den grå kurvan som illustrerar ränteinkomster 
från det donerade kapitalet studeras blir Pro Patrias 
utvecklingsscenario emellertid något annorlunda: 
den kurvan ändrar riktning mer direkt i anslutning 
till de samhällsekonomiska strukturgränserna. I kom-
mande avsnitt visar jag att Pro Patrias 23 donations-
fonder skapades mellan 1864 och 1934, och då i hu-
vudsak under decennierna kring sekelskiftet 1900. Jag 
kommer att tolka denna tidiga donationsvåg – öron-
märkta pengar till stöd för förlossningsvård – som en 
del av själva återinbäddningen. Att Pro Patrias barn-
bördshus kunde drivas ”förmedelst donationer”, som 
det hette i citatet ovan, innebar också att verksam-
heten – i viss mån – just kunde undandras marknaden. 
Såtillvida svängde inte Pro Patrias ekonomi i sådan 
otakt med samhällsekonomin som det berättades om 
i avsnittet ovan om stigande patientinkomster. Av fi-
gur 2 framgår det att ränteinkomsterna ökade stadigt 
i samband med att donationerna flöt in under den 
samhälleliga återinbäddningsfasen 1890–1930, att de 
föll snabbt under den reglerade välfärdskapitalistiska 
eran 1930–1975 för att sedan åter börja stiga i kraftigt 
under den samhälleliga urbäddningsfas som inleddes 

1975. I det avslutande blocket analyserar jag hur in-
terna faktorer (som Pro Patrias egna placeringsreg-
ler) och externa omständigheter (som inflation och 
socialdemokratisk välfärdspolitik) påverkade det här 
förloppet. Jag utreder också hur det kunde komma sig 
att Pro Patria tjänade stora pengar under 1920-talet 
när deras verksamhet gick synnerligen dåligt (se hur 
den blå kurvan över patientinkomster störtdyker i fi-
gur 2 medan den grå kurvan över ränteintäkter reser 
sig mot skyn). Pro Patria belönades kort sagt av vissa 
samhällsformationer, bestraffades hårt av andra.

störst ekonomisk förmåga att göra gott 
när verksamheten är som minst

Trots all samlad god vilja som visats Pro Patria sedan 
slutet av 1700-talet kunde ingen filantropisk givmild-
het tävla ekonomiskt med de tillskott som Sällskapet 
fick in när de slutade med sin filantropiska barn-
bördshusverksamhet: hyran från de statliga myn-
digheter som huserade i det gamla barnbördshuset, 
Kungl. Vattenfallsstyrelsen (1952–1964) och Kungl. 
Byggnadsstyrelsen (1964–1980), överträffade vida 
intäkterna från gåvor och bidrag (den gröna kurvan 
befinner sig långt över den röda i figur 2). Endast tre 
penninggåvor till Pro Patrias Barnbördshus mellan 
1775 och 1951 överträffade beloppet som Sällskapet 
fick in i årlig hyra för lokalerna (dessa tre större dona-
tioner blir inte synliga i figur 2 som endast redovisar 
den årliga räntan på donerat kapital).50



13

från gåvoekonomi till rentierkapitalism

Hur förhåller sig gåvor och bidrag samt ledamots-
årsavgifter, de intäktskällor som intog en framträ-
dande plats i början av 1800-talet i figur 1 (då de ut-
gjorde en stor andel av Pro Patrias samlade intäkter) 
men som sedan försvann helt ur figur 2 (eftersom de 
uppgick till jämförelsevis små belopp i kronor), till 
bredare trender inom samhällsekonomin? När skalan 
byts, i figur 3 redovisas hundratusentals kronor till 
skillnad från figur 2 som redovisar miljontals kronor, 
framgår det att även dessa inkomster är relaterade 
till bredare utvecklingsförlopp. För det första var Pro 
Patrias medlemsrekrytering särdeles framgångsrik 
under det renodlade marknadssamhället 1850–1890 
(den ljusblå kurvan stiger kraftigt under den liberala 
erans höjdpunkt mellan 1850 och 1880-talets mitt). 
Enligt Pro Patrias egen analys blev det svårare att re-
krytera medlemmar från mitten av 1880-talet, och 
särskilt då de bemärkta män som var synnerligen ef-
tertraktade som ledamöter – Pro Patrias grundregler 
vid den här tiden tillät inte att kvinnor kom i fråga – 
överöstes av förfrågningar från en rad konkurrerande 
typer av samfund ”af hvilka vårt tidehvarf öfverflö-
dar” (en intensiv filantropisk verksamhet decennier-
na kring sekelskiftet 1900 kan också ses som en del 
av återinbäddningsfasen).51 Att intresset för att samla 
in kapital till Pro Patria via medlemsavgifter mins-
kade kan möjligen – i den mån det var känt – också 
vara relaterat till att Pro Patria från och med slutet 
av 1800-talet dels fick in förhållandevis stora belopp 
via donationer och dels i sakta mak, som framgått, 
höll på att förvandlas till ett avgiftsfinansierat sjuk-
hus. Kanske framstod det som mindre lockande att 

bidra med relativt små summor till en organisation 
som verkade välbeställd och företagsliknande än att 
medlemsvägen bidra med pengar till ett mer fattigt 
samfund.

För det andra blir det tydligt att värdet av gåvor 
och årliga bidrag från staten och sällskap successivt 
minskar över tid: den röda kurvan i figur 3 faller 
från i sammanhanget höga nivåer under 1820-talet 
till mycket låga nivåer i början av 1950-talet, för att 
sedan upphöra helt. Även det utvecklingsförloppet 
ser ut att ligga i linje med Polanyis tankegångar. Un-
dersökningsperioden som redovisas i figur 1–3 ovan 
är dock för kort för att hans resonemang om gåvans 
– mer betydande – roll i det förindustriella samhäl-
let ska kunna prövas. Studien behöver skjutas bakåt 
i tiden, och ta avstamp innan urbäddningsprocessen 
började kring 1790.

Gåvor och bidrag 
till Pro Patria 1775–2012

Vid studiet av gåvor till Pro Patria kan undersök-
ningsperioden utsträckas i tid. Trots att årliga sam-
manställningar av samlade inkomster och utgifter 
endast finns bevarade från 1825 kan gåvor analyseras 
från 1775, eftersom Sällskapet självt gjorde en sam-
manställning över tidiga skänker år 1822. Därmed 
kan delstudien av gåvor ta avstamp i det ”traditio-
nella” förindustriella samhället. Industrialiseringen 
accelererade i England cirka 1770, enligt Polanyi, och 
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började i Sverige cirka 1790, enligt ekonomhistori-
kern Lennart Schön.

I ett första avsnitt avhandlar jag mindre bidrag från 
olika givare som kom in under hela perioden 1775–
1953, i ett efterföljande avsnitt redogör jag för dona-
tioner som kom in under en kort period av Pro Patrias 
250-åriga historia, kring sekelskiftet 1900. Allra först 
behöver jag dock presentera Polanyis periodindelning 
för det brittiska samhället något mer i detalj, liksom 
den jag tillämpat för det svenska samhället.

Enligt Polanyis analys, som sätter England i fokus, 
ser det övergripande utvecklingsscenariot ut så här 
när mer precisa årtal skrivs in (jämför den än mer 
översiktliga skissen i inledningen av kapitlet): det 
traditionella marknadssamhället avlöstes av en peri-
od då huvuddelen av ekonomin successivt urbäddades 
ur samhället (från 1770-talet till 1830-talet). I det 
renodlade marknadssamhället som följde (från 1830- 
till 1870-talet) lokaliserades ekonomin till en särskild 
marknadssfär, som började ”behärska samhället”.52 
Ganska snart formerades emellertid en månghövdad 
protektionistisk motrörelse som försökte skydda sig 
mot marknadens nyckfullhet. Krav på tullar på jord-
bruksprodukter och regleringar av arbetsmarknaden 
restes och såväl arbetare som företagare organiserade 
sig. På så sätt började de självreglerande marknaderna 
(från 1870-talet) gradvis att återinbäddas i samhället. 
Det reglerade marknadssamhället, där staten kom 
att spela en central roll, tog slutligen form efter den 
globala kapitalistiska krisen åren kring 1930.53 Under 
den därpå följande avregleringseran (från cirka 1970), 
som inte är inkluderad i Polanyis bok från 1944, bör-

jade inte bara marknadssfären på nytt att urbäddas ur 
samhället utan har därtill också lagt allt större delar 
av samhället under sig.54

Även om Polanyi menar att huvuddragen i utveck-
lingen varit identiska i alla ”västländer” går det för-
stås inte att omedelbart överföra hans periodisering 
till svenska förhållanden.55 Det tog lång tid för Sveri-
ge, och många andra länder, att hinna ”ifatt Storbri-
tannien på industrialiseringens område”.56 Mot slutet 
av 1800-talet, då det kapitalistiska marknadssamhäl-
lets system blivit vida spritt, var världens ekonomier 
dock ”institutionellt likriktade” i en aldrig tidigare 
skådad utsträckning.57 Jag har använt mig av den pe-
riodindelning som Lennart Schön arbetar med. Han 
identifierar fem omvandlingsperioder sedan indu-
strialiseringens början i Sverige 1790. I stora drag, 
med en viss tidsmässig förskjutning, överensstämmer 
Polanyis teckning av olika faser i den brittiska sam-
hällsomdaningen med Schöns beskrivning av cykliska 
rörelser i den svenska ekonomin.58

Av tabell 2 framgår det att förskjutningen i förhål-
lande till Schöns periodisering är större i början än i 
slutet av Polanyis undersökningsperiod. År 1931 möts 
periodindelningarna. Det året lämnade både Storbri-
tannien och Sverige guldmyntfoten, vilket markerar 
”det slutliga misslyckandet för marknadsekonomin” 
enligt Polanyi.59 Figurerna i det här kapitlet – de som 
redan redovisats ovan och de som redovisas nedan – 
använder periodindelningen anpassad efter svenska 
förhållanden.
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statens, sällskapens och individernas 
kontinuerliga (små) bidrag

Att gåvor var betydelsefulla i det förindustriella sam-
hället blir särdeles tydligt i Pro Patrias fall när gåvor 
in natura studeras. Sådana var vanligt förekommande 
i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet.60

Till förmån för barnen och inrättningen inställde 

sig dessutom af egen välgörande böjelse flere, af 

hvilka en del gaf kläder, en del böcker, sängar åt 

de sjuka, linne, sängkläder, m.m. Flere gåfvo för 

husets behof årligen ved, dricka, mjöl, spannmål 

o.s.v. Andra gjorde huset, då det skulle repareras, 

tjänster.61

Naturastödets betydelse minskade sedan kraftigt över 
tid. Det registrerades exempelvis fler naturagåvor under 

15-årsperioden 1775–1789 (cirka 40 gåvor62) än under 
123-årsperioden 1890–2012 (cirka 25 gåvor63). Samma 
trend är dock även synlig när det sammantagna vär-
det av penninggåvor och årliga pekuniära bidrag från 
personer och organisationer i Pro Patrias närhet stu-
deras (se den grå kurvan i figur 4). Värdet var högst då 
man kan förvänta det enligt Polanyis tolkningsmatris, 
det vill säga inom det traditionella samhället där eko-
nomin enligt hans sätt att se låg djupt inbäddad i ett 
nät av förkapitalistiska sociala beroenderelationer (till 
bland annat kungahuset, i Pro Patrias fall, som vi ska 
se). Två decennier i början av undersökningsperioden 
utmärker sig: 1770-talet, åren kring husköpet 1778, 
och 1810-talet, åren kring 1814 då den slutna ordens-
inrättningen Pro Patria ”övergick till att blifva uteslu-
tande ett välgörenhetssällskap” (den grå kurvan i figur 
4 gör tydliga språng uppåt dessa år).64

Periodisering Polanyi År Periodisering Schön År

Traditionellt marknadssamhälle         –1770 Traditionellt jordbrukssamhälle         –1790

Urbäddning 1770–1830 Tidig industrialisering 1790–1850

Renodlat marknadssamhälle 1830–1870 Vidgad industrialisering 1850–1890

Återinbäddning 1870–1930 Industrisamhällets genombrott 1890–1930

Reglerat marknadssamhälle 1930–(1975) Industrisamhällets höjdpunkt 1930–1975

Urbäddning (1975–2015) Tjänstesamhällets genombrott 1975–2015

tabell 2. Jämförelse av Polanyis periodisering av omdaningen i Storbritannien från 1770 med Schöns periodisering av 

den samhällsekonomiska omvandlingen i Sverige från 1790

Källa: Polanyi (1944); Schön (2001).
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Att den ekonomiska betydelsen av gåvor och årliga 
bidrag sedan minskar när industrialiseringsförloppet 
– och urbäddningen – tar fart ligger också i linje med 
de övergripande trender Polanyi pekar ut. Den grå 
kurvan i figur 4 faller från toppnoteringarna år 1778 
(611 867 kronor i 2012 års penningvärde) och år 1815 
(699 183 kronor) ner till bottennoteringen år 1952 
(4 224 kronor) då Pro Patria stod utan barnbörds-
hus.65 Även antalet givare minskar över tid. Goda år 
under 1770-talet och 1810-talet fick Pro Patria pen-
ninggåvor och bidrag från 10–15 givare. Under 120 
år, från och med 1830-talet till och med 1950-talet, 
registreras sedan i stort sett inga penninggåvor i rä-
kenskaperna, endast några årliga bidrag. Att den grå 
kurvan faller under återinbäddningsfasen (från cirka 
150 000 till 30 000 mellan 1890 och 1930), och däref-
ter under det reglerade marknadssamhället (från cirka 
30 000 till cirka 5 000 kronor mellan 1930 och 1953), 
beror därför på två saker: för det första att vissa av 
de årliga bidragen – kollekt från Stockholms kyrkor 
och inbetalningar av Pro Patrias medlemmar – både 
varierar år från år och minskar över tid, för det andra 
att inflationen urholkar värdet av både de varierande 
och de stående bidragen.

Vilka olika typer av givare gav bidrag till Pro Pat-
ria? Skiljer de sig åt under de olika faser som Pola-
nyi pekar ut? Jag börjar med att kommentera det of-
fentliga stödet till Sällskapet (se den röda kurvan i 
figur 4). ”Barnbördshuset åtnjuter icke något vare sig 
statligt eller kommunalt bidrag för sin verksamhet”, 
informerade direktorn och överläkaren Björn Holm-
gren den internationella sjuksköterskekongress som 

besökte Pro Patrias BB sommaren 1949.66 I inled-
ningen av kapitlet framgick det att Pro Patria visser-
ligen hade ett offentligt stöd 20 år tidigare, men att 
det då var mycket blygsamt. Pro Patria hade snarast, 
vilket kommer att framgå av nästa avsnitt, en frostig 
relation till den mer socialt ansvarstagande staden i 
slutet av 1920-talet och gynnades aldrig av den fram-
växande socialdemokratiska staten.67 Annat var det 
med den förkapitalistiska staten. Pro Patria hade nära 
band med hovet.

Konungen visade nådebevis vid upprepade tillfällen 
kring sekelskiftet 1800, skriver Engelhart. Dels sym-
boliskt: år 1798 tog Kongl. Maj:t Pro Patria under sitt 
”nådiga hägn och beskydd” genom att hallstämpla 
sällskapet som ”kungligt”.68 Dels ekonomiskt: för det 
första skänkte ”medlemmar af det Kungliga huset” 
stora ekonomiska belopp under slutet av 1700-talet 
och i början av 1800-talet (som underskattas i figur 4 
och 5 på grund av luckor i källmaterialet).69 För det an-
dra beviljades Pro Patria tre årliga bidrag, som visserli-
gen var mindre, men samtidigt betalades ut under ett 
och ett halvt sekel. År 1777 beviljades Barnsängshuset 
Pro Patria ett årligt understöd av Stockholms stad 
(först av den så kallade husfattigkassan, sedan av Stora 
Barnhuset), år 1779 gavs Sällskapet rätt till ett årligt 
bidrag till läkemedel av den statliga Medicinalfonden 
och år 1800 fick man tillstånd att uppbära årlig kollekt 
från huvudstadens kyrkor.70 Pro Patria fick även kung-
ligt ekonomiskt bistånd i slutet av 1800-talet, i form av 
en årlig mindre gåva mellan 1886 och 1913 av drottning 
Sofia (1836–1913), för vilken Sällskapet utryckte ”sina 
undersåtliga känslor af tacksamhet och vördnad”.71
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I figur 4 illustrerar den röda kurvan hur de kungligt 
beslutade bidragen faller från toppnivåer under det 
förindustriella samhället för att sedan plana ut under 
urbäddningsfasen på väg mot ett industriellt mark-
nadssamhälle. Det var två centralt placerade social-
demokrater som slutligen, under mellankrigstiden, 
stängde ner dessa årliga offentliga bidrag. I början 
av 1930-talet önskade ecklesiastikminister Arthur 
Engberg att ”vissa äldre kollekter till rent sociala, 
icke kyrkligt präglade ändamål, som på annat sätt 
kunna tillgodoses” borde utmönstras.72 I sitt remiss-
svar 1933 påpekade Pro Patria att kollektmedlen fak-
tiskt tjänade kyrkliga intressen, eftersom de bidrog 
till att avlöna den prästman som bland annat skötte 
dopförrättningar på barnbördshuset. Men Sällskapet 
lade sig snabbt. Om deras rätt till kollekt likväl an-
sågs stå i vägen för än viktigare kyrkliga ändamål ville 
de inte motsätta sig nedläggandet.73 Och så blev det. 
Efter 134 år upphörde deras rätt att uppbära kollekt 
den 1 januari 1934.74 Då hade sekulariseringen, också 
den en del av urbäddningen ur ett traditionellt sam-
hälle, sedan länge börjat gröpa ur kollektmedlen.75 I 
samband med att finansminister Ernst Wigforss stä-
dade i statsfinanserna i början av 1940-talet gick Pro 
Patria med på att avstå det årliga statsunderstödet 
från Medicinalstyrelsen ”såväl för de år, det ej rekvi-
rerats, som för framtiden”.76 Detta statliga bidrag till 
läkemedelsinköp betalades sammantaget ut i 151 år, 
mellan 1779 och 1929.77 Det offentliga bidraget från 
Allmänna (Stora) Barnhuset till Barnbördshuset Pro 
Patria, ”för de späda barns underhållande, som där 
varde framfödde”, betalades slutligen ut under 177 år, 

från 1777 till 1953, två år efter det att BB hade lagts 
ner.78

Av figur 4 framgår det också att värdet av de sam-
lade offentliga bidragen till Pro Patria (röd kurva) 
var något högre än de samlade bidragen och pen-
ninggåvorna från sällskap (grön kurva) under det 
”traditionella” samhället (den förstnämnda kurvan 
tenderar att ligga över den sistnämnda kurvan åren 
1775–1810).79 Det offentliga bidragsstödet kan alltså 
inte sägas ha varit ”oväsentligt” i jämförelse med det 
privata stödet, som det hette i citatet i inledningen 
av kapitlet. Men som framgått stabiliserades dock det 
offentliga stödet redan i början av 1800-talet på en 
stabil – och låg – nivå.

Bidragen från ”sällskap” (se grön kurva i figur 4) 
är här i stort sett liktydigt med Kungl. Sällskapet 
Pro Patrias egna bidrag under perioden 1775–1915 
(års- och inträdesavgifter och sammanskott av egna 
ledamöter80) och Kungl. Patriotiska Sällskapets årli-
ga bidrag under 177-årsperioden 1775–1951.81 Räken-
skapsmaterialet nämner endast två andra sällskap, 
”Wälgörenhets-Sällskapet i London”, som skänk-
te 50 riksdaler banco genom Kyrkoherden Brunn-
mark år 1814, och ”Bibel-Sällskapet”, som skänkte 
20 bib lar år 1817. Det är framför allt insamlingar 
av gåvo medel genom olika sammanskott som lyfter 
den gröna kurvan i slutet av 1700-talet och början 
av 1800-talet. Inte minst gick flera personer samman 
och skänkte stora summor pengar till Pro Patrias hus-
köp 1778 (vilket inte var fallet vid Sällskapets husköp 
på 1920-talet82). Bidragen från sällskap följer samma 
långsiktiga utvecklingstrend som de offentliga bidra-
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gen: de faller från toppnivåer under det traditionella 
marknadssamhället i slutet av 1700-talet och ebbar ut 
och försvinner under det reglerade marknadssamhäl-
let i mitten av 1900-talet. Till skillnad från offentliga 
bidrag planade emellertid inte bidragen från sällskap 
ut under det renodlade marknadssamhället under 
and ra hälften av 1800-talet. Att den gröna kurvan 
i figur 4 pekar kraftigt uppåt dessa decennier beror 
uteslutande på Pro Patrias särdeles framgångsrika 
och redan kommenterade medlemsrekrytering mel-
lan 1850 och 1880-talets mitt. Ökade ledamotsavgif-
ter förklarar hela den redovisade – tillfälliga – upp-
gången.

Under stora delar av 1800-talet var gränsen mel-
lan det offentliga och det privata flytande.83 I figur 
4 är dessutom gränsen mellan olika ”privata” giva-
re otydlig. Till att börja med är gränserna flytande 
mellan enskilda personer (gul kurva) och sällskap/
sammanskott (grön kurva), dels eftersom vissa av de 
mindre bidragen som jag registrerat på enskilda un-
der den tidiga perioden 1775–1814 kan har varit den 
frivilliga gåvan som skulle ges till barnbördshuset i 
samband med att ledamöter upptogs i Sällskapet Pro 
Patria (enskildas bidrag överskattas i så fall i Figur 4, 
medan sällskapens stöd underskattas), dels eftersom 
inträdes- och årsavgifter till Pro Patria kanske lika 
gärna kunde ha betraktats som enskilda individers gå-
vor (därmed skulle omvänt Sällskapens bidrag över-
skattas och de enskildas underskattas). Att det i vissa 
fall var namngivna individer med positioner inom 
både staten och sällskapen som förmedlade de kol-
lektivt insamlade pengarna – som kammarherren och 

tillika styresmannen för Sällskapet Pro Patria greve 
C. J. Gyllenborg som förmedlade ett av sammanskot-
ten till husköpet 177684 – gör inte gränserna skarpare. 
Därtill är gruppen ”enskilda personer” i figur 4 socialt 
skiktad. Majoriteten hade, av titlarna att döma, kopp-
lingar till statsapparaten (som gör gränsen otydlig till 
”staten” i figur 4).85 Men det fanns även en mindre 
grupp – cirka 20 procent av givarna som registrerats 
med yrkestitel – med mer merkantila titlar (som gör 
gränsen otydlig till ”marknaden”, en sfär som inte re-
dovisas i figur 4).86 Bland den handfull individer som 
gav särdeles höga bidrag, vilka ligger bakom en stor 
del av den gula kurvans extrema toppar, dominerar 
personer med höga statliga positioner: kanslirådet C. 
R. Berch (år 1778), riksrådet grefve C. Fr. Scheffer (år 
1780), kanslirådet J. E. Noréen (år 1813), stadsmäkla-
ren J. E. Bruun (år 1814) och framför allt bergsrådet, 
kungl. livmedikus och kommendören Nils Dalberg 
som sammantaget åren 1815 och 1817 skänkte 5 600 
riksdaler banco (nästan 700 000 kronor i 2012 års 
penningvärde) till ”befrämjande af de välgörande an-
stalter hvarmed det Kongl. Sällskapet Pro Patria här-
steds bistår nödlidande”.87

Av figur 4 framgår också att dessa aktörer med möj-
liga flerbottnade och oklara sociala hemvister – alltså 
de nämnda sammanskotten, hantverkarna/handlar-
na och de särdeles generösa individerna som många 
gånger hade nära band till staten – endast blir synliga 
under det traditionella samhället. Redan på 1820-ta-
let hade en ny bidragsordning etablerats, som sedan 
skulle bestå i stort sett fram till att Pro Patria bör-
jade avveckla barnbördshuset: enkom mindre årliga 
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anslag från tre olika offentliga håll (Stora/Allmänna 
Barnhuset, Collegium medicum/Sundhetskollegium/
Medicinalstyrelsen samt årlig kollekt från Stockholms 
kyrkor) och en sammanslutning (Kungl. Patriotiska 
Sällskapet). Enskilda personer – liksom sammanskott 
och bidrag från enskilda näringsidkare – försvinner 
alltså ur Pro Patrias räkenskapsmaterial under asso-
ciationernas eller sammanslutningarnas århundrade 
(cirka 1810–1870), då en mer organiserad filantropi 
formerades i tomrummet mellan det döende traditio-
nella och det framväxande industrikapitalistiska sam-
hället.88 Därefter, i slutet av 1800-talet, dyker dock 
åter ett mindre antal enskilda individer upp bland Pro 
Patrias givare med spridda skurar av mindre gåvor 
(se de gula punkterna under återinbäddningsfasen i 
figur 489), framför allt med några större donationer 
som avsatte fonder (jämför figur 5 nedan). Företag 
dök emellertid aldrig upp bland bidragsgivarna.90 
Samhällets ekonomiska sfär blir dock ändå indirekt 
synlig, dels via den mindre gruppen med merkantila 
titlar kring sekelskiftet 1800, dels och framför allt via 
en stor grupp med merkantila titlar kring sekelskiftet 
1900: medan majoriteten av enskilda gåvogivare i det 
traditionella marknadssamhället hade titlar associe-
rade med statsapparaten hade majoriteten av de pri-
vata donatorerna i det renodlade marknadssamhället 
yrkestitlar som främst leder tankarna till ekonomisk 
verksamhet.

borgerlighetens sporadiska (stora) 
donationer kring sekelskiftet 1900

 
Ekonomhistorikern Hans Sjögren lyfter fram tre 
cent rala donationsvågor som rullat in över Sverige 
under de senaste dryga 100 åren, ”alla med grund i 
den samhällsekonomiska förändringen”.91 Den första 
vågen, som bars upp av förmögenheter skapade under 
det industriella genombrottet, sköljde in decennierna 
kring sekelskiftet 1900. Nästa våg kom under tidig ef-
terkrigstid, grundad på rikedomar skapade av expansi-
va företag under tillväxtåren på 1950- och 1960-talen. 
Den tredje donationsvågen tog slutligen fart i sam-
band med ekonomins nästa kraftiga uppgångsfas på 
1980-talet, då den internationella högkonjunkturen, 
devalveringar av kronan och en genomgripande av-
reglering på kreditmarknaden hjälpte till att alstra sto-
ra pengar inom delar av den svenska företagsvärlden.92

Pro Patrias 23 donationsfonder – jämför grön-svarta 
prickar och röd kurva i figur 5 samt förteckningen i 
bilaga 1 – skapades mellan 1858 och 1934, det vill säga 
i samband med det industriella genombrottet och då 
i huvudsak decennierna kring sekelskiftet 1900 (16 av 
23 donationer kom mellan 1890 och 191993). Denna 
första donationsvåg i Sverige ägde också rum, för att 
använda en mer politisk periodindelning, under och 
precis efter den oscarianska epoken (1872–1907), med 
blygsamma offentliga åtaganden på välfärdspolitikens 
områden vilket skapade ett tomrum som ”stormrika 
grosshandlare, industrimagnater och skeppsredare” 
med lust att donera pengar kunde fylla.94 Eftersom 
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de tätt duggande donationerna till Pro Patria i slutet 
av 1800-talet och i början av 1900-talet bidrog till att 
en liten del av samhället – delar av förlossningsvården 
– drogs längre undan marknaden, än vad som skulle 
ha varit fallet utan dessa stödjande pengar, kan den-
na tidiga donationsvåg just ses som en del av själva 
återinbäddningen (1890–1930).95 I samband med att 
staten och kommunerna tog ett allt större välfärdspo-
litiskt ansvar riktades donationsströmmarna åt andra 
håll.96 Donationsvilligt kapital upphörde helt att söka 
sig till Pro Patria. Endast en av sällskapets 23 fonder 
etablerades under den socialdemokratiska epoken 
(1932–1976): bruksägaren L. U. Lindbergs mindre 
donation år 1934 på 1 000 kronor att ”användas till 
fattiga och sjuka vid Pro Patrias sjukhus företrädesvis 
till s.k. pauvres honteux”, alltså tidigare välbeställda 
som hamnat på obestånd.97 Att det inte kom några 
donationer till Pro Patria under den andra eller tredje 
donationsvågen förklaras också av att sällskapet lade 
ner sitt barnbördshus 1951. Industrimagnater och 
andra som blivit stormrika under 1950- och 1960-ta-
len och under 1980- och 1990-talen fann helt enkelt 
inte någon lika tydligt behjärtansvärd verksamhet att 
stödja som donatorerna under den första vågen hade 
funnit i Pro Patrias BB.

Lite tillspetsat uttryckt utmärks Pro Patrias eko-
nomiska och sociala bidragshistoria av följande ut-
vecklingsförlopp: industrikapitalismen tog död på 
den förkapitalistiska gåvokulturen samtidigt som 
den födde fram en donationsvåg med förkapitalistis-
ka inslag (uppburen av socialt inbäddade donatorer 
som kommer att presenteras närmare i kommande 

avsnitt), som i sin tur dog ut vid tiden för den so-
cialdemokratiska statens födelse och den reglerade 
kapitalismen.98 Eftersom Pro Patria inte fick del av 
den andra och tredje donationsvågen under mitten 
och slutet av 1900-talet kontrasteras en till synes 
oegennyttig gåvokultur under den förkapitalistiska 
perioden (praktiskt stöd in natura, penninggåvor och 
bidrag) och återinbäddningsfasen (personligt öron-
märkta donationspengar) mot en egennyttig ovilja 
att ge gåvor under den senkapitalistiska samtiden på 
ett särdeles markerat sätt, illustrerat i figur 5. Samti-
digt är alltså värdet av gåvor kraftigt underskattat i 
början på undersökningsperioden, på grund av luckor 
i källmaterialet och då en betydande del av det förin-
dustriella stödet var in natura: om värdet av gåvorna 
in natura skulle inkluderas hade den blå kurvan fallit 
brantare från än högre höjder.

Donationerna under den första donationsvågen, 
för att återvända till decennierna kring sekelskiftet 
1900, förbättrade Pro Patrias ekonomi markant. Jag 
har redan visat att ränteinkomsterna från donations-
fonderna dels ökade stadigt under den samhälleliga 
återinbäddningsfasen 1890–1930, dels vida översteg 
de samlade inkomsterna från bidrag och gåvor (se 
figur 2 ovan). Figur 5 åskådliggör även hur stora de 
sporadiska donationerna från enskilda personer som 
fonderades (grön-svarta prickar i figur 5) var i jämfö-
relse med det samlade värdet av tidiga penninggåvor 
av enskilda som inte bildade fonder sammanslagna 
med de årliga bidragen från myndigheter och sällskap 
(blå linje i figur 5). Skillnaderna är så pass stora att 
måttstocken måste modifieras (en logaritmisk skala 
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används i figur 5) om de olika typerna av stöd alls 
ska kunna ritas in i samma diagram (de blåa punk-
terna åt höger i figur 5 redovisar till exempel gåvor 
på cirka 1 000 kronor medan den grön-svarta pricken 
högt upp mot mitten av figuren redovisar en dona-
tion – från possessionaten Samuel Enander – på cirka 
7 miljoner kronor i 2012 års penningvärde).

Av figur 5 framgår det vidare att värdet på dona-
tionsfonderna (röd kurva) steg ganska brant mellan 
det symboliska året 1864 – då generell näringsfrihet 
infördes i Sverige och den första donationen från 1858 
flöt in i Pro Patrias kassa – och 1914. Första världskri-
get markerar en annan symbolisk gräns i Pro Patri-
as donationshistoria: efter krigsutbrottet sommaren 
1914 blev de donerade beloppen lägre, efter krigets 
slut 1918 blev donationerna färre (blott två donationer 
– av godsägaren Henric Westman och fabrikören P.A. 
Sjögren – togs emot åren kring 1920).99 Donationerna 
upphörde sedan som framgått helt i början av 1930-ta-
let då staten och staden tog över huvudansvaret för 
sjukvård, även om fonderna bestod och – alltmer ur-
holkade – överlevde det reglerade marknadssamhället. 
Varför urholkades värdet på donationsfonderna? Inn-
an jag, i det avslutande avsnittet, undersöker ur Pro 
Patria förvaltade sina olika kapital utreder jag i vilken 
mån donatorerna förband pengagåvorna med villkor 
som kan tänkas ha påverkat Sällskapets möjligheter 
att använda och placera pengarna.

Pro Patrias donatorer 1858–1934

Det här avsnittet handlar mindre om Pro Patria och 
mer om dess välgörare. Vad Pro Patrias donatorer 
gjorde decennierna kring sekelskiftet 1900 kan, enligt 
tolkningsförslaget ovan, ses som ett litet bidrag till 
den stora samhälleliga återinbäddningsvågen vid den 
här tiden: Sällskapet kunde erbjuda vård till reduce-
rat marknadspris tack vare donatorernas ekonomiska 
stöd. Insatsen begränsade såtillvida marknadskrafter-
nas fria spel. Hur stödinsatsen gjordes förstärker bil-
den av att den gick på tvärs mot dominerande ideal i 
den kringliggande kapitalistiska marknadsekonomin. 
Analysen av deras gåvobrev och testamenten nedan 
visar att de lämnade över öronmärkta – och person-
liga – pengar till Sällskapet, som inte fick utsättas för 
risken att erodera och inte heller blandas ihop med 
andra – vanliga opersonliga – pengar. Det skänkta ka-
pitalet skall, enligt villkorstexten kring en donations-
fond som illustrerar det sagda på ett särskilt förtätat 
sätt, ”aldrig förminskas utan skall vara en ständigt bestå-
ende fond att användas för det stadgade ändamålet, och 
redovisningen för densamma skall vara skild från alla 
andra fonder tillhörande sagda asyl”.100 Med Polanyis 
språkbruk påminner donatorernas pengagåvor därför 
mer om traditionella förkapitalistiska pengar märkta 
för särskilda ändamål (”special-purpose money”) än 
om moderna kapitalistiska fria pengar (”all-purpose 
money”), sådana opersonliga och lättrörliga pengar 
som innehavare exempelvis kan pröva lyckan med 
på börsen.101 Den möjligheten hade skrivits bort av 
många av Pro Patrias välgörare som var rotade i och 
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formade av den donationskultur med förkapitalistiska 
drag som från mitten av 1800-talet växte fram inom 
ramarna för det kapitalistiska marknadssamhället.102 
Efter analysen av gåvobrev och testamenten utreder 
jag vilka sociala grupper donatorerna tillhörde. Av-
snittet avslutas med en diskussion om vilka gengåvor 
donatorerna kunde förvänta sig att få av Pro Patria.

ett inbäddat öronmärkt donations-
kapital inom ett urbäddat sällskap

Det mest reglerade donationskapitalet var behäftat 
med villkor som specificerade hur pengarna skulle 
förvaltas, vem som fick använda avkastningen av kapi-
talet och till vad den fick användas. Bruksägaren Gus-
taf Fredrik Berndes donation år 1876, 5 300 kronor 
”att antecknas såsom emottagna af Fru Hanna B”, ut-
gör ett exempel. För det första var pengahanteringen 
ganska hårt reglerad. Räntan på pengarna han skänk-
te fick användas, men endast ”af Öfverläkaren” på 
Barnbördshuset. Att själva donationskapitalet ”icke 
fick anlitas” av någon underströks särskilt. För det 
andra var användningsområdena detaljspecificerade. 
Räntan fick användas:

dels till fri kost och underhåll af fattiga och med-

ellösa barnsängsqvinnor under deras vistelse på 

Barnbördshuset; samt, såvida plats finnes ledig och 

ömmande omständigheter sådant bjuda, till för-

längande af deras vistelse derstädes för återhäm-

tande af behöfliga krafter; dels till full uppsättning 

af den första nödvändiga beklädnaden för barnet, 

att medfölja detsamma vid moderns utskrifning. 

Undantagsvis må, i särskilda fall och om medlen 

det medgifva, äfven till modren kunna lämnas 

något bidrag i linne o.d.103

Possessionat Carl Peter Kindevalls donation på 3 000 
kronor år 1888 utgör ett annat, koncentrerat, exem-
pel på den här typen av detaljutpekande av hur peng-
arna ska förvaltas, vem som får bestämma över ränt-
eutbetalningarna och vilka grupper som har rätt att 
ta emot biståndet: ”Kapitalet får icke minskas äller 
på något sätt anlitas, räntan disponeras och använ-
das årligen af Öfverläkaren för fattiga och medellösa 
barnsängsqvinnor.”104 När det gäller frågan om hur 
pengarna fick användas är vissa villkorsskrivningarna 
mer försiktiga. Under ”vördsam anhållan att kapitalet 
må bibehållas” skrev till exempel bankdirektör André 
Oscar Wallenberg i donationsbrevet år 1888.105 And ra 
är mer bestämda. Donationsfonden ”skall aldrig för-
minskas” lyder en redan citerad, mer resolut befal-
lande skrivning i regelverket kring fonden efter John 
Söderholm (1914). Skulle medlen lånas ut gällde där-
för mot en ”absolut fullgod säkerhet”.106 Reglementet 
kring byggmästaren Johan Anderssons fond (20 000 
kronor donerade år 1898) slog inte bara fast att ka-
pitalet ständigt skulle ”hållas oförminskat” och vara 
placerat mot ”fullgod säkerhet”, det angav också mer 
i detalj vad som var att betrakta som säkra placeringar 
(”inteckning i fastighet i Stockholm inom sextiosex 
procent af fastighetens senaste taxeringsvärde”) och 
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osäkra (”kapitalet får icke utlånas mot borgen af en-
skilda personer”).107

Pro Patrias övriga fonder var inte behäftade med 
riktigt lika detaljerade förvaltningsregler för kapi-
talet. Villkorstexterna koncentrerade sig på avkast-
ningen och lät frågan om kapitalets storlek bero. 
Pro Patria hade tillåtelse att använda ”den å kapita-
let fallande räntan” (C.A.D. Gyllenborg 1858), som 
det formulerades i början på donationsperioden, den 
”årliga afkomsten” (C.R. Forsgrén 1899) eller den 
”årliga räntan” av kapitalet (Beda Ljungberg 1915), 
som det uttrycktes i typiska skrivningar mot mitten 
av donationsvågen, och ”fondens avkastning” som 
det hette i ett testamente mot slutet av Pro Patrias do-
nationsera (Märta och Axel Rydin 1932).108 Nio vill-
korstexter reglerar inte alls hanteringen av pengarna, 
endast vad de får användas till. Men här verkar det 
i de allra flesta fall ha varit underförstått att kapita-
let skulle ligga orört och endast räntan användas. Att 
donatorerna var framgångsrika i försöken att skydda 
det skänkta kapitalet mot att behandlas som vilka 
neutrala betalningsmedel som helst, som Pro Patri-
as övriga fria kapital, blir synligt på två sätt. För det 
förs ta har kapitalet endast sinat helt i fem fonder: i en 
som bildades för att utgöra bidrag till kostnaderna för 
medaljer (P.A. Sjögrens medaljfond 1919–1977), i en 
fond som faktiskt tillät att både kapitalet och räntan 
användes (B.A. Danelii fond 1907–1968), i två som 
saknade villkorsskrivningar kring kapitalförvaltning 
(H. Rehbinders och L.U. Lindbergs fonder som båda 
gick i graven 1968) och i en fond som försvunnit trots 
donatorns anhållan om att Sällskapet endast ”täck-

tes använda” räntan på kapitalet till utbetalningarna 
(C.A.D. Gyllenborgs fond 1858–1982).109 Eftersom 
fondkapitalet inte använts har, för det andra, den 
interna ekonomiska hierarkin mellan de överlevan-
de arton fonderna förblivit oförändrad över tid. Tre 
större donationer kring sekelskiftet 1900 – av pos-
sessionaten Enander (1890), grosshandlare August 
Wennberg (1886) och kamrerare Carl Henric Brandel 
(1900) – har följaktligen dominerat donationsstock-
en under hela undersökningsperioden (se samman-
ställningen i bilaga 1).

Att donatorernas socialt framgångsrika öronmärk-
ning emellertid fick olyckliga ekonomiska konse-
kvenser har framgått tidigare i kapitlet (se donations-
kurvans dalande bana i figur 5). Donationskapitalet 
”anlitades” visserligen inte som riskkapital, och fon-
derna förblev ”oförminskade” på pappret, men infla-
tionen åt upp det faktiska värdet på tillgångarna. På så 
sätt vann de moderna marknadskrafterna ändå på sikt 
över de traditionella donatorerna, formade av ett otids-
enligt säkerhetstänkande som upphört att fungera.

Donatorerna kan även sägas ha gått förlorande ur 
en annan postum strid. Det var inte öronmärkningen 
kring hur medlen skulle förvaltas som gjorde situa-
tionen besvärlig när Pro Patria, som blivit en alltmer 
marknadsorienterad (urbäddad) organisation enligt 
analysen i ovan, bytte inriktning på det filantropiska 
arbetet i mitten av 1950-talet, utan öronmärkningen 
av vad ränteutbetalningarna fick användas till enligt 
donatorerna. Pro Patria hade åtta fonder som kunde 
användas mer fritt110, en som ad hoc gav understöd 
i livets slutskede111 och en redan nämnd medaljfond. 
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För 13 av 23 fonder krävde emellertid villkorstexter-
na uttryckligen att det ekonomiska understödet gick 
till ”barnsängskvinnor” och verksamheten vid ”barn-
bördshuset” (och i 10 fall även att barnaföderskor-
na där skulle vara ”fattiga”).112 När barnbördshuset 
stängdes blev dessa villkorade pengar värdelösa för 
Pro Patria. Statsmakten kom dock till undsättning. 
År 1952 godkändes Pro Patrias permutationsansökan 
om att få fortsätta använda dessa medel ”utan hinder 
av innehållet i urkunderna”.113

ekonomiska gåvor 
och symboliska gengåvor

Ekonomiska fraktioner av samhällets bättre bemed-
lade – liksom män – är kraftigt överrepresenterade 
bland Pro Patrias donatorer: 17 av 23 hade titlar som 
indikerar att de var sysselsatta med någon typ av eko-
nomisk verksamhet.114 Bland dem märks sju stiftare 
som hade kopplingar till gods och bruk (alla män 
även om två av fonderna döptes efter kvinnor), sex 
som går att knyta till partihandel (däribland en gross-
handlaränka) och tre till industri- och banksektorn 
(däribland en bankdirektörsfru).115 Till den här grup-
pen ska också den förmögne fastighetsägaren Karl 
Fredrik Björn räknas, även om han står med titeln 
medicine kandidat i bilaga 1.116

Inom den dagliga förvärvsverksamheten kan för-
stås den snäva ekonomiska beräkningen ha varit 
ledstjärna för donatorerna, det egna intresset av att 

maximera sina penningförvärv som det hette i inled-
ningen till kapitalet. Men hur beräknande verkar de 
ha varit när det gäller gåvor? Donatorernas strävan 
att kringgärda det skänkta kapitalet med regler, så att 
det inte spekulerades bort på marknaden, kan både 
ses som ett altruistiskt projekt och som ett egoistiskt 
arbete, som gick ut på att skydda hågkomsten av väl-
görarna själva, då även minnet av donatorn skulle 
blekna om donationen gick upp i rök.117 Det går dock 
inte att komma åt donatorernas handlingsmotiv via 
en analys av skrivningar i gåvobrev och testamenten. 
I vilken grad en religiöst motiverad plikt och/eller 
önskan att ge kan ha varit närvarande och vägledande 
för donatorerna blir i stort sett helt osynligt i de käll-
material jag har analyserat.118 Detsamma gäller det 
ekonomiska egenintresset, i vilken grad syftet med 
gåvan – på lång sikt – kan ha varit att nå egen peku-
niär vinning (enligt logiken att ett gott samhälleligt 
anseende även förstärker ens ställning i affärslivet).119 
När det däremot gäller det eventuella sociala intresset 
av att vinna anseende, och att skapa och upprätthålla 
band till omgivningen, kan dock analysen tas ett steg 
vidare med hjälp av tillgängligt material. Ett sätt att 
få en uppfattning om donatorernas bevekelsegrunder 
på detta område är att undersöka i vilken utsträck-
ning donatorerna faktiskt kunde vänta symboliska 
gengåvor från Sällskapet, och vilken typ av gåvor det i 
så fall handlade om. Handlade det om mer storslagna 
gengåvor (direkt del av organisationsmakt i form av 
styrelseposter), mindre storvulna men publika gen-
gåvor (hedersmedaljer i guld att bära offentligt) eller 
om både mindre storslagna och mer interna gengåvor 
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(ett tack för hjälpen av den inre kretsen)?
Till att börja med kan det konstateras att Pro Pat-

rias välgörare i hög grad var internt rekryterade: en 
majoritet av Sällskapets donatorer (15 av 23 enligt 
tabell 3) var också ledamöter i Pro Patria.120 Hade de 
fått styrelseposten som en gengåva för en generös do-
nation? Nej, så verkar det inte ha gått till. Av tabell 3 
framgår även att en klar majoritet i den gruppen (13 av 
15) donerade pengar först efter det att de hade kallats 
till ledamöter. Pro Patrias donatorer 1864–1934 fram-
står alltså inte som några utilitaristiskt beräknande 
maskiner som tagit en enkel väg och snabbt köpt sig 
ett symboliskt kapital i form av ett statusfyllt med-
lemskap i ett kungligt sällskap.121 Först plöjde de ner 

mer eller mindre hårt arbete som ledamöter, därefter 
skänkte de bort pengar till organisationen. Pro Patri-
as donatorers handlande verkar kunna karakteriseras 
med samma ord som Polanyi använder för att beskri-
va allmänna beteendeprinciper inom förkapitalistis-
ka ekonomier: ”frånvaron av principen om arbete för 
belöningens skull, frånvaron av principen om minsta 
möjliga ansträngning och i synnerhet frånvaron av 
[…] ekonomiska motiv”.122

Personen som donerade ”i samband med ledamot-
skap” döljer sig under den kategorin i tabell 3 efter-
som gåvan kom samma år (1876) som han först är re-
gistrerad i matrikelmaterialet (1876). Mer detaljerad 
information än så är inte tillgänglig.124 Personen som 

Donator Ja Nej Summa

Och ledamot 15 8 23

Även ledamot av Direktionen 6 17 23

Donation

före ledamotskap 1 14 15

i samband med ledamotskap 1 14 15

efter ledamotskap 13 2 15

tabell 3. Ledamöter och direktionsmedlemmar bland Pro Patrias donatorer

Källa: Tryckta matriklar över Kungl. Sällskapet Pro Patria åren 1864, 1865, 1866, 1868, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 

1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1897, 1903, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 

1930, 1932 och 1935. (D8:5). Samt Lindquists förteckning av ledamöter i denna antologi.123
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döljer sig under kategorin ”donation före ledamot-
skap” i tabell 3 befinner sig där enkom för att hans 
donation (1890) skedde före det att hans namn finns 
upptaget i bevarade tryckta matriklar (1897), vilket 
inte är liktydigt med att han fick medlemskapet som 
någon typ av symbolisk belöning för en tidigare gjord 
donation. Detta går inte att belägga, eftersom det 
saknas matriklar för åren 1882–1896.125 I vilket fall 
var det alltså mycket sällsynt och ingenting donato-
rer kunde förvänta sig. Huvudintrycket är också det 
omvända, att ledamöterna, lite tillspetsat uttryckt, 
belönade Pro Patria ekonomiskt med en större sum-
ma pengar, efter att de en kortare eller längre tid hade 
betalat en mindre summa pengar i årlig avgift (fram 
till 1915) för att få arbeta gratis för föreningen.126 Om 
någon part var beräknande i sammanhanget var det 
nog snarare Sällskapet som alltså någonstans närde 
en förhoppning om att många bemärkta medlemmar, 
vid sidan av att skänka glans och status åt organisa-
tionen (symboliskt kapital), skulle ”känna sig mana-
de att offra någon gåfva” (ekonomisk kapital), men 
då till filantropisk verksamhet i utkanten av det kapi-
talistiska marknadssamhället.127

När före detta kaptenen och godsägaren Henric 
Westman, riddare av Carl XIII:s orden och ledamot i 
Sällskapet Pro Patria, år 1918 gjorde sin andra dona-
tion till Sällskapet beslöt direktionen att tilldela ho-
nom ”den större medaljen i guld för medborgerliga 
dygder”. Till stöd för detta åberopades att Westman 
genom betydande donationer ”till olika allmännytti-
ga ändamål”, inte bara Pro Patria utan även en rad 
andra inrättningar, ”af eget initiativ och oegennyttigt 

gagnat det allmänna”.128 Till skillnad från det fram-
växande kapitalistiska marknadssamhället som (eko-
nomiskt) belönade egennyttiga handlingar belönade 
Sällskapet alltså (symboliskt) oegennyttiga gärning-
ar. En hedersmedalj fungerade som ett objektiverat 
symboliskt kapital som också kunde bäras offent-
ligt.129 Var det vanligt att Pro Patrias ädla givare fick 
den typen av symboliska gengåvor för ekonomiska 
skänker?130 Nej, det har bara hänt vid ett enda tillfäl-
le. År 1940 sammanställde Sällskapet en förteckning 
över vilka personer som fått medalj för medborger-
liga dygder och förtjänster, och varför, mellan 1836 
och 1938 (alltså en period som ungefär överlappar 
med perioden då Pro Patria tog emot donationer). 
Donationer figurerar explicit i motiveringarna i en-
dast 5 av 63 upptagna fall. Men av dessa fem personer 
som oegennyttigt gagnat det allmänna genom bland 
annat donationer hade endast en, den ovan nämnda 
Henric Westman, donerat till just Pro Patria.131 Hans 
symbolis ka belöning i form av en medalj 1918 för 
ekonomiska bidrag till Sällskapet 1916 och 1918 var 
alltså ett självlysande undantag.

Om Pro Patrias välgörare hade varit orienterade 
mot belöningar – medaljer och annat – som kunde 
visas upp i offentligheten hade de alltså blivit besvik-
na.132 Frågan är emellertid om ett publikt erkännande 
var viktigt för Sällskapets donatorer. I ett av gåvobre-
ven är till och med anonymitet ett av donationens 
vidhäftade villkor.133 Den vanligaste formen av gen-
gåva från Pro Patria bestod också i ett inomorgani-
satoriskt tack för hjälpen. Pro Patrias direktion öste 
hedersbetygelser över personer som gav gåvor till 



27

från gåvoekonomi till rentierkapitalism

Sällskapet och dess barnbördshus i tacksägelseskri-
velser och andra interna dokument; en typ av min-
nesmonument över levande och framlidna donatorer 
som var mer bundna till institutionen och byggnaden 
än en hedersmedalj. När det exempelvis blev känt att 
fabrikören och ledamoten av Pro Patria Pehr August 
Sjögren överlämnat pengar till Sällskapet i juni 1919 
uttryckte direktionen sin ”varma och uppriktiga tack-
samhet för den storartade gåfvan” och beslöt sedan 
”att Sjögrens namn skulle uppföras å vederbörande 
i Sällskapets sessionssal anbrakta tafla, som i för-
gyllda bokstäfver upptager skänker af enskilda per-
soner” (jämför fotografi i bildark 1).134 Namnet på 
donationsfonden var oftast liktydigt med donatorns 
eget namn men ibland även lånat från någon annan 
person som donatorn ville föreviga minnet av.135 Ak-
tade personer fanns även avbildade på väggarna i 
direktionsrummet. ”Beslut om målning av donators 
porträtt”, antecknade sekreteraren när före detta re-
geringsrådet och ledamoten av Pro Patria Axel Ry-
dins testamentariska donation anmäldes 1935, vilket 
var ytterligare ett sätt för direktionen att markera sin 
”djupt kända tacksamhet för detta nya och stora bevis 
på den avlidnes intresse och välvilja för Kungl. Säll-
skapet och dess verksamhet”.136 Ledamöter som var 
närvarande på möten visste att Sällskapet även delade 
ut postuma hedersbetygelser till frikostiga donatorer 
och även till deras efterlevande anhöriga. Erkännan-
det av donatorn och tillika ledamoten av Sällskapet, 
framlidne kamreraren Carl Henrik Brandel, skrevs 
till exempel in i en intern protokollsanteckning 1904: 
”beslöts att i protokoll skulle intagas uttrycken af Di-

rektionens sorg öfver hans bortgång, tacksamhet för 
hans storartade gåfva till befrämjande af sällskapets 
syften och välsignande af hans minne”.137 År 1898 be-
slöt direktionen ”att å Sällskapets vägnar till de ädla 
gifvarne”, änkan och sonen till framlidna byggmäs-
taren och ledamoten av Pro Patria Johan Andersson, 
”frambära uttrycken af sin erkänsla och tacksamhet 
för dessa deras frikostiga bidrag till upprätthållandet 
af Sällskapets barmhertighetsstiftelser”.138

Donatorporträtt i direktionsrummet, tacksägel-
seskrivelser från ordföranden, minnesanteckningar 
i protokoll från både direktionens och Sällskapets 
möten och inskriptioner med guldbokstäver på dona-
tortavlor i huset var nog så betydelsefulla gengåvor. 
Det var förvisso symboliskt laddade föremål som var 
osynliga för en bredare publik, men informationen de 
bar på var väl tillgänglig för den inre kretsen, vilket 
var det som räknades, får man förmoda. Att bli igen-
känd och erkänd som hedervärd och aktningsvärd av 
ledningen för Pro Patria torde gjort skillnad för grup-
per som inte bara ville försvara och förbättra sin soci-
ala ställning utan också föreviga minnet av densam-
ma, eftersom Sällskapet länge genom sina bemärkta 
medlemmar var centralt placerat inom det som socio-
logen Pierre Bourdieu kallar maktens fält.139



28

för det allmänna bästa

Pro Patrias samlade 
tillgångar 1825–2012

I det här avsnittet zoomar jag ut bilden och redovi-
sar hur Pro Patrias totalt redovisade tillgångar har 
förändrats över tid. Samma effekt som blivit synlig 
tidigare när olika typer av intäkter jämförts uppstår i 
analysen av hur välbeställt Pro Patria egentligen har 
varit under olika perioder. Större pengaposter gör av 
naturliga skäl mindre pengaposter näst intill osynliga 
i diagrammen. Det samlade värdet av årliga gåvor och 
bidrag till Pro Patria (figur 3 och 4) var som framgått 
försvinnande litet i jämförelser med patientinkom-
ster och ränte- och aktieinkomster (figur 2) samt do-
nerade medel och donationsfonder (figur 5). När hela 
bilden av Pro Patrias ekonomiska historia visas (figur 
6) blir det tydligt att dessa poster som hitintills fram-
stått som gigantiska i jämförelse med gåvor och årliga 
bidrag i själva verket var mycket små relaterade till 
Pro Patrias samlade tillgångar.140 Det har dock inte 
alltid varit så.

Kring sekelskiftet 1900 utgjorde donationskapita-
let cirka 80 procent av de totala redovisade tillgång-
arna (den röda och den svarta kurvan ligger invid var-
andra i figur 6). Pro Patria har donatorerna att tacka 
för att Sällskapets kapitalstock började växa. Kring 
sekelskiftet 2000 hade emellertid donationskapitalets 
andel av de totala tillgångarna minskat till under en 
procent (avstånden mellan den röda och svarta lin-
jen i figur 6 är mycket stora). Som redan framgått åt 
inflationen upp det faktiska värdet på det öronmärk-
ta donationskapitalet, som mot slutet av undersök-

ningsperioden för övrigt kallas just ”bundet” eget 
kapital i förvaltningsberättelserna (den röda kurvan 
dalar i figur 6). Sällskapets möjligheter att använda 
och placera dessa pengar var små. De övriga rörliga-
re tillgångarna, som går under namnet ”fritt” eget 
kapital i Pro Patras egna årliga sammanställningar, 
hade som synes tagit en helt annan utvecklingsväg än 
pengarna som låg inlåsta i välgörarnas villkorstexter 
(den svarta kurvan reser sig mot skyn i figur 6).141

Utvecklingen har dock inte varit någon rätlinjig 
process. Att även Pro Patrias totala tillgångar för-
ändrades i påfallande samklang med de övergripande 
utvecklingsförlopp som Polanyi pekat ut för Västeu-
ropas ekonomier (och de strukturcykler som Schön 
identifierat i den svenska ekonomin) blir väl synligt 
i figur 6. Tre förhållanden är särskilt iögonfallande. 
För det första att Pro Patrias samlade tillgångar öka-
de kraftigt under ”återinbäddningsfasen” 1890–1930, 
då de under 1800-talet frisläppta marknadskrafterna 
på nytt integrerades i samhälleliga institutioner. Stör-
re donationer i början (se den röda kurvans stigande 
bana 1890–1910) och stora ränteinkomster i slutet av 
den här perioden (se den svarta kurvans stigande bana 
1920–1930) ligger bakom ökningen. För det andra 
att Pro Patrias samlade tillgångar minskade markant 
under det ”reglerade marknadssamhället” 1930–1975. 
En förändrad politisk miljö (det socialdemokratiska 
arbetarpartiet tog makten) och ekonomisk omgiv-
ning (inflationen bredde ut sig) förklarar Sällskapets 
ekonomiska motgångar under den här perioden. För 
det tredje att Pro Patrias tillgångar ökade i slående 
hög hastighet under ”urbäddningsfasen” 1975–2015, 
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då marknadskrafter ännu en gång började frigöras. En 
framgångsrik fastighetsaffär och en rad framgångsrika 
aktieaffärer ligger bakom den här uppgången.

Att de skiftande samhällsekonomiska omgivning-
arna 1825–2012 i hög grad format organisationen, 
vidgat Sällskapets handlingsutrymme under vissa pe-
rioder och snävat in det under andra, framgår alltså 
tydligt av en makrohistorisk analys. Men hur såg man 
inom Sällskapet självt på den föränderliga värld man 
hade att orientera i? I de följande avsnitten låter jag 
Pro Patrias ledning komma till tals. Jag riktar in analy-
sen på de ovannämnda brytpunkterna: var Sällskapet 
varse vad som var på gång att hända, reagerade man 
med diskussion eller tystnad på protokollförda mö-
ten? En stor styrka hos det bevarade arkivmaterialet 
är att det inte bara tillåter att obrutna ekonomiska se-
rier tecknas över lång tid, det berättar också en hel del 
om vilka ekonomiska spörsmål man inom Sällskapet 
fäste avseende vid, och vilka man ignorerade, mer eller 
mindre medvetet eller åtminstone uttryckligt.

ekonomisk framgång 
1890–1930

År 1901 skrev Pro Patrias ovan nämnde sekretera-
re Thorvald Engelhart att sällskapets tillgångar var 
”mycket begränsade” med hänsyn till uppgiften att 
omhänderta och vårda värnlösa barnaföderskor. Vid 
sidan av ledamotsavgifter och patientavgifter hade 
det egentligen inga andra inkomster än ”räntan af sitt 
lilla kapital”.142 Men så hände något med Sällskapets 

ekonomiska historia, som i stort varit orörlig fram till 
det att de första donationsmedlen flöt in mot mitten 
av 1860-talet och successivt bidrog till att tillgångar-
na växte (den svarta kurvan i figur 6 rör sig nära x- 
axeln 1825–1863). År 1902 kom två större donationer 
som gjorde märkbar skillnad. Revisorerna konstate-
rade glatt överraskade att Sällskapets tillgångar hade 

vuxit med mera än 130 000 kronor [över 7 miljo-

ner kronor i 2012 års penningvärde], för hvilket 

glädjande förhållande Sällskapet står i tacksam-

hetsskuld till framlidne donatorerne Samuel 

Enander och Robert Forsgrén, tillhugfästande af 

hvilkas efterdömliga frikostighet mot Sällskapet 

direktionen säkerligen icke lärer underlåta att 

vidtaga någon lämplig åtgärd.143

De påföljande revisionsberättelserna i början av 
1900-talet kommer till samma slutsats: Sällskapets 
tillgångar under året hade ökat markant tack vare nya 
donationer.144 I december 1914 kunde byråchefen och 
ledamoten av Pro Patria Elimar Bæckström konstate-
ra att ”Sällskapets tillgångar under senaste femtioårs-
period ökats med mer än 440 000 kronor” (över  
20 miljoner kronor i 2012 års penningvärde), enligt 
de spridda tryckta uppgifterna från perioden 1865–
1913 han hade fått tag i. Denna metamorfos, från ett 
sällskap med mycket begränsade tillgångar till ett med 
åtminstone någorlunda ansenlig förmögenhet, borde 
påverka organisationens självbild, och helst också 
andras bild av organisationen: ”Ju mera Sällskapets 
tillgångar ökas [...] desto betydelsefullare och mäktiga-
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re varder Sällskapets inre ställning och desto mer bör 
Sällskapet höja sin egen pondus inför den yttre verl-
den”. Men så var inte fallet. Det verkade, som framgått 
i tidigare avsnitt, snarare förhålla sig precis tvärtom. 
Pro Patrias ekonomiska framgångar motsvarades inte 
av några sociala rekryteringsframgångar bland samhäl-
lets bemärkta skikt. Tiderna hade förändrats. Medan 
Pro Patria tidigare ”åtnjutit ett så stort anseende, att 
det uppskattats som en heder att tillhöra Sällskapet” 
tycktes det nu ”som om ledamotskap i Sällskapet blif-
vit allt mindre värderat och eftersökt”, skrev Bæck-
ström just vid den tidpunkt då första världskriget bröt 
ut och det så kallade ’långa 1800-talet’ gick i graven.145 

Han visste inte då, i den ekonomiska medvind Sällska-
pet befann sig, att även donationsmedlen snart skulle 
sluta leta sig till Pro Patria.

I löpande priser minskade inte Pro Patrias samlade 
tillgångar under första världskriget 1914–1918, men 
den mycket kraftiga inflationen urholkade tillgångar-
nas värde (se de brant sluttande kurvorna i figur 6).146 

Det följande kasten, från inflation under 1910-talet 
till deflation under 1920-talet, skapade vinnare och 
förlorare, skriver Schön, ”inte minst inom den kapi-
talägande klassen. Det är lätt att peka ut typen för en 
verklig vinnare”.147 Pro Patria hörde visserligen inte 
till typen som hade gått in i 1910-talet med skulder 
och fått realvärdet av dessa skulder sänkta genom kri-
gets inflation. Det var som framgått inte Sällskapets 
skulder som urholkades under kriget, utan tillgångar-
na. I övrigt uppfyller dock Pro Patria kriterierna för 
krigets vinnartyp, alltså en aktör ”som i slutskedet 
av inflationskonjunkturen hållit sig likvid och place-

rat sina tillgångar i säkra fordringar – t.ex. i svenska 
statsobligationer!”.148 Att Pro Patria kunde dra nytta 
av det ökade penningvärdet under deflationskrisen 
framgår tydligt i figur 6, där den svarta kurvan över 
redovisade tillgångar reser sig rakt upp mot skyn un-
der 1920-talet, trots att det inte flöt in några bety-
dande donationer, och trots att intäkterna från verk-
samheten minskade stadigt (jämför figur 2). Det gick 
i själva verket lika dåligt för verksamheten som det 
gick bra för Sällskapets placeringar i obligationer. Att 
den ekonomiska verksamheten lämnade goda resultat 
under sådana omständigheter berodde på två saker, 
konstaterade Pro Patrias revisorer: ”dels minskade 
omkostnader dels ökad inkomst av räntor och obli-
gationer”.149 För det första blev ”de sjunkande priser-
nas välgörande verkan för Sällskapets rörelse” synliga 
i minskade utgifter för bland annat matvaror, tvätt, 
eldning och belysning.150 För det andra blev den iver 
som sällskapet lade ner på att placera kapitalet i rän-
tebärande värdepapper, inte minst stats- och stads-
obligationer, synliga i ökade ränteinkomster.151

På grund av en minskad nativitet och en hårdnad 
konkurrens från mer modernt inrättade förlossnings-
anstalter minskade, som framgått av figur 2, patient-
intäkterna drastiskt mellan 1921 och 1930.152 Men 
det påverkade alltså inte den övergripande bilden av 
Sällskapets finansiella situation. Pro Patria skar sna-
rast guld med täljkniv under 1920-talets våldsamma 
högkonjunktur. Det var ekonomiskt goda tider som, 
med Polanyis ord, ”dränkte all oro för marknadssys-
temets hälsa. Kapitalismen förkunnades vara åter-
upprättad.”153
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ekonomisk utförsbacke 
1930–1975

Kapitalismens globala kris åren kring 1930, som inled-
de den reglerade marknadssamhällseran 1930–1975, 
satte inte stora spår i Pro Patrias protokoll. I löpande 
priser ökade de totalt redovisade tillgångarna stadigt, 
medan donationskapitalet som förväntat – eftersom 
Pro Patria inte fick några nytillskott under den and ra 
stora donationsvågen som rullade in över den svenska 
samhällsekonomin under tidig efterkrigstid – i stort 
höll sig på en ständigt oförändrad nivå (se figur 7).154 
Förlossningspatienterna och patientinkomsterna öka-
de också stadigt, sedan Pro Patria 1931 flyttat verk-
samheten till sitt nybyggda, ”tidsenliga” barnbörds-
hus på Thorildsplan. Sällskapet och dess barnbördshus 
var dock utsatta för tre smygande hot. Den ena hotet 
bestod i det nya barnbördshusets själva konstruk-
tion (ett iögonfallande oekonomiskt projekt, menade 
Stockholms stads utredare redan 1928), det andra i 
en successivt pågående inflation (kurvorna i figur 6, 
där inflationen är bortrensad, pekar nedåt till skillnad 
från kurvorna i figur 7), det tredje hotet utgjordes av 
välfärdsstatens och -stadens allmänna utbyggnad. I 
vilken grad, och när, sällskapet erfor omfattningen av 
dessa faror framgår inte helt klart vid läsningen av dess 
efterlämnade handlingar. Att Sällskapets tillgångar 
var kraftigt urgröpta mot slutet av industrisamhällets 
glansperiod står emellertid helt klart, likaså att utrym-
met för Sällskapets filantropiska bidragsverksamhet 
hade minskat kraftigt (marknaden för dess barnbörds-
hus försvann redan i början av 1950-talet).

Enligt Pro Patrias kalkyler hade sällskapet 1913 
tillräckligt med medel för att bygga och inreda ett 
nytt tidsenligt barnbördshus, om de sålde sin cent-
ralt belägna, uttjänta fastighet och anlitade sådana 
donationsmedel som inte var behäftade med särdeles 
snäva villkorsskrivningar.155 Däremot skulle man inte 
ha råd att köpa en lämplig byggnadstomt. Sällskapet, 
som haft ett nära och i stort sett konfliktfritt samar-
bete med staten och staden under 1700- och 1800-ta-
len, bad därför om offentligt stöd i början av 1900-ta-
let. Ledningen för staden och staten höll emellertid 
på att tas över av socialdemokrater, varför Sällskapet 
hamnade i beroendeställning till en ny politisk elit.

hot i: ett ekonomiskt och politiskt  

hopplöst byggprojekt

Utan att en lämplig tomtplats ”kostnadsfritt åt Säll-
skapet upplåtas”, skrev Pro Patria till Hans Excellens 
Riksmarskalken i september 1913, ”står Sällskapet 
derföre i denna stund inför den nedslående utsikten 
att icke vidare till den lidande allmänhetens bästa 
kunna med framgång fortsätta sin med barnbördshu-
set förenade verksamhet.”156 Någon för barnbördshus 
lämplig tomtplats på det under Riksmarskalkens för-
valtning stående Kungl. Djurgården fanns dock inte 
1913.157 Fjorton år senare gjorde Pro Patria ett nytt 
försök. Sällskapets tillgångar räckte till för att bekosta 
en ny byggnad med inredning, men inte till att köpa 
en tomt. Sällskapet såg sig därför, skrev de i ett brev 
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till Stockholms stads fastighetsnämnd hösten 1927,

för fortsättande i ny byggnad av sin verksamhet 

i välgörande syfte, nödsakat att genom sin direktion 

hänvända sig till Stockholms stad med anhållan, att 

förenämnda tomtområde måtta utan särskild 

avgift med full äganderätt upplåtas till Sällskapet 

för uppförande därstädes (och allt framgent begag-

nande) av nytt barnbördshus.158

De olika enheterna inom stadens administration var 
relativt skeptiska till Pro Patrias anhållan om offent-
ligt understöd i slutet av 1920-talet. En kritisk syn-
punkt handlade om att Pro Patrias avgiftsbelagda 
förlossningsvård i praktiken endast vände sig till be-
medlade patientgrupper. ”Sällskapet Pro Patrias här 
i frågavarande verksamhet berör i stort sett icke de 
obemedlade samhällsklasserna, vilkas omvårdnad i 
främsta rummet åvilar den kommunala sjukvården”, 
konstaterade Hälsovårdsnämnden. Den stora bristen 
på barnbördsplatser i Stockholm kunde ”därför icke 
i någon mån avhjälpas genom det av Sällskapet Pro 
Patria planerade nybyggnadsföretaget”. Dessutom 
handlade det endast om en nettoökning av 2 vård-
platser, från 23 platser inom den mer primitiva an-
stalten till 25 inom den planerade mer moderna.159

Men, resonerade Hälsovårdsnämnden vidare, det 
är emellertid ”ett kommunalt intresse, att även de 
icke helt obemedlade klasserna beredas billiga plat-
ser å modernt inrättade anstalter”. Om staden skul-
le understödja den nya förlossningskliniken var det 
därför angeläget ”att nybyggnaden icke medför nå-

gon nämnvärd höjning av de nuvarande relativt låga 
vårdavgifter” som Pro Patria tog ut. Sällskapet hade 
inte kunnat ge annat löfte till staden än att det skul-
le ”göra ansträngningar att så vitt möjligt bibehålla 
nu gällande avgifter”. Hälsovårdsnämnden nöjde sig 
med den utfästelsen. Nämndens ordförande hade 
också blivit upplyst om att Sällskapet, ”under för-
utsättning att byggnadstomten tillhandahålles utan 
kostnad”, fortfarande skulle ha ett kapital på cirka 
500 000 kronor kvar efter nybyggnadsföretaget, ”och 
att avkastningen å detta kapital skulle användas till 
bestridande av de kostnader för anstaltens drift, vil-
ka ej täckas genom vårdavgifterna”. Ambitionen att 
på detta sätt erbjuda förlossningsvård till underpris 
framstod som ädel i öronen på Hälsovårdsnämnden, 
om också lite våghalsig. Nämnden kunde ”icke un-
derlåta att erinra därom” att det alltid måste ställa sig 
förhållandevis kostsamt att bygga och driva en så li-
ten anstalt. Dess framkastade tanke att verksamheten 
vid sällskapets barnbördshus kunde knytas närmare 
något kommunalt sjukhus, ”varigenom särskilda eko-
nomilokaler skulle kunna besparas och även driften i 
övrigt kunde förbilligas”, hade emellertid inte fallit i 
god jord. En sådan anordning kunde inte genomfö-
ras, hade Pro Patria låtit hälsa, ”med hänsyn till de 
bestämmelser, som äro knutna till sällskapets fon-
der”. Under åberopande av vad som sagts i ärendet 
tillstyrkte Hälsovårdsnämnden till slut att staden 
beviljade Pro Patria det begärda bidraget till nybygg-
nadsföretaget i form av fri tomtupplåtelse, med tilläg-
get att minst 15 vårdplatser skulle ställas till förfogan-
de för barnaföderskor med hemortsrätt i Stockholm, 
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samt förtydligandet att staden inte hade ”iklätt sig 
några som helst förpliktelser att framledes ytterliga-
re lämna bidrag, därest byggnadsföretaget eventuellt 
skulle visa sig medföra svårigheter för sällskapet att 
finansiera barnbördshusets drift”.160

Kammarkontoret ställde sig också skeptiskt till Pro 
Patrias ansökan. Verksamheten där framstod som 
”synnerligen oekonomisk”, konstaterade de efter en 
granskning av 1927 års verksamhetsberättelse. Barn-
bördshuset Pro Patrias självkostnad per underhålls-
dag var närmast dubbelt så hög som stadens kostna-
der för Södra barnbördshuset. ”Ur denna synpunkt 
måste man alltså enligt kontorets mening ställa sig 
tveksam till förslaget om bidrag av allmänna medel 
till sjukhusets drift.”161 Men, fortsatte Kammarkonto-
ret i likhet med Hälsovårdsnämnden, eftersom ändå 
hundratals patienter årligen vårdades vid Pro Patri-
as barnbördshus var verksamheten likväl till stadens 
gagn. Risken att kostnaden per underhållsdag skulle 
behöva stegras i samband med den planerade nybygg-
naden bedömde kontoret också som låg. ”Tar man 
vidare i betraktande att en stor del av driftskostna-
derna bestridas av fondmedel, donerade av enskilda 
personer, torde sjukhusets verksamhet enligt konto-
rets mening få anses värd det understöd från stadens 
sida”. Kammarkontoret tillstyrkte därför ärendet, 
dock med tillägget att 2 av de 15 vårdplatserna för 
stockholmare ”skola vara kostnadsfria”. Pro Patrias 
ekonomi borde väl kunna bära denna extra kostnad, 
och med ett sådant tillägg vann också ”staden en på-
tagbar fördel för sin uppoffring”.162

Stadskollegiet beslutade i linje med de hörda myn-

digheternas förslag.163 Därmed kom Pro Patria att 
äntra 1930-talet som en ganska märklig hybrid, verk-
samt i gränslandet mellan staden, marknaden och ci-
vilsamhället. Sällskapets nya barnbördshus byggdes 
förvisso med stöd från Stockholms stad, men samti-
digt hade sällskapet aktivt avböjt att knytas närmare 
något kommunalt sjukhus.164 Dess barnbördshus var 
visserligen avgiftsfinansierat, men samtidigt hade 
man lovat staden att aldrig bli en renodlad marknads-
aktör och att i princip driva sjukhuset som ett förlust-
projekt, som gick på ekonomiska kryckor i form av 
avkastningen från eget kapital. ”Vid sitt tillstyrkande 
av framställningen utgår stadskollegiet emellertid 
därifrån”, heter det just i en central passage i utlägg-
ningen om stadens förbehöll, ”att sällskapet alltjämt 
skall tillhandahålla vård å sitt sjukhus mot avgifter 
understigande självkostnaden”, och ”att minst två 
av de nytillkomna platserna å sjukhuset kostnadsfritt 
upplåtas åt i Stockholm hemortsberättigade perso-
ner”.165 Möjligheten för Pro Patria att – vid exem-
pelvis akut ekonomiskt trångmål – bli en renodlad 
marknadsaktör var alltså bortskriven.166 Samtidigt 
hade de förlorat den speciella symboliska glans som 
ett filantropiskt projekt kan ge. Sällskapet drev inte 
en barnbördsanstalt för de olyckligt lottade obemed-
lade samhällsklasserna utan en avgiftsfinansierad för-
lossningsklinik för medelklassen, även om priserna 
betraktades förhållandevis låga. Ambitionsnivån var 
emellertid också provocerande låg för ett välgören-
hetssällskap i civilsamhället, enligt vissa bedömare. 
Kommunisterna i stadsfullmäktige yrkade avslag 
eller, alternativt, att åtminstone ”fem av de nytill-
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komna platserna å sjukhuset – i stället för, såsom av 
stadskollegiet föreslagits, två av dessa platser – skulle 
kostnadsfritt upplåtas åt i Stockholm hemortsberätti-
gade personer”.167

Nybyggnaden på den av Stockholm stad tillhanda-
hållna byggtomten blev väsentligt dyrare än väntat 
visade det sig redan i juni 1929.168 Driften likaså. Säll-
skapet tvingades höja patientavgifterna vid ett flertal 
tillfällen, framför allt under dyrtiden på 1940-talet.169 
Till slut krävdes det ”för driftens uppehållande så sto-
ra avgifter av de intagna, att verksamhetens karaktär 
av välgörenhet mer och mer försvinner”.170 I början 
av 1950-talet gjorde Pro Patrias ledning samma ana-
lys som de utredande tjänstemännen inom Stock-
holm stad gjorde i slutet av 1920-talet. Det stod klart 
att Pro Patria de senaste decennierna hade drivit en 
förlossningsanstalt ”dit huvudsakligen mera ekono-
miskt välsituerade barnaföderskor söka sig”. Det var 
länge sedan anläggningen var en ren barmhärtighets-
inrättning.171

De ständiga avgiftsökningarna till trots drogs det 
nya barnbördshuset med oroväckande höga under-
skott, runt en miljon kronor årligen under 1930-talet 
(i 2012 års penningvärde). Det låg förvisso i sakens 
natur att barnbördshuset skulle gå med förlust då 
ledningen hade lovat Stockholms stad att driva an-
stalten som ett välgörenhetsprojekt, men för stora 
underskott riskerade likväl att undergräva hela verk-
samheten. Underskottet, som täcktes med bidrag från 
Sällskapet, minskade visserligen något under kriget 
då nativiteten var låg i Stockholm, men ökade desto 
snabbare i slutet av 1940-talet, från drygt 770 000 

kronor år 1949 till cirka 1 890 000 kronor året därpå. 
År 1951 hade situationen blivit helt ohållbar, när året 
var till ända tecknade barnbördshuset en förlust på 
drygt 2 690 000 kronor (jämför figur A i bilagan).172 

Ett par direktionsmedlemmar hade reserverat sig mot 
beslutet att bygga nytt barnbördshus redan i slutet av 
1920-talet, då de – i likhet med Stockholm stad – fann 
projektet ekonomiskt orealistiskt173, men direktionen 
i sin helhet gav sent upp tanken att rädda barnbörds-
huset, trots de växande underskotten. I januari 1951 
väckte dock ordföranden förslag att ändra grundreg-
lerna för att bereda möjlighet ”därest så skulle finnas 
påkallat” att lägga ner barnbördshuset och börja be-
driva välgörenhet i annan form.174 I mars 1951 kon-
staterade en utredning att vägande skäl förelåg för att 
”redan nu” förbereda en övergång till annan typ av 
understödsverksamhet, eftersom det i hög grad var 
ovisst om verksamheten vid barnbördshuset någon-
sin skulle kunna förbättras i ekonomiskt avseende. 
Dels ökade kostnaderna för vården på Pro Patrias 
anstalt, dels ökade – ”genom stat och kommun vid-
tagna åtgärder” – möjligheterna till mindre kostsam 
vård på annat håll i samhället.175 Det var en dödligt 
olycklig kombination för Pro Patrias BB. Såvitt det 
kunde bedömas i juni 1951, måste verksamheten där 
”sluta med bankrutt”.176 Att fortsätta driften som hit-
tills vore följaktligen, hette det i juli 1951, högst oan-
svarigt ”gentemot Kungl. Sällskapets donatorer, då 
Sällskapets tillgångar inom några år säkerligen skulle 
vara helt förbrukade”. Direktionen beslöt därför att 
lägga ner barnbördshuset senast den 1 januari 1952.177
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hot ii & iii: en pågående inflation  

och en växande välfärdsstat

De flesta inom Pro Patrias ledning verkar alltså sent 
ha uppmärksammat att det nya barnbördshuset var 
byggt på lösan sand. Hur var det med inflationshotet? 
Den pågående penningvärdeförsämringen verkar inte 
ha diskuterats av Pro Patria under 1930- och 1940-ta-
let. I mitten av 1950-talet uppmärksammas emellertid 
frågan i samband med att Sällskapet gjorde sig fritt 
från de ganska snäva placeringsregler som man varit 
inlåst i, eller med Polanyis ord ”inbäddade” i, sedan 
mitten av 1850-talet. Enligt våra gällande placerings-
regler från våren 1853, skrev Pro Patrias ledning till 
Kungl. Maj:t hösten 1954, kan Sällskapets penning-
medel icke ”göras fruktbärande genom placering i 
aktier eller genom förvärv av fastighet”. Med hänsyn 
till ”utvecklingen å kapital- och penningmarknaden” 
hade Sällskapet nu funnit att de i grundreglerna från 
1853 upptagna placeringsformerna – som stadgade att 

medlen skulle ”göras räntebärande genom utlåning 
mot inteckningar i fast egendom uti Stockholms stad 
eller på landet eller ock mot annan, av Direktionen för 
Sällskapet godkänd säkerhet” – var för snävt angivna.

Numera torde aktier i ett flertal svenska företag 

få anses såsom fullt säkra placeringsobjekt och 

dessutom såväl med avseende å förräntning som 

ur de med faran för penningvärdets försämring 

sammanhängande synpunkterna förmånligare för 

placering av medel än obligationer.178

Om medel även kunde placeras i aktier och fastig-
heter – också det en säker och klok placeringsform 
– skulle Sällskapet ”vinna större anpassning till ett 
fluktuerande penningvärde än som för närvarande 
låter sig göra”.179 Sedan Kungl. Maj:t vintern 1955 
godkänt den önskade stadgeändringen började Pro 
Patria placera sina tillgångar i aktier med en nit som 
påminner om den ovannämnda inköpsivern av obli-
gationer under början av 1900-talet.180 Många möten 

Poster 1956 1966

Obligationer 45 13

Aktier 5 43

Fastigheten 48 40

Övriga 2 4

Summa 100 100

tabell 4. Sammansättningen på Pro Patrias tillgångar 1956 och 1966. Procent

Källa: Årsredogörelser för Pro Patrias verksamhet under 1956 (bilagd Sällskapets protokoll 13/3 1957, § 4, A1:20) och 1966 

(bilagd Sällskapets protokoll 14/3 1967, § 4, A1:21).
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rundades nu av med en närmast stående uppmaning 
till kamreraren att ”försälja obligationer” och istället 
”inköpa ytterligare aktier”.181 Under en tioårsperi-
od bytte sammansättningen av Sällskapets tillgång-
ar också skepnad: år 1956 utgjorde obligationer och 
den egna fastigheten de tunga posterna, år 1966 hade 
aktierna tagit obligationernas plats (se tabell 4).

Att tillgångarna stadigt steg från och med 1956, i 
löpande priser, kan nog också till en början ha upp-
fattats uppmuntrande av direktionen – se figur 7. 
Men, som framgått av figur 6, försvann inte faran för 
penningvärdets försämring bara för att medlen börja-
de placeras i aktier i stället för obligationer. Trots den 
nya placeringsstrategin skedde en stadig urholkning 
av Pro Patrias tillgångar (se den sluttande kurvan 
under i stort sett hela perioden 1930–1975 i figur 6). 
Åren kring 1970 började detta stå klart för Sällskapet. 
”Om man kunde blicka in i framtiden”, anförde Säll-
skapets ordförande justitierådet Erik Hagbergh 1967, 
”ter det sig måhända ovisst om sällskapens ändamål 
– bidrags- och medaljverksamhet – kan helt upprätt-
hållas”. Tiden låg inte väl till för den förstnämnda, 
ekonomiskt uppmuntrande verksamheten, ”det all-
männa övertar ju mycket av understödjande åtgär-
der för ungdom och gamla”, inte heller för den sist-
nämnda symboliskt uppmuntrande verksamheten, en 
rörligare arbetskraft blev av naturliga skäl svårare att 
belöna ”för trogen tjänst hos samma arbetsgivare”.182 

Sju år senare, år 1974, var Hagberghs ton än mer 
uppgiven. Både Sällskapets ekonomiska och symbol-
iska kapital verkade urholkat. För det första var den 
ekonomiska bidragsverksamheten svår, ”särskilt med 

hänsyn till de starkt begränsade medel som står till 
förfogande för ändamålet” (jämför Sällskapets totala 
tillgångar samt donationsfondernas storlek år 1974 i 
figur 6). Var det ens vettigt att fortsätta med det filan-
tropiska bidragsarbetet? ”Den fortgående penning-
värdeförsämringen och andra omständigheter skulle 
för övrigt kunna sägas ge anledning till tvivel angå-
ende det meningsfulla i understödsverksamheten.”183 
Vid sidan av det ekonomiska hotet från inflationen 
som åt upp Sällskapets redan relativt små ekonomis-
ka tillgångar, noterades ett nytt politiskt hot från den 
socialdemokratiska staten, som nu var i färd med att 
lägga ned ordensväsendet, då det betraktades som 
”ett uttryck för det gamla klassamhällets uppdelning 
av människor – inte efter personliga förtjänster utan 
efter lön och tjänsteställning”. Systemet med ordens-
utmärkelser till högre tjänstemän och andra utmär-
kelser till det stora flertalet övriga statsanställda mot-
svarade inte, menade ordensväsendets kritiker, ”vår 
tids värderingar av olika personalkategoriers arbets-
insatser”.184 Just ett sådant uppdelat system tillämpa-
des emellertid av Pro Patria, som å ena sidan – mot en 
kostnad – delade ut belöningsmedaljen För trohet och 
flit till, som det hette i Sällskapets tidiga Grundregler, 
”personer tillhörande de tjenande folkklasserna”, och 
å andra sidan – utan kostnad – belöningsmedaljen För 
medborgerliga dygder till mottagare företrädesvis ”inom 
de högre och mera bildade samhällsklasserna”.185 För 
det andra började alltså även – den symboliska – me-
daljverksamheten bli svår. Var det ens meningsfullt 
att fortsätta med utdelningen?
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Det sagda må ha sitt intresse när nu om en månad 

det svenska ordensväsendet i stort sett tillhör 

historien – ännu en tradition som den nya tiden 

lyckats få bort. Man kan fråga sig: Hur bör detta 

påverka Pro Patrias medaljverksamhet? Bör den 

ändras, eventuellt ersättas med utdelning av klock-

or e.d., eller kanske rent av intensifieras?186

Det reglerade marknadssamhället, det svenska indu-
strisamhällets egentliga höjdpunkt 1930–1975 och 
den därmed sammanhängande socialdemokratiska 
politiska epoken 1932–1976, utgjorde med andra ord 
ingen guldålder för Pro Patria. Marknaden belönade 
inte Pro Patria på samma sätt som under 1920-ta-
let, staten konkurrerade ut Sällskapets barnbörds-
hus, gjorde bidragsverksamheten överflödig och me-
daljverksamheten svårarbetad.187 Just när Pro Patria 
framstod som mest skadeskjutet tog den post-indu-
striella eran vid, karakteriserad av avregleringar och 
en växande tjänstesektor (jämför urbäddningsfasen 
vid tjänstesamhällets genombrott 1975–2015 i figur 
6). Eran har också betraktats som post-politisk, ef-
tersom frågor som definierades som politiska 1930–
1975 började betraktas som opolitiskt administrativa 
göro mål som offentliga institutioner kunde lägga ut 
på privat entreprenad. En post-politisk ovilja – i kom-
bination med en faktisk oförmåga – att styra, trängde 
kort sagt tillbaka staten och politiken, ”medan något 
av en renässans för liberal marknadsekonomi svepte 
genom världen”.188 Den här utvecklingen kom att blå-
sa liv i Pro Patria.

våldsamma marknadskast 1975–2012

Det är visserligen tvetydigt att peka ut perioden 
1975–2015 som en guldålder för Pro Patria. På ett 
övergripande plan fortsatte samtiden att gå i otakt 
med Sällskapet. En av Pro Patrias belöningsmedaljer 
var som framgått reserverad för ”flit”, för hårt och 
träget arbete. I det omgivande samhället var det dock 
inte strävsamt arbete som kom att premieras i första 
hand, utan kapitalägande. Från mitten av 1980-talet, 
när inkomst- och förmögenhetsklyftorna åter börja-
de vidgas i Sverige, började det nämligen bli tydligt 
att det just var avkastningen från ärvt och förvärvat 
kapital – inte löneinkomsterna från flitigt arbete – 
som skulle komma att inta en särdeles privilegierad 
ställning under perioden.189 Den andra av Pro Patrias 
belöningsmedaljer är vikt åt ”medborgerlig dygd”, åt 
handlingar som oegennyttigt gagnar det allmänna. 
Under den finansiella expansion som karakteriserat 
utvecklingen sedan 1970-talet – då allt fler aktörer 
sugits in i det finansiella systemet som låntagare, 
fond- och pensionssparare etcetera – tenderade emel-
lertid ett egennyttigt chans- och risktagande öka, inte 
oegennyttiga handlingar inriktade på kollektiva lös-
ningar.190 Idealen Pro Patria hyllade verkar alltså ha 
utmanats av den dominerande kulturen decennierna 
kring sekelskiftet 2000. Sällskapet förestod inte heller 
någon barmhärtighetsstiftelse som eventuellt skulle 
kunnat ha lockat till sig offervilligt kapital under den 
tredje donationsvågen som tog fart under 1980-talet. 
Som framgår av den röda kurvan i figur 6 faller un-
der perioden 1975–2012 donationsfondernas storlek 
gradvis från en redan låg nivå.
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Den skisserade utvecklingen tillhandahöll ändå Pro 
Patria med både en fattigdomsbekämpande uppgift 
och medel att i någon mån ro denna nygamla uppgift 
i land. Att statens socialpolitiska framgångar minska-
de efter välfärdskapitalismens trettio gyllene år 1945–
1975, medan de ekonomiska klyftorna ökade, gav ny 
aktualitet åt filantropiska insatser191:

Sällskapet fyller en viktig funktion då det gäller att 

förbättra situationen för dem som lever under eko-

nomiskt knappa förhållanden. Av de ansökningar 

som kommer till Sällskapet framgår tydligt att 

samhällets stöd kontinuerligt reduceras vilket gör 

Sällskapets insatser ännu mer angelägna.192

Att uppgången på aktiemarknaden tog fart under 
1980-talet och att börskurserna drevs till nya höjder 
under 1990-talet, gynnade också Pro Patria som sålt 
sin fastighet 1980 och då fått en större summa pengar 
som, efter samråd med Svenska Handelsbanken, pla-
cerats i olika värdepapper. Att inköpa ”aktier i bolag 
av investmentkaraktär” var till exempel ett av de ti-
diga råden.193 Värdet på Sällskapets investeringsport-
följ, som kontinuerligt bytte utseende och innehåll, 
steg också mot slutet av undersökningsperioden (se 
hur den svarta kurvan vänder uppåt i figur 6). Pro 
Patrias tidigare redovisade ekonomiska historia, pe-
rioden 1825–1975, innehåller visserligen också både 
höga toppar (i början av 1930-talet) och djupa dalar 
(i slutet av 1970-talet), men dessa svängningar blek-
nar som synes i jämförelse med de tvära kast som 
Sällskapets utsattes för mot slutet av undersöknings-

perioden. Mellan 1980 och 2000 ökade Pro Patrias 
redovisade totala kapitaltillgångar från cirka 25 mil-
joner kronor till drygt 186 miljoner kronor. Åren där-
på störtdyker den svarta kurvan i figur 6: under den 
så kallade ”IT-kraschen” åren 2000–2002 förlorade 
Pro Patria en stor del av pengarna man hade tjänat 
åren innan, cirka 124 miljoner kronor. Blev Sällska-
pet omskakat och åksjukt av dessa turer? Endast i två 
passager i Förvaltningsberättelserna reflekterar di-
rektionen över kriserna.194 Vid årsskiftet 2000/2001, 
efter att ha förlorat drygt 70 miljoner kronor under 
IT-kraschens första år, konstaterar den kort att kort-
siktiga svängningar är en del av marknadsspelets reg-
ler.

Portföljens minskade värde beror på den allmänna 

kursnedgången på börsen, vilken varit särskilt 

stor för den typ av värdepapper som portföljen 

innehåller. Sällskapets policy är att långsiktigt 

investera i tillväxtsektorer, vilket kortsiktigt kan 

medföra stora svängningar i portföljen men lång-

siktigt kan medföra hög avkastning. Portföljens 

sänkta värde väntas icke bli bestående.195

Djupdykningen året därpå, år 2002 då Pro Patria för-
lorar drygt 53 miljoner kronor, kommenteras inte alls. 
Inte heller Sällskapets stora förluster (cirka 30 miljo-
ner kronor) under den så kallade ”Finanskrisen” år 
2008 (se den svarta kurvans utförsbacke detta år i fi-
gur 6). Den i sammanhanget mindre börsnedgången 
år 2011 (då Pro Patria förlorar cirka 10 miljoner kro-
nor) kommenteras kort, men föranleder ingen nämn-
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värd oro: ”Värdenedgången i Sällskapets tillgångar 
ligger i linje med Stockholmsbörsens nedgång”.196

Å ena sidan hade Pro Patrias ekonomiska hand-
lingsutrymme ökat betydligt. Intäkterna från den 
egna fastigheten hade gett Sällskapet ekonomiska 
muskler att använda till välgörenhetsarbete redan i 
början av 1950-talet. Hyresinkomsterna från Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen kommer, slog direktionen fast 
1952, möjliggöra för Sällskapet ”att utöva välgören-
het i en omfattning, som aldrig förut under Sällska-
pets långa tillvaro varit möjlig”197 När fastigheten 
såldes 30 år senare utsträcktes den förmågan ytter-
ligare. ”En försäljning synes fördubbla möjligheten 
att utdela bidrag och understöd”, spådde direktionen 
inför avyttringen av fastigheten.198 Sedan man låtit 
köpeskillingen på 6 miljoner kronor börja arbeta på 
börsen växte också som framgått Sällskapets kapital-
inkomster snabbt.

Å andra sidan har osäkerheten blivit större i takt 
med att beroendet av – den globala – omgivningen 
ökat. Den materiella grunden för Pro Patrias filan-
tropiska verksamhet, den i inledningen nämnda eko-
nomiska handlingskapaciteten för välgörenhet, har 
blivit mindre stabil, särskilt mot slutet av undersök-
ningsperioden. Figur 6 visar dels hur drastiskt förut-
sättningarna för goda, ekonomiskt understödjande 
gärningar har förändrats av externa krafter, i mycket 
högre utsträckning än interna ansträngningar, dels 
också att Sällskapet har utsatts för samma nyckful-
la marknadskrafter som samhällets olycksbarn de är 
satta att hjälpa. Att läsa in en defaitistisk hållning i 
Sällskapets korta refererade krisanalyser vore nog att 

övertolka Förvaltningsberättelserna. Men i en eko-
nomhistorisk exposé över ett sällskap som överlevt 
i närmare 250 år blir samtidigt tystnaden kring de 
återkommande börskrascherna mot slutet av perio-
den öronbedövande, likaså avsaknaden av andra ut-
pekade långsiktiga strategier än att vänta och hoppas, 
att kriserna inte kommer fortsätta att dugga lika tätt 
i framtiden och att avkastningen på sikt kan bli hög. 
Polanyis analys bjuder in till att ställa frågan om det 
är finansmarknaden som lagt det kungliga sällskapet 
under sig, snarare än tvärtom?

Polanyi tillhandahåller ingen egen tolkningshjälp 
för den här perioden, han gick bort 1964. Här nö-
jer jag mig med konstaterandet att de övergripande 
samhällsvetenskapliga diskussionerna om att allt fler 
samhälleliga områden dras djupare in i och under-
ordnas en marknadslogik över tid, tycks ha en tydlig 
illustration i Pro Patrias utveckling. Det industriella 
kapitalets dominans över samhället ökade gradvis 
under den långa perioden med storskalig industri, 
menar exempelvis den italienska statsvetaren och 
marxisten Antonio Negri. Han urskiljer en första fas 
åren 1848–1914, en andra åren 1914–1970 (alltså en 
120-årsperiod uppdelad i två perioder istället för de 
tre som står inskrivna i figur 6). I samband med att 
en post-industriell epok inträdde kring 1970 inten-
sifierades emellertid underordningen. Nu – ”in the 
phase of the total subsumption of society” – drogs 
även områden utanför den industriella produktionen 
in under kapitalets värdeförmeringsprocess, inklusive 
små kungliga sällskap i norra Europas utkant, skulle 
man alltså kunna tillägga, när man i figur 6 generellt 
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betraktar Sällskapets exceptionella framfart på bör-
sen, och börsens framfart med Pro Patria, under den 
nämnda perioden. Uttrycket ”Durchkapitalisierung”, 
som är centralt bland tyska marxister, fångar kan-
ske än mer effektivt den beskrivna post-industriella 
utvecklingstrenden: kort sagt en ”genomkapitalise-
ring” av allt fler samhällsområden och samfund. Att 
ett överlevande kungligt hallstämplat sällskap i Sveri-
ge så klart och tydligt illustrerar huvudpoänger inom 
en övervintrad marxistisk diskussion i Europa kan 
tyckas egendomligt.199 Men Pro Patrias ekonomiska 
villkor har som framgått i hög grad formats av sam-
hällsekonomiska omgivningar vilka, sedda från hög 
höjd, också följt liknande utvecklingsspår på många 
olika håll i världen.200

Filantropi versus fastighetsaffärer

Pro Patrias inordning i det kapitalistiska marknads-
samhället har utgjort ett huvudtema i det här kapit-
let: Sällskapet har gradvis, med ökade acceleration 
sedan 1980-talet, underordnats marknadskrafterna. 
I slutet av 1700-talet var Pro Patria i hög grad bero-
ende av staten. Mot slutet av 1900-talet var Pro Pat-
ria i hög grad beroende av marknaden. Gick det bra 
för börsen gick det bra för Pro Patrias ekonomi, och 
tvärtom. Utvecklingen har dock inte varit någon rät-
linjig process. Sällskapet har upplevt både långsamt 
verkande förändringsprocesser och tvära kast. Goda 
och dåliga tider har avlöst varandra. Med hjälp av Karl 
Polanyis makrohistoriska tolkningsschema och beva-

rat räkenskapsmaterial, visade jag dessutom att Pro 
Patrias ekonomiska och sociala historia 1775–2012 
har förändrats i påfallande samklang med de stora 
samhälleliga trenderna och ekonomiska cyklerna. Pe-
riodvis gick Sällskapet i takt med breda trender inom 
samhällsekonomin, periodvis i otakt. Ofta försköts 
dock tyngdpunkten i Sällskapets ekonomi ungefär då 
tyngdpunkten i samhällsekonomin förflyttades. Pro 
Patria var alltså i hög grad beroende av sin samhäl-
leliga omgivning under hela undersökningsperioden, 
men på lite olika sätt.

I två inledande delstudier visade jag att relatio-
nerna mellan Pro Patrias olika inkomstkällor i stort 
har förändrats när man skulle förvänta sig det en-
ligt Polanyis makrohistoriska teori om olika faser i 
samhällets omdaning under två sekler. Olika typer 
av givare, och olika typer av understöd, framträdde 
under olika perioder. Under den förindustriella pe-
rioden, inom det traditionella marknadssamhället 
(fram till 1790), var Sällskapet framför allt beroende 
av pengagåvor och gåvor in natura från staten (kung-
en) och individer med kopplingar till staten. Den här 
gåvokulturen fasades sedan successivt ut i samband 
med att marknadskrafterna släpptes lösa och ekono-
min ”bäddades ur” samhället under första hälften av 
1800-talet. I slutet av nästföljande fas, perioden med 
ett renodlat marknadssamhälle (1858–1890), var Pro 
Patrias medlemsinkomster som störst, och under de-
cennierna kring sekelskiftet 1900, då en mängd oli-
ka aktörer försökte ta kontroll över de frigjorda och 
nyckfulla marknadskrafterna och ”återinbädda” dem 
i samhället, fick Pro Patria ett jämförelsevis stort stöd 
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från en ekonomisk borgerlighet. Dessa donationer 
kan också ses som en del av själva återinbäddningen, 
den process som undandrog samhälleliga områden 
från marknaden och skapade avvarufierade öar som 
medborgare i nöd kunde rädda sig upp på. Med hjälp 
av ränteinkomster från donationsfonderna kunde Pro 
Patria just erbjuda förlossningsvård till ett reducerat 
marknadspris. Under stora delar av 1900-talet gick 
Pro Patria istället i otakt med tiden: under perioden 
med ett reglerat marknadssamhälle (1930–1975) bör-
jade Pro Patria att avreglera sitt samfund och ge sig ut 
på marknaden som vårdföretagare. Sedan donationer 
upphört att komma blev patientinkomster en bety-
dande inkomst under 1930- och 1940-talet, fram till 
dess att Pro Patrias barnbördshus blev utkonkurrerat 
av den allmänna förlossningsvården. Barnbördshu-
set gjordes om till kontor och Sällskapet började leva 
på hyresinkomster. Först under den andra stora ur-
bäddningsfasen i början av 1970-talet kom Pro Patria 
åter i fas med de dominerande trenderna i samhälls-
ekonomin. Sällskapet, som hade sålt det forna barn-
bördshuset 1980 och placerat intäkterna i värdepap-
per, gynnades ekonomiskt av att marknadskrafterna 
på nytt släpptes fria i samhället. Pro Patria levde nu 
uteslutande av ränte- och aktieinkomster. Inkomst-
beloppen kring sekelskiftet 2000 var skyhöga i jäm-
förelse med vad Sällskapet tjänat på en rad olika verk-
samheter kring sekelskiftena 1800 och 1900.

Pro Patrias donatorer decennierna kring sekelskif-
tet 1900, som stod i centrum i en tredje delstudie, har 
också betett sig på ett sätt som kan fogas in i Polanyis 
tolkningsschema. Många av donatorerna hade för-

bundit gåvorna med villkor. Pengarna de skänkte fick 
inte, visade en analys av gåvobrev och testamenten, 
utsättas för risken att erodera och inte heller blan-
das ihop med andra pengar. Med Polanyis språkbruk 
påminner donatorernas pengagåvor, personliga och 
inlåsta i villkorsskrivningar, mer om traditionella 
förkapitalistiska pengar märkta för särskilda ända-
mål (”special-purpose money”) än om kapitalistis-
ka opersonliga, lättrörliga och mer riskvilliga peng-
ar (”all-purpose money”). Pro Patrias välgörare var 
också, enligt det tolkningsförslag som presenterades, 
rotade i och formade av en donationskultur med för-
kapitalistiska drag som från mitten av 1800-talet väx-
te fram inom ramarna för det dominerande kapitalis-
tiska marknadssamhället. Det ekonomiska intresset 
av att uppnå största möjliga vinst och äga materiella 
tillhörigheter behärskade det dominerande systemet 
men inom det mikrokosmos där donatorerna också 
rörde sig (ett subsystem med Polanyis språkbruk) var 
det sociala intresset av att vinna anseende och ska-
pa och upprätthålla band till omgivningen betydligt 
starkare. Sällskapet delade ut få gengåvor. Donato-
rerna kunde varken förvänta sig organisationsmakt i 
form av en styrelsepost eller en guldmedalj att bära 
offentligt som gengåva för att de skänkte pengar, där-
emot – ett mer internt – tack för hjälpen. Och det 
var nog så viktigt. Pro Patrias välgörare verkar i första 
hand ha varit orienterade mot att bli erkända inom 
en mindre och mer intern krets. De agerade för att 
försvara och förbättra sin sociala ställning, och för att 
bli ihågkomna. Villkoren som var förknippade med 
gåvan ska förstås i det ljuset. Det var ett försök att 
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skydda det skänkta kapitalet från marknadskrafter-
nas nivellerande (mot hotet att det donerade kapita-
let skulle bli betraktat som ett opersonligt utbytbart 
betalningsmedel) och framför allt eroderande verkan 
(mot hotet att kapitalet skulle försvinna ut i intet och 
donatorn in i glömska).

Trots, eller kanske på grund av, Pro Patrias bestäm-
da ambition att följa uppmaningen i gåvobreven att 
tryggt förvalta både donationsmedlen och minnet 
av donatorerna riskerade stora delar av donations-
kapitalet och berättelsen om välgörarna ändå att gå 
upp i rök – på grund av inflation, permutation och 
ändrade redovisningsrutiner. Till att börja med var 
det just på grund av att Sällskapet inte anlitade de 
donerade medlen som riskkapital utan lät fonderna 
stå oförminskade, som donatorerna hade önskat, som 
inflationen kom att äta upp det faktiska värdet på till-
gångarna. När staten 1952 godkända Pro Patrias per-
mutationsansökan om att få använda donerade medel 
utan hänsyn till villkorstexterna i gåvobreven förlo-
rade donatorer, som önskat att pengarna just skulle 
användas till förlossningsvård, ytterligare ett postumt 
slag. Som en tredje historisk ironi verkar minnet av 
donatorerna också ha bleknat inom Sällskapet i takt 
med att värdet på kapitalet minskade: fram till år 
1969 specificerades de olika donatorernas individuel-
la bidrag till den samlade donationsstocken, från och 
med år 1970 redovisas donationskapitalet emellertid 
sammanslaget i vinst- och förlusträkningarna, utan 
namn på givarna. Nästan som om det vore vilket ka-
pital som helst.201

I en fjärde avslutande delstudie studerade jag Pro 

Patrias totala tillgångar ur ett fågelperspektiv. Här för-
stärktes bilden av att Sällskapets ekonomi i hög grad 
har varit beroende av hur den samhälleliga omgiv-
ningen har sett ut. Sällskapet belönades av omständig-
heterna under vissa utvecklingsfaser, bestraffades 
under andra. Jag ställde också frågan hur Sällskapet 
reagerade på och försökte hantera den föränderliga 
omgivningen. Av diskussionerna i mötesprotokoll och 
förvaltningsberättelser att döma – eller kanske snarare 
frånvaron av diskussioner i dessa fora att döma – rea-
gerade Sällskapet sent på de yttre ekonomiska och po-
litiska hot som drabbade organisationen mot mitten 
av 1900-talet och egentligen inte alls på de ekonomis-
ka kriser som duggade tätt i början av 2000-talet.

Sällskapet kom att belönas av ekonomiska om-
ständigheter både under den fas då självreglerande 
marknader ”återinbäddades” i samhället (1890–1930) 
och den fas mot slutet av undersökningsperioden då 
marknadskrafter återigen började ”bäddas ur” regle-
rande socialpolitiska system (från 1975): tillgångar 
uppbyggda av donationer influtna kring sekelskiftet 
1900 förmerades under 1920-talet (deflationsvin-
ster) och förmögenheter sprungna ur en fastighets-
affär förmerades från och med 1980-talet (avreg - 
l eringsvinster). Det Kungliga Sällskapet kan sägas ha 
blivit strukturellt positivt särbehandlat dessa perio-
der, vinsterna var så att säga inte ett resultat av egna 
ansträngningar: under 1980-talet drev inte Pro Pat-
ria någon näringsverksamhet alls, under 1920-talet 
gick dess näringsverksamhet katastrofalt dåligt. Pro 
Patrias hissnade ekonomisk resa under avreglering s-
eran decennierna kring sekelskiftet 2000 illustrerar 
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från gåvoekonomi till rentierkapitalism

det kraftfält Sällskapet befinner sig inom. De totala 
kapitaltillgångarna ökade med 160 miljoner kronor 
mellan 1980 och 2000, minskade med 124 miljoner 
kronor 2000–2002 (”IT-kraschen”) och med 30 mil-
joner kronor 2008 (”Finanskrisen”). I sammanhang-
et framstår förlusten vid börsnedgången år 2011, 10 
miljoner kronor, som småpengar. Att den i särklass 
största donationen Pro Patria tagit emot under 
250-årsperioden samtidigt är på ungefär halva den 
summan – possessionaten Samuel Enanders donation 
år 1890 på cirka 6 miljoner kronor i 2012 års pen-
ningvärde – blixtbelyser också det faktum att filantro-
pisk givmildhet över seklerna inte har kunnat tävla 
med en bra skött fastighetsaffär.

Sällskapet bestraffades av den samhällsekonomiska 
och samhällspolitiska omgivningen under det ”reg-
lerade marknadssamhället” (1930–1975), en period 
som sammanfaller med det svenska industrisamhäl-
lets höjdpunkt och den socialdemokratiska maktepo-
ken 1932–1976. Speciellt i slutet av den eran – under 
de så kallade ”gyllene åren” 1950–1975 med stabil 
ekonomisk tillväxt och accelererande välfärdsbygge 
i det övriga samhället – var det nära att Sällskapet 
dog sotdöden. Pro Patrias verksamhetsutrymme var 
då kringskuret från flera håll. Dels politiskt, efter-
som den socialdemokratiska staten och staden hade 
konkurrerat ut Sällskapets barnbördshus (genom att 
bygga ut den allmänna förlossningsvården), i prakti-
ken gjort deras bidragsverksamhet överflödig (genom 
utbyggnaden av det generella socialförsäkringssyste-
met) och deras medaljverksamhet svårarbetad (ge-
nom att kritisera, och sedan också lägga ned ordens-

väsendet). Dels ekonomiskt, då inflationen sakta men 
säkert höll på att äta upp värdet av Sällskapets befint-
liga tillgångar, och då det inte flöt in några nya dona-
tioner till Pro Patrias privata sjukhus efter 1934. Figur 
6 ger en illustrativ bild av hur Pro Patrias samlade till-
gångar befinner sig på en mycket brant utförsbacke 
från 1930-talets början till 1970-talets slut.

Att Sällskapet fick ny livskraft och vidgat verksam-
hetsutrymme därefter, under perioden 1975–2015, 
berodde på två förhållanden. För det första var Säll-
skapet inte längre lika kringskuret av statliga och 
kommunala satsningar. Att statens socialpolitiska 
framgångar minskade efter välfärdskapitalistismens 
gyllene år 1945–1975, och andelen ekonomiskt utsat-
ta hushåll omvänt ökade, gav ny aktualitet åt filan-
tropiska, fattigdomsbekämpande insatser och dess-
utom potentiella medel att ro denna nygamla uppgift 
i land, eftersom förmögenhetsbildning på vissa håll i 
samhället är den andra sidan av myntet med vidgade 
ekonomiska klassklyftor. För det andra var Sällskapet 
inte heller lika kringskuret av interna styrdokument 
under perioden 1975–2015 som det var under det all-
mänt reglerade marknadssamhället 1930–1975. Mot 
slutet av kapitlet, där jag använde Polanyis begrepps-
apparat i en analys av Pro Patria som enskild organi-
sation istället för i en diskussion om hela samhälls-
ekonomins utvecklingsförlopp, visade jag att även 
sällskapet succesivt blev allt mer urbäddat ur nedärv-
da traditionella institutioner. Ändringen av interna 
placeringsregler år 1955 – då Sällskapet frigjorde sig 
från 100 år gamla föreskrifter och tankar om säkerhet 
och risk, och därmed öppnade upp för övervinsterna 
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på börsen under den post-industriella epoken – är ett 
landmärke på vägen mot en mer marknadsanpassad 
organisation. En fråga som restes är hur kringskuret 
Sällskapet egentligen är av finansmarknaden. Avreg-
leringarna har visserligen varit en bidragande orsak 
till att Sällskapet fått nya ekonomiska muskler. Men 
beroendet av – den globala – marknaden har samtidigt 
ökat. Just i ljuset av de våldsamma marknadskasten 
kring sekelskiftet 2000, där 160 miljoner kronor kun-
de tjänas den ena dagen men merparten av tillskottet 
förloras dagen därpå, framstår Kungl. Sällskapet Pro 
Patria mer som en liten bräcklig farkost utkastad i ett 
stort stormande ekonomiskt hav än som en kungligt 
hallstämplad pansarbåt med fast kurs mot framtiden.

Kanske kunde man också tänka att kungliga säll-
skap från 1700-talet hade framtiden bakom sig, att 
de vore dömda att bli anomalier i post-moderna sam-
hällen. Men i den mån perioden 1930–1975 – industr-
isamhällets och välfärdsstaternas moderna glanspe-
riod och en era fylld med motgångar för Pro Patria 
– var en historisk parentes, vilket dataserierna i den 
ovan refererade Thomas Pikettys studie antyder, bor-
de hjälpande sällskap som Pro Patria snarare kunna ha 
framtiden framför sig.202 Om utvecklingen återupp-
repar sig, så att den pågående urbäddningsfasen följs 
av ett ”renodlat marknadssamhälle” kanske också fler 
kommer att få upp ögonen för överlevande sällskap, 
och vilja bidra med pengar och arbetsinsatser. Pro 
Patrias storhetstid som medlemsorganisation inföll i 
vilket fall under den historiska fasen med ett renod-
lat marknadssamhälle 1850–1890, då medlemsantalet 
och medlemsavgifterna nådde nya höga höjder.
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bilagor

Ledamot av direktionenLedamot av direktionen

Namn Titel Donerad

år

Upphör 

år

Summa

–  C.A. Gyllenborgs testamentsfond Protokollssekr. 1858 1982 5 000*

–  A.O. Wallenbergs fond Bankdirektör 1875, 1884 2 000

–  C.F. Berndes – Fru Hanna B:s – fond Bruksägare 1876 5 300

–  August Wennbergs fond Grosshandlare 1886 60 000

–  C.P. Kindevalls fond Possessionat 1888 3 000

–  Fru Maria E. Berggrens fond Grosshandlaränka 1890 5 000

–  Samuel Enanders fond Possessionat 1890 110 000

–  Johan Anderssons fond Byggmästare 1898 20 000

–  C. Robert Forsgréns fond Grosshandlare 1899 20 000

–  Carl Henric Brandels fond Kamrerare 1900 60 000

–  Anders Granholms fond Fabrikör 1904 10 000

–  J. Henric Lovéns fond President 1907 10 890

–  B.A. Danelius [Danelli] donationsfond Grosshandlare 1907 1968 10 242

–  Hugo Rehbinders donationsfond Kommerseråd 1912 1968 10 000

–  Karl Fredrik Björns testamentsfond Med. kand. 1914 50 000

–  J. Söderholms – Fröken Ebba Maria S:s – fond Farmer [Patron] 1914 7 225

–  Fru Beda Ljungbergs fond Läkaränka 1915 5 000

–  Claes Wahlunds fond Brukspatron 1916 3 000

–  Henric Westmans fond Godsägare, kapten 1916–1920 20 000

–  Emil Edvard Hellströms fond Grosshandlare 1917 10 000

–  P.A. Sjögrens medaljfond Fabrikör 1919, 1921 1977 6 000

–  Märta och Axel Rydins minnesfond Regeringsråd 1932 50 000

–  L.U. Lindbergs testamentsfond Bruksägare 1934 1968 1 000

bilaga i: Pro Patrias 23 donationsfonder, namn, donationsår, livslängd och summa
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anmärkning bilaga i: Relativt ofta flyter pengar in på 

Pro Patrias konton flera år efter det att medlen donerats. Be-

loppen anges i löpande priser, * = Riksdaler banco, övriga i 

kronor. Donatortavlorna nämner fem ”skänker af enskilda 

personer” som inte blivit upptagna som fonder i räkenskaper-

na, och som därför inte är synliga i mina sammanställningar 

över donationsfonder. Två av dessa större skänker – 3 000 

riksdaler riksmynt som överstekammarjunkaren friherre 

Bernhard von Beskow testamenterade år 1869 (direktionens 

protokoll 7/5 1869 § 2, A1:6) men som tillföll Pro Patria först 

år 1880 (Sällskapets protokoll 10/5 1880 § 7, A1:8) och 2 491 

kronor som ett ombud för framlidne majoren A. Swartz över-

lämnade till Pro Patria år 1880 (direktionens protokoll 19/10 

1880 § 4, A1:8) – lyckades inte Pro Patria spåra vid egna efter-

forskningar under 1920-talet; ”finnes ej” står det på avskrif-

terna av urkunderna (F3:2A). Även om det inte bildades någ-

ra fonder registrerades dock pengarna på Pro Patrias konton 

(se Kongl. Sällskapet Pro Patrias förvaltning och räkenskaper 

1880, bilagd Sällskapets protokoll 30/9 1881, § 4, A 1:8). De är 

därför synliga på annat håll i undersökningen (i figur 4 över 

enskilda ”gåvor” år 1880). En mindre summa nämnd på do-

natortavlan – 300 kronor av apotekaren M. Justelius sterbhus 

år 1887 – har försvunnit då den samma år bokfördes på C.F. 

Berndes/Hanna B:s fond (direktionens protokoll 13/4 1887,  

§ 6, A1:9). En annan mindre skänk – 100 kronor av fabrikören 

B. Clarino år 1921 – kan möjligen vara liktydig med en i pro-

tokollen registrerad gåva på 100 kronor ”för utmärkt vård” år 

1922 (direktionens protokoll 30/3 1922 § 9, A1:13), i så fall är 

den synlig i figur 4 (enskilda personers gåvor år 1922). Gross-

handlaren G. Carlbergs donation på 2 300 kronor år 1930 

bildade slutligen inte heller någon fond. Pengarna – som ock-

så är registrerade i figur 4 över gåvor – användes till inköp av 

en radioanläggning (direktionens protokoll 17/12 1929 

§ 16 och 19/12 1930 § 22, A1:14). Tre fonder är omvänt inte 

upptagna på donatortavlorna: John Söderholms/Fröken Ebba 

Maria S:s fond (som först bokfördes 1968), Märta och Axel 

Rydins minnesfond (registrerad 1959) och den sist tillkom-

na fonden med bruksägare L.U. Lindbergs namn (från 1934). 

Källa: Protokoll (A1), Handlingar rörande donationer (F3), 

Instruktioner, donationer, testamenten (F11), Donatortavlor 

i Sällskapets förvar.
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Ledamot av direktionenLedamot av direktionen
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bilaga ii: Det nybyggda barnbördshusets växande underskott

Figur A. Pro Patrias barnbördshus underskott 1932–1951, kronor, 2012 års penningvärde

Anmärkning bilaga ii. 1944 års redogörelse innehåller 

inga uppgifter om barnbördshusets underskott. Källa: Redo-

görelser för Pro Patrias ekonomiska ställning bilagda proto-

koll, åren 1934–1952 (A1:15–19)
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figur 1. Sju inkomstkällors andelar av Pro Patrias totalt redovisade intäkter 1825–2012

Anmärkning figur 1. Jag har ur analysen exkluderat några in-
komstkällor som är mer kortlivat registrerade i räkenskaperna 
under perioden 1825–2012: bokföringstekniska överföring-
ar av saldon mellan räkenskapsår (gäller framför allt 1885–
1930 och spridda år mellan 1948 och 1967), uttagna medel 
från egna bankkonton (endast registrerad som inkomstpost 
åren 1886–1930), inbetalade delar av lån eller hela lån (gäl-
ler spridda år perioden 1886–1928), inkomster från försälj-
ning av inventarier etc. (mycket liten post under spridda år 
perioden 1825–1957), försäljning av fastigheter (stor post 
åren 1929, 1930 och 1980) och skatteåterbäring (spridda år 

perioden 1953–1971). Jag har även uteslutit följande poster: 
Barnbördshusets underskott (som är bokförd som Sällskapets 
inkomst i räkenskaperna 1933–1942), Sällskapets bidrag till 
barnbördshuset (en av barnbördshusets inkomstposter åren 
1940–1951) samt en beräknad internhyra Sällskapet debi-
terade barnbördshuset (1933–1949). Slutligen är även de 23 
donationerna borträknade (här står de kontinuerliga inkom-
sterna i fokus – bland annat ränteinkomster från donerat ka-
pital – inte de diskontinuerliga tillskotten av donationer som 
avhandlas längre fram).

Källa: Redogörelser för Kungl. Sällskapet Pro Patrias ekonomiska ställning bilagda protokoll, åren 1832–1984 (A1:3–23) på SSA, åren 1985–

2012 i Sällskapets förvar (Brahegatan 60, Stockholm). Pro Patrias huvudbok har använts för år då det finns luckor i serien A1: 1825–1830, 

1843, 1868, 1882, 1890 och 1895 (G1: 19, 22, 24-25). Uppgifter för åren 1870 och 1932 är hämtade ur tryckta matriklar år 1871 och 1933. Det 

saknas detaljerade räkenskaper för år 1838.
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Ledamot av direktionenLedamot av direktionen

figur 2. Pro Patrias inkomstkällor 1825–2012, kronor, 2012 års penningvärde

Anmärkning figur 2: Samma data som i figur 1 används (jäm-
för anmärkning invid den figuren). Pro Patrias räkenskaper 
använder riksdaler banco 1825–1856, riksdaler riksmynt 
1857–1872 och kronor från 1873. För att göra uppgifterna 
jämförbara har jag räknat om beloppen till 2012 års penning-

värde, och då använt den ”prisomräknare” som tillhandahålls 
på http://www.historia.se/ Edvinsson & Söderberg, 2011. Att 
jämförelser över lång tid är behäftade med stor osäkerhet är 
självskrivet.

Källa: se figur 1. Jämförande periodindelning efter Polanyi, 1989 [1944].
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figur 3. Pro Patrias inkomster från gåvor och bidrag samt ledamotsårsavgifter 1825–2012,  

kronor, 2012 års penningvärde

Anmärkning figur 3: se figur 2.

Källa: se figur 1.
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Ledamot av direktionenLedamot av direktionen

Källa: Skänker till Barn- och förlossnings Huset Pro Patria 1775–1822 (F3:1); Kongl. Sällskapet Pro Patria Hufvud Bok 1813–1815, 1825–1830, 
1843, 1868, 1882, 1890 och 1895 (G1A: 1-3, 19, 22, 24-25); Protokoll med bilagor åren 1832–1984 (A1:3–23) på SSA, åren 1985–2012 i Sällska-
pets förvar; Instruktioner, donationer, testamenten m.m. 1763–1992 (F11:1); Donatortavlor i Sällskapets förvar. Uppgifter om penninggåvor 
och bidrag saknas i arkivet för åren 1823, 1824 och 1838. Jämförande periodindelning efter Polanyi 1989 [1944] och Schön 2001.

Anmärkning figur 4: Jag har kompletterat uppgifter för tre 
”årliga” bidrag som endast redovisats vid gåvotillfället i serien 
F3:1 över perioden 1775–1822, men där den årliga summan 
är densamma och där jag känner till slutåret för bidraget: 55 
riksdaler från Kungl. Patriotiska sällskapet 1777–1822, 60 riks-
daler från Medicinalfonden 1780–1822 och 200 riksdaler från 
Stora/Allmänna barnbördshus 1792–1822 (bidraget beviljades 
redan 1777 men en anteckning i F11:1 anger att det först ska ha 
betalats ut regelbundet från 1792). Diagrammet underskattar 
ändå värdet av bidragen i början på perioden: exempelvis är 
summan på de ”årliga” bidrag som Accisrätten skänkte från 

och med 1777 inte alls registrerade, ett större ”årligt” tillskott 
från kungahuset (totalt 900 riksdaler) är endast registrerat 
vid bidragstillfället år 1812 (det är oklart när bidraget slutade 
att betalas ut) och uppgifter om årlig kollekt från Stockholms 
kyrkor är inte redovisade för åren 1813–1822, inte heller ”sam-
manskott af ledamöterna” åren 1813–1821. När det gäller kol-
lekt och sammanskott har jag kunnat komplettera med uppgif-
ter från huvudböcker (G1:1) för tre år: 1813–1815. Beräkningar 
av penningvärdet baseras liksom tidigare på Edvinsson & Sö-
derberg, 2011.

figur 4. Penninggåvor och bidrag till Pro Patria 1775–2012, uppdelat på olika givare; kronor, 2012 års penningvärde
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figur 5. Penninggåvor och bidrag till Pro Patria samt donationer och donationsfondernas 
 storlek 1775–2012, kronor, 2012 års penningvärde. Logaritmisk skala

Anmärkning figur 5: Donationsfonderna (röd kurva) fylldes 
ibland på med skänkta medel flera år efter det att donationen 
gjorts (se gröna och svarta punkter).

Källa: se figur 1 och 4. 
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Ledamot av direktionenLedamot av direktionen

figur 6. Pro Patrias totala tillgångar samt donationsfondernas  
storlek 1825–2012, kronor, 2012 års penningvärde

Anmärkning figur 6: se figur 2.

Källa: se figur 1. Jämförande periodindelning efter Polanyi, 1989 [1944] och Schön, 2001.
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fi gur 7. Pro Patrias totala tillgångar samt donationsfondernas 
storlek 1890–1979, kronor, löpande priser

Anmärkning: se fi gur 1.

Källa: se fi gur 1.
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1 Jag tackar Ronny Pettersson för värde-

fulla synpunkter på studiens upplägg och 

utförande och Donald Broady, Esbjörn 

Larsson och Johan Söderberg för kon-

struktiva kommentarer på olika versioner 

av texten.

2 Om behovet och vikten av att, i den 

franske historikern Fernand Braudels 

efterföljd, när jämförbara empiriska data 

väl finns tillgängliga, lyfta fram de långa 

historiska linjerna, att såväl teckna de 

trögrörliga nästan stillastående struktu-

rerna som de snabba förändringsförlop-

pen, se t.ex. Historisk Tidskrifts tema-

nummer ”La longue durée revisitée”, 

nr 4, 2010. Ett annat aktuellt exempel 

är Piketty, 2014, som undersöker hur 

förmögenhets- och inkomstfördelningen 

förändrats sedan 1700-talet.

3 Pro Patrias protokoll från den tidiga 

perioden 1789–1824 (A1:1) redovisar 

inte några sammanställningar av samlade 

tillgångar och inkomster. Av de ”äldre 

protokollen saknas de från och med år 

1825 till och med år 1831”, konstaterade 

Sällskapet redan i början av 1850-talet 

(protokoll 11/12 1852, § 11, A1:4). Dessa 

protokoll har inte återfunnits. Genom 

att använda några tidiga huvudböcker 

i serien G1, som bildar underlag för de 

ekonomiska sammanställningarna som 

bifogats protokollen i serien A1, kan dock 

undersökningsperioden i mina delstu-

dier av inkomster och totala tillgångar 

utsträckas till att omfatta perioden från 

1825. Den delstudie som presenteras över 

gåvor omfattar hela perioden 1775–2012.

4 Se till exempel Berg, 2015, s. 52.

5 Polanyi, som var inspirerad av antropolo-

giska studier, lät bland annat gåvoutby-

ten mellan invånarna på Trobriandöarna 

(kulasystemet) illustrera den traditionella 

ekonomin. Polanyi 1989, s. 59ff; Polanyi 

1957a, s. 73ff; Polanyi 1957b, s. 252. Han 

ventilerar däremot få historiska exem-

pel, som också Braudel, 1986, s. 208, 

kritiskt noterar: ”Att i en diskussion om 

’1800-talets stora förvandling’ åberopa 

sig på potlach och kula (snarare än på 

1600- och 1700-talens mycket diversifie-

rade merkantila organisation) är förvisso 

inte förbjudet. Men […] I själva verket 

görs inget försök att ta sig an historiens 

konkreta och mångskiftande verklighet.” 

Jämför även not 8 nedan.

6 Direktionens protokoll [hädanefter D 

prot.] 22/12 1927, § 10, bilaga: koncept 

till Stockholms stads fastighetsnämnd, 

nov 1927 (A1:13).

7 Polanyi, 1989, s. 67, 96; Polanyi 1957a, s. 

68; Mauss, 1997, s. 98.

8 Jämför diskussionen i Cheal, 1988, s. 

4–22, om gåvors över tid minskade 

ekonomiska betydelse för möjligheten att 

överleva i det kapitalistiska samhället (ett 

tema inom den ”politiska ekonomi” som 

intresserade Karl Polanyi) och gåvors 

ökade betydelse som medium för att 

hantera känslomässiga aspekter av nära 

relationer i samband med bland annat 

jul- och födelsedagsfirandets kommer-

sialisering (en ”moralisk ekonomi” som 

till exempel intresserat antropologen 

och sociologen Erving Goffman). En 

avvikande bild finns till exempel hos 

Boulding, 1973, s. 1, som menar att gå-

vans roll i samhällsekonomin (definierad 

som en enkelriktad överföring av resurser 

från givare till mottagare) ökat under 

1900-talet, och hos Godbout, 1998, som 

menar att en gåvologik är fortsatt central 

i all mänsklig aktivitet, även på den 

kapitalistiska marknaden: ”The modern 

individual believes that behind the gift 

we find exchange. We wanted to try out 

the opposite idea: behind exchanges, we 

sought the gift.” Godbout, 1998, s. 206.

9 Jämför Mauss, 1997, s. 57ff; Boulding, 

1973, s. 2, 108; Godbout, 1998, s. 4; 

Cheal, 1988, s. 4, 7.

10 Jämför Cheal, 1988, s. 7.

11 Polanyi 1957b, s. 256. Braudel 1986, 

s. 219, understryker att kapitalism 

existerade långt före den industriella 

revolutionen och är därför kritisk till att 

noter
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Polanyi och andra tenderar att skriva in 

sig i ”en post-marxistisk ortodoxi: ingen 

kapitalism före slutet av 1700-talet, före 

det industriella produktionssättet”. Det 

här Polanyiinfluerade kapitlet följer dock 

det av Braudel kritiserade spåret: ”förka-

pitalistisk” används som en synonym till 

”förindustriell” och ”traditionell”. ”Men 

detta var väsentligen en förkapitalistisk 

tid då gemene man fortfarande var tra-

ditionellt inriktad och långt ifrån styrd 

i sitt beteende av bara penningmotiv”, 

lyder exempelvis en av Polanyis formule-

ringar (1989, s. 96; jämför Polanyi 2001 

s. 85).

12 Polanyi 1989, s. 57.

13 Polanyi 1989, s. 58.

14 Polanyi 1989, s. 63. Jämför Boulding, 

1973, s. 8.

15 Jämför Westberg, 2008, s. 97. Min studie 

knyter an till tre av de fem områden som 

lyfts fram i Westbergs organisations-

historiska studie av svenska förskolor 

1835–1935: inkomstkällorna, verksam-

hetsutrymmet och i viss mån kommuna-

liseringen. Westberg studerar därtill även 

debatten och idéspridningen. Ibid s. 30ff.

16 Se till exempel Granovetters analys 

(1985, s. 490, 506), som är mindre 

makroorienterad än Polanyis, av ekono-

misk aktivitet som ”invävd” i personliga 

relationer och sociala nätverk. Jämför 

Olofsson, 1999, s. 53.

17 D prot. 13/6 1885, § 3 (A1:9).

18 I en dialog mellan Pro Patria och Stock-

holm stad i slutet av 1920-talet meddela-

de till exempel Sällskapet att de strävade 

efter att tillhandahålla vård mot avgifter 

som understeg självkostnaden, och att 

avkastningen på donationskapitalet skul-

le användas för att täcka upp mellanskill-

naden – en fråga jag återkommer till.

19 Timmermans Ordens Hospital, en 

wälgörenhetsinrättning, fick därför låna 

pengar av Sällskapet till 5 % ränta medan 

Herr Hofstallmästaren Boys fick låna 

till 6 %. D prot. 10/10 1863, § 4; D prot. 

31/10 1864, § 8. Tre år senare höjdes dock 

även välgörenhetsinrättningens ränta till 

6 %. D prot. 26/4 1867, § 5 (A1:5-6).

20 D prot. 15/9 1954, § 3, bilagd skrivelse till 

Konungen (A1:20).

21 D prot. 12/3 1952, § 15, bilagt koncept 

till Justitiekanslersämbetet med förslag 

på ändringar i Sällskapets grundregler 

(A1:19).

22 Sällskapets protokoll [hädanefter S 

prot.] 21/12 1914, § 4, bilagd skrivelse 

om rekryteringsproblem med förslag på 

avskaffande av årsavgifterna (A1:12).

23 I mitten på 1960-talet var exempelvis 

Pro Patrias ledning involverade i samtal 

med ”den byråchef hos justitiekanslers-

ämbetet, som har hand om s.k. permuta-

tionsärenden”, alltså ärenden angående 

möjliga ändringar av villkorstexter i 

gåvobrev och testamenten. D prot. 12/12 

1966, § 11, bilagd PM angående Pro 

Patrias stadgar (A1:21).

24 Jämför Polanyi 1957a, s. 70.

25 Polanyi 1989, s. 82, 86. Braudel, 1986, 

s. 209 menar att Polanyi överdriver 

skillnaderna mellan sociala motiv under 

den förindustriella eran och ekonomiska 

under den industriella. Olika former av 

handel har i själva verket ”levt sida vid 

sida trots eller till följd av sin inbördes 

olikhet”.

26 Polanyi 1989, s. 67.

27 Polanyi, 1989, s. 54, 67, 82; Polanyi 

1957b, s. 247. Begreppet ”renodlat” 

marknadssamhälle är inlånat från Olofs-

son, 1999, s. 41. Polanyi, 2001, skriver 

om perioden som märkt av ”economic 

liberalism”, ”laissez-faire” och ”free tra-

de” (s. 138, 153). Även begreppet ”liberal 

capitalism” används (s. 163).

28 Polanyi 1989, s. 54 (citat), s. 86.

29 Polanyi 1989, s. 70.

30 Polanyi 1989, s. 155, 233ff; Olofsson, 

1999, s. 40f.

31 Olofsson, 1999, s. 50, diskuterar också en 

möjlig ny urbäddningsfas mot slutet av 

1900-talet: ”where in some welfare states 

formerly decommodified spheres are 

becoming remarketized”. Jämför not 54. 

Jag låter ”inbäddning” stå för ”embedde-

dness” i den här studien, då det framför 
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allt är de olika makrohistoriska utveck-

lingsfaserna från 1770-talet och framåt 

som intresserar mig. Att använda olika 

varianter av ”inbäddning” (in-bäddad, 

ur-bäddad, åter-inbäddad) har framstått 

som mindre språkligt otympligt än att 

använda olika böjningar av ”invävning”, 

som skulle kunna vara en alternativ 

översättning.

32 En central poäng hos Polanyi (1989, s. 

164ff) är att de industrikapitalistiska 

marknadssamhället inte växte fram 

spontant. Tvärtom var dess framväxt 

beroende av aktiva statliga ingripanden, 

bland annat ”en ström av lagar som av-

skaffade begränsande regleringar” (under 

1830- och 1840-talen i England). Jämför 

diskussionen om förändrad lagstiftning 

och liberalisering av olika marknader i 

Sverige (under 1840- och 1860-talen) 

i Schön, 2001, s. 153ff och Magnusson 

2002, s. 258ff.

33 Se till exempel Svensson, 1996, s 150f.

34 Det är ett sätt att arbeta med teorin som 

ligger i linje med vad Olofsson, 1999, 

s. 53, förespråkar. Styrkan med begrep-

pet embeddedness är just att det kan 

användas i studier av företeelser på olika 

nivåer: ”its capacity to relate systematic 

macro-aspects of society and the micro- 

level of social relations”.

35 Engelhart, 2005 [1901], s. 37.

36 D prot. 13/3 1923, § 4, bilagt skrivelse till 

Överståthållarämbetet 13/3 1923 (A1:13).

37 Pro Patrias inkomstkällor under perio-

den 1845–1935 var i stort sett desamma 

som de filantropiska förskolornas, vilka 

levde av donationer, kommunala bidrag, 

räntor, barnavgifter, årsbidrag/med-

lemsavgifter och evenemang. Bidragen 

från kommunen och församlingar till 

förskolorna var dock betydande under 

1920- och 1930-talen, då de i stort sett 

hade upphört att betalas ut till Pro Pat-

ria. Westberg, 2008, s. 58, 71f, 79.

38 Influtna rumsavgifter – en post som 

preciseras som ”hyra för cacherade rum” 

i räkenskaperna mellan 1825 och 1862, 

alltså intäkter från gravida kvinnor som 

önskat hemlighålla sitt tillstånd för sin 

vanliga omgivning genom att uppehåll 

sig på främmande ort, och som mer neu t-

ralt kallas ”avgifter för enskilda rum” 

från och med 1863 – utgjorde den absolut 

största andelen av patientinkomsterna 

under hela perioden 1825–1951. Jämför 

Thomée, 1863, s. 232. I början av perio-

den (1825–1834) registrerade Barnbörds- 

och Barnhuset Pro Patria även ”afgift 

för inlösta barn” och ”inköpsafgifter 

för barn” i sina räkenskaper. Mot slutet 

av perioden redovisade barnbördshuset 

två mindre poster separat vid sidan av 

rumsavgifterna: ”inskrifningsavgifter” 

(1906–1924) och ”influtna afgifter för 

barndop” (1905–1930). De tre sista 

verksamhetsåren (1949–1951) särskil-

jer de otryckta räkenskaperna influtna 

rumsavgifter från förlossningsavgifter (en 

ganska betydande post) och operations-

avgifter (en mindre post).

39 ”Läkarne”, skrev Engelhart, 2005 [1901], 

s. 19, ”hafva allt sedan inrättningens 

början aldrig uppburit betalning för sitt 

arbete”. Detta ideella arbete fortsatte in 

på 1920-talet: ”Läkarna voro lika ädel-

modiga. Alltifrån inrättningens början 

och till på 1920-talet uppburo de aldrig 

någon betalning för sitt arbete, vilket 

lämnades av intresse för de lidandes hjälp 

och inrättningens förkovran”, berättade 

Björn Holmgren i ett anförande vid ob-

stetrisk-gynekologiska sektionens sam-

manträde på barnbördshuset Pro Patria 

den 19/10 1945, bilaga till D prot. 6/6 

1975, § 6 (A1:22). Se även diskussionen 

om möjligt läkararvode inom direktionen 

i början av 1920-talet (D prot. 23/5 1922, 

§ 4, A1:13). Och jämför Bourdieus, 1999, 

s. 173, utläggning om företag med rötter 

i civilsamhället” (skolor, sjukvårdsinrätt-

ningar, välgörenhetsorganisationer osv.) 

som, eftersom de fungerar i enlighet med 

frivilligarbetets och offergåvans logik, 

har en avsevärd fördel i den ekonomiska 

konkurrensen [...]. Men dessa objektivt 

sett ekonomiska företag kan bara utnyttja 

dessa fördelar om villkoren för misskän-

nandet av deras ekonomiska dimension 

fortlöpande reproduceras, det vill säga så 

länge som agenterna kan få sig själva och 

andra att tro att deras handlingar inte har 

något ekonomiskt syfte”.

40 S prot. 21/12 1914, § 4, Baeckströms 

bilagda brev till Pro Patria 21/12 1914 

(A1:12). Baeckström inkluderade även 

kvinnor i gruppen möjliga och önskvärda 

ledamöter: ”Tyvärr lägga Grundreglerna 
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hinder i vägen för att till ledamöter i 

Sällskapet föreslå kvinnor, fastän dock 

dessa skulle hos Pro Patria långt mer än 

annorstädes vara på sin rätta plats för att 

gagna allmännyttiga ändamål”. Jämför 

Jordanssons kapitel ”I Pro Patrias tjänst. 

Barnmorska vid Sällskapets barnbörds-

hus” i antologin.

41 S prot. 21/12 1914, § 4, Baeckströms 

bilagda brev till Pro Patria 21/12 1914 

(A1:12). Pro Patria verkar periodvis ha 

haft ganska stora problem med att driva 

in medlemsavgifterna. Kamreraren över-

lämnade då uppgifter om ”de ledamöter, 

som uraktlåtit att inbetala den stadgade 

årsavgiften” till sekreteraren, ”för att 

genom skrifvelse, vänligen erinra dem 

om dess erläggande”. D prot. 10/10 1863, 

§ 4 (A1:5). Jämför Högberg, 1961, s. 82 

och Clark, 2000 s. 242f.

42 Då de privata förlossningsanstalterna ”ej 

hava samma förmån som de allmänna, 

att få sin driftskostnad till stor del täckt 

av skattemedel, bliva patientavgifterna 

proportionerligt mycket högre på 

dessa än på de allmänna anstalterna, 

varför de privata hava svårt att stå sig i 

konkurrensen och några av dem tvingats 

lägga ned sin verksamhet under de sista 

åren”, informerade Pro Patrias överläkare 

en internationell sjuksköterskekongress 

på Sverigebesök 1949, två år innan 

Pro Patrias eget barnbördshus lades 

ner (D prot. 6/6 1975, § 6, bilagt tal 

av Björn Holmgren den 14 juni 1949, 

A1:22). Institutionaliseringen av 

förlossningsvården var mer eller mindre 

fullständig på 1950-talet. Milton, 2001, 

 s. 255ff, 308.

43 Verksamheten vid barnbördshuset lades 

formellt ner den 1/1 1952. Vilken typ av 

verksamhet som skulle ta vid var inte 

helt klarlagt i mars 1952, även om mycket 

talade för ekonomisk välgörenhet.”[S]

åvitt nu kan bedömas”, meddelade Pro 

Patria Justitiekanslersämbetet den 12 

mars 1952, blir ”Sällskapets förnämsta 

uppgift i framtiden [...] att lämna pen-

ningunderstöd åt de i paragrafens andra 

stycke angivna kategorierna behövan-

de” (bilaga till D prot. 12/3 1952, § 15, 

A1:19). Under våren fastställdes en sådan 

ordning, med Kungl. Maj:ts beslut den 

9/5 1952 om ändring av vissa paragrafer i 

Pro Patrias grundregler och permutation 

av vissa fonder (S prot. 4/6 1952, § 2, 

samt bilagor, A1:19). Samtidigt hölls en 

dörr öppen för andra typer av verk-

samheter. ”Ehuru intet formellt hinder 

finnes för Sällskapet att utöva även an-

nan välgörenhet” än penningunderstöd, 

antecknade exempelvis Sällskapet 1953. 

Innermapp ”Understödsverksamhet 

1953” (F11:1). Först 1967 ströks drivan-

det av ”Barnbördshus” och ”anstalt för 

behövande sjuka” som möjlig – i mån 

av tillgångar – parallell verksamhet ur 

stadgarnas § 1 (D prot. 7/7 1967, § 10, 

A1:21). Jämför diskussionen om ”konver-

teringsstrategier” i Bourdieu, 1994, 

 s. 112, 125ff och Polanyis diskussion om 

hur institutioner överlever genom att 

tjäna andra funktioner, ”som inte behöver 

innefatta den ursprungliga funktionen” 

(Polanyi, 1989, s. 214).

44 Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux 

gör också framgångsrika fastighetsaffä-

rer. Milton, 2012, s. 116.

45 Piketty, 2014, s. 241, 278, 339, 372f. 

Piketty ställer ”the classical patrimonial 

society” under 1800-talet (som också 

kallas ”hyperpatrimonial society” or 

”society of rentiers”) mot ”the society 

of petit rentiers” i samtiden, men talar 

även om ”today´s global patrimonial 

capitalism” (ibid., s. 264, 411, 418ff, 471). 

Jämför diskussionen i C.W. Mills, 1959, 

s. 108–113, 152, om ett ökat inslag av ren-

tierer bland ”the very rich” i USA mellan 

1900 och 1950, och kring svårigheterna 

för grupper som inte är födda i välbe-

ställda familjer att lönearbeta och spara 

ihop stora förmögenheter.

46 George Ramsay, An Essay on the Distribu-

tion of Wealth (1836), citerad i Marx, 1973 

[1894], s. 329. Engels hade, i tillägget och 

efterskriften till Kapitalet, en mer negativ 

och värderande bild av rentiersklassen: 

”rentierer, människor som hade fått nog 

av den reguljära spänningen i affärslivet 

och därför hellre ville roa sig eller få en 

lindrigare syssla som direktörer eller 

medlem i bolagsstyrelse” (ibid., s. 802). 

Piketty, 2014, s. 422f, kontrasterar en 

neutral definition av rentier (person 

som lever på kapitalavkastningen av 

sin förmögenhet) och en nedsättan-

de definition som växte fram under 

1900-talet (arbetsskygg person som lever 

av oberättigade medel etcetera). Jämför 

Webers distinktion mellan rentierer (en 

ränteorienterad ”ägarklass” inom ”poli-
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tisk kapitalism”) och entreprenörer (en 

profitsökande ”kommersiell klass” inom 

”rationell kapitalism”) i Swedberg, 1998, 

s. 49–53, 172.

47 S prot. 27/6 1907, § 3, bilagd revisionsbe-

rättelse den 25/6 1907, A1:11.

48 Både omvälvningarna i början av det 

postindustriella samhället (1975–) och 

omdaningarna i början av det renod-

lade industrikapitalistiska samhället 

1850–1870 kännetecknades av avregle-

ringar och globalisering. Schön, 2001, 

 s. 154, 449, 452.

49 Piketty, 2014, s. 376.

50 Endast 3 av de 23 större donationerna 

– av Samuel Enander (6 106 933 kr), 

August Wennberg (3 927 831 kr) och 

Carl Henric Brandel (3 343 686 kr) bok-

förda åren 1902, 1888 och 1905 och här 

uttryckta i 2012 års penningvärde – över-

steg Vattenfalsstyrelsens årshyra 1952 

(1 453 425 kr i 2012 års penningvärde). 

Ytterligare tre donationer kommer upp i 

paritet med det årliga hyresbeloppet, som 

sjönk något över tid, räknat i 2012 års 

priser: Karl Fredrik Björns testaments-

fond 1916/1918 (1 274 932 kr), Johan 

Anderssons fond 1898 (1 215 871 kr) och 

C. Robert Forsgréns fond (1 124 090 kr). 

Övriga 17 donationer – som i 2012 års 

priser placerar sig i storleksordningen 

från 586 957 kr ner till 30 197 kr – un-

dersteg den årliga inbetalade hyran från 

Kungl. Vattenfallsstyrelsen (1952–1964) 

och Kungl. Byggnadsstyrelsen (1964–

1980) under samtliga år, även när 

hyresbeloppet var som lägst i slutet av 

1970-talet (627 201 kr i 2012 års priser).

51 S prot. 21/12 1914, § 4, Baeckströms 

bilagda brev till Pro Patria 21/12 1914 

(A1:12).

52 Polanyi, 1989, s. 288.

53 Polanyi använder på många ställen sve-

pande formuleringar om när olika faser 

börjar och slutar (se till exempel Polanyi, 

1989, s. 164, 170ff och 210ff). Han pekar 

dock även ut mer precisa milstolpar. 

Startpunkten är dock lite oklar. ”Fram 

till 1785 var den engelska allmänheten 

omedveten om att någon större föränd-

ring ägt rum i det ekonomiska livet” 

(ibid., s. 106). Samtidigt hade fattigdo-

men ökat dramatiskt mellan 1776, då 

Adam Smith gav ut Wealth of Nations, och 

1786, då Joseph Townsend publicerade A 

Dissertation on the Poor Laws (ibid., s. 109f). 

Om ”vattendelaren” (ibid., s. 130) låg 

däremellan sträcker sig urbäddningsfasen 

från 1780 till 1834 (eftersom Speenham-

landlagen från 1795, som förhindrade 

skapandet av en konkurrenspräglad 

arbetsmarknad, avskaffades 1834), det 

renodlade marknadssamhället mellan 

1834 och 1879 (då idén om allmän protek-

tionism inleds med Bismarcks reformer 

1879), återinbäddningsfasen från 1879 till 

1914 (då första världskriget inleds) eller 

alternativt till 1929 (då den stora depressi-

onen inleds) samt det reglerade samhället 

från 1931 (då Storbritannien lämnade 

guldmyntfoten). Se till exempel ibid., s. 

93, 97, 155, 191, 231–236 och 242.

54 Denna motsatta rörelse, varufieringen av 

samhället, eller samhällets subsumtion un-

der kapitalistiska produktionsrelationer, 

pågick parallellt med de utvecklingspro-

cesser Polanyi beskrev (marknadens ur- 

och återinbäddning i samhället snarare 

än samhällets inbäddning i marknaden), 

men blev – enligt bland andra Negri och 

Hirsch (se not 199) – än mer markerad 

mot slutet av 1900-talet. Hirsch under-

stryker att metaforen urbäddning (eller 

”Freisetzung” som är hans översättning 

av begreppet ”disembedding”) riskerar 

leda tanken fel när den post-fordististiska 

omstruktureringen av ekonomin mot 

mitten av 1970-talet ska karakteriseras. 

Det handlade inte om något entydigt 

och obegränsat lössläppande av gränslösa 

marknadskrafter: omreglering, en för-

ändrad politisk reglering av ekonomin, är 

mer träffande än att tala om avreglering. 

Hirsch, 2005, s. 139. Offe – som laborerar 

med begreppstriaden commodification, 

de-commodification och re-commodi-

fication när han diskuterar kapitalis-

mens utvecklingshistoria – menade att 

samhällsmodellen med en i grunden 

reglerande välfärdsstat bestod, trots de 

intensifierade ”åter-varufieringsförsö-

ken” som följde på 1970-talets kris. Se 

Keane, 1984, s. 26f.

55 Polanyi, 1989, s. 39, 191, 242.

56 Polanyi, 1989, s. 205.

57 Polanyi, 1989, s. 290.

58 De cirka 40–50 år långa strukturcyklerna 
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har börjat med en strukturkris (på cirka 

5 år), övergått i en omvandlingsfas (som 

sträckt sig över 20–25 år) och sedan följts 

av en rationaliseringsfas (på 15–20 år). 

Schön identifierar strukturkriser i slutet 

av 1840-talet, i början av 1890-talet, i 

början av 1930-talet och kring mitten av 

1970-talet. Schön, 2001, s. 23f.

59 Polanyi, 1989, s. 231. Jämför även den i 

grova drag överensstämmande periodin-

delningen i Torstendahl, 1984: klassisk 

industrikapitalism (ca 1840–1890), 

organiserad kapitalism (ca 1890–1935), 

participatorisk kapitalism (ca 1935–1975) 

och korporativ kapitalism (från ca 1975). 

Trots att Polanyis analys handlar om den 

stora omvandlingen av Storbritanniens 

samhällsekonomi fungerar den alltså bra 

som allmänt bollplank till min översikt-

liga teckning av föränderliga svenska 

förhållanden, med exemplet Pro Patria. 

Här är det kapitalströmmarna under de 

olika faserna i Polanyis utvecklingsscena-

rio som intresserar, inte exakta period-

gränser.

60 Engelhart, 2005 [1901], s. 18. Jämför D 

prot. 6/6 1975, § 6, Doktor Björn Holm-

grens efterlämnade papper (A1:22).

61 Engelhart, 2005 [1901], s. 18.

62 Mina beräkningar baseras på förteck-

ningen över skänker 1775–1822 (F3:1). 

Jämför Nicander, 1801, s. 16–24, som 

redovisar samma bidrag – såväl ”pän-

ningar” som ”varor och tjänster” – för 

delar av nämnda period (1775–1800). 

Det är svårt att ge ett vettigt mått på ”an-

tal” gåvor i många fall. ”En famn ved”, 

som directör Hellman skänkte år 1777, 

betraktas som en gåva här. ”12 hattar”, 

som hattstofferaren Lundell skänkte åt 

gossarna år 1779, är också bokförda som 

en gåva (inte tolv gåvor). Jag registrerar 

endast fler gåvor när det handlar om oli-

ka saker: ”12 lintyg, 8 parkums-kofftor, 

6 vallmars-kjortlar”, som commissarien 

Ekman skänkte åt flickebarnen år 1783, 

har jag enligt den logiken bokfört som 

tre gåvor (inte tjugosex gåvor). Mina 

beräkningar underskattar alltså antalet 

naturagåvor.

63 Det finns ingen sammanställning över 

gåvor in natura för perioden 1823–2012 

i Pro Patrias efterlämnade handlingar. 

Mina beräkningar bygger på noteringar 

i protokollen. Jag har beräknat gåvor in 

natura under perioden 1890–2012 på 

samma grova sätt som under perioden 

1775–1789. ”24 buteljer Spanskt sher-

ryvin”, som chefen för vinhandelsfirman 

Lacave y C:a f.d. konsuln G.R. Lagergren 

årligen skänkte Pro Patria 1885–1892, 

betraktas här som en årlig gåva (inte 

tjugofyra gåvor). ”12 beklädnader för 

späda barn, delar till 6 barnsängar” 

(skänkta av en anonym fru 1893) samt 

”12 buteljer Cocgnac och 12 buteljer 

Marsala” (skänkta av direktionens leda-

mot Grosshandlaren Forsgrén samma år) 

betraktas sammantaget som fyra gåvor 

1893 (inte fyrtiotvå gåvor). Jag har enligt 

detta sätt att räkna sammantaget funnit 

25 skänkta varor och tjänster under 

perioden 1890–2012: sherryvin år 1890, 

1891 och 1892 (D prot. 18/1 1892, § 6), 

barnkläder, barnsängar, Cocgnac och 

Marsala år 1893 (S prot. 29/3 1893, § 8), 

en ”Couveuse” [kuvös] år 1898 (D prot. 

21/12 1898, § 8), ett porträtt år 1914 (S 

prot. 21/12 1914, § 5), ett porträtt och en 

dopfunt år 1917 (D prot. 28/9 1917, § 4), 

ett porträtt år 1919 (D prot. 29/9 1919, 

§ 12), två oljemålningar år 1934 (D prot. 

14/6 1934, § 11), ett träsnitt, en altarduk, 

två oljemålningar och ett löfte om att stå 

för porträttkostnader år 1935 (D prot. 

20/9 1935, § 9 och § 17; D prot. 12/12 

1935, § 3 och § 17), en narkosapparat från 

AGA år 1938 (D prot. 1/6 1938, § 18), 

ett porträtt och en skulptur år 1939 (D 

prot. 8/3 1939, § 19; D prot. 13/12 1939, 

§ 15), ett porträtt år 1946 (D prot. 18/9 

1946, § 13), ett porträtt år 1948 (D prot. 

22/9 1948, § 18), ett antal årgångar av 

tidskriften Hygiea år 1949 (D prot. 9/3 

1949, § 16), två oljemålningar år 1953 (D 

prot. 10/6 1953, § 6) och ett porträtt år 

1974 (D prot. 5/6 1974, § 5) (A1:9, 12, 

15–16, 18–20, 22). Inga gåvor in natura 

har noterats under perioden för ”tjänste-

samhällets genombrott” (1975–2012).

64 Citat ur brev från Rystedt 22/3 1915 

till Pro Patria, bilagt S prot. 23/9 1918 

(A1:12).

65 Att kurvan faller i figur 4 (och figur 5) 

är inte en effekt av att källmaterialet 

över den tidigare perioden 1775–1822 

(F3) skulle redovisa penninggåvor och 

bidrag mer noggrant än källmaterialet 

över den senare perioden 1831–2012 

(A1). Tvärtom. De två serierna kan 
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relateras till varandra via några tidiga 

huvudböcker i serien G1 (1811–1995), 

som bildar underlag för de ekonomiska 

sammanställningarna i serien A1 (men 

som innehåller en hel del luckor i början 

av perioden). Jämförelsen av data för de 

tillgängliga åren 1811 och 1813–1815 visar 

att huvudböckerna (G1) – och därmed 

sammanställningarna som är bifogade 

protokollen (A1) – tenderar att redovisa 

en högre summa influtna gåvomedel än 

vad den tidiga sammanställningen gör 

(F3). Även när uppgifter om årliga bidrag 

från Medicinalstyrelsen, Stora Barnhuset 

och Patriotiska Sällskapet läggs till serien 

F3 utgör det samlade värdet av gåvorna 

år 1811 i den serien (112 472 kr i 2012 

års priser) endast cirka 80 procent av det 

samlade värdet av gåvor som redovisas i 

serien G1 (138 847 kr). Proportionerna 

är ungefär de samma år 1815 när serien 

F3 kompletteras med saknade uppgifter 

om årliga bidrag samt kollektmedel 

(559 853 kr i F3 och 661 402 kr i G1). 

År 1813 och år 1814 blir utfallet det 

omvända, men det beror på att två större 

testamenterade gåvor redovisas olika 

år i de olika materialen: en gåva från 

Noréen redovisas år 1813 i serien F3 men 

år 1812 i serien G1 (enligt en anteckning 

år 1813), ett testamente upprättat den 15 

oktober 1814 av Bruun redovisas år 1814 

i serien F3 medan summan inte finns 

upptagen i huvudböckerna 1813–1815. 

Att dessutom några större årliga bidrag i 

början av 1800-talet inte är registrerade i 

diagrammet (se anmärkning till figur 4), 

och att en stor del av de tidiga gåvorna 

var in natura, förstärker det sagda, det 

vill säga att figur 4 (och 5) underskattar 

värdet av gåvor och bidrag under den 

tidiga perioden 1775–1822.

66 D prot. 6/6 1975, § 6, bilaga: tal av Björn 

Holmgren ”Vid internationella sjukskö-

terskekongressens besök på Pro Patria 

tisdagen den 14 juni 1949” (A1:22). ”The 

maternity hospital receives no contri-

butions from the State”, heter det i den 

engelska översättningen av talet.

67 Relationen till stadens ledning verkar 

även ha varit frostig i början av 1950-ta-

let. I förhandlingar med Stockholms stad 

i augusti 1951, en månad efter det att Pro 

Patria beslutat att lägga ner barnbörds-

husets verksamhet den 1 januari 1952, 

påpekade stadens representant borgar-

rådet i sjukvårdsroteln Harald Mårtens 

(fp) att det fanns ett utmärkt tillfälle att 

fortsätta ”utöva välgörenhet”, som ju var 

”Kungl. Sällskapets uppgift”, genom att 

hyra ut huset till ”ett mycket måttligt 

belopp” och på så sätt bistå staden 

ekonomiskt i vården av kroniskt sjuka. 

Kungl. Sällskapet har inte ”någon vare 

sig skyldighet eller anledning” att hyra ut 

barnbördshuset till ”ett oskäligt lågt hy-

resbelopp” till staden, svarade Pro Patrias 

direktor och överläkare Björn Holmgren 

irriterat, ”allra minst som Stockholms 

stad under de senaste för barnbördshuset 

mycket kritiska åren ställt sig bestämt 

avvisande mot de framställningar om 

stöd för dess verksamhet som gjorts”. 

När inte staden hjälpte Pro Patria tänkte 

inte Pro Patria hjälpa staden. D prot. 

26/9 1951, § 11, bilagt konfidentiellt PM 

angående verksamheten vid barnbörds-

huset Pro Patria juli t.o.m. augusti 1951 

och åtgärder vidtagna för verksamhetens 

avveckling därstädes (A1:19).

68 Engelhart, 2005 [1901], s. 19. Sällskapet 

anhöll även om Konungens höga be-

skyddarskap i slutet av undersökningspe-

rioden: år 1950 vid Gustaf V:s bortgång 

(D prot. 8/12 1950, § 18, A1:19) och år 

1974 vid Gustaf VI Adolfs frånfälle (S 

prot. 17/9 1974, § 7, A1:22).

69 Engelhart, 2005 [1901], s. 34. Citat från 

D prot. 30/9 1913, § 10, bilagt skrivelse 

till riksmarskalken (A1:11).

70 Avskrifter av serafimerriddarna C.F. 

Scheffer och Joachim Beck-Friis skrivelse 

30/4 1777 till Öfver Ståthållaren angåen-

de tillökning i inflödet av husfattigcassan 

för Barnsängshuset Pro Patria, av Kungl. 

Majt:s nådiga brev 1/9 1779 angående 

årligt stöd till Barnsängshuset Pro Patria 

ur Medicinalfonden och Kungl. Maj:t 

nådiga resolution 1/2 1800 angående 

beviljat tillstånd för Sällskapet Pro Patria 

att uppbära årlig kollekt ur stadens kyr-

kor (F3:2B).

71 S prot. 4/10 1886, § 8 (A1:9).

72 D prot. 29/3 1933, § 9, bilaga 1: Över-

ståthållarämbetets inhämtade yttranden 

till Ecklesiastikdepartementet 28/11 1932 

(A1:15).



62

för det allmänna bästa

73 D prot. 29/3 1933, § 9, bilaga 2: Pro 

Patrias remissvar 29/3 1933 till Överståt-

hållarämbetet (A1:15).

74 D prot. 18/12 1933, § 8 (A1:15).

75 Stockholms stads konsistorium ville 

dra in Pro Patrias kollekt redan 1894 då 

”bristande offervillighet hos församling-

arna” gjorde bidragen så små. Detta var 

något Pro Patria då lyckades hindra med 

hänvisning till att de sedan en lång följd 

av år befann sig i ekonomiskt trångmål. 

D prot. 3/4 1894, § 6 med bilaga (A1:9). 

Viljan att lämna kollekt hade varit på 

tillbakagående i Stockholms kyrkor sedan 

mitten av 1700-talet. Bergfeldt, 1997, s. 

109, 127. Jämför Bourdieus diskussion 

om ”offergåvans ekonomi” (Bourdieu, 

1999, s. 166ff) och Foucaults diskussion 

om ”the idea of financing medicine from 

church revenues” (Foucault, 2010 [1973], 

s. 43, not 31). ”Are not doctors the priests 

of the body?” (ibid., s. 37).

76 D prot. 20/9 1940, § 6, med bilagor 

(A1:17).

77 D prot. 18/3 1930, § 8, bilagd redogörelse 

för Pro Patrias ekonomiska ställning år 

1929 (A1:14).

78 S prot. 10/3-1954, § 4, bilagd redogörelse 

för Pro Patrias ekonomiska ställning år 

1953. Direktionen för Allmänna Barn-

huset beslutade den 31 januari 1955 att 

retroaktivt från och med 1954 dra in det 

årliga anslaget till Pro Patria. D prot. 9/3 

1955, § 6 (A1:20).

79 Det offentliga understödet underskattas 

som framgått i början på perioden. Accis-

rättens årliga bidrag från och med 1777 

är exempelvis inte noterat i räkenskaper-

na, och jag har – på grund av en anteck-

ning i arkivmaterialet – först registrerat 

bidraget från Stora Barnhuset år 1792, 

trots att bidraget beviljades redan 1777 – 

se anmärkning till figur 4.

80 Posterna ”avgifter” och ”sammanskott” 

av Pro Patrias ledamöter flyter delvis 

ihop i källmaterialet. Posten som år 1811 

kallas ”sammanskott af de äldre” i serien 

Skänker till Barn- och förlossningshus-

et Pro Patria 1775–1822 (F3:1) kallas 

till exempel ”årsafgifter af Sällskapet 

Pro Patria” i Huvudboken för samma 

år (G1:1). Ibland är års- och inträdes-

avgifter benämnda ”afgift en gång för 

alla” i det äldsta materialet över skänker 

(avgifterna betraktas som gåvor här), 

det vill säga den engångssumma på 33 

Riksdaler och 16 skillingar som gjorde att 

ledamoten därefter kunde undvika den 

årliga avgiften. Ibland har det framgått 

att det handlar om skänkta årsavgifter 

trots att posten saknar specificerad 

rubrik, eftersom summan just utgjort de 

nämnda 33 Riksdalerna och 16 skilling-

arna. Åren 1825–1830 noteras års- och 

inträdesavgifter i huvudböckerna (G1:1–

G1:2), åren 1831–1915 finns uppgifter om 

avgifterna bilagda Pro Patrias protokoll 

(A1:3–A1:12).

81 Jämför avskrift av Kungl. Patriotiska 

Sällskapets försäkran om ett årligt un-

derstöd av 1 000 daler kopparmynt den 

17/12 1775, och Sällskapets ökning av det 

årliga anslaget till 300 Riksdaler banco 

den 20/2 1844 (F3:2B).

82 Jag har bara funnit ett – blygsamt – 

privat bidrag till det planerade husköpet 

under 1920-talet: 20 kronor år 1922 (D 

prot. 30/3 1922, § 12, A1:13).

83 Se till exempel Jansson, 1985, s. 242; 

Claréus, 2005, s. 10ff; Qvarsells kapitel 

”Patriotism, paternalism och offentlig 

vård” i denna antologi. För Pro Patrias 

del var de flytande gränserna särdeles 

märkbara, Pro Patria blandades både 

ihop med andra sällskap (på grund av 

namnlikheten med Kungliga Patriotis-

ka Sällskapet) och staten/kungahuset 

(på grund av prefixet ”Kunglig”). Pro 

Patrias hederstecken ingick till exempel i 

gruppen ”halvofficiella” medaljer, ”dvs. 

sådana med Konungens bild och försedda 

med kunglig krona”, varför en svår ba-

lansgång stundom kunde uppstå: ”Rik-

smarskalksämbetet infordrar just förslag 

från landshövdingarna till innehavare 

av Konungens medalj och ett likartat 

förfarande från Pro Patrias sida skulle 

lätt kunna uppfattas som ett intrång. Pro 

Patrias medalj bör vara kompletterande, 

inte konkurrerande.” Brev från Sven-

Olof Hedengren 27/8 1991 till Pro Patria 

(F11:1).

84 Förteckning över skänker 1775–1822 

(F3:1); Nicander, 1801, s. 17; Boken om 

Stockholm i ord och bild, 1901, s. 368.

85 Påfallande många hade också högt upp-
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satta positioner i statsapparaten, inom 

såväl civilbyråkratin (assessor, bergsråd, 

kammarråd, kommerseråd, lagmän, 

landshövdingar och riksråd är några 

exempel) som krigsmakten (exempelvis 

general, generallöjtnant, generalmajor, 

överste, överstelöjtnant och major).

86 Grosshandlare, handelsman, hattstof-

ferare, kramhandlare, stadsmäklare 

och traktör är några exempel. Vissa 

näringsidkande individer som Pro Patria 

anlitade – murmästare, stenhuggare, 

byggmästare, målare, kakelugnsmakare, 

snickare och lärftskrämare – kvitterade 

sina räkningar ”utan att hafva emottagit 

någon betalning”. När inte summan på 

räkningarna är utskrivna har jag bokfört 

bidragen som gåvor i ”natura”. Engel-

hart, 2005 [1901], s. 18.

87 Förteckning över skänker 1775–1822 

(F3:1). Avskrift av N. Dalbergs gåvobrev 

år 1815 (F3:2B). Några av dessa givare är 

ihågkomna trots att deras pengar vare sig 

avsatte minnesfonder eller inskriptioner 

på Pro Patrias donationstavlor. Berch 

och Scheffer i Boken om Stockholm i Ord 

och Bild, 1901, s. 370. Berch, Scheffer och 

Dalberg i Hjelt, 1892, s. 519. I Engelharts 

historieskrivning över Pro Patria (Engel-

hart, 2005 [1901], s. 18, 37) nämns också 

Berch, Scheffer och Dalberg, men inte 

Noréen och Bruun.

88 Jansson, 1985, s. 12, 17ff, 238; Karlsson, 

Uppsala, 2012, s. 36f.

89 Två mindre enskilda penninggåvor letade 

sig även till Sällskapet i urbäddningsfa-

sen mot slutet av undersökningsperioden 

(se gula punkter långt till höger i figur 

4). En mindre gåva på 1 000 kronor blir 

synlig år 1983 i Huvudbok 1976–1983 

(G1A:79, SSA). Den mindre gåvan på 

1 000 kr år 2009 framgår av otryckt 

internt räkenskapsmaterial (Pro Patria, 

Brahegatan 60).

90 Jämför Hjelt, 1892, s. 519. Pengaunder-

stöd från Ostindiska kompaniet, som 

gav ett stort bidrag till Pro Patria år 1775 

och ett större årligt bidrag 1778–1789, är 

redovisat under ”bidrag av staten” (röd 

kurva), då kompaniet i sin oktroj av sta-

ten ålades att använda en del av vinsten 

till välgörande ändamål. Se Qvarsells 

kapitel ”Patriotism, paternalism och 

offentlig vård”. Jämför Frängsmyr, 1976, 

s. 21, 93.

91 Sjögren, 2004a, s. 51.

92 Sjögren, 2004b, s. 55f, 60; Sjögren, 

2004a, s. 38, 45, 49, 51f.

93 Antalet grönsvarta prickar i figuren stäm-

mer inte överens med det faktiska gjorda 

antalet donationer (då donationer från 

samma år är hopslagna i figuren), inte 

heller med det totala antalet donations-

fonder (då några av upphovspersonerna 

bakom de 23 fonderna donerade vid flera 

tillfällen).

94 Frii, 1985, s. 9.

95 Jämför hur Offe, i dialog med Polanyi, 

diskuterar ”non-commodified support 

systems” organiserade av filantropiska 

organisationer under den kapitalistiska 

perioden som föregick välfärdsstater. 

Offe, 1984, s. 263. Välfärdsstaterna 

kom sedan att ta över den här typen 

av ”de-kommodifierande” stödinsatser 

som etablerar ”av-varufierade” områden 

undandragna marknaden. Esping-

Andersen, 1990, s. 36f.

96 Jämför till exempel Sjögren, 2004a, s. 27, 

51.

97 D prot. 13/12 1934, § 7 (A1:15). Lind-

berg var aktiv i Svenska arbetsgivareför-

eningen. Se rapport i Tidningen Kalmar, 

nr 63, 27/4 1906, s. 2. Jämför Claréus, 

2005, s. 11 och Milton, 2012, s. 26.

98 Den här donationskulturen gick alltså 

i graven långt innan välfärdsstatens 

skattesystem utvecklades, vilket senare 

under 1900-talet kan ha försvårat stora 

förmögenhetsbyggen och därför också 

ha hämmat framväxten av en nygammal 

donationskultur. Jämför diskussionen i 

Helgesson, 2004, s. 142ff.

99 Enligt Polanyi nådde marknadens 

expansion ”sin maximala utsträck-

ning, kring 1914” (Polanyi, 1989, s. 

155). Även om 1929 markerar formell 

slutpunkt för återinbäddningsfasen i 

figur 5 understryker han ”de avgörande 

åttio åren (1834–1914)” i marknadssys-

temets utveckling (ibid., s. 191, jämför 
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not 53 ovan). Första världskriget (en 

politisk händelse) markerar inte en 

gräns i Schöns (ekonomiska) periodi-

seringsschema, men väl i Negris (se s. 

260 ovan). Jämför diskussionen om hur 

världskrigen påverkar strukturcykelmo-

dellen i Edvinsson, 2010, s. 679.

100 John Söderholms testamentsfond (Frö-

ken Ebba Maria Söderholms Donations-

fond) 1914 (F11:1). Mina kursiveringar.

101 Polanyi, 1957, s. 264, 266. Jämför Zeli-

zer, 1997, s. 6ff, 21ff.

102 Se Polanyi, 1957, s. 256 om subsystem 

inom dominerande system och jämför 

Bourdieus polanyifärgade analys av 

framväxten av kulturella produktionsfält 

för bland annat konst och litteratur från 

mitten av 1800-talet i Frankrike (1999, 

s. 133–164). En rad sektorer i de kapita-

listiska ekonomierna fungerar ingalunda 

”enligt lagen om det egna intresset av 

att maximera (penning-)profiten” (s. 

144) som är styrande i det vanliga ”eko-

nomiska utbytets ekonomi” (s. 146), 

skriver Bourdieu. I de kulturella produk-

tionsfälten – ett exempel på ekonomier 

för symboliska tillgångar – är tvärtom 

”oegennyttan (i betydelsen vägran att 

erkänna det ekonomiska intresset)” den 

fundamentala lagen (s. 135). Erkännan-

dekapital står högt i kurs i dessa sociala 

mikrokosmos, ekonomiskt kapital lågt 

(s. 154). ”Ekonomins utveckling till eko-

nomi i egentlig mening, vilket skedde 

undan för undan i de europeiska sam-

hällena, fick till följd att det bildades öar 

med förkapitalistisk ekonomi som levde 

kvar inom den ekonomiska ekonomin”  

(s. 157). I Frankrike uppnådde de kul-

turella fälten en hög grad av autonomi 

under senare hälften av 1800-talet, 

då målarna och författarna erövrade 

självständighet från dels staten (Fran-

ska akademien) och dels marknaden 

(borgerskapets efterfrågan). Bourdieu, 

2000, s. 109, 137, 204. I Sverige framstår 

1880-talet som en brytningstid, då be-

gynnande steg tas mot formeringen av 

autonoma fält på litteraturens (Gedin, 

2004, s. 17) och bildkonstens område 

(Gustavsson, 2002, s. 17, 181).

103 Avskrift av G.F. Berndes gåvobrev 15/4 

1876 (F3:2A).

104 Avskrift av C.P. Kindevalls brev 31/12 

1888 (F3:2A).

105 Avskrift av A.O. och Anna (som dock 

inte fått vara med och namnge fonden) 

Wallenbergs brev 19/8 1884 (F3:2A).

106 Avskrift av John Söderholms testamente 

22/1 1914 (F11:1). 

107 Avskrift av änkefru Therese Anderssons 

gåvobrev 8/10 1898 (F3:2A).

108 Avskrifter av testamenten i F11:1 (C.A. 

Gyllenborg) och F3:2A (övriga).

109 För en, och endast en, ”fond (B.A. 

Danelii) är stipuleradt att årligen må 

få användas ett belopp, som öfverstiger 

räntan, hvarigenom fonden så småning-

om kommer att försvinna”, konstatera-

de Sällskapets kamrerare i en översyn 

av fonderna 60 år innan B.A. Danelli 

donationsfond försvann 1968 (”PM i 

anledning af Pro Patrias revisorers an-

märkning mot 1908 års bokslut” bilagt 

D. prot. 28/9 1909, § 9, A1:11).

110 Fyra fonder (Wennbergs, Forsgréns, 

Berggrens och Rydins) var avsedda för 

Sällskapets mer allmänt ”välgörande 

ändamål”, fyra fonder (Enanders, Gran-

holms, Björns och Wahlunds) saknade 

specificerade användningsområden. 

F3:2A och F11:1 (Rydins testamente). 

Jämför Högbergs (1961, s. 81) diskussion 

om att fria gåvor var mer betydelsefulla 

än öronmärkta för Kungl. Patriotiska 

sällskapet.

111 Sällskapets första donation – 5 000 Riks-

daler banco år 1864 av framlidne greve 

Carl Gyllenborg ”hvaraf räntan borde 

användas till gratifikationer åt gamla 

och orklösa personer af de tjenande 

klasserna” – fick så att säga tryckas in i 

verksamheten med skohorn, då ”pen-

ninge-understöd” åt gamla inte ägde 

”något omedelbart samband” med vare 

sig den medaljverksamhet som sysselsat-

te Sällskapet (symboliska belöningar för 

att uppmuntra och belöna trohet och flit 

hos de tjänande klasserna, inte ekono-

miskt understöd) eller drivandet av ett 

barnbördshus (”omwårdnaden af barnets 

födelse och tidigare ålder”, inte under-

stöd på ålderns höst). År 1864, alltså mitt 

i det ”renodlade marknadssamhället”, 

var Sällskapet dock inte främmande för 

uppgiften att även bedriva ekonomisk 
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välgörenhet, vilket skulle bli möjligt 

om grundreglerna skrevs om (D prot. 

30/3 1864, § 3, A1:5). Den 11/11 1864 

medgav också Kungl. Maj:t Sällskapet 

rätt att även utdela ”penningbelöningar 

åt gamla orklösa tjenare och tjenarinnor” 

(S prot. 19/12 1864, § 2, A1:5).

112 Donationerna från Wallenberg, 

Berndes/Hanna B, Kindevall, Lovén, 

Danelius, Rehbinder, Söderholm, 

Ljungberg och Hellström var avsedda 

för ”barnsängsqvinnor/barnaföderskor” 

som var ”fattiga”. Lindbergs fond gällde 

”fattiga och sjuka” vid Pro Patrias ”sjuk-

hus”. De övriga tre satte verksamheten 

i centrum, inte obemedlade individer: 

rikedomarnas årliga avkastning skulle 

användas för ”barnbördshusets” ända-

mål (Anderssons och Westmans fonder), 

”i de välgörenhetssyften, som tillhöra K. 

Sällskapets barmhertighetsanstalter, och 

som ej kunna anses åligga kommunen” 

(Brandels fond). Avskrifter av gåvo-

dokument i F3:2A, F11:1 (Söderholms 

testamente) och D prot. 13/12 1934, § 7, 

A1:15 (Lindbergs testamente).

113 Citat från ”Motivering för ändring 

av §§ 1 och 3 i Kungl. Sällskapet Pro 

Patrias grundregler” bilagd D prot. 14/3 

1951, § 13 (A1:19). Kungl. Maj:ts beslut 

den 9/5 1952 (bilagt D prot. 4/6 1952, 

§ 2, A1:19) innefattade 11 av de 13 i not 

112 uppräknade fonderna. Söderholms 

testamentsfond (”till förmån för fattiga 

barnsängskvinnor”) betalades först ut 

17 år efter permutationsansökan och 

Lindbergs testamentsfond (”till fattiga 

och sjuka vid Pro Patrias sjukhus”) 

inkluderades inte av oklar anledning.

114 Arkivmaterialet jag har gått igenom, 

gåvobrev och testamenten etcetera, av-

slöjar inte vilken typ av ekonomisk verk-

samhet som har genererat tillgångarna 

som skänktes till Pro Patria. En mer 

djup lodande studie av de 23 donatorer-

nas ärvda och förvärvade tillgångar är 

ett möjligt framtida projekt.

115 Gods och bruk (1 brukspatron, 2 bruks-

ägare, 2 possessionater, 1 godsägare 

och 1 storjordbrukare i Cloud County, 

Kansas, USA), handel (5 grosshandlare 

och 1 grosshandlaränka), industri- och 

banksektorn (2 fabrikörer och 1 bankdi-

rektör med hustru, även om fonden inte 

bär hennes namn).

116 Karl Fredrik Björn testamenterade sin 

kvarlåtenskap till många institutioner. 

Den största delen av förmögenheten 

delades mellan Kungl. Teatern och 

Patriotiska sällskapet. Högberg, 1961, 

s. 237. Det torde snarare ha varit regel 

än undantag att donatorerna kom ihåg 

fler institutioner än Pro Patria i sina 

gåvobrev och testamenten, som dock 

inte alltid är bevarade i sin helhet i Pro 

Patrias arkiv (där avskrifter av avsnitt 

som rör Pro Patria står i fokus). 10 av 

Pro Patrias 23 donatorer finns upptagna 

i Länsstyrelsernas gemensamma stiftel-

sedatabas [http://www.stiftelser.lst.se/

StiftWeb/SSearch.aspx 140828]: André 

Oscar och Anna Wallenbergs stiftelse, 

Samuel Enanders Donationsstiftelse, 

Stiftelsen C.H. Brandels fond, Anders 

Granholms Stiftelse, B.A. Danelii stiftel-

se, Henric och Augusta Lovéns Stiftelse, 

C.Fr. Björns stiftelse, Henric Westmans 

stiftelse för ensamstående föräldrar, C. 

Wahlunds stiftelse och Stiftelsen Reger-

ingsrådet A. Rydins stipendiefond.

117 Jämför Karlssons diskussion om hur 

egenintresse och allmänintresse kan 

överlappa och till och med sammanfalla 

(Karlsson, 2012, s. 30ff).

118 Att Pro Patrias ledamot fabrikören Knut 

Ljunglöf förärade Sällskapet ”en ny 

prestkappa” som gåva i samband med 

att han fick köpa en smal tomtremsa av 

Sällskapet kan vara ett exempel som pe-

kar åt det här hållet. D prot. 26/1 1879, 

§ 1; S prot. 7/2 1879, § 2 och § 3 (A1:7.). 

Jämför diskussionen i Edling, 2010, 

s. 133ff, om donationer – decennierna 

kring sekelskiftet 1900 – som en del av 

en högborgerlig livsstil. ”Det handlade 

om att ge tillbaka till samhället något av 

den framgång man nått, om att bidra till 

det allmänna och få erkännande.” Här 

fanns inslag av religiöst motiverad plikt 

och/eller önskan att göra gott.

119 Jämför Frängsmyr 1976, s. 93.

120 Edling, 2010, s. 131, lyfter fram ett 

motsatt resultat för Kungl. Skogs- och 
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Lantbruksakademien. Här dominerade 

inte ledamöterna bland donatorerna.

121 Jämför diskussionen om den ”kyliga 

utilitaristiska beräkningen”, om männ-

iskans förvandling till ett ”ekonomiskt 

djur”, en ”beräknande maskin”, i Mauss, 

1997, s. 98.

122 Polanyi, 1989, s. 59.

123 Anmärkning tabell 3. Två fonder som 

bär namn efter fruar är inkludera-

de bland ”ledamöterna”, då Robert 

Constantin Berggren (Fru Maria E. 

Berggrens fond) och Gustaf Fredrik 

Berndes (Fru Hanna B:s fond) var med-

lemmar i Pro Patria. Eftersom det finns 

stora luckor i matrikelmaterialet kan 

gruppen ledamöter vara underskattad.

124 Bruksägare Gustaf Fredrik Berndes, 

som donerade år 1876, är med i Matrikel 

öfver Kongl. Sällskapet Pro Patria år 1876, 

men inte år 1875. Godsägare Henric 

Westman, som kallades till ledamot 

av Sällskapet den 21/3 1916, utgör ett 

gränsfall. Med ”anledning af denna 

kallelse” översände han, skrev direktio-

nen i § 5 av protokollet den 29/6 1916 

(A1:12), ”såsom gåfva utan villkor, ett 

kontant belopp af 1 000 kronor ’att ut-

göra hans bidrag som ständig ledamot’”. 

Eftersom invalet anges som orsak till 

donationen (”med anledning af”) har 

Westman förts till kategorin ”donation 

efter ledamotskap” i tabell 2, även om 

gränsen inte är knivskarp i detta fall. 

Westman är upptagen i Matrikel öfver 

Kungl. Sällskapet Pro Patria år 1916, men 

inte år 1914 (det finna ingen matrikel 

för år 1915). D8:5.

125 Matriklar för åren 1882–1896 saknas 

både i Pro Patrias arkiv och i Kungliga 

bibliotekets samlingar. Possessionaten 

Samuel Enander, som donerade år 

1890, blir synlig i Matrikel öfver Kongl. 

Sällskapet Pro Patria år 1897, men inte i 

den närmast föregående matrikeln från 

år 1881. D8:5.

126 Genom att gräva vidare i arkiven efter 

mer information om donatorerna, och 

mer i detalj beakta tidsintervallet mellan 

gåvor och gengåvor av olika slag (från 

ett ”tack för hjälpen” till en eventuell 

styrelsepost i Sällskapet), skulle frågan 

kunna belysas ytterligare. Kan exem-

pelvis en obligatorisk gåva, utbetalad 

långt in i framtiden, trots allt ha varit 

ett – outtalat – villkor för att bli invald 

i Pro Patria? Jfr Kjellman, 1979, s. 131; 

Bourdieu, 1999, s. 145.

127 Ett (politiskt) egenintresse på grupp nivå 

är bara synligt hos en av Pro Patrias do-

natorer, Bror August Danelius, men då i 

ändamålsformuleringar i hans allmänna 

stiftelse (B.A. Danelii stiftelse), som 

avser dels huvudstadens förskönande, 

dels ”befolkningens höjande i intellek-

tuellt hänseende och motverkande de 

strävanden, som från socialdemokratis-

ka eller andra kretsar göras att klavbinda 

arbetarbefolkningen i fackföreningar, 

där dess medlemmar förföljas, om de 

av en eller annan anledning bryta mot 

dessa fackföreningars drakoniska före-

skrifter och påbud”. Länsstyrelsernas 

gemensamma stiftelsedatabas [http://

www.stiftelser.lst.se/StiftWeb/Foundati-

onDetails.aspx?id=1001701 130616].

128 D prot. 19/12 1918, § 4 (A1:12). Samt D 

prot. 5/6 1940, § 20 (A1:17), bilaga över 

utdelade medaljer med motiveringar.

129 Det symboliska och kulturella kapitalets 

olika tillstånd – institutionaliserade 

(t.ex. utbildningstitlar), objektiverade 

(t.ex. konstverk) och förkroppsligade 

former (när det framträder som bild-

ning, smak etc.) – diskuteras i Broady, 

1991, s. 181, 226.

130 Jämför Kungl. Patriotiska sällskapet, en 

av Pro Patrias långvariga bidragsgivare, 

som under 1770-talet gav löfte om att 

slå medaljer över särdeles frikostiga 

givare. Högberg, 1961, s. 61, 80.

131 Vid sidan av Henric Westman (medalj 

1918) fick följande fem personer heders-

tecken för sina donationer (men då 

till andra inrättningar än Pro Patria): 

kapten Johan Gustaf Herman von 

Axelson (1921), godsägare Per Vilhelm 

Ekestubbe (1923), godsägare och kapten 

Lars Thure Carl Lybeck (1926) och 

sjuksköterska Johanna Matilda Petters-

son (1932). Även fabrikör Pehr August 

Sjögren (medalj 1916) och regerings-

rådet Axel Rydin (medalj 1930) – som 

dels var ledamöter i Pro Patria och dels 

donerade pengar till Pro Patria – är med 

i förteckningen, men inte på grund av 



67

noter

sina donationer till Sällskapet (vilka för 

övrigt kom efter medaljerna, år 1919 

respektive 1932), D prot. 5/6 1940, § 20, 

bilagd förteckning (A1: 17).

132 I en kungörelse 1944 meddelade Pro 

Patria, med en skrivning ur stadgarna, 

att man bland annat delade ut medaljer 

som just uppmuntrade och belönade 

”oegennyttiga, ädla och gagnande gär-

ningar” (D prot. 8/3 1944, § 4, A1:18). 

Jag har emellertid inte sett någon note-

ring i arkivmaterialet om att Sällskapet 

även kommunicerade oegennyttiga 

donationer i tidningar. En systematisk 

genomgång av tidningsarkiv skulle kan-

ske komma fram till en annan slutsats. 

Frimurarbarnhuset i Stockholm lät 

publicera information om större gåvor, 

i försök att inspirera fler att ge. 250 år i 

barmhärtighetens tjänst, 2003, s. 147. Pro 

Patria uppmärksammade däremot gåvor 

i de tryckta matriklarna, exempelvis år 

1871 (s. 24) och 1877 (s. 23), som dock 

kom ut sporadiskt (jämför tabell 3 och 

not 125).

133 ”Anhållande slutligen”, skrev G.F. Bern-

des 15/4 1876, ”att någon omnämnande 

af den anspråkslösa gåfvan icke må 

inflyta i några tidningar”. Avskrift av 

gåvobrev (F3:2A).

134 D prot. 2/2 1921, § 5 (A1:13). ”Till 

hugfästande af minnet af de enskilda 

personer, som genom donationer eller 

gåfvor visat intresse för Sällskapets 

barmhertighetsstiftelser, beslöt Direk-

tionen”, den 29/3 1889, § 8 (A1:9), ”att 

en jerntafla skulle anskaffas och upp-

hängas i direktionsrummet, försedd med 

de ädla gifvarnas namn”. 15 år senare 

anskaffades ytterligare en ”minnestafla” 

till personer som skänkt pengar. D prot. 

29/6 1903, § 6 (A1:10).

135 Pengarna Carl Henric Brandel donerade 

förvaltades således under namnet Carl 

Henric Brandels fond. Ett exempel 

på det avvikande mönstret, med olika 

namn på donator och fond, utgör 

pengarna som brukspatron G.F. Bern-

des lämnade över 1876, ”att antecknas 

såsom emottagna af Fru Hanna B” 

(Fru Hanna B:s fond). Avskrifter av 

urkunder. Handlingar rörande dona-

tioner 1775–1921 (F3:2A). Ett annat 

exempel är John Söderholms testamente 

från 1914, som ”skall blifva känd som 

och benämnas Fröken Ebba Maria 

Söderholms Donationsfond”. Instruk-

tioner, donationer, testamenten m.m. 

1763–1992 (F11:1).

136 D prot. 12/12 1935, § 3 (A1:15).

137 D prot. 21/12 1904, § 6 (A1:10).

138 D prot. 21/12 1898, § 8, Protokoll 

(A1:9).

139 Maktens fält ligger inbäddat på den 

övre delen av det sociala rummet, där 

samtliga tillgångar av betydenhet – kul-

turellt, juridiskt, politiskt och ekono-

miskt kapital – samlas. Bourdieu, 1998, 

s. 264ff. Ett alternativt begrepp är ”den 

dominerande klassen”. Broady, 1991, s. 

269.

140 Här finns det inte utrymme för någon 

systematiskt jämförande studie av vilka 

tillgångar andra samtida sällskap och 

barmhärtighetsstiftelser hade, men några 

snabba nedslag pekar på att Pro Patrias 

samlade tillgångar, som alltså var stora 

i förhållande till det egna donationska-

pitalet, var små i jämförelse med både 

Patriotiska sällskapets (etablerat 1772) 

och Frimurarbarnhusets (1753–1962) till-

gångar. När Kungl. Sällskapet Pro Patria 

och Kungl. Patriotiska Sällskapet – som 

hade gemensam organisatorisk stammo-

der i det hemliga samfundet Pro Patria 

eller Svenska Landtorden (stiftat 1766) 

– gick skilda vägar år 1772, se Högberg, 

1961, s. 21f, 40, drog Pro Patria det kor-

taste ekonomiska strået: vid skilsmässan 

”stannade förmögenheterna inom det 

ena, hvaremot det andra Sällskapets, eller 

’Pro Patria’, tillgångar förminskades”. 

S prot. 28/3 1862, § 8, bilagd anförande 

kring uppfattade förtjänster med att slå 

ihop Pro Patria och Patriotiska sällskapet 

(A1:5). I början på 1860-talet, innan do-

nationerna började flyta in till Pro Patria, 

var i vilket fall Patriotiska sällskapets 

tillgångar – och donationsmedel – be-

tydligt högre. År 1862 redovisade Patri-

otiska sällskapet nästan dubbelt så stora 

tillgångar som Pro Patria uppvisade: 

5 235 906 kr i 2012 års penningvärde 

(91 896 riksdaler riksmynt) i jämförelse 

med 2 989 496 kr (52 469 rdr rmt). 
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Pro Patria hade ännu inte fått någon 

donation, medan Patriotiska sällskapets 

donationsmedel uppgick till 615 915 kr i 

2012 års penningvärde (10 810 rdr rmt) 

år 1862. S prot. 29/6 1863, § 6, bilagd 

PM av kommitterade utredare (A1:5). I 

det stora hela – i jämförelse med riktigt 

donationstäta organisationer – hade 

dock även Patriotiska sällskapet jäm-

förelsevis små fonder. Högberg, 1961, 

s. 239. En hastig jämförelse av, inte 

tillgångar utan, donationer och gåvor 

till å ena sidan Pro Patria (med ett barn-

bördshus 1774–1952) och å den andra 

sidan Frimurarbarnhuset i Stockholm 

(1753–1962) leder till samma slutsats: 

Pro Patria tog jämförelsevis emot litet 

penningstöd från enskilda. Enligt serien 

”Testamenten och gåvor” (F2d) på SSA 

tog Frimurarbarnhuset åren 1755 till 

1822 (vilket motsvarar volymerna 1–4 i 

den nämnda serien) emot 11 gånger så 

mycket pengar (26 312 734 kr i 2012 års 

penningvärde) som Pro Patria gjorde 

under den 20 år kortare perioden 1775 

till 1822 (2 453 427 kr i kr i 2012 års 

penningvärde, jämför penninggåvor från 

enskilda i figur 4).

141 Från och med år 1996 delar Pro Patria 

in ”Eget kapital” i två kategorier i sina 

årliga förvaltningsberättelser (inte 

under posten Tillgångar men under rub-

riken Skulder och eget kapital): å ena sidan 

”donationsfonder” som också kallas för 

”bundet” eget kapital (stiftelsekapital), 

å andra sidan ”Övrigt eget kapital” som 

också kallas ”fritt” eget kapital (dispo-

nibla medel).

142 Engelhart, 2005 [1901], s. 37.

143 S prot. 29/6 1903, § 4, bilagd revisions-

berättelse (A1:10).

144 S prot. 29/9 1905, § 5, revisionsberät-

telse (A1:10); S prot. 28/9 1906, § 4, 

revisionsberättelse (A1:10).

145 S prot. 21/12 1914, § 4, bilaga: skrivelse 

från ledamoten G. Baeckström (A1:12). 

Om ”det långa 1800-talet” (1789–1914), 

se Hobsbawm, 1994, s. 15, 18 och Pola-

nyi, 1989, s. 28.

146 Första världskriget (en politisk hän-

delse) markerar inte en gräns i Schöns 

(ekonomiska) periodiseringsschema – 

jämför diskussionen i not 99.

147 Schön, 2001, s. 293.

148 Schön, 2001, s. 293.

149 S prot. 14/6 1924, § 3, bilagd revisions-

berättelse (A1:13).

150 S prot. 12/6 1922, § 3, bilagd revisions-

berättelse (A1:13).

151 Kamrerarens anmälningar om gjorda 

placeringar i räntebärande värdepapper 

mellan mötena är en återkommande 

punkt på dagordningarna under perio-

den 1905–1929. Inköp av obligationer 

redovisades bland annat på dessa möten 

före kriget: D prot. 30/3 1905 § 10, D 

prot. 22/12 1906 § 5 och D prot. 27/6 

1907 § 7 (A1:10-11). När Stockholms 

stadshypoteksförening 1912 frågade 

om Pro Patria ville köpa obligationer 

svarade ledningen nej, då direktionen 

”för närvarande på tillfredsställande sätt 

placerat Sällskapets [disponibla] medel”. 

D prot. 20/12 1912 § 7 (A1:11). Efter 

kriget började Pro Patria köpa obligatio-

ner på nytt, se bland annat D prot. 15/3 

1921 § 14, D prot. 30/3 1922 § 11, S prot. 

14/6 1923 §§ 5-6, S prot. 29/9 1923 §§ 

5-6, D prot. 29/2 1924 § 12, D prot. 31/3 

1925 § 10, D prot. 12/6 1926 § 9, D prot. 

15/6 1927 § 11 och D 17/9 1929 § 11 

(”inköp av obligationer; Hellströms do-

nation”). Sällskapets värdehandlingar, 

”som utgöras av Stats, stads- och andra 

som fullgoda ansedda obligationer och 

värdepapper”, var deponerade i öppet 

förvar hos Skandinaviska Kreditaktie-

bolaget. S prot. 15/6 1927, § 3, bilagd 

revisionsberättelse (A1:13-14).

152 D prot. 29/9 1926, § 8 (A1:13); D prot. 

28/3 1927, § 12 (A1:13).

153 Polanyi, 1989, s. 279.

154 Att den röda kurvan i figur 7 som visar 

donationsfondernas utveckling gör två 

små skutt i slutet av 1950- och 1960- 

talen beror på att medlen i Märta o Axel 

Rydins minnesfond från 1932 blev dis-

ponibla först år 1959 och på att medlen 

i John Söderholms testamentsfond från 

1916 först flöt in år 1968.

155 Sällskapet hade med jämna mellanrum 

under en trettioårsperiod diskuterat och 

utrett möjligheterna att sälja det, som det 
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kallades på ett direktionsmöte redan 1898, 

”mindre tjenliga” huset från sent 1700-tal 

och bygga ”ett nytt tidsenligt barnbörds-

hus”, D prot. 21/12 1898, § 7 (A1:9).

156 D prot. 30/9 1913, § 10 (A1:11), bilagd 

skrivelse om nytt barnbördshus till riks-

marskalken. Jämför D prot. 21/12 1914, 

§ 6 (A1:12).

157 D prot. 22/12 1913, § 6, bilagt brev från 

Riksmarskalken till Pro Patria 1/11 1913 

(A1:11).

158 D prot. 22/12 1927, § 10, bilagt koncept 

nov. 1927 till Stockholms stads fastig-

hetsnämnd. Min kursivering (A1:13).

159 D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: Stadskol-

legiets utlåtanden och memorial 1928, 

nr 291, Utlåtande angående kostnadsfri 

upplåtelse till kungl. sällskapet Pro 

Patria av tomten nr 1 i kvarteret Guld-

fasanen (vid Thorildsplan) å Kungshol-

men, s. 1283 (A1:14).

160 D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: Stadskol-

legiets utlåtanden och memorial 1928, 

nr 291, s. 1284 (A1:14).

161 D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: Stadskol-

legiets utlåtanden och memorial 1928, 

nr 291, s. 1285f (A1:14).

162 D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: Stadskol-

legiets utlåtanden och memorial 1928, 

nr 291, s. 1286. Även om Kammar-

kontoret och de andra myndigheterna 

diskuterar en ”kostnadsfri upplåtelse av 

tomtmark”, den ”föreslagna formen av 

fri tomtupplåtelse” etc., var överlåtel-

sen förknippad med kostnader för Pro 

Patria. Enligt upprättat ”köpekontrakt” 

mellan Pro Patria och Stockholms stads 

fastighetsnämnd den 21/12 1928 och 4/1 

1929 sålde Stockholms stad tomten för 

80 000 kronor. D prot. 21/12 1928, § 10, 

bilagt köpekontrakt. Marknadspriset för 

en tomt i Stockholm låg dock betyd-

ligt högre. År 1925 tackade exempelvis 

direktionen nej till ett anbud från ett 

företag om att få köpa en tomt på 

Norrmalm som var mer än fem gånger 

så dyr som den av staden sålda tomten 

på Kungsholmen, då ”det för tomten 

begärda priset 450 000 kronor vore för 

högt”. D prot. 13/6 1925, § 15. Sällska-

pets gamla slitna fastighet (taxerad för 

120 000 kronor), belägen på en attraktiv 

”fri och egen grund” på Norrmalm, sål-

des till grosshandlaren Robert Ljunglöf 

för 450 000 kronor i februari 1929. D 

prot. 26/2 1929, § 2, bilagt köpekon-

trakt (A1:13-14).

163 Pro Patria hade inte mycket att sätta 

emot myndigheternas förslag. Det enda 

villkoret som de kunde modulera var 

Drätselnämndens förslag att ”besätta 

en av de tre revisorbefattningarna inom 

sällskapet med av drätselnämnden därtill 

utsedd person”. Pro Patrias stadgar 

lade hinder i vägen för detta krav, som 

ersattes med villkoret att ”Hälsovårds-

nämnden skall beredas tillfälle att följa 

stiftelsens sjukvårdande verksamhet 

samt få del av stiftelsens förvaltningsbe-

rättelse”. D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: 

Stadskollegiets utlåtanden och memorial 

1928, nr 291, s. 1286 (A1:14). Jämför 

Milton 2012, s. 134f.

164 I vissa fall var Pro Patrias barnbördshus 

dock jämställt med allmänt sjukhus, 

de fick exempelvis ”i förekommande 

fall vidtaga åtgärder för avbrytande av 

havandeskap”, i kombination med ”ste-

rilisering av kvinnan” om så behövdes. 

D prot. 8/3 1939, § 8; D prot. 10/3 1943, 

§ 16; D prot. 9/6 1943, § 5 (A1:16-17).

165 D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: Stadskol-

legiets utlåtanden och memorial 1928, 

nr 291, s. 1286 (A1:14).

166 I vissa fall var dock Pro Patria dock jäm-

ställt med företag. Taxeringsnämnden 

beslutade exempelvis 1944 att påföra 

sällskapet inkomst- och förmögenhets-

skatt ”för inkomst av den av Sällskapet 

sedan gammalt drivna verksamheten att 

mot lösen utdela medaljer för trohet och 

flit”, då de redovisade inkomsterna – av 

förmodad ”rörelse” – för 1943 var ovan-

ligt höga (76 175 kr). Sällskapet, som 

yrkat få göra avdrag för barnbördshusets 

förlust (69 207 kronor), överklagade 

utan framgång beslutet hos Stockholms 

stads prövningsnämnd (S prot. 20/9 

1944, § 9), Kammarrätten (D prot. 5/6 

1946, § 5) och Regeringsrätten (D prot. 

22/9 1948, § 12) (A1:18-19).

167 D prot. 26/2 1929, § 7, bilaga: Stock-

holm stadsfullmäktiges protokoll 1928, 

nr 10, § 14, s. 170. Ja-rösterna dominera-

de dock stort över nej-rösterna: 72 rös-

tade ja, blott 9 nej. Ibid. s. 171 (A1:14).
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168 S prot. 14/6 1929, § 4 (A1:14).

169 Se D prot. 12/12 1940, § 13; D prot. 

12/12 1941, § 9; D prot. 20/9 1944, § 19; 

D prot. 12/3 1947, § 14; D prot. 11/6 

1947, § 13; D prot. 3/9 1947, § 10; 

D prot. 3/12 1947, § 16; D prot. 9/3 

1949, § 11; D prot. 21/9 1949, § 15; D 

prot. 6/6 1951, § 9. År 1938 inrätta-

des i samråd med Stockholms stad en 

mödravårdscentral på barnbördshuset 

Pro Patria, som också blev dyrare än 

väntat. D prot. 7/12 1938, § 12; D prot. 

12/3 1941, § 8. ”Sällskapet vill givetvis ej 

förskaffa sig någon vinst på drivande av 

mödravårdscentralen, men kan å andra 

sidan under nuvarande dyrtid ej vidkän-

nas någon förlust på verksamheten.” D 

prot. 11/6 1941, § 10, bilagd skrivelse 

till Stockholms stads sjukhusdirektion. 

Jämför D prot. 11/3 1942, § 13 och D 

prot. 21/9 1949, §§ 19– 

20 (A1:16-19).

170 D prot. 12/3 1952, § 15, bilagd skrivelse 

till Justitiekanslersämbetet (A1:19).

171 S prot. 12/12 1951, § 5 (A1:19). Det 

framstår som oklart vid vilken tidpunkt 

Pro Patrias barnbördshus upphörde att 

vara i huvudsak en ”ren barmhertig-

hetsinrättning”. I början av 1900-talet, 

då patientavgifterna hade började stiga 

(figur 1 och 2), menade direktionen i 

vilket fall att inrättningen var ”särskildt 

nödvändig” för en mindre bemedlad 

medelklass, snarare än en helt obemed-

lad arbetarklass. Den var nödvändig ”för 

sådana tjänstemän, såväl militära som 

civila, borgare med flera, hvilka sakna 

erforderliga tillgångar”. D prot. 30/9 

1913, § 10, bilagd skrivelse till riksmar-

skalken (A1:11).

172 Redogörelser för Pro Patrias ekono-

miska ställning bilagda protokoll, åren 

1934–1952 (A1:15–19). Underskottet 

omräknat till 2012 års penningvärde  

efter Edvinsson & Söderberg, 2011,  

s. 270–292.

173 I december 1927 anmälde vice ordföran-

den skiljaktig mening mot direktionens 

beslut att anskaffa ny byggnadstomt: 

”Emedan de utaf Sällskapets tillgångar, 

som kunna tagas i anspråk för uppbyg-

gande, inredande och underhållande 

af ett nytt barnbördshus, icke äro för 

sådana ändamål tillräckliga, anser jag, 

att underhandlingar om anskaffande af 

byggnadstomt nu icke böra inledas.” D 

prot. 22/12 1927, § 10. Ett år senare re-

serverade sig sekreteraren mot beslutet 

att köpa nya tomt. D prot. 10/11 1928, § 

4 (A1:13–14).

174 D prot. 24/1 1951, § 2 (A1:19).

175 D prot. 14/3 1951, § 13, bilaga: ”Motive-

ring för ändring av §§ 1 och 3 i Kungl. 

Sällskapet Pro Patrias grundregler” 

(A1:19). År 1940 invigdes Karolinska 

sjukhuset i Solna, med ”en ny förloss-

ningsanstalt på icke mindre än omkring 

100 vårdplatser” (D prot. 12/12 1940, § 

13, bilaga, A1:17).

176 D prot. 6/6 1951, § 3 (A1:19)

177 D prot. 5/7 1951, § 4 (A1:19).

178 S prot. 15/9 1954, § 3, bilagd skrivelse 

till Konungen från Pro Patria den 15/9 

1954 (A1:20).

179 S prot. 15/9 1954, § 3, bilagd skrivelse 

till Konungen från Pro Patria den 15/9 

1954 (A1:20).

180 S prot. 21/9 1955, § 5, bilagd skrivelse 

”Angående viss ändring av grundreglerna 

för Sällskapet Pro Patria” från Kungl. 

Inrikesdepartementet till Överståt-

hållarämbetet den 25/8 1955 (A1:20). 

Placeringsreglerna moderniserades 

ytterligare år 1967 (se D prot. 14/3 

1967, § 11, bilaga, A1:21) och i början 

av 1980-talet (D prot. 4/6 1980, § 10; 

22/9 1980, §§ 8-10; 9/12 1980, § 11, 

A1:22). Jämför Sjögren, 2004b, s. 61: 

”Innan Nobelstiftelsen fick möjlighet 

att placera i aktier skedde en långsam 

urholkning av tillgångarna och därmed av 

Nobelprisens ekonomiska värde. Det var 

först på 1980-talet som prisens realvärde 

började stiga, för att 1991 komma upp till 

samma nivå som vid grundandet 1901”. 

Riksbankens Jubileumsfond, en annan 

stor stödjare av svensk forskning, gavs 

friare placeringsregler – ”vilket innebar 

att medel också placerades i fastigheter 

och aktier”– först år 1988 (ibid., 61), 33 år 

efter det att Pro Patrias placeringsregler 

gjordes friare. Sällskapet De Nödlidandes 

Vänner (grundat 1816) gjorde en försiktig 
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förändring av sina placeringsregler 28 år 

före Pro Patria, och började köpa aktier – 

i liten skala – från 1927. Claréus, 2005, s. 

55.

181 Kamreraren anmäler också regelbundet 

gjorda placeringar i aktier, inte minst 

under 10-årperioden 1956–1966, se t.ex. 

D prot. 19/9 1956, § 12; D prot. 10/6 

1959, § 5; D prot. 6/6 1963, § 6; D prot. 

11/9 1963, §§ 10-11; D prot. 12/12 1963, 

§ 7; D prot. 12/3 1964, § 4; D prot. 4/6 

1964, § 6; D prot. 17/9 1964, § 9; D 

prot. 9/12 1964, § 7; D prot. 3/6 1965, 

§ 6; D prot. 9/6 1966, § 5; D prot. 8/9 

1966, § 7 (A1:20-21).

182 D prot. 11/3 1975, § 11, bilagt anförande 

av Erik Hagbergh den 16 januari 1967 

(A1:22).

183 D prot. 11/3 1975, § 11, bilagt anförande 

av Erik Hagbergh den 9 december 1974 

(A1:22).

184 Riksdagens protokoll 1973:112, onsda-

gen den 6 juni 1973, Ändrat belönings-

system för statsanställda m.fl.

185 Medan medaljen ”För trohet och flit” 

delades ut till fler än 10 000 personer 

fram till att den upphörde år 2005, har 

medaljen ”För medborgerliga dygder” 

endast delats ut till totalt 253 mottagare 

under 179-årsperioden 1836–2015. Se 

Lindquists kapitel ”Kungl. Sällska-

pet Pro Patrias utmärkelser” i denna 

antologi. Ett i mars 1866 väckt förslag 

om att ändra skrivningarna i Sällskapets 

grundregler så att utmärkelseteck-

net ”för trohet och flit” även skulle 

kunna tillerkännas andra än personer 

”tillhörande de tjenande folkklasserna, 

hvarmed tydligen afses tjenstehjon och 

deras wederlikar” – exempelvis en bok-

hållare vid ett handelskontor – avslogs av 

direktionen då det fanns andra typer av 

symboliska och ekonomiska belöningar 

för personer inom de ”högre och mera 

bildade samhällsklasserna” som uppvisat 

en långvarig och förtjänstfull verksam-

het: ”manande med en styrka, som för 

de flesta icke skulle synnerligen ökas 

genom ett utmärkelsetecken, gemensamt 

för bokhållaren och för hans principals 

tjenstehjon”. S prot. 29/6 1866, § 4 

(A1:5). Jämför skrivningen i mitten 

av 1900-talet: ”trohet och flit hos de 

tjänande folkklasserna, så i städerna som 

på landet”. S prot. 4/6 1952, § 2, bilaga 

(A1:19). Schablonmässigt uttryckt gav 

Pro Patria flitmedaljer åt underklassen 

och hedersmedaljer åt överklassen sam-

tidigt som de bedrev förlossningsanstalt 

för medelklassen.

186 D prot. 11/3 1975, § 11, bilagt anförande 

av Erik Hagbergh den 9 december 1974 

(A1:22).

187 Pro Patrias verksamhetsutrymme 

begränsades alltså när statens och 

kommunens välfärdsåtaganden ökade. 

De filantropiska förskolorna visar dock 

att så inte behöver vara fallet. Westberg, 

2008, s. 97.

188 Den ”postmoderna postpolitiken” 

karakteriseras till exempel i Žižek, 2005, 

s. 59ff; stater med bristande reglerings-

duglighet gentemot ekonomiska aktörer 

sedan 1975 i Offe, 2014, s. 176. Citat 

från Schön, 2001, s. 435.

189 Piketty, 2014, s. 344; Roine & Walden-

ström, 2005; Roine & Waldenström, 

2011.

190 Se till exempel Harvey, 2011, s. 70, 

125f; Hirsch, 2005, s. 134 och Martin, 

2002, passim, för en diskussion om den 

finansiella sektorns växande inflytande 

över samhället, attitydförändringen till 

kredittagande och ”finansialiseringen av 

vardagen” i stort.

191 Filantropin är också i stort, enligt dess 

kritiker, ett resultat av stora klassklyftor 

– av att väldiga förmögenheterna samlas 

på ett fåtal händer. Se diskussionen i 

Gustavsson, 2012, s. 207f, 215. Jämför 

Westberg, 2008, s. 59.

192 Kungl. Sällskapet Pro Patria. Förvaltnings-

berättelse 2005, s. 1 och Kungl. Sällskapet 

Pro Patria. Förvaltningsberättelse 2006, s. 1. 

De kommande åren använder Sällska-

pet en försiktigare och mindre kritisk 

formulering: ”Av de ansökningar som 

kommer till Sällskapet framgår tydligt 

att även om samhällets stöd i princip är 

tillgängligt för alla som bedöms behöva det 

står många av olika skäl utanför detta”. 

Kungl. Sällskapet Pro Patria. Förvaltnings-

berättelse 2007, s. 1 och Kungl. Sällskapet 

Pro Patria. Förvaltningsberättelse 2008, s. 3. 

Åren 

därpå är formuleringen ånyo mer 

resolut: ”Av de ansökningar som kom-
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mer till Sällskapet framgår tydligt att 

samhällets stöd inte räcker till”. Kungl. 

Sällskapet Pro Patria. Förvaltningsberättelse 

2009, s. 2 och Kungl. Sällskapet Pro Patria. 

Förvaltningsberättelse 2010, s. 2. Meningen 

behålls men luckras därefter upp något: 

”Av de ansökningar som kommer till 

Sällskapet framgår tydligt att samhällets 

stöd, i många fall, inte räcker till”. Kungl. 

Sällskapet Pro Patria. Förvaltningsberättelse 

2011, s. 3 och Kungl. Sällskapet Pro Patria. 

Förvaltningsberättelse 2012, s. 3.

193 D prot. 22/9 1980, § 8 (A1:22).

194 Analysen 1985–2012 bygger endast 

på Förvaltningsberättelser. Den typ 

av informationsrikare protokoll från 

direktionens och styrelsens möten, som 

konsulterats under tidigare perioder, har 

inte påträffats mot slutet av undersök-

ningsperioden.

195 Kungl. Sällskapet Pro Patria. Förvaltnings-

berättelse 2000, s. 2.

196 Kungl. Sällskapet Pro Patria. Förvaltnings-

berättelse 2011, s. 13.

197 D prot. 12/3 1952, § 15, bilagt koncept 

från Pro Patria till Justitiekanslersämbe-

tet (A1:19).

198 D prot. 1/1 1980, § 2, bilagd PM till 

direktionsledamöterna (A1:22).

199 Negri, 1996, s. 154ff, citat s. 159. 

Hirsch, 2005, s. 130ff. Citat s. 137: 

”Die gesamte Entwicklung beinhaltet 

damit einen neuen Schub der Durch-

kapitalisierung der Gesellschaft in Form 

der direkten Unterwerfung weiterer 

gesellschaftlicher Sphären [...]”. Jämför 

diskussionen om arbetskraftens – inte 

hela samhällets – formella och reella 

”subsumtion” under kapitalet i Marx, 

1962 [1867], s. 533. I de svenska 

utgåvorna, senast Karl Marx, 2013 

[1867], s. 445, blir dock begreppsparet 

”formell-reell”, liksom kopplingen till 

Negris diskussion om ”subsumtion”, 

lite dunkel på grund av att översätt-

ningen använder andra termer: ”der 

formellen Subsumtion” översätts med 

”formell underordning” medan ”die re-

elle Subsumtion” återges som kapitalets 

”envälde” och ”direkta herravälde”. I 

Marx & Engels, 1975, s. 620f använder 

dock även den svenska översättningen 

begreppsparet ”formell-reell” liksom 

begreppet ”subsumtion” (varvat med 

”underordning”).

200 Jämför Polanyi, 1989, s. 253. 

201 I Vinst- & förlusträkning den 31 de-

cember 1970, bilagd S prot. 8/6 1971, § 

3 (A1:22), står det endast ”Donations-

fonden: 475 323 kr”. Den specificeras 

inte längre. Den samlade donations-

posten kunde dock brytas upp, så att de 

olika donatorernas bidrag likväl kunde 

identifieras: för perioden 1955–1995 

genom att konsultera två bevarade 

”Årsböcker” (G1B:1 1955–1972 och 

G1B:2 1973–1995) och för perioden 

1996–2012, då det helt saknas material 

som berättar om detta, genom att den 

totala summan på donationskapitalet är 

densamma åren 1983–2012 (nämligen 

461 483 kr). Eftersom det inte har skett 

någon förändring alls i redovisningen 

kunde alltså specificeringen i årsböcker-

na för perioden 1983–1995 återanvän-

das för perioden 1996–2012.

202 Piketty, 2014, s. 349f, 376. Jämför dis-

kussionen om en möjlig renässans för 

filantropi i nygamla klassamhällen i till 

exempel Milton, 2012, s. 145.
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