


Idag utgör samhällsvetenskapen en oupplöslig del av det 
moderna samhällets konstruktion. Dess inflytande  på 
politikens, mediernas och näringslivets områden har 
gjort att kartläggningen av människan som social varelse 
- direkt och indirekt - präglat vår världsbild. Sam-
hällsvetenskapens historia blir i den meningen en histo-
ria om hur ett kunskapsområde tar form,  vetenskapligt 
legitimeras och når inflytande  såväl inom som utanför 
akademins väggar. Men det blir också en historia som är 
intimt förknippad  med välfärdssamhällets  framväxt. 

Samhällets kartläggare studerar dessa övergripande 
processer genom att följa  människorna kring Lorénska 
stiftelsen  i deras vardagsnära sammanhang. Där möter 
oss ett intrikat spel bakom kulisserna, privatekonomiska 
bekymmer, släktskapsförbindelser  och vänskapsrelatio-
ner, ett sprudlande socialt umgängesliv, tjänster och 
gentjänster, fördomar,  kärlek och makabra dödsfall,  det 
vill säga en vetenskap som framlevs  långt utanför  labo-
ratoriernas och seminarierummens slutna väggar. Men vi 
får  också möta personer som brinner av engagemang för 
samhällets utsatta, som verkligen tror på en bättre mor-
gondag och som är övertygade om att vetenskapen 
erbjuder ett viktigt steg på den vägen. 
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Betydelsen av detta engagemang kan inte nog betonas. Ett bättre eller mer kom-
plett handledarpar än Ronny och Roger kan åtminstone inte jag föreställa  mig. 
Utan dem hade boken definitivt  haft  ett annat och mindre tilltalande innehåll. 

Jag vill också tacka de personer som läst och kommenterat tidigare versioner 
av manuskriptet i dess helhet, främst  bland dem Peder Aléx, som lade ned stor 
möda på ett väl förberett  och konstruktivt genomfört  slutseminarium, men även 
Nils Edling, Ann-Katrin Hatje, Anna Larsson, Frans Lundgren och Birgit Peters-
son. Enskilda kapitel har förbättrats  tack vare kritiska och uppmuntrande kom-
mentarer från  Åsa Andersson, Henrik Björck, Pär Eliasson, Stefan  Gelfgren, 
Maria Göransdotter, Marika Hedin, Lars Hänström, Kjell Jonsson, Erland 
Mårald, Karin Nordberg, Christer Nordlund och Mikael Sjögren. Stephen Fruit-
man har språkgranskat den engelska sammanfattningen.  Till det intellektuella 
livets infrastruktur,  som gjort detta arbete möjligt, hör också en fakultetsfinansie-
rad doktorandtjänst, välvillig arkiv- och bibliotekspersonal, trevliga städerskor, 
positiva förlagskontakter,  ekonomiska garantier och generösa tryckningsbidrag 
från  Centralförbundet  för  socialt arbete respektive Kungl. Gustav Adolfs  Akade-
mien för  svensk folkkultur  samt en i övrigt förstående  omgivning. Till den sist-
nämnda hör det viktigaste av allt: Maria och Amanda, som var och en på sitt sätt, 
dag efter  dag, har berikat både avhandlingsarbetet (synbart för  den utomstående 
i form  av en kartillustration) och, framför  allt, tillvaron i övrigt. 

Umeå i maj 2000 
Per Wisselgren 
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Förord 

T I L L I D É H I S T O R I K E R N S U P P G I F T E R hör att studera kunskapens villkor. Den 
här boken syftar  exempelvis till att synliggöra några av de historiska förutsätt-
ningarna bakom den moderna samhällsvetenskapens framväxt  i Sverige. Ur ett 
metaperspektiv är det emellertid viktigt att framhålla  att även den här studien är 
präglad av sitt vardagsnära tillkomstsammanhang. Utan pengar, vänner och en 
intellektuell miljö hade detta arbete aldrig blivit av. 

Jag hade förmånen  att bli välkomnad till det idéhistoriska seminariet vid 
Umeå universitet redan som C-student. Sedan dess har detta tänkande kollektiv 
utvidgats och i flera  avseenden förändrats.  Men hela tiden — med undantag för 
några kortare och längre avbrott — är det detta forum  som har fungerat  som min 
intellektuella utgångspunkt i det akademiska livet. Seminariet har varit den plats 
där idéer och tankar väckts, stötts, blötts och reflekterats.  Den föreliggande 
avhandlingen kan i den meningen ses som en produkt av de diskussioner som 
förts  där, och till alla de människor som deltagit i dem vill jag härmed rikta ett 
kollektivt tack. 

Några enskilda personer i denna gemenskap måste särskilt framhållas,  främst 
mina två handledare Ronny Ambjörnsson och Roger Qvarsell. Roger var den 
som mer än någon annan och redan tidigt uppmuntrade mig till fortsatta  idéhis-
toriska studier. När han senare flyttade  till sin nuvarande professur  i Linköping, 
ungefär  samtidigt som jag påbörjade forskarutbildningen,  var detta på både gott 
och ont för  min del. Avståndet vidgades och de dagliga kontakterna förhindra-
des. Detta uppvägdes dock av att han trots detta förklarade  sig villig att ildäda sig 
rollen som handledare, vilken han hela tiden och i alla lägen tagit på största all-
var. Hans pålitliga och alltid snabba respons på diverse utkast och halvfärdiga 
texter tillsammans med hans vida kontaktnät, bland annat manifesterat  i en dub-
belkonferens  om samhällsvetenskapernas historia i Vadstena, har varit av ovärder-
lig betydelse. 

De mest omfattande  handledarkontakterna har dock Ronny Ambjörnsson 
stått för.  Ständigt tillgänglig och uppmuntrande och därtill utrustad med sin 
geniala förmåga  att se lovande och utvecklingsbara perspektiv i de jämngråaste 
texter, har Ronny gjort att det känts som en förmån  och ett intellektuellt äventyr 
av stora mått att få  koncentrerat arbeta med denna avhandling under dessa år. 
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K A P I T E L I 

Testamentet 
Problem och perspektiv 

S Ö N D A G E N D E N 29 N O V E M B E R 1885 undertecknade Viktor Lorén sitt eget tes-
tamente. Det var ett högtidligt tillfälle.  I sin provisoriska bostad på Klara kyrko-
gata i Stockholm hade han samlat tre vänner från  skoltiden, vilka nu fick  bevitt-
na testamentets färdigställande.  Ett livsverk höll på att fullbordas.  Trots att Vik-
tor Lorén bara var 28 år gammal hade planerna på detta testamente följt  honom i 
mer än sex år. Konfidentiellt  hade han frågat  sina närmaste vänner om de prak-
tiska detaljerna, de formella  leraven, innehållets formulering.  Ett första  testamen-
te hade upprättats redan fem  år tidigare. Men i detta och i de närmast efterföl-
jande versionerna hade han efter  visst övervägande varje gång upptäckt någon 
liten brist, någon del som kunde förbättras.  I det slutgiltiga testamentet som nu 
äntligen förelåg  var varje ord, varje liten detalj genomtänkt. Viktor Lorén var 
mycket nöjd med resultatet.1 

Två dagar senare avled Viktor Lorén. Bort gick en ung man fylld  av visioner 
och vetenskapliga förhoppningar  som tillbringat merparten av sitt vuxna liv 
utomlands. Kvar lämnade han en ärvd förmögenhet  och ett koncist formulerat 
testamente. Och på sätt och vis kan detta till synes obetydliga, två sidor korta, his-
toriska dokument sägas utgöra det nav kring vilket följande  historia utspelar sig. 

I testamentet förklarade  Viktor Lorén som sin yttersta vilja att hans efterläm-
nade förmögenhet  skulle användas till främjandet  av "de sociala vetenskaperna". 
Av pengarna skulle skapas en fond  och denna skulle förvaltas  av en styrelse, 
bestående av fem  namngivna personer. I första  hand skulle de fonderade  medlen 
användas till, som det står i testamentet, "understödjandet af  rent vetenskapliga 
undersökningar och specielt utredandet af  den sociala frågan,  men dessutom bör 
styrelsen också sträfva  att sprida allmännare kännedom om socialvetenskaperna 
och vinna dugliga krafter  för  dessas tjänst." Att upprätta ett monument över sig 
själv var han inte intresserad av. Tvärtom stadgade han att kapitalet borde förbru-
kas inom en tid av femtio  år, med motiveringen att "en snabb och grundlig 
utredning af  den sociala frågan  [var] af  största vigt".2 
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Med den "sociala frågan"  syftade  Viktor Lorén på de samhällsproblem vilka 
hade aktualiserats och debatterats fortlöpande  och med stegrad intensitet under 
1800-talet. Till denna frågas  lösning hoppades Lorén kunna bidra med sin dona-
tion. Testamentet kan därför  också i någon mening ses som en historisk länk eller 
brygga mellan å ena sidan 1800-talets sociala fråga  och å andra sidan den moder-
na svenska samhällsvetenskap eller socialvetenskap som ännu inte etablerats men 
till vilken Viktor Lorén knöt starka förhoppningar. 

I enlighet med testamentets riktlinjer bildades Lorénska stiftelsen.  Stiftelsens 
verksamhetsperiod kan beskrivas som kort men mångsidig och intensiv: ett soci-
alvetenskapligt bibliotek byggdes upp, resestipendier delades ut, sociala under-
sökningar bekostades, av vilka några publicerades i Lorénska stiftelsens  egen 
skriftserie,  fackvetenskapliga  och populära föreläsningar  arrangerades med både 
utländska och inhemska föredragshållare,  en pristävling i bostadsfrågan  bekosta-
des. Strax efter  sekelskiftet  upphörde verksamheten. Sammanlagt mottog ett tret-
tiotal personer medel ur fonden  under det femtontal  år som Lorénska stiftelsen 
var verksam.3 

Bland de personer som bedrev socialvetenskapliga studier utomlands med eko-
nomiskt stöd från  Lorénska stiftelsen  återfinns  Knut Wicksell, Gustaf  Steffen 
och Gustav Cassel, vilka tillsammans väl illustrerar Lorénska stiftelsens  betydelse 
för  den unga framväxande  samhällsvetenskapen i Sverige. Alla tre blev professo-
rer strax efter  sekelskiftet:  Wicksell i nationalekonomi och finansrätt  vid Lunds 
universitet 1901, Steffen  i nationalekonomi och sociologi vid Göteborgs högskola 
1903 och Cassel i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1904. Alla tre hade 
en naturvetenskaplig bakgrund: Wicksell och Cassel var utbildade matematiker 
medan Steffen  var kemist. Och i samtliga tre fall  var det det upprepade stödet 
från  Lorénska stiftelsen  som gjorde det möjligt för  dem att överge sina tidigare 
banor och på heltid ägna sig åt och meritera sig inom den i Sverige relativt out-
vecklade samhällsvetenskapen. 

Vid samma tid, under decennierna kring sekelskiftet,  etablerades på motsva-
rande sätt samhällsvetenskapliga discipliner på universiteten runtom i Europa 
och i USA. Allt sedan dess har samhällsvetenskaperna utgjort en integrerad del av 
det moderna samhällets konstruktion. Dess inflytande  på politikens, mediernas 
och näringslivets områden har gjort att dess bilder och förklaringar  av människan 
som social varelse - direkt och indirekt - präglat den moderna människans själv-
förståelse.  Samhällsvetenskapens historia blir i den meningen en historia om hur 
ett kunskapsområde vetenskapligt legitimeras och når inflytande  både inom och 
utanför  akademins väggar. Men det måste också bli en historia som är intimt för-
knippad med det moderna samhällets framväxt. 
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Syfte 
Jag skall i denna avhandling studera hur denna typ av kunskap tog form  och eta-
blerades i Sverige under 1800-talets senare hälft  och 1900-talets första  decennier. 
Som konkret och empirisk utgångspunkt skall jag använda mig av den stiftelse 
som grundades utifrån  Viktor Lorens testamente. Lorénska stiftelsens  verksam-
heter skall granskas och skildras i ett vidare - delvis internationellt - idéhisto-
riskt, vetenskapshistoriskt och socialhistoriskt sammanhang. I denna kontext 
skall särskilt två områden uppmärksammas, nämligen dem som Viktor Lorén 
själv betonade i testamentet, det vill säga å ena sidan de problem som aktualisera-
des med den sociala frågan  och å den andra den samhällsvetenskap eller socialve-
tenskap som skulle bidra till dessa problems lösning. Bokens övergripande syfte 
kan därför  preliminärt formuleras  som att med Lorénska stiftelsen  som empirisk 
utgångspunkt belysa och diskutera samhällsvetenskapens formering  i Sverige mot bak-
grund av den sociala frågan. 

Tidigare forskning 
Någon samlad bild av Lorénska stiftelsen  och dess verksamheter finns  inte till-
gänglig i dagsläget. De forskare  som kommit i kontakt med stiftelsen  har haft 
andra motiv med sina undersökningar. De flesta  studier har varit biografiskt 
inriktade. Utförligast  och mest grundläggande i detta avseende är Torsten Gård-
lunds arbete från  1956 om Knut Wicksell. Wicksells kontakter med Lorénska stif-
telsen var både omfattande  och avgörande för  hans karriär som nationalekonom. 
När Gårdlund skrev sin biografi  var emellertid Lorénska stiftelsen  så gott som 
outforskad,  varför  han gjorde stora ansträngningar att ta reda på mer om stiftel-
sen. Än idag är det Gårdlunds bok som ger den mest uttömmande bilden av 
Lorénska stiftelsen. 4 På liknande sätt berörs Lorénska stiftelsen  i andra biografis-
ka studier rörande personer som tog del av de fonderade  medlen eller som var 
verksamma inom stiftelsens  styrelse. I det stora hela ges stiftelsen  en mer eller 
mindre framträdande  plats beroende på omfattningen  av kontakterna och deras 
betydelse för  personerna i fråga. 5 

Men Lorénska stiftelsen  har även uppmärksammats i mer tematiskt orientera-
de arbeten. Här märks inte så förvånande  disciplinhistoriska studier om natio-
nalekonomins och sociologins utveckling i Sverige.6 Loréns uttalade ambition 
var ju att främja  etablerandet av svensk socialvetenskap, och stiftelsens  funktion 
kan i det avseendet förstås  som ett slags tidigt forskningsråd  för  den samhälls-
forskning  som ännu till stor del befann  sig i sin linda.7 Mer anmärkningsvärt är 
då att Lorénska stiftelsen  också framhålls  i en rad andra studier rörande allt från 
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svensk socialpolitik, filantropi  och välgörenhet, socialt arbete, socialt inriktad skön-
litteratur, samhällshygienism, arkitektur och svensk kvinnorörelse till de samtida 
debatterna kring bostadsfrågan,  egnahemsfrågan  och statarfrågan.  I regel är det i 
dessa fall  någon eller några av undersökningarna i Lorénska stiftelsens  skriftserie 
som framhålls  och belyses.8 

Vad man kan utläsa av denna summariska översikt är att Lorénska stiftelsen 
långt ifrån  är bortglömd. Uppenbart är också att stiftelsens  betydelse sträcker sig 
en bra bit bortom den svenska samhällsvetenskapens formering,  vilket i sin tur 
understryker vikten av att beakta det vidare historiska och sociala sammanhanget. 

Den sociala frågan 
Den tidigare forskningen  om den "sociala frågan"  kan sägas stärka det sistnämn-
da intrycket. Floran av arbeten på området är både rikhaltig och skiftande.  Trots 
detta är det fa  forskare  som försökt  ta ett samlat grepp om den sociala frågan  i 
dess helhet, vilket delvis är förståeligt  med tanke på den omfattande  och histo-
riskt utdragna diskussionens komplicerade karaktär. Den "sociala frågan"  kan 
nämligen beskrivas som en samlingsbeteckning för  en rad olika så kallade "frå-
gor", vilka väcktes och debatterades från  1830-talet och framåt.  Fattigvårdsfrågan, 
arbetarfrågan,  "magfrågan",  bildningsfrågan,  bostadsfrågan,  kvinnofrågan,  egna-
hemsfrågan,  sedlighetsfrågan,  befolkningsfrågan,  rösträttsfrågan  och emigra-
tionsfrågan  utgör bara några av dessa. 

Till det fatal  forskare  som ändå försöker  ta ett bredare grepp om 1800-talets 
sociala diskussioner hör historikern Birgit Petersson. Hennes avhandling utgör 
en viktig källa, men har i detta sammanhang nackdelen att den begränsar sig till 
tiden före  1870.9 Arbetena som behandlar enskilda "delfrågor"  under periodens 
senare del är å andra sidan desto fler.  I dessa studier faller  det sig naturligt att 
respektive författare  särskilt framhåller  den egna delfrågans  historiska betydelse. 
Bland dessa kan historikern Nils Edlings avhandling om egnahemsfrågan  särskilt 
framhållas,  eftersom  han starkt betonar den vidare politiska och vetenskapliga 
kontexten och därigenom har flera  beröringspunkter med mitt eget arbete.10 

Mångdubbelt fler  studier tangerar den sociala frågan  eller berör ämnet endast i 
indirekt form.  Här märks särskilt den livaktiga historiska, sociologiska och stats-
vetenskapliga forskningen  rörande den svenska socialpolitikens formering  och 
den moderna välfärdsstatens  framväxt."  Men även arbeten rörande filantropin 
under 1800-talet, den socialt inriktade skönlitteraturen, folkbildningen,  socialde-
mokratins idéutveckling och i viss mån samhällsvetenskapens historia brukar 
komma i kontakt med den sociala frågan. 12 

Mönstret är således detsamma som i Lorénska stiftelsens  fall.  Annorlunda 
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uttryckt förstärker  den tidigare forskningen  om den sociala frågan  betydelsen av 
att studera den samhällsvetenskapliga kunskapsbildningen i nära relation till 
samtidens socialpolitiska reformsträvanden,  det sociala arbetets professionalise-
ring - ja, till det moderna samhällets formering  överhuvudtaget. Omformulerat 
för  denna avhandlings syfte  framträder  i själva verket en mer övergripande tes, 
vilken förenklat  kan uttryckas på följande  sätt: den svenska samhällsvetenskapens 
formering  under decennierna kring sekelskiftet  kan förstås  som ett "svar"  bland flera 
andra på den "sociala frågan"  vilka tillsammans bidrog till det moderna Sveriges fram-
växt. 

Därmed har jag också något preciserat den kontext inom vilken jag anser att 
samhällsvetenskapens historia bör studeras. 

Samhällsvetenskapens historier 
När det gäller det vetenskapshistoriska forskningsläget  kan man konstatera att 
samhällsvetenskapens historia utgör ett område under stark tillväxt. I Sverige har 
under de sista åren ett flertal  böcker utkommit rörande den svenska samhällsve-
tenskapens och då särskilt sociologins historia.13 Detsamma gäller för  de nordiska 
grannländerna.14 Internationellt har human- och samhällsvetenskapernas historia 
under de senaste decennierna börjat etableras som ett expansivt och dynamiskt 
område med egna tidskrifter,  nätverk, konferenser  och flera  standardverk.15 Hi-
storiker och humanister samsas här med sociologer, statsvetare, nationalekono-
mer och andra samhällsvetare. 

Fortfarande  domineras emellertid forskningen  på området av ett inomveten-
skapligt perspektiv. De flesta  böckerna på området kan beskrivas som disciplinärt 
inriktade doktrinhistoriska arbeten författade  av samhällsvetare för  andra blivan-
de och redan etablerade samhällsvetare.10 Historieskrivningen fyller  därigenom 
viktiga socialiserande funktioner,  där kännedomen om ämnets "klassiker" eller så 
kallade founding-fathers  utgör en viktig beståndsdel i ämnets identitet.17 Inom 
exempelvis den internsociologiska historieskrivningen förekommer  både snävare 
och bredare upplagda studier, med såväl kortare som längre kronologiska per-
spektiv. I de många internationella översiktsverken som på det ena eller andra 
sättet behandlar det sociologiska tänkandets utveckling är det historiska perspek-
tivet i regel långt. I och med att den historiska distansen ökas hör det också till 
vanligheten att de kanoniserade förgrundsgestalternas  sociala och politiska sam-
manhang belyses i olika utsträckning. Detta brukar innebära att man närmar sig 
frågeställningar  och perspektiv som har beröringspunkter med mitt eget arbete, 
det vill säga som behandlar det övergripande sambandet mellan 1800-talets socia-
la fråga  och 1900-talets gryende samhällsvetenskap. I regel betonas här samban-
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det mellan det moderna samhällets framväxt  och sociologin som en ny vetenskap 
om detta samhälle. Till denna genre av disciplinhistoriska översikter hör emeller-
tid - och naturligt nog - även en viss ytlighet med avseende på de sociologiska 
idéernas sociala kontext. Sedan det "yttre" sambandet med industrialiseringen 
och moderniseringen väl har påpekats återvänder författarna  i regel till sitt egent-
liga ämne: idéerna och teorierna så som de presenterades av ämnets kanoniserade 
förgrundsgestalter,  Comte, Spencer, Marx, Tönnies, Simmel, Weber, Durkheim, 
med flera.  Ett sådant tema återfinns  även i de skildringar som författats  av histo-
riker som gett sig i kast med ämnet.18 

Det svåra verkar vara att ge denna koppling, mellan 1800-talets sociala fråga 
och 1900-talets vetenskap om samhället, konkretion och därmed visa på dess 
principiellt viktiga och faktiska  historiska betydelse. Min främsta  invändning 
mot denna vanligt förekommande  grand narrative är emellertid — och här stöder 
jag mig främst  på några sociologiska arbeten - att de så kallade klassikerna inte 
alltid har varit "klassiker". De samhällstänkare som idag betraktas som det egna 
ämnets förgrundsgestalter,  gjorde det sällan i samtiden.19 Klassikernas status har 
kort sagt värderats och omvärderats i takt med att 1900-talets samhällsvetenska-
per har förändrats  med avseende på organisatoriska strukturer, undervisnings-
uppdrag och nya forskningsperspektiv.  I den meningen säger denna typ av histo-
rieskrivning ofta  mer om dagens disciplinära situation och legitimitetsbehov än 
om den historia som de utger sig för  att studera.20 Problemet i detta samman-
hang ligger i att en ensidig fokusering  på samhällsvetenskapens "stora män" ten-
derar att leda uppmärksamheten bort från  både de aktörer som betraktades som 
verldiga auktoriteter i samtiden och de personer som på andra sätt var involvera-
de i den sociala kunskapens förvetenskapligande. 

Jag menar att en studie som tar sin empiriska utgångspunkt i den mindre gla-
morösa Lorénska stiftelsen,  där det historiska sambandet mellan den sociala frå-
gan och socialvetenskapen så att säga var inskrivet redan i dess grunddokument, 
gör det möjligt att undvika några av de vanligaste historiografiska  falluckorna. 
Därigenom blir det också möjligt att belysa, poängtera och problematisera veten-
skapens sociala aspekter. Frågan blir då vilka perspektiv som är mest användbara 
för  detta syfte? 

Perspektiv 
Ett viktigt segment av den växande forskningen  om samhällsvetenskapernas histo-
ria uppmärksammar vad man kan kalla den vetenskapliga kunskapens förutsätt-
ningar. Perspektivet kan i vid bemärkelse betecknas som vetenskapssociologiskt. 
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Det handlar om att förstå  vetenskapen i sitt sociala sammanhang. Här studeras 
allt från  den sociala bakgrunden till samhällsvetenskapens praktiska, institutionel-
la och diskursiva förutsättningar.  Den samhällsvetenskapliga praktiken och de 
sociala undersökningarna framstår  i detta sammanhang som minst lika intressanta 
och betydelsebärande som de sociologiska teoriernas utveckling.21 Inspiration har 
ofta  hämtats från  den teoretiska diskussion som förts  inom området science studi-
es.21 I anslutning härmed har de ldassiska historiografiska  frågeställningarna  om 
presentism kontra historicism och internalism kontra externalism givits en plats 
inom samhällsvetenskapernas historia.23 En annan viktig inspirationskälla utgörs 
av Michel Foucaults arbeten, främst  då Les Mots et les choses, som behandlar 
humanvetenskapernas kunskapsmässiga förutsättningar  på ett stimulerande men 
också - för  en historiker inte sällan - provokativt sätt.24 Till stor del är det inom 
eller i utkanten av detta vetenskapssociologiska fält  som jag funnit  teorier och till-
lämpningar vilka tett sig användbara för  mina syften.  Mitt förhållande  till dessa 
teorier och skolbildningar har emellertid varit pragmatikerns: jag har låtit mig 
inspireras av de olika "skolorna" på området i den utsträckning jag ansett att de 
berikar uttolkningen av det historiska källmaterialet.2' 

Det finns  likväl i boken ett överordnat perspektiv. Jag vill betrakta den socia-
la frågan,  Lorénska stiftelsens  verksamheter och samhällsvetenskapens framväxt 
och institutionalisering i Sverige, som led i en historiskt utdragen diskursiv for-
mering^ Med begreppet diskursiv formering  syftar  jag på artikuleringen, defi-
nierandet, ordnandet, tillämpningen, praktiserandet, institutionaliseringen 
och professionaliseringen  av ett specifikt  regelstyrt kunskapsområde, vilket på 
en och samma gång innesluter och utestänger vad som är relevant - respektive 
irrelevant - vetande och kunnande. Kunskapsområdet i fråga  kan i vidaste 
bemärkelse sägas röra "det sociala" så som det uppmärksammades och konstru-
erades som en särskild begreppslig sfär.  Den vetenskapliga kunskapen framstår 
i detta sammanhang som en bland flera  kunskapsformer  på det sociala områ-
det. Skönlitteraturen, filantropin  och politiken ses som andra parallella verk-
samheter vilka på motsvarande sätt syftade  till att behandla, komma till rätta 
med eller reglera den sociala sfären.  Annorlunda uttryckt menar jag att den 
socialvetenskapliga kunskapsbildningen bör förstås  i nära samband med social-
politikens formering  och det sociala arbetets professionalisering,  liksom det 
sociala reportaget och den socialt inriktade skönlitteraturen. Som olika "svar" 
på den "sociala frågan"  bidrog de emellertid samtidigt till att uppfattningen  av 
densamma förändrades  på ett grundläggande sätt. Något som betonats av 
vetenskapssociologen Helga Nowotny men även av andra sociologer, historiker 
och filosofer. 27 
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När jag valt att betrakta detta historiska förlopp  som en diskursiv formering 
får  det till följd  att stor vikt läggs vid det skrivna ordet, de formulerade  idéerna. 
Vad  som sägs, och hur, blir betydelsebärande, eftersom  detta signalerar olika för-
hållningssätt till "det sociala". Ord, termer och begrepp framstår  i detta perspek-
tiv som historiska redskap för  att begripliggöra och hantera "det sociala", såsom 
det framträder  i form  av den sociala frågan.  Och i en viss mening är jag mer 
intresserad av dessa redskaps historiska användning än av det objekt som de är 
till för  att hantera, forma  och bemästra. Begreppens historia - deras förändrade 
idéinnehåll, användningssätt, denotationer och konnotationer - avslöjar så att 
säga något om den socialvetenskapliga diskurs som befinner  sig i denna studies 
centrum. Uppkomsten av "det sociala", den "sociala frågans"  artikulering och 
"socialism"-begreppets historiskt varierande laddningar utgör tre exempel där ett 
begreppshistoriskt perspektiv framstår  som fruktbart. 2 

Detta synsätt bör enligt min åsikt kombineras med ett aktörsperspektiv.  Att det 
är väsentligt att uppmärksamma vem som säger vad och på vilket sätt blir särskilt 
tydligt i diskussionerna kring den sociala frågan.  Problem är sällan objektiva. Ett 
problem implicerar i regel att det är någon som uppfattar  något som problema-
tiskt, och så förhåller  det sig också med de sociala problemen.29 Viktiga att beak-
ta i detta sammanhang är dels de deltagande aktörerna, deras sociala positioner 
och professionella  intressen, dels arenorna där problemen formuleras,  diskuteras 
och definieras. 30 

Kunskapens  gränser 
I förlängningen  av de presenterade tankarna ligger att mina perspektiv närmast 
hör hemma i en socialkonstruktivistisk  forskningstradition.  Den diskursiva forme-
ringsprocessen - med dess praktiker, institutioner och regelstyrda utsagor liksom 
de omvärldsuppfattningar  som följer  av dessa - bör således förstås  som socialt 
och kulturellt betingade historiska produkter. I detta sammanhang framstår  det 
som en intressant uppgift  att problematisera var och hur gränser dras och institu-
tionaliseras, både mellan olika sociala grupper och mellan olika kunskapsområ-
den. Ett sådant "gränsdragningsarbete" - uttryckt i både retoriska formuleringar 
och etablerandet av mer handfasta  institutioner - hänger inte sällan samman 
med skapandet av identiteter och ibland med professionella  intressen.31 Grund-
läggande för  förståelsen  av den socialvetenskapliga diskursens formering  blir där-
för  att uppmärksamma och problematisera de historiskt föränderliga  gränser som 
omger och definierar  kunskapsområdet i fråga.  Detta gäller såväl gränsen mellan 
"vetenskap" och dess negation, som de interna vetenskapliga gränserna mellan 
olika discipliner. 
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Begreppet "vetenskap" måste med andra ord bli föremål  för  samma relativise-
ring som andra historiskt betydelsebärande termer och inordnas och studeras i 
ett vidare fält  av varandra överlappande kunskapsområden. Vad som skall - och 
inte skall - betraktas som "vetenskap" är således inte givet, utan måste förstås  i 
sitt historiskt bestämda, sociala och kulturella sammanhang.32 Historien om den 
sociala kunskapens "förvetenskapligande"  blir i den meningen historien om när 
samhällsvetenskapen tillägnar sig vetenskaplig status och vinner inträde i de eta-
blerade akademierna. Denna historia skiljer sig något åt i olika länder vilket kan 
hänföras  till dels den vetenskapliga kunskapens institutionella organisationsfor-
mer, dels vetenskapsbegreppets språkliga barriärer. Engelskans science är exempel-
vis synonymt med naturvetenskap, medan tyskans Wissenschaft  i detta avseende 
redan från  1800-talet inkluderade även de "humanistiska" och "samhällsveten-
skapliga" kunskapsområdena.33 

Ett för  mina syften  fruktbart  perspektiv har i detta avseende presenterats av 
den tyske vetenskapshistorikern Wolf  Lepenies. I boken Die Drei Kulturen  (1985) 
för  han fram  den övergripande tesen att den moderna sociologins framväxt  och 
etablering som akademisk disciplin bör förstås  mot bakgrund av det historiskt 
intima förhållandet  mellan de två kunskapsområdena naturvetenskap och skön-
litteratur, och de skilda kunskapsideal som var knutna till dessa. Hos de franska 
realisterna och naturalisterna sammanföll  dessa områden och ideal mer eller 
mindre helt. Honoré Balzac kallade sig själv docteur es science sociales', Gustave 
Flaubert betraktade sitt eget författarskap  som ett slags finare  socialvetenskap och 
Émile Zola beskrev sina noveller med orden sociologie pratique. Även det skönlit-
terära författandet  kunde således uppfattas  som en vetenskaplig aktivitet, vilken 
syftade  till att så naturtroget och objektivt som möjligt skildra det sociala livet. 
Det är först  under 1900-talet som de naturvetenskapliga och litterära idealen har 
separerat och fullbordat  den nuvarande skilsmässan.34 Lepenies utgår i sitt reso-
nemang från  förhållandena  i Frankrike, England och Tyskland. Jag vill hävda, 
som kommer att framgå,  att samma tanke är giltig även för  Sverige. Här kom det 
intima sambandet mellan litteratur och vetenskap till uttryck bland annat inom 
den svenska realistiskt och naturalistiskt influerade  åttiotalsrörelsen. Och inte så 
förvånande  är det i, eller i utkanten av, denna litterära rörelse som vi återfinner 
den krets människor som engagerade sig i den nya "socialvetenskapen". 

En viktig slutsats som kan dras av detta resonemang är att man inte bör 
begränsa sig till den akademiska världen, de universitetsbaserade disciplinernas 
historia och de aktörer som själva uppfattade  sig som företrädare  för  den nya 
samhällsvetenskapen. Sökarljuset måste riktas på båda sidor av den vetenskapliga 
demarkationslinjen, i synnerhet när det som här handlar om ett kunskapsområ-
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des förvetenskapligande  och discipliner i tillblivelse. I annat fall  tenderar historie-
skrivningen att marginalisera de aktörer som var aktivt verksamma i den sociala 
kunskapsproduktionen men som inte själva - med eller mot sin vilja - vann 
inträde i akademin. Ett anakronistiskt befästande  av dagens vetenskapliga gränser 
hindrar på ett grundläggande sätt den historiska förståelsen  av den samhällsve-
tenskapliga kunskapens framväxt  och etablering. Med Lepenies blir det därmed 
intressant att studera författarnas  roll i denna samhällsvetenskapens tillblivelse-
process. Andra forskare  har på motsvarande sätt lyft  fram  andra grupper av 
utomakademiska aktörer: läkare, journalister och kvinnliga reformatorer. 35 

Om vetenskapens externa gränser är värda att problematisera gäller detta i lika 
hög grad vetenskapens interna gränser, de disciplinära markeringarna och urskil-
jandet av olika ämnesgrupper. Hittills har jag talat om "samhällsvetenskap" som 
ett samlingsnamn på den grupp av discipliner, vilken idag brukar uppfattas  som 
skilda från  de humanistiska och naturvetenskapliga ämnesgrupperna. Dessa grän-
ser är inte på något sätt självklara utan bör problematiseras på samma sätt som 
andra betydelsebärande begrepp och benämningar. Viktigt är att påminna sig om 
att det vid denna tid inte fanns  några tydliga gränser på samma sätt som idag, var-
ken mellan ämnen som sociologi och nationalekonomi eller mellan de vetenska-
per som behandlade människan och samhället och de vetenskaper som studerade 
naturen. I stället var korsbefruktandet  mellan de vetenskapliga områdena påtag-
ligt, samtidigt som det var under denna tid som flera  av de demarkationslinjer 
som vi känner från  idag drogs upp. Gränsdragningsfrågan  mellan ämnesgrupper-
na utgjorde i själva verket ett centralt vetenskapsteoretiskt problem för  det sena 
1800-talets vetenskapsutövare och filosofer.  Diskussionerna och namnförslagen 
som kom ut av dessa gränsdragningar har behandlats av flera  andra forskare. 36 

"Socialvetenskap" 
I just detta fall  är såväl de yttre som de inre vetenskapliga gränserna av extra stor 
betydelse, eftersom  det samtidigt handlar om vilken typ av (numera) institutio-
naliserad vetenskaplig kunskap som står i fokus  för  avhandlingen. Handlar det 
om sociologi, nationalekonomi, historia, etnologi, psykologi, filosofi,  biologi, 
fysik  och matematik, eller bara om några av dessa? Och hur bör det inringade 
kunskapsområdet benämnas? "Människovetenskap", "humanvetenskap", "kul-
turvetenskap", "beteendevetenskap", "samhällsvetenskap"?37 

Jag anser det bättre att rätta begreppet efter  det historiska objektet, snarare än 
tvärtom. Förvisso kan mitt ursprungliga intresseområde sägas ligga närmast den 
svenska sociologins historia. Denna låter sig dock inte - i enlighet med det förda 
resonemanget - förstås  som en isolerad företeelse.  Den svenska sociologin ut-
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vecklades närmare vissa vetenskaper och kunskapsfält  än andra. Av dessa anled-
ningar kan det vara missvisande att tala om "samhällsvetenskap" vid den här 
tiden. Ordet leder lätt tankarna i fel  riktning - till dagens specialiserade och rela-
tivt tydligt åtskilda samhällsvetenskapliga discipliner. Ett mer adekvat begrepp är 
i mitt tycke den i samtiden mer vanligt förekommande  termen "socialveten-
skap".38 Fördelarna med begreppet är flera.  Det hjälper oss att skapa distans till 
den nuvarande vetenskapliga organisationen, samtidigt som det erbjuder en när-
het till den vetenskapshistoriska samtiden och förmår  fånga  upp de vetenskapliga 
gränsernas flytande  och diffusa  karaktär. Begreppet tydliggör också den direkta 
kopplingen till den "sociala frågan"  som var närvarande redan i den samtida 
användningen; "socialvetenskapen" var i den meningen en vetenskap om just det 
sociala. Därtill kan läggas att termen väl svarar mot de internationella motsvarig-
heterna från  vilka, som kommer framgå,  den svenska socialvetenskapen till stor 
del hämtade sin inspiration: Socialwissenschaft  och social science (vilka likaledes 
var förknippade  med die sociale Frage  respektive the social question). I det sist-
nämnda fallet  utgörs ytterligare en poäng av att social science inte var förbehållet 
akademisk forskning  utan användes en bit in på 1900-talet för  att beteckna en 
rad utomakademiska sociala praktiker och kunskapsformer  med inriktning på 
samtida problem, vilket väl svarar mot den svenska termens innebörd.39 

I Lorénska stiftelsens  fall  var det uttalade syftet  enligt testamentet att främja 
"socialvetenskapen" och särskilt bidra till "utredandet af  den sociala frågan".  Kom-
binationen av olika kunskapsområden kan i detta avseende te sig iögonfallande.  I 
stiftelsens  ursprungliga femhövdade  styrelse återfanns  författaren  Anne Charlotte 
Leffler,  matematikern Sonja Kovalevsky, medicinaren Axel Key samt nationaleko-
nomerna Johan Leffler  och David Davidson. Samma blandning av kompetenser 
och bakgrunder karakteriserade, som vi skall se, Lorénska stiftelsens  arbete i stort. 
Det förenande  var inte den ämnesmässiga eller akademiska bakgrunden, utan 
strävan att med hjälp av en ny vetenskap bidra till den sociala frågans  lösning. 

Kunskapens  villkor 
Bakom strävan att med vetenskapens hjälp lösa den sociala frågan  kan vi urskilja 
en grupp socialvetenskapligt engagerade människor som förenades  av ett särskilt 
sätt att uppfatta  samhälle och samhällelig förändring.  Detta kommer att ge oss 
anledning att närmare studera denna grupps sociala, kulturella och politiska 
hemmahörigheter. På denna mer detaljerade nivå kommer det övergripande per-
spektivet att kompletteras med begrepp som är avpassade för  resonemang om 
sociala grupper. I termer av ett "tankekollektiv" med en särskild "tankestil", vil-
ket var inplacerat i ett socialt nätverk med bestämd rumslig förankring,  skall 
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socialvetenskapens tillblivelse därigenom studeras i ett mer konkret och vardags-
nära sammanhang.40 

Jag kommer av den anledningen att fästa  förhållandevis  stor vikt vid vad man 
kan kalla den socialvetenskapliga kunskapens "yttre former"  eller, i en vidare 
bemärkelse, det intellektuella livets "infrastrukturella"  förutsättningar.  Med den 
franske  vetenskapsantropologen Bruno Latour kan man säga att det är genom 
detta nätverk av aktörer, institutioner, allianser och resurser som "vetenskapen" 
blir till; det är här den ges sin nödvändiga legitimitet och far  sitt understöd. Det 
är också genom nätverkets förgreningar  och kanaler som den sprids och tilläm-
pas. Om de vetenskapliga teorierna, förmedlade  till eftervärlden  i form  av böck-
er, utgör dessas synliga framträdelseform,  är det viktigt att peka på det sociala 
kretslopp som utgör förutsättningarna  för  och möjliggör formulerandet  av dessa 
böckers innehåll.41 Wicksell, Steffen  och Cassel kom att framstå  som den social-
vetenskapliga diskursens främsta  företrädare  sedan de installerats som professo-
rer. Denna akademiska institutionalisering och professionalisering,  som starkt 
bidrog till att stärka den sociala kunskapens legitimitet, förutsatte  emellertid ett 
omfattande  förarbete  vilket involverade betydligt fler  aktörer än de tre huvudper-
sonerna.42 Med Erving Goffman  kan man här tala om socialvetenskapens front-
stage och backstage. Utifrån  ett socialkonstruktivistiskt perspektiv måste man 
konstatera att det grundläggande konstruktionsarbetet utfördes,  inte på offent-
lighetens arena, utan bakom kulisserna av vad man kan kalla socialvetenskapens 
dolda scenarbetare: finansiärer,  administratörer, funktionärer. 43 Och det är i det-
ta sammanhang, med fokus  på kunskapsprocessens institutionella arrangemang, 
som det blir riktigt intressant att uppmärksamma Lorénska stiftelsen. 

Utifrån  de här ovan presenterade perspektiven kan man därför  både vidga och 
precisera avhandlingens syfte  till att gälla den socialvetenskapliga diskursens forme-
ring med hänsyn till dess förutsättningar,  yttre former  och idéinnehåll. Denna pro-
cess inkluderar en mängd aktörer och arenor och kommer till stor del att bli en 
historia om hur problem formuleras,  artikuleras och bryts mot andra föreställ-
ningar, hur visioner skapas, omtolkas och sätts i verket, hur planer administreras, 
resurser fördelas  och sociala undersökningar kommer till stånd. I denna process 
tar det "socialvetenskapliga" först  efterhand  en mer bestämd form. 

Det problematiska källäget 
En svårighet med att rekonstruera Lorénska stiftelsens  historia är att dess arkiv 
har bränts.44 Av vem och varför  framgår  inte. Efterforskningar  från  min sida har 
inte gjort det möjligt att återfinna  eventuella resterande arkivfragment. 45 Det 
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mesta tyder på att styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, ekonomiska berättel-
ser, reseberättelser, ansökningshandlingar, avtal, formella  brevväxlingar och andra 
handlingar som bevarades i arkivet har skattat åt förgängelsen.  Dessa omständig-
heter gör det givetvis svårt att rekonstruera och följa  Lorénska stiftelsens  verk-
samheter, men inte omöjligt. 

Kvar finns  nämligen en rad historiska dokument och handlingar - både tryckt 
material och handskrivna källor - vilka inte bevarades i arkivet, men som ändå 
på olika sätt belyser Lorénska stiftelsens  tillkomst, dess aktiviteter och ställnings-
taganden. Det besvärliga källäget sätter emellertid tydliga gränser för  vad som är 
möjligt att genomföra.  Dess konsekvenser för  denna studies genomförbarhet  kan 
illustreras med en liknelse: Man kan föreställa  sig ett tänkt rum, ett kombinerat 
sammanträdes- och arkivrum! I detta rum har Lorénska stiftelsens  styrelse sina 
möten. Det är där diskussionerna förs  och besluten fattas  om vem eller vilka som 
bör - och inte bör - tilldelas medel och varför.  Det är också här som alla inkom-
na formella  handlingar rörande stiftelsens  verksamhet bevaras. Problemet för 
min del är att tillträdet till detta rum är strikt begränsat; dörren är så att säga låst 
och nyckeln försvunnen.  Jag kan således inte ta del av något som utspelar sig i 
rummet eller förvaras  där. 

Indirekt  är det emellertid möjligt att sluta sig till åtskilligt av det som utspelas i 
rummet. Före och efter  varje styrelsemöte fördes  viktiga informella  diskussioner 
där besluten ibland bereddes eller kommenterades. Delar av dessa diskussioner 
finns  bevarade i de rikhaltiga privata brevväxlingarna. Denna korrespondens rör 
både den interna kommunikationen mellan de enskilda styrelsemedlemmarna 
och styrelseledamöternas externa kontakter med presumtiva och faktiska  stipen-
diater och andra berörda personer. Ut ur rummet "sipprade" också information  -
medvetet och omedvetet - genom den sociala offentlighet  inom vilken stiftelsen 
verkade. Tryckta alster - främst  Lorénska stiftelsens  sjutton nummer omfattande 
skriftserie,  men även stadgarna och en tryckt bibliotekskatalog - finns  bevarade. 
Tidningsartiklar och notiser i samtida dagspress rörande stiftelsens  verksamheter 
går också att fa  tag på. Enskilda stipendiaters ansökningar till Lorénska styrelsen 
finns  i några fall  bevarade hos personen i fråga  i form  av utkast eller avskrifter. 
Även enstaka reserapporter som inte nådde fram  till Lorénska stiftelsens  arkiv 
finns  bevarade. Och, förstås,  Viktor Loréns testamente. 

Med hjälp av dessa historiska fragment  går det trots allt att relativt väl - och 
betydligt utförligare  än vad som hittills gjorts - följa  Lorénska stiftelsens  aktivite-
ter och göromål, allt från  dess tillkomst till dess upphörande. Under denna peri-
od är det också möjligt att närmare studera Lorénska styrelsens roll i samman-
hanget, i några fall  mycket närgånget, andra gånger mer ungefärligt.  Till saken 
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hör också att jag - bortsett från  det tryckta materialet - i frånvaron  av formella 
handlingar som beslutsprotokoll och dylikt, i många fall  blivit hänvisad åt den 
informella  kommunikationen mellan de berörda parterna. Detta har inte varit 
odelat negativt. Med all önskvärd tydlighet har detta klargjort att det bakom 
Lorénska stiftelsens  i regel välvårdade och formellt  korrekta yttre, dolde sig alli-
anser och motsättningar av betydligt mer informell  art. Vårt besök bakom kulis-
serna kommer därför  också att synliggöra personliga intriger och bärande intres-
sekonflikter,  privatekonomiska bekymmer, släktskapsförbindelser  och vänskaps-
relationer, ett sprudlande socialt umgängesliv, tjänster och gentjänster, fördomar, 
kärlek och makabra dödsfall,  det vill säga en vetenskap som framlevs  långt utan-
för  laboratoriernas och seminarierummens slutna väggar. Men vi kommer också 
att möta personer som brinner av engagemang för  samhällets utsatta, som verkli-
gen tror på en bättre morgondag och som är övertygade om att vetenskapen 
erbjuder ett viktigt steg på den vägen. 

Avgränsningar 
Den kronologiska tyngdpunkten i denna berättelse ligger på 1800-talets slutande 
decennier, då Lorénska stiftelsen  var som mest aktiv. Avhandlingens övergripan-
de syfte,  vilket förbinder  Lorénska stiftelsen  med den sociala frågans  utveckling 
och med den socialvetenskapliga diskursens etablering, bidrar emellertid till att 
rejält vidga berättelsens yttre ramar. Den förra  gränsen, tiden kring 1830, hänger 
samman med den sociala frågans  formulering.  Den senare gränsen motiveras av 
att Socialdepartementet inrättades år 1920, vilket utgör en viktig händelse i den 
sociala kunskapshanteringens historia. Gränserna är dock flytande.  Periodens 
inledande halvsekel behandlas på ett mer allmänt plan och baseras nästan uteslu-
tande på andrahandskällor. Utvecklingen under 1900-talets första  decennier dis-
kuteras främst  i epilogen, och i det sammanhanget kommer jag dessutom att 
beröra mellankrigstiden. 

Även ämnesmässigt har viktiga avgränsningar gjorts. Trots sin begränsning har 
Lorénska stiftelsens  källmaterial ändå tillåtit en relativt heltäckande skildring. Däre-
mot har jag tvingats göra vissa inskränkningar när det gäller kontexten. Jag har såle-
des inte för  avsikt att redogöra för  den sociala frågan  i dess helhet. Lika lite är det 
min mening att ge en heltäckande bild av den moderna svenska samhällsvetenska-
pens formering.  Urvalet är istället styrt av det nämnda syftet,  att skildra det historis-
ka sambandet mellan de två, med Lorénska stiftelsen  som konkret utgångspunkt. 

Trots det finns  det åtminstone två områden som skulle ha kunnat behandlas 
utförligare  än vad som nu är fallet.  Dessa utgör på sätt och vis egna avhandlings-
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ämnen, men det är på några punkter troligt att en mer fördjupad  insikt på dessa 
områden skulle ha berikat mina tolkningar av källmaterialet, främst  skrifterna  i 
Lorénska stiftelsens  publikationsserie. Det första  utgörs av vad som kan kallas 
statistikens idéhistoria. En utförligare  kännedom om den statistiska diskursens 
utveckling under 1800-talet - internationellt och i Sverige - skulle ha möjliggjort 
mer nyanserade uttolkningar av de lorénska undersökningarnas uppläggning, 
enkäternas utformning  och de polemiska uddarna i materialet. På motsvarande 
sätt tror jag att en större förtrogenhet  med medicinens historia och den hygieniska 
diskursens utveckling under 1800-talets senare hälft  skulle ha tillfört  avhandling-
en ytterligare kvaliteter. Båda dessa områden kan sägas tangera den omfattande 
internationella forskning  som inletts under senare år rörande de sociala under-
sökningarnas historia, där i det svenska fallet  såväl provinsialläkarrapporterna 
som socialstatistikens utveckling borde inta viktiga platser. Jag har i dessa sam-
manhang tvingats begränsa mig till enstaka referenser,  istället för  att som kanske 
vore önskvärt översiktligt sammanfatta  de olika undersökningstraditionerna på 
området. Men med den tid som stått till mitt förfogande  tror jag mig ändå i det 
stora hela ha gjort rimliga prioriteringar. 

Framställningens gång 
Det som ryms inom dessa avgränsningar har i den följande  framställningen  ord-
nats kronologiskt i två större block och en framåtsyftande  epilog. Det första 
blocket motsvarar kapitlen 2-4 och kan sägas utgöra ett slags "bakgrunder" eller 
_/ö'r-historier till Viktor Loréns testamente, medan det efterföljande  blocket 
behandlar den stiftelse  som blev resultatet av samma dokument. Kapitlen 5-9 i 
det andra blocket är tematiskt fördjupande,  varefter  epilogen drar ut de historis-
ka linjerna framåt  i tiden. 

Kapitel 2 bör emellertid inte enbart ses som en historisk bakgrund, skild från 
de empiriska kapitlen. Här inleds det övergripande resonemanget om "det socia-
la", där huvudtanken är att socialvetenskapen utgjorde ett svar bland flera  på den 
sociala frågan.  Den sociala diskussionens olika arenor och aktörer uppmärksam-
mas samt hur, i det sammanhanget, ett slags "socialvetenskaplig blick" successivt 
formas. 

Den svenska utvecklingen var inte unik. I Tyskland och England kanaliserades 
på motsvarande sätt den sociala frågan  i vetenskaplig riktning genom etableran-
det av Vereinfur  Socialpolitik  (1872) respektive Fabian  Society (1884). Detta skild-
ras i kapitel 3, vilket belyser både de idémässiga likheterna och de kontextuella 
skillnaderna mellan de två organisationerna. 



Att Verein  fiir  Socialpolitik  delvis tjänade som en direkt förebild  för  Lorénska 
stiftelsen,  framkommer  i kapitel 4. Där skildras Viktor Loréns både unika och 
tidstypiska biografi  i termer av en bestämd "hållning". Särskilt fokuseras  här tes-
tamentsplanernas successiva formulering. 

I kapitel 5 granskas nästa aktörsled i den process vari idéerna sattes i verket. 
Lorénska styrelsens roll ringas här in med med hjälp av två begrepp, tankekollek-
tiv samt nätverk. Därigenom förankras  styrelsen mer konkret i ett både socialt 
och geografiskt  bestämt sammanhang. 

Att det är utifrån  denna sociala och geografiska  förankring  som Lorénska stif-
telsens verksamheter bör förstås  argumenteras för  i kapitel 6, vilket syftar  till att 
mer övergripande belysa Lorénska stiftelsens  verksamheter. Mer konkret skildras 
hur biblioteket, föredragen,  föreläsningarna  och undervisningen bör förstås  i 
relation till en likaledes socialt och geografiskt  bestämd socialvetenskaplig 
publik. 

I kapitel 7 närgranskas Lorénska stiftelsens  sociala undersökningsverksamheter 
i samband med de utdelade resestipendierna och den publicerade skriftserien.  I 
syfte  att visa på "socialvetenskapens" samtida bestämning och Lorénska styrelsens 
roll i denna definieringsprocess,  fokuseras  här undersökningarnas kartläggande 
ambition, inriktningen mot den sociala frågan  och det "distanserat närmande" 
förhållningssätt  som präglade undersökningspraktiken likaväl som de producera-
de resultaten. 

Kapitel 8 behandlar Wicksell, Steffen  och Cassel som tre parallellfall,  vilka 
visar på Lorénska stiftelsens  medvetna satsning att mer varaktigt institudonalise-
ra den nya socialvetenskapen under verksamhetsperiodens slut och hur denna 
strävan samtidigt medförde  en viss tyngdpunktsförskjutning  av den socialveten-
skapliga bestämningen. 

Kapitel 9 summerar Lorénska stiftelsens,  verksamheter och utveckling över 
tiden med särskild betoning på dess socialt och geografiskt  överbryggande funk-
tioner. Här behandlas vidare stiftelsens  roll mer generellt, dels i ett internationellt 
komparativt perspektiv, dels i ett längre historiskt perspektiv. I det första  avseen-
det diskuteras stiftelsens  likheter och skillnader med Verein  fur  Socialpolitik  och 
Fabian  Society. I det andra fallet  förs  ett resonemang om den socialvetenskapliga 
blickens successiva bestämning samt dess sociala och rumsliga inramning. 

Den kronologiskt och forskningsmässigt  framåtblickande  epilogen syftar  till 
att förlänga  det övergripande resonemanget om förhållandet  mellan socialveten-
skap, socialpolitik och socialt arbete in i 1900-talet. Här diskuteras, för  det första, 
frågan  om det moderna Sveriges framväxt  ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv, 
för  det andra, det sociala kunskapsfältets  könsarbetsdelning och, för  det tredje, 
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samhällsvetenskapernas disciplinbundna historieskrivningar. I denna avslutning 
argumenteras för  att det finns  skäl att, mer än vad som hittills har gjorts, beakta 
de historiskt kontinuerliga dragen i den svenska sociala kunskapshanteringens 
historia. Därigenom förbinds  1900-talets samhällsvetenskap med både Viktor 
Loréns testamente och 1800-talets sociala fråga. 
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K A P I T E L 2 

Den sociala frågan 
Scenen, språkrören, samtalet 

N Å G O N G Å N G K R I N G 1830, brukar det heta, påbörjade uppsalaprofessorn  och 
akademiledamoten Erik Gustaf  Geijer den politiska och allmänfilosofiska  om-
orientering som ett decennium senare kulminerade med hans vitt omtalade så 
kallade "avfall".  I en mening kan man säga att det verkligen handlade om ett fall 
"nedåt". Från romantikernas upphöjda och privilegierade position "föll"  han så 
att säga ned i samtidens ännu svaga men snabbt tillväxande liberala rörelse. Och 
han "landade" mjukt, får  man tillägga. Den begränsade men offensiva  borgerlig-
het som strävade efter  större utrymme i offentligheten  tog förstås  emot den infly-
telserike professorn  med öppna armar. 

Som romantiker hade Geijer riktat blicken uppåt, mot det andliga och eviga. 
Som den nya liberalismens förgrundsgestalt  riktade han nu blicken - både sin 
egen och samtidens - utåt, mot omvärlden, och "nedåt", mot det "folk,  vars 
arbete bereder skördarna och fuktar  verkstäderna med sin svett".1 Från sin nya 
mer jordnära position fick  Geijer tydlig känning av den historiskt föränderliga 
samtiden. Omkring sig såg han ett helt nytt samhälle växa fram,  med nya möjlig-
heter, men också nya sociala problem. Och för  att möjligheterna skulle kunna 
förverldigas  måste också problemen lösas - främst  av den medelklass som fram-
stod som det nya samhällets bärande skikt. Om dessa sociala problem, liknade 
vid en knut på den europeiska civilisationens historia, skrev Geijer i Om vår tids 
inre samhällsförhållanden  i synnerhet med avseende på fäderneslandet  (1844): 

I kriget fruktar  hon [medelklassen] sm yttre, i freden  fostrar  hon sin inre fiende;  ty kapita-
lets alltmer befästade  suveränitet över arbetaren kastar denna allt mer tillbaka ibland den 
fruktansvärt  växande massan av proletärer. Om denna knut i den europeiska civilisatio-
nens historia skall komma att avhuggas med svärdet, och kulturen vandra andra vägar, 
eller om Europa skall kunna lösa den, är dess viktigaste till framtiden  ställda fråga.  Det 
senare synes endast på ett sätt möjligt - genom en ny, på en gång i höjd och djup mer 
omfattande  samhällsbildning.2 
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Geijers engagemang i det moderna samhällets stora framtidsfråga  sammanföll 
med det så kallade "avfallet".  Det är denna koincidens som gör honom intressant 
och användbar för  denna framställning.  Att säga att han är tidstypisk vore att 
negligera hans originalitet och förta  värdet av den omfattande  forskning  som har 
försökt  ringa in hans person. Vad som däremot är tidstypiskt talande är den dra-
matiska laddning som ramar in hans "avfall".  Omorienteringen från  en roman-
tisk, konservativ hållning till en liberal ståndpunkt behöver ju inte vara så drama-
tisk i sig. Det är det tidiga 1800-talets intellektuella scen, det begynnande samta-
let kring det moderna samhällets sociala frågor  och - inte minst — det faktum  att 
han överlåter sin röst åt och blir språkrör för  den nya framväxande  medelklassen, 
som skapar laddningen. Och det är just därför  som jag kommer att använda mig 
av Geijer som ledsagare in i det tidiga 1800-talets sociala diskussioner och den 
värld som omgav dessa. 

Ganska precis ett halvsekel efter  Geijers avfall  författade  kemisten och journa-
listen Gustaf  Steffen,  för  tillfället  bosatt i England, en skrift  om Den industriella 
arbetarfrågan  (1889). Steffen  presenterade här "nutidens förnämsta  sociala spörs-
mål", nämligen vad som kunde beskrivas som det moderna framåtskridandets 
baksida, det kapitalistiska samhällets förmåga  att generera välstånd och misär på 
en och samma gång. Geijer liknade det vid en knut, Steffen  vid en paradox: 

Här äro vi sålunda en underlig motsägelse på spåren: i de trakter, hvarest det nutida 
arbetssättet nått sin högsta utveckling, och hvarest det användes ifrigast  samt tjänar till 
framställande  af  de mest häpnadsväckande massor förnödenheter,  är befolkningens  flertal 
visst ej välmående - ehuru det arbetar öfvermåttan  långa dagsvärken - utan tvärtom 
djupt sjunket i fattigdom  och elände.3 

Liksom Geijer femtio  år tidigare, betraktade Steffen  denna "vår tids 'sociala frå-
ga" som en framtidsfråga,  "i det hon [den sociala frågan]  icke blott starkt berör 
de politiska maktförhållandena  inom staterna, utan äfven  till slut ifrågasätter  och 
hotar samhällets hela politiska inrättning och byggnad."4 Likheterna är flera. 
Steffens  blick är liksom Geijers riktad "nedåt". Själv är han förankrad  i medel-
klassen, medan blickens objekt gäller det sociala skiktet "nedanför".  Framställ-
ningen är präglad av både medlidande och fruktan  för  ett tilltagande hot. Och 
problemet formuleras  i båda fallen  som allmängiltigt för  den moderna - det vill 
säga västerländska - samhällsutvecklingen. 

Lika betydelsefulla  som likheterna mellan Geijers och Steffens  samhällssyn är 
emellertid skillnaderna i de samtida omständigheterna. Steffens  engagemang i 
den sociala frågan  innebar inte ett "avfall".  Tvärtom. Den ovan citerade skriften 
kan ses som ett viktigt steg på Steffens  väg mot en professur  i nationalekonomi 
och sociologi, inrättad i Göteborg 1903. Steffen  kunde så att säga "göra karriär" 
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på den sociala frågan.  Han föll  inte utan kunde ansluta sig till ett redan pågående 
samtal kring den sociala frågan.  Och detta samtal var så institutionellt förankrat  i 
samtiden att ett deltagande i detsamma betraktades som en merit för  inträde i 
den akademiska världen. Den intellektuella scenen och det omgivande samhället 
hade kort sagt förändrats,  samtalet hade utvecklats och rösterna blivit fler.  De 
strukturella omvandlingar som ägde rum under det halvsekel som åtskiljer Gei-
jers och Steffens  likartade synpunkter kunde således orsaka den enes fall  och den 
andres uppgång. Mer bestämt vari dessa grundläggande förändringar  bestod skall 
behandlas i detta kapitel. På motsvarande sätt som Geijer låter sig användas som 
en ingång till det tidiga 1800-talet skall jag nyttja Steffen  som riktgivare för 
seldets senare hälft.  Kapitlets övergripande syfte  kan därför  sägas vara att försöka 
ringa in den sociala frågan  och dess utveckling samt peka på dess förändrade 
intellektuella förutsättningar  under perioden som helhet. 

Frågor om frågan 
Preliminärt och förenklat  kan "den sociala frågan"  sägas handla om de sociala 
problem och missförhållanden  som uppmärksammades i samband med det nya 
moderna samhällets framväxt.  Diskussionerna kring dessa sociala problem gav 
upphov till ett flertal  så kallade "frågor"  vilka i samtiden sammanfattades  under 
beteckningen "den sociala frågan". 

Den samlade diskussionen kring "den sociala frågan"  i Sverige låter sig dock 
inte fångas  med en så enkel karakteristik. De sociala frågorna  under 1800-talet 
var, som nämndes i inledningskapitlet, många och diskussionen omfattande  och 
svåröverskådlig. Ganska snart infinner  sig två grundläggande - och med varandra 
förknippade  - frågeställningar.  Den ena gäller den sociala frågans  utsträckning i 
tiden och den andra dess innehållsliga struktur. Att den sociala frågan  väckte 
stort intresse och livligt debatterades under decennierna kring sekelskiftet  är lätt 
att konstatera. Men hur långt sträcker den sig tillbaka i tiden? Skall diskussioner-
na under 1830- och 1840-talen betraktas som en del i samma över tiden utsträck-
ta sociala debatt eller som en i grunden annan diskussion? Deltog med andra ord 
Steffen  i samma samtal som Geijer? 

Och hur skall den sociala frågans  olika "delfrågor"  förstås?  Fattigvårdsfrågan, 
arbetarfrågan,  bildningsfrågan,  bostadsfrågan,  kvinnofrågan,  sedlighetsfrågan, 
befolkningsfrågan,  emigrationsfrågan  - listan kan göras lång - hur förhöll  sig 
dessa frågor  till varandra, närmare bestämt? Kan någon delfråga  betraktas som 
mer grundläggande eller övergripande än de andra? Är det möjligt att urskilja vis-
sa centrala och andra mer perifera  frågor? 
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Den tidigare refererade  forskningen  om den sociala frågan  i Sverige ger förvå-
nansvärt få  svar på dessa två grundläggande och till synes enlda frågeställningar. 5 

Anledningen till detta ligger, tror jag, i att ingen har försökt  ta ett samlat analy-
tiskt grepp om den "sociala frågan"  i Sverige över hela tidsspannet. Tvärtom hör 
det till regeln att studierna begränsas antingen ämnesmässigt till någon enskild 
"delfråga"  eller kronologiskt till periodens första  hälft,  cirka 1830-1870, alterna-
tivt dess senare hälft,  cirka 1870-1920. Detta sammanhänger, får  man anta, med 
den relativt vedertagna uppfattningen  om den svenska industrialiseringens olika 
faser.  Konsekvensen av denna regelmässiga uppdelning har blivit att problemet 
rörande de två periodernas förhållande  till varandra med avseende på den sociala 
frågans  utveckling förblivit  i princip obesvarad.6 

Trots frånvaron  av ett samlat grepp ger forskningen  på området ändå en vink 
om den sociala frågans  vidd och bredd, och om dess strukturerande och riktgi-
vande betydelse. Och på frågan  om utsträckningen i tid ger den tidigare forsk-
ningen indirekt — genom den vedertagna kronologiska avgränsningen — signaler 
om ett slags brytningsprocess kring 1870-90. Frågan är hur djupgående denna 
brytning eller förändring  är. 

En mer ingående studie - baserad på egen källforskning  - av den sociala frå-
gan har inte varit praktiskt möjlig att genomföra  inom detta arbetes ramar. Sam-
tidigt motiverar avhandlingens syfte  - att studera den svenska samhällsvetenska-
pens formering  mot bakgrund av den sociala frågan  - ett försök  till ett bredare 
grepp om den sociala frågan  i dess kronologiska och systematiska helhet. Ur den 
rikhaltiga svenska och internationella forskningen  på området har jag försökt 
extrahera fram  en övergripande tes, vilken kan fungera  som den röda tråd som 
gör det möjligt att ta oss igenom den sociala frågans  snåriga terräng mot vad som 
kommit att kallas dess vetenskapliga lösning. I samband med detta har jag tving-
ats ta ställning till de två grundläggande frågeställningarna  om den sociala frå-
gans utsträckning i tiden samt om dess inre struktur. 

Upptäckten av "det sociala" 
Min övergripande tes är att den sociala frågan  bör betraktas som just en lång över 
tiden utsträckt diskussion, vilken för  Sveriges del tar sin början redan under 1830-
talet och sträcker sig ett par decennier in i 1900-talet. Geijer och Steffen  diskute-
rade i denna mening samma fråga  och deltog i samma diskussion. Under perio-
den formulerades  och omformulerades  frågan  flera  gånger, varför  det är omöjligt 
att utpeka en grundläggande och central "delfråga".  Istället är det så att diskussio-
nens centrum förskjuts  över tiden, samtidigt som den övergripande frågans 



struktur är avhängig de olika debattörerna, deras sociala positioner och deras 
skilda perspektiv.7 Det som uppfattas  som den grundläggande och mest centrala 
delfrågan  för  en debattör, kan uppfattas  som relativt perifer  för  en annan. Och 
det är av denna anledning som det blir viktigt att fokusera  de enskilda debat-
törerna och — ur ett kunskapssociologiskt perspektiv - urskilja framväxten  av oli-
ka arenor samt vilka samhällsgrupper som kom att dominera de sociala diskus-
sionerna i dessa.8 

I det större sammanhanget är det emellertid viktigt att ta fasta  på den sociala 
frågans  vida ramar och dess diffusa  karaktär. Med vetenskapshistorikern Roger 
Smith skulle man kunna säga att det var just tack vare att det samlande begreppet 
- i vårt fall  "den sociala frågan"  — var så omfattande  och obestämt som det för-
mådde förena  och engagera så många vitt skilda debattörer under så lång tid.9 

Det fanns  en gemensam men otydlig frågeställning,  vilken på ett grundläggande 
sätt berörde det nya moderna samhälle som man såg växa fram  - till en början -
i första  hand utomlands. 

Diskussionen kring den "sociala frågan"  var nämligen på intet sätt specifik  för 
Sverige. Runtom i Europa började vid denna tid la question sociale, the social ques-
tion eller die sociale Frage  uppmärksammas och framhållas  som ett av det moder-
na samhällets mest grundläggande problem. Det är också betecknande att Geijer 
och de samtida personer, som tidigast lyfte  upp frågan  på den svenska agendan, 
var beresta och stod i intellektuell kontakt med den internationella debatten. I 
Sverige var, som bland annat historikern Birgit Petersson visar, den sociala frågan 
inte så mycket motiverad av ett reellt existerande hot mot samhällsordningen 
utan mer en föraning  om vad som kunde komma. Att betrakta och reflektera 
över de sociala oroligheterna och revolutionerna ute i Europa var i denna mening 
ett sätt för  de svenska debattörerna att skåda in i framtiden. 10 

Den allmänna och diffusa  diskussionen kring den sociala frågan  och dess olika 
delfrågor  bidrog emellertid till att styra blicken och skapa en ny medvetenhet 
kring tillvarons sociala dimensioner. Denna nya medvetenhet eller grundläggan-
de mentalitetsförändring  yttrade sig språkligt, som den historiske sociologen 
George Steinmetz visar, i det under 1800-talets första  hälft  allt flitigare  användan-
det av adjektivet "social". Närvaron av detta nya begrepp är märkbart i en rad 
populära och akademiska skrifter,  statliga dekret och utredningar, i poesi och i 
litteratur, med mera." Det är också under denna period som uttrycken "social 
rörelse", "den sociala frågan",  "socialvetenskap", "social reform"  och "socialpoli-
tik" myntas och ges sina moderna innebörder.12 Samma utvecklingsmönster är 
skönjbart i Sverige, dock med en viss kronologisk förskjutning. 13 Gemensamt för 
dessa begrepp är att de tillsammans ringar in ett specifikt  begreppsligt område, 
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en sfär  eller ett segment av den mänskliga tillvaron som tagit form  och blivit ur-
skiljbar. 

"Det sociala" kan preliminärt med Hannah Arendt, och i hennes efterföljd 
Jiirgen Habermas, beskrivas som en sfär  som utvecklades mellan de privata och 
offentliga  sfärerna. 14 Den franske  filosofen  Gilles Deleuze definierar  "det sociala" 
i negativa termer; det sammanfaller  varken med de juridiska, ekonomiska, publi-
ka eller privata sektorerna, men påverkar samtidigt alla dessa genom att lägga 
grunden för  en ny markering av skillnaden mellan rik och fattig,  samt genom att 
skapa underlag för  statliga interventioner och åtgärder.15 Steinmetz beskriver "det 
sociala" som en arena bestående av kollektiva behov, bedrövelser och oregelbun-
denheter vilka alla var relaterade till omvandlingen av den ekonomiska verklighe-
ten.10 

"Det sociala" är ett diffust  begrepp. Det sociala har alltid, skriver Arendt, 
något ogripbart över sig.17 Max Weber har pekat på dess obestämdhet.18 De eng-
elska sociologerna Thomas Osborne och Nikolas Rose talar om ett nytt thought 
space som öppnade sig.19 Deleuze karakteriserar "det sociala" som ett landskap 
med nebulösa konturer.20 Deleuzes landsman och kollega, sociologen Jacques 
Donzelot, omtalar "det sociala" som en "figur"  (figure)  och menar att det är så 
svårfångat  på grund av att det utgör en av den moderna människans förståelseka-
tegorier, med vars hjälp vi strukturerar vår uppfattning  av omvärlden och i den 
meningen handlar om något som vi tar för  givet.21 Vad dessa tyska, franska  och 
engelska filosofer,  sociologer och historiker är relativt eniga om är att "det socia-
las" framväxt  bör dateras till slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, och att 
vetenskapen om det sociala blev möjlig först  sedan dess objekt hade framträtt 
och antagit viss form. 22 

Till det socialas grundläggande karaktär hör också att det under lång tid 
betraktades som potentiellt hotfullt. 23 Det var nytt, det var oordnat och det var 
oförutsägbart.  I den mån som "det sociala" uppfattades  som ett hot mot ordning-
en presenterades det som "den sociala frågan". 24 Det är också detta tema som sär-
skilt lyfts  fram  i Peterssons avhandling som har den talande titeln Den farliga 
underklassen.25 Mot denna bakgrund var den allmänna uppfattningen  - oavsett 
politisk ståndpunkt - att det sociala området behövde organiseras och regleras. 
Man talade om ekonomisk kris, massfattigdom,  sjukdom, farsot,  förfall,  brotts-
lighet, osedlighet och oförutsägbar  geografisk  rörlighet. När det gällde hur denna 
reglering skulle gå till skilde sig emellertid uppfattningarna  åt.26 I takt med att 
samtalet fortskred  och utvecldades förändrade  det successivt karaktär. Samtalets 
breddning och det ökande antalet debattörer bidrog till att den sociala frågan 
vidgades och blev alltmer svåröverskådlig. De olika delfrågorna  blev mer detalje-
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rade och komplicerade och antog efterhand  karaktären av självständiga frågor 
eller samtalsuniversa. "Frågorna" fick  allt oftare  karaktären av "problem", vilka 
krävde både "svar" och konkreta "lösningar". Förslag på sådana presenterades 
också, med smalare eller bredare förankring. 27 Filantropin, den socialt inriktade 
skönlitteraturen, socialpolitiken och socialvetenskapen utgjorde i detta avseende 
olika försök  att hantera, behandla eller komma till rätta med problemen. Det var 
i diskussionerna kring den sociala frågan  som de sociala problemen i samtiden 
begreppsliggjordes och kring vilka de olika sociala praktikernas diskursiva forme-

i 28 ring ägde rum. 
Parallellt med denna övergripande differentieringsprocess  är det emellertid 

möjligt att urskilja en fokusförskjutning  över tiden: från  "delfrågan"  om paupe-
rismen och fattigvårdsproblemet  under 1800-talets första  hälft,  vilken engagerade 
Geijer, till "delfrågan"  om arbetarnas levnadsförhållanden  under seklets senare 
del.29 Den så kallade "arbetarfrågans"  centrala plats under seklets sista decennier 
understryks av att en del debattörer mer eller mindre likställde denna med "den 
sociala frågan".  Denna ämnesmässiga förskjutning  innebar samtidigt att frågans 
tyngdpunkt förflyttades  rumsligt: från  landsbygd till stad.30 Gustaf  Steffens  skrift 
om Den industriella arbetarfrågan  är ett tidstypiskt exempel på detta. Men det var 
också mot denna tendens som en annan inflytelserik  debattör, Ernst Beckman, 
reagerade när han strax före  sekelskiftet  beldagade att "jordbruksarbetarfrågan 
[blivit] såväl af  vetenskapen som framförallt  af  den socialpolitiska lagstiftningen 
vida mindre uppmärksammad än den industriella arbetarfrågan". 31 

En annan perspektivförändring  gällde diskussionens rumsliga inramning och 
hängde samman med den sociala frågans  tilltagande "nationalisering". Även de 
sociala diskussionerna under 1800-talets första  hälft  kan sägas ha varit nationa-
listiskt definierade,  men det handlade då om en historiskt tillbakablickande "fos-
terländskhet" delvis aktualiserad genom förlusten  av Finland. Mot denna äldre 
patriotism kan man ställa den mer offensiva,  nuinriktade och delvis "demokrati-
serade" nationalism som satte sin prägel på seldets sista decennier och sekelskif-
tet.32 Denna förändrade  nationalistiska inramning skedde parallellt med att frå-
gan gavs olika svar och lösningar, ofta  med politisk framtoning.  Under den inle-
dande perioden, vilken förenldat  kan liknas vid en problemformuleringsfas,  var 
den sociala frågan  till stor del allmängiltigt formulerad.  De problem som frågan 
behandlade uppfattades  som en angelägenhet för  det moderna västerländska 
samhället i allmänhet. I takt med att olika lösningsförslag  presenterades kom frå-
gan att fa  en alltmer konkret utformning.  De institutionellt inramade lösningar-
na var i regel tillkomna i en nationell kontext och utformade  i enlighet med för-
härskande tendenser. 
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När efter  sekelskiftet  emigrationsfrågan  framträdde  som allt mer central och 
som grundläggande för  flera  andra delfrågor  skedde detta mot bakgrund av sam-
tidens nationalistiska tongångar, nu förstärkta  av den svensk-norska unionsupp-
lösningen. Enligt retoriken utgjorde den sociala frågan  ett hot inte minst mot 
nationen i sig, vilket motiverade extra krafttag  från  statsmaktens sida. Den socia-
la frågan  lyftes  därmed upp på ett nationellt och statligt plan, vilket efter  hand 
föranledde  inrättandet av ett särskilt ämbetsverk. Jag syftar  på Socialstyrelsens 
tillkomst 1913. Några år senare flyttades  den sociala frågan  ytterligare ett steg när-
mare politikens centrum med inrättandet av Socialdepartementet 1920. Denna 
institutionalisering av den sociala frågan  befäste  dess politiska status som statligt 
ansvarsområde.33 Därmed har vi också närmat oss början på en ny och omdebat-
terad epok, den som brukar kallas Välfärdsstatens,  Folkhemmets eller Den sven-
ska modellens era. 

I denna komplicerade men här förenldade  historiska process kan Geijer och 
Steffen  förstås  som två orienteringspunkter. Den sociala frågans  omvandling 
sammanhänger med vidare strukturella och kontextuella förändringar,  vilka 
ändrade förutsättningarna  för  samtalet. Geijer och Steffen  uppmärksammade 
båda en för  det framväxande  moderna samhället grundläggande problemställ-
ning eller "fråga".  De registrerade, utpekade och begreppsliggjorde den sociala 
frågan  i denna allmänt fattade  mening. Skillnaden består i att Geijer stod i bör-
jan på det som Steffen  befann  sig mitt uppe i. 

Geijers avfall  och den sociala frågans  formulering 
En röst gör inget samtal. Aktörerna som deltog i de sociala diskussionerna under 
perioden 1830—70 var många, synsätten skiftande  och arenorna olikartade. Erik 
Gustaf  Geijers stämma kan inte på långt när sammanfatta  debattens alla nyanser 
och tonlägen. Men som ledsagare i samtidens intellektuella landskap är det svårt 
att finna  någon lämpligare person. Min grundtanke är att Geijers "avfall"  - eller 
rättare: den dramatik som omgärdade avfallet  - säger något väsentligt om den 
sociala frågans  formulering.  Med hans levnadslinje blir det så att säga möjligt att 
ringa in de viktigaste idéhistoriska villkoren för  halvseklets sociala diskussioner, 
eller vad man kan kalla det intellektuella landskapets "infrastruktur".  Till saken 
hör också att Geijer - trots sin mångsidighet - är historiskt väldokumenterad, 
vilket i detta sammanhang enbart är en fördel  eftersom  det här är landskapet och 
inte i första  hand vägvisaren som står i fokus. 34 

Redan genom sin utsträckning i tidrummet indikerar Erik Gustaf  Geijers lev-
nadslinje två viktiga saker: Geijer levde i en historisk brytningstid och han var 
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geografiskt  rörlig. Levnadslinjen tar sitt avstamp i ett reglerat ståndssamhälle (på 
Ransäters gård i Värmland 1783) och slutar i ett begynnande klassamhälle (i 
Stockholm 1847). Genom sina resor till England (1809-10) och Tyskland (1825 
och 1846) kunde Geijer på nära håll erfara  den tidiga industrialiseringens sociala 
konsekvenser och de politiska oroligheter som följde  i dess kölvatten. Men han 
fick  också konkret uppleva den borgerliga offentlighetens  och den moderna 
medelklassens framträdanden.  Det handlar i det senare fallet  om ett intellektuellt 
landskap som genomgår viktiga förändringar  och där nya personer uppträder i 
nya sammanhang. 

Men på den svenska scenen kan den agrara dominansen under perioden och 
seklet som helhet inte nog betonas. De svenska städerna var få  och små. I stället 
var det landsbygden som drabbades av den stora befolkningsökning  som ägde 
rum, främst  genom ett kraftigt  stigande antal torpare, statare, backstugusittare 
och inhysesfolk,  det vill säga egendomslösa jordproletärer. Ur ett europeiskt jäm-
förande  perspektiv förblev  Sverige tillbakasatt och tillhörde länge de minst tek-
niskt utvecklade och fattigaste  länderna. Denna alltmer utbredda fattigdom  och 
proletarisering framstod  som särskilt akut under perioder av missväxt och politis-
ka oroligheter.35 Rädslan för  vad proletariseringen kunde föra  med sig i form  av 
arbetslöshet, tiggeri och ökad brottslighet, spreds bland samhällets besuttna och 
förstärktes  av en passiv och ålderdomlig statsmakt med låg social beredskap. 

Efter  hand ställdes emellertid ökade krav på offentliga  hjälpinsatser till de fattiga, 
men författningsmässigt  rådde ett kaos på området med ett trettiotal olika fattig-
vårdsbestämmelser och en icke-interventionistisk grundhållning från  statsmaktens 
sida. Mot denna bakgrund blev fattigvården  efterhand  en nyckelfråga.  Ekonom-
historikern Jonas Olofsson  menar att det är i denna historiska skärningspunkt, 
mellan det gamla genomreglerade samhället med flerhundraåriga  rötter och den 
nya marknadsorienterade ekonomin, som den sociala frågan  under 1830- och 1840-
talen uppstår.36 Ungefär  samma synsätt ger historikern Torkel Jansson uttryck för  -
fast  med en mer målande bild - när han säger att det i denna process, där den 
"gamla" staten drar sig tillbaka utan att direkt ersättas av en "ny", uppstår ett slags 
organisatoriskt "tomrum".37 Jag menar att detta tomrum med relativt oreglerade 
handlingsutrymmen, ganska väl svarar mot det samhälleliga område som kom att 
benämnas "det sociala". Det var i det diffusa  gränslandet mellan det privata och det 
offentliga,  det enskilda och det allmänna, som de sociala problemen kom att for-
muleras, definieras,  konstitueras och bestämmas. Det är också mot bakgrund av ett 
sådant gränsland som vi har att se Erik Gustaf  Geijers "avfall". 

"Avfallet"  förutsatte  att Geijer dessförinnan  hade uppnått en tillräckligt hög 
samhällsposition, för  att en "fallhöjd"  skulle uppstå. Det hade han gjort tack vare 
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sin begåvning och genom att skickligt utnyttja det dåvarande universitetssyste-
met. Som ung student i Uppsala kring sekelskiftet  1800 kom han tidigt i kontakt 
med den gryende och då oppositionella romantiska rörelsen. I talet med att stu-
denterna blev ämbetsmän och präster, spreds de romantiska idéerna till Stock-
holm och övriga landet. En efter  en intog de centrala maktpositioner som statliga 
ämbetsmän: Geijer blev historieprofessor  i Uppsala 1817, Tegnér blev biskop, 
Atterbom professor,  Almqvist rektor. Detta mer allmänna karriärmönster säger 
samtidigt något viktigt om universitetens och de intellektuellas stärkta samhälls-
roller. Universiteten hade vid denna tid övertagit huvudstadens roll som centrum 
för  den intellektuella debatten, vilket i sin tur var en naturlig följd  av att akade-
miska meriter hade ersatt adelsprivilegierna för  dem som eftersträvade  statens 
högre ämbeten.38 

Vad vi ser är en ny akademisk offentlighet  som tar form,  informellt  och socialt 
understödd av den samtidigt framväxande  salongskulturen. Det handlar här inte 
så mycket om en alternativ offentlighet,  utan snarare om ett slags semi-offentlig-
het i den politiska maktens direkta närhet.39 Det tidiga 1800-talets universitet 
fostrade  en viss typ av aktörer, vad Antonio Gramsci kallar "traditionella intellek-
tuella", det vill säga präster, lärare, forskare  och andra som stod i nära förbund 
med maktägande kretsar, men som samtidigt utgjorde egna självständiga grup-
per.40 

När Erik Gustaf  Geijer under 1830-talet successivt började revidera sin sam-
hällssyn skedde detta till stor del genom internationella impulser. Redan under 
sin Englandsresa hade Geijer reagerat på landets "ofantliga  manufacturstäder 
[med] en större drägg av pöbel, som är farlig,  och för  brist på arbete blir farliga-
re".41 Men det var först  under 1830-talet som de sociala frågorna  trädde i Geijers 
förgrund.  Enligt Alf  Kjellén skedde detta i samband med julirevolutionen i 
Frankrike vilken gjorde starkt intryck på Geijer.4Z Hans nära kännedom om den 
internationella händelseutvecklingen och de pågående sociala diskussionerna är 
karakteristisk. Tidigt tog han del av liberalismens idéer och han läste kontinuer-
ligt Edinburgh Review, Quarterly Review och saint-simonisternas Le Globe, där 
diskussionen kring arbetarbefolkningens  villkor i de nya industridistrikten 
utgjorde ett återkommande tema. I sina Minnen (1834) som innehöll tillbaka-
blickar från  Englandsresan och den första  Tysklandsresan, skisserade Geijer en 
personlig utveckling som gick i riktning från  den romantiska idealismen mot det 
sakliga och vardagsnära.43 Bland annat skrev han där: 

[...] att yttersta följden  av en blott på den individuella konkurrensen ställd industri blir 
(emot vad man förmodar)  rikedoms och fattigdoms  hopande i särskilda fientliga  massor 
- det är laforce  des cboses på detta fält,  sådan som den i blott laissez faire  sig uppenbarar.44 
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Geijers problemformulering  var med andra ord internationellt inramad, hotbil-
den tydligt fixerad  med revolutionerna runtom i Europa. Häri ligger också, som 
Birgit Petersson visar, något karakteristiskt för  den samtidigt pågående svenska 
sociala diskussionen. Hänvisningarna till de utländska förhållandena  var många 
och referenserna  till engelska, tyska och franska  verk vittnar över huvud taget om 
en utbredd förtrogenhet  med diskussionerna utanför  landets gränser. Men den 
sociala frågans  artikulering var på en och samma gång europeiskt och nationellt 
bestämd. Å ena sidan fruktade  man en proletariatets revolution. De reella förut-
sättningarna för  en sådan revolt saknades emellertid i Sverige vid denna tid, var-
för  upphovet till denna rädsla måste sökas i de utländska erfarenheterna.  Å andra 
sidan fruktade  man den konkreta situationen i det egna landet och vad den kun-
de tänkas leda till. I båda fallen  handlade det om en rädsla inför  ett tänkbart 
framtidsscenario,  ett slags kulturell hotbild, som till stor del strukturerade dis-
kussionen. Nöden vintern 1838 och de politiska oroligheterna i Stockholm sam-
ma år kan ha bidragit till att skapa dylika onda aningar och rikta Geijers upp-
märksamhet, vilken tidigare främst  gällt den sociala utvecklingen utomlands, 
mot förhållandena  i Sverige.45 

När Erik Gustaf  Geijer år 1838 hade nått den punkt där han ansåg det nödvän-
digt att offentligt  deklarera sitt "avfall"  var han väl medveten om vad han lämna-
de bakom sig. Det handlade inte enbart om en idémässig omorientering bort 
från  den romantiska konservatismen. Genom sin deklaration tog han samtidigt 
avstånd från  den sociala gemenskapen av "traditionella intellektuella" och indi-
rekt den intellektuella och politiska universitetskultur som han själv fostrats 
inom. Han övergav både en social grupptillhörighet och den ideologi som före-
nat dess medlemmar och legitimerat dess maktposition. Att "avfallet"  skulle 
väcka stort uppseende och häftiga  reaktioner var han väl medveten om då han 
skrev sin förklaring  till det första  numret av den egenhändigt utgivna och skrivna 
tidningen Litteratur-Bladet: 

I själva verket har jag aldrig tillhört något parti, ej ens mitt eget, om ett sådant funnits. 
Men sätter någon synnerligt värde på att förebrå  mig ett avfall.  Välan! Jag har då avfallit 
från  mig själv; vilket också ej skadar, där det befinnes  med skäl vara för  sig gånget.46 

Geijer föll.  Men lika förutsägbart  som de forna  vännernas avståndstagande var 
Geijers varma välkomnande hos samtidens svenska liberaler, vilka uppfattade 
hans omvändelse som en triumf  för  den egna gryende rörelsen.47 Liberalismen 
hade så smått börjat göra sig gällande från  och med 1820-talet. Men dess sociala 
bas förblev  länge svag. Sin självldara hemmahörighet hade liberalismen inom 
medelklassen, vilken var numerärt begränsad och geografiskt  koncentrerad till 
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Stockholm.48 Kritik hade börjat riktas mot det romantiska etablissemanget som 
ansågs världsfrånvänt,  provinsiellt och politiskt reaktionärt. På 1830-talet skärptes 
kritiken, vilken kunde framföras  med en helt ny kraft  i och med Aftonbladets  till-
komst 1830. Tydligare än något annat innebar den moderna dagspressen att libe-
ralismen gavs en egen plattform  och röst i det offentliga  samtalet. Lars Johan 
Hiertas tidningsprojekt följdes  snart av Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning 
(1832) i landets andra liberalt präglade huvudstad, och efterhand  en uppblomst-
rande lokalpress.49 

Det är vid denna tid den borgerliga offentligheten  börjar ta form  i Sverige. 
Den liberala pressen åtföljdes  av en sekulariserad och under 1800-talets fortsatta 
gång snabbt expanderande bokmarknad, med nya genrer och publiceringsfor-
mer, anpassade till den framväxande  medelklassens behov. Särskilt framträdande 
var här romanen, ofta  vardagligt förankrad  med social tendens och inte sällan 
riktad till den snabbt växande kvinnliga publiken.50 Centralt och lokalt etablera-
des under perioden nya offentliga  lokaler, mötesplatser, liberala bildningscirklar, 
reformsällskap,  filantropiska  fruntimmersföreningar  och associationer av diverse 
slag. Tillsammans gav dessa sammanslutningar uttryck för  den nya medelklassens 
sociala engagemang och iver att få  ta del i samhällsutveckingen.51 I takt med att 
allt fler  läste, träffades,  förenades,  debatterade och skrev, så vidgades offentlighe-
ten. Samtidigt innebar de nya arenorna att det intellektuella livets infrastruktur 
förändrades  på det mest grundläggande sätt. Det sker, med Jiirgen Habermas 
ord, en strukturomvandling av offentligheten,  vilken samtidigt skapade en ny 
åtskillnad mellan "det privata" och "det offentliga". 52 "Tomrummet" däremellan 
fylldes  sedan så att säga successivt på och blev med tiden, för  att återigen använ-
da Torkel Janssons bild, "sprängfullt". 53 Pressen, romanen och det blomstrande 
föreningslivet  skapade i den meningen både materiella och mentala utrymmen 
för  ett nytt slags erfarenhetsutbyte  inom medelklassen, som gjorde det möjligt att 
belysa, reflektera  och ifrågasätta  förhållandet  mellan privat och offentligt,  enskilt 
och allmänt, individ och samhälle, samt mellan generationerna, klasserna och 
könen.54 

På så sätt bidrog de nya arenorna till att förena  och samla en allt mer självmed-
veten medelklass, vars intressen inte längre kunde tillgodoses inom det gamla 
ståndssamhällets ramar. Och i den meningen kan man också, med Patrick Joyce, 
säga att de nya institutionerna konstituerade medelklassen i lika hög grad som 
motsatsen.55 Geijer var väl medveten om medelklassens framträdande  och dess 
allt tydligare formulerade  maktanspråk, liksom den nya offentlighetens  betydelse 
i sammanhanget. När han myntade begreppet "tredje statsmakten" med syftning 
på den liberala pressen, var det just i betydelsen att denna kunde ses som det 
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"tredje ståndets" eller medelklassens nya maktinstans.56 Utvecklingen verkade 
kort sagt gå ifrån  romantikerna, medan liberalerna började framstå  som den 
verldigt oppositionella och offensiva  samhällskraften. 

Därav Geijers mjuka landning. Medelklassen hade så att säga trätt fram  på den 
förändrade  samhällsscenen men saknat egentliga språkrör - eller med Gramsci: 
"organiska intellektuella" - det vill säga intellektuella som mer direkt represente-
rade klassen i offentliga  sammanhang. Och det var till stor del, noterar litteratur-
sociologen Johan Svedjedal, i form  av omvändelser bland de traditionella intel-
lektuella som medelklassen och liberalismen blev egentliga samhällskrafter  att 
räkna med i Sverige.57 Med Geijer fick  medelklassen ett språkrör som förenade 
den nya borgerliga offentligheten  (i Stockholm) med den gamla akademiska 
offentligheten  (i Uppsala). Men utbytet var ömsesidigt. Det var som en av den 
nya medelklassens första  organiska intellektuella Geijer fick  sin verldiga betydelse 
som samhällsdebattör. Och det var i den rollen som han uppövade den blick som 
kom att bli så betydelsefull  för  den sociala frågans  fortsatta  utveckling. 

Utifrån  sin nya position som organisk intellektuell kom Erik Gustaf  Geijer 
under de närmast följande  åren att månatligen fylla  Litteratur-Bladet med diskus-
sioner rörande tidens stora sociala frågor:  fattigvårdsfrågan,  arbetslöshetsfrågan, 
bildningsfrågan,  representationsfrågan  och behovet av en ny ekonomisk politik. 
Tidningen var svårläst men de unga liberala akademikerna jublade. Geijers 
dalande stjärna steg mot nya höjder och han återtog sin roll som framtidsprofet  -
och samtidsdebatten började därmed så smått att även erövra universiteten.58 

Teoretiskt understöddes Geijers politiska omorientering och nyväckta sociala 
engagemang av en helt ny samhällssyn, vilken i flera  viktiga avseenden skilde sig 
från  den han tidigare uttryckt. Samtidigt signalerar denna omformulering  en 
mer grundläggande förändring  av synen på det sociala. Tidigare hade Geijer i 
romantisk anda utgått från  en strikt tudelning mellan å ena sidan överheten, som 
stod det andliga nära, och å den andra folket,  som stod med fötterna  i myllan, 
det materiella. Den förra  benämndes "den offentliga  klassen" och de senare 
näringsklassen. Åtskillnaden mellan det privata och det offentliga  var principiellt 
viktig. Statens ansvar, exempelvis i utbildningssammanhang, gällde enbart den 
förra  gruppen, medan näringsklassens utbildning tillkom den privata sektorn. 
Idealet var jämvikt mellan de två klasserna och denna skulle definitivt  rubbas vid 
eventuell sammanblandning eller inblandning av en "mellanmakt" eller ett "tred-
je stånd".59 

Geijers nya samhällssyn, så som den framställdes  i de tryckta föreläsningarna 
Om vår tids inre samhällsförhållanden  (1844), utgick tvärtom från  en social tredel-
ning. Medelklassen framträdde  nu som en syntes av ytterligheterna, folket  och 
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överheten, det privata och det offentliga.  Medelklassen blev därmed den nyda-
nande och framåtsträvande  kraften.  Som ansvarigt subjekt för  den historiska 
utvecklingen bestod dess uppgift  i att - genom rättfärdighet  och kristen barm-
härtighet - försona  de stridande klasserna, de egendomsägande och proletariatet, 
och därigenom förhindra  en revolutionär utveckling. Enligt Geijer var det inom 
detta skikt man återfann  den verksamme och socialt engagerade medborgaren. 
Det gamla ståndssamhället förmådde  inte längre hantera den nya situationen, 
varken de uppkomna sociala problemen eller den dolda utvecklingspotentialen. 
Och det var av det skälet som Geijer bara kunde se en lösning på den europeiska 
civilisationens "viktigaste till framtiden  ställda fråga",  nämligen en "mer omfat-
tande samhällsbildning".00 

Vad Geijer i själva verket gjorde med sin nya samhällsteori var att framhålla 
nödvändigheten av den sociala omvandling som redan hade påbörjats, samt legi-
timera de initiativ som emanerade ur den nya treenigheten mellan medelklass, 
offentlighet  och liberalism. Det var i första  hand inom denna treenighet som de 
sociala problemen skulle lösas. Ett av de mest effektivt  verkande medlen i detta 
avseende utgjordes av "associationerna" eller "medelorganisationerna", vilka 
Geijer liknade vid små "samhällsbildning[ar] i den närvarande civilisationens 
öken". Det var dessa sociala sammanslutningar som förmådde  förbinda  "det 
abstrakta allmänna och enskilda".01 Genom uppfostran  och spridandet av kun-
skap kunde fattigdomen,  nöden och brottsligheten förekommas  och klyftorna  i 
samhället utjämnas. I samma anda skrev Aftonbladet  att om man förvägrade 
arbetarldassen en riktig folkundervisning  skulle klyftorna  i samhället vidgas och 
därmed spä på det missförhållande  som var orsaken till "de vulkaniska krafter, 
under vilka Europas världsdel och dess troner darra".02 

Geijers liberalism och tilltro till associationernas förmåga  uteslöt emellertid 
inte agerande från  statens sida. Samhället föregick  enligt Geijer staten. Men i takt 
med det moderna samhällets tilltagande individualism och komplexitet krävdes 
starka samhälleliga institutioner. En stark stat som verkade för  att alla medborga-
re fick  en rimlig bärgning minskade i motsvarande mån den lokale potentatens 
makt och befrämjade  de enskildas frihet.  Detta skulle närma klasserna till varand-
ra och människorna skulle "bliva allt mer beroende af  varandra".63 Det allmänna 
kunde sålunda förenas  med det individuella, det offentliga  med det privata, och 
den sociala människan utvecklas i mötet med andra människor. Geijers socialli-
berala tankegångar kan till sina grunddrag sägas sammanfatta  de viktigaste ten-
denserna i 1830- och 1840-talens livliga sociala diskussioner, där efter  hand "asso-
ciation" blev något av ett modeord. På samma sätt indikerar hans "avfall"  och 
nyväckta sociala engagemang en mer allmän förskjutning  av problemformule-
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ringsprivilegiet i medelklassens favör.  I det sammanhanget framstår  det som 
ytterligare ett tidens tecken att Geijer under sitt sista levnadsår lämnade den tra-
ditionstyngda lärdomsstaden bakom sig och flyttade  till den nya borgerlighetens 
Stockholm.04 

Men Geijer var inte ensam om sitt avfall.  Ungefär  samtidigt "föll"  författaren 
och dåvarande rektorn för  Nya Elementarläroverket, Carl Jonas Love Almqvist, 
vars levnadslinje (1793—1866) och intellektuella utveckling över huvud taget är 
märkvärdigt lik Geijers. Almqvist deklarerade sitt avfall  med sin kontroversiella 
roman Det går an (1839). Även Almqvist tvingades bryta med den romantiska 
kretsen. Båda utvecklades i tydlig socialliberal riktning och för  båda gällde 
huvudfrågan  samhällets reformering.  Liksom Geijer hade Almqvist deltagit i 
Malla Silfverstolpes  salong. Där hade de träffats  i slutet av 1828, dock utan att 
komma varandra särskilt nära. Det finns  dock en viktig skillnad, vilken framhålls 
av Johan Svedjedal. Medan Geijer bytte åsikter, bytte Almqvist både åsikter och 
samhällsposition. Här skiljer sig de två levnadslinjerna tydligt åt. Geijers politis-
ka omorientering skedde så att säga inom systemets ramar — han behöll sin pro-
fessur  - medan Almqvists fall  fick  påtagliga praktiska konsekvenser. Han tvinga-
des sluta sin tjänst på läroverket och bli marknadsförfattare  med allt vad det 
innebar. Eller som Svedjedal så träffande  sammanfattar:  Geijer fick  vittring på 
den moderna tiden, men tvingades aldrig som Almqvist leva på dess villkor. 5 

En tredje intressant jämförelsepunkt  erbjuder den likaledes Geijer närstående 
Fredrika Bremer. Kännetecknande här är att hon så att säga inte föll  alls vilket, 
kan man resonera, sammanhänger med att det för  henne som kvinna inte ens var 
möjligt att uppnå en tillräckligt hög position från  vilken hon skulle kunnat falla. 
Bremer var som intellektuell kvinna redan från  början utesluten från  den akade-
miska offentligheten.  När Almqvist föll  från  sin skyddade position ned i den nya 
"ordindustrins" hårda marknadsvillkor, befann  sig Bremer redan där. Detta hind-
rar inte att alla tre i slutändan hade liknande funktioner  som problemformule-
rande "organiska intellektuella" även om deras publik skilde sig åt en aning. 
Denna skillnad säger främst  något om den litterära offentlighetens  förhållande 
till den akademiska offentligheten,  där båda kan ses som "del-offentligheter" 
inom den nya borgerliga offentligheten. 

Carl Jonas Love Almqvist och Fredrika Bremer, men även Emilie Flygare-Car-
lén, Sophie von Knorring och Carl Anton Wetterbergh - för  att nämna några av 
de mer framträdande  rösterna på den litterära arenan - bidrog var och en på sitt 
sätt till att lyfta  fram  tidens sociala frågor  och göra en större publik delaktig i dis-
kussionen.66 Hotbilden av den "farliga  underklassen" uppblandades här med 
sympati och medlidande, även om perspektivet på samhällets olycksbarn likväl 
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utmärktes av en tydlig social distans.67 Sålunda gav Almqvist i Svenska fattigdo-
mens betydelse (1839) snarast prov på ett upphöjt och romantiserande synsätt på 
det arbetande folket.  Men vid andra tillfällen  var hans sociala blick mer skärpt. 
Som när han från  hästskjutsen i Småland sommaren 1837 noterade: 

De flesta  fysiognomier  magra och bleka, och klarblåa ögon, uppspända och liksom på 
väg att springa ur hufvudet  - allt gaf  bilden af  hunger.158 

Visserligen fanns  där fortfarande  en tydlig distans, men perspektivet var ändå 
inlevande. Ofta  var det just under resor av detta slag som den sociala iakttagelse-
förmågan  övades upp. I skriften  "Hvarför  reser du?" (1838) noterar Almqvist att 
"Hos det egentliga folket  [...] finnas  i hvarje landskap, hvart härad, ja nästan i 
hvar socken vigtiga och anmärkningsvärda olikheter." Alla samhällets klasser, 
uppmanas det, borde uppmärksammas i litteraturen och bli en del av "landt- och 
menniskokunskapen". 9 

Samma ambivalent distanserade men inlevande hållning kan sägas karakterise-
ra Fredrika Bremers skildringar av "det sociala". I likhet med Geijer kunde Bre-
mer från  England 1836 rapportera om den nya tidens vindar. Även hon pekade på 
motsättningen mellan näringsfrihet  och social rättvisa, liberalismens janusansik-
te.7° Liksom Bremer betonade Sophie von Knorring pliktmotivets betydelse i 
välgörenhetsarbetet, och förklarade  på samma distanserat närmande sätt att det 
lägre folket  tänker, känner, handlar, gläds och lider precis som "vi så kallade bil-
dade".71 På den journalistiska sidan skildrade Wendela Hebbe, i en serie reporta-
ge för  Aftonbladet  (1846-50), Stockholms mest förtryckta  och utpinade befolk-
ningsskikt.72 Även 1840-talets sociala tendensromaner kunde få  karaktären av 
undersökande journalistik eller, för  att låna Lars Furulands uttryck, inspektions-
berättelser med smak av anteckningsbok. Furuland menar emellertid att littera-
turen snarast är att betrakta som en spegling av den politiska, ekonomiska och 
sociala debatten.73 Ett sådant synsätt ter sig likväl, i enlighet med vad som tidiga-
re sagts om den borgerliga offentlighetens  reflexiva  karaktär, lite väl ensidigt. 

När mot 1840-talets slut den svenska debatten nådde sin kulmen kan detta, 
enligt historikern Birgitta Odén, till stor del ses som en återklang av den omfat-
tande europeiska diskussionen. Friedrich Engels Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England  (1845), Eugéne Burets De la misere des classes laborieuses (1840) och 
Honoré Antoine Fregiérs Des classes dangereus de la population (1840) samt Char-
les Dickens och Eugéne Sues romaner hade vid denna tid nått Sverige och lästs 
av bland andra Geijer. Politiska lösningar presenterades från  olika utgångspunk-
ter. Socialkonservativa uppslag varvades med socialliberala reformidéer  och socia-
listiska visioner som manade till klasskamp.74 Här kan kort nämnas den små-
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ländske godsägaren och adelsmannen Carl Raabs Om statkarls-systemet i Sverige 
(1847), tulltjänstemannen Gustaf  Svederus Om fattigväsendet  (1847) o c h dennes 
artikelserie för  liberala Dagligt Allehanda, "Den arbetande klassens behof  och 
anspråk", bokhandlaren, skriftställaren  och Kommunistiska  Manifestets  svenske 
översättare Pär Götreks Om proletariatet och dess befrielse  (1847) samt den kristne 
socialisten C.W. Bergmans båda skrifter  från  revolutionsåret 1848, Den sociala 
frågan  och Den religiösa frågan. 7^ 

På samma sätt som Geijers avfall  utgör en viktig tidsmarkör, kan hans bort-
gång 1847 s e s s o m tecken på att intensiteten i de sociala diskussionerna började 
avta. De värsta nödåren var över och de ekonomiska konjunkturerna pekade 
uppåt.76 Även flera  andra av tidens mest inflytelserika  debattörer lämnade scenen 
utan att ersättas av några självklara efterföljare.  Överlag var femtiotalsliberalernas 
sociala patos svagare än föregångarnas. 77 Bland de röster i den sociala frågan  som 
trots allt hördes under decenniets fortgående  diskussion kan nämnas OJ . Hult-
grens Om Pauperismen (1855), Gustaf  Broomés Om Svenska Allmänna Fattigvårds-
lagstiftningen  (1856), Pehr Thomassons samhällskritiska tendensroman En arbeta-
res lejhadsöden eller Slaflifvet  i Sverige (1859) och - kanske framför  allt - Carl 
Adolph Agardhs och C.E. Ljungbergs mäktiga fyrbandsverk  Försök  till en stats-
ekonomisk statistik öfrer  Sverige (1852—57).78 

Mellan privat och offentligt 
Ett återkommande begreppspar i den föregående  skildringen av 1800-talets socia-
la diskussioner har varit "privat" och "offentligt".  I detta ligger något signifika-
tivt. På ett sätt kan man säga att det var om begreppens innebörder och deras för-
hållande till varandra som den sociala frågan  handlade. Gränsen mellan "det pri-
vata" och "det offentliga"  var - och är - nämligen politiskt laddad. Samtidigt är 
gränsen historiskt föränderlig.  Således var den sociala frågans  formulering  i det 
första  skedet, likaväl som dess förändring  under samtalets fortsatta  gång, intimt 
förknippad  med begreppens betydelseförskjutningar;  "det privata" och "det offent-
liga" tillfördes  under den fortgående  processen förnyade  innebörder och konno-
tationer. 

Två frågor  var centrala i detta avseende. För det första:  var gick gränsen mellan 
de två sfärerna?  För det andra: skulle de problem som pockade på sin lösning 
uppfattas  som en del av den privata eller offentliga  sfären?  Vad menades med 
"privat" eller "enskilt" respektive "offentligt"  eller "allmänt"? Den politiska dis-
kussionen handlade i denna mening till stor del om definitioner.  Men det var 
långt ifrån  enbart en strid om ord. Mer konkret handlade det om att reglera sta-
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tens ansvarsområde, och därmed bestämma statsmaktens skyldigheter. Vilken var 
med andra ord statens roll? Gränsen mellan privat och offentligt  angav i detta 
avseende statens handlingsutrymme. Det allmänna tillkom staten; inom den 
enskilda sfären  hade staten däremot ingen rätt att intervenera, såvida inte proble-
met omdefinierades  exempelvis som ett brott och därmed som ett rättsligt eller 
"allmänt" problem.79 Det är av denna anledning som det är viktigt att uppmärk-
samma det sätt varpå problemen definierades;  hur de formulerades.  Den hårfina 
skillnaden i artikulering kunde få  avgörande praktiskt politiska konsekvenser. 

Detta leder oss in på två numera ganska omfattande  och delvis sammanflätade 
diskussioner som förts  bland historiker, statsvetare och sociologer under senare 
år. Den ena rör förhållandet  mellan privat och offentligt,  där Jiirgen Habermas 
klassiska arbete Strukturwandel  der Öffentlichkeit  (1962) utgör en viktig utgångs-
punkt, medan den andra diskussionen gäller den moderna statens framväxt  och 
samhällsroll.80 Tvistefrågorna  handlar bland annat om dateringen av den moder-
na statens uppkomst och kontinuitet versus diskontinuitet, ideologisk retorik 
kontra realpolitiska överväganden samt statens grad av autonomi. Kring de över-
gripande tendenserna råder emellertid stor enighet, nämligen att de offentliga 
institutionerna under 1800-talet moderniserades och att deras ansvarsområde och 
handlingsutrymme successivt vidgades. Däremot går tolkningarna isär när det 
gäller att bestämma förändringens  omfattning  och dess innebörder. 

Ur mitt perspektiv är frågan  om statens roll och dess definierade  aktörsutrym-
men central eftersom  den direkt berör hanteringen av "det sociala" som en sfär 
mellan "det privata" och "det offentliga".  Det var också i detta föränderliga 
gränsland Lorénska stiftelsen  kom att fylla  en viktig funktion,  som en privat stif-
telse vilken genom vetenskapliga undersökningar visade på behovet av offentliga 
insatser. Mitt bidrag till denna diskussion blir att, mer än vad som hittills gjorts 
inom den svenska forskningen,  framhålla  den sociala sfärens  successivt tilltagan-
de autonomi under periodens gång. 

Fram till 1800-talets mitt är det däremot tydligt att exempelvis fattigvården 
betraktades som en i första  hand enskild angelägenhet, liksom de sociala frågorna 
i övrigt. Sålunda framhöll  fattigvårdsförordningarna  från  1847 och 1853 att fattig-
vårdsansvaret ålåg kommunerna. Till saken hör att kommunerna under perioden 
- trots 1862 års sekulariserande kommunreform  - räknades till den privata eller 
enskilda sfären,  vilket i sin tur bottnade i den sockenkommunala traditionen av 
lokalt självstyre. Fattigvården definierades  således som en icke-statlig angelägen-
het. Motiveringen bakom denna dominerande uppfattning  var att omsorgen om 
de fattiga  var att betrakta som en kristlig plikt och därmed som en privat angelä-
genhet. Trots att de sociala frågorna  åter ställdes i centrum som en följd  av 1860-
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talets utveckling — en ny representationsreform,  en kulminerande befolkningstill-
växt på landsbygden, allvarliga missväxtår och svår hungersnöd samt en första 
utvandringsvåg - vidmakthölls och förstärktes  denna noninterventionistiska 
hållning från  statsmaktens sida med 1871 års fattigvårdsförordning. 81 

Vad som sedan skedde under de följande  decennierna var att innebörderna i 
begreppen privat och offentligt  successivt försköts,  varvid statens ansvarsområde 
vidgades. Denna förändring  inkluderade även ett nytt synsätt på den sociala frå-
gan, där fattigdomen  i allt större utsträckning började uppfattas  som samhälleligt 
och strukturellt orsakad.82 Historikern Svenbjörn Kilander talar här om ett 
grundläggande ideologiskt systemskifte  på det sociala området. Vid periodens 
inledning hade statens uppgift  närmast bestått i att upprätthålla gränsen mellan 
privat och offentligt  samt att bevaka att det inte skedde någon sammanblandning 
mellan sfärerna.  Under periodens senare del kom istället den samhälleliga helhe-
tens behov att betonas, med hänvisning till nationens intressen på den hårdnan-
de ekonomiska världsmarknaden. Integration mellan de två sfärerna  blev tidens 
lösen, vilket förutsatte  statlig intervention i den "enskilda" sfären,  och därmed 
också på det sociala området. På så sätt omdefinierades  den sociala frågan  till ett 
problem av "allmän" karaktär, en statlig angelägenhet.83 

Kilanders övergripande tes är således att statens utökade ansvarsområde inne-
bar att "det offentliga"  vidgades på "det privatas" bekostnad. Mot denna tolkning 
kan man ställa historikern Inger Hammars perspektiv, som fokuserar  förhållan-
det mellan samma begreppspar under samma tidsperiod. Men intressant nog 
kommer Hammar fram  till motsatt slutsats: det är det privata som vidgas in i 
offentligheten.  Avgörande härvidlag är Kilanders och Hammars skilda utgångs-
punkter. Medan Kilander studerar staten och det offentliga,  är det den kvinnliga 
filantropin  och det privata som står i Hammars centrum. Tilläggas bör att Ham-
mars problematisering av förhållandet  mellan privat och offentligt  är medvetet 
genomförd  utifrån  ett könsperspektiv. Vad man då finner,  menar Hammar, är att 
den kvinnligt dominerade filantropin  i första  hand var religiöst motiverad, vilket 
i princip gjorde det ideologiskt omöjligt att betrakta den egna filantropiska  verk-
samheten som en offentlig  verksamhet. Den kvinnliga filantropin  vidgade, enligt 
denna uppfattning,  det privatas gränser för  att sedan - ett stycke in på det mer 
sekulariserade 1900-talet - successivt förstatligas. 84 

Det ligger mycket i både Kilanders och Hammars förklaringsmodeller.  Jag 
menar emellertid att de inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra. Hammar 
vill problematisera den vanliga förenklade  bilden av relationen privat/offentligt. 
Kilander å sin sida medger att perioden kännetecknas av sammanblandning och 
diffusa  gränser, vilket också ligger i linje med tanken att det är under denna tid 
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som den moderna staten så att säga finner  sin roll. Det handlar om en forme-
ringsperiod med delvis flytande  gränser. Vad inte någon av dem explicit diskute-
rar är möjligheten att lösa upp den till synes paradoxala motsättningen mellan 
privat och offentligt,  genom att fokusera  på framväxten  av "det sociala" som en 
särskild sfär  mellan det privata och det offentliga. 8' Men faktum  är att både den 
statliga socialpolitik som Kilander studerar och den kvinnliga filantropi  som 
Hammar lyfter  fram  - likaväl som den parallellt framväxande  socialvetenskapen 
- mycket väl låter sig förstås  som just sociala verksamheter med syfte  att komma 
till rätta med den sociala frågan. 

I den meningen anser jag att det sena 1800-talets intensifierade  sociala debatt, 
vilken mycket riktigt medförde  viktiga begreppsliga förskjutningar,  bör förstås 
som ett resultat av den sociala sfärens  förstärkta  och allt mer autonoma karaktär. 
Stöd för  en dylik tolkning finner  man inte minst i Habermas ofta  åberopade 
arbete, där han i den relativt förbisedda  diskussionen om offentlighetens  fortsatta 
strukturomvandling beskriver hur "[i] centrum av det borgerliga samhällets 
offentligt  relevanta privatsfär  bildas en repolitiserad socialsfär,  där statliga och 
samhälleliga institutioner sluter sig samman i ett enda funktionellt  sammanhang 
som inte längre kan differentieras  enligt kriterierna 'offentligt'  och 'privat'."86 

Mer exakt hur den sociala sfärens  förstärkning  och "frigörelse"  yttrade sig i det 
svenska fallet  återstår emellertid att empiriskt visa. Därmed har vi också börjat 
närma oss denna avhandlings kronologiska tyngdpunkt. 

Steffens  uppgång och den sociala frågans  omformulering 
Tillsammans med den tidigare studerade 1830- och 1840-talsperioden brukar 
seklets två sista decennier framhållas  som särskilt betydelsefulla  i det sociala sam-
talets utveckling under 1800-talet.87 Båda perioderna kännetecknas av en mer än 
vanligt omfattande  och livlig debatt, och i båda fallen  satte de viktiga avtryck i 
det sociala samtalets fortsatta  utveckling. Vad som sker mot sekelslutet är att den 
sociala frågan  ånyo förs  fram  med kraft  och därtill, under samtalets gång, formu-
leras om. Denna re-artikulering bör, menar jag, i likhet med 1830- och 1840-
talens definieringsprocess  förstås  mot bakgrund av den intellektuella arenans för-
ändringar och de nya aktörer som gör sitt inträde vid denna tid. En av dessa var 
Gustaf  Steffen,  som här skall få  agera vägvisare. Mer utförligt  kommer han att 
presenteras längre fram  (i kapitel 8); här är det i första  hand det samtida idéland-
skapet som intresserar oss. För detta uppdrag passar Steffen  särskilt bra eftersom 
han var så positionerad i detsamma att hans "öde" - i likhet med Geijers "avfall" 
- säger något väsentligt om det pågående samtalets utveckling. Nu handlar det 

47 



emellertid inte om ett samtals trevande inledning utan om en redan befintlig  dis-
kurs som mot sekelslutet allt tydligare - både begreppsligt och materiellt - insti-
tutionaliseras. 

I likhet med Geijer kan Gustaf  Steffens  levnadslinje (1864-192.9) redan genom 
sin utsträckning i tid och rum sägas indikera två viktiga saker: att han levde i en 
historisk brytningstid och att han var geografiskt  rörlig. Brytningstiden är emel-
lertid en annan och Steffens  rörlighet var betydligt mer omfattande  än Geijers. 
Historiskt sammanfaller  Steffens  livslopp med den egentliga industrialiseringspe-
rioden för  Sveriges del, eller vad som brukar kallas omvandlingen från  en "hus-
hållsbaserad marknadsekonomi" till en "kapitalistisk marknadsekonomi".88 De 
sociala konsekvenserna av denna utveckling är genomgripande. Två "innovatio-
ner" bör särskilt framhållas:  arbetarrörelsens organisering och framträdande  som 
politisk maktfaktor  samt den moderna stadens uppkomst. Utvecklingsmönstret 
var detsamma - fast  både tidigare och tydligare — i övriga Europa. Steffen  kunde 
genom sina långvariga utlandsvistelser i Tysldand (1883—87), England (1887-97) 
och Italien (1897—1902) tidigare och mer konkret än många andra uppleva denna 
samhällsomvandling, och inte minst då erfara  dess problematiska konsekvenser. 
Under sin tjugoåriga bortavaro utvecklade Steffen  en intellektuell hållning, som 
var kosmopolitisk till sin karaktär och präglad till lika delar av geografisk  rörlig-
het och socialt engagemang, rotlöshet och oberoende.89 Denna hållning, vilken 
på flera  sätt var kännetecknande för  den nya tiden, säger samtidigt något om den 
sociala frågans  "infrastrukturella  förutsättningar".  Och det var i hög grad, vilket 
jag återkommer till längre fram,  till denna hållning som hans blick för  det socia-
la var knuten. 

När Steffen  reste utomlands 1883, lämnade han bakom sig ett Stockholm som 
befolkningsmässigt  var på väg att passera 200 ooo-strecket och ett land som fort-
farande  var starkt dominerat av jordbruksnäringen men vars ekonomiska kon-
junkturer stadigt pekade uppåt. Två decennier senare återvände Steffen  till ett 
nytt Sverige som etablerat sig som en modern europeisk industrination. Stock-
holm hade då passerat 300 ooo-strecket och det offentliga  rummet i flera  viktiga 
avseenden ändrat karaktär. Detta illustreras bland annat av den folkliga  Stock-
holms-Tidningens  upplaga på över 100000 exemplar och huvudstadens nya 
praktbyggnader. Moderniseringens genomslagskraft  skall dock inte överdrivas. 
Landet förblev  länge agrart dominerat och antalet städer begränsat, vilket sam-
manhängde med jordbrukets dynamiska karaktär. Det dröjde till sekelskiftet 
innan industrialiseringen nådde de mer hantverksbetonade branscherna, och 
ytterligare en bit in på det nya seklet innan antalet anställda inom jordbruket för 
första  gången började att minska.90 
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För den arbetande delen av befolkningen  medförde  denna ekonomiska ut-
veckling ofta  byte av både arbete och bostadsort. Nya arbetarförstäder  växte upp, 
vilka inte sällan präglades av trångboddhet och usla sanitära förhållanden.  Med 
nya arbetsformer  följde  nya krav, vilket i sin tur skapade en ny arbetaridentitet 
där fabriken  och arbetsplatsen snarare än yrket framstod  som det centrala. Den 
svenska arbetarrörelsen organiserade sig både partipolitiskt och facldigt.  Socialde-
mokratiska Arbetarepartiet bildades 1889 och Landsorganisationen (LO) 1898. 
Arbetarrörelsen trädde därmed fram  som en ny maktfaktor,  något som successivt 
bidrog till att ytterligare vidga offentligheten  och förnya  samtalet kring den soci-
ala frågan. 91 Det var denna arbetarrörelsens mer påtagliga närvaro och dess allt 
mer urbana karaktär som motiverade en omformulering  av den sociala frågan  i 
riktning mot "den industriella arbetarfrågan",  av utlandssvensken Steffen 
utnämnd till "nutidens förnämsta  sociala spörsmål". 

Som en följd  av de nya aktörernas inträde på arenan försköts  även problemfor-
muleringsprivilegiet. Det stannade kvar inom den borgerliga medelklassen men 
gled över mot dess radikala vänsterkant. I takt med de ekonomiska konjunktu-
rernas uppgång ifrågasattes  den mer renodlade liberalismen allt mer. Istället blev 
clet enskilda individer inom den socialliberala delen av medelklassen, som kom 
att dominera det fortsatta  samtalet. Medelklassen hade under de föregående 
decennierna trätt fram  och satt sin prägel på de flesta  av samhällslivets områden. 
Efter  Geijer hade universitetens samhällsroll både stärkts och ifrågasatts.  Redan 
under seldets första  hälft  hade liberalerna yppat förhoppningar  om ett progressivt 
universitet i Stockholm, mer anpassat efter  samhällsekonomins krav och rådande 
politiska behov. När vid denna tid de liberala bildningsidealen blivit normgivan-
de och planerna på en högskola i Stockholm kunnat förverkligas  tack vare priva-
ta donationer från  affärsvärlden,  kan detta ses som tecken på att den akademiska 
offentligheten  integrerats i den vidare borgerliga offentligheten. 92 

Även de gamla lärosätena orienterade sig under perioden alltmer utåt mot 
samhället. Som plantskola för  samhällets blivande makthavare hade universitets-
studenterna fått  råg i ryggen och allt tydligare börjat framträda  som en ny aktör i 
det offentliga  samtalet. Det var också inom denna akademiska subkultur som 
1880-talets kulturradikaler - tydligt skilda från  den föregående  studentgeneratio-
nen med dess skandinavism — så småningom skulle träda fram.  Den samlande 
plattformen  utgjordes av Studentföreningen  Verdandi, bildad 1882 i Uppsala. 
Klassmässigt hörde kulturradikalerna hemma inom medelklassen, men sympati-
erna var ofta  riktade mot arbetarklassen. Symptomatisk i detta avseende är den 
ambition som finns  uttryckt redan i namnet på den närbesläktade föreningen 
"Studenter och arbetare" (1886). Ideologiskt hörde denna typ av studentradika-
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lism hemma i det flytande  fältet  mellan liberalism och socialism. Lika typiskt 
som Verdandis ursprung i den liberaliserade universitetsmiljön är emellertid dess 
uppror gentemot det akademiska etablissemanget.93 

För trots allt var det så att områden som konst, litteratur, vetenskap och reli-
gion fortfarande  bars upp av ett ganska tunt ämbetsmannaskikt. De som bar upp 
detta skikt var utbildade vid universiteten i Uppsala och Lund, där Boströms ide-
alistiska ämbetsmannafilosofi  var förhärskande.  Och fortfarande  utgjorde univer-
siteten en miljö som i praktiken, genom institutionella och strukturella uteslut-
ningsmekanismer, var stängd för  de allra flesta  kvinnor.94 Det var också mot den-
na traditionalism som många forna  studenter opponerade sig. Lika omtalad som 
den lilla traditionstyngda miljöns inskränkthet var vid denna tid den frisinnade 
studenten - skildrad i bland annat Gustaf  af  Geijerstams studentroman Erik 
Grane (1885) - och dennes vilja att nå ut och komma i kontakt med skeendena i 
stora världen.95 Som mer tilltalande framstod  i detta avseende de tekniska hög-
skolorna med deras mer nyttoorienterade polytekniska utbildningsideal. När 
Gustaf  Steffen  gav sig iväg utomlands 1883 var det för  att påbörja en sådan 
utbildning, närmare bestämt i kemi i Aachen, vid den tiden en av Europas 
modernaste industristäder. 

Starkast intryck på den unge kemistudenten gjorde emellertid inte den stora 
stadens glans och industriella framgångar,  utan tvärtom de sociala missförhållan-
den och orättvisor som bredde ut sig "sida vid sida däraf".  Om detta berättade 
Steffen  i ett av sina brev hem till Sverige: 

Fabriksherrarnas förnäma  palats kan man beundra på ena hållet och på det andra stin-
kande gator, där hundratals halfnakna,  till oigenkännlighet smutsiga barnungar vältra sig 
i rännstenarna, öfver  kloakluckorna, utan uppsigt och vård, ty fäder  och mödrar äro i 
fabrikerna. 96 

Problembilden etsade sig fast  hos den unge Steffen.  Han började sätta sig in i den 
sociala frågan,  som vid denna tid livligt diskuterades i Tyskland, och studera 
nationalekonomi och socialistisk teori. När han efter  två år flyttade  till Berlin, 
gick han med i det relativt nybildade tyska socialdemokratiska partiet där han 
lärde känna flera  av tidens ledande vänstermän. Från och med denna tid började 
han också att skriva artiklar för  de liberala tidningarna Aftonbladet  och Göteborgs 
Handels-  och SjöfartstidningP  Och när han ytterligare några år senare skrev den 
inledningsvis citerade skriften  om Den industriella arbetarfrågan  framhöll  han 
just Aachen som en av de platser som tydligast uppvisar det nya "sambandet mel-
lan beundransvärd id och bedröflig  nöd, mellan storartat framåtskridande  och 
öfverväldigande  fattigdom." 98 Det är förstås  ingen slump att skriften  publicera-
des i just studentföreningens  Verdandi småskriftsserie. 
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Ungefär  vid denna tid hade den svenska diskussionen kring de sociala frågorna 
börjat ta ordentlig fart,  delvis under inflytande  av den internationella debatten. 
Ett viktigt organ för  denna diskussion var Verdandis populärvetenskapliga små-
skrifter.  Intimt förbunden  med studentradikalismen men ändå delvis åtskild från 
densamma var den mer skönlitterärt betonade strömning som brukar förknippas 
med det så kallade moderna genombrottet. Både litteraturen och populärveten-
skapen utgjorde viktiga inslag i den samtida offentligheten.  Förebilder söktes i 
båda fallen  hos filosofer  och kulturradikaler utomlands: Mill, Spencer, Brändes, 
Lassalle. Man kan här tala om en relativt sammanhållen radikal rörelse som hade 
karaktären av ett generationsuppror, baserat på en smal social bas. Dessa åttio-
talsradikaler förenades  kring den sociala frågan  och ställningstagandet för  de fat-
tiga och maktlösa; deras perspektiv var riktat nedåt. Georg Brändes bidrog till att 
göra socialismen känd genom sin bok om Lassalie (1881) och ville under inflytan-
de av Taine sätta det litterära verket i relation till dess sociala bas. Internationellt 
svarade den svenska åttiotalslitteraturen mot realismen och naturalismen med 
dess vetenskapliga anspråk och ideal, där bland annat Émile Zola förldarat  som 
romanens uppgift  att presentera "en i minsta detalj exakt kopia av livet".99 

På den svenska scenen utgjorde August Strindberg något av en fadersgestalt  för 
"de unga". I Det nya riket (1882) speglade Strindberg mötet mellan det gamla och 
det nya, och under de följande  åren kom Strindberg att intensivt intressera sig för 
samtidens sociala frågor.  Det naturalistiska draget kom till tydligast uttryck i 
åttiotalsdramerna - Fadren,  Fröken  Julie,  Fordringsegare,  Kamraterna  - medan det 
i I hafsbandet  (1890) kombinerades med Nietzsches övermänniskofilosofi.  Ett 
mer än vanligt förekommande  tema i den socialt inriktade samtidslitteraturen 
var bildning och prövning. Berättelserna om en ung man och hans möte med en 
gammaldags och oförstående  omvärld var många. Ett återkommande ämne var 
det problematiska förhållandet  mellan individ och samhälle, enskilt och 
allmänt.100 Tematiken belyser på så sätt mer grundläggande frågeställningar  i 
samtiden, och i den meningen erbjöd den borgerliga romanen, liksom den nya 
offentligheten  i stort, möjlighet till social reflexion  och diskussion. 

Genom att ansluta sig till det pågående samtalet om det moderna samhällets 
avigsidor gjordes Steffen  snart delaktig i de presenterade "svaren". Kritik började 
riktas mot de bristfälliga  filantropiska  åtgärder som pågått under lång tid. Strind-
bergs drift  med damerna i Röda rummet (1879) är välkänd. 101 Även från  kvinnligt 
håll började ifrågasättanden  göra sig gällande. Decenniets kanske största kvinnli-
ga författare  och dramatiker, Anne Charlotte Leffler,  drev i Hur man gör godt 
(1885) med överklassens filantropiska  basarkultur samtidigt som hon indirekt 
propagerade för  en förnuftig  lösning av arbetarfrågan.  Denna lösning i reform-



takt diskuteras också i hennes och Sonjas Kovalevskys gemensamma Kampen  för 
lyckan (1887).102 Just denna typ av efterlysningar  blev vid denna tid allt vanligare. 

Här såg Steffen  uppenbarligen en nisch. Någon socialvetenskap vilken kunde 
erbjuda underlag för  de mest rationella politiska åtgärderna, av den typ som Stef-
fen  personligen lärt känna i Tysldand och England, fanns  vid denna tid inte i 
Sverige. Och det var i det avseendet som Lorénska stiftelsen  kom att fylla  en vik-
tig funktion.  Det fanns  således i detta läge inte bara utrymme för,  utan också ett 
artikulerat behov av det som vi har kommit att kalla samhällsvetenskap.103 

Den ovan skisserade utvecklingen var inte unik för  Sverige. Vi har i detta kapi-
tel sett hur den sociala frågan  i Sverige allt från  dess tidiga formulering  under 
1830-talet utvecklades parallellt och i samspel med den internationella debatten. 
Ofta  var det genom resor och studiebesök utomlands som de svenska debattörer-
nas blick för  de sociala problemen öppnades. Tillbaka i Sverige tyckte man sig 
kunna se antydningar till inhemska motsvarigheter, trots att de faktiska  villkoren 
ofta  var radikalt annorlunda än i exempelvis England och Tysldand. Successivt 
blev emellertid den sociala diskussionen allt mer framträdande,  även om dess 
intensitet växlade med det offentliga  samtalets förändrade  villkor. Här har jag 
genom ett fåtal  aktörer försökt  belysa det intellektuella livets infrastrukturella 
förutsättningar  och då särskilt framhållit  treenigheten mellan den nya offentlig-
hetens arenor, medelklassens successiva formering  och de (social)liberala idéerna. 
Till stor del var det inom detta historiskt nya kraftfält  som den sociala frågan,  lik-
som den ton och den "blick" som präglade de förda  diskussionerna, var förank-
rad. I takt med att debatten om den sociala frågan  intensifierades  under seldets 
sista decennier, ändrade den samtidigt karaktär. Olika delfrågor  urskildes, varige-
nom problemen framstod  som mer hanterbara och på sikt även möjliga att 
lösa. 104 Det frivilliga  välgörenhetsarbetet skulle härvidlag komma att komplette-
ras av en modern socialpolitik, grundad på socialvetenskapliga undersökningar. 
Även i detta avseende fanns  det, som vi nu skall se, anledning att rikta blickarna 
utomlands. 
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K A P I T E L 3 

Vetenskap och politik 
Verein  fur  Socialpolitik  och Fabian  Society 

A M B I T I O N E N ATT PÅ vetenskaplig väg bidra till den sociala frågans  lösning var 
inte unik för  det sena 1800-talets Sverige. Tvärtom var de sociala diskussionerna, 
liksom försöken  att komma till rätta med de uppmärksammade problemen, ofta 
både tidigare och mer omfattande  i övriga Europa och i Amerika än i det sent 
industrialiserade Sverige. Den grundtanke som Viktor Lorens testamente gav 
uttryck för  bör därför  förstås  i en vidare internationell kontext. 

Att generellt redogöra för  den sociala frågans  "förvetenskapligande"  låter sig 
emellertid inte göras i detta sammanhang. Därtill var de geografiskt  spridda soci-
ala diskussionerna allt för  komplexa och olikartade. Nationellt präglade var också 
de traditioner av myndighetsorienterad befolkningsstatistik  som gjorde sig gäl-
lande på området, även om 1700-talets "kvantifierande  anda" präglade tysk 
Kameralwissenschaft  och engelsk political arithmetic likaväl som det svenska 
Tabellverkets demografiska  kartläggningsarbete. Så till exempel var 1830-talets 
"statistiska rörelse", vilken utgick från  privata initiativ inom den framväxande 
medelklassen, särskilt framträdande  i England, medan direkta motsvarigheter 
ofta  saknades på andra håll. Det är alltså inte ägnat att förvåna  att även det sena 
1800-talets socialvetenskap skilde sig åt i olika nationella sammanhang.1 

Här skall den internationella utblicken begränsas till två av Lorénska stiftel-
sens mer framträdande  utländska motsvarigheter. Den ena utgörs av Verein  fur 
Socialpolitik,  bildad i Tysldand 1872, och den andra av Fabian  Society, grundad i 
England 1884. Urvalet är motiverat av att båda stod i direkt kontakt med Lorén-
ska stiftelsen. 2 Båda kom därvidlag att utgöra viktiga inspirationskällor och - sär-
skilt den första  av dem - fungera  som organisatoriska förebilder.  Kapitlet syftar 
därigenom till att teckna Lorénska stiftelsens  internationella tillkomstsamman-
hang, men även till att lägga grunden för  ett internationellt komparativt perspek-
tiv (vilket utvecklas mer utförligt  i kapitel 9, efter  att Lorénska stiftelsen  presen-
terats i kapitlen 4-8). Främst är det detta senare syfte  som motiverar en presenta-
tion av Fabian  Society redan här. Det engelska samfundet  utövade nämligen inget 
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egentligt inflytande  på Lorénska stiftelsens  tillkomst. Skälet är enkelt. Fabian 
Society var i princip nygrundat när Viktor Loren skrev sitt testamente. Sin egent-
liga storhetstid fick  organisationen först  en bit in på 1890-talet. Men då blev å 
andra sidan dess inflytande  på de lorénska stipendiaterna desto större (vilket 
kommer framgå  i kapitel 8). 

Redan nu kan emellertid konstateras att de tre organisationerna uppvisar fle-
ra idémässiga och organisatoriska likheter. Således kan både Verein  fur  Social-
politik och Fabian  Society, likaväl som Lorénska stiftelsen,  sägas ha uppstått 
kring den gemensamma huvudidén att förena  vetenskap och politik i syfte  att 
komma till rätta med den sociala frågan.  Mer konkret inledde de tre organisa-
tionerna, var och en på sitt håll, verksamheter och aktiviteter som på olika sätt 
bidrog till att politiskt och vetenskapligt synliggöra den sociala frågan,  bland 
annat i form  av socialvetenskapliga undersökningar. Därigenom kom Verein  fur 
Socialpolitik  och Fabian  Society — men även Lorénska stiftelsen  — att få  betydelse 
för  både socialpolitikens införande  och socialvetenskapens formering  i sina 
respektive hemländer. 

Samtidigt föreligger  flera  viktiga skillnader. Dit hör inte minst samfundens 
utsträckning i tid. Lorénska stiftelsens  verksamhetsperiod begränsade sig till 
ett par decennier, medan Verein  och Fabian  var aktiva långt in på 1900-talet. 
Här behandlas främst  decennierna kring sekelskiftet.  En annan avgörande 
skillnad gäller den tidigare forskningen  på området. Verein  och Fabian  har bli-
vit föremål  för  många och omfattande  studier, varför  kapitlet i allt väsentligt 
baseras på bearbetningar. Av dessa är en värd att framhålla  redan nu, sociolo-
gerna Dietrich Rueschemeyers och Ronan Van Rossems jämförande  studie av 
just Verein  fur  Socialpolitik  och Fabian  Society. Det perspektiv och den över-
gripande tes som framförs  där utgör en viktig utgångspunkt för  det följande 
resonemanget. Rueschemeyer och Van Rossem understryker starkt vikten av 
att studera de båda organisationerna i sina nationellt bundna kontexter. Orga-
nisationernas olikartade roller framträder,  menar de, först  när hänsyn tas till 
de konkreta politiskt-kulturella villkoren i Tyskland respektive England. 
Ytterst sett var det de skilda nationella förutsättningarna  som bestämde 
Vereins  och Fabians  respektive handlingsutrymmen, motiverade deras olikarta-
de strategier och avgjorde såväl framgångarna  som misslyckandena i deras 
strävanden.3 

Utifrån  detta perspektiv blir det således viktigt att uppmärksamma de natio-
nella särdragen med avseende på politisk struktur, befintliga  kunskapsinstitutio-
ner, de intellektuellas roll, sociala undersökningstraditioner och den sociala frå-
gans utveckling. Kapitlet är av denna anledning disponerat efter  land. Först pre-
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senteras de viktigaste dragen i den tyska utvecklingen och Vereins  roll i detta sam-
manhang, sedan motsvarande förhållanden  i England, följt  av en avslutande 
sammanfattande  jämförelse. 

Tyskland 
Ett centralt årtal i den tyska historien - socialt, politiskt och vetenskapligt - är 
1848. Det året ägde den så kallade marsrevolutionen rum. Metternich störtades 
och försök  gjordes att ena det löst sammansatta Tyska förbundet  med en natio-
nalförsamling  i Frankfurt  am Main. Samma år utgavs Karl Marx' och Friedrich 
Engels Kommunistiska  manifestet.  Och ungefär  samtidigt gavs begreppet die socia-
le Frage  en ny och mer programmatisk innebörd. 

Ursprungligen en direktöversättning från  franskans  question sociale hade 
begreppet tidigare använts i mer obestämd form,  med en relativt diffus  koppling 
till det framväxande  industrisamhället. Vad som skedde vid 1840-talets mitt var 
att de sociala problemens orsak började sökas i själva det industriella "framåtskri-
dandet". Med Marx' analys av den borgerliga ekonomin framstod  snart "den 
sociala frågan"  som en samhällskritisk formel  med revolutionära konnotationer, 
vilka förstärktes  av de gryende sociala rörelserna.4 

Samtidigt inleddes ett kraftigt  ekonomiskt uppsving, vilket skulle hålla i sig i 
tre decennier framöver.  Av denna orsak kom samhällskritiken att något mattas, 
samtidigt som den ekonomiska liberalismen fick  vind i seglen. 1859 organiserade 
sig förespråkarna  av "Manchestertum" i Volkwirtschaftlicher  KongreJ?,  vilket 
bidrog till att stärka liberalismens politiska men också akademiska ställning.5 I 
takt med detta insnävades och omformulerades  "den sociala frågan",  och ganska 
snart framträdde  "arbetarfrågan"  som den grundläggande delfrågan.  Därmed 
avgränsades den tidigare diffusa  hotbilden; de sociala frågorna  gjordes politiskt 
mer hanterbara. Den tilltagande svårigheten att sammanfatta  det moderna sam-
hällets komplexa problem tydliggjorde samtidigt behovet av en vetenskap som 
systematiskt studerade de sociala frågorna. 6 

Med tiden växte sig emellertid kritiken mot manchesterliberalismen allt starka-
re. Samtidigt bidrog arbetarrörelsens successiva organisering till att borgerskapets 
farhågor  åter förstorades.  Därigenom fick  de tyska akademikerna, som av delvis 
internvetenskapliga skäl motsatt sig de laissez-faire-ekonomiska  doktrinerna, 
vatten på sin kvarn. Centrala var här de aktörer som anslöt sig till den så kallade 
"historiska skolan" inom nationalekonomin. Denna hade grundats av Wilhelm 
Roscher, som tillsammans med Bruno Hildebrand, Karl von Knies och Lorenz 
von Stein brukar räknas till den "äldre historiska skolan". Denna följdes  av den så 
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kallade "yngre historiska skolan", med nationalekonomerna Gustav Schmoller, 
Lujo Brentano och Adolf  Wagner, vilka omsatte den föregående  generationens 
teorier i praktiska undersökningar av historiska ekonomiska förhållanden  och 
samtida samhällsliv. Undersökningarna tydliggjorde arbetarnas försämrade  lev-
nadsvillkor, varvid man tyckte sig kunna konstatera att det borgerliga samhället 
stod inför  risken att raseras såvida den påbörjade utvecklingen inte hejdades. Tyd-
ligt uttrycktes detta krismedvetande av Gustav Schmoller i en artikelserie om "die 
Arbeiterfrage"  (1864-65), där han framhöll  industriarbetarklassens problem som 
tidens största politiska utmaning. Den förhärskande  liberalekonomiska politiken 
borde följaktligen  motarbetas och ersättas av socialpolitiska reformer. 

Detta uppfattades  av manchesterliberalerna närmast som en socialistisk stånd-
punkt, och det var i detta sammanhang som liberalen H.B. Oppenheimer myn-
tade begreppet "katedersocialism", som en nedsättande benämning på de unga 
professorer,  vilka från  katedern propagerade för  arbetarnas sak.7 I själva verket 
tog de borgerligt förankrade  katedersocialisterna lika tydligt avstånd från  den 
alltmer inflytelserika  socialdemokratin som från  den ekonomiska liberalismen. 
Efterhand  grundades ett antal socialreformatoriska  organisationer med den 
gemensamma nämnaren att de utgick från  medelklassen och sökte en social ord-
ning mellan de extrema kommunistiska och kapitalistiska ståndpunkterna. En av 
dessa var den vid seklets mitt grundade Centralverein fur  das Wohl  der arbeitenden 
Klassen,  vilken till stor del kom att ligga till grund för  den senare och mer veten-
skapligt inriktade organisationen Verein  fur  Socialpolitik 

Vändpunkten kom 1871 när Otto Fiirst von Bismarck-Schönhausen som ett 
resultat av preussisk maktpolitik - med "blod och järn" - kunde ena de tyska sta-
terna och grunda det tyska kejsarriket som en förbundsstat.  De tyska professorer-
nas ställning kom därmed att stärkas ordentligt. Universitetsintellektuella hade 
spelat en central roll redan i 1848 års borgerliga revolution. Av de då 800 revolu-
tionära parlamentsmedlemmarna var 600 akademiker, och av dem var 250 pro-
fessorer.  Som rikskansler uppfyllde  Bismarck nu medvetet flera  av de politiska 
mål som hade framförts  1848, i sin strävan att förena  olika grupperingar och sär-
skilt uppmuntra den utbildade medelklassens deltagande i det nya nationsbyg-
get. När i detta läge Verein  fiir  socialpolitik bildades som en motorganisation till 
Volkwirtschaftlicher  Kongrefi,  bör denna organisationsbildning, betonar sociolo-
gen Irmela Gorges, ses som ett medvetet försök  att stödja den nya regeringens 
socialkonservativa strävanden.9 Redan Vereins  tillkomst kan därför  uppfattas  som 
en företeelse,  vilken tog form  i det överlappande fältet  mellan vetenskap och po-
litik. Dess bakgrund var 'den sociala frågan"  samt den växande kritiken mot den 
ekonomiska liberalismen. 
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Uppenbart är också det intellektuella släktskapet mellan den yngre historiska 
skolan inom nationalekonomin, katedersocialismen och Verein  fiir  Socialpolitik. 
Betecknande är att exempelvis Gustav Schmoller intog en framträdande  roll i alla 
tre sammanhangen. Men det finns  samtidigt anledning att hålla dessa isär och 
undvika sammanblandning. I det första  fallet  rör det sig om en teoretisk skolbild-
ning, i det andra om en akademiskt förankrad  ideologisk hållning och i det tredje 
fallet  om en organisation. Man kunde således bekänna sig till den historiska sko-
lan inom nationalekonomin utan att vara medlem i Verein,  vilket blir särskilt tyd-
ligt om man går utanför  den tyska kultursfären.  På samma sätt bör det betonas att 
långt ifrån  alla medlemmar i Verein  var historiska nationalekonomer eller kateder-
socialistiska akademiker. Den historiska skolan inbegrep i första  hand en internve-
tenskaplig metodologisk positionering, medan katedersocialisterna och Verein  var 
mer uttalat politiska (genom sitt tydliga avståndstagande till laissez-faire-liberalis-
men). Och till skillnad från  katedersocialismen utgjordes Verein  av en organiserad 
och relativt platsbunden sammanslutning av människor. Det var således möjligt 
att betrakta sig som katedersocialist utan att vara medlem i Verein,  vilket återigen 
blir tydligt om man går utanför  Tyskland. Två exempel på detta var, som vi skall 
se i nästa kapitel, svenskarna Viktor Loren och Johan Leffler. 

Verein  fiir  Socialpolitik mellan vetenskap och politik 
Upptakten till Verein  fiir  Socialpolitik  bestod i att nationalekonomen Adolf  Wag-
ner och journalisten Julius von Eckhardt kallade till en kongress om sociala refor-
mer i Halle, där det bestämdes att man regelbundet skulle samlas för  att diskute-
ra den sociala frågan.  Den 13 oktober 1872 ägde nästa möte rum, denna gång i 
Eisenach, vid vilket föreningen  konstituerades.10 

Som Vereins  ledande person framträdde  redan från  början Gustav Schmoller. 
Denne ansågs ha en särskild förmåga  att samla divergerande politiska intressen 
och vetenskapliga ståndpunkter i en välbalanserad medelklassposition.11 Det var 
också Schmoller som höll öppningstalet, vari han drog upp riktlinjerna för  för-
eningens mål och verksamheter. Särskilt pekade han på de djupa klyftorna  som 
skar genom samhället, vilka hotade ta sin ända i social revolution. Den rådande 
samhällsordningen var möjlig att bevara endast genom statliga sociala reformer 
och ingrepp i den ekonomiska sfären.  Med den polemiska udden riktad mot de 
liberala ekonomer som förespråkade  en ohämmad kapitalistisk utveckling, dekla-
rerade Schmoller, att ekonomin inte följer  absoluta naturlagar utan är möjlig att 
reglera med en stark stat. För detta syfte  krävdes emellertid kunskap om de fak-
tiska förhållandena.  Och här kom Verein  in i bilden: som en partipolitiskt neutral 
organisation var det möjligt för  Verein  att inhämta objektiv kunskap som kunde 
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användas i statens tjänst. På detta sätt ville Schmoller bekämpa en okontrollerbar 
klasskamp och förespråka  en stabil social ordning samt en kraftfull  och harmo-
nisk nationalstat. Genom sociala reformer  skulle arbetarldassen integreras i sam-
hället, utan att detta behövde medföra  en utvidgning av de demokratiska rättig-
heterna. Det gällde, som Schmoller skrev, "att fostra,  utbilda och blidka de lägre 
klasserna, så att de anpassar sig själva fredligt  och harmoniskt till samhälls- och 
statsorganismen".12 

Efter  denna programförklaring  beslöt deltagarna i den första  församlingen 
1872 att generalförsamlingar  fortsättningsvis  skulle hållas en gång om året. Före-
ningen växte sig snart stark och fick  ett betydande inflytande  på såväl det politis-
ka som det vetenskapliga planet. Här kunde politiker, vetenskapsmän och prak-
tiskt verksamma yrkesutövare samlas utifrån  det gemensamma intresset för  den 
sociala frågan  och kring uppfattningen  att denna borde regleras med en aktiv 
statlig socialpolitik.13 Nästan alla medlemmar kom från  medelklassfamiljer  och 
visste inte mycket om arbetarklassens levnadsförhållanden,  vilket bidrog till den 
allmänt utbredda uppfattningen  att det fanns  ett starkt behov av att närmare 
undersöka saken.14 Tilltron till vetenskapens möjlighet att upptäcka sociala regel-
bundenheter var genomgående stor, liksom övertygelsen att det var på kunska-
pen om dessa som de verkningsfulla  politiska besluten borde vila. Den grupp 
som starkast satte sin prägel på verksamheten var akademikerna, och dessa 
utgjordes i första  hand av professorer  i nationalekonomi.1' Men även statistikerna 
intog en framträdande  plats. Vetenskapshistorikern Theodore M. Porter konsta-
terar att så gott som alla tyska statistiker av betydelse var eller blev medlemmar av 
Verein.  Bland politikerna återfanns  flera  ledande ministrar och högt uppsatta 
statstjänstemän. Genom Verein  fur  Socialpolitik  förenades  på detta sätt veten-
skapsmän och politiker med dessas respektive kompetenser och utgångspunkter 
kring det gemensamma intresset för  den sociala frågan.  Den tyska socialvetenska-
pens intima koppling till den sociala frågan  kan därför  inte nog understrykas.16 

Verein  gjorde sin röst hörd genom flera  olika kanaler. Det viktigaste forumet 
var de så kallade generalmötena. Inför  varje möte publicerades underlag i aktuel-
la sociala, politiska och vetenskapliga ämnen. Diskussionerna skulle sedan myn-
na ut i en resolution, vilken sammanfattade  föreningens  åsikt och som delgavs 
berörda parlamentsledamöter och regeringsmedlemmar. När så var möjligt förla-
des mötena strategiskt strax innan den berörda frågan  skulle behandlas i parla-
mentsdebatten. Bland annat framfördes  konkreta förslag  med detaljerade anvis-
ningar på hur de statliga sociala undersökningarna borde förbättras  organisato-
riskt och metodologiskt. Till saken hör att Verein  fram  till 1878 inte genomförde 
några egna undersökningar, varför  dess roll under denna period kan karakterise-
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ras som ett slags kombinerad rådgivningsbyrå för  regeringen och en plats där 
experterna ackumulerade kunskap kring sociala frågor.  I den meningen fungera-
de Verein  som ett slags kvasi-statlig enkätkommission.17 Efter  1878 inledde dock 
Verein  en egen omfattande  undersökningsverksamhet, vilken under perioden 
fram  till första  världskriget resulterade i inte mindre än 134 historiska och statis-
tiska arbeten. Därtill framförde  enskilda medlemmar flitigt  sina åsikter i dags-
press och i tidskrifter.  Flera medlemmar var personligt bekanta med administra-
törer, politiker och andra tjänstemän på centrala poster. I Berlin formaliserades 
dessa kontakter i det elitistiskt präglade Staatsivissensehaftliche  Gesellschafi,  grun-
dat av Schmoller 1883, där hälften  av medlemmarna bestod av högt uppsatta 
politiker och ungefär  en tredjedel av professorer,  de flesta  medlemmar i Verein. 

Generellt sett undvek Verein  direkt inblandning i den parlamentariska partipo-
litiken. Samtidigt var dess syfte  - sammanfattat  i devisen Stimmung zu machen 
och självkarakteristiken Stofitrupp  der Sozialreform  - tydligt politiskt.18 En av de 
viktigaste kanalerna utgjordes av professorernas  katederföreläsningar,  där såväl 
studenter - i regel blivande civila tjänstemän - som "mannen från  gatan" var väl-
komna som åhörare. Lujo Brentano lyckades exempelvis fylla  Munchens största 
aula. Och från  och med 1890-talet arrangerade Verein  speciella sommarkurser 
kring socialpolitiska problem vilka lockade stora deltagarskaror: siffran  791 
nämns i samband med en sådan kurs sommaren 1895.19 Förespråkandet av en 
integration mellan vetenskap och politik gav således upphov till en märklig dub-
belhet. Å ena sidan underströk Verein  och de tyska katedersocialisterna vetenska-
pens objektiva och opolitiska karaktär. De betraktade sig inte själva som politiker 
och tillät sig ingen direkt politisk funktion.  Å andra sidan intog de rollen av ideo-
logiska ledargestalter och uppfattade  sig själva som vägvisare för  folket  i de stora 
och grundläggande frågorna. 20 

Genom dessa kanaler framförde  Verein  sina åsikter på ett verkningsfullt  sätt. 
Gustav Schmoller kunde således själv konstatera 1912: "Idag bestämmer Verein 
fur  Socialpolitik  intellektuellt sett över dem som regerar."21 Rueschemeyer och 
Van Rossem menar att det inte råder någon tvekan om att Vereins  medlemskärna 
hade ett betydligt personligt inflytande  på viktiga beslutsfattare  inom statsappa-
raten och att Verein  försåg  dessa med inte bara en plattform  att stå på utan även 
ett prestigefyllt  akademiskt stöd. Verein  uppnådde emellertid sitt största inflytan-
de, konkluderar Rueschemeyer och Van Rossem, inte genom direkt politisk 
påverkan utan genom att framhålla  de sociala och ekonomiska problemen samt 
genom att förändra  den allmänna synen på statens roll och ansvar i detta avseen-
de.22 

Enigheten bland Vereins  medlemmar var emellertid inte total. Två polära 
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grupperingar kan urskiljas bland den första  generationens medlemmar: å ena 
sidan en "konservativ" gren och å den andra en "liberal" gren. Den förra  före-
träddes främst  av Adolf  Wagner med sin statssocialististiska hållning, medan den 
senare hade en av sina främsta  representanter i Lujo Brentano som mer inriktade 
sig på den enskilde arbetaren. Dominerande under perioden fram  till första 
världskrigets utbrott var emellertid den moderata konservativa hållning som 
Gustav Schmoller stod för.  Schmoller intog en mellanställning mellan Wagner 
och Brentano, men var liksom Wagner en uttalad motståndare till både socialde-
mokrati och fackföreningar  samt en anhängare av Bismarcks politik, medan 
Brentano var betydligt mer tolerant mot socialismen. Genomgående betraktades 
dock statligt ingripande som en absolut nödvändighet för  de sociala frågornas 
lösning.23 

Under 1880-talet började de divergerande åsikterna komma till tydligare 
uttryck. Vid den tidpunkten uppstod en intern konflikt,  som hade sin grund i 
generationsmotsättningar, och som på sikt kom att leda till en markerad åtskill-
nad mellan vetenskap och politik. Denna sprickbildning hängde intimt samman 
med händelseutvecklingen i omvärlden. År 1878 hade Bismarck, mot bakgrund 
av två mordförsök  på Kaiser Wilhelm I, förbjudit  all socialistisk och socialdemo-
kratisk aktivitet. Som ett medvetet försök  att blidka arbetarklassen och hålla den 
borta från  socialismen, förbereddes  samtidigt ett historiskt nydanande socialför-
säkringssystem. Under de följande  år resulterade detta i inrättandet av en hälso-
försäkring  (1883), en olycksförsäkring  (1884) och en invaliditets- och ålderdoms-
försäkring  (1889). Till dessa åtgärder förhöll  sig Vereins  äldre medlemmar gene-
rellt sett positiva, medan den yngre generationen tydligare markerade sin distans 
till den repressiva maktutövningen. Följden blev att Verein  successivt övergav den 
tidigare identiteten som regeringens rådgivare och upphörde leverera resolutioner 
till regeringen. Det var också under denna period som Verein  började intensifiera 
sin egen forskningsverksamhet. 24 

Irmela Gorges tolkar dessa tendenser som medvetna försök  från  Vereins  sida att 
distansera sig från  de statliga aktiviteterna. Om den tyska statsmakten och Verein 
under det första  decenniet till stor del gått samma väg, skildes nu vägarna. Beto-
ningen av vetenskapen blev för  Vereins  yngre medlemmar allt mer framträdande. 
Verein  som tidigare lämnat rekommendationer till statsmakten tillsatte nu en 
egen enkätkommission. Signifikativ  i detta avseende var den interna dispyt som 
uppstod huruvida Vereins  forskningsverksamhet  i första  rummet borde premiera 
de vetenskapliga eller de politiska målen. Statistikprofessorn  Gottlieb Schnapper-
Arndt kritiserade enkätkommissionens ledare Hugo Thiel för  de genomförda 
undersökningarnas bristande vetenskaplighet. Men Thiel försvarade  sig med att 
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det väsentliga trots allt var att mer allmänt uppmärksamma de sociala frågornas 
dignitet, och härvidlag räckte det ofta  med ofullständigt  organiserade undersök-
ningar.2' 

Delvis som en konsekvens av Vereins  strävan efter  oberoende avtog under 
1880-talet det publika intresset för  föreningens  aktiviteter. Stora delar av med-
lemmarna lämnade föreningen,  vilket bidrog till att professorernas  ställning 
ytterligare stärktes. Deras andel av medlemskåren mer än fördubblades  jämfört 
med tidigare, vilket i sin tur fick  konsekvensen att Vereins  engagemang i de prak-
tiskt socialpolitiska frågorna  minskade.2,6 När under 1880-talets senare del en ny 
generation medlemmar tog över inom Verein  hade således situationen avsevärt 
förändrats.  Som ledande namn inom denna Vereins  så kallade andra generation 
framträdde  nu bröderna Max och Alfred  Weber, Werner Sombart och Ferdinand 
Tönnies. Dessa var utbildade nationalekonomer och statsvetare, och hade under 
sin studiegång tydligt upplevt konsekvenserna av Bismarcks strama politik. Sym-
patierna låg snarare hos samtidens sociala rörelser, och närheten till de socialde-
mokratiska åsikterna var överlag större. 

Det var mot denna bakgrund som man värnade om oberoende från  regeringen 
och noga ldargjorde gränsen mellan vetenskap och politik. Undersökningar av socia-
la förhållanden  ansågs vara en akademisk syssla och borde därför  genomföras  i 
enlighet med vetenskapens måttstockar. Medan den äldre generationen hade velat 
bli informerad  om arbetarförhållandena  för  att kunna ge råd om lämplig social lag-
stiftning,  såg den senare generationen som sin uppgift  att vetenskapligt utveckla 
metoderna för  enkätundersökningarna. Denna utveckling tog emellertid fart  först 
under det nya seldets första  decennium, vilket i sin tur ledde till en allvarlig kon-
frontation  mellan Vereins  äldre och yngre generationer. Resultatet blev att bröderna 
Weber, Sombart och Tönnies bröt sig ur Verein  1909 och bildade motorganisatio-
nen Deutsche Gesellschaftfiir  Soziologie. Därmed var separationen mellan vetenskap 
och politik fullbordad. 27 Men vid det laget hade Verein  fiir  Socialpolitik  redan spelat 
ut sin roll i det sammanhang som är relevant för  denna studie. 

England 
Några år in på 1880-talet bildades Fabian  Society i London. Verein  fiir  Socialpoli-
tik utgjorde då en av de främsta  inspirationskällorna. Likheterna mellan de två 
sammanslutningarna är också många med avseende på syfte,  idéinnehåll, med-
lemssammansättning, arbetssätt, verksamhetsperiod, med mera. Gemensam är 
inte minst inriktningen på den sociala frågan  och övertygelsen om att denna bara 
kan lösas med en verksam blandning av politiska och vetenskapliga insatser. Men 
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i enlighet med det förda  resonemanget är det först  när Fabian  Society inbegrips i 
sitt historiskt bestämda politiskt-kulturella sammanhang som dess roll och bety-
delse, liksom skillnaden gentemot den tyska motsvarigheten, framträder.  1800-
talets England skilde sig i flera  viktiga avseenden från  dåtidens Tysldand. 

Historiskt sett tillhörde England som bekant Europas först  industrialiserade 
länder. Särskilt staden Manchester framstod  tidigt som en symbol för  det moder-
na samhället - oavsett om man var mest intresserad av det ekonomiska välståndet 
eller dess sociala baksidor.28 Det var till Manchester som de tyska ekonomiska 
liberalerna hänvisade, men det var också här som några av de första  sociala mot-
åtgärderna praktiserades. Det är således ingen slump att Englands första  statistical 
society bildades redan 1833 i just Manchester. Lika typiskt är att sällskapets eldsjäl, 
James Phillips Kay, var läkare till professionen.  Ofta  var det just denna typ av 
utomakademiska aktörer, vilka genom sin yrkespraktik på nära håll fick  uppleva 
den prekära situationen, som tidigast formulerade  den sociala frågan  som ett pro-
blem av mer allmän betydelse.29 Några år före  bildandet hade Kay publicerat The 
Moral  & Physical Condition ofthe  Working  Classes, vilken kom att bli mönsterbil-
dande för  de engelska statistiksällskapens sociala undersökningar. Särskilt fokuse-
rades här fattigdomens  yttringar inom den privata sfären  - hemförhållanden, 
familjeliv,  religiösa och moraliska förhållanden  - medan arbetarnas yrkesliv och 
ekonomiska villkor blev mindre uppmärksammade. Den sociala frågan  framställ-
des i den meningen som ett privat fenomen,  och följaktligen  var det företrädesvis 
inom den enskilda sfären,  genom filantropiska  insatser, som problemen, enligt 
Kay, borde lösas. Idéhistorikern Conny Mithander menar att Kay genom denna 
gränsdragning kom att fixera  den engelska socialstatistikens kunskapsobjekt för 
lång tid framöver.  De insatser som utfördes  av den engelska filantropin,  vilken 
betonade den individuella självhjälpens betydelse, kom också att röna stor inter-
nationell uppmärksamhet och utgjorde den kanske främsta  inspirationskällan för 
motsvarande strävanden i andra europeiska länder.30 

Insatser gjordes emellertid även på statlig nivå, vilket bland annat kom att leda 
fram  till världens första  sundhetslagstiftning,  Public Health Åct från  1848. Lagen 
var dock i första  hand inriktad på den fysiska  miljön som ett tekniskt problem. 
Sjuldigheten hos den av epidemier hårt drabbade arbetarbefolkningen  betrakta-
des av läkaren Southwood Smith och journalisten Edwin Chadwick, vilka båda 
deltog i förarbetet  till lagstiftningen,  inte som en följd  av fattigdomen,  utan som 
orsakad av den orena luften  och de usla sanitära förhållandena.  På samma sätt 
som problemformuleringen  var de föreslagna  lösningarna i första  hand tekniska 
och inriktade på den fysiska  miljön. Vad som, enligt denna uppfattning,  behövde 
göras var att ventilera bostäderna, dränera hus och gator, dra vattenledningar och 
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avlägsna avskräckt från  husens omedelbara närhet. Chadwicks engagemang gäll-
de den "offentliga  sundhetens beskydd".31 Men även om dessa undersökningar 
var pragmatiskt motiverade och konkret problemorienterade samt genomförda 
av läkare och andra icke-akademiker, bidrog de, enligt Thomas Osborne och 
Nikolas Rose, starkt till att uppmärksamma de sociala förhållandena  som ett sär-
skilt problemområde, möjligt att reglera genom offentliga  insatser.32 Chadwick 
menade sålunda att verkställandet av hans tekniska lösningsförslag  både skulle 
förbättra  den fysiska  miljön och, som ett slags sidoeffekt,  komma till rätta med 
de sociala missförhållanden  som var förknippade  med trångboddheten: utbredd 
incest, bestialisk sexualitet, barnmisshandel, superi, lösaktighet och kriminali-
tet.33 

Men det förekom  även sociala undersökningar och politiska åsikter av andra 
slag. För sådana svarade Friedrich Engels, som kom till Manchester hösten 1842. 
I likhet med så många andra betraktade han staden som ett koncentrat av det 
moderna samhället. Men till skillnad från  den statistiska rörelsen och de statliga 
utredarna tog Engels tydligt avstånd från  medelklasslivet och sökte sig istället via 
textilarbeterskan Mary Bums till stadens radikala arbetarledare. I den meningen 
stod Engels med ett ben i medelklassen och det andra i arbetarldassen. Som 
"social upptäcktsresande" genomförde  Engels en tidig form  av deltagande obser-
vation, där han studerade fattigdomen  genom att göra sig tillfälligt  delaktig i 
den. I Die Lage der arbeitenden Klasse  in England  (1845) far  läsaren - och sådana 
fanns  det som bekant flera  av även i Sverige - så att säga följa  med på upptäckts-
resan och, med Engels' blick, "se" fattigkvarteren,  bakgatorna, natthärbärgena, 
krogarna, de dåliga bostäderna och fattigfolket  i sina trasor, samt "höra" de hung-
riga barnens skrik. Nöden i storstaden framställdes  på detta sätt av Engels som 
ett rumsligt och socialt strukturerat problem, tydligt orsakat av laissez-faire-kapi-
talismen.34 Och den läsare som på inkännande väg lärt sig se vad Engels ville visa 
kunde sedan på egen hand upptäcka ungefär  samma mönster, samma nöd, orsa-
kad av samma för  det moderna samhället grundläggande mekanismer, i Sverige 
eller varhelst de tillräckliga förutsättningarna  förelåg.  Själv intygade Engels i 
efterhand  att han uppövat sin egen "socialvetenskapliga blick" bland annat 
genom skönlitteraturen, att han lärt sig mer av Balzac än av "alla den tidens pro-
fessionella  historiker, ekonomer och statistiker tillsammans".35 

Från 1800-talets mitt präglades de intellektuella förhållandena  i England av en 
allt större upptagenhet av de sociala förhållandena,  kombinerat med laissez-faire-
liberalismens dominans. Den sociala omvandlingen medförde  dessutom för  Eng-
lands del framväxten  av nya samhällsskikt och därmed sammanhängande politis-
ka diskurser. Här skilde sig det intellektuella landskapet i England från  de i Tysk-
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land och i Frankrike. I dessa länder fanns  sedan seklets början utbildade administ-
ratörer och byråkrater, tekniskt och vetenskapligt skolade affärsmän  och kontors-
arbetare samt ett nationellt högre utbildningssystem. Detta var däremot för  Eng-
land något nytt, betonar Eric Hobsbawm i en essä om Fabian  Society. Det nya 
sociala skikt som växte fram  inom den senviktorianska mellan- och överklas-
strukturen kännetecknades av ovilja och oförmåga  att finna  sin plats inom denna 
struktur. Samtidigt aktualiserades den sociala frågan  med ny kraft  i England 
under 1880-talet av en serie arbetslöshetsupplopp och strejker. Dessutom organi-
serades och radikaliserades arbetarklassen vid denna tid. Det är mot bakgrund av 
dessa händelser och sociala strukturomvandlingar som grundandet av Fabian 
Society och deras medelklassocialism bör förstås,  det vill säga som en medelklas-
sens reaktion på, vad Hobsbawm kallar, "the breakdown of  mid-Victorian cer-
tainties".36 

Fabian  Society mellan vetenskap och politik 
Fabian  Society grundades 1884 när en grupp intellektuella med gemensamt intres-
se för  sociala reformer  slöt sig samman. Namnet Fabian  Society tog de efter  den 
romerske generalen Fabius Cunctator, som var försiktig  och tveksam, men visste 
att slå till när ögonblicket var det rätta. "Slow but sure", löd ett ledande motto. 
Bland de ursprungliga medlemmarna återfanns  Frank Podmore, Hubert Bland 
och Edward Pease. Men ingen av de ursprungliga grundarna kom att spela någon 
framträdande  roll. Istället blev samfundet  efterhand  främst  förknippat  med 
namn som Bernard Shaw, makarna Sidney och Beatrice Webb, Graham Wallas, 
H.G. Wells och Annie Besant.37 

Fabianerna kallade sig själva "socialister" och deras målsättning var en "rekon-
struktion av samhället i sin helhet". Denna rekonstruktion skulle emellertid 
genomföras  med konstitutionella medel, och varje antydan om ldasskamp eller 
revolutionär marxism tillbakavisades bestämt. Demokrati och socialism var för 
fabianerna  intimt förknippade  med varandra.3® Som flera  forskare  betonar inne-
bar emellertid en bekännelse till "socialismen" egentligen inte så mycket mer än 
ett avståndstagande från  de laissez-faire-liberalistiska  doktrinerna. Begreppet 
"socialism" var i den meningen snarast en antonym till laissez-faire,  och det är i 
samma vida mening som den tyska "katedersocialismen" skall förstås.  Även om 
fabianerna  själva kallade sig "socialister" är således det anti-marxistiska draget 
lika framträdande  som det anti-liberala inslaget.39 

Ett viktigt drag i fabianernas  pragmatiska och konstitutionella socialism var att 
de ville se ett förstatligande  varhelst det var möjligt och praktiskt önskvärt. Deras 
kritiker betecknade deras idéer som gas-and-water socialism, men själva tog de 
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inte illa upp eftersom  de tyckte om att översätta ekonomiska termer till vardags-
språk och föredrog  handfasta  och konkreta förslag.  De ansåg att statens aktivite-
ter borde utvidgas och moderniseras i strävan att skapa en välfärd  som även 
omfattade  arbetarna. Socialismen innebar för  dem snarast ett moraliskt tillstånd; 
vad det handlade om var att forma  en ny slags människosyn. Målet var en 
"demokratisk kollektivism" och detta tillstånd var endast möjligt att uppnå 
genom utbildning och information,  vilket kom till uttryck i devisen "Educate, 
Agitate, Organize"!4° Med sin starka betoning av social forskning  och opinions-
bildning påminde fabianerna  om sina tyska föregångare.  Verein  filr  Socialpolitik 
brukar också tillsammans med Darwins och Spencers evolutionism, Mills social-
liberalism och Comtes positivism, framhållas  som fabianismens  viktigaste idégi-
vare.41 

I inställningen fanns  också ett tydligt drag av elitism. Sålunda hävdade Ber-
nard Shaw att "det huvudsaldiga hindret för  socialismen var arbetarklassens 
dumhet".42 Fabianerna hade sin naturliga hemmahörighet i medelklassen. Mas-
san skulle ledas av en elit av oegoistiska experter som utövade sin makt i det tys-
ta. Dessa experter bestod av de som hade skaffat  sig kunskap om samhället och 
dess lagar, inte genom att som Spencer överföra  lagar från  andra vetenskaper till 
samhället, utan genom att sammanställa fakta  och mödosamt och försiktigt  bear-
beta dessa data. Den information  som behövdes för  detta fanns,  framhöll  man, 
inte tillgänglig någonstans vid 1800-talets slut. En sådan var man först  tvungen 
att samla in och studera. En grundläggande tanke hos fabianerna,  vilken vi kän-
ner igen från  Verein  fur  Socialpolitik,  var därför  att socialpolitiska reformer  bör 
vara vetenskapligt grundade.43 

Inom Fabian  Society fanns  det, liksom inom Verein,  åsiktsskillnader. I synner-
het under de tidiga åren blandades liberala idéer med mer anarkistiskt influerade 
ståndpunkter. Med tiden försvann  "extremerna" på båda sidor och lämnade kvar 
en socialdemokratisk kärna. Till denna inre krets, den så kallade "fabianska  jun-
tan", hörde Bernard Shaw, paret Webb och Graham Wallas. Om författaren  Ber-
nard Shaw, som anslöt sig till sällskapet år 1884, var ett av de viktigaste ansiktena 
utåt, var Sidney Webb tänkaren och ideologen. Sidney Webb blev medlem i 
Fabian  Society 1885 och skrev ett par år senare traktaten Facts  for  Socialists (1887), 
där för  första  gången den övertygelsen presenterades att en allmän kunskapsprid-
ning om industrisamhällets tillstånd är en förutsättning  för  samhällets reforme-
ring.44 

Till denna grundläggande tanke om behovet av en mer detaljerad och djupgå-
ende kunskap om det moderna industrisamhället anslöt sig Beatrice Potter, Sid-
ney Webbs blivande fru.  De två träffades  första  gången 1890, då Beatrice var rela-
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rivt nybliven medlem i Fabian  Society. Sitt beslut "att bli en undersökare av soci-
ala institutioner", förklarade  Beatrice Webb själv i efterhand  med hänvisning till 
den egna samhällsklassens consciousness of  sin, det vill säga en växande kollektiv 
skuldkänsla över samtidens sociala missförhållanden. 45 Hon började observera 
sin egen ldass och ville lära mer om den arbetande klassen, sökte sig till Charity 
Organisation Society i London, där hon blev medlem 1882, och därifrån  vidare till 
den sociala forskningens  domäner. Den nära kopplingen mellan research och 
reform  är överhuvudtaget något som senare forskning  lyft  fram  som ett känne-
tecknande drag för  tidens socialvetenskap.46 1886 arbetade Beatrice Webb som 
medhjälpare åt sin kusin Charles Booth, som under åren 1886-91 var sysselsatt 
med den stora statistiska undersökning som skulle leda fram  till monumentalver-
ket Life  and Labour of  the People of  London (1902-03).47 Som forskare  började 
Webb allt mer fundera  på möjligheten av en vetenskap om samhället och förut-
sättningarna för  att skapa en. Hennes första  egna stora projekt var att undersöka 
den kooperativa rörelsen i England vilket resulterade i det klassiska arbetet The 
Co-operative Movement in GreatBritain (1891).48 

Paret Webb kom tillsammans att ge ut en rad böcker och svara för  en impone-
rande insats för  socialvetenskapens framväxt  och etablering i England. 1894 kom 
The  History of  Trade  Unionism  och 1897 Industrial  Democracy. Andra insatser är 
Minority Report, grundandet av veckotidningen New Statesman och etableringen 
av London School of  Economics, det sistnämnda tillsammans med liberalen R.B. 
Haldane. Skolan byggdes upp med testamenterade pengar från  en av samfundets 
förmögna  medlemmar och hade som syfte  att skapa en samhällsvetenskaplig 
utbildning för  framtidens  politiska elit, vilket dittills hade saknats i Storbritanni-
ens rigida högre utbildningssystem. Den skulle vara opolitisk och öppen för 
begåvningar från  alla samhällsklasser, vilket man tänkte sig ytterligare skulle gyn-
na den fabianska  socialismens sak 4 9 Paret hoppades att med sin sociala forskning 
skapa en sorts deskriptiv vetenskap och de var alltid angelägna om att höja den 
sociologiska forskningens  vetenskapliga status. Trots att sociologin redan existe-
rade som ämne fanns  det inte något klart definierat  forskningsområde  eller några 
föreskrivna  metoder och tillvägagångasätt.50 Vid den här tiden var, betonar Lepe-
nies, varje socialforskare  så att säga tvungen att skapa sitt ämne, oavsett om han 
eller hon kände och respekterade sina föregångare.  Själv beskrev Beatrice Webb 
socialvetenskapens uppbyggnad som sitt livs stora mål. Och det var till stor del 
på makarna Webbs forskning  som Fabian  Society kunde basera och grunda sin 
strävan att erbjuda specifik  och trovärdig kunskap, vilken i det långa loppet skul-
le leda till ett effektivt  socialt välfärdsarbete. 51 

Fabianerna hade sitt självklara ursprung i medelklassen; endast en av grundar-
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na var en (pensionerad) arbetare. Man vände sig till intellektuella, men inom de 
ledande kretsarna var de flesta  autodidakter; Graham Wallas var den ende som 
hade genomgått en traditionell universitetsutbildning. Enligt Rueschemeyer och 
Van Rossem var det denna otydliga och osäkra sociala position, som både influe-
rade fabianernas  uppfattningar  och gjorde det möjligt för  dem att medla mellan 
kapital och arbete. Efter  utgivandet av Fabian  Essays (1889) ökade inte bara deras 
popularitet utan även medlemsantalet: 1885 var de bara ett fyrtiotal  medlemmar; 
1891 översteg antalet för  första  gången 300. Från 1906 till 1913 rakade siffran  i höj-
den från  1 000 till 2 400 medlemmar. Lokala samfund  växte som svampar ur jor-
den. Men medan Londonsamfundet  i första  hand samlade intellektuella, bestod 
de provinsiella samfunden  i högre grad av arbetare och deras arbete var mer 
kopplat till ambitionen att organisera den engelska arbetarklassen, vilket på sikt 
ledde till att de lokala samfunden  slöt sig samman i Independent  Labour Party, 
avskilt från  samfundet  i London.52 

Liksom Verein  spred fabianerna  sitt budskap via flera  kanaler. Eftersom  ande-
len journalister och författare  bland medlemmarna hela tiden var stor behövde 
fabianerna,  som Hobsbawm påpekar, ingen annan som talade för  dem. Tillsam-
mans utgav de en mängd publikationer. Därtill kommer ett otal artiklar, publice-
rade av enskilda fabianer  i dagspress och i veckotidningar. Ett annat medium var 
föreläsningarna. 53 Lika viktiga var, konstaterar Rueschemeyer och Van Rossem, 
fabianernas  personliga kontakter med politiker, såväl inom det framväxande 
arbetarpartiet som inom de äldre liberala och konservativa partierna. Fortfarande 
var den nationella politiken till stor del dikterad av en relativt liten politisk elit 
som var koncentrerad till London, och det var i första  hand mot denna grupp 
som fabianerna  riktade sin så kallade permeation-strategi. Fabianerna själva rörde 
sig i kretsar där de hade kontakt med ledande beslutsfattare,  vilket gjorde dê  
individuella bindningarna och personliga kontaktnäten särskilt viktiga. Den 
fabianska  strategin stämde för  övrigt väl överens med rådande praxis inom eng-
elsk i8oo-talspolitik, där Fabian  utgjorde en bland flera  andra påtryckningsgrup-
per.54 Till en början riktade man sig främst  till den radikala falangen  i London 
inom det liberala partiet. Först sedan denna taktik misslyckats lade de motvilligt 
om kursen och riktade in sina framstötar  mot Labour Party. 

När det gäller fabianernas  historiska inflytande  går åsikterna delvis isär. Eric 
Hobsbawm menar att fabianerna  aldrig lyckades förankra  eller nå ut med sina 
idéer till bredare kretsar. De förblev  isolerade från  både arbetarrörelsen och de 
dominerande liberala kretsarna. Istället kom de att framträda  som språkrör för 
ett litet bildat medelklasskikt på uppåtgående men med sympatierna riktade ned-
åt.55 Rueschemeyer och Van Rossem vill istället se fabianernas  historiska inflytan-
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de på brittisk politik och socialvetenskap i ett vidare historiskt sammanhang. Vad 
fabianerna  ur detta perspektiv gjorde var att empiriskt dokumentera existensen 
och utbredningen av sociala problem. Fabianerna hade i den meningen ett större 
inflytande  på den socialpolitiska diskursen genom spridandet av sina idéer om ett 
modernt välfärdssamhälle,  än som katalysator för  arbetarklassens politiska orga-
nisering. Fabianerna var, konkluderar Rueschemeyer och Van Rossem, bärare av 
nya idéer och attityder, och de hade förmågan  att formulera  och förmedla  dessa 
på ett sätt som var accepterat av såväl segment inom arbetarklassen som inom 
äldre och nyare politiska eliter.'6 

Verein  och Fabian  - likheter och skillnader 
Sammanfattande  kan konstateras att Fabian  Society var mindre akademiskt än 
Verein  fur  Socialpolitik,  men inte desto mindre aktivt i produktionen och spri-
dandet av social kunskap. Båda föreningarna  hade bredare ideologiska syften  och 
eftersträvade  politiska mål, men fokuserade  sina ansträngningar till stor del på 
den empiriska kunskapsbildningen, eftersom  det var på dess grund som politiska 
reformförslag  borde baseras. Vereins  publikationer hade emellertid en mer akade-
misk karaktär och saknade den litterära prägel som kännetecknade många av 
Fabians  traktater. Samma inflytande  som Verein  lyckades emellertid Fabian  Socie-
ty aldrig nå. I Tysldand var den socialistiska vänstern - både officiellt  och faktiskt 
- avskuren från  den etablerade diskursen, och därför  kunde Verein  inta en cen-
tral, om än inte exklusivt dominerande, plats i denna. Till saken hör också att de 
intellektuella på ett helt annat sätt var en del av makten i Tyskland, där staten 
förlitade  sig på experterna i de statskontrollerade universiteten, medan denna 
information  i England kom från  en utanförstående  expertis. Om den typiske 
utbildade personen i Tysldand var statstjänsteman, utgjordes hans engelska mot-
svarigheter av självlärda yrkesutövare och fria  intellektuella. I båda fallen  hade 
emellertid de kunskapsbärande gruppernas auktoritet sin grund i dessas expert-
kunskap och samhällsposition.57 

68 



K A P I T E L 4 

Den obemärkte entreprenören 
Viktor Lorén 

D E N V I K T I G A S T E E N S K I L D E gestalten i Lorénska stiftelsens  tillkomsthistoria är 
Viktor Lorén. Med sitt testamente, undertecknat i november 1885, angav han de 
grova riktlinjerna för  verksamheten. Samtidigt överlät han åt andra att förverkli-
ga dem. I denna arbetsdelning är det viktigt att särskilja de visionära idéerna och 
den efterföljande  praktiken. Men det gör inte de ursprungliga planerna mindre 
intressanta. Hur sedan Lorénska stiftelsens  aktiviteter faktiskt  kom att utformas 
och i vilken mån dessa svarade mot de ursprungliga målen är en fråga  som vi får 
anledning att återkomma till längre fram.  I detta kapitel är det Viktor Lorén, 
hans idéer och testamentets gradvisa tillkomst som står i fokus. 

Någon fullständig  biografi  kan det emellertid inte bli tal om. För det sätter det 
problematiska källäget ett naturligt stopp. Viktor Lorén efterlämnade  varken 
några tryckta texter eller något samlat personarkiv. Det uteslutande handskrivna 
källmaterial som finns  tillgängligt kan istället karakteriseras som en rad prelimi-
nära utkast och påbörjade men aldrig avslutade projekt. I de spridda brevväxling-
arna återfinns  nedskrivna intryck, idéer och infall.  Men där finns  även ett femtio-
sidigt manuskript till en socialfilosofisk  avhandling, tänkt att läggas fram  vid ett 
tyskt universitet, samt ett utkast till en politisk pamflett  betitlad "Försvar för 
attentat".1 Den tidigare forskningen  om Viktor Lorén är så gott som obefintlig. 
Hans namn nämns ibland i bearbetningar rörande Lorénska stiftelsen.  Men när 
det gäller skrivna porträtt med någon egentlig substans begränsar sig dessa till en 
längre nekrolog författad  av Anne Charlotte Leffler  från  1885 samt en kort artikel 
av Alfhild  Agrell från  1917.2 Någon vetenskaplig studie har aldrig genomförts. 

Ur det fragmentariska  källmaterialet framträder  emellertid en - i och för  sig 
ofullständig  och till sina konturer diffus  - bild av en ung man med uttalat veten-
skapliga ambitioner och visioner. Och det är primärt dessa idéer som skall stå i 
centrum för  detta kapitel. Syftet  kan därför  beskrivas som att - utifrån  de sprid-
da dokument som finns  tillgängliga - belysa Loréns vetenskapligt syftande  tan-
kar och planer ur ett idéhistoriskt perspektiv, samt därigenom fylla  i några vikti-
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gare drag i den tidigare så skissartade bilden av Lorénska stiftelsens  grundare. Två 
sådana drag av mer grundläggande betydelse skall framhållas  redan nu. Det förs-
ta rör förhållandet  mellan vetenskap, politik och litteratur. Det andra gäller den 
biografiska  frågan  om liv och text. Dessa båda teman kan i sin tur sägas bilda 
underlag för  ett mer övergripande resonemang kring vad som, i enlighet med 
tidens språkbruk, kan kallas Viktor Loréns "hållning". 

Det första  temat aktualiseras redan genom källmaterialets disparata karaktär, 
där ett genomgående drag - i brevväxlingarna, avhandlingen och "Försvar för 
attentat" - är att det innehåller till synes tvära kast mellan olika samtalsämnen. I 
ena stunden diskuterar Viktor Lorén vikten av socialvetenskapliga undersökning-
ar, för  att i nästa ha inlett en diskussion om naturalismens estetik eller någon 
dagspolitisk fråga.  Just denna "röra" eller otydliga uppdelning mellan vetenskap, 
litteratur och politik utgör emellertid ett tidstypiskt drag som är viktigt att ta fas-
ta på. Och liksom i föregående  kapitel var det i Viktor Loréns fall  engagemanget 
i den sociala frågan  som utgjorde den förenande  nämnaren. I den fortgående  dis-
kussionen kring den sociala frågan  var det vetenskapliga ofta  intimt förknippat 
med det politiska och det litterära. Kapitlet kommer därför  även att uppmärk-
samma Loréns litterära och politiska åsikter eftersom  de - betraktade ur detta 
perspektiv — belyser hans socialvetenskapliga tänkande. 

Loréns vetenskapliga idéer skall således förstås  i ett vidare sammanhang. Den-
na kontext kommer även att innefatta  en hel del detaljer vilka syftar  till att belysa 
den klassiska frågan  om liv och text eller, om man så vill i en vidare mening, rela-
tionen mellan idé och praktik. Även om det är idéerna bakom testamentets 
utformning  som står i kapitlets förgrund  är det nämligen tydligt att en ensidig 
belysning av Viktor Loréns idévärld inte tillfredsställande  förmår  förldara  testa-
mentets tillkomst. Lika viktigt är att känna till något om Loréns faktiska  liv och 
bakgrund, att han dog ung och tillbringade merparten av sitt vuxna liv på resan-
de fot  utomlands till följd  av den lungsjukdom som drabbade honom redan i tju-
goårsåldern och som sedan kom att bli en följeslagare  till hans för  tidiga död. I 
Viktor Loréns fall  föreligger  kort sagt ett ovanligt intrikat - och makabert - sam-
band mellan liv och text, mellan idé och praktik. Och i någon mening är det tes-
tamentet som både särskiljer och förenar  dessa begrepp. 

Tidens hållning 
Om det intima förhållandet  mellan vetenskap, litteratur och politik utgör det 
ena temat, och den bestämda relationen mellan liv och text det andra, kan man 
säga att båda dessa teman ingår som centrala beståndsdelar i Viktor Loréns "håll-
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ning". Med "hållning" syftar  jag på Loréns medvetet utformade  förhållningssätt 
till omvärlden. Denna personliga hållning delades emellertid av många i samti-
den. Att Lorén var unik som människa och tänkare behöver inte argumenteras 
för.  Men det är också tydligt att han bekymrade sig över sin tids sociala frågor 
och tog del av de pågående vetenskapliga, politiska och litterära diskussionerna. I 
den meningen uppvisar Viktor Lorén både individuella särdrag och tidstypiska 
manér och tänkesätt. Det är dessa på en gång unika och samtidsförankrade  drag 
som jag vill komma åt med begreppet "hållning". Till begreppets förtjänster  hör 
att det användes i samtiden och därigenom erbjuder en närhet till denna, samt 
att det utgår från  det enskilda biografiska  fallet  samtidigt som det överskrider 
detta och därigenom erbjuder flera  kontaktytor gentemot det som kan sägas vara 
tidstypiskt.3 Och det är som ett uttryck för  denna historiskt bestämda hållning 
som Viktor Loréns socialvetenskapliga idéer, likaväl som stiftelsens  tillkomst, bör 
förstås. 

För att ange ett grunddrag i denna hållning kan Viktor Lorén redan nu preli-
minärt karakteriseras som en "idémänniska". Anne Charlotte Leffler  framhöll 
hans "ringa intresse för  det praktiska lifvets  yttre och tillfälliga  företeelser". 4 Själv 
förklarade  Lorén att när han svärmar, "hvilket väl händer, så är det för  [...] en 
lyckobringande idé".5 Han hade i mångt och mycket bestämda åsikter men var 
samtidigt lyhörd och receptiv för  de nya idéer som mötte honom i samtiden. De 
tankar som han tog till sig och gjorde till sina försökte  han sammanfoga  i ett filo-
sofiskt  grundat - men aldrig definitivt  avslutat - system. Därmed inte sagt att 
Lorén var ointresserad av de faktiskt  rådande förhållandena,  vilket Lefflers  citat 
kan ge sken av. Tvärtom. Loréns idéer och visioner handlade mer än om något 
annat om den sociala verkligheten och det var enligt hans sätt att se först  i mötet 
med denna verklighet som idéerna kunde prövas eller fa  betydelse. I denna vilja 
att se sina idéer förverkligade  fanns  en iver som ibland gränsade till både rastlös-
het och frustration.  Han ville ständigt "göra nytta här i verlden".6 Samtidigt mås-
te betonas att Lorén inte var någon handlingskraftig  pragmatiker; för  det satte 
hans prekära hälsotillstånd ett naturligt stopp. Men så långt det var möjligt ville 
han leva i enlighet med sina idéer - och pröva deras bärkraft.  Vegetarianismen 
var en sådan idé som Lorén intresserade sig för  och under olika perioder praktise-
rade - i strävan att, som en vän uttryckte det, "inrätta hela sitt lif  rationellt och 
hälsosamt" - med diskutabelt resultat.7 Annorlunda uttryckt betraktade Lorén 
sitt eget liv som ett projekt. Han satte upp mål med sitt liv, vilka det fanns  sämre 
eller bättre medel för  att uppnå. I den meningen var Viktor Lorén en modern 
människa som både reflekterade  över och "experimenterade" med tillvaron med 
sitt eget liv som instrument. 



Denna hållning - som på en och samma gång kan betecknas modern, reflekte-
rande, upprorisk, radikal, kunskapstörstande, idealistisk och materialistisk, upp-
riktig och nyttoinriktad, individualistisk och socialistisk, realistisk och smått uto-
pisk, rationell och visionär - förenade  samtidigt Viktor Lorén med en rad andra 
framträdande  personer och litterära figurer  i samtiden. Knut Wicksell, August 
Strindberg, Anton Nyström, "Berndtson" i Anne Charlotte Lefflers  novell I krig 
med samhället, "Erik Grane" i Gustaf  af  Geijerstams uppsalaroman med samma 
namn och "Bazarov" i Ivan Turgenjevs roman Fäder  och söner är några av de ge-
stalter som kommer att passera revy i det följande.  Givetvis är inte dessa personer 
eller gestalter identiska med varandra. Men de uppenbara skillnaderna bör enligt 
mitt synsätt inte få  skymma sikten för  de tidstypiska likheterna och vad dessa har 
att säga oss om det sena 1800-talets villkor och intellektuella klimat. Häri ligger 
att det uppenbart handlar om en hållning med tydliga begränsningar. Det var, 
kort sagt, inte vem som helst förunnat  att projektera med sitt liv på det sätt som 
denna hållning förutsatte.  Istället handlar det om en ganska bestämd generation 
"renlevnads-" eller kanske snarare "rentankesmänniskor", företrädesvis  män, som 
var födda  under decennierna kring 1800-talets mitt och med social hemmahörig-
het i medelklassen men med sympatierna riktade "nedåt". I den meningen var 
denna personlighetstyp — de "riktiga" historiska personerna likaväl som roman-
gestalterna — barn av det sena 1800-talets samhällsomvandlingar. 

Betecknande i sammanhanget är att det var vid denna tid som begreppet 
"intellektuell" myntades och gavs sin moderna innebörd. Ursprungligen ett ned-
sättande uttryck framhöll  termen den moderna rastlöshet och rotlöshet som den-
na typ av person uppvisade. Det handlade om en självständighet och obunden-
het som ofta  var förknippad  med en omfattande  både geografisk  och intellektuell 
rörlighet, vilken för  dem som premierade kontinuitet, trygghet och gemenskap 
lätt framstod  som negativ.9 Viktor Lorén var i denna bemärkelse en intellektuell. 
Geografiskt  och socialt rörlig utvecklade han tidigt förmågan  till distanserade 
betraktelser, utifrån  vilka han ifrågasatte  såväl det egna livets betydelse som sam-
hällets uppbyggnad i stort. 

Till Viktor Loréns livsöde hör emellertid att han aldrig fick  möjlighet att 
utveckla de teoretiska färdigheter  eller den idémässiga kraft  som han uppskattade 
så mycket hos några av tidens mer framträdande  tänkare. På grund av omstän-
digheterna tvingades han efterhand  inse att hans stora uppgift  inte kunde ligga 
på det intellektuella planet. Hans roll i det historiska sammanhanget framstår 
istället som en annan: han förvaltade,  förmedlade  och omtolkade tidens stora 
idéer, och anpassade dem till en praktisk social verklighet - i form  av ett testa-
mente. I denna mening kan han sägas tillhöra den grupp av obemärkta entrepre-
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nörer som har ringats in av idéhistorikerna Ronny Ambjörnsson och Sverker Sör-
lin. För dessa personer tog entreprenörskapet ofta  gestalt i deras handlingar och 
projekt, snarare än i originella, kanoniserade skrifter  - allt medan deras namn så 
sakta tynade bort i de relativt anonyma institutioner som de bidrog till att initie-
ra. 10 Snarare än att tänka de nya tankarna såg Lorén så att säga till att "operatio-
nalisera" tidens idéer och göra dem till en praktiskt verkningsbar del av det nya 
samhälle som tog form  decennierna kring sekelskiftet. 

Det paradoxala resultatet av denna hållning blev i Viktor Loréns unika fall  -
för  att delvis föregripa  den följande  berättelsen - att han fastnade  för  en storsla-
gen idé vilken förutsatte  hans eget livs utplånande. 

Den lilla världen och den stora 
Ett grundläggande drag i den ovan an-
tydda hållningen är frånvaron  av en 
självklar känsla av hemmahörighet. Möj-
ligen kan detta tillskrivas Viktor Loréns 
tumultartade barndom och otrygga upp-
växtförhållanden.  Han föddes  1857 i Ör-
gryte utanför  Göteborg och modern gick 
bort redan när han var ett spädbarn. 
Fadern som var bryggare och innehavare 
av ett antal fastigheter  gifte  snart om sig 
och Viktor fick  en liten halvsyster, Elise. 
Till följd  av faderns  grava alkoholpro-
blem överläts emellertid vårdnaden om 
de båda barnen på affärsmannen  J.E. 
Lundgren och dennes fru.  Men vistelsen 
hos paret Lundgren blev kortvarig efter-
som de fann  Viktor "egensinnig och oly-
dig, af  fadren  förskrämd",  varför  han 
skickades till familjen  Leffler  i Stock-
holm för  att uppfostras  till "en alvarlig man". Elise däremot blev kvar i Göteborg. 
Kort tid därefter  avled Viktors far,  varvid J.E. Lundgren trädde in som barnens 
förmyndare. 11 Viktor Lorén var då 10 år. 

Hos familjen  Leffler  i Stockholm fick  Lorén så äntligen en fast  punkt i tillva-
ron. Familjen bestod av föräldrarna  Olof  och Gustava Leffler  samt deras barn 
Gösta, Frits, Anne Charlotte och Artur. Viktor togs emot som en i familjen  och 

Viktor  Lorén. 
K Ä L L A : K U N G L . B I B L I O T E K E T 

73 



senare i livet kom han att betrakta Anne Charlotte och de tre bröderna som sina 
"stockholmssyskon". Att uppväxtåren i den lefflerska  familjen  var av utomor-
dentlig betydelse för  Loréns fortsatta  liv och tänkande är uppenbart. Hemmet 
erbjöd en intellektuell miljö vilken starkt uppmuntrade bildning och kunskaps-
sökande, vilket inte minst framgår  av att de båda äldsta bröderna sedermera blev 
professorer  - Gösta i matematik och Frits i svenska språket - medan Anne Char-
lotte kom att framträda  som en av 1880-talets främsta  svenska författare.  Anne 
Charlotte Leffler  menar emellertid i den nekrolog som hon senare skrev i sam-
band med Viktor Loréns bortgång att han, redan då han kom till Stockholm, var 
en färdig  karaktär, en oppositionell och revolutionär natur, vars sympatier - trots 
att han var en rik mans son - alltid låg hos samhällets sämre lottade. Han 
beskrivs vidare som spekulativt lagd och inbunden till sin personlighet, "likgiltig, 
ja, afvog  mot skolans pligter (som de flesta  begåfvade  barn), men intresserad af 
ingenting annat än studier".12 

År 1876 började Viktor Lorén studera i Uppsala. Men där kunde han aldrig 
riktigt trivas. Studentlivet uppfattade  han som inskränkt och avskärmat från 
omvärlden. I efterhand  liknade han tillvaron i Uppsala vid Gustaf  af  Geijerstams 
skildring i studentromanen Erik Grane (1885). I likhet med Erik Grane tog Vik-
tor Lorén avstånd från  det förhärskande  "lärdomssnobberiet". Hans egen sam-
hällsuppfattning  vid denna tid betecknas av Leffler  som "till ytterlighet liberal 
och individualistisk, hans filosofi  materialistisk".13 Missnöjet med tillvaron i 
Uppsala gick till och med så långt att han hotade ta sitt liv för  att han, enligt J.E. 
Lundgren, "icke kunde fa  sina passioner tillfredstälda". 14 Frits Läffler,  som just då 
var hemkommen från  en längre tids vistelse i Leipzig, ordnade därför  så att Lorén 
kunde lämna Uppsala och resa utomlands. 

Det var med stor entusiasm och med öppna sinnen som Viktor Lorén lämna-
de "den lilla förnäma  lärdomsstadens trånga murar" och gav sig ut i "stora värl-
den".1' Loréns ursprungliga tanke var att studera och läsa in en examen vid något 
tyskt universitet. I månadsskiftet  september-oktober 1877 anlände Viktor Lorén 
till Leipzig. Det var en med tidens mått stor stad som mötte Lorén, med ett av 
Tysklands och Europas främsta  universitet och med ett rildigt utbud av konst 
och kultur.16 Lorén hade en del förhandskunskaper  om Leipzig, främst  genom 
Frits Läffler,  men även genom dennes syssling, nationalekonomen Johan Leffler, 
som doktorerat där bara något år tidigare. Det var också Johan Leffler  som för-
medlade Viktor Loréns boende i Leipzig hos fru  Thiéme på Albertstrafäe  35.17 

I ett av de första  breven hem till Sverige kunde Lorén således meddela att han 
var nöjd med pensionen och att han skrivit in sig som student vid universitetet. 
Med en entusiasm som inte är att ta miste på berättar Lorén att han följer  före-
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läsningar av Wilhelm Roscher i nationalekonomi, finansvetenskap  och Landt-
wirtschaft  - troligen på Johan Lefflers  inrådan - samt av Wilhelm Wundt i psy-
kologi och antropologi. Vidare omnämns föreläsningar  i statistik och historia. 
Till sin examen deldarerar han — redan vid detta tidiga stadium — att han tänker 
läsa nationalekonomi, statistik, geografi  och historia.18 Särskilt undervisningen i 
nationalekonomi både uppfyllde  och överträffade  Loréns högt ställda förvänt-
ningar. För Frits Läffler  kunde Viktor Lorén därför  stolt berätta att han hade läst 
den historiskt inriktade ekonomen Adolf  Wagners epokgörande arbete "och 
naturligtvis också blifvit  en half  kathetersozialist".19 

Redan från  början var det de sociala vetenskaperna som intresserade Viktor 
Lorén. Det var också vid de tyska universiteten som dessa tidigast fick  en stark 
ställning. Att enkelt sammanfatta  den tyska socialvetenskapens ställning låter sig 
inte göras. Däremot är det utifrån  Loréns antydda studiegång möjligt att sche-
matiskt urskilja fyra  tendenser, vilka senare skulle återkomma i Loréns eget soci-
alvetenskapliga tänkande. 

En första  sådan tendens utgörs av det organiska samhällstänkandet. Att detta 
synsätt var allmänt utbrett kan exemplifieras  med just Roscher och Wundt. 
Sålunda betraktade Roscher den allmänna hushållningen som en organism 
underkastad vissa utvecklingslagar, vilka det var nationalekonomens uppgift  att 
uppsöka och formulera.  Och Wundt, som är mest känd som den experimentella 
psykologins förgrundsgestalt,  förespråkade  till en början organiska modeller, 
baserade på en människosyn som var voluntaristisk och biologisk. Enligt Loréns 
egen utsaga var det bland annat för  att fa  klarhet i "den organiska teorien" som 
han sökte sig till Wundts psykologiska föreläsningar. 20 

Förknippade med det organiska synsättet var scientismen och historicismen. 
Med scientism avses tendensen inom samtida humanvetenskap att anpassa sig till 
det naturvetenskapliga kunskapsidealet. Här kan återigen Wundt framhållas  som 
med sin naturvetenskapliga bakgrund år 1879 upprättade det första  psykofysiolo-
giska laboratoriet i Leipzig.21 Med historicism åsyftas  den under 1800-talet 
utbredda tendensen att betona människans, samhällets och kulturens förändring 
över tid, vilket motiverade ett historiskt angreppssätt. Tydligt företräddes  denna 
uppfattning  av Roscher som var med om att grunda den tidigare presenterade 
"historiska skolan" inom nationalekonomin. 

Framträdande inom den intellektuella miljö som Lorén rörde sig var också de 
nykantianska idéerna, vilka betonade skillnaderna mellan fakta  och värdering 
samt inbegrep en markering av den vetenskapliga kunskapens gränser. En av de 
mest omtalade nykantianerna vid seklets mitt var Friedrich Albert Lange. Till 
hans mer uppmärksammade arbeten hörde Die Arbeiterfrage  (1865), där den nya 
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socialvetenskapen med sin "naturvetenskapliga blick" för  lagbundenheter till-
mättes en central roll i lösandet av samtidens "grosse socialen Krisis".22 Boken 
skulle senare, när den utkommit i en fjärde  utgåva, läsas av Viktor Lorén, som 
betecknade den som "en spirituell och underhållande bok af  stort vetenskapligt 
värde".23 

Med viss förenkling  kan man säga att det var i skärningspunkten av dessa fyra 
tendenser, och mot bakgrund av den rådande politiska situationen, som den av 
Viktor Lorén omtalade "kathetersozialismen" framstod  som en av de mest attrak-
tiva tankeströmningarna inom det sena 1800-talets tyska socialvetenskapliga dis-
kurs. 

När sedan Viktor Lorén återvände hem till Sverige för  första  gången somma-
ren 1878 kunde han därför,  med en utomståendes distans, kommentera det sven-
ska politiska läget. I ett brev till Anne Charlotte Leffler  förargade  han sig över 
"de dumma angrepp på socialdemokratien" som ständigt mötte honom i Sverige: 

Tro därför  icke att jag är en inbiten Socialdemokrat, hvilket jag aldeles icke är; men jag 
har studerat den sociala frågan  och kommit till insigt af  att många af  socialdemokraternas 
fordringar  äro rättvisa, men å andra sidan också makten och envisheten hos deras mot-
ståndare så stora att vi kanske (i Tyskland, Frankrike och England) snart ha att välja mel-
lan en fruktansvärd  revolution och ett långsamt aftynande. 24 

Den katedersocialistiska vinklingen är tydlig. Anne Charlotte Leffler  visste därför 
att lugna sin moder som märkbart oroade sig över göteborgssonens politiska åsik-
ter. Viktors socialism handlar när allt kommer omkring bara om "katheder-socia-
lism", förklarade  Anne Charlotte, "en national-ekonomisk skola, som har sin för-
nämste representant i Leipzig (enl. Johan L.[effler],  som också är katheder-socia-
list)".25 

Sjukdom och insikt 
Redan under det första  året i Tysldand ådrog sig Viktor Lorén en stark förkyl-
ning. Han gick och hostade en längre tid utan att rådfråga  läkare och reste sedan 
hemåt för  att exercera beväring, men insjuknade allvarligt på vägen och tvingades 
uppsöka läkare i Köpenhamn. Läkaren trodde att en vårdslösad lunginflamma-
tion var anledningen. Sjukdomen, vilken Viktor Lorén aldrig riktigt blev av med, 
innebar en drastisk vändning i den då 21-årige mannens liv. Han tvingades tänka 
om och ändra sina entusiastiskt formulerade  studieplaner. Det grundlagda intres-
set för  den tyska socialvetenskapen fanns  hela tiden kvar, men syftet  med studier-
na blev snart annorlunda. Han återvände aldrig till Leipzig och kom från  och 
med denna stund främst  att resa runt mellan olika kurorter och hotell främst  på 
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kontinenten, men även i övriga Europa och i andra världsdelar, eller som Anne 
Charlotte skriver: "Först, som de flesta  lungsjuka, i Italien och vid Rivieran, 
sedan vid högfjells  sanatoriet i Davos, så Alger, Egypten, så en half  verldsomseg-
ling på seglande fartyg,  så slutligen sista vinter, Madeira."2,6 Det var under denna 
period som tanken på en fond  för  främjandet  av socialvetenskap successivt tog 
form.  Denna idé skulle efterhand  komma att på ett märldigt sätt vävas samman 
med Viktor Loréns eget liv. 

De första  åren i södern använde Lorén till flitiga  självstudier. Han läste så 
mycket han förmådde  och omständigheterna tillät. Men han lyckades aldrig fin-
na sig riktigt till rätta med den nya tillvaron, med de mycket speciella - på en 
gång både kosmopolitiska och slutna - miljöer som kurorterna utgjorde. Därav 
de ständiga uppbrotten. Under de många resorna gavs tillfälle  för  distanserade 
iakttagelser av fattigdomen,  smutsen och eländet i Neapel, "det egendomliga 
folklifvet"  i Kairo, etcetera, medan kurortshotellen tvärtom erbjöd en från 
omvärlden avskärmad social miljö, med möjlighet till både reflektion  och ofta 
lättsamma diskussioner inom ett begränsat socialt skikt av människor. Just denna 
kombinerade slutenhet och ytlighet, vilken på ett allmänt plan påminde om uni-
versitetsmiljön i Uppsala, hade Lorén särskilt svårt för.  Istället föredrog  han att ge 
sig hän åt böckernas värld, men ldagade samtidigt över bristen på litteratur: "så 
länge jag är sjuk och icke har något bibliothek att tillgå kann jag icke hoppas 
kunna drifva  verldigen vetenskapliga studier."27 

Då Lorén en sommar efter  några års bortovaro kom hem till Sverige igen för-
vånade han, enligt Anne Charlotte Leffler,  "alla genom en beläsenhet, som var 
långt före  hans år". Hans ideologiska inställning var nu mycket förändrad.  Den 
tidigare bitterheten mot överldassen hade mildrats "till entusiasm för  och tro på 
ett utjämnande af  olikheterna mellan klasserna", förklarar  Leffler.  Hans veten-
skapliga strävan blev från  denna stund att "finna  en högre enhet mellan sitt eget 
jag och det allmänna", fortsätter  hon, 

och så småningom fann  han i åsigten om det helas organiska sammanhang en teori, hvil-
ken han omfattade  med en entusiasm, såsom för  en ny religion. Det var Lilienfeld  och 
Schäffle,  som först  ledde honom in härpå [...]. Och han hade nu fått  ett system [...], 
som tillät honom tro på möjligheten att på teoretisk väg lösa de sociala missförhållande-
na, och denna tro gjorde honom lycklig, harmonisk, nöjd med tillvaron.2-8 

Enligt Anne Charlotte Leffler  var det läsningen av Paul Lilienfelds  och Albert 
Schäffles  arbeten som låg till grund för  Viktor Loréns grundläggande socialfilo-
sofiska  omorientering. Lilienfeld  och Schäffle  tillhör den stora skara av veten-
skapligt syftande  samhällstänkare som rönte stor uppmärksamhet i samtiden 
men som är mer eller mindre bortglömda idag. Båda hade en gedigen bakgrund 
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som högt uppsatta ämbetsmän — i Ryssland respektive Österrike — där de i sin 
politiska yrkesutövning konfronterats  med de sociala problemen. I sitt socialve-
tenskapliga författarskap  hade båda uttalat syntetiserande ambitioner och vände 
sig till en bredare bildad allmänhet, detta i en tid då samhällsforskningen  fortfa-
rande var långt ifrån  så professionaliserad  och specialiserad som den senare skulle 
bli. 

Paul Lilienfelds  vetenskapliga rykte grundades på ett enda arbete, vilket å 
andra sidan var desto mer omfattande.  Hans syften  med fembandsverket  Gedan-
ken iiber die Socialwissenschaft  der Zukunfi  (1873-1881) var att staka ut vägen för 
framtidens  socialvetenskap samt att ge denna en fast  kunskapsteoretisk grund 
och anvisa lämpliga metoder. På motsvarande sätt som naturvetenskaperna 
bidragit till att förklara  och förbättra  världen skulle, menade Lilienfeld,  en väl 
utvecklad socialvetenskap kunna erbjuda en lösning på de sociala problemen. 
Det nya och storslagna med Lilienfelds  angreppssätt, så som han själv framställde 
det, bestod i att betrakta samhället som en organism i ordets bokstavliga mening 
och därmed som en del av naturen.29 Enligt Loréns uppfattning  lyckades Lilien-
feld  relativt väl med detta uppsåt: 

Genom att betrakta samhället som en fullt  reell organism, för  hvilken de organiska lagar-
ne gälla, har han gifvit  socialvetenskapen den fasta  ståndpunkt, som den tills nu innebu-
rit, och ur densamma förjagat  alla metafysiska  griller.30 

Albert Schäffles  motsvarande huvudarbete utgjordes av fyrbandsverket  Bau und 
Leben des socialen Körpers  (1875-78). Den otympliga undertiteln är betecknande i 
detta sammanhang: Encyelopädischer Entwurf  einer realen Anatomie, Physiologie 
und Psychologie der menschlichen Gesellschafi  mit besonderer Riicksicht aufdie  Volks-
wirtschaft  als socialen Stoffwechsel.  I likhet med Lilienfeld  ville Schäffle  basera det 
vetenskapliga studiet av samhällslivet på biologins naturlagar, främst  då närings-
fysiologins  nyvunna kunskaper. Denna scientistiska strävan förenades  emellertid 
hos Schäffle  med en tydligt idealistisk hållning, vilket också tilltalade Lorén: 

Hvad som mest slog an på mig var visserligen hans bearbetning af  Darwinismen för  sam-
hället. Han äro visserligen icke den ende som har gjort det försöket  men han är den 
vetenskapligaste och mest systhematiska af  dem, han är strängt vetenskaplig i sin abstrak-
taste idealism.31 

Lilienfeld  och Schäffle  stod varann nära i vetenskapligt och filosofiskt  avseende. 
Schäffle  var också uttalat inspirerad av Lilienfeld. 32 Båda var verksamma inom 
den långa tradition av organiskt samhällstänkande som sträcker sig tillbaka till 
Hobbes och Pascal - om man så vill ända till Aristoteles - och som fick  en tydlig 
skjuts och delvis ny inriktning vid 1800-talets mitt, med de biologiska vetenska-
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pernas framgångar.  De biologiska metaforernas  attraktionskraft  vid denna tid 
hänger delvis samman med åtrån efter  vetenskaplig status. Men deras vida 
användning bör även, som vetenskapssociologen Peter Hejl visar, förstås  mot 
bakgrund av metaforernas  heuristiska funktioner:  de underlättade genererandet 
av ny kunskap och teoribildning samtidigt som de var tillräckligt diffusa  eller 
flexibla  för  att tillåta ständiga omtolkningar. Därigenom blev begrepp som 
"organism" och "evolution" praktiskt användbara för  de mest skilda tänkare.33 

i8oo-talssociologins två stora förgrundsgestalter  Auguste Comte och Herbert 
Spencer hör förstås  dit. Men i en snävare bemärkelse kan bland dessa samhälls-
teoretiker även en grupp urskiljas som var betydligt mer långtgående, av den 
rysk-amerikanske sociologen Pitrim Sorokin betecknade som den "bio-organis-
tiska" skolan. Till denna grupp kan man räkna både Lilienfeld  och Schäffle,  men 
även de samtida samhällstänkarna René Worms, Jacques Novicow och Alfred 
Fouillée.34 Skall man placera in Viktor Lorén på en orienteringskarta över det 
sena 1800-talets socialvetenskap måste det bli någonstans i dessa räjonger. 

I ett av breven till Frits Läffler  - och intressant nog i direkt anslutning till de 
presenterade testamentsplanerna - utvecklade Viktor Lorén sin egen samhälls-
syn. Brevet illustrerar ganska väl hans närhet till organistiska samhällstänkare, 
och då särskilt till Lilienfeld  vars Gedanken explicit refereras.  Särskilt intressant 
att notera är att Lorén anser sig diskutera katedersocialismen; textpartiet rubrice-
ras "Antydningar öfver  kathedersoc.[ialismen]". De politiska ståndpunkter som 
Lorén ger uttryck för  och den tydliga fokuseringen  på den sociala frågan  låter sig 
utan större problem betecknas som katedersocialistiska. Däremot är det inte sagt 
att katedersocialismen nödvändigtvis hänger samman med det bio-organistiska -
eller mer allmänt evolutionistiska - synsätt som presenteras. Man kan med andra 
ord vara katedersocialist utan att omfatta  ett organiskt samhällstänkande - och 
vice versa. Associeringen far  istället tillskrivas Viktor Lorén. Samtidigt utgör den-
na sammankoppling av katedersocialism och evolutionism, vilken Lorén var 
långt ifrån  ensam om att göra, något av en nyckel till hans tankevärld: 

Samhället {det  moderna) är en organism och människorna dess zeller, lika reel som den 
mänskliga. Vekselverkan mellan zellerna, som utmärkes af  ändamålsenlighet genom kon-
centration och differenzirung,  sträfuar  att träda i stället för  ärftligheten  och kampen om 
tillvaron. [...] Arbetarfrågans  ögonblickliga betydelse beror på det missförhållandet  att 
difFerenzirungen  nu är större än någonsin förut  men att ärftligheten  dock bibehåller hela 
sin betydelse; med lösandet af  detta missförhållande  upphör arbetarfrågan  att vara en lifi-
fråga  för  samhället.35 

Just Lilienfeld  och Schäffle  och de av dem framförda  idéerna kom att utgöra vik-
tiga hållpunkter i Viktor Loréns fortsatta  tänkande. I den socialfilosofiskt  orien-
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terade "Afhandlingen",  som man kan hålla för  troligt att Lorén började arbeta 
med kring denna tidpunkt, återfinns  i den slutliga versionen endast två referen-
ser: Lilienfelds  Gedanken och Schäffles  Bau und Le b en. (En tredje referens  vilken 
emellertid var struken i den sista versionen var Spencers First  Principles från 
1862.) Lika återkommande i Loréns fortsatta  tänkande var hänvisningarna till det 
katedersocialistiska synsättet. Och han ville gärna dela med sig av sina insikter 
och åsikter. Till Frits Läffler  skrev han: "Om du sedan du blifvit  professor,  får  lust 
att predika kathedersocialism så skall jag gärna sända dig alla nödiga böcker".36 

Litteratur och vetenskap 
Under de första  utlandsåren upprätthöll Viktor Lorén kontakterna med den leff-
lerska familjen  främst  genom Frits och Gösta. I och med 1880-talets inträde kom 
emellertid Anne Charlotte successivt att överta rollen som Viktors viktigaste 
samtalspartner. Därmed kom även samtalsämnets tyngdpunkt att förskjutas  från 
det vetenskapliga och dagspolitiska mot det litterära och det sociala i en vidare 
mening. Samtidigt är det uppenbart att alla dessa områden, enligt Loréns sätt att 
se, var intimt förknippade  med varandra. 

Detta synsätt svarade också mot de litterära och vetenskapliga tendenserna i 
samtiden. Å ena sidan hade den moderna litteraturen ofta  uttalat vetenskapliga 
anspråk. De franska  realisterna och naturalisterna strävade efter  att skildra den 
sociala verkligheten så precist och objektivt som möjligt: Balzac kallade sig på en 
gång fysiolog  och diktare, Flaubert fick  veta att han förde  sin penna som en skal-
peli, medan Zola, inspirerad av fysiologen  Claude Bernard, ville dissekera sam-
hällskroppen i sant vetenskaplig anda och genomföra  "samma analytiska arbete 
som kirurgerna utför  på lik".37 Samtidigt betonade det moderna genombrottets 
främste  banérförare  i Norden, Georg Brändes, att diktaren borde aktivt ingripa i 
samhällsutvecklingen: "Det, at en Literatur i vore Dage lever, viser sig i, at den 
sastter Problemer under Debat".38 På svensk mark recenserades Brändes Hoved-
smmninger (1872-90) av en ung Oscar Levertin som entusiastiskt slöt upp bak-
om uppmaningen till de moderna författarna  att ta itu med "de stora, sociala, 
mänskliga frågor[na]". 39 Å andra sidan fanns  det inom vetenskapen röster som 
betonade behovet av politiska ingrepp på det sociala området. I engagemanget 
för  den sociala frågan  kunde således de vetenskapliga, litterära och politiska 
ansträngningarna förenas  och Viktor Loréns och Anne Charlotte Lefflers  intres-
sen mötas. 

Viktor Lorén hade redan under 1870-talets sista år försökt  intressera Anne 
Charlotte Leffler  för  de sociala frågorna,  eftersom  han ansåg att de borde upp-
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märksammas och debatteras även litterärt. I detta syfte  sände han Albert Langes 
Die Arbeiterfrage  (1865), vilken "med sin idealistiska hållning och kraftfulla 
schwung" borde tilltala Leffler. 40 Anne Charlottes gensvar var dock svalt. Trots 
flera  påstötningar dröjde svaret och när det väl kom tackade Anne Charlotte helt 
kort för  "Langes bok, som dock mycket har intresserat mig" 4 1 Någon engagerad 
diskussion i anslutning till bokens innehåll kom aldrig till stånd, säkerligen till 
Loréns stora besvikelse. Lorén gav emellertid inte upp utan försökte  sedan, gång 
efter  annan, i den fortsatta  brevväxlingen återknyta till sitt eget intresseområde, 
socialvetenskapen. 

Det som till slut gjorde att diskussionen tog ordentlig fart  var när Lorén i ett 
brev - mer i förbigående  - berömde Henrik Ibsens Et Dukkehjem (1879). Ämnet 
föll  Leffler  i smaken och kort därpå svarade hon och beskrev utförligt  den häftiga 
uppståndelsen kring dramat i Sverige. Skådespelet har verkligen, underrättade 
hon, "satt våra tröga landsmäns sinnen i svallning". Var och varannan frågade  sig 
nu: "Gjorde Nora rätt eller ej?" Själv förklarade  sig Leffler  vara en "vän af  den 
moderna skolan", men hon ansåg att rörelsen fortfarande  led brist på "ett stort 
författare-snille".  Strindberg ville hon inte beskriva som ett sådant, medan Ibsen, 
enligt Leffler,  egentligen inte kan räknas till den nya skolan. Och, avslutade hon, 
"Zola torde väl knappast förtjäna  namnet af  en äkta 'seende Digter'."42 

Det avslutande omdömet väckte Loréns debattlusta: "Huru kann du säga att 
Zola icke är en konstnär?" frågade  Viktor förvånat.  Trots att både Anne Charlot-
te Leffler  och Viktor Lorén anslöt sig till den moderna genombrottslitteraturen 
kan man redan här skönja viktiga nyansskillnader i deras respektive litterära ide-
al. Émile Zola tillhörde nämligen de författare  som Lorén värderade högt. Detta 
gav Lorén anledning att utveckla sin egen estetiska grundsyn, vilken nära anslöt 
till Zolas naturalistiska uppfordran  att skildra livet och människan utan förskö-
ningar och idealiseringar. Det avgörande i ett litterärt konstverk är inte om det 
finns  "osköna" inslag, förklarade  Lorén sin ståndpunkt, utan om dessa fyller  en 
ändamålsenlig funktion  i den organiska helheten: 

Romanens verkliga hjälte är enligt min Ssigt icke en enskildt individ utan samhället, 
familjen  eller en annan social organism. Därför  kann författaren  låta en oskyldig lida för 
den organismens fel  af  hvilken han utgör en zell.43 

Häri låg också vad Lorén ville karakterisera som "den förnämsta  skilnaden mel-
lan den nya skolan och romantikerna": den nya skolan tog fasta  på helhetsper-
spektivet medan romantikerna bedömde de enskilda delarna, det individuella. 
Och i detta avseende gick det, menade Lorén i en central passage, att finna  paral-
leller till den nya socialvetenskapens idéer: 
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Härigenom visa de [naturalisterna] sig tillhöra samma strömning som katedersocialis-
terna inom vetenskapen. På vetenskapens och icke blott på Nationaloekonomikens 
område är denna organiska rörelse nu förherskande,  men jag känner icke så till de sköna 
konsterna för  att kunna säga huru där är förhållandet. 44 

Lorén betraktade med andra ord katedersocialismen och naturalismen som två 
yttringar av en och samma rörelse, nämligen den "organiska rörelsen", den ena 
verksam på litteraturens område och den andra på vetenskapens. Gemensam för 
båda var den organiska och evolutionistiska samhällsuppfattningen.  Utifrån  det-
ta perspektiv behandlade de två diskussionerna, både den litterära och den veten-
skapliga, samma grundläggande politiska problemställning, nämligen strävan att 
komma tillrätta med den sociala frågan.  Här illustreras således tydligt det intima 
sambandet mellan vetenskap, litteratur och politik. Ytterligare förstärks  detta 
intryck, när Lorén i nästa andetag övergår till att kommentera Georg Brändes -
och dennes vetenskapliga betydelse.45 

Anne Charlotte Leffler  svarade med ett långt brev, där hon tog upp den inled-
da estetiska diskussionstråden. Brevet är klargörande när det gäller likheterna och 
skillnaderna mellan deras respektive ståndpunkter. Leffler  skriver: "Dina åsigter 
om realismens uppgift  och betydelse delar jag helt och hållet, men däremot kan 
jag ej dela din beundran för  Zola." Det blir, tycks Leffler  mena, för  mycket av det 
onda: "Ty skymtar väl någonsin det goda, det ideela fram  bakom Zolas bofvar 
eller uslingar?"46 

Anne Charlotte Leffler  och Viktor Lorén var således eniga om att den realistis-
ka litteratur som skildrade det verkliga livet och som lyfte  fram  en social fråga 
borde uppfattas  som en positiv företeelse.  Om naturalismen som brukar beteck-
nas som en vidareutveckling av realismen med en skärpning av kravet på exakt 
verklighetsåtergivning hade de däremot diametralt motsatta åsikter. Med sin 
organiska samhällssyn, baserad på den moderna naturvetenskapens upptäckter, 
sympatiserade Lorén med naturalismens scientistiska ambitioner. "Min åsigt", 
förldarade  Lorén för  Leffler,  "är att du inte kann bli en förf.  [attare] af  allra första 
rangen utan att vara vetenskapligen bildad."47 

Här skilde sig Leffler  från  Lorén. Hon förnekade  på intet sätt att vetenskapen 
kunde tjäna litteraturen, men för  henne var det trots allt fråga  om två skilda verk-
samheter.48 Hennes främsta  anmärkning gentemot naturalismen gällde emeller-
tid dess likgiltighet för  de etiska och moraliska aspekterna, vilka för  Anne Char-
lotte Leffler  alltid stod i förgrunden.  Zolas arbeten, vilka skildrade människorna 
som djuriska driftsvarelser,  fann  hon därför  frånstötande. 49 Av den anledningen 
var hon noga med att betona skillnaden mellan naturalism och realism. Natura-
lism var för  Anne Charlotte ett pejorativt begrepp; realism ett honnörsord. Även 
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om Anne Charlotte Leffler  således strävade efter  att, likt naturalisterna, skildra 
verkligheten så realistiskt som möjligt och ibland även lät sig influeras  av biolo-
gisk och fysiologisk  terminologi, var hon noga med att inte bli amoralisk. Exem-
pelvis hade hon i sitt arbetsrum två antika byster föreställande  Apollo och Venus, 
vars närvaro hon motiverade i ett brev till Lorén: "Då man endast sysslar med att 
studera nutidsmänniskor och dissekera alla deras brister och oskönheter är det 
lämpligt att ibland uppliva sig med anblicken af  det ideal till hvilket vi dock alla 
ytterst sträfva."' 0 

Medan Leffler  trodde på fasta  moraliska och estetiska värden vilka var histo-
riskt oföränderliga  - från  antiken och framåt  - betonade Lorén utifrån  sin evolu-
tionistiska historiesyn samma värdens föränderlighet.  Konsten representerade för 
Lorén inte det eftersträvansvärda  och goda. Tvärtom utgjorde den avbildningar 
av verkligheten, vilket samtidigt innebar att konsten - i synnerhet den mest rea-
listiska och naturalistiska litteraturen - utvecklades i talet med de allmänna histo-
riska framstegen.  Denna evolutionistiska framstegstanke  utvecklade Lorén i ett 
ldargörande brev till Frits Läffler: 

[Mjitt omdöme är att vår tid öfverallt  står högre [...]. Just derför  tror jag att man med 
orätt säger att konsten idealiserar naturen, allt hvad den kann är gifva  en svag efterbild-
ning af  densamma och därför  är den mest realistiska konsten också den idealaste [...] jag 
hoppas att evolutionstheorien skall vara den tråd, med hvilken vi kunna närma oss san-
ningen.51 

Lorén skulle med andra ord inte få  för  sig att - likt Anne Charlotte Leffler  - stäl-
la upp två antika byster i sitt arbetsrum! 

Trots de olikartade estetiska ståndpunkterna fanns  det hos både Leffler  och 
Lorén en kompromissvillighet och vilja till samförstånd.  "Bra gerna", inledde 
Viktor en ny och i detta sammanhang central passage, "skulle jag vilja väcka ett 
lifligare  intresse hos dig för  socialvetenskapen, men jag saknar hvarje stilistisk 
talang, och den är ännu allt för  ny för  att ha hunnit bli populariserad." Därefter 
klargjorde Lorén sin socialvetenskapliga grundsyn: 

Den [socialvetenskapen] söker finna  lagarne för  mensklighetens utveckling och tror sig 
ha funnit  att de äro analoga med de fysiologiska;  hela rigtningen har starkt påverkats af 
Darwin, men de lagar, han funnit,  ha blott i förändrad  form  giltighet för  samhället. Som 
samhällsideal hägrar socialismen för  skolans hufvudman  i Tyskland, den bekante Schäffle 
[...]. Schäffle  tänker för  öfrigt  icke att på revolutionär väg genomföra  sitt ideal och inser 
mycket väl att det först  genom århundradens arbete kann förverkligas.  Enligt hans åsigt 
är socialismen betingelsen för  all verklig frihet  och för  en hög utveckling på alla områden. 
Individuell egendom på icke-produktionsföremål  ingår också i hans program.52 
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Anne Charlotte Lefflers  mottaglighet för  Viktor Loréns sociala, politiska och 
socialvetenskapliga propåer var skiftande.  Ibland gick hon honom till mötes, 
andra gånger var hon mer kallsinnig. 

Men hon förstod  ändå, trots nyansskillnaden i deras respektive estetiska upp-
fattningar,  att uppskatta Viktor Loréns beläsenhet. När hon under sommaren 
1882 började planera novellen I krig med samhället rådfrågade  hon därför  Lorén 
om lättillgänglig litteratur i den sociala frågan.  Detta för  att rätt kunna karaktäri-
sera novellens huvudperson, Berndtson, "en modern materialist och socialist". 
Han skall, preciserade Anne Charlotte sin beställning, vara som "en Anton 
Nyström eller en dylik personlighet, en som arbetar för  de lägre klassernas höjan-
de och på den grund föraktas  af  de högre och som i alt är besjälad af  moderna, 
radikala idéer och full  af  oppositionslust mot alt det bestående". På så sätt hoppa-
des Leffler  "få  ihop ett ganska betydelsefullt  stycke samtidshistoria". Men, och 
det var här Viktor kom in i bilden, "det fattas  mig tillräcklig kännedom om de 
åsigter, för  hvilka hjälten skall vara en representant och det är för  att studera des-
sa, som jag ber dig gifva  mig anvisning på litteratur". Anne Charlotte förklarade 
vidare att hon redan hade läst Spencers Study ofSociology  (1873), men att hans 
ståndpunkt var "alt för  nykter, klar och moderat för  att vara egentligen revolutio-
när": "Hvad bör jag således läsa för  att fortast  komma till mitt mål?"53 

Vilken litteratur Lorén föreslog  är svårt att veta, på grund av en lucka i korre-
spondensen. Men i slutändan blev det ändå - talande nog - Viktor Lorén själv 
som fick  stå modell för  den möderne materialisten och socialisten Berndtson.54 

Trots allt var det svårt att finna  någon bättre förebild  än Viktor Lorén, med sin 
tidstypiska hållning, när det som i detta fall  gällde att "opartiskt skildra brytning-
en mellan modärna och konservativa idéer".55 

Demokrat och socialist? 
Kort tid efter  denna brevväxling befann  sig Viktor Lorén på Sicilien, närmare 
bestämt på Hotel des Palmes i Palermo, en plats som "ivrigt eftersöktes  av sjukling-
ar". Där träffade  han för  första  gången åttio talsförfattaren  och dramatikern Alfhild 
Agrell, som efter  detta kom att bli en bestående vän. Mötet skulle skildras långt 
senare av Agrell i det nämnda porträttet av Lorén för  Social tidskrift  (1917). Agrell 
beskriver där Lorén som "Sveriges första  tvättäkta demokrat", "enfolkets  man" och 
framhåller  "hans absoluta enkelhet och absoluta likställighetskänsla".56 Därigenom 
förser  hon oss med ytterligare upplysningar om hans hållning. Men denna bild 
behöver också, som kommer att framgå,  åtminstone en aning nyanseras. 

Från Sicilien reste Viktor Lorén vidare till Alger. Under båtresan ute på Medel-
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havet skrev han i februari  1883 ett långt och utförligt  brev till Anne Charlotte Leff-
ler. Det handlade om en ny läsupplevelse som han absolut ville förmedla.  Han 
skickade med boken i fråga,  ett verk på italienska om de ryska nihilisterna, Russia 
Sotteranea. Boken, framgår  det, hade föranlett  Viktor att klargöra sin egen politis-
ka ståndpunkt och då särskilt sitt förhållande  till den "praktiska socialismen". På 
så sätt signalerar händelsen att Viktor Lorén påbörjat en politisk radikalisering vid 
denna tidpunkt. Samtidigt säger oss denna förskjutning  något om det dåvarande 
politiska landskapets topografi.  Brevet inleds emellertid i försiktig  ton: 

Du vet kanske att jag icke just är fallen  för  beundran (?) och att det inte är någon plötslig 
och stark enthusiasm som gjort mig till socialist. Någon större personlig sympathi för  de 
praktiska socialisterna har jag heller inte till dato kännt.57 

Men den här boken, förklarade  Lorén, hade uppfyllt  honom med den högsta grad 
av beundran för  nihilisterna. Den var nämligen skriven av en av dem själva, och 
däri låg, enligt Lorén, en av bokens verldiga förtjänster. 

Den ryska nihilismen var över huvud taget ett ämne som var på tapeten vid den-
na tid. Den hade väckt stor internationell uppmärksamhet och debatterades livligt 
runtom i Europa.58 Främsta skälet till detta var att nihilisterna hade börjat organi-
sera sig och genomföra  en rad uppmärksammade attentatsdåd. Tidigare hade den 
ryska inrikespolitiken mer präglats av spridda missnöjesyttringar. Den som hade 
myntat begreppet och givit "nihilismen" ett namn ute i Europa var den realistiske 
författaren  Ivan Turgenjev, vars roman Fäder  och söner (1861) skildrar den plågsam-
ma samhällsomvandlingen från  gammalt till nytt. I berättelsens centrum står en av 
de upproriska "sönerna", den ryske nihilisten och läkarstudenten Bazarov, som 
representant för  den unga generationen. Från början en ärlig demokrat, inspirerad 
av naturvetenskapens framsteg  och de moderna evolutionsteorierna, drivs Bazarov 
successivt till principfasr  dogmatism till följd  av de yttre omständigheterna, främst 
då adelns traditionella privilegier. Bazarov och den ryska nihilismen framställs  i den 
meningen som en produkt av den sociala omdaningen och moderniseringen.59 

Av fiktionen  blev verklighet. Den nihilism som Turgenjev litterärt porträtterat 
framträdde  under 1870-talet som en organiserad politisk ytterlighetsrörelse. 
Missnöjet växte bland studenter, adelsmän, präster och andra grupper vars ställ-
ning drastiskt försämrats  som en följd  av tsar Alexander II:s moderniseringsrefor-
mer. Hotet mot den sittande makten blev uppenbart och försök  att slå ned upp-
rorsmakarna inleddes, men dessa resulterade tvärtom i att rörelsen blev än mer 
välorganiserad. Med hjälp av modern kemi och fysik  tillverkades nya förstörelse-
vapen. En eskalerande händelseutveckling med mord på högt uppsatta tjänste-
män och massrättegångar nådde i mars 1881 sin kulmen med sprängbombsmor-
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det på tsaren. Om detta och om den efterföljande  rättegången fanns  åtskilligt att 
läsa i samtidens svenska nyhetsrapportering.00 

Viktor Lorén menade emellertid att inifrånskildringen  i Russia Sotteranea 
erbjöd en alternativ bild till den vanliga, främst  då Turgenjevs i grunden kritiska 
skildring. En och annan figur,  skrev Lorén, "påminner väl om Fäder och söner, 
men alla äro så oändligt mycket renare och ädlare, nästan öfvermensldiga".  Nihi-
lismen gav ett närmast "religiöst intryck, af  något oändligt högre än kristendo-
men". Mest imponerade emellertid kombinationen av "den mest originella, sjelf-
ständiga och genombildade personlighet med det mest fullständiga  upp och 
undergående i verksamhet för  samhället". Till Leffler  skrev Lorén avslutningsvis 
att det var svårt "att säga hur socialismen kunde bekomma dig, men nog har jag 
blifvit  både bättre och lyckligare och framförallt  fått  mitt system att gå ihop."01 

Med litteraturvetaren Maj Sylvan får  man anta att det var kring denna tid-
punkt som Viktor Lorén tillställde Anne Charlotte Leffler  ett 17-sidigt manu-
skript, betitlat "Försvar för  attentatet".02 Här framförs  tankegångar vilka poli-
tiskt sett ligger nära de ovan refererade  åsikterna. Som rubriken antyder utgör 
texten ett rättfärdigande  av icke-parlamentariska metoder. Attentatsformen 
utgör, hävdas det, ett nödvändigt medel i kampen mot den besuttna "herskare-
klassen". Ett väl genomfört  attentat bör fungera  som den "electriska gnistan vid 
sprängning". Attentatets syfte  är därför,  sägs det sammanfattningsvis,  att "desor-
ganisera herrarne och väcka massan", men även att "förläna  den sociala frågan  en 
större aktualitet och det bör alltid bidraga till dess lösande".03 

Frågan är emellertid om detta är Viktor Loréns egna tankar. Sylvan menar att 
uppsatsen antingen kan vara Loréns egna tankegångar eller ett referat  ur någon 
bok som fångat  hans intresse. Jag är av samma åsikt.64 Dessa två alternativ erbju-
der emellertid två ganska vitt skilda läsesätt och tolkningar. Att vara intresserade 
en åsikt är förstås  inte detsamma som att stå för  en sådan. Redan den förra,  mer 
försiktiga  varianten, pekar emellertid i samma riktning som Loréns uppenbara 
fascination  inför  den ryska nihilismen: att hans politiska hållning radikaliserades 
vid denna tid. Därmed måste också Alfhild  Agrells karakteristik av vännen Lorén 
som "Sveriges första  tvättäkta demolerat", om inte tillbakavisas, så åtminstone 
historiskt problematiseras. 

Viktigt att understryka i det sammanhanget är att Agrells porträtt - även om 
det baserades på ett personligt möte - utgjorde en efterhandskonstruktion.  1917 
års Sverige, för  vilket artikeln var ämnad, var i flera  viktiga avseenden ett annat 
Sverige än det med vilket Viktor Lorén upprätthöll sporadiska kontakter. Den 
manliga rösträtten hade, när Lorén skrev sin uppsats, ännu inte införts,  arbetar-
rörelsen var fortfarande  relativt oorganiserad och det socialpolitiska reformarbete 
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som kom att prägla decennierna kring sekelskiftet  låg ännu i framtiden.  Med väl-
vilja kan man läsa Agrells karakteristik av Lorén som ett försök  att ringa in hans 
engagemang för  samhällets sämre lottade. Lorén var således en "demokrat" i soci-
alt avseende, men, kan vi konstatera, knappast i parlamentariskt. 

Skall han ens betecknas som "socialist"? Även denna fråga  är avhängig det 
politiska landskapets historiska föränderlighet.  Svaret är emellertid enkelt såtillvi-
da att han själv betecknade sig som "socialist" och identifierade  sig med denna 
politiska hållning. Samtidigt är socialismens begreppsliga svängrum och gränser 
viktiga att historiskt relativisera. Att kalla sig för  "socialist" under 1800-talet inne-
bar något helt annat än vad det gör idag. Innebörden var betydligt bredare och 
markerade snarast en socialreformatorisk  inställning, vilken omfattade  "kateder-
socialister" och "fabianer"  likaväl som radikala "anarkister" och konservativa så 
kallade "nationalsocialister".0' När Viktor Lorén identifierade  sig som socialist 
innebar detta således att han placerade sig själv i ett begreppsligt rum med rela-
tivt vida ramar. Den skildrade politiska radikaliseringen kunde därför  genom-
föras  utan att någon kritisk ideologisk gräns överträddes. Loréns politiska själv-
bild kunde med andra ord förbli  relativt oförändrad;  någon grundläggande ideo-
logisk självrannsakan behövde inte komma till stånd. 

Viktor Loréns politiska radikalisering under denna period förefaller  intressant 
nog ske parallellt med en mer allmän omorientering. Vid samma tidpunkt för-
klarade Lorén i ett brev till Anne Charlotte Leffler  att han uppmärksammat "en 
ny genre lektyr", vilken han föredrog  "framför  äfven  de realistiska novellerna ty 
de ge mig lifserfarenhet  äfven  de, men mera allmän".66 Riktigt vilken genre 
Lorén syftar  på är svårt att säga. Men trendkänslig som han var är det troligt att 
han hade fått  vittring på den mer allmänna reaktion mot positivistisk litteratur-
teori och tendensdiktning som vid denna tid hade inletts i Frankrike, med en 
uppblomstrande flora  av mystiska idéer och romantiska teorier.67 Det var också 
vid denna tid som Lorén allt oftare  började föra  fram  frågor  om livet efter  döden. 
Det ligger nära till hands att sammankoppla denna litterära omsvängning med 
hans oförbättrade  hälsotillstånd, hans mer bestämda testamentsplaner och arvs-
skiftet  med systern som ägde rum sommaren 1883.68 Möjligen bör även den poli-
tiska radikaliseringen förstås  mot denna bakgrund. 

Filosofi,  vetenskap och politik 
Mindre osäkert är det då om den viktigaste enskilda källan, den "afhandling" 
Lorén var upptagen av under sina sista år, skall tillskrivas Lorén själv.69 "Afhand-
lingen" kommenteras och refereras  nämligen fortlöpande  i den bevarade brewäx-
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lingen. Redan 1878 hade Viktor Lorén börjat tala om att skriva en avhandling, 
även om han då tvekade i vilket ämne detta skulle ske.70 Exakt när han på allvar 
påbörjade sitt arbete är oklart. Men under sitt sista levnadsår, när han kände kraf-
terna sina, var det främst  detta arbetes slutförande  som han oroade sig för.  Till 
Frits Läffler  skrev Viktor Lorén att han hade svårt att slita sig från  sitt "lilla speci-
ella [...] arbete, som aldrig blir färdigt  och som jag sannerligen icke har några 
krafter  för". 71 Trots detta befann  sig Lorén några veckor senare i Kiel. Därifrån 
berättade han för  Gösta Mittag-Leffler  att han ändå tänkte försöka  få  sin 
"afhandling  färdig  och tryckt" och att han fått  sig "en ortodox men intelligent 
protestantisk theolog som korrigent och föreläsare".  Tillsammans med brevet 
bifogade  han början på det första  kapitlet för  att få  höra en etablerad vetenskaps-
mans omdöme.72 

Loréns förhoppningar  infriades  aldrig. Avhandlingen blev varken färdig,  tryckt 
eller godkänd — han tvingades bryta upp med ouppnått mål — och Gösta Mittag-
Leffler  framförde  aldrig personligen sina synpunkter på det bifogade  utkastet. 
Däremot skrev Anne Charlotte Leffler  till Lorén några veckor senare och ursäk-
tade att hennes bror inte haft  möjlighet att skriva. Istället hade Gösta Mittag-
Leffler  bett henne meddela att han ansåg sig vara "för  litet fackman,  för  att kun-
na bedöma [Loréns] afhandling,  men att det blott synes honom såsom något 
oegentligt att öfverflytta  bilder från  så heterogena ämnen som mekaniken och 
nationalekonomin".73 

Av brevväxlingen framgår  att Lorén själv betraktade sin avhandling som i det 
närmaste färdig,  men att den inte klarade kvalitetskraven för  en tysk avhandling 
vid denna tid.74 För en nutida läsare framstår  också det befintliga  manuskriptet i 
mångt och mycket som en ofärdig  produkt, med ett delvis ofullständigt  och frag-
mentariskt resonemang, vilket kan göra det svårt att följa  författarens  tankegång-
ar. Man kan också konstatera att det är en text som "spretar" i olika riktningar. 
Texten behandlar nämligen en rad - åtminstone för  dagens läsare - skilda områ-
den. 

Skall man ändå försöka  fånga  textens karaktär med en allmän beteckning mås-
te det bli att den är "socialfilosofisk".  Det här är nämligen en text som handlar 
om samhällets väsen i vid mening. Lorén kan i avhandlingen sägas försöka  besva-
ra flera  grundläggande frågor:  Vad är samhället? Hur kan vi nå kunskap om det -
och i så fall  vilken slags kunskap? Hur ser det önskvärda samhället ut - och hur 
kan vi nå dit? Dessa frågor  ger en vink om Loréns intressen och ambitioner. 
Vetenskapsteoretiska problem varvas med socialpolitiska frågeställningar.  Det 
kan därför  vara svårt att avgöra om textens tyngdpunkt ligger på det "filosofiska", 
det "vetenskapliga" eller det "politiska" området, om Lorén är mest intresserad av 
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att diskutera den nya socialvetenskapens kunskapsteoretiska förutsättningar  eller 
att peka ut vägen mot det enligt honom eftersträvansvärda  samhället. Troligen 
uppfattade  emellertid Lorén inte själv detta som åtskilda problemområden, utan 
snarast som olika sidor av samma projekt. För detta talar också den bakomlig-
gande ambitionen att åstadkomma ett socialfilosofiskt  system vilket kan anas när 
texten betraktas i sin helhet. Den nära kopplingen mellan filosofi,  vetenskap och 
politik bör istället förstås  som ett kännetecknande drag i den samtida social-
vetenskapliga diskursen. 

Hur besvarade då Viktor Lorén de ovanstående frågorna?  Ett utförligt  referat 
är inte motiverat i detta sammanhang, eftersom  ett sådant egentligen inte tillför 
så mycket nytt utöver de brevväxlingar som vi redan lärt känna. Förenklat kan 
dock Loréns ståndpunkter beskrivas med tre i samtiden inflytelserika  idéström-
ningar: hans beskrivning av samhället är "evolutionistisk", de kunskapsteoretis-
ka funderingarna  leder tankarna till "nykantianismen" och hans politiska idéer 
kan betecknas som "socialistiska", i den ovan nämnda vida meningen. Det över-
gripande syftet  beskrivs som att "på basis av evolutionsteorin undersöka möjlig-
heten och de exakta förutsättningarna  för  en samhällsekonomisk organisation 
som motsvarar de mänskliga idealen".75 Särskilt diskuteras i detta avseende det 
problematiska förhållandet  mellan individ och samhälle, samt strävan att kom-
ma det absoluta vetandet så nära som möjligt, "ty tinget i sig förblir  oss otill-
gängligt".70 I det fortsatta  resonemanget nyttjas flitigt  biologiska metaforer. 
Samhället liknas vid en organism.77 Språkligt lånas även bilder från  fysiken: 
Lorén säger sig utgå från  "axiomatiska jämviktslagar", vilka appliceras på sam-
hället.78 I båda fallen  antyder denna typ av retorik ett scientistiskt synsätt. Det 
är också i detta scientistiska och evolutionistiska perspektiv som vi finner  den 
minsta gemensamma nämnaren hos de tre övriga arbeten som refereras  i texten. 
Albert Schäffles  Bau und Leben och Paul Lilienfelds  Gedanken omnämns i sam-
band med en diskussion om individens otillräcklighet för  att åstadkomma en 
"verklig organism", medan Herbert Spencers First  Principles nämns på tal om 
"sammanhållande arbetsdelning" - dock i en tidigare version av texten, det 
aktuella textpartiet är överstruket i det föreliggande  manuskriptet.79 Den slut-
sats Loréns resonemang utmynnar i blir - kanske inte så förvånande  - att den 
eftersträvade  jämvikten mellan individ och kollektiv enbart kan uppnås med 
hjälp av en samhällsvetenskap som har till mål att skapa ett "socialt medvetan-
de". Just detta är vetenskapens huvuduppgift,  förklarar  Lorén, "att skapa grun-
den för  en faktisk  överensstämmelse mellan individerna sinsemellan och med 
samhället".80 
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Testamentets kollektiva utformning 
Det hade förstås  varit ett välregisserat slut om avhandlingen blivit färdig  och 
tryckt lagom till Viktor Loréns död. Efter  sig hade han i så fall  lämnat inte bara 
ett praktiskt syftande  testamente utan även ett intellektuellt testamente. Men så 
blev inte fallet.  Loréns hälsotillstånd tvingade så att säga fram  det praktiska testa-
mentet på bekostnad av det intellektuella. Eller som Anne Charlotte Leffler  så 
träffande  beskrev det i sin nekrolog: 

Han hade velat gifva  sitt lifs  arbete till detta mål [socialvetenskapens främjande],  men 
öfvertygelsen  om, att hans lif  ej skulle blifva  långt och att hans arbetskraft  var i ständigt 
aftagande  kom honom att såsom en verklig tröst omfatta  tanken, att hvad han ej kunde 
göra med sitt lif,  det skulle han göra med sin död.81 

Första gången som jag kunnat belägga att Viktor Lorén delgav någon sina stor-
slagna planer var hösten 1879, det vill säga bara något år efter  insjuknandet. 
Under de följande  åren kom Loréns testamentsplaner att aktualiseras i takt med 
det försämrade  hälsotillståndet och de ärvda pengarnas tillgänglighet. Man kan 
med Anne Charlotte Leffler  säga att de ursprungliga testamentsplanerna till for-
men kom att genomgå flera  förändringar,  men att andemeningen hela tiden för-
blev densamma.82 De formmässiga  förändringarna  var emellertid av stor praktisk 
betydelse. Hade någon av de tidigare versionerna av testamentet förverkligats 
skulle också Lorénska stiftelsen  utvecklats till något helt annat än vad som fak-
tiskt blev fallet.  I denna process intog de lefflerska  familjemedlemmarna  en cen-
tral roll. Det slutgiltiga testamentet måste därför  ses som resultatet av flera  perso-
ners tankemödor, värderingar och sociala positioner. Tillkomsten av Viktor 
Loréns testamente var med andra ord inte en mans verk. 

Den person som först  fick  ta del av Viktor Loréns storslagna planer var Frits 
Läffler,  I ett brev avsänt från  Aigle i augusti 1879 skrev Lorén: "För den händelse 
att döden skulle öfverraska  mig, har jag tänkt göra mitt testamente". Det hette i 
denna första  version att pengarna skulle "användas till den sociala frågans  lösning 
i Tyskland till arbetareståndets fromma".  Närmare bestämt skulle förfoganderät-
ten över förmögenheten  överlämnas till "3 tyska socialister", nämligen de tidigare 
omtalade katedersocialisterna Adolf  Wagner och Albert Schäffle  samt en viss 
Sonnemann. Frits Läffler  ombads kontakta en advokat för  att "upprätta ett testa-
mente enligt dessa dispositioner i laglig form".  Och, tillade Viktor förtroligt: 
"Omtala detta för  ingen af  våra vänner". 3 

Frits Läfflers  svarsbrev finns  inte bevarat. Men en månad senare skrev Lorén 
återigen till Läffler,  och det är av detta brev möjligt att indirekt utläsa Frits reak-
tioner på det första  brevet. Frits rekommenderade uppenbarligen att Viktor bor-
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de tänka mer långsiktigt och inrätta en fond  som kunde ränta av sig, istället för 
att överlämna hela förmögenheten  till några - för  Frits relativt främmande  - tys-
kar. Vore det då inte bättre, om Lorén nu ville bidra till den sociala frågans  lös-
ning, att inrätta en arbetarstiftelse  i Sverige? Viktor Lorén svarade utförligt  och 
motiverade sitt beslut. En långsiktig fond  som gav avkastning kanske skulle göra 
Loréns namn odödligt, "men någon mera nytta gör det icke". Förvaltningskost-
naderna skulle sluka räntan och i krissituationer - "nu är en permanent kris" -
gjorde pengarna mest nytta om insatserna koncentrerades. "Hvad angår en arbe-
tarestiftelse  i Sverige, så äro de svenska förhållandena  mig nästan alldeles obekan-
ta och af  patriotism har jag aldrig lidit", förklarade  Lorén. Några patriotiska 
känslor för  Tyskland menade han sig inte heller hysa, "men jag tänker att slaget 
måste vinnas där om det öfverhufvud  kann vinnas i vårt af  nationsfeber  söndrade 
Europa". Dessutom hade Lorén genom sina studier letts till övertygelsen om att 
Tysldand trots allt, avslutade han, "är Europas mest organiskt genombildade 
folkstat." 84 

Från denna stund skulle Viktor Loréns testamentsplaner utgöra ett återkom-
mande ämne i brevväxlingen med Frits Läffler.  Efterhand  invigdes även Gösta 
Mittag-Leffler  i planerna. Nya synpunkter framfördes  och planerna ändrade 
form  gång efter  annan. Den omtalade summan pengar skiftade,  liksom använd-
ningen och förvaltningen.  100 ooo kronor omnämndes vid ett tillfälle,  hela för-
mögenheten på det tredubbla beloppet vid ett annat. Ett tag tänkte Lorén instif-
ta ett renodlat resestipendium, tänkt att delas ut av en nämnd bestående av samt-
liga docenter och professorer  med socialvetenskaplig inriktning vid Uppsala uni-
versitet. Kort tid därefter  hette det att den nya högskolan i Stockholm skulle vara 
mer betjänt av pengarna. Ett första  testamente upprättades.85 

Några månader gick, tvivel uppstod. Lorén skickade ett långt och i samman-
hanget centralt brev till Mittag-Leffler.  Där ifrågasatte  han vem som egentligen 
borde fatta  beslut om anslagstilldelningen. Betydelsen av en lämplig politisk håll-
ning framhölls  och ställdes mot vetenskaplig kompetens: "Stiftelsen  skall ha ett 
praktiskt ändamål och det är därför  vigtigt att den kommer i händerna på frisin-
nade män." Och var det då säkert att Stockholms högskola utgjorde "den lämpli-
ga förvaltaren"?  Å andra sidan var den vetenskapliga förankringen  viktig. Till den 
icke-statliga Högskolans fördel  talade också vikten av "att vetenskapsakademier-
na intaga en af  staten oberoende ställning". Här markerade Lorén i själva verket 
ett tydligt avstånd från  den typ av "socialism" som hade förstatligande  som en 
viktig punkt på sitt program. Lorén menade att det rentav vore nyttigt om "äfven 
de stora produktionsanstalterna som jernvägar och telegrafen  etc." skulle bli mer 
"sjelfständiga  institutioner" i förhållande  till staten.86 I detta brev utvecklade 



Lorén således sin syn på stipendiefondens  funktion  i ett större institutionellt 
sammanhang, vilket är intressant med tanke på den roll som stiftelsen  senare 
skulle få  som fristående  institution med stort handlingsutrymme och med till-
räckligt stor vetenskaplig förankring  för  att kunna intimt samverka med de statli-
ga universiteten och de icke-statliga högskolorna. 

Viktor Loréns syn på högskolans samhällsroll låter sig väl förstås  mot bak-
grund av den omfattande  bildningsdiskussion som berördes redan i kapitel 2. 
Allt sedan 1800-talets förra  hälft  hade det från  liberalt håll väckts röster för  en 
högre läroanstalt lokaliserad till huvudstaden och baserad på andra grunder än 
romantikens universitetsideal. När därför  det gamla liberala kravet förverkligades 
med tillkomsten av Stockholms högskola år 1878 knöt Viktor Lorén, som var allt 
annat än förtjust  i de traditionella universiteten, stora förhoppningar  till den nya 
progressiva kunskapsinstitutionen. I de avslutande förhandlingarna  hade emel-
lertid liberalerna tvingats kompromissa med de krafter  som ville se högskolan 
utvecklas i riktning mot ett mer traditionellt universitet.87 

I februari  1881 fick  Lorén sig tillsänd Stockholms högskolas program. Besvikel-
sen blev stor när han läste igenom dokumentet, eftersom  han "hade trott att man 
där tänkte gifva  en allmän vetenskaplig bildning, en sådan som först  genom evo-
lutionstheorin blifvit  möjlig och som är lika nödvändig för  specialisten som för 
den bildade lajen [dvs. lekmannen] men som det är svårt att skaffa  sig på egen 
hand". Vidare lyste de sociala vetenskaperna med sin frånvaro.  Istället var den 
naturvetenskapliga profileringen  framträdande.  Lorén förklarade  - nästan så att 
det liknar ett slags forskningspolitiskt  program - att han särskilt motsatte sig 
Högskolans uttalade strävan att utbilda ämbetsmän och vetenskapliga fackmän. 
Vad som behövdes var allmän vetenskaplig bildning, inte folkbildning  eller fack-
vetenskaplig bildning utan populärvetenskaplig bildning. Han hänvisade till 
Herbert Spencers verk - "de meddela just en populär men strängt vetenskaplig 
bildning som jag skulle vilja se bli målet för  Högskolans verksamhet".88 

Så fortsätter  testamentsplanernas vindlingar. Fram och tillbaka. Någon ensta-
ka klagan hörs angående "den svenska universitetsintelligentsian"; "arbetareinsti-
tutet (Nyströms)" fördes  på tal ånyo.89 Sedan blev det - enligt vad källorna utvi-
sar - relativt tyst i frågan  en längre tid. På hösten 1884 tog emellertid testaments-
planerna återigen en ny vändning. 

Den 29 september 1884, närmare bestämt kl. 3, träffades  Viktor Lorén och 
Sonja Kovalevsky, då nybliven professor  vid Stockholms högskola, hemma hos 
Anne Charlotte Leffler  på Västra Humlegårdsgatan 14 för  att samspråka om tes-
tamentet.90 Loréns testamentsplaner var således från  denna tidpunkt inte längre 
någon hemlighet förbehållen  de två äldre bröderna Leffler.  Även modern i famil-
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jen, Gustava, hade fått  kännedom om saken. Med beklagan i rösten frågade  hon 
Lorén: "Hvad tjenar det till att samla pengar för  att offra  på socialismens alta-
re."91 Viktor Lorén hade emellertid redan bestämt sig och faktiskt  även stakat ut 
sitt återstående livs planer. Under de följande  månaderna meddelade han familje-
medlemmarna att slutet var nära, att han kände sig som en skolpojke "som slup-
pit ur skolan" och "fatt  lof". 92 Anne Charlotte ville emellertid inte tro honom: 
"Hvad beträffar  dina fantasier  om att påskynda slutet, så är detta, det är jag allde-
les viss på, bara lösa fantasier,  som du aldrig kommer att realisera. En lungsotist, i 
synnerhet med anlag för  blödningar, behöfver  ej tillgripa sådana medel."93 

Men när Viktor Lorén i september 1885 kom till Stockholm var det, kunde 
Anne Charlotte Leffler  i efterhand  konstatera, "för  att definitivt  ordna sina affä-
rer och för  att få  dö i kretsen af  de få,  han höll af". 94 Vid denna tidpunkt hade 
Lorén bestämt att styrelsen förutom  Anne Charlotte Leffler  och Sonja Kovalev-
sky skulle bestå av nationalekonomerna David Davidson och Johan Leffler. 
Davidson var då docent och den person som upprätthöll undervisningen och 
examinationen vid Uppsala universitet, medan Johan Leffler  fortfarande  saknade 
fast  tjänst som lärare - sina internationella kvalifikationer  till trots - men var 
nybliven liberal riksdagsman. Den femte  styrelsemedlemmen var emellertid obe-
stämd in i det sista. I oktober skrev därför  Viktor Lorén till matematikern och 
samhällsdebattören Knut Wicksell och bad honom hälsa på i den tillfälliga  bosta-
den på Klara kyrkogata 68 för  att diskutera "en stiftelse  för  sociala vetenskaper, 
för  hvars styrelse jag önskar vinna edert biträde".95 Att valet föll  på just Wicksell 
är talande i detta sammanhang. 

Knut Wicksell var vid denna tidpunkt offentligt  känd - i vissas ögon ökänd -
för  sina nymalthusianska åsikter, vilka han bland annat uttryckt i ett uppmärk-
sammat föredrag  om "samhällsolyckornas viktigaste orsak" i Uppsala 1880. Hän-
delsen blev litterärt stoff  när Gustaf  af  Geijerstam några år senare skrev sin 
nämnda studentroman Erik  Grane.  Där omtalas Wicksell som personen bakom 
"det väckande inflytande,  som utövades därigenom att en ung man höll ett före-
drag, som till sina följder  grep vidare omkring, än han någonsin drömt, och vil-
ket faktiskt  var det första  allvarliga livstecknet efter  en lång tid av dvala'.96 Wick-
sell framstår  i denna mening som lika tidstypisk som Lorén. Och det är knappast 
en slump att Torsten Gårdlund, som biograferat  Knut Wicksell, betonar dennes 
likheter med både Erik Grane och Anne Charlotte Lefflers  nämnda Berndtson-
gestalt. Gemensamt för  dessa fiktiva  och faktiska  personer är att de framträder 
som budbärare för  tidens nya idéer i högborgerliga miljöer, de engagerar sig i 
samhällsfrågor,  ansluter sig till evolutionsteorin och angriper härskande seder och 
religiösa föreställningar.  Det viktiga är emellertid inte hur pass identisk den his-
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toriske Wicksell var med romangestalterna, utan det faktum  att, som Gårdlund 
skriver, "Wicksell till väsen och verksamhet var sådan att han kunde ha stigit 
direkt ur en åttitalsroman".97 Det som förenar  dessa personer och gestalter är 
deras tidstypiska hållning. Till denna kan vi föra  ytterligare en historisk person, 
August Strindberg. Egentligen var det Viktor Lorén själv som svarade för  detta 
sammanförande.  I ett brev till Anne Charlotte Leffler  skrev han nämligen att 
denna "bör ha sin glädje i Strindberg som med en sådan värme och öfvertygelse 
realiserar och fulländar  Berndtson" - en gestalt som vi vet Lorén själv stått 
modell för. 98 

Av olika anledningar, som vi snart far  anledning återkomma till, blev det emel-
lertid inget av Wicksells styrelsemedlemskap. Den som fyllde  den sista styrelse-
platsen blev istället medicinaren Axel Key, då liberal ledamot av Andra kamma-
ren och just färdig  med sin omfattande,  socialvetenskapligt präglade rapport för 
den stora läroverkskommittén, Redogörelse för  den hygieniska undersökningen 
(1885). Troligen var det Gösta Mittag-Leffler,  med vilken Key stod i nära kontakt, 
som föreslog  hans namn. De fem  styrelsemedlemmarna namngavs i Viktor Lo-
réns slutgiltiga testamente, vilket därmed kom att få  följande  utseende: 

Härmed förklarar  jag min yttersta vilja vara att min efterlämnade  förmögenhet  användes 
att främja  de sociala vetenskaperna. 

För detta ändamål testamenterar jag denna till följande  fem  personer: fru  Sophie 
Kowalevski, född  Corvin Krukovski, fru  Anne Charlotta Edgren, född  Leffler,  Doktor 
Johan Leffler,  Bankdirektör, Docenten vid Upsala Universitet David Davidsson, samt 
Professor  Axel Key, hvilka hafva  att använda min förmögenhet  i enlighet med de anvis-
ningar, som jag i detta testamente gifver. 

I sådant afseende  önskar jag att af  min efterlämnade  förmögenhet  skall bildas en fond 
kallad fonden  för  befrämjande  af  socialvetenskaper, hvilken fond  skall af  bemälda perso-
ner, såsom utgörande styrelse för  densamma, förvaltas  och användas för  dess ändamål. 

I främsta  rummet skall detta afse  understödjandet af  rent vetenskapliga forskningar 
och specielt utredandet af  den sociala frågan,  men dessutom bör styrelsen också sträfva 
att sprida allmännare kännedom om socialvetenskaperna och vinna dugliga krafter  för 
dessas tjänst. 

Styrelsen må vara oförhindrad  att uppdraga åt sina egna medlemmar att utföra  veten-
skapligt och annat ändamålet främjande  och icke till själfva  styrelseverksamheten höran-
de arbete. 

Styrelsen är icke för  någon ansvars skyldig beträffande  de testamenterade medlens 
användande och dess verksamhet i öfrigt. 

Som jag anser att en snabb och grundlig utredning af  den sociala frågan  är af  största 
vigt, så stadgar jag att jemväl själfva  kapitalet skall förbrukas  därför,  och detta inom en tid 
af  femtio  år efter  början af  fondens  verksamhet, och hvad som då finnes  i dess kassor skall 
tillfalla  svenska statsverket. 

Styrelsen kompletterar sig själf  vid uppkommande ledighet." 
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När styrelsen hade fullständigats  och testamentet upprättats hade Viktor Lorén 
fullbordat  sin självpåtagna uppgift.  Utifrån  sin erfarenhetsbakgrund  och hållning 
hade han, som ett slags obemärkt entreprenör i den socialvetenskapliga kun-
skapshanteringens historia, tagit till sig den katedersocialistiska grundtanken och 
tidens samhällsorganiska idéer samt konkretiserat dessa till en institutionell verk-
lighet, i form  av en fond  för  socialvetenskaplig forskning.  Därmed var det stora 
målet uppnått och stafettpinnen  överlämnad. Den i december 1885 tog Viktor 
Lorén sitt liv. 100 
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K A P I T E L 5 

Iscensättandet 
Styrelsens nätverk 

T R E DAGAR E F T E R S I N D Ö D begravdes Viktor Lorén. Från denna högtidsstund 
förmedlade  Anne Charlotte Leffler  en lågmäld stämningsbild till Aftonbladets 
läsare: 

Den 4 december körde en af  den enklare sortens likvagnar upp vid det nya grafkapellet 
på Nya kyrkogården i Stockholm. Den enkla jordfästningsakten,  utan tillägg och 
utsmyckningar, lästes i närvaro af  endast sex personer. Och tyst sänktes derefter  i grafven 
kistan med den döda kroppen af  en ung man, som i lifstiden  endast var känd af  ett ytterst 
ringa antal af  vänner, och hvilken uttryckligt önskat att försvinna  ur verlden lika obe-
märkt som han lefvat. 1 

Viktor Lorén var en enkel man som gjorde en stor gärning. Det var budskapet i 
Anne Charlotte Lefflers  nekrolog. Redan på begravningsdagen kunde Göteborgs 
Handels-  och Sjöfartstidning  publicera en stort uppslagen artikel om den göte-
borgsfödde  sonen och hans värdefulla  insats i arbetet för  den moderna vetenska-
pen. På kvällen samma dag deklarerade Aftonbladet  att den i Stockholm avlidne 
unge mannen efterlämnat  "en större donation af  ovanligare art". Och under de 
närmast följande  dagarna spreds nyheten om den sålunda inrättade stiftelsen  via 
andra tidningar runtom i landet.2 Anne Charlotte Lefflers  nekrolog, som publi-
cerades en vecka efter  begravningen, bidrog givetvis till att ytterligare underblåsa 
det mediala intresset för  den vetenskaplige välgöraren och den verksamhet som 
fortfarande  befann  sig i sin linda. 

Möjligen återfanns  bland de sex sörjande begravningsdeltagarna merparten av 
den styrelse, som blivit personligt utsedd att förvalta  den efterlämnade  förmö-
genheten och förverldiga  den just avlidnes visioner.3 Redan ett par veckor senare 
ägde det första  styrelsemötet rum. Där beslutades bland annat, helt i enlighet 
med donatorns uttrycldiga önskan, att ett första  resestipendium skulle tilldelas 
Knut Wicksell för  socialvetenskapliga studier utomlands.4 Därmed började idé-
erna i det varsamt formulerade  testamentet att omsättas i praktiska resultat. 

96 



Det hela kan ge intryck av en närmast självgående process, där Viktor Loréns 
visioner förverkligades  mer eller mindre av egen kraft.  Betraktad på detta sätt 
framstår  Lorénska stiftelsens  styrelse som ett enkelt och relativt ointressant mel-
lanled i övergången från  intention till praktiskt förverkligande;  de fem  ledamö-
ternas funktioner  begränsas till att administrera pengar och verkställa planer 
enligt redan uppgjorda riktlinjer. Detta skulle i så fall  motivera styrelsen en väl-
förtjänt  undanskymd plats i denna berättelses bakgrund. 

Men mellan idé och praktik råder sällan ett direkt och oproblematiskt sam-
band, än mindre så när det som här handlar om flera  inblandade personer. Sam-
hällsvetenskapernas historia är inte enbart historien om de elaborerade teorierna, 
operationaliserade i form  av systematiska undersökningar och presenterade i 
vackert inbundna forskningsrapporter.  Vetenskapens vardag är på en gång både 
"gråare" och mer nyansrik. Den process som förbinder  idé och praktik, teori och 
empiri, vision och faktiska  resultat innehåller alltid en rad oumbärliga mellanled, 
oförverkligade  alternativ och ett nätverk av aktörer och tillgängliga resurser.5 

Om Viktor Loréns testamente kan liknas vid "input" i ett flödesschema,  där 
"output" motsvaras av den faktiska  forskning  som kom att bedrivas i Lorénska 
stiftelsens  regi, framstår  mellanledet, för  att tala med den franske  vetenskapsso-
ciologen Bruno Latour, som en av de "svarta lådor" vilka är särskilt intressanta att 
vetenskapshistoriskt öppna och kritiskt granska.6 Med ett dylikt betraktelsesätt, 
vilket tar fasta  på den vetenskapliga kunskapsproduktionens ofta  dolda förutsätt-
ningar, framträder  den femhövdade  styrelsen tvärtom som en centralt positione-
rad kollektiv aktör, förankrad  i ett intellektuellt kontaktnät med bestämd social 
och geografisk  utbredning, vars aktiviteter, överväganden och beslut var direkt 
avgörande för  Lorénska stiftelsens  verksamheter, ja, faktiskt  till och med för  dess 
tillkomst och fortlevnad,  likaväl som för  den tidiga svenska socialvetenskapens 
etablering. 

Viktor Loréns idéer behövde kort sagt uttolkas - i flera  led - för  att kunna 
praktiskt tillämpas i varje konkret situation. Vid flera  tillfällen  krävdes aktiva 
insatser av styrelsemedlemmarna för  att realisera tänkbara möjligheter. Omgiv-
ningen satte ibland upp oförutsedda  hinder på vägen från  idé till förverkligande. 
Dessa hinder övervanns emellertid genom att styrelsen med samma omgivnings 
hjälp aktiverade och mobiliserade nödvändiga resurser. Därtill krävdes ett slags 
legitimeringsarbete för  att offentligt  och publikt sanktionera dessa uttolkningar. 
På sin väg genom den "svarta lådan" blev de ursprungliga tankarna, uttryckt med 
den polske kunskapssociologen Ludwik Flecks ord, "avslipade, omformade,  för-
stärkta eller försvagade". 7 Och det var i första  hand den femhövdade  styrelsen 
som stod för  denna kognitiva filtrering.  I denna process impregnerades, skulle 

97 



man kunna säga, besluten och aktiviteterna - medvetet och omedvetet - av sty-
relsens samlade erfarenheter,  intressen och kontakter samt dess förenande  - men 
ofta  outtalade - synsätt och ideal. 

Redan Anne Charlotte Lefflers  nekrolog kan i detta sammanhang läsas som en 
sådan betydelsebärande uttolkning. Ett senare och mer formellt  led i samma fil-
treringsprocess utgjordes av de stadgar som efterhand  upprättades och trycktes. 
Och det var med hänvisning till dessa kollektiva uttolkningar som inkomna 
ansökningar antingen beviljades eller avslogs. I de fem  styrelsemedlemmarnas 
händer låg med andra ord en rad beslut, vilka på ett avgörande sätt bestämde vad 
som i enlighet med Viktor Loréns intentioner skulle betraktas som "vetenskap-
ligt", och vad som inte skulle det. I denna allt annat än självgående process från 
idé till praktik var Loréns inflytande  med andra ord begränsat, hans makt över 
andras uttolkningar av hans egna tankar mindre än man i förstone  kan tro. 
Lorénska stiftelsens  verksamheter bör därför  betraktas, inte som en direkt till— 
lämpning av Loréns efterlämnade  testamente, utan som resultat av konkreta 
handlingar grundade på uttolkningar i flera  led av de idéer som fanns  uttryckta 
där. Styrelsen framstår  däremot som en i förhållande  till Lorén relativt självstän-
dig kollektiv aktör, vars autonoma karaktär understryks inte minst av det enkla 
faktum  att den av Viktor Lorén utsedda styrelsen till sin sammansättning 
genomgick betydande förändringar  över tid. 

På så sätt kan förhållandet  mellan Viktor Lorén och det femhövdade  styrelse-
kollektivet förenklat  liknas vid arbetsdelningen mellan en manusförfattare  och en 
regissör. Det var styrelsen som utarbetade verksamhetens grundkonception uti-
från  en övergripande tolkning av Loréns "manuskript". Det var också styrelsen 
som stod för  den socialvetenskapliga kunskapsproduktionens "iscensättning" 
med allt vad det innebar av samordning och styrning av tekniska och "artistiska" 
resurser. Med samma dramaturgiska terminologi kan man med den amerikanske 
antropologen Erving Goffman  uttrycka det som att vi här inte enbart är intresse-
rade av vad som utspelade sig på socialvetenskapens "scen", utan lika mycket av 
förarbetet  och skeendet bakom kulisserna, där styrelsen med dess nätverk förtjä-
nar mer än ett omnämnande i medarbetarförteckningen. 8 Oavsett bildspråk kan 
vi närmast självklart konstatera att all forskning  kräver ekonomisk finansiering. 9 

Och det är, anser jag, genom att ta dessa "självklarheter" på allvar som det blir 
intressant att närmare granska förutsättningarna  bakom de verksamheter och den 
undersökningspraktik som kom att bedrivas i Lorénska stiftelsens  regi, så som de 
bestämdes och begränsades redan genom styrelsens sammansättning och inrikt-
ning. 
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Idé och praktik 
Att förverkligandet  av Viktor Loréns idéer till praktiska resultat inte utgjorde 
någon enkel process, var något de fem  styrelseledamöterna tidigt blev införstådda 
med. Det medialt uppmärksammade och i medvind inledda styrelsearbetet hej-
dades nämligen redan en månad efter  Loréns bortgång av ett besvärligt hinder. 
En "affär"  började utvecklas kring Viktor Loréns donation. Styrelsebeslutet att 
tilldela Knut Wicksell resemedel frös  inne och styrelsen ställdes inför  en första 
konkret prövning. Först sedan detta hinder hade övervunnits skulle styrelsen 
kunna koncentrera sig på den egentliga uppgiften,  att verka för  främjandet  av 
socialvetenskapliga ändamål. 

Motståndet kom från  ett inte helt oväntat håll. Redan under Viktors Loréns 
livstid hade hans förre  förmyndare,  J.E. Lundgren, sökt sätta stopp för  testa-
mentsplanerna, och nu efter  hans död vägrade hans släktingar under lång tid att 
godkänna testamentet.10 Det skulle dröja över ett år innan fondens  styrelse nåd-
de en förlikning  med Loréns släktingar. Även denna händelse uppmärksamma-
des i den samtida pressen. Under rubriken "Lorénska donationen. En märldig 
rättegång" kunde man läsa att godsägaren John Edgren, make till Viktors halv-
syster Elise, stämt hela styrelsen inför  Göteborgs rådhusrätt och krävt att testa-
mentet "måtte upphävas". Såsom skäl anförde  John Edgren, "att det till hans 
kännedom kommit åtskilliga omständigheter, som gifva  vid handen att Lorén, då 
testamentet upprättades, hvarken varit vid sundt och fullt  förstånd  eller handlat 
frivilligt."  Anne Charlotte Leffler  klippte ur notisen och skickade den till vännen 
Adam Hauch med kommentaren att Loréns halvsyster och hennes make ville 
orsaka skandal, "ty att vinna något kan man omöjligt hoppas."11 

När rättegångsdagen närmade sig verkade de flesta  tidningar övertygade om 
att den femhövdade  styrelsen skulle gå segrande ur målet. Det råder ingen tvekan 
om var sympatierna låg. Social-Demokraten  meddelade sålunda under rubriken 
"Mycket vill ha mer" att Loréns "vackra afsigt"  hade korsats av en svåger, "hvil-
ken ehuru sjelf  mycket förmögen  vill lägga beslag på penningarne för  egen räk-
ning [...], derför  att han [Lorén] icke gaf  sina pengar åt sin rike svåger utan åt 
den vetenskapliga forskningen  för  lösningen af  mensklighetens vigtigaste fråga". 
Men, som Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning  uttrycker det, "de personer, som 
bevitnat Loréns testamente, så väl som framstående  läkare, som skött Lorén, [lär] 
kunna intyga, att han varit vid fullt  förstånd  och handlat fullt  frivilligt,  då testa-
mentet uppsattes."12 

Målet ägde rum den 21 april 1887.13 Utgången var positiv för  Lorénska stiftel-
sens del. Tack vare en samlad insats från  de inflytelserika  styrelseledamöternas 
sida kunde Johan Leffler  i juni äntligen meddela Gösta Mittag-Leffler  att en 

99 



"förlikning  med Loréns svåger blifvit  träffad". 14 Möjligen hade stiftelsens  goda 
anseende naggats en aning i kanten, men i det stora hela förblev  det ändå oför-
stört. Desto hårdare drabbades då själva fonden  vilken beskärdes med en fjärde-
del.15 Svårare att uppskatta är värdet av den förnyade  publicitet vilken bidrog till 
att ytterligare sprida kännedom om stiftelsens  existens och ändamål. Efter  denna 
oönskade fördröjning  kunde styrelsen börja ägna sig åt att omsätta idéerna i 
praktisk handling. 

En av de första  uppgifterna  som styrelsen ställdes inför  bestod i att uttolka, 
precisera och formalisera  Viktor Loréns testamente. Det hade ännu inte upprät-
tats några stadgar för  stiftelsen.  Stadgarnas funktion  var att mer formellt  reglera 
riktlinjerna för  styrelsens arbete. Den interna styrelsediskussionen med de avväg-
ningar, beaktanden och kompromisser som ledde fram  till stadgarnas slutliga 
utformning  är inte möjlig att direkt följa  eller "lyssna av", eftersom  vi inte äger 
tillträde till de protokollförda  diskussionsmötena. Det konkreta resultatet av det 
samlade styrelsekollektivets insatser och överväganden, Stadgar för  Lorénska stif-
telsen för  befrämjande  af  socialvetenskaper som efterhand  upprättades och trycktes 
1888, finns  emellertid bevarat.16 Därutöver har vi tillgång till ytterligare ett doku-
ment som åtminstone delvis fyller  luckan i den uttolkningsprocess som kan sägas 
börja med Viktor Loréns testamente och sluta med de tryckta stadgarna. Jag syf-
tar på Anne Charlotte Lefflers  utförliga  och innehållsrika nekrolog över Viktor 
Lorén. 

I nekrologen berättade Anne Charlotte Leffler  mer utförligt  än vad som hade 
gjorts någon annanstans om Viktor Loréns personlighet och stiftelsens  tänkta 
inriktning. Därigenom förstärktes  intrycket av det storslagna och genomtänkta 
med Viktor Loréns donation. Samtidigt bidrog hon aktivt till att skapa och för-
medla en bild till allmänheten, vilken stämde överens med styrelsens intressen. 
Av nekrologen framgår  också att styrelsen mottagit ytterligare ett viktigt doku-
ment, bredvid testamentet, vilket emellertid inte finns  bevarat, nämligen "En 
plan för  institutets verksamhet" som Lorén hade överlämnat personligen till sty-
relsen.17 Anne Charlotte Lefflers  nekrolog kan därför  utläsas som en offentlig-
gjord uttolkning av den tänkta stiftelsens  syfte  och inriktning baserad på tre olika 
källor: testamentet, den informella  "verksamhetsplanen" och Viktor Loréns egna 
muntliga utsagor. Att dessa källor kunde säga delvis olika saker framgår  bland 
annat av frågan  om fondens  livslängd. Enligt testamentet skulle pengarna förbru-
kas "inom en tid af  femtio  år.18 Men till styrelsen uppgav Lorén muntligen, 
enligt Anne Charlotte Leffler:  "Ni bören hälst göra af  med altihop under er lifs-
tid".19 Läst på detta sätt blir nekrologen betydelsebärande, samtidigt som den 
förstås  säger något om Anne Charlotte Lefflers  position och centrala roll inom 
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styrelsen. Och med facit  i handen kan vi konstatera att Lorénska stiftelsens  livs-
längd skulle stämma bättre överens med Lefflers  uttolkning än med den som sti-
pulerades i testamentet. 

I nekrologen betonade Anne Charlotte Leffler  vidare att det var karakteristiskt 
för  Viktor Lorén att ordalydelsen i testamentet var så allmänt hållen och fri  från 
detaljbestämmelser, "att han gifvit  hela sin förmögenhet  utan inskränkningar och 
förbehåll  åt ett enda mål". Den omnämnda "planen för  institutets verksamhet" 
hade därför  överlämnats till styrelsen med det uttryckliga tillägget att denna inte 
skulle uppfattas  som bindande, endast antydande. Det var med andra ord upp 
till styrelsen att göra det bästa av situationen. Denna styrelsens oberoende roll 
betonades av Anne Charlotte Leffler: 

Den uppgift  han [Lorén] stält är oändligt svår, sväfvande  och omfattande  på samma 
gång. Den är liksom hela arten af  hans intellektuella begåfning,  storslagen och djerf  men 
på samma gång något famlande  och formlös.  Han öfverlemnade  åt andra [dvs. styrelsen] 
och åt framtiden  att utarbeta, hvad han dunkelt drömt och sett i stora syner.20 

Arrangemanget byggde, menar Leffler,  på förtroende  och på de fem  utvalda per-
sonernas ansvarskänsla. Av samma skäl ville Lorén inte skänka pengarna till 
någon befintlig  institution, eftersom  både det ursprungliga syftet  och det person-
liga ansvaret lätt trubbades av i stora anonyma institutioner. Istället var det vik-
tigt med en styrelse som kunde verka smidigt och effektivt,  med motiveringen att 
frågan  krävde en snar lösning: "Att handla raskt och stort- det var hans önskan." 

Om stiftelsens  önskvärda verksamhetsinriktning skrev Anne Charlotte Leffler 
en central passage, vilken samtidigt kan läsas som något av en programförklaring: 

Vid studiet af  samhällsvetenskapen kände han [Lorén] sjelf  ständigt bristen på ett fast, 
materiellt underlag, på fakta  - något, hvarpå naturvetenskapen i vår tid är så rik, men 
som fattas  inom den vetenskap, som sysselsätter sig med menniskan som samhällsmed-
lem. Utan en fullständig  yrkesstatistik, utan noggranna undersökningar inom industriens 
och jordbrukets områden om råmaterialets, arbetets och kapitalets inbördes värde o. d. är 
det ej möjligt att med säkerhet veta, hvar roten till den nuvarande dåliga ekonomiska 
ställningen är att söka, ännu mindre hur det onda skall kunna häfvas.  Men till dylika 
undersökningar behöfs  mycket pengar och härtill är donationen främst  ämnad. Men 
älven till att genom föreläsningar  - icke populära, icke agitatoriska och icke i något partis 
tjenst, utan strängt vetenskapliga - genom utgifvande  af  skrifter  och genom stipendier åt 
begåfvade  unga män, som på allvar vilja studera dessa ämnen, söka väcka intresse för  de 
sociala frågorna  få  penningarna användas. Uttryckligt och ofta  framhöll  han, att han ej 
ville göra propaganda för  någon af  de nu herskande vetenskapliga skolorna, emedan han 
ansåg dem alla till en viss grad bygga sina teorier i luften,  så länge det faktiska  materialet 
ännu är så outredt.21 
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Så här preciserat och detaljerat formulerades  Lorénska stiftelsens  syfte  inte någon 
annanstans offentligt.  Anne Charlotte Lefflers  uttolkning var långtgående. Vad 
som uttrycks här är en kunskapssyn som är tydligt naturvetenskapligt orienterad. 
Fakta, statistik, kvantifierbarhet,  empiri, noggrannhet, fullständighet  utgör alla 
ledord inom det positivistiska kunskapsideal som anas bakom uttalandet. Samti-
digt måste vi konstatera att denna kunskapssyn inte direkt återspeglar Viktor 
Loréns egna idéer och vetenskapliga visioner, så som vi just lärt känna dem. Även 
påståendet att han "uttryckligt och ofta"  skulle ha tagit avstånd från  de "nu her-
skande vetenskapliga skolorna" är något som bör relativiseras och ifrågasättas, 
mot bakgrund av det förra  kapitlet. 

Det formella  slutsteget i denna uttolkningsprocess kan således sägas utgöras av 
de stadgar som efterhand  upprättades och trycktes. Dessa var på en gång mer all-
mänt hållna än exempelvis Anne Charlottes Leffler  nekrolog och mer detaljerade 
med avseende på den interna funktionsuppdelningen  inom styrelsen. Häri befäs-
tes riktlinjerna för  verksamheten och styrelsearbetet så formellt  och precist som 
det var möjligt och önskvärt. I testamentet hade den övergripande målsättningen 
presenterats. Stadgarna var till för  att konkretisera denna målsättning och ange 
på vilket sätt den skulle uppfyllas.  Den inledande paraplyparagrafen  är i princip 
en upprepning av vad som står i testamentet. De fyra  urskiljbara delsyftena 
nämns där och särskilt de två första  betonas: "Den till stiftelsen  hörande 'fonden 
för  befrämjande  af  socialvetenskaper' har till uppgift  att [a] understödja rent 
vetenskapliga forskningar  och [b] specielt utredande af  den sociala frågan,  men 
därjämte att [c] sprida allmännare kännedom om socialvetenskaperna och [d] 
vinna dugliga krafter  för  deras tjänst."22 Av de följande  paragraferna  framgår  att 
styrelsearbetet följde  reguljär föreningspraxis  och att de yttre arbetsformerna  var 
formellt  och tydligt reglerade. Tre funktioner  preciseras: ordförandens,  sekretera-
rens och bibliotekariens.23 Däremot säger de inget om vem som gjorde vad eller 
hur styrelsearbetet fungerade  i praktiken. För att ta reda på mer om det måste vi 
vända oss till de människor som befolkade  denna organisation och såg till att den 
resulterade i något mer än bara formella  dokument. 

Tankekollektiv och tankestil 
De fem  av Viktor Lorén personligt utvalda styrelsemedlemmarna har redan pas-
serat revy: Anne Charlotte Leffler,  Johan Leffler,  David Davidson, Sonja Kova-
levsky och Axel ICey. Några har vi lärt känna lite bättre än andra. Den fråga  vi nu 
måste ställa är: Vad förenade  dessa personer, med deras sinsemellan olikartade 
bakgrunder, erfarenheter,  intressen och synsätt? På vilka grunder valdes de in i 
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styrelsen? Hur skall deras roll i Lorénska stiftelsens  arbete förstås?  Och hur skall 
detta femhövdade  kollektiv lämpligen porträtteras? 

En första  hjälp att ringa in denna grupp människor och peka ut deras veten-
skapshistoriska betydelse erbjuder Ludwik Fleck, vars kunskapssociologiska syn-
sätt kretsar kring de två nyckelbegreppen "tankekollektiv" och "tankestil". Flecks 
grundtanke är att all kunskap är socialt baserad, och därmed också historiskt för-
änderlig. Tänkandet bör därför  i likhet med språket betraktas som en mellan-
mänsldig process, vilken alltid förutsätter  flera  personers inblandning, det vill 
säga en social gemenskap, en grupp eller, som Fleck kallar det, ett "tankekollek-
tiv". Inom dessa kollektiv utvecklas med tiden alltid ett visst samförstånd,  baserat 
på intellektuellt utbyte och gemensamma erfarenheter.  Problem börjar uppfattas 
och definieras  på ett likartat sätt; vissa omdömen, metoder och lösningsförslag 
framstår  som särskilt adekvata; en för  gruppen karakteristisk "tankestil" uppstår. 
Flecks poäng är att denna gemensamt producerade tankestil är överindividuell. 
Det förenande  tänkandet och synsättet kan så att säga inte reduceras till de 
enskilda medlemmarna, utan måste förstås  som resultatet av en kollektiv tanke-
process. Det är med andra ord tankestilen som förser  det enskilda tänkandet och 
vetandet med en kontext, ett meningssammanhang, och det är samtidigt den 
som styr seendet och sätter gränserna för  varje uttalande om den objektiva verk-
ligheten.24 

Jag menar att Lorénska stiftelsens  femhövdade  styrelse väl låter sig förstås  som 
ett tankekollektiv, eller rättare sagt: som den problemformulerande  kärnan i ett 
tankekollektiv, där även de personer måste sägas ingå som på det ena eller andra 
sättet kom att knytas till Lorénska stiftelsens  arbete. Därmed blir det också intres-
sant att försöka  ringa in och närmare precisera tankestilen, dess innehåll och rikt-
ning. Styrelsen framstår  med andra ord som en inre krets i den vidare intellektuel-
la gemenskap vilken bar upp den - ofta  diffust  artikulerade men ändå socialt, kul-
turellt och politiskt laddade - tankestil, inom vilken den socialvetenskapliga kun-
skapen producerades och gavs en mening. Det var efter  dessa kognitiva ramar som 
de socialvetenskapligt verksamma stipendiaterna hade att rätta sig. 

En viktig uppgift  blir därför  att uppmärksamma de förenande  dragen i denna 
gruppbildnings sociala, politiska och kulturella hemmahörighet. Därmed inte 
sagt att de särskiljande dragen är ointressanta. Tvärtom. För det är ju så att de 
flesta  människor i det vardagliga livet ingår i och rör sig mellan flera  olika grup-
per eller tankekollektiv. Anne Charlotte Leffler,  för  att ta ett exempel, var delak-
tig i många olika sociala och intellektuella gemenskaper, och det är givet att hen-
nes tänkande, hennes värderingar och synsätt inte låter sig reduceras till Lorénska 
stiftelsens  tankestil. Istället bar hon på samma sätt som de övriga styrelseledamö-
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terna med sig sina tidigare erfarenheter,  kontakter och idéer in i styrelsearbetet. 
Men när hon, menar jag, väl agerade i' någon lorénsk angelägenhet gjorde hon 
detta trots allt primärt i egenskap av styrelseledamot och inom ramen för  den i 
gruppen fostrade  tankestilen. De enskilda individerna och tankekollektiven står i 
den meningen i ett slags dialektiskt förhållande  till varann. 

När det däremot gäller frågan  hur man mer konkret skall gå tillväga för  att 
porträttera ett tankekollektiv lämnar Fleck få  egentliga svar. "Individen kan", 
skriver han på ett ställe, "undersökas ur kollektivets synpunkt likaväl som 
omvänt, kollektivet ur individens".2' Mycket mer än så blir det inte. Man kan 
uttrycka det som att Fleck erbjuder en användbar tolkningsram, men få  metodo-
logiska riktlinjer. Desto mer att säga i denna fråga  har då Bruno Latour, vars bok 
Science in Action bär den talande undertiteln Hoiv tofollow  scientists and engineers 
through society}^ Användbart i detta avseende har jag också funnit  det tidsgeo-
grafiska  perspektiv som utvecklats av bland annat kulturgeografer  i Lund, med 
Torsten Hägerstrand i spetsen.27 Gemensamt för  Hägerstrand och Latour är att 
båda genom sina respektive ansatser pekar på de sociala nätverkens betydelse (vil-
ket de är långt ifrån  ensamma om) och betonar vikten av att rumsligt förankra 
dessa, samtidigt som de erbjuder - åtminstone som jag tolkar dem - konkreta 
riktlinjer för  hur dessa sammanslutningar kan studeras. Därigenom kompletterar 
de Flecks perspektiv på ett välbehövligt sätt. 

Grundprincipen i det tidsgeografiska  betraktelsesättet är enkel: Livet utspelar 
sig alltid i tid och rum. Om vi tänker oss en enskild person, vem som helst, kan vi 
med säkerhet säga en sak: personen i fråga  kan bara befinna  sig på en plats vid 
varje given tidpunkt. Om vi följer  personen i "tidrummet" och tänker oss att vi 
ritar ett streck efter  honom eller henne, kan vi säga att vi tecknar personens "lev-
nadsbana". Anlägger vi nu detta synsätt på de fem  styrelsemedlemmarna och 
tecknar deras individuella levnadsbanor i ett och samma tidrum så kan vi konsta-
tera att Anne Charlotte Lefflers,  Sonja Kovalevskys, Johan Lefflers,  David David-
sons och Axel Keys levnadsbanor skar varandra vid flera  tillfällen.  Dessa skär-
ningspunkter utgjordes bland annat av Lorénska stiftelsens  styrelsemöten. Om 
de fem  personerna träffades  samtidigt i något annat sammanhang är det också -
eller kanske till och med ännu mer - intressant. Likaså är det av intresse vilken 
form  levnadsbanorna antog i övrigt. Det vill säga: Vilken bakgrund hade de fem 
personerna? Vad gjorde de när de inte träffades?  Vilka andra personer umgicks de 
med? Tillsammmans bildar de fem  levnadsbanorna ett mönster, vilket kan liknas 
vid en spindelväv. Vid vissa punkter löper flera  trådar samman och generellt gäl-
ler att ju fler  trådar som löper samman, desto mer intressant blir noden eller 
knutpunkten i fråga. 
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Till de fem  levnadslinjerna kan vi nu lägga flera  andra. Personer som på olika 
sätt kom i kontakt med eller drog nytta av Lorénska stiftelsen  bör integreras i 
nätverket, liksom andra för  verksamheten betydelsefulla  aktörer. Därmed kom-
pliceras grundmönstret. Det sålunda utformade  nätverket kan sedan läggas över 
en tänkt karta som visar inte bara geografin  utan även samtidens politiska, socia-
la och ekonomiska landskap. Lorénska stiftelsens  styrelse inordnas därigenom i 
en politisk och social geografi,  där vissa personer, platser och idéer framstår  som 
viktigare än andra. På så sätt hjälper oss detta mönster eller nätverk att lokalisera 
styrelsens position, dess kontaktytor, dess sociala och geografiska  förankring  -
men även att ringa in tankestilens riktning. I den meningen fyller  nätverksmo-
dellen en viktig heuristisk funktion,  samtidigt som den, åtminstone i Latours 
tappning, konkret visar på den socialvetenskapliga kunskapsproduktionens insti-
tutionella inramning och infrastrukturella  förutsättningar.  Enligt Latour är det 
nämligen inom dessa nätverk som "vetenskapen" blir till; det är här den ges sin 
nödvändiga legitimitet och far  sitt understöd. Det är också genom nätverkets för-
greningar och kanaler som den sprids och tillämpas. Nätverkens utbredning och 
räckvidd är i den meningen avgörande för  de producerade resultatens förankring 
och emottagande. 

Lorénska stiftelsens  nätverk kommer därmed - utifrån  styrelsekollektivets 
sammanvävda levnadsbanor - att framstå  som den förmedlande  länken mellan å 
ena sidan ett vidare internationellt vetenskapligt nätverk och å den andra de 
enskilda levnadsbanor vilka utgörs av de praktiskt verksamma stipendiaterna. 
Med idéhistorikern Sverker Sörlin, som tillämpat och utvecklat Latours nätverks-
modell på ett svenskt vetenskapshistoriskt material, kan Lorénska stiftelsens  sty-
relses roll beskrivas som "mäklarens" eller "förmedlarens". 28 Ett annat uttryck för 
samma funktion  är engelskans gate-keeper vilket betonar den exkluderande funk-
tionen lika starkt som den inkluderande.29 Det var med andra ord genom styrel-
sens nätverk som de presumtiva stipendiaterna antingen anslöts eller nekades 
inträde till det "vetenskapliga" nätverket med dess tillhörande anseende, prestige 
och meritvärde (framtida  karriärmöjligheter, inträde i akademiska sällskap, 
finansiering  och maktinflytande).  I detta avseende är det givetvis viktigt att beak-
ta vilka uttalade och outtalade kriterier som låg till grund för  styrelsens beslut i 
varje enskilt fall.  Och det är främst  här Flecks tankestilsbegrepp kommer till 
användning. 

Uppgiften  är således att teckna en kollektivbiografi  av Lorénska stiftelsens 
femhövdade  styrelse. Uppfattad  som en kollektiv aktör - ett tankekollektiv med 
en bestämd tankestil - i ett socialt och geografiskt  nätverk, blir det av särskilt 
intresse att söka urskilja de gruppgemensamma dragen och ringa in styrelsens 
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"tankestil" samt kartlägga nätverkets utbredning, söka placera styrelsens plats 
inom detsamma och lokalisera dess kontaktytor. Mer konkret innebär detta att vi 
följer  de fem  styrelseledamöternas levnadslinjer, en i taget, i minibiografisk  form. 
Därefter  görs försök  att ringa in de gemensamma nämnarna och precisera tanke-
stilens riktning inom det socialt, politiskt och intellektuellt laddade tidrummet. 
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Styrelsens centralgestalt: Anne Charlotte Leffler 
Redan det faktum  att det är relativt lätt att 
finna  biografiska  uppgifter  om de fem  sty-
relsemedlemmarna säger något om deras 
ställning i samtiden. Anne Charlotte Leff-
ler (1849-1892) är troligen mest känd som 
författare,  dramatiker och ett av det 
moderna litterära genombrottets ledande 
namn. Det är också främst  i de egenskaper-
na som hon uppmärksammats i tidigare 
forskning. 30 Mindre belyst är hennes roll i 
den stiftelse  vars syfte  var att främja  social-
vetenskaplig forskning.  Att en författare 
skulle ha något att bidra med i detta sam-
manhang kan förvåna  dagens läsare. En 
sådan förvåning  bottnar emellertid i en 
historisk hemmablindhet, vilken bortser 
från  1800-talets nära kontakter mellan 
skönlitteratur och social kunskapsbildning. 

Den främsta  förklaringen  till Anne 
Charlotte Lefflers  styrelsemedlemskap står 
emellertid att finna  på ett mer personligt 
plan. Hon hade under årens lopp fört  en 
fortlöpande  diskussion med Viktor Lorén 
om den sociala frågan.  Leffler  var också den som bäst kände till Loréns intentio-
ner med stiftelsen.  Eftersom  Lorén tillbringat lång tid utomlands var han väl för-
trogen med den internationella forskningen  på området. Den svenska miljön 
kände han däremot inte till lika väl. Men det gjorde Leffler.  Bosatt i Stockholm 
var hon en av 1880-talets intellektuellt ledande personer med ett rikt kontaktnät 
inom de akademiska och radikala kretsar som dominerade stora delar av det 
svenska kulturlivet. Det kände Lorén till och det var anledningen till att han råd-

Anne Charlotte Leffler. 
K A L L A : K U N G L . B I B L I O T E K E T 
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frågade  henne angående styrelsens sammansättning. Själv var hon en given kan-
didat i styrelsen, där hon tidigt kom att framstå  som Lorénska stiftelsens  central-
gestalt och samordnare. 

Genom sitt författarskap  hade hon tidigt kommit i kontakt med tidens litterä-
ra strömningar, vilka förespråkade  ett starkare socialt engagemang och i många 
fall  var tydligt scientistiskt färgade.  Redan på 1860-talet började hon ta intryck av 
Ibsen och den norska genombrottslitteraturen. Sitt eget genombrott fick  hon 
med dramat Skådespelerskan  (1873), vilket handlade om en begåvad kvinna vars 
äktenskap med en kälkborgerlig man hindrade hennes utveckling. Den inne-
hållsliga anknytningen till kvinnofrågan  var här lika tidstypisk som valet av form, 
ett psykologiskt karaktärsdrama med stark fokusering  på en personlighetskarak-
tärs daning.31 Omkring år 1880, inspirerad av Strindbergs Röda rummet, den 
franska  naturalismen och Georg Brändes litteraturpolitiska program, radikalise-
rades Lefflers  samhällssyn. Nu ville hon, förldarade  hon, "studera lifvet  så troget 
som möjligt och ej skildra annat än hvad jag med egna ögon iakttagit".32 Denna 
programförldaring  låg i linje med de internationella tendenserna att "förveten-
skapliga" litteraturen. Och den mest passande formen  för  detta syfte  var den rea-
listiska novellen där man, enligt Leffler,  "ej behöver bindas av några konventio-
nella formregler  utan kan följa  livet så troget man vill".33 Med novellsamlingarna 
Ur  lifvet  (1882-93), vilka hon började arbeta med vid denna tid, ville hon "avslöja 
samhällets falskhet  och fördomar"  och med dramat Sanna kvinnor ville hon 
väcka strid.34 Det var mot bakgrund av denna litterära utveckling som den kon-
servative akademiledamoten Carl David af  Wirsén placerade in Anne Charlotte 
Leffler  bland landets yngre realistiska författare. 35 

Intresset för  de sociala frågorna  begränsades emellertid ingalunda till det litterä-
ra området. På hösten 1879 beställde dåvarande redaktören för  Ny  Illustrerad  Tid-
ning, Ernst Beckman, "en psykologisk undersökning" av den tyske socialisten 
Ferdinand Lassalle för  tidningens räkning.36 Det blev en hel artikelserie. Uppen-
bart fascinerad  av Lassalles "starkt utmejslade personlighet" inleder Anne Charlot-
te Leffler  den första  artikeln med konstaterandet - och med illa dold beundran -
att denne handlingskraftige  och viljestarke man störtade sig "sjelfmant  i döden, 
med uppoffring  af  sina grundsatser, hela sin djerfva  ärelystnad, sitt anseende inför 
efterverlden."  Lassalie var enligt Leffler  en man som vigde sitt liv åt en helig sak, 
"åt folkets  sak", utan att för  den delen förakta  pengarnas betydelse. Hade han haft 
en stor fömögenhet  skulle han, citerar Leffler  ett av Lassalles egna brev, "därige-
nom kunnat mäktigt befrämja  mina stora vetenskapliga, konstnärliga och framför 
allt, politiska syften". 37 Det var också - bör nämnas - vid denna tidpunkt som 
Anne Charlotte Lefflers  korrespondens med Viktor Lorén intensifierades. 
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Anne Charlotte Lefflers  sociala kontaktytor var många. "[H]ennes stora fram-
gångar som författarinna  tillförsäkrade  henne en rangplats vart hon kom", kon-
staterar det samtida ögonvittnet Gurli Linder i sin skrift  om de sociala umgänges-
formerna  inom Stockholms kulturella etablissemang.38 Lefflers  hem fungerade 
ofta  som samlingsplats och debattcentrum för  huvudstadens litteratörer och kul-
turradikaler, med besök av samtida celebriteter som Henrik Ibsen och Viktor 
Rydberg. Tillsammans med bröderna Gustaf  och Karl af  Geijerstam, Oscar 
Levertin, Axel Lundegård, Hellen Lindgren och Georg Nordensvan räknades 
Anne Charlotte Leffler  till kärnan i Det Unga Sverige, vilka hade som ett av sina 
viktigaste fora  tidningen med det tidstypiska namnet Revy i literära och sociala 
frågor.  Inom denna krets brukade August Strindberg och Anne Charlotte Leffler 
på grund av sin ålder, enligt hennes egen karakteristik, betraktas som "Pappa och 
Mamma" för  de "litterära gossarna".39 

Från mitten av 1880-talet och något decennium framöver  — en period då, 
enligt Linder, "allt mellan himmel och jord sattes under debatt" — bildades i 
Stockholm flera  semi-offentliga  och semi-formella  samkväm och klubbliknande 
sammanslutningar.40 Dessa sällskapsbildningar var ofta  av privat karaktär, base-
rade på personliga vänskapsband, samtidigt som de motiverades med vidare 
intellektuella ambitioner, ibland formulerade  i något programförklaringsliknan-
de dokument, andra gånger organiserade i form  av protokollförda  möten. Bland 
dessa kan nämnas den så kallade "Svältringen", Nya Idun och Heimdall. Anne 
Charlotte Leffler  var med i alla tre. Slående är att det samlade antalet medlem-
mar i dessa sammanslutningar var relativt begränsat; det rörde sig om en urskilj-
bar grupp aktiva individer tillhörande ungefär  samma sociala skikt, vilka sam-
manträffade  vid olika tidpunkter, på olika platser och under olika förenings-
namn. 

"Svältringen" uppstod år 1884 sedan Anne Charlotte Leffler  tillsammans med 
vännerna och författarkollegorna  Alfhild  Agrell, Amanda Kerfstedt  och Ernst 
Lundqvist, börjat ge mottagningar vilka efterhand  kom att spela en central roll i 
Stockholms umgängesliv. Inledningsvis träffades  de fyra  i sina respektive hem 
med enbart te och smörgås. Därav namnet. Sedermera vidgades kretsen och Leff-
lers hem blev allt oftare  mötesplatsen. Det Unga Sveriges medlemmar var där, 
liksom Sonja Kovalevsky och Amélie Wikström. Ellen Key, som också tillhörde 
den trogna skaran, försökte  i efterhand  fånga  den anda och den umgängesform 
som präglade dessa sällskapsaftnar: 

Där tindrade hos de nya idéernas anhängare en glad känsla af  kamratskap i en stor, ung-
domligt troende strävan att skapa mer sanning och lycka i världen; där förekommo  lifli-
ga samtal om dramatiska, litterära och konstnärliga ämnen; då och då en uppläsning af 
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någon novell eller dikt. Rundt om på bordet låg en riklig mängd ny, isynnerhet nordisk, 
litteratur, hvilken gaf  uppslag till tankeutbyten.41 

En annan, något mer organiserad, mötesplats vid samma tid erbjöd Nya Idun. I 
likhet med det "gamla" Idun, stiftat  av Axel Key och Harald Wieselgren, samlade 
sällskapet vetenskapsmän, författare  och konstnärer från  ena könet, men i mot-
sats till den äldre kretsen vände sig Nya Idun enbart till kvinnor. Bakom sam-
manslutningen stod professorskan  Calla Curman, textilkonstnären Hanna 
Winge samt fröknarna  doktor Ellen Fries, Ellen Key och Amelie Wikström. För-
hoppningen var "att sällskapet [...] måtte bliva ett medel till närmare samman-
slutning och rikare andligt utbyte emellan bildade kvinnor med olika verksam-
het, begåvning och intressen, men med gemensam kärlek till framåtskridande 
och utveckling".42 Bland de övriga femton  medlemmarna märktes författarin-
norna Leffler,  Kovalevsky, Agrell, Kerfstedt  och Mathilda Roos. Vid de proto-
kollförda  samkvämen hölls föredrag,  där litterära estetiska ämnen samsades med 
sociala frågor.  Bland de senare föredragen  kan nämnas "Den tyska katedersocia-
lismen" och "Undersökning om vårt lands arbeterskeförhållanden". 43 

Av klubbliknande karaktär var även det "familjesamlcväm"  som instiftades  vin-
tern 1887 av paret professor  Curt Wallis och Hanna Palme von Born. Syftet  var 
att åstadkomma en sammanslutning till nytta och nöje för  intellektuellt intresse-
rade personer. Föredrag varvades här med supé, musikunderhållning och säll-
skapligt samkväm i lagoma portioner. Sammankomsterna gavs sedan det mytiska 
namnet Heimdall, "enär denne gud enligt sagan var son av nio mör, och detta 
sällskaps origin främst  var att tillskriva damerna Palme, Gyldén, Curman, 
Edgren-Leffler,  Kovalevsky m.fl" 4 4 Trots detta - och i enlighet med tidens köns-
rollsmönster - var det professor  Wallis som fick  agera ordförande  medan fru  Pal-
me fungerade  som sekreterare. Att det inte direkt handlade om några små intima 
tillställningar framgår  av det första  "samkvämet", som ägde rum i februari  1887 
och fyllde  lilla salen på Hotell Rydberg. Den första  medlemsförteckningen  upp-
tog ett sextiotal familjer  och ringar faktiskt  ganska väl in det - trots allt numerärt 
och socialt begränsade - personnätverk inom vilket Lorénska stiftelsens  styrelse 
hämtade både sina medlemmar och stora delar av sitt sociala understöd och för-
troendekapital.45 Här, utanför  det imaginära styrelserummet, odlade Lorénska 
stiftelsen  ett ömsesidigt utbyte i form  av vänskapsband, tjänster och gentjänster i 
semi-offentlig  form,  som var av stor praktisk betydelse för  de beslut vilka fattades 
innanför  samma styrelserums väggar. 

Anne Charlotte Lefflers  kontaktnät var emellertid inte begränsat till Sverige. 
Under årens lopp genomförde  hon flera  resor, både kortare och längre sådana. 
Till den förra  kategorin kan räknas resan till Danmark sommaren 1882, vilken 
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hon hoppades skulle bringa henne i kontakt med "Kjelland, Brändes och alla 
dessa venstermän, med hvilka jag dock har så mycket gemensamt ehuru jag inga-
lunda i allo delar deras lifsåskådning". 46 Pengar till resan fxclc  hon låna av Viktor 
Lorén.47 Resan kan ses som en förövning  till de längre resor till Tysldand, Eng-
land och Frankrike vilka hon företog  ett par år senare. I Tysldand lärde hon kän-
na socialdemokraten Georg von Vollmar. I England träffade  hon Karl Marx' dot-
ter Eleanor, vars självuppoffrande  arbete i Londons slumkvarter gjorde stort 
intryck på henne, Annie Besant, med flera.  I Frankrike mötte hon Sonja Kova-
levskys syster Anjuta och Victor Jaclard samt deras gemensamma vän Petr Lav-
rov, ledare för  de emigrerade ryska socialisterna i Paris. I breven hem skrev Leffler 
stolt att hon vant sig "att umgås med folk  som suttit i fängelse". 48 

Det var vid denna tid som Anne Charlotte Leffler  påbörjade arbetet med det 
sociala tendensdramat Hur man gör godt. Där visade hon sympati för  den fram-
växande arbetarrörelsen och gav realistiska bilder av ett proletärhem. Stycket 
innebar en besk satir mot överldassens förljugna  "välgörenhet" och dess brist på 
verldig solidaritet med samhällets sämst ställda, dit bland annat de kvinnliga 
arbetarna hörde. Pjäsen refuserades  av Kungliga teatern på grund av arbetarfrå-
gan.49 Men dramat fick  beröm från  ett annat - mer oväntat - håll. Från Positi-
vistiska Samfundets  föreståndare  Anton Nyström fick  Leffler  i maj 1885 en offici-
ell skrivelse där han förldarade  att huvudscenerna hade höglästs inför  Samfundets 
styrelse, varefter  de hade enats kring utlåtandet att hon hade "upptagit de sociala 
frågorna  till konstnärlig framställning"  och därigenom åstadkommit "en lika så 
talangfull  estetisk produkt, full  af  lifliga  drag ur verkligheten och rörande händel-
ser inom hjertats område, som en för  alla helsosam maning till dygd, ädelmod 
och rättvisa."50 

Som författare  och dramatiker var Anne Charlotte Leffler  väl insatt och enga-
gerad i tidens sociala frågor.  Hennes sociala kontakter med tidens framstående 
och etablerade kretsar i huvudstaden var omfattande,  och genom sina resor hade 
dessa kontaktytor även en tydlig internationell prägel. Denna inriktning, plus 
den omständigheten att hon var personligt bekant med Viktor Lorén och hans 
idéer, gjorde henne väl lämpad för  uppdraget som styrelseledamot i Lorénska 
stiftelsen.  Hennes arbete inom denna skulle emellertid bli kortvarigt. År 1888, ej 
lång tid efter  det att Lorénska stiftelsens  arbete kommit igång på allvar, reste 
Anne Charlotte Leffler  återigen utomlands, denna gång till Italien, där hon 
genom brodern Gösta träffade  en italiensk matematikprofessor,  Pasquale del Pez-
zo, hertig av Cajanello. Hon tog ut skilsmässa med maken Gustaf  Edgren, kon-
verterade till katolicismen, vigdes 1890 i Rom som duchessa di Cajanello och fick 
en son, bara för  att kort tid därefter  hastigt ryckas bort. På sätt och vis kan även 
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denna vändning i Anne Charlotte Lefflers  liv tillskrivas Viktor Lorén, eftersom 
han, enligt Ellen Key, "jämt manat på henne [Anne Charlotte], att fara  till Italien 
och att han gaf  henne pangar till resan i sitt testamente."'1 

En radikal fläkt  utifrån:  Sonja Kovalevsky 
Men Anne Charlotte Leffler  var inte den 
enda författaren  i stiftelsens  styrelse. Son-
ja Kovalevsky (1850-1891), född  Corvin-
Krukovskaja, som i juni 1884 formellt  till-
trädde sin professur  i högre matematisk 
analys vid Stockholms högskola, var även 
en framstående  författare.  I unga år hade 
hon av sin sex år äldre syster Anjuta intro-
ducerats i författarkretsarna  kring Fjodor 
Dostojevskij och hans tidskrift  Epocha i 
S:t Petersburg. Under en period livnärde 
hon sig som teaterrecensent och skribent i 
samma stad. Senare i livet utvecklade hon 
denna litterära ådra och skrev den själv-
biografiska  romanen Ur  ryska livet (1889). 
Och tillsammans med Anne Charlotte 
Leffler  skapade hon "parallelldramat" 
Kampen  för  lyckan (1887) med en egenar-
tad uppbyggnad och ett utopiskt inne-

håll. Kovalevskys litterära kvarlåtenskap publicerades postumt under titeln Vera 
Vorontzojf(i%<)x),  med ett företal  skrivet av Ellen Key.'2 

Anne Charlotte Leffler  och Sonja Kovalevsky hade över huvud taget mycket 
gemensamt. Som jämgamla kvinnor och nära väninnor följdes  de ofta  åt i 
huvudstadens sällskapsliv och delade naturligt många erfarenheter  och synsätt, 
vilka de tog med sig in i Lorénska stiftelsens  styrelsearbete. Och på ett mer ödes-
mättat plan kan man konstatera att båda gick ett tragiskt slut till mötes. Kovalev-
sky rycktes också bort i förtid,  ett år före  Leffler.  Samtidigt fanns  det förstås 
mycket som skilde de två väninnorna åt. Ofta  skildras de som två komplementä-
ra karaktärer. Enligt Gurli Linder framstod  Leffler  som nykter och kallt kritisk i 
jämförelse  med den eldfängda  ryskan: "Det brukades säga att hon [Anne Char-
lotte] var brödet och Sonja vinet i sällskapliga samkväm." Ellen Key framhåller 
på motsvarande sätt denna skillnad i temperament: "Det var alltid så som Anne 
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Charlotte berättade. Det kunde ha varit så som Sonja uppfattade  det — och det 
hade då varit intressantare."53 

Men det som framför  allt skilde de två åt var deras skilda bakgrunder och deras 
primära intresseområden. Sonja Kovalevsky var i första  hand matematiker, upp-
vuxen i ett Ryssland präglat av samhällsomvandling och nihilistiska ström-
ningar.54 Redan från  barnsben var hon en matematisk begåvning som mot alla 
odds och tack vare självstudier och privatundervisning - först  i hemmet utanför 
Moskva, sedan i S:t Petersburg och därefter  i Frankrike och Tysldand - lyckades 
göra karriär på ett av de mest traditionellt manliga ämnesområdena och avancera 
inom ett universitetssystem som i praktiken - genom institutionella uteslut-
ningsmekanismer - var stängt för  kvinnor. Sin biljett ut i Europa ordnade hon 
genom ett arrangerat skenäktenskap med paleontologen, blivande professorn  och 
Darwinöversättaren Vladimir Kovalevsky.55 Bistådd med personlig handledning 
av "den moderna analysens fader",  Karl Weierstrass i Berlin, som även räknade 
Gösta Mittag-Leffler  bland sina elever, erövrade hon år 1874 som första  kvinna 
doktorsgraden i matematik. I december 1883 värvades hon som docent och extra-
ordinarie professor  till Stockholms relativt nya högskola, på initiativ av just Mitt-
ag-Leffler.  Ett halvår senare gick hon på ett femårigt  förordnande  och när detta 
löpt ut utsågs hon till professor  fram  till sin död. Därmed blev hon Sveriges och 
faktiskt  även världens första  kvinnliga professor. 50 

Redan från  första  stund antog fascinationen  inför  Sonja Kovalevsky oerhörda 
proportioner. Till en början betraktad närmast som en exotisk och sällsynt fågel 
som av misstag hamnat i kalla Sverige fästes  uppmärksamheten efterhand  allt 
mer vid det märkliga faktum  att hon var både författare  och matematiker, kvinna 
och professor.  Hon tycktes förena  de mest omöjliga motsatser i en och samma 
person. Upptagenheten vid Kovalevskys "sammansatta" person har också präglat 
bilden sedan dess, samtidigt som hennes faktiska  göromål och insatser, dit bland 
annat styrelsemedlemskapet i Lorénska stiftelsen  måste räknas, studerats mer 
sparsamt. Ofta  brukar också hennes beroende av omvärlden betonas mer än van-
ligt (när det handlar om framstående  vetenskaps män). August Strindberg hävda-
de på sitt drastiska sätt att en kvinnlig professor  i matematik var att likställa med 
en skadlig, onyttig och obehaglig monstrualitet. Hennes professionella  kvaliteter 
slog han bort med orden: "Kovalewski kunde lite matematik som hon lärt av 
Weierstrass".57 

Ett liknande motstånd fanns  inom Kungliga Vetenskapsakademien. När Gösta 
Mittag-Leffler  föreslog  Sonja Kovalevsky till ny akademiledamot svarade sekrete-
raren Georg Lindhagen principiellt med den retoriska frågan:  "Om akademien 
börjar med att invälja fruntimmer,  var på de skapade varelsernas skala skall den 
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då sluta?"58 Av detta negativa beslut följde  emellertid något konstruktivt. I pro-
test mot avslaget bestämde sig de medlemmar som röstat för  Kovalevskys inträde 
att bilda sällskapet De tretton. Därigenom berikades huvudstadens sociala 
mötesplatser med ett prestigefyllt  och starkt professorsdominerat  sällskap med 
det uttalade syftet  att i en intim krets av likasinnade ge medlemmarna möjlighet 
att ostört få  dryfta  vetenskapliga, sociala och politiska spörsmål.59 

Att familjen  Leffler  spelade en avgörande roll för  Sonja Kovalevskys inträde i 
det svenska kulturlivet är uppenbart. Gösta Mittag-Leffler  och Anne Charlotte 
Leffler  var ständigt närvarande vid hennes sida och bidrog till att göra hennes 
namn känt. Var det inte inför  högskolestyrelsen, kunde det vara i form  av ett 
utförligt  porträtt i Ny  Illustrerad  Tidning  riktat till den bildade allmänheten.60 

Inte konstigt då att Kovalevsky - på samma sätt som Viktor Lorén - betraktade 
familjen  Leffler  som sin andra familj. 61 Det är också på detta personliga och 
familjenära  plan som hennes inträde i Lorénska stiftelsens  styrelse skall förstås. 

Därmed inte sagt att invalet var dåligt genomtänkt eller ostrategiskt. Sonja 
Kovalevsky var en kosmopolit med ett brett internationellt kontaktnät. Hon var 
personligt bekant med framstående  vetenskapsmän som Alexander Strannoljub-
skij i Ryssland, Leo Koenigsberger, Hermann von Helmholtz, Gustav Kirchhoff, 
Robert Bunsen, bröderna Emil och Paul Du Bois-Reymond i Tysldand samt 
Charles Hermite, Gabriel Lamé och Henri Poincaré i Frankrike. Som matema-
tikprofessor  var hennes vetenskapliga auktoritet oomtvistad. Och som kronan på 
verket fick  hon julaftonen  1888 motta det prestigefyllda  Bordin-priset av franska 
vetenskapsakademien. På det mer personliga planet sträckte sig kontakterna 
utomlands till radikala intellektuella kretsar. Genom storasystern Anjuta och 
dennes make Viktor Jaclard stod hon i förbindelse  med Petr Lavrov, Auguste 
Blanqui, Michail Bakunin och Marx. Som offentlig  person var Sonja Kovalevskys 
en kvinna som väckte den svenska allmänhetens nyfikenhet.  Därigenom bidrog 
hon redan genom sitt namn till att rikta blickarna mot Lorénska stiftelsen  och 
sanktionera dess vetenskapliga legitimitet. 

Att hon funnit  en fast  plats i Stockholm innebar inte att Sonja Kovalevsky sluta-
de resa. Tvärtom verkar reslusten ha ökat. Hennes längtan och tankar var ofta  rik-
tade utanför  landets gränser, enligt Linder: "Med ett, visserligen nyckfullt  intresse 
deltog hon i debatterna om tidens problem, och hon lät sig till och med, dock med 
en viss passiv efterlåtenhet,  utnyttjas som ett förnämligt  nummer i kvinnorörel-
sen."62 På motsvarande sätt verkar Kovalevskys engagemang i Lorénska stiftelsen 
ha präglats av en viss flyktighet.  Hon tillhörde definitivt  inte de mest aktiva i styrel-
searbetet. Hennes roll bör därmed inte förringas.  När stiftelsen  år 1888 bjöd in de 
framstående  socialvetenskapsmännen Maxim Kovalevsky och Ludoviij Beauchet att 
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hålla var sina föreläsningsserier  på Stockholms högskola var det Sonja Kovalevsky 
som aktiverade sitt nätverk och ombesörjde de sociala kontakterna.63 

Maxim Kovalevsky var svåger till Sonjas make, Vladimir, som hade tagit sitt liv 
sedan han blivit ruinerad. (Det var året efter  denna tragiska händelse som hon 
beslutade sig för  att flytta  till Sverige.) Vänskapen mellan Maxim och Sonja för-
djupades - tack vare Lorénska stiftelsen,  skulle man kunna säga - och blev med 
åren, efter  åtskilliga resor fram  och tillbaka mellan Sverige och Frankrike, allvar-
ligt syftande.  De två hade tänkt gifta  sig.64 Men döden kom emellan. Under en 
av sina många resor ådrog sig Sonja Kovalevsky den förkylning,  vilken efter  hem-
komsten utvecklades till en lunginflammation.  Tisdagsmorgonen den 10 februari 
1891 avled hon. 

En dag senare obducerades kroppen av kirurgen och den lorénske styrelseleda-
moten Axel Key. I slutet av mars fastställde  Key dödsorsaken till blodinfektion  i 
vänster lunga.6' Mer makabert är då att hjärnan blev föremål  för  en egen upp-
sats. I "Das Gehirn des Mathematikers Sonya Kovalevski" (1900) kunde Axel 
Keys kollega Gustaf  Retzius presentera det uppseendeväckande rönet, att denna 
kvinnas hjärna var lika "logiskt" strukturerad som en manlig genomsnittshjär-
na.66 Fascinationen inför  denna märkvärdiga kvinna upphörde således inte ens 
med hennes bortgång. 

En katedersocialistisk släkting: Johan Leffler 
Johan Leffler  (1845-1912) kan i sin egenskap av formellt  utbildad nationaleko-
nom framstå  som den bäst lämpade kandidaten bland de presenterade styrelsele-
damöterna. Att han genom sin fackkunskap  också berikade Lorénska stiftelsens 
socialvetenskapligt syftande  styrelsearbete står utom all tvekan. Han tillhörde 
definitivt  de mest aktiva inom styrelsen, vilket han också förstod  att dra stor per-
sonlig fördel  av, och han var faktiskt  den ende av de fem  ursprungliga ledamöter-
na som fanns  med under hela stiftelsens  verksamhetsperiod. Det är mot denna 
bakgrund som hans centrala roll i det här sammanhanget bör förstås.  Men när 
det gäller hans inval i styrelsen är det även här de personliga kontakterna och 
släktskapsförbindelserna  som verkar ha spelat den avgörande rollen. Johan Leffler 
var syssling till Anne Charlotte Leffler  och hennes bröder, och det var på så sätt 
han lärde känna Viktor Lorén. Samtidigt är Johan Leffler  troligen den som är 
mest knapphändigt dokumenterad av de fem  ursprungliga ledamöterna. Hans 
namn brukar omnämnas i en rad olika sammanhang, vilket samtidigt indikerar 
bredden på hans intressen och göromål, men mer utförliga  porträtt och presenta-
tioner är det sämre ställt med.67 
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Sålunda presenteras Johan Leffler  i översikter av ekonomiämnets historia i Sveri-
ge, som en "katedersocialist och läroboksförfattare  med makt över forsknings-
pengar", vilken övade "ett visst inflytande  över svensk ekonomisk och social poli-
tik".68 I allt väsentligt är dessa sammanfattande  beskrivningar träffande.  Här 
skall ytterligare några ord nämnas för  att nyansera bilden. Hans naturvetenskap-
liga bakgrund bör framhållas,  liksom hans position inom samtidens intellektuel-
la och sociala kontaktnät samt hans många - ofta  fruktlösa  - försök  att på heltid 
skaffa  en försörjning  som nationalekonom. Hans personliga karriär som veten-
skapsman är över huvud taget intimt sammanflätad  med Lorénska stiftelsens 
verksamheter. Därigenom blir det också möjligt att indirekt skildra den samtida 
socialvetenskapliga kunskapens relativt svaga institutionella förankring,  och 
antyda Lorénska stiftelsens  historiska roll och funktion  i detta sammanhang. 

Johan Lefflers  bildningsgång var brokig. Uppväxt i ett förmöget  göteborgshem 
visade han tidigt prov på studiebegåvning. 1863 flyttade  han till Uppsala för  studi-
er i botanik och naturvetenskapliga ämnen. Efter  avslutad examen fortsatte  han 
på den inslagna banan med naturvetenskapliga studier i Geneve och Paris. Tillba-
ka i Sverige tjänstgjorde han som extralärare i naturhistoria vid sitt gamla läroverk 
i Göteborg. 1869 gifte  han sig med Elisabeth Dymling. Efter  giftermålet  drog sig 
paret tillbaka på egendomen Stavlösa i Vadstenatrakten, mycket på grund av 
Johan Lefflers  bräckliga hälsa. Där arbetade han med att utveckla sockerindustrin 
och betodlingen. Men dessa försök  avbröts efter  hustruns for  tidiga död. 
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Efter  den tragiska händelsen bröt han upp, sålde Stavlösa och begav sig till 
universitetet i Leipzig för  att studera jordbruksvetenskap, botanik och national-
ekonomi. Efter  hand blev det mest nationalekonomi, mycket tack vare den infly-
telserike professorn  Wilhelm Roscher, den historiska skolans grundare inom 
nationalekonomin, och mötet med den då nybildade Verein  fiir  Socialpolitik. 
Leffler  tog djupa intryck av katedersocialisterna som enligt hans egen karakteris-
tik ivrade för  grundliga sociala och ekonomiska reformer  genom aktivt statsingri-
pande, samtidigt som de - bland annat i fråga  om den enskilda äganderätten -
stod i tydlig opposition till de egentliga socialisterna. Våren 1876 disputerade 
Leffler  i Leipzig på en avhandling om de svenska sedelbankerna.69 

Den kompetens Johan Leffler  byggde upp med tyngdpunkt på kreditväsende 
och socialpolitik var ganska unik i den tidens Sverige. Det var Leffler  medveten 
om. Baksidan av denna banbrytande inriktning var att det än så länge saknades 
egentliga tjänster i Sverige. Bekymrat skickade Leffler  i december 1876 ett brev till 
sin syssling Gösta Mittag-Leffler,  då professor  i Helsingfors,  dels för  att höra en eta-
blerad vetenskapsmans synpunkter på den bifogade  avhandlingen, dels för  att få 
råd inför  framtida  karriärmöjligheter. I Kristiania skulle en nationalekonomisk 
befattning  tillsättas. Frågan var bara om det var mödan värt att försöka  meritera sig 
för  denna, vilket i så fall  skulle kräva ytterligare en avhandling, förklarade  Leffler, 

men det vore väl icke så svårt att på ett par månader i Leipzig skrifva  en afhandling  t.ex. 
om katedersocialismen i Tyskland. [...] Äfven  utan all tanke på att få  platsen i Kristiania, 
skulle jag dock måhända vara mindre tveksam, ifall  det finnes  någon sannolikhet för  att 
någon svensk profession  i nationalekonomi någonsin (d.v.s. inom en icke alltför  aflägsen 
framtid!)  blefve  å prendre; men därom finnes  väl föga  hopp!7° 

Johan Leffler  var lite före  sin tid. Nationalekonomins ställning i Sverige var fort-
farande  svag och kännedomen om de katedersocialistiska idéerna obefintliga. 
Bara en månad senare, den 29 januari 1877, bildades emellertid Nationalekono-
miska Föreningen i Stockholm. Föreningen tillväxte relativt snabbt och kom 
efterhand  att utgöra en av huvudstadens viktigaste mötesplatser för  de liberalt 
sinnade akademiker, politiker, köpmän och tidningsmän som intresserade sig för 
tidens sociala och politiska frågor.  Johan Leffler  blev medlem redan under det 
andra verksamhetsåret, men det geografiska  avståndet till Göteborg hindrade då 
ett mer aktivt deltagande.71 

Med den nationalekonomiska karriären gick det fortsatt  trögt. På våren 1878 
fick  Leffler  ett tvåårigt uppdrag från  Renströmska fonden  i Göteborg för  att hål-
la föreläsningar  i nationalekonomi. Parallellt med detta arbetade han som botanik-
lärare vid Göteborgs realgymnasium och som privatlärare, samtidigt som han 
skrev på en lärobok i nationalekonomi. Den gavs ut 1881 med titeln Grundlinier 
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till nationalekonomiken. Det var en liten men för  svenska förhållanden  nydanan-
de bok. Det hade då inte publicerats någon svensk lärobok i ämnet sedan 1820-
talet och för  första  gången fokuserades  här den teoretiska utvecklingen inom 
ämnet. Särskilt utförligt  behandlades den historiska skolan inom nationalekono-
min, samtidigt som, i tydligt katedersocialistisk anda, den ekonomiska liberalis-
mens idéer kritiserades och aktiva socialpolitiska insatser efterlystes.  Ämnesmäs-
sigt beskrevs nationalekonomin som "en etiskt-politisk vetenskap" och som sådan 
"en vigtig del af  sociologin".72 

Sedan undervisningen i Göteborg avslutats reste han åter utomlands, den här 
gången på uppdrag av brännvinsfabrikören  L.O. Smith, som då börjat intressera 
sig för  de kooperativa idéerna. Syftet  med resan var att studera arbetarförhållan-
den i Väst- och Mellaneuropas länder "med särskilt sikte på arbetarnas strävan-
den till självhjälp". Med detta avsågs avlöningsreformer,  kooperativa organisa-
tionsformer,  sparbanks- och försäkringsväsende,  etcetera. Sina intryck redogjorde 
Leffler  för  i några tidningsartiklar, där han väckte intresse för  en svensk motsva-
righet till den engelska postsparbanken, och tillsammans med L.O. Smith tog 
han initiativ till Arbetarringens bank, där Leffler  själv blev direktör.73 

Efter  hemkomsten från  utlandsresan 1881 bosatte sig Johan Leffler  i Stock-
holm. Därmed vidgades i ett slag hans sociala, intellektuella och politiska kon-
taktytor gentemot samhällets ledande skikt. Han började nu aktivt deltaga i 
Nationalekonomiska Föreningens sammanträden och fick  därigenom en intres-
serad publik för  sina katedersocialistiska idéer. Som flitig  föredragshållare,  leda-
mot av redaktionskommittén och efterhand  vice ordförande  erövrade han på det-
ta sätt en central position i det inflytelserika  personnätverk som var knutet till 
föreningen. 74 Umgänget med "stockholmssyskonen" intensifierades.  Tillsam-
mans med Gösta Mittag-Leffler,  då nyutnämnd professor  vid Stockholms hög-
skola, och bankdirektör Henrik Palme organiserade Leffler  livförsäkringsbolaget 
Victoria, i vars styrelse även senare Axel Key kom att ingå. Johan Leffler  tilldela-
des statliga uppdrag, bland annat som sekreterare i den nytillsatta postsparbanks-
kommittén och därefter  som styrelseledamot för  den skapade postsparbanken. 
Och från  1885 blev han ledamot av riksdagens första  kammare, där han verkade 
som liberal med frihandelsvänlig  inställning. Utifrån  sina nyskapade kontaktytor 
och mångsidiga engagemang framträdde  Leffler  snart som en av de viktigaste för-
bindelselänkarna mellan den tyska katedersocialismen och den socialpolitiska 
debatten i Sverige.75 

Allt detta gjorde Johan Leffler  väl kvalificerad  för  styrelseuppdraget i Lorénska 
stiftelsen.  De övriga styrelsemedlemmarna var han mer än väl bekant med sedan 
tidigare. Anne Charlotte Leffler  och Sonja Kovalevsky ingick i samma lefflerska 
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"storfamilj",  David Davidson var med i Nationalekonomiska föreningen  och 
Axel Key var flerfaldigt  förankrad  i det personnätverk som Johan Leffler  nu blivit 
en del av.76 

Det Johan Leffler  mer än något annat önskade sig var emellertid en fast 
anställning som socialvetenskapsman. De många - oftast  tillfälliga  och oavlönade 
- uppdragen löste inte de privatekonomiska bekymmer som efterhand  blev allt 
mer påtagliga. Samtidigt kan Lorénska stiftelsens  syfte  beskrivas som att skapa 
just sådana tjänster. I den meningen befann  sig Johan Leffler  i en nyckelposition, 
vilket gjorde det möjligt för  honom att genom sitt styrelseengagemang förbättra 
de egna vetenskapliga framtidsutsikterna.  Så kunde han exempelvis under flera 
års tid, på Lorénska stiftelsens  bekostnad, tillfälligt  verka som lärare i national-
ekonomi vid Stockholms högskola. Stiftelsens  syfte  och Lefflers  karriärplaner 
gick i den meningen delvis hand i hand, medan andra gånger situationen med-
förde  en tydlig intressekonfikt.  I väntan på att tryggare anställningsförhållanden 
skulle skapas fortsatte  emellertid Johan Leffler  att samla på sig meriter. Bland 
annat utsågs han till sekreterare och redaktör i Försäkringsföreningen,  två upp-
drag som han kom att behålla i tjugo år.77 

I april 1892 uppenbarade sig plötsligt ett ny och oväntad möjlighet. Vid Tek-
niska Högskolan i Stockholm bedrevs undervisning i ämnet nationalekonomi 
och näringslagstiftning  sedan 1877. Leffler  hade redan som nybliven doktor sökt 
tjänsten när den lystes ut första  gången. Men han hade då fatt  se sig utkonkurre-
rad av den äldre och mer erfarne  juristen Claes "Westman.78 Den 23 april 1892 
avled Westman och redan tre dagar senare, den 26 april, skickade Johan Leffler  in 
en ansökan där han förklarade  sig intresserad av den vakan ta - men ännu inte 
utlysta — befattningen.  När tjänsten utannonserades i slutet av maj framstår  detta 
offentliggörande  snarast som en formell  nödvändighet. Redan vid det följande 
styrelsemötet, den 7 juni, konstaterades, inte så överraskande, att det bara fanns 
en sökande, "nemligen fil.  doktor Johan Leffler",  varvid beslutet fattades  att för-
ordna honom "från  och med instundande läsårs början och tillsvidare".79 

Under flera  år arbetade Leffler  således som lärare vid två av Stockholms hög-
skolor. Därtill genomförde  han i slutet av 1890-talet på uppdrag av Kommerskol-
legium en omfattande,  tidskrävande och för  svenska förhållanden  nydanande 
socialstatistisk undersökning av bageriindustrin (1899).80 Men någon upphöjd 
och institutionellt förankrad  position som socialvetenskapsman kom Leffler 
aldrig att få.  Däremot kom han i sin egenskap av lorénsk styrelseledamot att hjäl-
pa fram  andra personer till sådana. Den 25 maj 1912 avled Johan Leffler  och 
beskrevs då i Svenska Dagbladet, där han själv medarbetat, som "en anspråkslös, 
vänsäll man, vida känd i Stockholm."81 
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Styrelsens outsider: David Davidson 
Den andra nationalekonomen i Lorénska 
stiftelsens  styrelse skilde sig från  de övriga 
medlemmarna i ett viktigt avseende. David 
Davidson (1854-1942) var bosatt utanför 
Stockholm. Han var visserligen född  i 
Stockholm men levde större delen av sitt liv 
i Uppsala. Det är också den främsta  förkla-
ringen till att hans namn är relativt sparsamt 
representerat i de efterlämnade  brevväxling-
arna. Därtill var han yngst i församlingen, 
vilket gjorde att han kunde ha svårt att få 
gehör för  sina ibland särskiljande uppfatt-
ningar inom den i övrigt geografiskt  och 
socialt sammansvetsade styrelsen. Men där-
med bör inte hans betydelse underskattas. 
Tillsammans med Johan Leffler  stod David-
son för  den ämnesmässiga fackkunskapen 
inom styrelsen. Båda var internationellt sko-
lade och praktiskt verksamma som lärare i 
nationalekonomi. Därigenom förlänades  Lorénska stiftelsen  ett vetenskapligt 
anseende, främst  då genom David Davidson, som vid denna tidpunkt höll i den 
nationalekonomiska undervisningen vid Uppsala universitet och hade erhållit 
docentkompetens. 

Davidsons karriär var betydligt mer rätlinjig än Lefflers.  Till Uppsala flyttade 
han redan 1871, vid 17 års ålder, för  att skriva in sig vid universitetet. Sju år sena-
re disputerade han på avhandlingen Bidrag till läran om de ekonomiska lagarna för 
kapitalbildningen (1878), vilken i ett slag förde  fram  Davidson till en ledande 
ställning inom svensk nationalekonomi. Arbetet bidrog till den kapitalteori som 
senare utvecklades av Eugen von Böhm-Bawerk och Knut Wicksell. Och det är 
jämte just Knut Wicksell och Gustav Cassel som David Davidson brukar räknas 
till den moderna nationalekonomins grundare i Sverige. Däremot förblev  han av 
olika skäl och i jämförelse  med Wicksell och Cassel relativt ouppmärksammad 
utomlands.82 

Den juridiskt präglade nationalekonomin i Uppsala förde  vid denna tidpunkt 
en tynande tillvaro. Professorn  i administrativ rätt och nationalekonomi Gustaf 
Knut Hamilton hade flyttat  till Lund 1862. Wolter Arnberg hade blivit bank-
man. Och Carl Gustaf  Hammarskjöld, som 1877 blivit utnämnd till professor  på 
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den juridiska nationalekonomistolen, hade börjat ägna sig alltmer åt politiken. 
Det är därför  troligt att den unge adjunkten Davidson hade börjat ta över under-
visningen i ämnet redan i slutet av 1870-talet.83 

Efter  disputationen reste Davidson till Heidelberg, där han stannade från  maj 
till december 1879, i första  hand för  att studera för  den historiske ekonomen Karl 
Knies. Davidson var väl insatt i den internationella forskningen.  Andra inspira-
tionskällor utgjordes av Karl Marx, David Ricardo och Karl Rodbertus. Till dessa 
förhöll  han sig emellertid relativt fritt.  Rodbertus kom han troligen i kontakt 
med sommaren 1885, då han med understöd av juridiska fakulteten  företog  en 
studieresa till Berlin och Leipzig.84 Vid hemkomsten utsågs han, som 'bekant, till 
ledamot i Lorénska stiftelsen. 

Davidsons roll inom Lorénska stiftelsens  styrelse är svår att mer precist 
bestämma. Han tillhörde definitivt  inte de mest aktiva ledamöterna. Snarare stod 
han utanför  den inre kretsen, såväl geografiskt  som socialt och intellektuellt. Han 
var välutbildad och liberalt sinnad, men skilde trots detta ut sig i enskilda kon-
kreta frågor.  Därigenom sattes det underförstådda  samförstånd  som präglade det 
interna styrelsearbetet på prov vid flera  tillfällen.  Sålunda motsatte han sig 
Lorénska styrelsens ibland informellt  handlagda uppgörelser. Ett sådant tillfälle 
var när stiftelsen  skulle betala borgen för  att lösa en enskild styrelseledamots pri-
vata ekonomiska bekymmer. Länge förhöll  han sig också skeptisk till Knut Wick-
sell, vars nymalthusianism han kritiserade på nationalekonomiska grunder. Och 
när sedan skriftställaren  Urban von Feilitzens, främst  genom vänskapskontakter, 
knöts till Lorénska stiftelsen  ifrågasatte  Davidson även dennes vetenskapliga 
kompetens.85 

Mot den bakgrunden är det talande att Davidsons styrelsemedlemskap blev 
kortvarigt. Som relativt nybliven professor  i nationalekonomi och finansrätt  vid 
Uppsala universitet började David Davidson redan under våren 1892 fundera  på 
att lämna den lorénska styrelsegemenskapen.86 I praktiken utträdde han också 
strax därefter.  Som professor  i Uppsala kom han dock att spela en fortsatt  viktig 
roll inom det kunskapsfält  som också var Lorénska stiftelsens.  1899 grundade han 
Ekonomisk  tidskrift,  vars redaktör han förblev  i 40 år. Och under de följande 
decennierna fungerade  Davidson som sakkunnig vid tillsättandet av flera  natio-
nalekonomiska professurer,  däribland Knut Wicksells, Gustaf  Steffens  och Gus-
tav Cassels. Davidson själv blev professor  emeritus 1919. Men han fortsatte  att 
vara aktiv som sakkunnig i flera  olika utredningar och deltog i diverse kommitté-
uppdrag ända in på 1930-talet.87 

David Davidson kan därför,  genom sitt sociala utanförskap,  sägas tydliggöra 
arbetsformerna  inom Lorénska stiftelsens  styrelse. Samtidigt fortsatte  han genom 
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sin akademiska position att utgöra en referenspunkt  vilken samma styrelse även 
fortsättningsvis  hade att förhålla  sig till. 

En liberal socialmedicinare: Axel Key 
Sist invald i Lorénska stiftelsens  ursprungli-
ga styrelse blev Axel Key (1832-1901). Som 
medicinare kan man förledas  tro att hans 
position inom denna socialvetenskapligt syf-
tande gemenskap var perifer.  Men så var inte 
fallet.  Tvärtom kom Key, i egenskap av sty-
relsens mångårige ordförande,  att bli en av 
stiftelsens  mest centrala personer. Genom 
sin ålder, sitt dokumenterade organisatoris-
ka sinne och sin sociala position, var han 
som ldippt och skuren för  ordförandepos-
ten. 

I likhet med de lefflerska  styrelsemedlem-
marna hade Axel Key det väl förspänt  redan 
genom sin familjetillhörighet.  Släkterna 
Leffler  och Key intog överhuvudtaget fram-
trädande roller inom samtidens vetenskapli-
ga, politiska och intellektuella etablisse-
mang. Förutom Axel Key, kommer vi att längre fram  möta hans son Helmer Key, 
systersonen Karl Key-Åberg och den mer avlägsna släktingen Ellen Key. 

Axel Keys framträdande  position och hans näst intill fläckfria  anseende kan 
emellertid inte reduceras till efternamnet.  Hans vetenskapliga karriär var lång, 
men i det stora hela rätlinjig. De högre studierna inleddes redan 1848 i Lund. 
Under det följande  decenniet avlöste de akademiska titlarna varann innan han 
1862 blev medicine doktor på en avhandling Om smaknervernas ändningssätt i 
grodtungan. De teoretiska studierna varvades med praktiska övningar, kliniskt 
arbete och resor utomlands. Som statsstipendiat studerade han bland annat för 
Max Schultze i Bonn och Rudolph Virchow i Berlin. Med dessa erfarenheter  i 
bagaget blev han tillförordnad  professor  1861 och året därpå den förste  ordinarie 
professorn  i patologisk anatomi vid Karolinska institutet. 

Axel Key var vidare organisatoriskt och administrativt sinnad. Han organisera-
de om undervisningen vid Karolinska institutet på ett mer tidsenligt sätt. Han 
var med om att anordna de skandinaviska naturforskar-  och läkarmötena under 
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flera  decennier. 1871 blev han ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och 
1887-88 var han dess preses. Vidare var Key inspektor i Medicinska föreningen  i 
Stockholm och ordförande  för  Svenska läkaresällskapet där han var ordförande  i 
två omgångar. Tidskriften  Medicinskt  Arkiv ombildade han till Nordiskt  Medi-
cinskt Arkiv och fungerade  under flera  decennier som dess redaktör. Ett år efter 
invalet i Lorénska stiftelsens  styrelse utsågs Axel Key till rektor för  Karolinska 
institutet, vilket han förblev  till sin pensionering 1897. Samma period, 1886-97, 
utsågs han av Vetenskapsakademien till ledamot av styrelsen för  Stockholms 
högskola, där han 1886-94 v a r andre ordförande.  Med tiden invaldes han i flera 
svenska och utländska lärda sällskap och akademier.88 

Men Axel Keys engagemang och organisatoriska intresse var inte begränsat till 
det vetenskapliga området. Efterhand  vändes hans intressen allt mer mot sociala 
och allmänna värv. Tillsammans med en grupp vänner bildade han 1862 sällska-
pet Idun,  vilket kom att spela en viktig roll i Stockholmslivet som samlingsplats 
för  konstnärer, författare  och vetenskapsmän - bland annat Johan Leffler  - och 
där liksom i hans gästfria  hem "blomstrade hans talegåva och hans öppna och 
vänliga humor."89 Keys populärvetenskapliga håg yttrade sig bland annat i en 
serie föredrag  avsedda för  damer som han tillsammans med Harald Wieselgren 
inledde i februari  1863. Tillsammans med Gustaf  Retzius påbörjade han utgiv-
ningen av serien Ur  vår tids forskning.  Han var delägare i Ny  Illustrerad  Tidning 
vilken samlade liberala politiker, intellektuella samt köpmän.90 Som "varm fos-
terlandsvän" intresserade han sig för  nordens forntid,  och som en av Artur Haze-
lius närmaste vänner var han från  och med 1894 ordförande  i Nordiska Museets 
styrelse (medan Hazelius å sin sida hade egen nyckel till Keys bostad, för  att kun-
na ta honom i anspråk nattetid då han satt uppe och arbetade). Han var vidare 
verksam i Sällskapet för  antropologi och geografi,  knuten till Stockholms Arbeta-
reinstitut och styrelseledamot i det tidigare nämnda livförsäkringsbolaget  Victo-
ria. Han var också med om att omorganisera Svenska Dagbladet, där hans son 
Helmer Key kom att fungera  som huvudredaktör. Axel Key var kort sagt en sty-
relsemänniska, och som sådan starkt förankrad  i samtidens sociala och intellektu-
ella nätverk.91 

Politiskt sett var han liberal och i den egenskapen satt han 1882-87 med i riks-
dagens andra kammare för  Stockholms stad. När den stora läroverkskommittén 
tillsattes hösten 1882 invaldes Axel Key som medicinsk expert. Tre år senare kun-
de Key avlämna sitt bidrag, Redogörelse för  den hygienska undersökningen (1885), 
en 868 sidor tjock "bilaga" med 233 siffertabeller  och 101 grafiska  tabeller. Det 
omfångsrika  materialet, vilket fick  stort genomslag i pressen, visade på en oro-
väckande överansträngning i skolorna och sjuklighet hos eleverna.92 
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Axel Key var således väl lämpad för  styrelseuppdraget i Lorénska stiftelsen. 
Han var engagerad i sociala frågor.  Han hade ett högt vetenskapligt anseende och 
ansåg det viktigt att popularisera och sprida vetenskapliga rön. Han var politiskt 
aktiv som liberal riksdagsman. Han hade ett rikt internationellt kontaktnät och 
intog som en av "karolinerna" en central position i huvudstadens ledande kretsar 
där han uppfattades  som "en sällsynt gedigen personlighet".93 Och han var 
betydligt mer taktisk och diplomatisk än den djärve och kontroversielle Knut 
Wicksell. När sedan Axel Keys uppmärksammade "bilaga" offentliggjordes  i sep-
tember 1885 torde den ha avgjort saken. Redogörelse för  den hygienska undersök-
ningen var ett socialstatistiskt pionjärarbete, och som sådant låg det väl i linje 
med den sorts kvantitativa socialvetenskap som Lorénska stiftelsen  var till för  att 
främja.  Att han var medicinare - och expert på "smaknervernas ändningssätt i 
grodtungan" - utgjorde ingen nackdel i detta sammanhang. Tvärtom utgjorde 
medicinen något av en mönstervetenskap vid sekelskiftet  och som sådan kom 
den också att få  fortsatt  stor betydelse för  den framväxande  samhällsvetenska-
pen.94 

När Key pensionerades 1897 var han redan opererad för  det lidande som snart 
skulle nedlägga honom på sjukbädden. Den 27 december 1901 avled Axel Key i 
Stockholm. Dagen efter  kunde man läsa i den tidning som han själv varit med 
om att organisera och där hans son nu var huvudredaktör, Svenska Dagbladet, att 
Lorénska stiftelsen  nedlagt en blomsterkrans över sin "mångårige ordförande". 95 

Vänskap, kompetens, tillit 
Betraktar vi nu de fem  styrelseledamöterna tillsammans som en grupp framträder 
flera  individuella särdrag men också flera  gemensamma nämnare. Om vi lägger 
Anne Charlotte Lefflers,  Sonja Kovalevskys, Johan Lefflers,  David Davidsons och 
Axel Keys levnadslinjer bredvid varandra bildas ett mönster med bestämd social 
och geografisk  utbredning, där vissa noder, vissa levnadslinjer och vissa platser, 
framstår  som viktigare än andra. Här gäller uppgiften  att mer precist försöka 
ringa in styrelsekollektivets förenande  tankestil och förankra  denna i ett socialt 
och historiskt sammanhang. 

En intressant jämförelsepunkt  i detta avseende erbjuder den engelske kulturso-
ciologen Raymond Williams. I sin essä om den så kallade Bloomsburygruppen 
kan nämligen Williams - i likhet med Fleck - sägas understryka betydelsen av att 
studera gruppen, cirkeln, kretsen, kotteriet eller sällskapsbildningen som kollek-
tiv aktör. Men till skillnad från  Fleck pekar Williams på ett gemensamt förhåll-
ningssätt (body of  practiee) eller etos som det förenande  kittet i den kulturella 
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gruppen.96 Skillnaden är emellertid till stor del terminologisk, eftersom  denna 
gruppgemenskap även i Williams fall  yttrar sig i en specifik  "stil". Det som ändå 
gör Williams särskilt användbar är att hans fallstudie  om Bloomsburygruppen i 
empiriskt avseende uppvisar flera  likheter med Lorénska stiftelsens  styrelsekollek-
tiv (medan Flecks empiriska fall  gäller den medicinhistoriska upptäckten av syfi-
lis). 

Bloomsburykretsens medlemmar beskrev sig själva som en "en grupp vänner". 
Williams poäng är emellertid att de i det större historiska sammanhanget snarare 
bör förstås  som en social utbrytargrupp, en fraktion,  vilken utvecklade och repre-
senterade en ny stil. Den engelska överklassen utgjorde den större sociala enhet 
ur vilken Bloomsburygruppens medlemmar härrörde. Närmare bestämt hade de 
sin sociala bas i det nya högutbildade skikt som utvecldades under 1800-talets 
senare hälft  och efter  hand allt tydligare distingerade sig från  den gamla aristo-
kratin och den mer direkt kommersiella bourgeoisien inom samma överklass. 
Värderingarna och vanorna inom detta sociala skikt sammanförde  dem så tätt att 
de snart upplevde sig som annorlunda och vände sig emot de dominerande idéer-
na och synsätten inom den egna överklassen, samtidigt som de hade sin självkla-
ra hemmahörighet inom denna Idass. De var medvetna om den tydliga gränsen 
mellan över- och underklass men hyste stark sympati med den lägre klassens 
utsatthet. De var människor som strävade uppåt men hade blickarna riktade 
nedåt. "Social medvetenhet" blev ett nyckelord inom detta skikt. Denna sociala 
medvetenhet bör, menar Williams, historiskt förstås  som en socialt positionsbe-
stämd formulering,  där en fraktion  av överklassen brutit sig loss från  den domi-
nerande majoriteten och relaterat sig till den lägre klassen - inte av solidaritet 
eller frändskap  utan av samvetsskäl och kollektiv skuldkänsla.97 

Jag menar att Lorénska stiftelsens  styrelse, uppfattad  som en i och för  sig mer 
formell  gruppbildning, på motsvarande sätt bör inplaceras i ett vidare historiskt 
och socialt sammanhang - ungefär  det som skisserades i kapitel 2 - och förstås 
som en del av ett specifikt  socialt skikt, vilket förenades  och samtidigt utmärkte 
sig genom ett karakteristiskt förhållningssätt,  en bestämd tankestil. De gemen-
samma dragen hos de fem  styrelseledamöterna är ur detta perspektiv påfallande. 
De var alla mer eller mindre tydligt förankrade  inom ett och samma personnät-
verk. De var i det stora hela jämgamla. Och de tillhörde samma sociala släkt, 
någonstans inom den övre delen av samhällsskalan. Alla fem  styrelseledamöter 
var välutbildade och beresta. Därigenom var de också väl förtrogna  med de 
vetenskapliga, litterära och politiska diskussionerna utomlands, vilka inte sällan 
kretsade kring den sociala frågan.  De umgicks ofta  såväl offentligt  som privat. 
Några av dem sammanträffade  i Nationalekonomiska Föreningen, andra av dem 
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ingick i samma sällskapsbildningar, ibland bådadera. Riksdagen, Stockholms 
högskola, bank- och försäkringsstyrelser,  teatrar och middagsbjudningar utgjorde 
andra mötesplatser. De delade med andra ord ungefär  samma erfarenheter,  sam-
ma intressen och i det stora hela också samma politiska grundåskådning. Den 
senare kan grovt karakteriseras som en socialt engagerad - i några fall  kulturradi-
kal - liberalism, vilken fäste  stor vikt vid individens personlighet och hyste en 
stark tilltro till bildningens emancipatoriska kraft,  men som inte ryggade tillbaka 
för  gemensamma eller statliga lösningar. 

Mot den bakgrunden var det inte så märkligt att styrelseledamöterna alla hade 
engagerat sig i den sociala frågan,  var och en inom sitt gebit, att de uppfattade 
problemets natur på ett likartat sätt och att de var ganska eniga om hur den bor-
de lösas - genom sociala reformer  baserade på kunskap om de faktiska  förhållan-
dena. Detta synsätt innehöll en stor portion allvar och en lika stor portion opti-
mism. Framstegstron och självtilliten var till stor historiskt grundad, genom att 
de var delaktiga i en borgerlighet som fått  allt mer att säga till om och som verk-
ligen tagit tillvara på den chansen. Tillhörande den generation som var född 
kring seldets mitt hade de alla hunnit påbörja sina karriärer och nått etablerade 
positioner inom sina respektive fack  - eller var just i färd  med att göra det. Axel 
Key, som var en mansålder äldre än de övriga, låg i detta avseende ett steg före. 
Deras engagemang inom samhällslivets alla områden - politik, vetenskap, kultur 
- var omfattande.  I den meningen var de i stor utsträckning själva med om att 
praktiskt och intellektuellt framskapa  det moderna samhälle som tog form  vid 
denna tid. 

Som ledamöter i Lorénska stiftelsens  styrelse bestod nu uppgiften  i att hjälpa 
fram  den "yngre" generationen. En och annan stipendiat var jämgammal eller till 
och med äldre än styrelseledamöterna, men i det stora hela tillhörde de flesta 
"6o-talisterna". Genom främjandet  av en ny socialvetenskap skulle den sociala 
frågan  kunna hanteras. I den meningen handlade det om två generationer som 
var intensivt upptagna med att blicka "nedåt" i samhällskalan - samtidigt som de 
hela tiden höll ett vaksamt öga på sina jämbördiga i sidled. 

Lika framträdande  som den sociala homogeniteten är emellertid skillnaderna i 
de fem  styrelseledamöternas kunskapsbakgrunder och professionella  identiteter. 
En författare,  en matematiker, två nationalekonomer och en medicinare. Egentli-
gen är det bara de två nationalekonomerna som kan beskrivas som egentliga sam-
hällsvetenskapsmän, utifrån  dagens perspektiv. Men vad som illustreras med det-
ta är i första  hand bredden hos det sena 1800-talets socialvetenskap. Den gav 
utrymme åt skönlitterära författare  med vetenskapliga anspråk likaväl som åt 
naturvetenskapsmän med sociala intressen - ibland, som i Sonja Kovaleskys fall, 
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förenade  i en och samma person. Naturvetenskapens kunskapsideal var också det 
som i stor utsträckning kom att prägla den nya socialvetenskapen. Det förenande 
var emellertid inte den ämnesmässiga eller akademiska bakgrunden, utan den 
gemensamma strävan att med hjälp av en ny vetenskap bidra till den sociala frå-
gans lösning. Av detta skäl är det också anakronistiskt att överbetona de kun-
skapsmässiga och disciplinära gränserna, när de historiska aktörerna själva hade 
sin uppmärksamhet riktad mot annat håll. 

Avgörande för  inträdet i styrelsen var således inte i första  hand det kunskaps-
område som ledamöterna var primärt verksamma inom. Tydligt är däremot det 
nepotistiska draget. Att familjen  Leffler  hade ett starkt inflytande  både på Viktor 
Lorén och styrelsens sammansättning är uppenbart. I synnerhet Anne Charlotte 
Lefflers  roll i detta avseende är svår att underskatta. Hon var från  början den 
mest självklara ledamoten och det är också hon som framstår  som den förenande 
länken med vänninan Sonja Kovalevsky och släktingen Johan Leffler,  men även 
till Axel Key som var nära vän till familjen,  främst  genom Gösta Mittag-Leffler. 
Egentligen är det bara David Davidson som faller  lite utanför  detta mönster. 
Nepotismen har dock sin främsta  förklaring  i den betydelse som tillmättes de 
sociala kontakterna, vilka i sin tur delvis kan förstås  mot bakgrund av den starka 
fokuseringen  på personligheten och karaktärsegenskaperna. Man skulle kunna 
säga: de enskilda personernas "hållning". Detta gällde inte minst Viktor Lorén, 
som själv betonade vikten av personligt engagemang, förtroende  och ansvars-
känsla. Eftersom  Viktor Lorén personligen kände de fem  styrelseledamöterna 
och litade på deras ansvarskänsla för  uppdraget kunde han känna sig förvissad 
om att projektet skulle fortlöpa,  om inte helt enligt hans planer, så i alla fall  i 
nära anslutning till dem. 

Samtidigt avslöjar detta förstås  något om den lefflerska  familjens  roll i det 
samtida kulturlivet och det sociala etablissemanget. Just detta leder över till den 
betydelse som fästes  vid ledamöternas anseende och goda rykte. I samtliga fall 
kan de fem  handplockade styrelsemedlemmarna beskrivas som redan etablerade 
personer med gott anseende och ett stort ackumulerat förtroendekapital.  Redan 
genom sin styrelsesammansättning tillmättes stiftelsen  den nödvändiga veten-
skapliga legitimitet som krävdes för  att projektet skulle lyckas. Och frågor  om 
trovärdighet, rykte och tilltro är, som vetenskapssociologen Steven Shapin visar, 
grundläggande i den kulturella praktik som vetenskapen utgör.98 

Tydliggörande i detta avseende är att se vilka som inte anförtroddes  uppdraget 
att ingå i Lorénska stiftelsens  styrelse. Som stridbar radikal med ett omvittnat 
socialt engagemang och dokumenterade socialvetenskapliga kunskaper stod Knut 
Wicksell för  en hållning som Viktor Lorén själv sympatiserade med. Därav Loréns 
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personliga förfrågan.  Intresset var ömsesidigt, eftersom  Knut Wicksell vid den 
aktuella tidpunkten befann  sig i ekonomiska svårigheter. Trots detta fanns  han 
inte med bland de fem  när testamentet slutligen undertecknades. Varför?  Det kan 
vi inte säkert veta. Men man får  anta att beslutet växte fram  under de samtal 
Lorén förde  med Anne Charlotte Leffler  och andra berörda före  sin bortgång. 
Wicksell fick  inte besked om de ändrade planerna förrän  drygt en månad senare. 
Då meddelades han via Sonja Kovalevsky att styrelsen istället beslutat tilldela 
honom ett stipendium för  utländska studier på sammanlagt 12 000 kronor." 
Ytterligare ett par veckor senare motiverade Anne Charlotte Leffler  beslutet: 

Han [Viktor Lorén] trodde, att Ni kunde gagna hans stiftelse  mer genom några års studi-
er i utlandet än såsom medlem av nämnden, hvars verksamhet i det hela taget blott blir 
arbetsgifvarens,  ej arbetarens. Vårt land har ondt om dugliga arbetare på det ifrågavaran-
de området, och Viktor Lorén hade en mycket stor tro till Er förmåga  och vilja att blifva 
en sådan. Hvad han särskildt värderade högt hos Er var det mod och den hänsynslöshet 
Ni visat. Sådana egenskaper äro kanske än sällsyntare och äfven  behöfligare  hos oss än 
t.o.m. kunskaper o begåfning.  Han mottog Ert bref  och lät mig läsa det. Det enda däri, 
som icke tillfredsstälde  honom var Er önskan att resa omkring och göra propaganda för 
de Malthuska idéerna - d.v.s. det var såsom medlem  af  nämnden,  som det syntes honom 
att Ni ej med fördel  kunde drifva  en sådan propaganda.100 

Motiven var således två. För det första  anges det att Wicksell skulle göra större 
nytta som "arbetare" än som "arbetsgivare", det vill säga mer som stipendiat än 
som forskningsadministratör.  För det andra var det ej förenligt  med styrelseupp-
draget att bedriva propaganda för  malthusianismen på det sätt som Wicksell gjor-
de. Här finns  det, menar jag, all anledning att ifrågasätta  beslutets egentliga grun-
der. Det första  argumentet är uppenbart ihåligt, eftersom  det grundar sig på anta-
gandet att "arbetarens" roll inte gick att förena  med "arbetsgivarens". Någon 
sådan bestämmelse eller praxis fanns  inte, varken uttalad eller i det tysta. Tvärtom 
stod det skrivet i Viktor Loréns testamente att styrelsen "må vara oförhindrad  att 
uppdraga åt sina egna medlemmar att utföra  vetenskapligt och annat ändamålet 
främjande  och icke till själfva  styrelseverksamheten hörande arbete."101 Styrelse-
medlemmarnas aktionsradie var med andra ord vid och Johan Leffler  kom vid 
flertalet  tillfällen  att ta emot medel från  Lorénska fonden  för  att bekosta under-
sökningar och möjliggöra föreläsningar  vid Stockholms högskola.102 

Det andra argumentet bör även det ifrågasättas.  Att Viktor Lorén skulle ha 
reagerat så negativt på Knut Wicksells malthusianska "propaganda" förefaller 
märkligt, med tanke på att det var i ett liknande sammanhang när Wicksell väck-
te uppmärksamhet i Uppsala som Viktor Lorén fick  upp ögonen för  Wicksells 
engagemang och formuleringskonst.  Lorén var ju för  övrigt själv en person som 
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var receptiv för  internationella idéströmningar och starkt engagerad i de sociala 
frågorna.  Wicksells aktuella föredragsturné  var främst  motiverad av ekonomiska 
bekymmer. Och det som ändå talar för  att Lorén trots allt sympatiserade med 
Wicksells hållning — om än inte det uttalat malthusianska synsättet — var att han 
försäkrade  sig om att Wicksell personligen garanterades ett generöst bidrag ur 
förmögenheten.  Utan denna särskilda klausul är det högst osäkert om Wicksell 
skulle ha tilldelats några pengar ur Loréns fond  överhuvudtaget.103 

I övrigt var Loréns testamente och muntliga riktlinjer som bekant öppna för 
uttolkningar. Därmed inte sagt att Anne Charlotte Leffler  skulle ha varit den 
som drev sin vilja igenom, bara att det förefaller  mindre troligt att Viktor Lorén 
personligen värjde sig mot Wicksells deltagande i styrelsen. Problemet förefaller 
ligga i Knut Wicksells kontroversiella personlighet. Han kan ha uppfattats  som 
alltför  radikal och egensinnig. Hans vitt spridda rykte hade en baksida. De flesta 
visste vem Wicksell var och hade en åsikt om honom. De flesta  var också anting-
en positivt eller negativt inställda, fa  var likgiltiga inför  hans kontroversiella utta-
landen. Detta var knappast passande för  en person vars uppgift  bestod i att bana 
väg för  morgondagens objektiva samhällsforskare.  En person med ett sådant 
anseende skulle troligen ha äventyrat Lorénska stiftelsens  trovärdighet och legiti-
mitet. Om detta blev kanske Lorén övertygad sedan han samtalat med de blivan-
de styrelseledamöterna. 

När nu istället styrelsens sammansättning offentliggjordes  framhölls  ofta  valet 
av medlemmar som en slags garant för  att Lorénska stiftelsens  syften  verldigen 
skulle kunna uppnås. Samtidigt handlade det om en ganska tydligt politiskt präg-
lad tankestil, vilken emellertid var väl förankrad  inom de kretsar som stiftelsen 
riktade sig till. Liberala Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning  kunde således i 
positiva ordalag beskriva styrelseledamöterna som "personer med utprägladt fri-
sinnade åsigter på det sociala området".104 

Dessa intryck förändras  inte nämnvärt vid beaktande av de nya styrelseleda-
möter som efterhand  ersatte de ursprungliga fem.  Tvärtom förstärks  det, och 
därigenom kommer vi att kunna ytterligare ringa in detta tankekollektiv, dess 
position och tankestil. 

Förnyelse och maktförskjutning 
"Styrelsen kompletterar sig själf  vid uppkommande ledighet", hade Viktor Lorén 
skrivit i sitt testamente. Redan 1890 flyttade  Anne Charlotte Leffler  utomlands 
och efterlämnade  en lucka som behövde fyllas.  1891 avled Sonja Kovalevsky. Året 
efter  följdes  hon av Anne Charlotte Leffler  och samma år avsade sig David 
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redaktör hette Vilhelm Montan, och allt tyder 

Davidson sitt styrelseuppdrag. Den av Viktor Lorén 
\ handplockade styrelseuppsättningen genomgick 

\ därigenom grundläggande förändringar.  Vilka 
\ var aspiranterna och vilka blev ersättarna? Hur 

\ förändrade  dessa nytillskott styrelsens samla-
\ de profil?  Och hur påverkade detta den inter-
j na maktbalansen? 

När Sonja Kovalevsky gick bort 1891 kun-
de man läsa om hennes begravning i Stock-
holms Dagblad.IO' Tidningens dåvarande chef-

1 
t 

•IF 
j/ på att det var dennes yngre broder, juristen och 

tidningsmannen Carl Montan (1853-1914), som 
efterträdde  Kovalevsky - även om det i detta fall  lik-

CarlMo?itan.  som i de följande  saknas formella  beslutsprotokoll 
K Ä L L A : K U N G L . B I B L I O T E K E T från  de aktuella styrelsemötena.100 Någon allvarlig 

motkandidat verkar inte ha funnits.  Carl Montan var 
välmeriterad i sin egenskap av introduktör av den tyske katedersocialisten Gustav 
Schönbergs banbrytande bok Årbetarefrågan  (1877). Därtill var han övertygad fri-
handelsvän och mångårig medlem i Nationalekonomiska Föreningen, där han 
deltagit i redaktionskommittén tillsammans med Johan Leffler.  Vid tidpunkten 
var han nybliven assessor i Svea Hovrätt och från  1895 kom han att efterträda  bro-
dern som huvudredaktör för  Stockholms Dagblad. Som styrelseledamot stannade 
han kvar till 1901, då han flyttade  till Egypten för  ett juridiskt uppdrag.107 I det 
stora hela måste dock Carl Montan, av det tillgängliga arkivmaterialet att döma, 
betraktas som en relativt passiv styrelseledamot. 

Mer komplicerat förhöll  det sig då med Anne Charlotte Lefflers  styrelseplats. 
Eftersom  hon intagit en ledande ställning under Lorénska stiftelsens  första  vikti-
ga men besvärliga år då styrelsearbetet hade formaliserats  och verksamhetens 
riktning stakats ut, efterlämnade  hon en stor lucka redan 1890 då hon flyttade 
utomlands. Lösningen bestod i att en personlig suppleant tillsattes i detta särskil-
da fall,  som ett försök  att kompensera den geografiska  distansen. Det var Anne 
Charlotte Leffler  själv som utsåg Ellen Key (1849-1926) till en sådan. Key hade 
dock svårt att finna  sin plats i styrelsen, bland idel män. Ett tag diskuterades Key 
som ordinarie efterträdare  till Anne Charlotte Leffler.  Men efter  diverse vänd-
ningar blev det inget av detta. Kort tid därefter  förklarade  Key att hon ville avsä-
ga sig sitt suppleantskap. Som ersättare på suppleantposten diskuterades då Gert-
rud Adelborg, aktiv i Fredrika Bremerförbundet,  i den kvinnliga rösträttsrörelsen 
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och i emigrationsfrågan. 108 I ett avslöjande brev till Anne Charlotte Leffler  för-
klarar Johan Leffler  att han med nöje skall rösta på Adelborg som ersättare till 
Ellen Key, 

med hvilken jag, upprigtigt sagt, aldrig kunnat sympatisera, emedan hon är fanatisk  i sina 
röd-gröna  åsikter och sträfvanden.  Fröken Adelborg har jag hört mycket berömmas, men 
känner henne ej personligen. Montan är säkert gärna med om att rösta på henne - för-
modligen äfven  [Axel] Key. Var emellertid snäll och skrif  direkt  till  Key  äfven  härom! 109 

Mot denna bakgrund är det förståeligt  att Ellen Key kände sig dåligt hemma-
stadd i styrelsen. Och ofta  är det i informella  brevväxlingar av detta slag, där de 
presumtiva kandidaternas lämplighet diskuteras mer öppenhjärtigt, som Lorén-
ska stiftelsens  vanligtvis dolda tankestil kommer till avläsbart uttryck. Ellen Keys 
tänkande gick i flera  avseenden inte i samma riktning som de övriga styrelseleda-

möternas, och utan Anne Charlotte Lefflers 
medverkan hade hennes namn troligen aldrig 
förts  på tal. Frågan om Ellen Keys efterträda-
re, liksom den om vem som skulle ersätta 
David Davidson, var tänkt att tas upp i styrel-
sens oktobermöte 1892. Korrespondensen 
som föregick  detta möte var livlig i alla rikt-
ningar. Men i och med att Anne Charlotte 
Leffler  hastigt rycktes bort just denna månad, 
ändrade problemet karaktär till att i stället 
gälla vem som skulle ersätta henne, medan 
frågan  om en suppleant helt föll  bort. 

Den naturlige efterträdaren  till Anne Char-
lotte Leffler  var hennes broder, Gösta Mittag-
Leffler  (1846-1927). Bakom honom kunde 
hela styrelsen sluta upp utan problem. Hans 
namn är redan bekant för  oss genom att han i 
praktiken spelade en viktig roll "bakom kulis-
serna" långt innan han blev invald i Lorénska 
stiftelsens  styrelse. Han var tidigt invigd i Vik-
tor Loréns testamentsplaner. Det var genom 
Mittag-Lefflers  internationella kontaktnät 
som Sonja Kovalevsky kommit till Sverige. 
Och hans roll inom Stockholms högskolas 
tidiga uppbyggnad är svår att underskatta, där 
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han som högskolans först  utnämnde och 
i tjänst trädande professor  kom att inta 
en fortsatt  ledande position som styrelse-
ledamot, som medlem i sjumannan-
nämnden och som rektor under två peri-
oder. I början på 1890-talet flyttade  paret 
Mittag-Leffler  bland de första  ut till den 
nygrundade trädgårdsstaden Djursholm, 
där deras storslagna villa snart kom att 
utgöra en viktig samlingsplats för  de 
intellektuella sociala kretsar som skildrats 
ovan. 110 Mittag-Lefflers  position, aukto-
ritet och nätverk kom givetvis Lorénska 
stiftelsen  till del när han nu formellt 
inträdde i dess styrelse. Axel Key och 
Gösta Mittag-Leffler  kom med åren att 
bilda något av ett radarpar, vilket genom 
sina dubbla kanaler in högskolestyrelsen 
fick  stor betydelse.111 

Mindre självklart var det då vem som skulle ersätta David Davidson. Diskus-
sionen var utdragen. Davidson hade aviserat sin avgång åtminstone redan i bör-
jan av 1892 — det vill säga då Anne Charlotte Leffler  fortfarande  var i livet - och 
höll sedan envist fast  vid sin avsägelse. Kandidaterna var flera.  Vissa namn fördes 
fram  av vissa styrelsemedlemmar, med mer eller mindre tydlig personlig affinitet 
mellan förslagsställare  och kandidat. Motiveringarna skilde sig åt i ett spektrum 
från  det saldiga till det starkt fördomsfulla.  Särskilt intressant är att ta del av den-
na argumentering, vilken liksom i Ellen Keys fall  säger oss något om de kriterier 
och kvaliteter som beaktades i dessa sammanhang. 

Tre kandidater var starkare än de andra: Dick Ostberg, Sixten von Friesen och 
Hugo Hamilton. Kammarrättsrådet Dick Östberg var David Davidsons egen 
kandidat. Att detta förslag  var dåligt förankrat  i styrelsen framgår  av ett infor-
mellt brev, vilket samtidigt belyser Davidsons ställning inom densamma. I brevet 
skriver Johan Leffler  att Östberg nog är "sakkunnig men att man kan frukta  "att 
han mer och mer blir en fullblodsbyråkrat"  samt att han "i åtskilliga afseenden" 
skulle "komma att likna Davidson, hvadan jag åtminstone ej kan gifva  honom 
min röst."112 Johan Lefflers  egen kandidat var lektor Sixten von Friesen, som -
inte minst viktigt i Lefflers  ögon - satt som liberal politiker i riksdagens andra 
kammare. I ett utförligt  brev till Anne Charlotte Leffler  framhåller  Johan Leffler 
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von Friesens förträfflighet  framför  andra tänkbara kandidater - som diskvalifice-
ras på antisemitiska grunder - och försöker  övertala henne därom inför  den före-
stående omröstningen i styrelsen: 

För min del tror jag att en af  de bästa vi f.n.  skulle kunna få  är Lektor Sixten von Friesen, 
en högt begåfvad,  frisinnad  och äfven  för  sociala frågor  intresserad man. [...] Dr Axel 
Raphael är en kunnig man, men jude - och jag har alltmer kommit till insikt i den djupa 
sanningen af  Bellmans ord "Judar äro skälmar, veta vi", hvadan ej häller han kan fa  min 
röst - säkerligen ej häller Keys eller Montans. Vår gode Ernst Beckman är något för 
mycket "Mjäkman". Hans råd, den s.k. Patentgrefven,  Hugo Hamilton, vore nog kanske 
icke så illa; dock tror jag att von Friesen är pålitligare, mindre  "politischer Streber'."3 

Anne Charlotte Leffler  lät sig övertygas och röstade för  Sixten von Friesen brevle-
des från  Italien, eftersom  han tycktes vara "alla o andras kandidat"."4 Johan Leff-
ler var emellertid medveten om att förslaget  inte var förankrat  i hela styrelsen, 
främst  då inte hos Axel Key, varför  även astronomen och Chalmersprofessorn 
August Wijkander omnämndes: 

Om Key ej är alltför  obenägen för  valet af  v. Friesen, blir han [...] förmodligen  redan 
efter  nästa styrelsesammanträde anmodad att inträda i vår krets. En person som, om han 
bodde  i Stockholm,  skulle vara utmärkt  såsom styrelsemedlem, är Prof.  Wijkander, som är 
en verkligen både frisinnad  och förståndig  man med lifligt  intresse för  sociala frågor  och 
ganska god beläsenhet på det området; men då vi tyvärr endast undantagsvis kunna få 
hafva  dig närvarande vid våra sammanträden, vore det väl mindre lämpligt att till med-
lem välja honom, som endast några månader af  året vistas i Stockholm såsom riksdags-
man och måhända snart nog afsäger  sig sin plats i riksdagen för  att mera odeladt egna sig 
åt sin befattning  såsom chef  för  Chalmerska Slöjdskolan här i Göteborg."5 

En god kandidat till Lorénska stiftelsens  styrelse skulle helst, framgår  det således 
mellan raderna, vara intresserad av sociala frågor,  liberalt sinnad, kompetent och 
helst inflytelserik,  pålitlig men inte för  formell  eller "byråkratisk", inte för  radikal 
men inte heller för  "mjäkig" och dessutom vara bosatt i Stockholm. Därmed 
begränsades den tänkbara kretsen rejält, så att den i det stora hela faktiskt  ganska 
väl sammanfaller  med det urbant förankrade  sociala skikt som porträtterats tidiga-
re. Detta innebär att själva den tankestil, som bars upp inom denna kulturella 
grupp eller detta tankekollektiv, redan i sig, genom de ofta  outtalade kriterierna på 
en lämplig styrelseledamot, uteslöt individer ur andra sociala grupper eller skikt. 
Därtill kom dessutom att kandidaten helst inte borde vara jude (enligt Johan Leff-
ler) eller - måste man nästan dra slutsatsen av dessa högt ställda krav på utbild-
ning och politiskt inflytande  - kvinna. I slutändan kom också resultatet av denna 
omfattande  ommöblering inom styrelsen att medföra  en tydlig maskulinisering: i 
den första  styrelseuppsättningen (om man räknar med Ellen Key) var hälften 
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kvinnor; i den nya styrelsen var alla män. Därmed frångicks  också den uttolkning 
som Anne Charlotte Leffler  drivit, nämligen "att Lorén skulle önskat ha åtminsto-
ne en kvinna med i styrelsen, och en person, som stod de radikala nära"."6 Det var 
också på dessa grunder som hon personligen sett till att både Sonja Kovalevsky 
och Ellen Key gavs en plats inom styrelsen. I vilken utsträckning denna strävan 
genomsyrade själva verksamheterna förblir  dock en öppen fråga  tills vidare. Vad 
denna förändrade  styrelseuppsättning däremot indirekt styrker är Anne Charlotte 
Lefflers  starka ställning inom den ursprungliga styrelsen. 

Den som till slut ansågs uppfylla 
alla dessa kriterier var Hugo Hamilton 
(1849-1928). I likhet med Sixten von 
Friesen var han en liberal politiker och 
de två visar i övrigt upp många 
gemensamma kvaliteter. Den viktiga 
skillnaden verkar istället ligga i att 
Hamiltons namn fördes  fram  av Axel 
Key. Och man får  anta att även Gösta 
Mittag-Leffler  och Carl Montan rösta-
de på Hamilton. Hamilton ingick 
redan från  början i den gemensamma 
sociala umgängeskretsen, där han 
under den något missvisande beteck-
ningen "den röde greven" och med sin 
temperamentsfyllda  liberalism, enligt 
Gurli Linder, "väckte uppmärksamhet 
och sympati överallt, impulsiv, tempe-
ramentsfull,  varmhjärtad, orädd och 
rasande trevlig som han var"."7 Till 
hans många meriter kan kort nämnas 
att han hade deltagit i 1884 års arbetareförsäkringskommitté  samt vid tillfället  var 
sekreterare i Nationalekonomiska Föreningen, liberal reformvän  i riksdagens 
andra kammare och tillförordnad  chef  för  patentbyrån."8 

Invalet av Hamilton kan samtidigt ses som ett tecken på Axel Keys stärkta 
ställning inom styrelsen. I tomrummet efter  Anne Charlotte Leffler  blev det 
naturligt att han som ordförande  (vilket han troligen var redan tidigare) blev den 
samordnande och ledande kraften,  möjligen och mer informellt  tillsammans 
med den nyinvalde Gösta Mittag-Leffler.  Det var också i regel antingen hemma 
hos Axel Key eller Gösta Mittag-Leffler  som styrelsesammanträdena ägde rum."9 
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Men Johan Leffler  måste också definitivt  räknas in i den inre kretsen. Det mesta 
tyder på att han var stiftelsens  sekreterare och bibliotekarie under hela verksam-
hetsperioden, möjligen med undantag av enstaka år, trots att stadgarna tillät stör-
re rotation på styrelseposterna.120 Invalen av Hamilton och Montan innebar ock-
så att styrelsens politiska profil  blev mindre kulturradikal och mer entydigt libe-
ral, vilket talar för  att Johan Lefflers  inflytande  kan ha stärkts. Men denna "poli-
tiska" gren torde ändå ha stått sig relativt slätt mot Keys och Mittag-Lefflers 
vetenskapliga tyngd i den mån det förekom  interna meningsskiljaktigheter.121 

Det övergripande intrycket är trots allt, även sedan förändringarna  inom sty-
relsen beaktats, att styrelsen som en kollektiv aktör var mångfaldigt  förankrad  i 
ett vidare nätverk av personer och institutioner. Det var inom detta nätverk, med 
dess bestämda sociala och geografiska  utbredning, som Lorénska stiftelsen  hade 
sin personella bas, hämtade sin nödvändiga legitimitet och kunde aktivera nöd-
vändiga resurser. Nätverket förgrenade  sig långt utanför  landets gränser, men 
dess självklara centrum utgjordes hela tiden av Stockholm med dess många for-
mella och informella  mötesplatser. Stockholms högskola, Nationalekonomiska 
Föreningen (som höll till i Läkaresällskapets hus vid Jakobsgatan eller, vid större 
sammankomster, Grand Hotels stora festsal),  Anne Charlotte Lefflers  hem på 
Humlegårdsgatan 14, Gösta Mittag-Lefflers  villa i Djursholm samt de lokaler i 
vilka tidens sällskapsbildningar samlades har framträdit  som viktiga miljöer i det 
socialt och politiskt laddade rummet. Det är också mot denna vardagsnära bak-
grund som Lorénska stiftelsens  styrelse, fattad  som ett tankekollektiv med en 
specifik  tankestil, måste förstås.  Utan förankring  i detta nätverk förblev  David 
Davidson socialt isolerad redan genom sitt geografiska  utanförskap.  Och det var 
först  när Johan Leffler  flyttade  till huvudstaden som hans gedigna utbildning 
kom till praktisk användning och som han kunde bli aktuell som lorénsk styrel-
seledamot. Det var också i detta socialt och politiskt laddade rum som den före-
nande tankestilen gavs sin bestämda riktning. Formulerad utifrån  en urban, väl-
utbildad och allt mer inflytelserik  medelklassposition, handlade det om en stil 
som betonade individens ansvar, kunskapens betydelse och vikten av social 
reform.  Grovt sett samlades man kring en frisinnad  liberalism, vilken förenade 
1880-talets kulturradikalism med sekelskiftets  institutionellt mer etablerade soci-
alliberalism.122 Genom denna - socialt nedåtriktade - tankestil filtrerades  och 
översattes Viktor Loréns idéer för  att kunna omsättas i praktiska resultat. De fak-
tiska verksamheter och den socialvetenskap som kom ut av denna tankekollekti-
va uttolkningsprocess utgör ämnet för  de följande  kapitlen, där det också blir 
möjligt att mer precist ringa in Lorénska stiftelsens  tankestil och ytterligare bely-
sa den vetenskapliga kunskapsproduktionens konkreta förutsättningar. 
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K A P I T E L 6 

Mellan forskning  och bildning 
Kunskapens geografi 

V I K T O R L O R É N H A D E E N älsklingsidé, vilken han sällan talade högt om. Men 
det fåtal  gånger han väl gjorde det brukade han alltid få  "en egendomlig fjärrskå-
dande blick", enligt vännen och författarinnan  Alfhild  Agrell. Vid ett sådant till-
fälle  berättade Lorén mer utförligt  om sin vision: ett bibliotek för  arbetare, där 
hans egen boksamling skulle utgöra grundplåten. Det var emellertid inte fråga 
om något vanligt arbetarbibliotek. Framför  sig såg han "ett ambulerande biblio-
tek". Entusiastiskt förklarade  han för  Agrell: "Jag menar ett på hjul, ett jättestort, 
som kunde genomkorsa hela Sverige; på det viset fick  man också lättast reda på 
arbetarnas behov."1 

Just denna förhoppning  kom aldrig att förverkligas,  varken av Lorén själv eller 
av det femhövdade  kollektiv som fick  förtroendet  att förvalta  hans arv. Men hur 
orealistiskt förflugen  denna framtidsbild  än synes vara - formulerad  långt före 
bokbussarnas tid - säger den ändå något väsentligt om samtidens begränsade till-
gång på böcker inom det socialvetenskapliga området. Den säger också något, 
vilket här är det intressanta, om Viktor Loréns ambition att överbrygga såväl de 
sociala som de geografiska  avstånden. Enkelt uttryckt handlade det om att sprida 
en viss typ av kunskap, vilken i fallet  med biblioteket så att säga fanns  "lagrad" i 
böckerna. Som en sorts transportbehållare lämpade sig boken väl för  detta ända-
mål. Därigenom kunde det socialvetenskapliga kunskapsinnehållet förmedlas 
över både hindrande klassgränser och nationsgränser. 

Det var också så som det - inte fullt  lika uppseendeväckande - bibliotek vilket 
efterhand  byggdes upp av Lorénska stiftelsen  kom att fungera.  Denna gränsöver-
skridande funktion  var emellertid inte unik för  biblioteket. Tvärtom genomsyra-
de denna ambition - vid närmare påseende - samtliga Lorénska stiftelsens  verk-
samhetsområden. Biblioteket, resestipendierna, föreläsningarna,  föredragen, 
undersökningarna och skriftserien  präglades alla, på det ena eller andra sättet, av 
en mer övergripande strävan att samla in, ackumulera och sprida socialveten-
skaplig kunskap. 
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Denna kunskapsförmedlande  ambition motiverades i sin tur av en ganska 
bestämd uppfattning  rörande den befintliga  kunskapens utbredning. Jag menar 
att man i detta avseende kan skönja konturerna av en kollektiv föreställning,  ett 
slags kartbild, vilken pekade ut både socialvetenskapliga kunskapscentra, där det 
fanns  gott om dylik kunskap, och "vita fläckar"  eller platser där det rådde brist på 
samma vara.2 Utifrån  den uppfattningen  gällde uppgiften  att förflytta  kunskapen 
från  de förra  platserna till de senare. Poängen är att Lorénska stiftelsens  mångsi-
diga och till synes disparata verksamhetsområden, mot bakgrund av denna före-
ställda karta över kunskapens geografi,  framstår  som väl sammanhållna och stra-
tegiskt fördelade  insatser. Det blir möjligt att urskilja ett mönster, en bestämd 
geografisk  och social riktning, i verksamhetsutbudet. 

Viktor Loréns uppfattning  hade varit att Tysldand var det land där den sociala 
frågan  diskuterats mest ihärdigt och där man kommit närmast en lösning av den-
samma på socialvetenskaplig väg. Sverige låg i detta avseende långt efter.  Lorén-
ska stiftelsens  styrelse var i princip av samma åsikt. De nya kunskaperna på 
området var i enlighet med detta synsätt nödvändiga att föra  hem till Sverige, i 
form  av böcker på främmande  språk, internationellt framstående  gästföreläsare 
eller svenska utlandsstipendiater. När denna kunskap väl hade medierats till Sve-
rige och etablerats inom initialt skolade kretsar, bestod uppgiften  i att sprida 
budskapet vidare. Det till Stockholm centrerade medelklasskikt som var knutet 
till Lorénska stiftelsen  framstod  - och framställde  sig själva gärna - härvidlag 
som ett slags apostlar i en socialvetenskapligt obildad omgivning. Det hela antog 
stundtals karaktären av ett slags frälsningsprojekt.  Och talande nog beskrev en av 
Lorénska stiftelsens  stipendiater sin mission som att just "samhällsvetenskapligt 
evangelisera Sveriges rike".3 

Om den förstnämnda  förmedlingen  över nationsgränserna, från  kulturnatio-
nerna i Europa till Sverige, i socialt avseende främst  utspelade sig på ett horison-
tellt plan - inom ett europeiskt medelklasskikt - så var den fortsatta  kunskaps-
spridningen från  huvudstadens reformsinnade  medelklassintelligentsia till "all-
mänheten" runtom i landet i större utsträckning vertikalt riktad, "nedåt". Viktor 
Loréns önskan att nå de bredare folldagren  hade varit både framträdande  och 
central. När det blev dags för  Lorénska stiftelsen  att verkställa hans planer åter-
finner  vi reminiscenser av denna bildningsambition i form  av populärvetenskap-
liga föredrag  vid Stockholms Arbetareförening,  en strävan att hålla biblioteket 
tillgängligt för  den bredare allmänheten och skriftseriens  uttalade tillvändhet 
mot samma målgrupp. I Lorénska stiftelsens  fall  bör emellertid denna "nedåtrik-
tade" ambition inte i första  hand förstås  som ett filantropiskt  bildningsprojekt. 
Snarare utgjorde denna strävan en central beståndsdel i det övergripande syftet 
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att försöka  vetenskapligt etablera socialvetenskapen inom det svenska högre 
utbildningssystemet. Lika viktiga, som förbindelserna  med den internationella 
forskningen  på området, var i detta avseende att söka förankra  och legitimera 
den egna verksamheten hos såväl de tilltänkta avnämarna som den bredare all-
mänheten.4 Och faktiskt  kunde Lorénska stiftelsens  styrelse finna  stöd även för 
denna strävan hos Viktor Lorén. Vad som behövdes i Sverige var varken mer 
"folkbildning"  eller mer "fackbildning"  utan en ny form  av kunskap, av Lorén 
själv benämnd, "en populär men strängt vetenskaplig bildning".5 

Hur denna socialt och geografiskt  bestämda ambition, att etablera en populärt 
riktad "vetenskaplig" socialkunskap, kom till konkret uttryck i Lorénska stiftel-
sens verksamheter utgör det samlande temat för  detta kapitel. Två verksamhets-
områden skall lyftas  fram  i detta avseende: dels biblioteket, dels föreläsningarna 
och föredragen.  Skälet är att dessa särskilt väl illustrerar stiftelsens  kunskapsför-
medlande strävanden, och hur dessa successivt ändrade riktning under verksam-
hetsperiodens gång. Även resestipendierna, de sociala undersökningarna och 
skriftserien  var tydligt inordnade i samma kunskapsgeografiska  kontext. Men de 
verksamheterna skall behandlas mer utförligt  i nästa kapitel. 

Lorénska biblioteket 
Först sedan en förlikning  uppnåtts med Viktor Loréns släktingar i juni 1887 kun-
de Lorénska stiftelsen  på allvar påbörja sitt arbete. Under den ett och ett halvt år 
långa väntetiden hade styrelsen fått  anledning att ordentligt tänka igenom verk-
samheterna, planera deras uppläggning och preliminärt bestämma hur insatserna 
skulle fördelas.  Biblioteket intog redan tidigt en framskjuten  plats i dessa planer. 
Dess betydelse som ett slags hörnpelare i det diversifierade  verksamhetsutbudet 
illustreras redan av Loréns "älsklingsidé". Inför  de fem  utvalda styrelsemedlem-
marna hade Lorén dessutom muntligen förklarat,  "att en del af  medlen borde 
användas till inköp af  socialvetenskaplig litteratur, som genom något offentligt 
bibliotek blefve  för  studieändamål tillgänglig."6 När Lorénska stiftelsen  på hös-
ten 1887 kungjorde vilka verksamhetsområden man valt att inledningsvis priori-
tera, fanns  biblioteket med bland dessa. I Nya Dagligt Allehanda kunde man läsa 
att styrelsen faktiskt  redan hade "anskaffat  ett socialvetenskapligt och särskildt 
nationalekonomiskt bibliotek, som under årets lopp kommer att blifva  tillgäng-
ligt för  personer, som vilja idka sådana studier."7 

Det redan befintliga  biblioteket baserades emellertid inte, som man skulle 
kunna tro, på Viktor Loréns egen boksamling. Sina egna böcker hade Lorén för-
varat i en stor reskoffert,  vilken han något år före  sin död hade donerat till Göte-
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borgs museums bibliotek.8 Grundstommen i Lorénska biblioteket utgjordes 
istället av en privat boksamling tillhörande Johan Leffler.  Att just Lefflers  böcker 
kom att utgöra den bas på vilken Lorénska stiftelsens  bibliotek byggdes upp har 
sin egen förklaring.  Samtidigt säger denna bibliotekets tillkomsthistoria en hel 
del om de utomvetenskapliga omständigheter och det tillfälligheternas  spel som i 
många fall  kom att bestämma inriktningen på Lorénska stiftelsens  verksamheter. 
Den säger oss också något viktigt om det ofta  intrikata sambandet mellan å ena 
sidan styrelsemedlemmarnas enskilda intressen och å den andra Lorénska stiftel-
sens formellt  utåtriktade ansikte, där frågor  om politiskt inflytande,  trovärdighet 
och heder ofta  intog en central plats. Dessa omständigheter gör bibliotekets 
komplicerade tillkomsthistoria principiellt viktig att lyfta  fram. 

Bibliotekets tillkomst 
Tillkomsten av biblioteket hade sin upprinnelse i Johan Lefflers  redan antydda 
privatekonomiska bekymmer. Trots sin internationella nationalekonomiska skol-
ning och sina många förtroendeuppdrag,  kantades Lefflers  tillvaro under långa 
perioder av frånvaron  av en stabil och säker inkomstkälla. På vårkanten 1887 
hade läget blivit akut. Tidpunkten är här ganska central, eftersom  Lorénska stif-
telsens styrelse, där Leffler  själv ingick, ännu inte fått  tillgång till den fonderade 
förmögenheten.  I detta läge uppstod ett spel med flera  inblandade parter vilket i 
slutändan således resulterade i att Lefflers  privata biblioteket övergick i Lorénska 
stiftelsens  ägo. 

Skälet till att Lefflers  ekonomiska situation förvärrades  just vid denna tid, 
sammanhängde i sin tur med en betydligt äldre affärsuppgörelse:  försäljningen  av 
hans egendom Stavlösa utanför  Vadstena. Problemet bestod i att köparen hade 
misskött sina avbetalningar under en längre tid, varför  egendomen nu var på väg 
att säljas på exekutiv auktion. Detta var mycket oförmånligt  med tanke på de 
rådande låga marknadspriserna, vilka med all säkerhet skulle medföra  ett försälj-
ningsvärde långt under det inteckningsbelopp för  vilket Leffler  fortfarande  stod 
ansvarig. Med en redan ansträngd privatekonomi kvarstod snart konkurs som 
den enda möjliga utvägen. 

I detta läge skrev Johan Leffler  i mars 1887 ett långt och utförligt  brev till syss-
lingen Gösta Mittag-Leffler  där han beskrev sin besvärliga situation. Johan Leff-
ler förklarade  att en personlig ruin skulle allvarligt drabba hans position och soci-
ala anseende. Han skulle tvingas lämna de båda förtroendeuppdragen  i Lorénska 
stiftelsens  och försäkringsbolagets  Victoria styrelser, där Mittag-Leffler  var indi-
rekt respektive direkt involverad. Och än värre var det med Lefflers  riksdagsplats 
i Första kammaren, eftersom  han där troligen skulle ersättas av en protektionist -
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detta vid en tidpunkt då den högaktuella tullfrågan  höll på att avgöras. Enligt 
denna argumentation framstod  således Johan Lefflers  privatekonomiska bekym-
mer som ett problem vilket i värsta fall  kunde få  allvarliga nationella konsekven-
ser. 

Detta avskräckande scenario vore emellertid, fortsatte  Leffler,  möjligt att und-
vika genom en ganska enkel åtgärd. Finge han bara låna 2 000 kronor, skulle han 
kunna uppskjuta försäljningen  av Stavlösa några månader, få  ut ett bätttre pris 
och därmed rädda privatekonomin undan det mest akuta konkurshotet. Sina 
närmaste anhöriga hade han redan lånat pengar av, varför  han nu vände sig till 
Mittag-Leffler.  Det allra bästa vore förstås,  förklarade  Leffler,  om Lorénska stif-
telsen hade kunnat belåna eller köpa hans nationalekonomiska boksamling. Det-
ta skulle nämligen, motiverade han, "vara ett synnerligen godt tillfälle  att för  bil-
ligt pris fa  en verkligt god boksamling i detta ämne. (Lorén talade också själf  ett 
par gånger om att vi möjligen borde anskaffa  ett litet godt bibliotek)." Återsto-
den av summan skulle utan problem kunna uppbringas genom försäljning  av 
resten av böckerna på auktion. Detta var emellertid inte möjligt i nuläget med 
tanke på att rättegångstvisten ännu inte avgjorts. Johan Lefflers  konkreta förfrå-
gan gällde nu därför  huruvida Gösta Mittag-Leffler  kunde tänka sig att låna ut 
2 000 kronor i väntan på att rättstvisten avgjordes. Mittag-Leffler  skulle i så fall 
under den förhoppningvis  korta väntetiden ha obestridlig panträtt på bibliote-
ket.9 

Gösta Mittag-Leffler  gjorde sitt bästa för  att hjälpa sin syssling, skydda sitt 
familjenamn,  rädda de nämnda styrelsernas anseende och försvara  frihandelsvän-
nerna i tullfrågan.  Han tog kontakt med sin mer förmögne  vän, bankdirektören 
Henrik Palme, som hyste liknande intressen, och ordnade så att de två tillsam-
mans kunde lägga ut den aktuella summan i väntan på att Lorénska stiftelsen  fick 
tillgång till de fonderade  medlen. Därefter  kontaktade Mittag-Leffler  stiftelsens 
övriga styrelseledamöter och ordnade en förbindelse  vilken försäkrade  att han 
och Palme fick  tillbaka sina pengar så fort  stiftelsen  fått  tillgång till de fonderade 
medlen. I det senare fallet  var det naturligt att åberopa David Davidsons juridis-
ka sakkunskaper för  att kontrollera alla formella  detaljer i uppgörelsen. Davidson 
förklarade  detaljerat hur det hela borde ordnas, men uttryckte samtidigt betänk-
ligheter mot hela uppgörelsen och ifrågasatte  starkt Johan Lefflers  omdömesför-
måga. Den enda möjligheten var att ordna ett köp, förklarade  Davidson vidare. 
Att belåna eller pantsätta biblioteket kunde inte vara aktuellt för  Lorenska stiftel-
sens del, "enär stiftelsen  under andra förhållanden  aldrig skulle kommit på idén 
att låna ut pengar mot pant i bibliotek". Ett köp av biblioteket skulle däremot 
inte behöva väcka något negativt uppseende.10 
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Så blev också fallet.  I sin dubbla egenskap av styrelseledamot och försäljare 
kunde Johan Leffler  i juni skriva till Mittag-Leffler  och meddela: "Sedan nu för-
likning med Loréns svåger blifvit  träffad  böra de 2 000 kr. du och Palme god-
hetsfullt  förskjutit  för  bokköpet när som helst kunna återbetalas."11 Resultatet av 
denna uppgörelse - vilken med fördel  låter sig förstås  som ett inslag i en symbo-
lisk utbytesekonomi av tjänster och gentjänster inom en begränsad och tydligt 
sammansvetsad social grupp - blev att Leffler  lyckades undvika personlig kon-
kurs och rädda sitt sociala anseende, medan Lorénska stiftelsen  fick  sig en natio-
nalekonomisk boksamling på köpet. Detta skedde dock på bekostnad av att en 
djup förtroendeklyfta  uppstod mellan David Davidson och Johan Leffler,  vilken 
aldrig kom att helt repareras.12 

Tillväxten,  innehållet och användningen 
Denna bibliotekets ad /wc-artade tillkomsthistoria förringar  emellertid inte bibli-
otekets plats och betydelse i Lorénska stiftelsens  samlade verksamhetsutbud. 
Redan från  början avsattes kontinuerligt medel för  "underhåll och ökande af  det-
ta bibliotek". Och särskilt för  detta område utsågs en ansvarig person, en biblio-
tekarie. Med tanke på ursprunget låg det nära till hands att Johan Leffler  tilldela-
des detta uppdrag, eftersom  han bäst kände till den egna före  detta boksamling-
ens innehåll. Samtidigt kan man givetvis reagera på — vilket Davidson troligen 
också gjorde - att Leffler  själv skulle fortsätta  handha sina egna böcker trots att 
de formellt  bytt ägare. Det mesta tyder dock på att Leffler  tilldelades uppdraget 
och behöll det verksamhetsperioden ut.13 

Karaktären på och omfattningen  av Johan Lefflers  ursprungliga privata bok-
samling är svår att närmare uppskatta. Enligt hans egen beskrivning rörde det sig 
i första  hand om "nationalekonomisk" facklitteratur,  uppskattad till ett värde 
mellan x 200 och 1 500 kronor. Från denna tidpunkt utvidgades emellertid bibli-
oteket i snabb takt. 1891 års tryckta katalog över Lorénska biblioteket upptar när-
mare 2 500 titlar. Från 1893 finns  en särskild förteckning  över "Vinstandelslittera-
turen i Lorénska biblioteket", vilken gör det möjligt att bedöma tillväxten inom 
detta specifika  område, men även mer generellt, under de två föregående  åren. 
Och ytterligare några år senare hade biblioteket mer än fördubblats;  1897 omfat-
tade det omkring 5 000 volymer.14 

Särskilt den tryckta katalogen från  1891 ger en tydlig fingervisning  om biblio-
tekets innehållsliga karaktär, vilka slags böcker som fanns  där och hur de passade 
in i stiftelsens  arbete i stort. Lättast kan detta beskrivas med två nyckelord: bibli-
oteket var "internationellt" och "socialvetenskapligt". Den utländska litteraturen 
dominerar. Hälften  av titlarna är skrivna på tyska, men även böcker och skrifter 
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på franska,  engelska, italienska, danska, holländska, norska, spanska, latin och 
ryska förekommer  i varierande utsträckning. Den svenska litteraturen svarar för 
endast en femtedel  av titlarna. Mer konkret och detaljerat kan bibliotekets inter-
nationella prägel åskådliggöras med en kartbild över litteraturens geografiska 
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ursprung, baserad på böckernas förlagsorter. 15 Kartan illustrerar tydligt oriente-
ringen mot framför  allt den tyska kultursfären.  Utseendet på den sålunda rekon-
struerade kartbilden är förstås  inte slumpartat. Lorénska stiftelsen  var till för  att 
främja  en kunskap som fanns  representerad och ackumulerad i vissa böcker, inte 
i andra. Lorénska biblioteket kan i den meningen läsas som en indirekt bestäm-
ning av denna slags kunskap och dess utbredning. Som ett slags mikrokosmos 
återspeglar boksamlingen därmed samtidigt den kunskapens geografi  med dess 
"kunskapscentra" och "vita fläckar",  utifrån  vilken Lorénska stiftelsen  agerade 
och lade upp sina verksamheter. 

Innehållsmässigt är all litteratur i bilioteket tydligt socialvetenskapligt eller 
socialpolitiskt inriktad och behandlar på något sätt den sociala frågan.  En viss 
tyngdpunkt är märkbar på det mer specifikt  nationalekonomiska området och då 
särskilt den forskning  som vetter mot den historiska skolan och tysk katedersoci-
alism, vilket delvis — men långt ifrån  uteslutande - bör tillskrivas Johan Lefflers 
roll i sammanhanget. Bland annat återfinner  vi här den skriftserie  som utgavs av 
Verein  fur  Socialpolitik  med början 1873; Lorénska biblioteket inlduderade samtli-
ga 46 dittills utgivna skrifter. 16 

Genom sin omfattning  och sitt innehåll utgjorde Lorénska biblioteket en kun-
skapskälla av stora mått. Med avseende på aktuell internationell forskning  inom 
området saknades egentliga motsvarigheter i samtidens Sverige.17 Syftet  var ju 
också - i enlighet med det inledande resonemanget - att föra  hem den kunskap 
som utvecklats främst  internationellt och göra denna tillgänglig för  en svensk 
publik. I första  hand gällde det att erbjuda denna socialvetenskapliga kunskaps-
bank åt "personer, som vilja idka sådana studier".18 Det var också så som det prak-
tiskt kom att användas. När exempelvis Johan Leffler  höll sina nationalekonomis-
ka föreläsningar  vid Stockholms högskola läsåret 1888/89, noterades att: "Några 
åhörare begagnade flitigt  det af  d:r Leffler  handhafda  Lorénska biblioteket."19 

Vissa röster höjdes emellertid som menade att för  stora resurser lades på bibli-
oteket eller att det i sin nuvarande form  förfelade  sina ursprungliga - av Viktor 
Lorén angivna - syften.  Knut Wicksell yppade således vid ett tidigt stadium för 
en nära vän sitt missnöje med hur Loréns pengar fördelades  och framhöll  då sär-
skilt den relativt stora andel som användes till bokinköp. Detta medan Alfhild 
Agrell utifrån  Loréns egen idé om ett bibliotek för  arbetare kritiserade den snäva 
inriktningen mot socialvetenskapliga studenter. "Jag undrar vad han skulle ha 
sagt om han levat nu", suckade Agrell och tänkte på Lorén, "han med sin glödan-
de tro på ett bildningens gemensamma fosterland?" 20 

Det låg också något i en sådan kritik, så till vida att Lorén hade betonat att 
biblioteket skulle vara offentligt  tillgängligt för  en bredare allmänhet. Detta stod 
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också inskrivet i stiftelsens  stadgar.21 Hittills hade biblioteket främst  öppnat sig 
gentemot den internationella forskningsvärlden  och fungerat  som en relativt 
smal kanal för  ett begränsat antal personer med socialvetenskapliga studieambi-
tioner. För den bredare allmänheten hade biblioteket trots allt förblivit  relativt 
oåtkomligt. Medvetenheten om detta förhållande  fick  styrelsen att under 1890-
talets senare del tänka om en aning. 1898 donerades av denna anledning merpar-
ten av det sålunda uppbyggda biblioteket till Riksdagsbiblioteket, "för  att bättre 
komma allmänheten till godo än hittills varit fallet". 22 

Det hela är möjligt att tolka som en vidgning eller snarare medveten uppdel-
ning av Lorénska stiftelsens  verksamhetsinriktning. Tidigare hade betoningen 
legat vid den internationella kunskapsförmedlingen.  Med donationen till Riks-
dagsbiblioteket försköts  denna tyngdpunkt mot uppgiften  att i större utsträck-
ning sprida denna kunskap vidare till den svenska allmänheten. Bibliotekets till-
gänglighet vidgades därmed betydligt och Lefflers  privata band till — delar av -
den egna boksamlingen kapades därmed på ett mer definitivt  sätt. 

Den återstående — och får  man anta mer fackvetenskapligt  betonade - delen av 
biblioteket stannade emellertid kvar i Lorénska stiftelsens  ägo. Men år 1903, när 
Viktor Loréns förmögenhet  förbrukats  och stiftelsens  verksamheter i praktiken 
upphört, donerades även dessa böcker. Mottagaren var väl vald med tanke på 
bokbeståndets karaktär: det vid Stockholms högskola nyinrättade Socialveten-
skapliga Institutet, vilket då förestods  av den före  detta stipendiaten Gustav Cas-
sel. I Högskolans berättelse bekräftas  att Institutet mottagit som gåva "af  Loréns-
ka stiftelsen  återstoden af  dess bibliotek (hufvudparten  var förut  öfverlämnad  till 
Riksdagsbiblioteket)."23 Därmed kan man också med fog  påstå att Lorénska stif-
telsens kunskapsförmedlande  strävan att förankra  internationell socialvetenskap i 
en svensk miljö präglade bibliotekets uppbyggnad, dess innehåll och användning 
in i det sista. 

Föreläsningarna och föredragen 
Även Lorénska stiftelsens  föreläsningsverksamhet  låter sig förstås  mot bakgrund 
av den föreställda  kartan över kunskapens sociala geografi.  I likhet med bibliote-
ket syftade  de arrangerade föreläsningarna  och föredragen  till att på olika sätt för-
medla den internationellt baserade socialvetenskapen och förankra  denna i en 
svensk miljö. Utifrån  denna övergripande strävan framstår  de internationella 
gästföreläsningarna,  undervisningen vid Stockholms högskola och de populärt 
riktade föredragen  som tre strategiskt fördelade  satsningar från  Lorénska stiftel-
sens sida. 
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Samtidigt uppvisar föreläsningsverksamheten  en utvecklingstendens över tid. 
Det finns  en bestämd ordningsföljd  mellan de olika typerna av föreläsningar. 
Gästföreläsningarna  kom först,  men fick  karaktären av engångssatsning. Efter 
detta inleddes de långvariga ansträngningarna att bygga upp en kontinuerlig 
undervisning vid Stockholms högskola. Parallellt med detta - men mer spora-
diskt av källmaterialet att döma — arrangerades populärt riktade föredrag  i andra 
lokaler runtom i Stockholm. Detta gör att föreläsningsverksamheten  i stort låter 
sig förstås  i termer av en differentieringsprocess.  Gästföreläsningarna  riktade sig till 
såväl den vetenskapligt inriktade studenten som en bredare allmänhet. Men 
sedan den tilltänkta publiken visade sig utebli, valde man fortsättningsvis  att tyd-
ligare dela upp verksamheten. Å ena sidan skedde en institutionell satsning på att 
etablera den nya socialvetenskapen vid Stockholms högskola, å andra sidan strä-
vade man efter  att nå ut med denna kunskap till en bredare allmänhet i form  av 
populärt riktade föredrag. 

Uppfattad  på detta sätt innebär det att föreläsnings-  och föredragsverksamhe-
ten passar in i ett mer generellt mönster, eftersom  bibliotekets verksamhetsut-
veckling också låter sig karakteriseras som en differentieringsprocess.  Biblioteket 
delades handgripligen upp i ett populärt riktat bokbestånd, skänkt till Riksdags-
biblioteket, och ett mer fackvetenskapligt  bestånd, donerat till Socialvetenskapli-
ga Institutet. Denna tolkning tyder vidare på att Lorénska stiftelsens  aktiviteter 
under de sista åren medvetet koncentrerades på att försöka  institutionellt etable-
ra socialvetenskapen inom det högre utbildningssystemet, vilket ytterligare styrks 
av de övriga satsningar som gjordes under verksamhetsperiodens slut. (Mer där-
om i kapitel 8.) Allt detta talar i sin tur för  att de olika verksamheterna bör förstås 
som parallella företeelser  vilka planerades i ett större sammanhang och med hän-
syn till mer övergripande strategiska överväganden. 

Internationella  gästföreläsningar:  Kovalevsky  och Beauchet 
Att föreläsningarna  intog en viktig funktion  i Lorénska stiftelsens  verksamhetsut-
bud och fanns  med i planeringen redan från  början - i likhet med biblioteket -
framgår  av den tidigare refererade  artikeln i Nya Dagligt Allehanda. Denna ägna-
de särskilt stort utymme åt det faktum  att Lorénska stiftelsens  styrelse "anmodat 
en framstående  rysk vetenskapsman, f.d.  professorn  vid universitetet i Moskva, 
Maxime Kowalevski,  att härstädes under innevarande vinter på franska  språket 
hålla en serie socialvetenskapliga föreläsningar  om 'eganderättens utveckling'."  Det 
rörde sig om en händelse av stora mått. För att läsaren riktigt skulle förstå  vidden 
av Kovalevskys storhet, framhölls  att han på styrelsens förfrågan  fått  "synnerligen 
berömmande utlåtanden" av både Fustel de Coulanges och sir Henry Sumner 

144 



Maine, "tvenne bland nutidens främste  vetenskapsmän i samma fack".  Därtill 
nämndes avslutningsvis - som extra lockbete - att "Prof.  Kowalevskis föredrag 
lär, äfven  på franska  språket, vara synnerligen elegant och flytande,  hvadan vår 
hufvudstads  bildade publik torde komma att med intresse följa  hans föreläsning-
ar, hvilka blifva  afgiftsfria." 24 

Maxim Kovalevsky var som namnet antyder släkt med Sonja Kovalevsky. Släkt-
skapet var dock avlägset och gick genom den bortgångne maken Vladimir. Sonja 
och Maxim hade träffats  en gång tidigare, i den ryske radikalen Petr Lavrovs 
lägenhet i Paris. Och det var på Sonjas förslag  som den förre  landsmannen nu 
bjöds in som gästföreläsare  til Stockholm.2' 

Tillfället  kunde inte ha varit bättre valt. Maxim Kovalevsky hade varit profes-
sor i statsrätt vid Moskvas universitet sedan ett tiotal år och var välkänd bland 
ryska och europeiska intellektuella för  sina liberala politiska åsikter. Men just 
1887 avskedades han tillsammans med flera  andra professorer,  sedan en våg av 
reaktioner inletts från  den ryska statsmaktens sida till följd  av ett upptäckt plane-
rat mordförsök  på tsaren. Kovalevskys ekonomiska oberoendeställning gjorde att 
han genast bestämde sig för  att lämna landet. Under en tidigare treårig studieresa 
hade han lärt känna bland andra Adolf  Wagner i Berlin, Henry Sumner Maine, 
Herbert Spencer och Karl Marx i London, samt Sonja Kovalevsky i Paris, och på 
så sätt byggt upp ett internationellt kontaktnät. Den här gången valde han att slå 
sig ned i Frankrike, i ett stort hus utanför  Nice vid Medelhavet. Där skulle han 
stanna i femton  år med frekventa  avbrott för  forskningsvistelser  i Stockholm, 
Bryssel, Oxford,  London, New York och Paris.26 

Under denna period utökade Maxim Kovalevsky sin digra vetenskapliga pro-
duktion, vilken redan tidigare omfattade  ett tiotal internationellt uppmärksam-
made arbeten. Han blev delaktig i den institutionaliseringsprocess av sociologi-
ämnet som inleddes vid denna tid. Av Institut International  de Sociologie, världens 
första  sociologiska sällskap grundat i Paris 1894 av René Worms, valdes han till 
vicepresident (1895) och senare även till president (1907). Under årens lopp 
bidrog han flitigt  till dess tidskrift  Revue internationale de sociologie, även den 
världens första  i sitt slag. Han var med om att grunda det ryska institutet för 
socialvetenskaper i Paris. Och vid återkomsten till Ryssland några år in på det 
nya seklet (1905) skulle han beldäda den första  professuren  i sociologi vid St. 
Petersburgs psykoneurologiska institut. Mot den bakgrunden har Kovalevsky till-
delats epitetet "the greatest Russian sociologist of  the pre-war period", trots att 
han för  de flesta  sociologer idag är ett okänt namn.27 

Själv beskrev sig Maxim Kovalevsky som "en anhängare av Comtes filosofi  och 
en lärjunge till Marx".28 Häri ligger också en av de främsta  anledningarna till 
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hans marginella roll i dagens sociologiska historieskrivning. Hans tänkande var 
djupt rotat i det socialevolutionistiska paradigm som sökte lagbundenheterna 
bakom den västerländska civilisationens utveckling. I denna strävan ingick att 
söka civilisationens ursprung så långt tillbaka i tiden som möjligt, vilket gjorde 
att antropologin framstod  som en av sociologins främsta  hjälpvetenskaper. Det 
fanns  hos Kovalevsky också en tydlig dragning till de tyska katedersocialisterna 
genom att de vetenskapliga studierna ytterst syftade  till att möjliggöra en förnuf-
tig, politiskt reglerad, social ordning.29 

Men Stockholm var alltså den plats som Maxim Kovalevsky först  besökte 
sedan han lämnat Ryssland. I februari  1888 anlände han till ett vinterkallt Sveri-
ge. Tanken var att han skulle stanna tre månader och hålla en föreläsning  per 
vecka mot en ersättning av 3 000 kronor. Därigenom skulle han fungera  som ett 
slags medialt dragplåster och locka stora nyfikna  grupper till Lorénska stiftelsens 
första  offentliga  arrangemang. I själva verket stannade han bara en vecka. Några 
föreläsningar  blev det inte av. Och till råga på allt, lyckades han under den korta 
visiten vricka foten.  Däremot trivdes han utmärkt med Sonja Kovalevskys säll-
skap, och Sonja i hans, varför  de tillbringade varje ledig stund tillsammans.30 

Vilket var då skälet till att det inte blev något av den planerade och redan 
utannonserade föreläsningsserien?  Den frågan  ställdes även av andra - mer kritis-
ka - röster i samtiden. För en sådan svarade signaturen "Signe K.", som lyckades 
fånga  den ryske professorn  på dennes tillbakaresa söderut genom Sverige. Skälet, 
förldaras  det i en "interview", publicerad i Skånska Aftonbladet  någon dag senare, 
var att "Lorénska stiftelsen"  visade sig vara något annat än Maxim Kovalevsky 
förväntat  sig: 

Professor  K. kom direkte från  Stockholm, dit han kallats af  kuratorerna för  den lorénska 
fonden  till att hålla en serie föreläsningar.  [...] Han hade kommit ditupp på inbjudan af 
något, som kallas "sociologiska institutet", hvilket befunnits  vara en attrapp, som i sig 
inneslöt ett par maskulina och feminina  individer, bland annat den lorénska donationens 
förvaltare.  [...] Men det föreföll  mig, som skulle han under sin vistelse på ort och ställe 
ha blifvit  en smula skeptisk gentemot resultatet. Kanske hade upptäckten af  "sociologiska 
institutets" privata karakter verkat nedslående och kommit honom att tvifla  på, att der 
öfverhufvudtaget  fans  lämplig jordmån för  den vetenskap, han förkunnade.' 1 

Under dessa omständigheter, spekulerar Signe K., är det möjligt att "den genuine 
europén" sade något i den här stilen till de fem  styrelsemedlemmarna: "Derför 
fån  I ursäkta mig, att jag för  tillfället  är ohågad att spela solo på eder sociologiska 
konsert. Men skaffen  mig ett par första-rangs-virtuoser  till sekundanter, så skola 
vi se till hvad som kan göras". Artikelförfattarinnan  kunde också - uppenbart 
välunderrättad - meddela att "de herrar och damer, som utnämnt sig sjelfva  till 
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det sociologiska institutet" efter  detta hade "hänvändt sig på flere  håll med inbju-
dan att komma till Stockholm och hålla nationalekonomiska och sociologiska 
föreläsningar."  Bland de tillfrågade  märktes den "förre  österrikiske handelsminis-
tern, professor  A. Schäffle"  samt "föreståndaren  för  den politiska skolan (école 
politique) i Paris, monsieur Emile Boutmey"}z 

Det kåserande tonfallet  till trots ligger det mycket i Signe K:s förklaring.  Max-
im Kovalevsky hade förväntat  sig att han skulle vara en i raden av seriösa föreläsa-
re, att han skulle ingå i ett vetenskapligt sammanhang. Han ville inte riskera ska-
da sitt vetenskapliga anseende genom att ställa upp på något publikfriande  "ove-
tenskapligt" arrangemang. Av detta skäl bestämdes nu att Kovalevsky skulle åter-
komma vid en senare tidpunkt och att Lorénska stiftelsen  tills dess skulle bjuda 
in fler  utländska talare och - får  man anta - försöka  ordna så att det hela kunde 
äga rum på Stockholms högskola. Samtidigt väcker artikeln i Skånska Dagbladet 
frågor  rörande Lorénska stiftelsens  samtida rykte. De kritiska röster som höjdes 
var emellertid, vad jag kunnat se, relativt fåtaliga.  Men att personerna i Lorénska 
stiftelsens  omgivning tog artikeln på allvar är uppenbart. Både Axel Key, styrel-
sens ordförande,  och Frits Läffler  klippte ut och sparade tidningsartikeln. Läfflers 
tidningsklipp försågs  dessutom med kommenterande påskrifter.  Bland annat 
utpekas där författaren  Stella Kleve som personen bakom signaturen. Kleve hade 
vid tidpunkten flyttat  till Danmark, vilket förldarar  Läfflers  kommentarer att 
artikeln skrivits "under verbal inspiration" av Georg Brändes och att den nedlå-
tande beskrivningen av Stockholm som en "o-europeisk" stad, präglad av "lapp-
marks-stämning", bör ses som ett uttryck för  "Dansk  avund!"33 

Lorénska stiftelsens  styrelse lät sig emellertid inte nedslås. Sonja Kovalevsky 
fortsatte  att hålla kontakten med sin landsman. Följande sommar sammanstråla-
de de två i London. Samtidigt gjordes försök  att ordna en "sekundant" till Max-
im Kovalevsky. Den berömde katedersocialisten Albert Schäffle,  som vi lärde 
känna i kapitel 4, och Emile Boutmey lyckades man inte övertala. Däremot visa-
de sig en av Boutmeys "yngre och äventyrslystnare elever", professor  Ludovi$ 
Beauchet, villig att komma till Sverige.34 I juni 1888 kunde Lorénska stiftelsens 
styrelse därför  förhandsannonsera  att "Tvänne socialvetenskapliga föreläsnings-
serier på franska  språket" skulle äga rum senare under hösten. Närmare besked 
om tider och platser kunde ännu inte ges, men fritt  tillträde utlovades.35 

Platsen för  föreläsningarna  var obestämd in i det sista. Troligen aktualiserade 
Maxim Kovalevskys krav på en vetenskaplig omgivning Stockholms högskola 
som det mest intressanta alternativet. Lorénska stiftelsens  styrelse hade också 
inflytelserika  kanaler in i Stockholms högskola. Ordföranden  Axel Key satt med i 
Högskolans styrelse, Sonja Kovalevsky var nybliven professor,  medan Gösta 
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Mittag-Leffler  var ledamot i högskolans sjumannanämnd och hade en period 
som rektor bakom sig. Mittag-Leffler  var visserligen formellt  sett ännu inte med-
lem av Lorénska stiftelsens  styrelse vid denna tidpunkt, men hade som bekant 
redan då flera  anknytningar till densamma. Det blev också på Stockholms hög-
skola som de båda föreläsningsserierna  kom att äga rum, närmare bestämt på 
Kungsgatan 30, 3 tr. upp, i lärosal 2? 6 

Föreläsningarna hölls på onsdags- och lördagsaftnar,  kl. 18.45-19.30. Kovalev-
skys föreläsningsserie  påbörjades lördagen den 20 oktober 1888, Beauchets troli-
gen några veckor tidigare.37 Parallellt med detta inleddes den första  undervis-
ningen i nationalekonomi vid Stockholms högskola med två entimmesföreläs-
ningar per vecka och med Johan Leffler  som tillförordnad  lärare. Kovalevskys 
önskan om att inplaceras i ett socialvetenskapligt sammanhang blev i denna 
mening mer än väl uppfyllda.  Lefflers  förordnande  finansierades  med Högsko-
lans egna fonderade  medel (mer om detta nedan), medan de båda föreläsningsse-
rierna helt bekostades av Lorénska stiftelsen  (troligen med 3 000 kronor i enlig-
het med det föregående  erbjudandet). Trots detta finns  gästföreläsningarna 
omnämnda i Stockholms högskolas Berättelse: 

Samhällsvetenskapliga och speciellt nationalekonomiska föreläsningar  höllos i Högsko-
lans lokal, ehuru utan direkt sammanhang med Högskolans egen verksamhet, på föran-
staltande af  Lorénska stiftelsen  H. T. 1888. Professor  Ludovic Beauchet (från  Nancy) gaf  i 
en serie af  20 föreläsningar  en framställning  af  den ekonomiska vetenskapens grunddrag 
från  den individualistiska franska  skolans ståndpunkt, under det att prof  Maxime Kowa-
levski (från  Charkow) i 16 föreläsningar  från  moderatsocialogisk [sic!] ståndpunkt skild-
rade familjens  och äganderättens utvecklingshistoria. Båda föreläsningarna  höllos på 
franska  och inför  ett talrikt (företrädesvis  kvinnligt) auditorium.3S> 

Gästerna, Maxim Kovalevsky och Ludovic Beauchet med fru,  inhystes under 
denna period på Grand Hotel. De försågs  med var sina visitkort och introducera-
des i det sociala umgängeslivet.39 Inom det sistnämnda gjorde de ett sådant 
intryck att åtminstone Gurli Linder nämner deras närvaro på en av paret Palmes 
många mottagningar i Villa Kallio ute på Djursholm.40 Och i huvudstadspressen 
uppmärksammades de stort, särskilt då Kovalevsky, vars föreläsningar  refererades 
utförligt  vid flera  tillfällen. 

Om den första  föreläsningen  kunde man läsa att den hade fyllt  nästan hela 
lärosalen, att den åhördes med stort intresse och att den "framkallade  efter  sitt 
slut lifliga  bifallsyttringar". 41 Därefter  redogjordes ingående för  föreläsningens 
innehåll. Kovalevsky hade börjat med att presentera sin metod, "den jemförande 
historiska metoden", förklarat  dess förtjänster  och framhållit  betydelsen av "etno-
grafiska  fakta".  Sedan presenterade han de viktigaste moderna teorierna rörande 
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familjens  äldsta konstitution och framhöll  där vad han själv uppfattade  som den 
mänsldiga familjens  ursprungliga organisationsform,  nämligen den matriarkala 
gruppfamiljen.  Referatet  avslutas med en förhandsvink  om kommande föreläs-
ningars innehåll: matriarkatets upplösning och dess övergång till patriarkatet. På 
motsvarande utförliga  sätt refererades  Kovalevskys följande  föreläsningar. 42 

De sammanlagt sexton föreläsningarna  kom senare att ligga till grund för  en 
skrift  i samma ämne, Tableau  des origines et de l'évolution de la Famille  et de la Pro-
priété (1890), vilken utgjorde "i hufvudsak  en reproduktion af  författarens  nyss-
nämnda föreläsningar". 43 Denna samstämmighet gör det möjligt att skapa sig en 
uppfattning  om föreläsningsseriens  övergripande innehåll. Av skriften  framgår  det 
socialevolutionistiska perspektivet än tydligare, liksom anknytningen till den 
pågående diskussionen rörande just familjeinstitutionens  genes, där bland annat 
arbeten som Charles Letourneaus L'évolution du Mariage et de la Famille  (1888) 
och Carl Nikolai Starckes Dieprimitive Familie  (1888) omnämns. Vad Kovalevsky 
gör är att söka den moderna familjens  ursprung så långt tillbaka i tiden som möj-
ligt. Han hamnar i det primitiva stamsamhället. Sedan försöker  han urskilja olika 
faser  i familjeinstitutionens  utvecklingshistoria. Han kommer fram  till tre sådana 
och kan således slå fast  att evolutionen fortskridit  från  den "matriarkala polygama 
gruppfamiljen",  över den "patriarkala familjen",  till den "moderna monogama 
parfamiljen".  Det var också denna tredelning som Friedrich Engels tog fasta  på 
när han i den fjärde  omarbetade upplagan av Familjens,  privategendomens och sta-
tens ursprung (1892) hänvisade till Kovalevskys skrift.  Därmed antyds också att frå-
gan var politiskt laddad, genom dess anknytning till kvinnofrågan,  socialismen 
samt den mer allmänna diskussionen om individens förhållande  till kollektivet.44 

Men det var inte bara Kovalevskys föreläsningar  som uppmärksammades. 
Även Ludovi9 Beauchets föreläsningar  hyllades i den liberala pressen. Beauchet, 
förklarades  det i Dagens Nyheter  av en anonym men tydligt socialliberal artikel-
författare,  "behandlar en sådan kärnpunkt i tidens sociala meningsbrytningar 
som tvisten om statens roll och individens roll på det ekonomiska området" och 
detta "med den enkelhet och klarhet, som äro en af  det franska  lynnets främsta 
fordringar  och ett af  det franska  språkets oförlikneliga  behag". Problemet var 
egentligen bara ett: "Föreläsningssalen befolkas  nemligen, vi säga naturligtvis 
icke af  för  många damer, men af  för  få  herrar." Artikelförfattaren  lovprisar Lorén-
ska stiftelsens  styrelses initiativ men finner  det anmärkningsvärdt "att den poli-
tiskt röstberättigade delen af  hufvudstadens  befolkning  skickar så få  medlem-
mar". Den sneda könsfördelningen  kommenterades som framgått  även i Hög-
skolans Berättelse.45 

Den tilltänkta publiken var förstås  indirekt bestämd redan genom föreläsning-
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arnas lokalisering till Stockholms högskolas lokaler. Föreläsningarna vände sig till 
samhällets övre bildade urbana skikt, vilket ytterligare understryks av valet av 
undervisningsspråk. I artikeln talas det också om "de ärade medborgare af  huf-
vudstaden, hvilkas ställning och verksamhet kunde tyckas göra för  dem sjelfva 
önskvärdt att förvärfva  någon insigt i hithörande frågor". 40 Denna publikens sam-
mansättning — såväl den tilltänkta som den faktiska  — säger samtidigt något om 
den mer allmänna utbredningen av intresset för  sociala frågor  och för  socialveten-
skap, vilket vi snart får  anledning återkomma till. Här skall vi nöja oss med kon-
staterandet att Lorénska stiftelsens  styrelse med all sannolikhet drog lärdom av 
detta arrangemangs både lyckade och mindre lyckade aspekter. Några fler  interna-
tionella gästföreläsare  av motsvarande dignitet kom nämligen aldrig att bjudas in. 

När de båda föreläsningsserierna  hade avslutats reste både Ludovi$ Beauchet 
och Maxim Kovalevsky hem till Frankrike. Maxim fortsatte  att hålla kontakten 
brevledes med Sonja Kovalevsky. Till en början träffades  de ganska oregelbundet 
på skilda platser runtom i Europa - två upptagna kosmopoliter som de var -
men efterhand  med allt kortare intervaller och då i regel i Paris eller vid Maxim 
Kovalevskys villa utanför  Nice. Förhållandet var till en början vänskapligt men 
blev efterhand  allt mer seriöst syftande.  När Maxim Kovalevsky i maj 1890 
undertecknade förordet  till den skrift  som skulle utkomma som nummer 2 i 
Lorénska stiftelsens  just påbörjade serie var det därför  naturligt att denna tilläg-
nades "Madame Sophie Kovalevsky". De två hade tänkt gifta  sig, men som vi vet 
kom Sonja Kovalevskys dödsfall  kort tid därefter  emellan.47 

Om Maxim Kovalevskys föreläsningsserie  blev måttligt uppmärksammad 
bland den svenska publiken - åtminstone i vetenskapligt avseende - fick  skriften 
desto större genomslag ute i det internationella vetenskapssamhället. Den recen-
serades i engelska tidskrifter,  refererades  av Engels och översattes till både ryska 
och spanska.48 En sådan reception skulle inte möta någon annan skrift  i Lorén-
ska stiftelsens  serie. 

Nationalekonomisk  undervisning: Johan Leffler 
Johan Lefflers  ekonomiska bekymmer hade inte lösts med försäljningen  av bibli-
oteket. Sedan Lorénska stiftelsens  styrelse fått  tillgång till den fonderade  förmö-
genheten och Mittag-Leffler  och Palme fått  tillbaka den utlagda summan, tving-
ades Johan Leffler  återigen vända sig till Mittag-Leffler  och be om ett lån - den-
na gång på 2 500 kronor. För att skapa utsikter om en snar återbetalning uppgav 
Leffler  att han troligen skulle få  uppdraget att föreläsa  i nationalekonomi vid 
Stockholms högskola från  kommande höstterminen. Brevet är skrivet sommaren 
1887. Snart skulle dessutom Lars Hiertas professur  tillsättas vid samma lärosäte, 
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och om han inte skulle lyckas få  den, skriver Leffler,  "har jag däremot väl tämli-
gen säker förhoppning  att blifva  anställd i Göteborg där en lärostol i national-
ekonomi med snaraste - sannolikt icke senare än fr.o.m.  höstterminen 1888 -
kommer att upprättas".49 

Leffler  visade sig överoptimistisk på dessa punkter. Det skulle dröja mer än tio 
år innan de båda professurerna  i Stockholm respektive Göteborg utlystes. Under-
visningen i nationalekonomi vid Stockholms högskola kom inte igång förrän  året 
därpå. Men då blev det å andra sidan just Johan Leffler  som förordnades  som 
Högskolans förste  lärare i nationalekonomi. Ämnets ställning på Högskolan för-
blev dock osäker under hela 1890-talet, med återkommande hot om nedläggning. 
Lorénska stiftelsen  ryckte in vid ett tidigt stadium och erbjöd sina finanser.  Ändå 
låg undervisningen helt nere vissa år. Och detta trots att det vid Stockholms hög-
skola sedan lång tid tillbaka fanns  två donationer vilande, ämnade för  en docen-
tur respektive en professur  i ämnet. Det var mot dessa donationer som Johan 
Leffler  riktade sina blickar och sina förhoppningar.  Men när medlen slutligen 
kom att lösgöras några år in på det nya seklet hade nya mer välmeriterade kandi-
dater trätt fram.  Lorénska stiftelsens  roll i denna process, där nationalekonomin 
institutionaliserades på Stockholms högskola, skall dock inte underskattas. Det 
är de många vändningarna i denna institutionaliseringsprocess som vi nu skall 
titta närmare på. 

Johan Leffler  var inte ensam om att söka tjänsten som nationalekonomisk lära-
re vid Stockholms högskola när den utlystes på våren 1888 - åtminstone inte till en 
början. Vid Högskolans styrelsesammanträde den 7 juni meddelades att två perso-
ner sökt förordnandet  som föreläsare  inför  hösten. Den ene var Johan Leffler,  den 
andre Knut Wicksell. Ärendet bordlades.50 Wicksell befann  sig vid tidpunkten på 
resande fot  ute i Europa för  att studera socialvetenskap, för  vilket han mottagit sti-
pendium av - Lorénska stiftelsen!  Samarbetet med stiftelsens  styrelse hade dock 
inte förlöpt  friktionsfritt,  samtidigt som Wicksell upplevde att de inledda studier-
na saknade ett egentligt mål. När han i detta läge fick  höra talas om det förmånli-
ga förordnandet  vid Stockholms högskola skickade han in sin ansökan. Ganska 
snart fick  han emellertid ett brev från  just Johan Leffler  som fått  höra talas om 
Wicksells ansökan och förklarade  att den "ej var i vederbörlig ordning affattad". 
Detta gjorde att Wicksell drog tillbaka den innan saken behandlades i Högskolans 
styrelse.51 Därmed kvarstod Johan Leffler  som ende sökande, varför  han tilldelades 
det ettåriga förordnandet  som lärare i nationalekonomi vid Stockholms högskola. 
Mot en ersättning av 4000 kronor skulle han hålla två entimmesföreläsningar  per 
vecka. Pengarna togs ur änkefru  Hiertas donationsfond. 52 

Under höstterminen 1888 höll Johan Leffler  i den första  nationalekonomiska 
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undervisningen vid Stockholms högskola. Som underlag hade han sin katederso-
cialistiskt influerade  bok Grundlinier till Nationalekonomiken  (1881), där han 
bland annat varnade för  en tygellös liberalism där egenintresset gavs fritt  utrym-
me på de altruistiska drifternas  bekostnad.53 Antalet inskrivna studenter denna 
termin var tretton, vilka fick  betala 5 kronor i åhöraravgift. 54 Dessa högskolans 
tretton första  socialvetenskapliga studenter hade ett imponerande utbud att ta 
del av. Förutom Johan Lefflers  föreläsningar  två gånger per vecka, kunde de såle-
des även följa  Maxim Kovalevskys och Ludovi^ Beauchets (avgiftsfria)  föreläs-
ningsserier på onsdags- och lördagskvällar. 

Lefflers  förordnande  som lärare sträckte sig över två terminer. På vårterminen 
fortsatte  Leffler  sin genomgång av nationalekonomins grundlinjer. Antalet 
inskrivna studenter hade nu stigit till tjugo. Men trots denna tillökning diskute-
rade högskolans styrelse huruvida den nationalekonomiska undervisningen skul-
le upprätthållas eller läggas ned. Hiertas fond  var trots allt avsedd för  en profes-
sur. Arvodet sänktes dessutom till 3 000 kronor, mot vilket bland annat Axel Key 
protesterade när ärendet behandlades i Högskolans styrelse. I detta kritiska läge 
inträdde Lorénska stiftelsens  styrelse, vars personnätverk delvis överlappade hög-
skolestyrelsens, och sköt till medel.55 Lorénska stiftelsen  inledde därmed en lång-
varig kraftsamling,  inriktad på den kontinuerliga undervisningsverksamheten vid 
Stockholms högskola. Föreläsningarna kunde upprätthållas även under det föl-
jande läsåret, konstateras det i Högkolans tryckta verksamhetsberättelse, "ehuru 
utan direkt sammanhang med Högskolans egen verksamhet".56 Men efter  detta 
nådeår ifrågasattes  ånyo det nationalekonomiska inslaget i Högskolans för  övrigt 
naturvetenskapligt dominerade verksamhet, varvid undervisningen lades ned.57 

Höstterminen 1891 var det tänkt att undervisningen skulle återupptas. Johan 
Leffler  tilldelades ett nytt anslag från  Lorénska stiftelsen,  men insjuknade svårt 
varför  de utlovade föreläsningarna  sköts på framtiden.  När Leffler  tillfrisknat  och 
det blivit dags att under följande  hösttermin genomföra  den undervisning som 
han redan fått  betalt för,  hamnade han därför  återigen i en knepig ekonomisk 
situation. I detta läge vände han sig till den styrelse som han själv satt med i, och 
sökte anslag för  ett arbete om "socialismen, historiskt och kritiskt".58 Ämnet låg 
honom varmt om hjärtat. Han hade redan börjat slaiva på den tänkta boken och 
dessutom behandlat det i undervisningen. Detta intresse delades emellertid inte 
av de övriga styrelseledamöterna. Opponerade sig gjorde bland annat Anne 
Charlotte Leffler,  som då flyttat  till Italien. Till både Ellen Key och Gösta Mit-
tag-Leffler  skrev Anne Charlotte och förklarade  att hon ämnade rösta emot 
Johans ansökan.59 Någon vecka senare ångrade hon sig, men bara delvis. För 
brodern Gösta berättade hon då: 
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Jag har svarat Johan att den del af  hans arbete som rör den praktiska socialismens historia 
och utveckling i samhällslivet är jag villig att låta utgifva  med ett författarehonorar  af  100 
kr. per ark, men icke historien om teorier, som utgör större delen af  arbetet. Väckes för-
slag om att Johan skall föreläsa  skall jag väl också gifVa  min röst därtill, fast  jag tror att det 
alls ingenting tjänar till, men själf  föreslå  det vill jag ej.6° 

Hur det hela slutade är svårt att säkert veta. Anne Charlotte Leffler  avled bara 
några dagar senare. Troligen beviljades Johan Leffler  ett nytt anslag på 3 000 kro-
nor, men inte för  att skriva färdigt  sin bok om socialismen utan för  att undervisa 
i nationalekonomi vid Högskolan. Detta var också vad Gösta Mittag-Leffler 
föreslagit. 611 praktiken gjorde detta emellertid ingen större skillnad. Johan Leff-
ler fick  sina pengar och i den fortsatta  undervisningen fick  han flertalet  tillfällen 
att utveckla sina tankar kring socialismen. Föreläsningarna under den följande 
fyraårsperioden  handlade om "Kommunikations- och transportväsende" samt 
"Inkomst- och förmögenhetsfördelningen  samt hufvudpunkterna  i läran om 
konsumtionen" (VT 1892), "Tillverkningsindustrien, nationalekonomien och 
den industriella arbetarefrågan"  (HT 1892), "Teoretisk nationalekonomi", särskilt 
den österrikiska marginalismen (VT 1893), "Jordbrukets nationalekonomi" (HT 
1893), "Praktisk nationalekonomi", särskilt svensk näringslagstiftning  (VT 1894), 
"Historisk kritisk framställning  af  Socialismen förr  och nu" (HT 1894), "Natio-
nalekonomiska och Socialistiska frågor  på dagordningen", däribland arbetareför-
säkringsfrågan  (VT 1895) samt "Socialismen förr  och nu" ' (HT 1895).62 Åhör aran-
talet under denna period svängde mellan sju och tjugofem;  i genomsnitt lyssnade 
fjorton  personer till föreläsningarna.  Efter  detta lades den nationalekonomiska 
verksamheten återigen ned för  en längre period. 

När efter  tre och ett halvt år den nationalekonomiska verksamheten återupp-
togs, hade föreläsningarna  om "Socialismens historia" strukits från  repertoaren. 
Annars var det mesta sig likt. Lorénska stiftelsen  stod för  pengarna och Johan 
Leffler  för  undervisningen. Under de följande  sex terminerna avhandlade Leffler 
följande  ämnen: "P. Leroy-Beaulieus nationalekonomiska åsikter" (HT 1899 och 
VT 1900), "Teoretisk nationalekonomi" samt "Försäkringsväsendets ekonomi, 
historia och statistik" (HT 1900), "Svenskt bankväsende" (VT 1901), "Allmän och 
speciell nationalekonomi" samt "Försäkringsväsendets ekonomi, historia och sta-
tistik" (HT 1901) samt "Jordbruksekonomi" (VT 1902).63 

Men efter  detta var den lorénska och lefflerska  epoken på Stockholms högsko-
la slut. I olika omgångar hade den nationalekonomiska verksamheten upprätt-
hållits genom olika "provisoriska" lösningar. Från Lorénska stiftelsens  sida hand-
lade det emellertid om strategiskt välriktade punktinsatser. Det konkreta resulta-
tet blev att ämnet permanentades vid högskolan. Leffler  hade under denna dryga 
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tioårsperiod lockat inte bara inskrivna studenter, utan även en och en annan åhö-
rare utifrån.  Troligen återfanns  bland den senare kategorin matematikern Gustav 
Cassel, som under 1890-talets första  hälft  arbetade som amanuens under Gösta 
Mittag-Leffler. 64 Det är också möjligt att det var under inspiration av dessa före-
läsningar som Cassels beslut mognade att 1895 tvärt byta bana från  matematik till 
nationalekonomi. Detta vore i så fall  ett ödets ironi, åtminstone från  Johan Leff-
lers horisont betraktat, eftersom  det var just Cassel - understödd av Lorénska 
stiftelsen  - som kom att fullborda  socialvetenskapens etablering vid Stockholms 
högskola. I Högskolans Berättelse skildras detta epoksldfte  med ett konstateran-
de: "Under höstterminen 1902 utnämdes fil.  d:r G. Cassel till docent i national-
ekonomi och blef  samtidigt den förste  innehafvaren  af  det Söderströmska 
docentstipendiatet." Ett par år senare klättrade Cassel vidare på karriärstegen, 
och på nästa rad i Berättelsen kan man läsa: "Cassel kallades i april 1904 till pro-
fessor  i nationalekonomi med finansvetenskap  och blef  därmed den förste  inne-
hafvaren  af  Lars Hiertas professur." 65 

Populära - "men strängt vetenskapliga"-föredrag 
De populärt riktade föredragen  fanns,  i likhet med biblioteket och de fackveten-
skapligt betonade föreläsningarna,  redan tidigt med i bilden. Däremot framstår 
föredragsverksamheten  som mer sporadiskt arrangerad än de föregående  insatser-
na, vilket delvis kan bero på källmaterialläget. Samtidigt utgjorde föredragen  en 
viktig beståndsdel i stiftelsens  övergripande strävan att förmedla  och sprida de 
nya socialvetenskapliga rönen. Rumsligt sett är det två institutioner och lokaler 
som förekommer  i detta sammanhang, Stockholms Arbetareförening  och Stock-
holms Arbetareinstitut. Båda stod varandra nära i syfte  och verksamhetsmål. Och 
särskilt i det senare fallet  är det tydligt att kretsen anlitade föredragshållare  i det 
stora hela ganska väl överlappar det personnätverk som var knutet till Lorénska 
stiftelsen. 6 Två av personerna i Lorénska stiftelsens  styrelse var också intimt 
knutna till Anton Nyströms Arbetareinstitut: Ellen Key tillhörde de flitigast  anli-
tade och mest populära föreläsarna  vid institutet, medan stiftelsens  ordförande 
Axel Key har beskrivits som en "nitisk främjare  av arbetareinstitutet". 6 7 Till den-
na skara kan vi också föra  Anne Charlotte Leffler  som blev avtackad för  att hon 
"upptagit de sociala frågorna  till konstnärlig framställning"  av Anton Nyström i 
hans egenskap av föreståndare  för  Positivistiska Samfundet. 68 Detta aktualiserar 
frågan  om bildningens roll inom den sociala vetenskap som Lorénska stiftelsen 
var till för  att främja. 

Betydelsen av att "sprida allmännare kännedom om socialvetenskaperna" 
framhölls  både i Viktor Loréns testamente och i stiftelsens  stadgar. För detta del-
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mål ivrade inte minst styrelsens ordförande  Axel Key, som redan i unga dagar 
hade verkat för  spridningen av vetenskapens resultat. Att vetenskaplig forskning 
inte alltid helt lätt lät sig kombineras med populär bildning fick  emellertid både 
Axel Key och Lorénska stiftelsen  ganska snart erfara.  Särskilt arrangemanget med 
de inbjudna utländska föreläsarna  Kovalevsky och Beauchet tydliggjorde denna 
konflikt  mellan fackvetenskapliga  ambitioner och populära bildningssträvanden. 
För Axel Key innebar arrangemanget en besvikelse, enligt Allvar Gullstrand, "då 
väl framstående  föreläsare  kunde erhållas, men [...] det önskvärda auditoriet ej 
lika lätt kunde uppbringas". 

Konsekvensen av detta blev att man sänkte ambitionsnivån, så tillvida att man 
från  och med nu enbart anlitade inhemska krafter.  Med föreläsningar  på svenska 
vidgades genast den presumtiva publiken. Den vetenskapliga fanan  höll man 
dock fortsatt  högt. Kort tid efter  att Kovalevsky och Beauchet lämnat Stockholm 
höll Knut Wicksell en serie nationalekonomiska föredrag  i Arbetareföreningens 
lokaler. Tillträdet var fritt  eftersom  lokalen hyrts av Lorénska stiftelsen.  Lokalise-
ringen till Arbetareföreningen  kan framstå  som ytterligare ett genomtänkt drag 
för  att vidga publikunderlaget. Den ursprungliga tanken var emellertid att före-
läsningarna skulle hållas i Stockholms högskolas lokaler och att arrangemanget i 
den meningen skulle likna de två just avslutade internationella föreläsningsserier-
na. Denna gång var det Högskolans styrelse som satte stopp. Styrelseledamoten 
Wilhelm Leche, som i andra sammanhang var välvilligt inställd till Lorénska stif-
telsens närvaro på Högskolan, menade att det skulle äventyra skolans ställning 
om det kom ut, "att denna understödjer en man med så besvärliga åsikter som 
Ni".7° Det var således en tydlig skillnad mellan att hysa å ena sidan framstående 
internationella föreläsare  som Kovalevsky och Beauchet och å den andra kontro-
versiella - men publikdragande - föredragshållare  som Wicksell. För Lorénska 
stiftelsens  styrelse, med dess insyn i högskolestyrelsen och begränsade möjlighet 
att påverka besluten, gällde det därför  att spela sina kort väl. Och det lyckades 
man också med, som vi vet, i fallet  med den nationalekonomiska undervisning-
en. Men för  Knut Wicksells del fick  det alltså bli Arbetareföreningens  lokaler. 

I början av maj 1889 infördes  därför  följande  annons: 

Föreläsningar  i nationalekonomi.  Hr Knut Wicksell, hvilken under de senaste åren såsom 
Lorénsk stipendiat vistats vid tyska universitet, ämnar härstädes hålla en serie af  fyra  före-
läsningar öfver  ämnet: Om värde, kapital, ränta enligt nyare nationalekonomiska teorier. 

Föreläsningarna som varda afgiftsfria,  ega rum måndagar och torsdagar kl. 7 e.m. å 
Arbetareföreningens  mindre sal och taga sin början torsdagen den 9 maj, då ämnet blif-
ver: 

Inledning.  Bytesvärdet  i den klassiska  nationalekonomien.  Socialistiska  värdeteorier. 

Jevons,  Walras  och den österrikiska  skolan. 71 
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Uppslutningen blev så stor att publiken måste gå över till föreningens  stora sal. 
Efter  ett par föreläsningar  blev emellertid den lilla salen tillräcklig.72 Denna ned-
åtfallande  trend underströk säkert den besvikelse Axel Key med flera  fått  erfara 
tidigare under hösten. 

Talande i detta avseende är även Johan Lefflers  planerade läroboksprojekt om 
"Socialismens historia". I sin informella  förfrågan  till Anne Charlotte Leffler,  där 
han drog upp de praktiska och finansiella  riktlinjerna för  det tilltänkta arbetet, 
förldarade  han: 

Om styrelsen vill höja anslaget till 100 kronor tryckark, att utbetalas såsom förut  är sagdt 
i tre terminer men med 1000 kronor hvarje gång, skall jag utan särskild ersättning hålla 
intill 15 föreläsningar  i Stockholm - hälst på Arbetareföreningens  stora sal  under loppet af 
nästa vårtermin - bestående hufvudsakligen  af  valda delar af  manuskript (lämpade efter 
publikens beskaffenhet!). 73 

Särskilt intressant blir det emellertid när Johan Leffler  skulle motivera behovet av 
en dylik skrift.  Det skulle i och för  sig kunna invändas, föregrep  Leffler  ett väntat 
motargument, "att på svenska redan utgifvits  om socialismen ett litet arbete af 
David Bergström och ett af  Anton Nyström". Bergström, som för  övrigt vid den-
na tid anlitats av Lorénska stiftelsen  för  en socialstatistisk undersökning, var 
enligt Leffler  allt för  ofullständig  och okritisk i sin bok. "Nyströms arbete är 
såsom populär folkskrift  rätt förtjänstfullt",  fortsätter  Leffler  — och nu kommer 
det intressanta — "men knappt tillräckligt objektivt och såsom kritik af  socialis-
men från  naturvetenskaplig synpunkt undermåligt".74 Trots att Lefflers  tänkta 
bokprojekt var riktad mot en bredare allmänhet, så till vida att han tänkte sig 
kunna fylla  Arbetareföreningens  stora sal vid 15 föreläsningstillfällen  under en 
och samma termin, gjorde han en tydlig åtskillnad gentemot Anton Nyströms 
bok i samma ämne såsom varande en "populär folkskrift".  Distinktionen är viktig. 
Den typ av populärt riktad kunskap Leffler  tänkte sig skulle vara "naturveten-
skapligt objektiv", det vill säga ungefär  vad Viktor Lorén hade benämnt "en 
populär men strängt vetenskaplig bildning". 

Detta mönster är, måste man konstatera, genomgående. Lorénska stiftelsen 
ville gärna nå ut till den bredare allmänheten, men man ville inte göra detta på 
bekostnad av en ifrågasatt  "vetenskaplighet". Tvärtom utgjordes en av de övergri-
pande ambitionerna av att "förvetenskapliga"  den sociala kunskapsbildning som 
man verkade för.  Detta förvetenskapligande  krävde emellertid att denna nya 
kunskap blev mer allmänt känd, att den blev förankrad  hos både avnämare och 
en bredare bildad allmänhet. Häri låg den problematiska balansgången. 
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Socialvetenskapens publik 
Den eftersträvade  syntesen mellan forskning  och bildning ingick som en del i 
den geografiskt  och socialt överbryggande ambition som genomsyrade Lorénska 
stiftelsens  verksamheter. Det gällde att ställa sig i förbindelse  med det internatio-
nella vetenskapssamhället och det gällde att nå nya samhällsgrupper. De interna-
tionella gästföreläsningarna,  den nationalekonomiska undervisningen och de 
populärt riktade föredragen  kompletterade i denna mening varandra genom att 
de täckte hela skalan, det vill säga kunskapens rumsliga förflyttning  från  interna-
tionella kunskapscentra till en socialvetenskaplig intelligentsia i Sveriges huvud-
stad och vidare till samhällets mer perifera  grupper. Och efter  samma kunskaps-
geografi  var Lorénska biblioteket uppbyggt och avpassat. 

På sätt och vis handlade det därför  om ett folkbildningsarbete,  som i likhet 
med det mer folkrörelsebaserade  bildningsarbetet vilade på två ben: föreläsning-
ar och ett bibliotek. Den offentliga  föreläsningen  hade vid denna tid fått  ett 
officiellt  erkännande som bildningsmedel. Tanken var att åhöraren sedan han 
eller hon blivit inspirerad av föreläsningen  skulle kunna gå vidare och fördjupa 
sig i biblioteket. Det var med detta i åtanke som Anton Nyström inrättat ett 
"icke-socialistiskt" arbetarbiblioteket i direkt anslutning till Stockholms Arbeta-
reinstitut.75 Och möjligen var Loréns idéer delvis inspirerade av just detta initi-
ativ. Men föreläsningen  var samtidigt något mycket mer än bara introducerande 
och kunskapsförmedlande.  Den var ett kulturellt fenomen  i sin tid. Kring före-
läsningarna samlades och umgicks man, vilket gav hela företeelsen  en viktig 
social funktion,  där föredragshållaren  i talarstolen snarast framstod  som en 
artist.70 Denna föreläsningens  sociala funktion  bör man ha i åtanke när man 
betänker de inledningsvis stora uppbåd av åhörare som lockades till Lorénska 
stiftelsens  arrangemang. Samtidigt var det till just en sådan slags artist som 
Maxim Kovalevsky inte ville bli reducerad, eftersom  det i så fall  kunde äventyra 
hans mödosamt ackumulerade och internationellt ansedda vetenskapliga förtro-
endekapital. 

Lika viktiga som likheterna mellan det folkrörelsebaserade  bildningsarbetet 
och Lorénska stiftelsens  "nedåtriktade" ambitioner är emellertid skillnaderna. 
Inom folkrörelserna  kom den sällskapsform  i vilken föreläsningen  ingick att fun-
gera som ett slags motoffentlighet,  en arena för  självbildning och övning i talets 
färdigheter,  en alternativ samhällskraft  att ställa mot den etablerade borgerlighe-
tens institutioner77 Denna självbildningsfunktion  skilde tydligt folkrörelserna 
från  Lorénska stiftelsens  aktiviteter. Även om föreläsningarna  och biblioteket i 
viss utsträckning vände sig till samma målgrupp, så var perspektivet ett helt 
annat. För Lorénska stiftelsen  handlade det om att sprida ett budskap som skulle 
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anammas inom de bredare skikten. Här handlade det om populärvetenskaplig 
bildning ovanifrån. 

Som ett slags mellanting av Lorénska stiftelsens  föreläsningsverksamhet  och 
folkrörelsernas  självbildning kan samtidens "arbetarföreningar"  förstås.  Stock-
holms Arbetareinstitut och Stockholms Arbetareförening  var i långa stycken för-
eningar för  arbetare, snarare än av arbetare. De personer som bar upp dessa insti-
tutioner hörde i regel själva hemma inom den urbana bildade medelklassen, 
medan deras sociala reformiver  riktade ansträngningarna nedåt. Stora delar av 
Arbetareinstitutets åhörare kom själva ur samma medelklass, medan de arbetare 
som trots allt nåddes av verksamheterna i regel tillhörde klassens övre skikt. Det 
är därför  befogat  att snarast tala om en medelklassens självbildning.78 Och kän-
netecknande nog var det med denna typ av institutioner som Lorénska stiftelsen 
samarbetade. 

Det är därför  rimligt att anta att publiken vid Lorénska stiftelsens  arrange-
mang i första  hand bestod av en bildad medelklass. Möjligen kan vid de tillfällen 
föredrag  anordnades vid Arbetareföreningen  en och annan arbeterska eller arbe-
tare ha sökt sig dit. De i samtliga fall  snabbt sjunkande åhörarskarorna tyder 
emellertid på att de olika förväntningarna  överlag inte infriades.  Kvar blev åhö-
rarna ur det egna sociala skiktet, och som framgått  i regel kvinnorna. Den nya 
populära men strängt vetenskapliga socialvetenskapen hade med andra ord svårt 
att hitta sin publik. Därtill framstod  den troligen i för  hög grad som en intern 
angelägenhet för  den sociala grupp som själva engagerade sig i densamma. Insik-
ten om denna inbyggda problematik kan vara ett skäl till att Lorénska stiftelsen 
efterhand  allt tydligare koncentrerade sig på "forskningssidan"  och mer eller 
mindre gav upp den "bildningsambition" som särskilt Viktor Lorén förespråkat. 
I praktiken visade sig hans visioner svårgenomförbara. 

Samtidigt är det uppenbart att den forskning  som Lorénska stiftelsen  var till 
för  att främja  inte var - eller kunde vara - någon intern vetenskaplig angelägen-
het. Därtill var underlaget allt för  litet. Socialvetenskaperna var ännu — även med 
internationella mått - en ny företeelse,  och som sådan svagt förankrad  i de samti-
da institutionella strukturerna. För ett ämne som sociologi skulle det dröja ytter-
ligare något decennium innan professurer  började inrättas och mer ordnad 
undervisning kunde erbjudas, även om det förekom  tidiga undantag. (Det är värt 
att notera att Lorénska stiftelsen  och Sverige var relativt tidigt ute i detta avseen-
de.) Någon tydligt definierad  socialvetenskaplig publik fanns  således inte. Tvär-
tom är det, som bland annat sociologen R.W. Connell framhåller,  viktigt att sär-
skilt uppmärksamma genren av populära sociologiska böcker och dess betydelse i 
denna socialvetenskapens tidiga etableringsfas.  Connell nämner bland annat 
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Benjamin Kidds storsäljande Social Evolution (1894), vilken udcom i hela 14 upp-
lagor på 4 år i England och översattes till en rad olika språk. I Sverige lästes den 
entusiastiskt av bland andra Viktor Rydberg, som också skrev det välkomnande 
företalet  till den svenska utgåvan, och Rydberg framhölls  i sin tur av Johan Leff-
ler och Gustaf  Steffen  som en tänkare med utpräglad sociologisk blick.79 På mot-
svarande sätt mottogs Charles Letourneau och Herbert Spencer. Letourneau, 
som år 1885 beldädit världens första  professur  i "sociologi", introducerades i Sve-
rige av Ellen Key, medan Spencers arbeten publicerades i stora och många uppla-
gor i de mest skilda språkdräkter. Som tidigare nämnts bör även populariteten 
hos numera bortglömda "sociologer" som Albert Schäffle  och Paul Lilienfeld  för-
stås mot denna bakgrund.80 Och det var också inom detta socialevolutionistiska 
paradigm som Maxim Kovalevsky var verksam. 

Poängen är att dessa böcker ofta  distribuerades genom samma kanaler och 
konsumerades av samma publik som annars läste skönlitterära författare  som 
Ivan Turgenjev, Charles Dickens, George Elliot och Émile Zola. Den scientistiskt 
syftande  sociologin tävlade således på samma litterära arena som den socialt 
engagerade skönlitteraturen.81 På svensk mark framstår  bland andra Anne Char-
lotte Leffler  och Ellen Key som två sådana typiska läsare. Men givetvis passar 
även Viktor Lorén och hela Lorénska stiftelsens  styrelse, liksom flertalet  av de 
personer som ingick i nätverket kring stiftelsen,  in i beskrivningen av denna 
läsartyp. 

Förhållandet mellan författare  och läsare var med andra ord ett annat under 
decennierna kring sekelskiftet  än vad som senare skulle bli fallet  när samhällsve-
tenskaperna institutionaliserades och specialiserades. Socialvetenskap uppfatta-
des fortfarande  som en del av den allmänbildande och höjande litteratur som fli-
tigt konsumerades av den nya utbildade läsande publiken. Här återfann  man 
moraliska och politiska lärdomar i en "vetenskapligt" legitimerad form  som till-
talade den i huvudsak urbant förankrade  läsarkretsen med dess specifika  sam-
mansättning och intressen. Särskilt behandlades medelklassens centrala dilemma 
rörande motsättningen mellan de egna privilegierna och behovet av reform  eller, 
annorlunda uttryckt, vad som i samtiden benämndes den "sociala frågan". 

I denna fråga  var flera  grupper engagerade. Den nya socialvetenskapen vände 
sig i detta avseende inte bara till ett fåtal  akademiker, utan i lika hög grad till 
"socialister" och reformsinnade  liberaler, filantroper,  kvinnoförkämpar,  religiösa 
och etiska reformister  och socialarbetare. Det var också mot detta diversiflerade 
ldientel som socialvetenskaperna kom att vända sig när undervisning successivt 
började etableras runtom i västvärlden. När exempelvis de första  sociologiska 
kurserna skulle ges vid den nyinrättade London School of  Economics urskildes, 
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noterar Greta Jones, särskilt de grupper inom medelklassen vars arbete förde  dem 
i kontakt med både storstadens fattiga  och "races of  low culture" som viktiga 
avnämare. 

Den svenska kontext inom vilken Lorénska stiftelsen  verkade skiljer sig givet-
vis från  den engelska på en rad viktiga punkter, inte minst med avseende på 
antropologins legitimerande funktioner  inom den koloniala världsordningen. 
Men för  övrigt krävs ingen större fantasi  för  att identifiera  motsvarande yrkes-
grupper inom det svenska samhället. I huvudsak rör det sig här om yrkeskårer 
och professioner  vilka höll på att formeras  men som genom sin praktik var enga-
gerade i eller på annat sätt berördes av samtidens sociala problem, och som efter-
hand kom att inta viktiga positioner och spela framträdande  roller i det succes-
sivt framväxande  välfärdssamhället.  Ytterligare något kan denna diffusa  mål-
grupp grovt ringas in i termer av Idass och kön. Rimligt är då att anta att det i 
första  hand rörde sig om en reformsinnad  urbant förankrad  medelklass för  vilken 
"den sociala frågan"  - på det specifika  sätt som den var formulerad  - framstod 
som särskilt problematisk. Och denna diskurs förefaller  i några viktiga avseenden 
ha varit kvinnligt dominerad — exempelvis inom den framträdande  så kallade 
kvinnofrågan  och det filantropiska  välgörenhetsarbetet - även om det offentliga 
samtalet överlag dominerades av männen. Socialvetenskapen kom för  dessa 
grupper att utgöra ett välkommet moment vilket styrkte den egna verksamhetens 
legitimitet. Inte minst i retoriskt avseende kom den förment  objektiva och 
strängt vetenskapliga lystern hos socialvetenskapen att fungera  som ett närmast 
ovedersägligt argument när det gällde att motivera vikten av det sociala reform-
arbete som de själva övertygats om på moraliska grunder.83 

Mellan den nya socialvetenskapen och dess publik rådde således ett starkt sym-
biotiskt förhållande.  Den urbant förankrade  och socialliberait sinnade medel-
klass som verkade för  socialpolitiska reformer  behövde socialvetenskapen, och 
Lorénska stiftelsen  behövde en publik efterfrågan  vilken legitimerade det veten-
skapliga etablerandet av den producerade sociala kunskapen. Obalansen i detta 
ömsesidiga förhållande  uppstod när "den politiskt röstberättigade delen af  huf-
vudstadens befolkning"  visade sig utebli från  Lorénska stiftelsens  arrangemang. I 
den publik som församlades  på detta konkreta sätt blev den sneda könsfördel-
ningen extra påtaglig och problematisk. Däremot skulle närvaron av ett politiskt 
och kulturellt inflytelserikt  (maskulint) skikt - gärna beblandat med de "arbeta-
re" mot vilka arrangemangen retoriskt sett riktades - ha gett ett önskat intryck av 
det nya som här var i görningen och den allmänna betydelsen av dessa ansträng-
ningar. Nu blev effekten  i stort sett den motsatta, eftersom  det här i den samtida 
betraktarens ögon bokstavligen handlade om "icke af  för  många damer, men af 
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för  få  herrar".84 Mot denna bakgrund framstår  det som strategiskt välmotiverat 
att Lorénska stiftelsens  styrelse sökte andra vägar för  att erhålla det publika stöd 
som krävdes för  att den vetenskapliga legitimiteten skulle erhållas. För ett viktigt 
inslag i dessa strävanden stod de sociala undersökningar som Lorénska stiftelsen 
initierade, vilka i sin tur var intimt förknippade  med både resorna och den publi-
cerade skriftserien.  Som kommer att framgå  låter sig även dessa verksamheter 
med fördel  betraktas mot bakgrund av den kunskapens sociala geografi  som vi 
sldsserat i detta kapitel. 
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K A P I T E L 7 

Kartläggningen 
Med siffror  och bokstäver 

i F E B R U A R I 1888 P Å B Ö R J A D E militären, skriftställaren  och godsägaren Urban 
von Feilitzen sin första  så kallade "upptäcksresa i djupa landsbygden". Under den 
följande  fyraårsperioden  kom han att genomföra  tre sådana "upptäcktsresor". 
Ordvalet och arbetssättet är betecknande. I den privata korrepondensen talade 
von Feilitzen om sitt "ömtåliga uppdrag", där färdens  riktning beskrevs i termer 
av vandringar "dit ned bland hyddorna". Vid behov nyttjade han hästskjuts och 
tog in på värdshus, hela tiden utrustad med en iakttagande blick och sitt "rese-
protokoll". "Jag lefver  - och har nu i två år lefvat  - afsides  från  allmänna stråk-
vägen", förklarade  han för  vännen Viktor Rydberg. Påfrestningarna  var stora. 
"Hvarje morgon nästan har jag farit  tidigt ut på de djupa höstvägarne och kom-
mit trött hem till gästgifvaregårdarne  mot qvällen." Det var detta som gjorde 
resorna "gränslöst mödosamma" men också "utomordentligt intressanta".1 Det 
rörde sig om ett äventyr i den lilla skalan. Den första  upptäcktsresan begränsades 
till det egna landskapet, Östergötland, den andra resan sträckte sig till Småland 
och den tredje till Skåne. Men även om de geografiska  avstånden var små, kunde 
den sociala distansen ibland framstå  som överväldigande mellan von Feilitzens 
egen situation och de människor vars levnadsförhållanden  han blivit utsänd för 
att undersöka. 

Uppdraget att studera de svenska jordbruksarbetarnas sociala ställning, liksom 
de ekonomiska medlen för  undersökningarnas praktiska genomförande,  hade 
Urban von Feilitzen mottagit från  Lorénska stiftelsens  styrelse. Däremot var det 
han själv som valde att förlägga  den första  undersökningen till Östergötland, 
med motiveringen att det "föll  sig naturligast att börja efterforskningarna  inom 
det landskap, der jag är född  och har samlat min egen erfarenhet  som husbonde 
och jordbrukare."2 Den andra undersökningen, rörande samma arbetargrupps 
villkor i grannlandskapet Småland, påbörjades redan innan den första  avslutats. 
Och på motsvarande sätt inleddes den tredje undersökningen, vilken komplette-
rade de två första  med material om jordarbetarnas ställning i Skåne, redan innan 
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den andra avslutats. Resultaten från  undersökningarna publicerades som tre 
separata häften  under den gemensamma titeln Tjenare,  statare och torpare: En del 
statistiskt material till jordarbetarfrågans  lösning (1890-92), vilka ingick i och sam-
tidigt fick  inleda den skriftserie  som Lorénska stiftelsen  började ge ut vid denna 
tidpunkt, von Feilitzen själv ville gärna fortsätta  sin etappvis utvidgade, land-
skapsvisa inventering, vars betydelse han ansåg växa "i direkt förhållande  till 
utsträckning en ? Men av olika skäl blev en sådan utvidgning aldrig av. 

Trots detta kan den kartläggande ambitionen, som von Feilitzens tre undersök-
ningar ger tydligt uttryck för,  sägas prägla den mer omfattande  sociala undersök-
ningsverksamhet som Lorénska stiftelsen  initierade vid denna tid. Samtidigt med 
von Feilitzen tilldelades i Göteborg den unge studenten Hjalmar Wallqvist medel 
för  att genom noggranna mätningar av bostädernas kubikinnehåll och enkätut-
skick till stadens arbetarföreningar  undersöka "de fattigare  klassernas bostadsför-
hållanden".  I Blekinge vägdes och analyserades kroppsarbetarnas dagliga födoin-
tag av E.O. Hultgren och Ernst Landergren, två medicinstuderande vid Karolins-
ka institutet. Och i Stockholm besökte barnboksförfattaren  Amanda Kerfstedt 
och fröken  Mimmi von Post flera  hundra av stadens sömmerskor och samlade in 
material till en större enkätundersökning, vilken senare skulle sammanställas av 
den frisinnade  verdandisten David Bergström.4 

Betraktade tillsammans förmedlar  dessa parallellt genomförda  undersökningar 
måhända bilden av en heterogent sammansatt och geografiskt  spridd skara män-
niskor, upptagna med undersökningar av de mest skilda slag. Men bakom dessa 
disparata studier är det samtidigt, menar jag, möjligt att ana konturerna av ett 
mer storslaget projekt, samordnat kring viktiga gemensamma nämnare. Genom-
gående var det nämligen någon av samhällets utsatta grupper som fokuserades 
och i samtliga fall  var undersökningarna geografiskt  bestämda, antingen det gäll-
de jordarbetarna eller sömmerskorna i Östergötland, Stockholm eller någon 
annan rumsligt specificerad  plats. Ur detta perspektiv framstår  den förenande 
och övergripande ambitionen därför  som att bit för  bit, landskapsvis och yrkes-
gruppsvis, systematiskt granska det moderna Sveriges "baksida", det vill säga 
samhällets mindre bemedlade och deras faktiska  levnadsvillkor. Annorlunda 
uttryckt syftade  Lorénska stiftelsens  sålunda inledda undersökningsverksamhet 
till att vetenskapligt kartlägga de missförhållanden  och problem som i samtiden 
uppmärksammades och diskuterades i termer av "den sociala frågan". 

Men, och det bör framhållas,  denna inventeringsiver var inte begränsad till Sveri-
ge. Även om det var de inhemska sociala förhållanden  som skulle klargöras, åter-
fanns  de konkreta förslagen  och exemplen på hur dessa problem skulle kunna 
bemästras företrädesvis  utomlands. Utanför  landets gränser reste därför,  under sam-
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ma period, ett antal stipendiater runt, med lorénska pengar på fickan  och med skil-
da mål i sikte. Knut Wicksell hade tilldelats ett generöst resestipedium för  "att huf-
vudsakligen vid tyska universitet idka socialvetenskapliga studier". I Frankrike och 
England studerade författaren  och pedagogen Concordia Löfving  "hvad som gjorts 
för  de barn, hvilka fallit  samhället till last". Den liberale politikern Henrik Fredholm 
undersökte arbetarskyddslagstiftningen  och den praktiska organiseringen av fabriks-
inspektioner i Tysldand, Österrike, Schweiz, Frankrike, England och Danmark. 
Och i London beviljades dåvarande tidningskorrespondenten Gustaf  Steffen  medel 
för  "att utarbeta en redogörelse för  de engelska fackföreningarnas  förbättrande  infly-
tande" på medlemmarnas materiella och andliga levnadsstandard.5 

Oavsett om resorna sträckte sig långt utanför  landets gränser eller enbart nåd-
de främmande  miljöer i den egna staden, syftade  de alla till att utforska  det soci-
ala landskapets topografi  och utröna hur detta kunde politiskt reformeras.  I 
praktiken innebar undersökningsarbetet ofta  ett slags nomadiserande tillvaro, där 
det handlade om att närma sig det okända och lära känna förhållandena  på 
"andra sidan" klass- eller nationsgränsen. Under dessa omständigheter var det 
närmast antropologens arbetssätt som kom till användning, vilket Urban von 
Feilitzens ordval vittnar om. Men inte heller detta "antropologiska" förhållnings-
sätt var unikt för  von Feilitzen. Tvärtom utgjorde även denna "distanserat när-
mande" hållning eller stil, som vi skall se, en central ingrediens i den vetenskapli-
ga undersökningspraktik vilken präglade Lorénska stiftelsens  kartläggningsarbete 
i stort. Sålunda kombinerades distanserade översikter med inlevande beskriv-
ningar i den skriftserie  som Lorénska stiftelsen  fortlöpande  utgav under hela 
1890-talet och som till slut kom att omfatta  17 nummer. Där varvades bokstavli-
gen, sida vid sida, statistiska tabeller och utförliga  hushållsräkningar med skönlit-
terärt färgade  skildringar av den enskilda arbetarens praktiska livssituation, allt 
för  att så pregnant och ovedersägligt som möjligt påvisa de utsatta befolknings-
gruppernas faktiska  levnadsvillkor och därigenom övertyga socialvetenskapens 
publik om behovet av reform. 

Det sociala kartläggningsprojektet var i denna mening inordnat i en vidare 
politisk och kunskapsgeografisk  kontext, där undersökningarna närmast per defi-
nition förutsatte  någon form  av spatial rörlighet. Av det skälet har jag i detta 
kapitel - med kartläggning som övergripande tema - valt att betona närheten 
och sambanden mellan resorna, undersökningarna och skriftserien,  snarare än att 
betrakta dem som från  varandra isolerade verksamheter.6 I förhållande  till de 
föregående  kapitlen, vilka på olika sätt har fokuserat  de yttre ramarna och förut-
sättningarna för  det slutande 1800-talets socialvetenskap, syftar  detta kapitel även 
till att mer specifikt  söka ringa in det "socialvetenskapliga" elementet i Lorénska 
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stiftelsens  verksamheter. Två övergripande frågor  i detta avseende är: vilken var 
Lorénska styrelsens roll och funktion  i sammanhanget, samt går det att skönja 
någon utvecldingstendens över tiden? Mer konkret är kapitlet uppbyggt kring tre 
delfrågor  rörande Lorénska stiftelsens  samlade undersökningsverksamhet: Vem 
eller vilka var det som genomförde  undersökningarna? Vad  var det som granska-
des? Hur  gick denna granskning till? I den meningen vill jag i detta kapitel även 
belysa den vetenskapliga praktiken och dess retoriska motiveringar. Ytterligare en 
fråga  som kommer beröras i kapitlets slut är hur detta sociala kartläggningspro-
jekt bör förstås  i sitt vidare både samtida och historiska sammanhang. 

Redan nu måste det dock ldargöras att någon heltäckande bild av Lorénska stif-
telsens samlade undersökningsverksamhet - där såväl resorna som undersökningar-
na och skriftserien  ingår - inte har varit möjlig att uppnå, beroende på det rådande 
källäget. Studien är istället tydligt styrd av det material som finns  tillgängligt, och i 
det avseendet utgörs den självklara huvudkällan av Lorénska stiftelsens  skriftserie. 
(Se förteckning  i faksimil.)  Skriftserien  har här lästs på två sätt. Å ena sidan utgör ju 
skrifterna  så att säga själva resultatet av de genomförda  undersökningarna. I den 
meningen bör skriftserien  förstås  som en av stiftelsens  utåtriktade verksamheter 
eller som ett slags medvetet arrangerat skyltfönster  vänt mot "allmänheten". Detta 
gör det viktigt att uppmärksamma texternas retoriska aspekter, eftersom  det här 
handlade om att förmedla  en bestämd bild av Lorénska stiftelsen  och dess "pro-
dukter".7 Denna publika funktion  kom även att styra inriktningen på den socialve-
tenskap som skrifterna  var till för  att förmedla.  I det enskilda fallet  kunde det såle-
des innebära att styrelsen begärde - som i von Feilitzens fall  - "en så lättfattlig  text 
och så enlda tabeller öfver  våra jordarbetares ekonomi, att äfven  den som aldrig förr 
sysslat med dithörande frågor  skall beqvämt kunna bilda sig ett omdöme om ställ-
ningen".8 Å andra sidan har skrifterna  åtskilligt att meddela om själva undersök-
ningspraktiken, det vill säga studiernas uppläggning, resorna och det konkreta för-
farandet.  Ett viktigt komplement i det senare avseendet erbjuder den spridda kor-
respondensen som finns  bevarad mellan styrelsemedlemmarna, stipendiaterna och 
andra relevanta "utomstående" personer. Även samtida press och andra tryckta käl-
lor har kommit till användning i varierande utsträckning. 

Någon uttömmande redovisning av de sjutton skrifterna  kan det emellertid 
inte bli tal om. Detta skulle föra  alldeles för  långt, eftersom  varje enskild skrift 
och författare  på sätt och vis förtjänar  ett eget kapitel. Men samtidigt är det så att 
den typ av frågor  som särskilt intresserar oss, rörande undersökningarnas "vem", 
"vad" och "hur", det vill säga socialvetenskapens subjekt, objekt och dolda prak-
tiker, i regel blir synliga först  när de enskilda fallen  granskas på nära håll. Mot 
denna bakgrund har jag valt att utifrån  det inledningsvis skisserade övergripande 
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resonemanget försöka  lyfta  fram  några bärande teman, vilka illustreras med kon-
kreta exempel, där Urban von Feilitzens fall  kommer att fungera  som den röda 
tråd, kring vilken de övriga exemplen knyter an. 

Kartläggarna 
Vilka var det som reste, undersökte och publicerade sina resultat i skriftserien?  På 
vilka grunder ansågs just dessa personer som passande för  uppdragen? Går det att 
urskilja några generella drag i detta avseende? Och vad säger i så fall  dessa gemen-
samma nämnare om Lorénska stiftelsens  sociala undersökningar i stort? 

Av de sammanlagt "omkr. 30 personer" som, enligt Nordisk  Familjebok  (1912), till-
delades ekonomiskt understöd från  Lorénska stiftelsen  har jag lyckats identifiera 
arton stipendiater. Till dessa kan läggas ytterligare tio namngivna personer, vilka 
fungerade  som "assistenter" och därmed i regel indirekt mottog pengar från  stiftel-
sen. Av dessa sammanlagt 28 identifierade  personer var den absoluta merparten 
direkt involverad i Lorénska stiftelsens  socialt undersökande verksamheter.9 Det rör 
sig om en brokig skara människor. Där fanns  män och kvinnor i olika åldrar och 
med skilda bakgrunder och varierande ämnesmässiga kompetenser. Bland andra 
återfinner  vi åttiotalsförfattaren  och litteraturkritikern Gustaf  af  Geijerstam, som 
svarade för  tre undersökningar, amanuensen vid Kommerskollegii avdelning för 
näringsstatistik, Karl Key-Åberg med två undersökningar, samt medicinaren Ernst 
Landergren och politikern Knut Tengdahl, som stod bakom en undersökning var. 
Här finns  också strykerskan Anna Söderberg, som assisterade vid två undersökning-
ar och senare tilldelades två utlandsstipendier. Spridningen med avseende på yrkes-
områden är således påtaglig, och det är befogat  att tala om en viss "amatörmässig-
het", om man med det syftar  på den bristande fackvetenskapliga  skolningen och den 
låga graden av professionalisering.  Men denna frånvaro  av specialisering är, bör man 
påminna sig, något som kännetecknade den samtida socialvetenskapen i stort. Här 
rör det sig om ett kunskapsområde i tillblivelse där gränserna gentemot andra - såväl 
akademiska som icke-akademiska - kunskapsområden fortfarande  var diffusa. 

Trots detta är det tydligt att inte vem som helst blev anlitad av Lorénska stif-
telsen. Även om de nämnda stipendiaternas kompetenser var spridda över ett 
stort kunskapsområde, "spretade" de så att säga i vissa bestämda riktningar, af 
Geijerstam var således inte den ende författaren  i församlingen,  Landergren var 
inte ensam naturvetenskapsman och på motsvarande sätt fanns  det flera  politiker 
och ämbetsmän bland den skara personer som ansågs kompetenta för  de aktuella 
uppdragen. Kunskapsvariationen avslöjar ett visst mönster, vilket i sin tur säger 
något om socialvetenskapens kontextuella bestämning. Som ett kunskapsfält  i 
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vardande låter sig den samtida socialvetenskapen därför,  menar jag, grovt sett 
ringas in och lokaliseras med hjälp av de aktörer som knöts till Lorénska stiftel-
sens arbete. Schematiskt låter sig nämligen så gott som samtliga stipendiater 
karakteriseras med en eller flera  av följande  tre etiketter: 

• "författare"/  "journalist"/ "skriftställare" 
• "politiker"/ "ämbetsman" 
• "naturvetenskapsman"/ "medicinare"10 

Dessa kompetenser ansågs följaktligen  tillföra  Lorénska stiftelsen  väsentliga kun-
skaper, synsätt och erfarenheter,  och på motsvarande sätt låter sig den faktiskt 
producerade socialvetenskapen förstås  som en ny "kunskapshybrid", skapad i 
brytpunkten mellan naturvetenskap, skönlitteratur och politik. 

Talande i detta sammanhang är samstämmigheten mellan å ena sidan dessa sti-
pendiaters kompetenser och å den andra styrelseledamöternas ämnesmässiga 
inriktningar och institutionella förankringar.  Överensstämmelsen väcker frågor 
om de enskilda ledamöternas inflytande  och roll vid besluten om vem som skulle 
beviljas medel och — minst lika avslöjande - vem som inte skulle det. Frågan bör 
dock omformuleras  med hänsyn till socialvetenskapens dåvarande ställning: om 
det nu inte fanns  en självklar vetenskaplig skolning att utgå ifrån,  vad var det då 
som avgjorde om en person ansågs lämpad för  uppdraget? På vilka grunder vär-
vades dessa personer? Blev de överhuvudtaget "värvade"? Det vill säga: Vem var 
det som uppsökte vem? Går det att urskilja något mönster i detta avseende? 

Ett illustrativt fall  utgörs här av Urban von Feilitzen. Han var en av de allra 
första  personer som knöts till Lorénska stiftelsens  arbete. Därtill fick  han förnyat 
förtroende  av stiftelsens  styrelse och var tillsammans med Gustaf  af  Geijerstam 
ensam om att producera tre skrifter  för  serien. Detta gör von Feilitzens exempel 
till en lämplig utgångspunkt i frågan. 

Personkontakterna 
I Urban von Feilitzens fall  var det Lorénska stiftelsens  styrelse som uppsökte sti-
pendiaten, snarare än tvärtom, von Feilitzens titel var kapten. Som innehavare av 
godset Löfvingsborg  söder om Linköping kunde han också titulera sig jordbru-
kare. Mest känd i samtiden var han emellertid som litteraturkritiker under signa-
turen "Robinson". När Lorénska stiftelsens  styrelse i början av 1888 vände sig till 
von Feilitzen var han 54 år fyllda.  Några tidigare erfarenheter  av vetenskapligt 
slag hade han inte. Frågan infinner  sig ganska naturligt: Varför  föll  valet på just 
von Feilitzen, av alla tänkbara personer? 

Axel Forsström, som skrivit von Feilitzens biografi,  framhåller  att han var 
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naturligt engagerad i lantarbetarnas förhållanden,  och då i synnerhet i Östergöt-
land. Statistiker av facket  var han visserligen inte, det medger Forsström, men 
tillägger i nästa andetag att han var ytterst varsam vid utnyttjandet av de insamla-
de sifferuppgifterna."  Själv angav von Feilitzen att han "genom trettio års landt-
brukarerfarenhet  intresserad för  den ldass frågan  närmast rör, villigt ingått försla-
get".12 Och från  Lorénska styrelsens sida anfördes  just frånvaron  av en sådan erfa-
renhet som skäl när senare en annan ansökan på samma område nekades stöd.13 

Trots detta menar jag att von Feilitzens lantbrukserfarenheter  knappast är till-
räckliga för  att förklara  varför  valet föll  på just honom. Som minst lika betydelse-
fullt  framstår  det redan framhållna  faktum  att det under denna "amatörismens 
tid" inte fanns  några allvarliga konkurrenter, det vill säga några professionellt 
utbildade socialvetenskapsmän. Till detta kommer att von Feilitzen genom vikti-
ga inlägg i kvinno- och äktenskapsfrågan  hade gjort sig känd som debattör i den 
pågående sociala diskussionen och på den vägen närmat sig åttiotalisternas posi-
tion. Därigenom hade han blivit nära bekant med flera  personer i kretsen kring 
Lorénska stiftelsen,  främst  då Ellen Key, med vilken von Feilitzen från  och med 
1870-talets mitt förde  en intensiv och långvarig brevväxling, samt Anne Charlot-
te Leffler  och Gustaf  af  Geijerstam.14 Till saken hör förstås  att Anne Charlotte 
Leffler  intog en nyckelroll i styrelsearbetet under denna period. Och när hon 
senare flyttade  till Italien supplerades hon personligen av just Ellen Key. 

Det är också mot bakgrund av detta redan etablerade kontaktnät som den vik-
tigaste enskilda händelsen bakom von Feilitzens värvning skall förstås.  Händel-
sen inträffade  1887 och bestod i att von Feilitzens hustru, Lotten, råkade komma 
över ett av Ellen Keys intimt formulerade  brev och därvid krävt att i fortsättning-
en få  läsa breven om korrespondensen skulle fortsätta.  Detta vägrade Ellen Key 
gå med på, varvid tankeutbytet mellan Key och Urban von Feilitzen bröts, till 
bådas stora besvikelse. I detta läge ordnade Key, genom förmedling  av Anne 
Charlotte Leffler,  så att stiftelsens  första  uppdrag anförtroddes  just Urban von 
Feilitzen, eller som Axel Forsström uttrycker det: "Ellen Key ömmade väl också 
för  lantarbetarna men ännu mer för  Feilitzen: hon hoppades, att han under detta 
sitt arbete skulle få  hjälp att glömma sig själv och sina sorger."15 

Därmed inleddes det fyraåriga  samarbetet mellan Urban von Feilitzen och 
Lorénska stiftelsen.  Helt friktionsfritt  förlöpte  detta emellertid inte. Redan efter 
den andra undersökningen uppstod tveksamheter huruvida uppdraget skulle för-
längas. von Feilitzen beklagade sig då för  Anne Charlotte Leffler,  som vid det 
laget flyttat  till Italien.16 Detta ledde till att den tredje undersökningen kom till 
stånd. Men sedan denna hade slutförts  ville Lorénska styrelsen istället få  honom 
att studera fabriksarbetarnas  ställning i vävardistrikten Mark och Kind i Väster-
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götland, vilket von Feilitzen ställde sig tveksam till eftersom  han var mer intresse-
rad av_/'or«farbetarfrågan  än av den motsvarande zWwfrzarbetarfrågan.  Trots det-
ta, förklarade  von Feilitzen för  Viktor Rydberg, "så lyder jag väl piskan och ger 
mig af  åt knallebygden", eftersom  Lorénska stiftelsens  styrelse lockade honom 
med att han sedan troligen skulle få  fortsätta  sin större kartläggning av jordarbe-
tarna.17 Ärendet behandlades flera  gånger i Lorénska stiftelsens  styrelse under år 
1892. von Feilitzens närmaste kontakt i styrelsen utgjordes då av Ellen Key, som 
emellertid hade svårt att finna  sin plats bland idel män och i egenskap av styrel-
sens enda suppleant.18 När saken skulle tas upp för  beslut i september 1892 kun-
de Anne Charlotte Leffler  i ett brev till Ellen Key meddela att hon röstat för  ett 
nytt anslag till von Feilitzen.19 Kort tid därefter  avled emellertid Anne Charlotte 
Leffler,  varvid även Ellen Key tog definitivt  farväl  av styrelsearbetet. Troligen 
påverkade denna interna styrelseförändring  von Feilitzens inställning till uppdra-
get i negativ riktning. Det hela slutade med att det istället blev Gustaf  af  Geijer-
stam som genomförde  denna undersökning, vilken senare kom att ingå i skriftse-
rien under titeln Anteckningar rörande fabriksarbetarnes  ställning i Marks  härad 
(1894). 

Det man kan konstatera i detta fall  är att Urban von Feilitzens samarbete med 
Lorénska stiftelsen  varade så länge hans två främsta  kontakter inom densamma 
fanns  kvar. Med Anne Charlotte Leffler  och Ellen Key förlorade  Urban von Fei-
litzen sin förankring  inom de beslutande kretsarna, varvid de kritiska röster som 
tidigare höjts inom styrelsen inte längre kunde bemötas eller tonas ned.20 Detta 
understryker de vänskapliga bandens funktion  och betydelse, von Feilitzens 
engagemang för  landsbygdens utsatta grupper var givetvis viktigt, inte minst för 
att han själv skulle vara intresserad av ett uppdrag. Att Lorénska stiftelsens  styrel-
se ansåg honom lämpad förefaller  emellertid mer beroende av hans ideologiska 
tillhörighet i kretsen av reformsinnade  åttiotalister. Hans ansedda position inom 
dessa kretsar hade också medfört  att den socialvetenskapliga publik som Lorén-
ska stiftelsen  vände sig till hade förtroende  för  och hyste tillit till hans omdömes-
förmåga.  Och för  von Feilitzen själv, slutligen, var det av stor betydelse att erbju-
dandet kom just i en sådan livsfas  då det framstod  som attraktivt. 

Varje enskilt fall  är emellertid mer eller mindre unikt. Inte i något annat fall 
gick det förstås  till på exakt samma vis som i von Feilitzens. Att som von Feilitzen 
mer eller mindre bli erbjuden ett undersökningsuppdrag tillhörde ovanligheter-
na. Knut Wicksell kan också räknas till denna minoritet, liksom E.O. Hultgren 
och Ernst Landergen. Men i regel var det stipendiaterna som sökte upp stiftelsen, 
snarare än tvärtom. I exempelvis Gustaf  Steffens  fall  var det Steffen  själv som 
ihärdigt och vid upprepade tillfällen  sökte blidka och övertyga Lorénska stiftelsen 
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om sin egen duglighet. Men oavsett vem som sökte upp vem var de personliga 
kontaktnäten genomgående av stor betydelse. En klar nackdel för  just Steffen  i 
detta avseende var att han befann  sig utomlands - och under lång tid hade gjort 
så - och således inte kände till Lorénska stiftelsen  mycket mer än till namnet och 
genom de underrättelser som nådde honom på omvägar. Under lång tid var han 
därför  ovetande om den rättegångstvist som hade inletts och satt stopp för  all 
aktivitet från  Lorénska stiftelsens  sida. Och när Steffen  till slut beviljades anslag -
på sin tredje ansökan - kan man omvänt tolka detta som frukten  av ett omfat-
tande förhandsarbete  som bedrivits genom flera  strategiskt positionerade perso-
ner i Lorénska stiftelsens  närhet.21 

På motsvarande sätt förhöll  det sig med de övriga stipendiaterna. Om de inte 
personligen kände någon av styrelsemedlemmarna så var "mellanhänderna" och 
referenspersonerna  desto viktigare. Sålunda kan nämnas att E.O. Hultgren och 
Ernst Landergren i egenskap av lärjungar till näringsfysiologen  Robert Tigerstedt 
på Karolinska institutet stod i direkt kontakt med Axel Key. Gustav Cassel var 
tydligt understödd av Gösta Mittag-Leffler.  Anna Söderberg arbetade sig upp 
från  undersökningsassistent till resestipendiat, men hade under den inledande 
perioden Ellen Key som en av sina viktigaste beskyddare. Henrik Fredholm hade 
inflytelserika  kontakter genom Adolf  Hedin. Karl Key-Åberg var Axel Keys sys-
terson. Och så vidare. 

Vad som framkommer  här är att det inte alltid i första  hand var de "vetenskap-
liga" meriterna som var mest avgörande. Istället understryks personnätverkens 
betydelse, vilket i sig antyder de enskilda styrelseledamöternas centrala roll och 
den förändrade  styrelsesammansättningens betydelse. Den vikt som här läggs vid 
personkontakternas avgörande betydelse skall emellertid inte likställas med 
nepotism och vänskapskorruption, även om företeelser  av det slaget också före-
kom. Det som genomgående betonades - och så hade gjorts redan av Viktor 
Lorén - var istället betydelsen av en personlig ansvarskänsla för  uppgiften. 22 Och 
i detta sammanhang var nätverket det redskap som erbjöd den säkraste känne-
domen om stipendiaternas lämplighet i brist på mer pålitliga formella  kriterier. 
Inte minst viktig var den ifrågavarande  personens offentliga  anseende. Lorénska 
stiftelsen  var beroende av allmänhetens välvilja särskilt under denna inledande 
fas.  Ett ifrågasättande  av enskilda undersökningar kunde lätt leda till att det 
mödosamt uppbyggda förtroendet  för  den nya socialvetenskapen raserades. Där-
för  var också Lorénska stiftelsen  i dessa sammanhang ytterst känslig för  all slags 
kritik, särskilt när denna framfördes  under "vetenskapens" namn. Och det är av 
den anledningen som kriterierna på vem som ansågs lämplig också i varje enskilt 
fall  måste sökas på detta personliga, vardagsnära plan. 
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Den undersökande urbana medelklassen 
Trots detta skall man inte undvika att ställa frågor  rörande de gruppgemensam-
ma dragen. Vilka var de personer som i slutändan beviljades medel? Är det möj-
ligt att urskilja några förenande  nämnare i detta avseende? Om man betraktar de 
arton enskilda stipendiaterna tillsammans, som ett kollektiv knutet till Lorénska 
stiftelsen,  framträder  utan tvekan bestämda mönster. Dessa blir tydliga redan vid 
en relativt ytlig bekantskap med de enskilda biografierna. 

I det stora hela rör det sig nämligen - med enstaka undantag - om personer 
förankrade  inom den urbana, bildade medelklassen. Födelseorterna varierade, 
men de flesta  hade ett socialt och kulturellt kapital med sig hemifrån  och var 
utbildade i Uppsala eller Stockholm, varifrån  de slussats in i huvudstadens bildade 
umgängesliv. Det talande undantaget utgörs här av "Robinson" som demonstra-
tivt skyltade med sin "strandsättning" långt bort från  händelsernas centrum. Men 
han hade, som vi vet, trots detta ett personligt kontaktnät vilket förband  honom 
med samtidens intellektuellt ledande kretsar. Vidare rör det sig om en åldersmäs-
sigt relativt homogen skara personer. De flesta  stipendiater var födda  inom tioårs-
intervallet 1858-67. Undantagen utgörs här av personer som von Feilitzen, Fred-
holm, Löfving  och Wicksell, vilka var födda  tidigare men som ändå tydligt delade 
den yngre så kallade 8o-talsgenerationens värdegemenskap och i den meningen 
framstår  som ett slags "faders-  och modersgestalter", för  att anspela på Anne Char-
lotte Lefflers  beskrivning av sitt eget och August Strindbergs förhållande  till Det 
Unga Sveriges "litterära gossar".23 Till detta kan läggas att det onekligen rör sig om 
ett tydligt mansdominerat kollektiv, särskilt då om man fokuserar  stipendiaterna 
och bortser från  "assistenterna", av vilka många var kvinnor. 

En person som ganska väl illustrerar detta mönster, och de tillhörande kollek-
tiva erfarenheterna,  är Gustaf  af  Geijerstam - samtidigt som hans fall  i andra 
avseenden givetvis är unikt. Född 1858 i Värmland som barn i en lärarfamilj  flyt-
tade han under sin uppväxt runt mellan bruksmiljöer och orter i Närke, Öster-
götland och Dalarna. 1877 inledde han sina studier i Uppsala. Under de följande 
åren tog han intryck av bland andra Ibsen, Brändes och Rydberg. Han fick  upp 
ögonen för  tidens sociala frågor  och var år 1882 med om bildandet av studentför-
eningen Verdandi. Vid denna tid trädde han fram  som författare  och skrev under 
de följande  åren flera  tidstypiskt färgade  arbeten - inspirerad av bland andra Zola 
och de ryska realisterna - där han tog ställning i tidens religiösa, moraliska och 
sociala frågor,  skildrade samhällets hyckleri och efterlyste  en mer verklighetsför-
ankrad litteratur. Dessa strävanden förenade  honom med andra jämgamla och 
likasinnade författare,  vilka efterhand  gjorde sig kända i Stockholms litterära och 
kulturella offentlighet,  där han snart kom att inta en central position. Under 
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perioden som föregick  uppdragen för  Lorénska stiftelsen  medverkade han i 
Aftonbladet  och Dagens Nyheter  samt arbetade som litteratör vid teatrar i Stock-
holm och Göteborg. År 1893 knöts han till Lorénska stiftelsen,  där han under de 
följande  fyra  åren ägnade sig åt tre större sociala undersökningar vilka publicera-
des i stiftelsens  skriftserie.  Direkt efter  detta tillträdde han 1897 den inflytelserika 
posten som litterär chef  vid Gernandts förlag  i Stockholm.24 

De kollektivt förenande  dragen som företräds  av af  Geijerstam skall emellertid 
inte överdrivas. Närmast som en motpol till de aspekter som lyfts  fram  genom 
Geijerstams exempel, kan Anna Söderbergs biografi  fungera.  Hennes fall  tjänar 
därigenom som en påminnelse om att det här handlar om regelbundenheter med 
viktiga undantag. Samtidigt visar dessa undantag på de ibland extrema insatser 
som fordrades  av den person som ville bryta det dominerande mönstret. Anna 
Söderberg kom nämligen ur arbetarklassen. Född i Stockholm 1867 och tidigt 
föräldralös,  försörjde  hon sig som springflicka  och strykerska och blev tidigt 
engagerad i den fackliga  rörelsen. Hon var sekreterare i strykerskornas fackför-
bund 1890-93 samt kassör och sekreterare i Allmänna kvinnoklubben, socialde-
mokraternas första  kvinnoförening  i Stockholm, från  dess bildande 1892. Därtill 
ägnade hon snart sagt varje ledig stund till att studera och söka kunskap, bland 
annat följde  hon kurser på Stockholms Arbetareinstitut och Arbetarföreningen. 
Genom Allmänna Kvinnoklubben och Arbetareinstitutet lärde hon känna både 
Kata Dalström och Ellen Key, vilka var och en på sitt sätt kom att få  stor betydel-
se för  Söderbergs fortsatta  levnadsbana. Dalström ordnade så att Anna Söderberg 
i Allmänna kvinnoklubbens namn knöts till Lorénska stiftelsens  sociala under-
sökningsarbete. Och Key ordnade så att Söderberg välkomnades i den nybildade 
föreningen  Tolfterna,  vilken till skillnad från  samtidens många borgerliga säll-
skapsbildningar även inkluderade kvinnor ur arbetarklassen. Ellen Keys band till 
Lorénska stiftelsens  styrelse var förstås  viktigt i detta sammanhang. Och tankeut-
bytet just mellan Söderberg och Key kom att vara en bra bit in på det nya seldet. 

Historikern Birgit Persson, som tillhör de få  som skrivit om Anna Söderberg, 
beskriver henne "som en typisk representant för  begåvningar ur arbetarklassen 
som via eget bildningsarbete och politisk och facldig  aktivitet försökte  tillägna sig 
den mycket efterlängtade  kunskapen".25 Med högt ställda krav på moral och di-
sciplin, tillhörde Anna Söderberg de kretsar inom arbetarklassen där skötsam-
hetsidealet utgjorde något av en ledstjärna. Och i detta avseende förenas  hon fak-
tiskt med ytterligare en lorénsk stipendiat. När Söderberg 1896 startade nykter-
hetslogen Framåt bland Stockholms hamnarbetare gjorde hon detta tillsammans 
med den likasinnade muraren, journalisten och dåvarande ordföranden  i hamn-
arbetarnas fackförening,  Knut Tengdahl, som vid denna tid studerade denna 
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arbetargrupp för  Lorénska stiftelsens  räkning. Studien publicerades året därpå i 
stiftelsens  skriftserie.  Tengdahls sociala bakgrund skiljer sig på motsvarande sätt 
från  den starkt medelklassdominerade skaran sociala undersökare som knöts till 
Lorénska stiftelsens  arbete. I likhet med Söderberg var Tengdahl facldigt  och 
politiskt aktiv och i båda fallen  lyckades det dem genom hårt arbete att genom-
föra  en klassresa. Båda två blev efterhand  tjänstemän inom den nya försäkrings-
branschen, där deras uppgifter  blev att övertyga arbetare om vikten av att tänka 
mer långsiktigt och skaffa  försäkringar.  För Anna Söderbergs del kom den poli-
tiska händelseutvecklingen i omvärlden att medföra  en radikalisering där hon tog 
ställning för  det nya Ryssland och fjärmade  sig från  Ellen Keys ldassförsonande 
inställning. Knut Tengdahl däremot förblev  socialdemokratin trogen och avance-
rade efterhand  politiskt både kommunalt och på riksplanet.20 

Vad såväl af  Geijerstams som Söderbergs fall  intygar, skillnaderna till trots, är 
således den avgörande betydelse personkontakterna fyllde.  Lika talande som att 
studera de gemensamma nämnarna bland de stipendiater som beviljades under-
stöd av stiftelsen,  är i detta avseende att studera de negativa fallen,  det vill säga de 
personer som nekades stöd av Lorénska stiftelsens  styrelse och på vilka grunder 
detta skedde. Därigenom blir det möjligt att åstadkomma ett slags kontrastver-
kan vilken förtydligar  det aktörskollektiv som faktiskt  beviljades stöd av Lorén-
ska stiftelsens  styrelse. 

I kontrasten 
Bland de negativa fallen  kan man tänka sig en skala av nyanser, från  de personer 
som mycket väl hade kunnat söka pengar från  Lorénska stiftelsen  men av olika 
skäl inte ens lämnade in någon formell  ansökan, till de personer som gjorde det 
men fick  avslag. Av källmässiga skäl är den förstnämnda  ytterligheten svår att 
dokumentera. Men inom den mellanliggande gråskalan återfinner  vi bland andra 
Gustaf  Steffens  två första  ansökningar, Johan Lefflers  planerade arbete om socialis-
men och styrelsens kritik av Wicksells malthusianska "propaganda". Även August 
Strindberg kan räknas till denna kategori eftersom  han hade långtgående planer 
på att söka medel från  Lorénska stiftelsen  i samband med hans reportageliknande 
kartläggning av franska  bönder.27 Den person som bäst illustrerar Lorénska stiftel-
sens roll och arbetssätt är emellertid den betydligt mer obemärkte studenten Hjal-
mar Wallqvist, som med säkerhet lämnade in en ansökan vilken nekades stöd. 

Hjalmar Wallqvists ansökan gällde "associationsväsendets betydelse för  landt-
bruket". Lorénska stiftelsens  styrelse mottog den i april 1899. Mer konkret äskade 
Wallqvist om 800 kronor för  att möjliggöra en tremånaders studievistelse i Berlin 
med syfte  att studera internationella exempel på området. Ansökan måste beskri-
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vas som välformulerad  och - med avseende på beloppet - blygsam.28 Trots det 
avslogs den. Varför?  I ett brev till Gösta Mittag-Leffler,  som inte kunde närvara 
vid det aktuella styrelsemötet, motiverade Johan Leffler  beslutet med "att en 
fruktbringande  undersökning däraf  personlig praktisk erfarenhet  i jordbruksnä-
ringen torde vara oundgängligen nödvändig." Därtill kom att jordbruksfrågan 
behandlats flera  gånger tidigare, både av Urban von Feilitzen, Johan Leffler  själv 
och vid två allmänna lantbruksmöten.29 Men ställer man den agrara jordarbetar-
frågan  bredvid de andra uppmärksammade problemen framstår  det, menar jag, 
onekligen som en aning assymetriskt att praktisk erfarenhet  skulle avkrävas i det-
ta specifika  fall  men inte för  undersökningar av andra sociala frågor.  Och på 
motsvarande vis hade det framstått  som märkligt att neka en ansökan om, låt 
säga, bostadsfrågan,  med motiveringen att den blivit behandlad och uttömd 
redan efter  en eller två studier. 

Till saken hör förstås  att Hjalmar Wallqvist tidigare hade genomfört  en under-
sökning för  Lorénska stiftelsen  rörande just bostadsfrågan.  Men inte heller denna 
studie kan direkt förklara  styrelsens avoga inställning. Tvärtom framstår  Bostads-
förhållandena  för  de mindre bemedlade i Göteborg (1891) i de flesta  avseenden som 
ett mönstergillt arbete genomfört  helt i Lorénska stiftelsens  anda. Själva fältarbe-
tet, hembesöken bland Göteborgs arbetarkvarter och insamlandet av de kvantita-
tiva uppgifterna,  ägde rum under sommaren 1889. Dessförinnan  hade Wallqvist 
som ung student tillbringat en period utomlands hos den internationellt kände 
katedersocialisten Gustav von Schönberg i Tubingen och där, som han skriver i 
förordet,  fått  "en inblick i arbetarebostadsfrågans  stora betydelse för  'småfolkets' 
förhållanden  i sanitärt, etiskt, ekonomiskt och socialt hänseende".30 Med dessa 
meriter i bagaget beviljades Wallqvist, genom inflytelserika  personers förmedling, 
lorénska medel för  den planerade studien.31 Undersökningen kan ses dels som en 
utförlig,  topografiskt  organiserad och statistiskt underbyggd kartläggning av den 
göteborgska bostadssituationen, stadsdel för  stadsdel, dels som ett konkret för-
slag baserat på förebildliga  exempel på hur situationen skulle kunna förbättras. 
Wallqvists studie har också ur ett historiskt perspektiv framhållits  som den första 
bostadsundersökningen "med socialvetenskapliga ambitioner".32 Trots detta 
nekades alltså Wallqvist fortsatt  förtroende  från  Lorénska stiftelsens  sida. 

Jag menar att det - särskilt i detta fall  - finns  anledning att se bortom aktörer-
nas egna explicita motiveringar, eller rättare sagt: betrakta dessa som - ofta  väl-
grundade - retoriska argument, vilka ingick i ett konkret vardagssammanhang 
präglat av vänskapsband, egenintressen och individuella framtidsdrömmar. 
Wallqvists studie må framstå  som "vetenskapligt" briljant - med dåtidens eller 
nutidens måttstockar - men det gällde därtill att befinna  sig på rätt plats vid rätt 
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tid och ha tillgång till rätt kanaler om man ville få  sin vilja igenom. Wallqvist var 
i detta sammanhang en perifert  placerad person. Medveten om detta problem 
framhöll  han också i sin försynta  ansökan, avsänd från  Mariestad, svårigheten 
"att utan närvaro i Stockholm skrifva  i politiska och ekonomiska dagfrågor,  då 
man ju eljes saknar Fiihlung af  strömningen i opinionen".33 

Utan egentligt inflytande  i huvudstadens sociala umgängesliv, där Lorénska 
stiftelsen  hämtade och förankrade  sitt stöd, spelade det mindre roll att det, som 
Johan Leffler  tillade i brevet till Mittag-Leffler,  "är synd om Wallqvist; hans eko-
nomiska ställning är visst mycket skral."34 I frånvaro  av en skyddande krets var 
Wallqvist desto känsligare för  beskyllningar av olika slag. Redan i samband med 
den första  undersökningen hade kritik framförts  mot det sätt varpå Wallqvist 
bedrev sina undersökningar. Mot denna kunde han emellertid försvara  sig i skrif-
ten och förklara  "att min verksamhet ej endast bestått i att uppmäta lägenheter-
nas kubikinnehåll, såsom det uppgifvits  i pressen".35 Värre var det då troligen 
med de röster vilka envisades med att stämpla Wallqvist som "socialist", på grund 
av att han kritiserat den borgerliga filantropin  och vänt sig direkt till arbetarnas 
föreningar  med sina enkäter.30 För denna kritik var Lorénska stiftelsens  styrelse 
sannolikt betydligt mer känslig. 

Känsligt var säkerligen också Hjalmar Wallqvists val av ämne. Jordbrukseko-
nomi med fokusering  på olika typer av kooperativa arbetsformer  överlappade 
ganska precis Johan Lefflers  eget intresseområde. Och trots allt fanns  det - sär-
skilt vid denna tid - begränsat med resurser; den lorénska fonden  var inte outsin-
lig. Att i detta läge bevilja medel till en perifer  person vilken i inflytelsrika  kretsar 
stämplats som socialist och som nu dessutom gjorde intrång på Johan Lefflers 
kunskapsrevir, alltmedan Leffler  själv hade problem att finna  avsättning för  sin 
kompetens, lät sig inte göras. Mot denna bakgrund framstår  det istället som 
adekvat att avslå Wallqvists begäran med hänvisning till dels frånvaron  av den 
praktiska erfarenhet  som Leffler  själv var utrustad med, dels de tidigare under-
sökningar som Leffler  själv - direkt och indirekt - bidragit till. 

Man bör således påminna sig det begränsade utrymmet för  samtidens social-
vetenskap. Lorénska stiftelsen  var till för  att vidga denna arena. Det gällde att ska-
pa både ett större utbud och en större efterfrågan.  Paradoxen ligger i att enstaka 
socialvetenskapligt välmeriterade styrelseledamöter själva var angelägna om att dra 
fördel  av de skapade utkomstmöjligheterna och positionerna. Hos dessa aktörer 
förelåg  med andra ord en inbyggd intressekonflikt.  Fragment av denna konflikt  är 
möjliga att skönja här och var i de enskilda fallen.  Wallqvist utgör bara ett exem-
pel. I Knut Wicksells, Gustaf  Steffens  och Gustav Cassels fall  är samma mönster 
synligt. Alla tre visade tidigt prov på socialvetenskaplig fallenhet  och stor målmed-
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vetenhet, vilket gav förhoppningar  om relativt snara framgångar  för  Lorénska stif-
telsens strävanden. Den privata och informella  korresponden vittnar emellertid 
om att realiserandet av detta övergripande mål även - men inte i huvudsak -
inkluderade inbördes konkurrensförhållanden,  där den enes misslyckande mycket 
väl kunde innebära den andres framgång. 37 I denna kamp i det fördolda  om status 
och utkomstmöjligheter intog givetvis Johan Leffler  en nyckelposition i egenskap 
av sekreterare och central kommunikationslänk. Ändå måste man konstatera att 
Lefflers  socialvetenskapliga karriär präglades av fortsatt  stora svårigheter att finna 
en säker position, vilket antyder att hans inflytande  trots allt var begränsat. 

Hjalmar Wallqvists exempel tydliggör i negativ bemärkelse det faktum  att 
Lorénska stiftelsens  sociala undersökningar kringgärdades av en mängd dolda för-
utsättningar och outtalade villkor. Wallqvists geografiska  och sociala utanförskap 
kan i den meningen sägas ytterligare understryka personnätverkets centrala bety-
delse. Med Lorénska stiftelsens  styrelse i centrum av detta nätverk framstår  den 
samlade skaran stipendiater som ett relativt homogent aktörskollektiv, vilket före-
nades med den generellt sett äldre och mer etablerade styrelsegenerationen kring 
en ideologi och ett sätt att tänka vilket grovt sett låter sig inringas med begreppen 
kulturradikalism och socialliberalism. Att det rörde sig om en radikalism med vik-
tiga förbehåll  illustreras av bland annat Wallqvists och Wicksells exempel. Istället 
framstår  den klassöverbryggande strävan som grundläggande, vilket också var det 
som möjliggjorde Söderbergs och Tengdahls inträde i den gemenskap som annars 
var tydligt dominerad av den bildade urbana medelklassen. De flesta  personer 
innehade också eller kom efterhand  att besätta viktiga poster inom det moderna 
Sveriges institutionella struktur. I detta avseende fyllde  det geografiskt  situerade 
sociala nätverket viktiga funktioner  genom att erbjuda såväl information  om de 
enskilda personernas praktiska livssituationer som utbyten av förtroenden,  tjäns-
ter och gentjänster. I den meningen verkade Lorénska stiftelsen  inom ett slags 
symbolisk ekonomi, där de tidsbegränsade uppdragen erbjöd de enskilda stipendi-
aterna både tillfälliga  utkomstmöjligheter och framtida  karriärmöjligheter. Denna 
interna icke-formalism  kontrasterar starkt mot den utåtvända korrektheten, vil-
ken var det som upprätthöll både nätverkets ackumulerade förtroendekapital  och 
tilltron till de undersökningar som producerades inom detsamma. 

Den objektifierade  "arbetaren" 
Vad var det då denna relativt homogena skara kartläggare undersökte? Vilket var 
socialvetenskapens egentliga föremål?  I förstone  ter sig undersökningarna mycket 
disparata. Inom skriftseriens  ramar granskades inte bara jordarbetare utan även 
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manliga och kvinnliga fabriksarbetare,  gruvarbetare, hamnarbetare, textilarbeta-
re, glasindustriarbetare och andra "mindre bemedlade" samhällsgrupper och 
deras hem- och arbetsförhållanden  i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Danne-
mora, Blekinge och på andra geografiskt  bestämda platser. Till sin uppläggning 
och metodik är undersökningar och föreläsningar  också mycket olika och fyller 
ett brett spektrum från  Maxim Kovalevskys evolutionistiska föreläsningar  på 
franska  rörande familjeinstitutionens  genes, E.O. Hultgren och Ernst Lander-
grens näringsfysiologiska  studier på tyska, Gustaf  Steffens  ekonomisk-historiska 
undersökning av löneutvecklingen i England, Henrik Fredholms inventering av 
den politiska lagstiftningen  och fabriksinspektionerna  utomlands samt Anna 
Söderbergs undersökningar av butiksbiträdens ställning i London och de offent-
liga lekplatserna i USA. 

I denna mångfald  finns  emellertid också gemensamma nämnare. Ett samman-
hållande begrepp är "den sociala frågan".  Som nämndes i kapitlets inledning var 
det denna som skulle kartläggas, och en övergripande tes i denna avhandling är, 
som vi minns, att socialvetenskapen bör förstås  som ett "svar" på den sociala frå-
gan. Detta skall uppfattas  ganska bokstavligt. För på ett sätt - och det är den 
främsta  poängen här - spretade den sociala frågan  med dess skilda "delfrågor" 
lika mycket och faktiskt  i samma riktningar som Lorénska stiftelsens  undersök-
ningar. Redan skriftseriens  titlar signalerar här att följande  frågor  behandlades: 
jordarbetarfrågan,  kvinnofrågan,  industriarbetarfrågan,  magfrågan,  bostadsfrå-
gan och lönefrågan.  Till dessa kan läggas: emigrationsfrågan,  nykterhetsfrågan 
och sedlighetsfrågan.  Granskar man dessa ser man emellertid att de i de enskilda 
fallen  är intimt förbundna  med varann. Urban von Feilitzen hade till exempel 
"meriterat" sig på sitt engagemang i "kvinnofrågan",  men undersökte i sina skrif-
ter främst  "jordarbetarfrågan"  utökat med "emigrationsfrågan"  jämte "lönefrågan" 
och "näringsfrågan".  På liknande sätt behandlade Knut Tengdahl i sin hamn-
arbetarstudie i första  hand "arbetarfrågan",  men också "bostadsfrågan",  "nykter-
hetsfrågan"  och "sedlighetsfrågan". 

Beroende på hur man väljer att definiera  de olika frågornas  förhållanden  till 
varann kan man utan problem komplettera listan med fler  "frågor".  Redan detta 
tiotal frågor  ger emellertid en tydlig uppfattning  om problemets vittförgrenade 
karaktär, så som det uppfattades  i samtiden. Och det är, menar jag, mot bak-
grund av denna överväldigande problematik som Lorénska stiftelsens  val av 
angreppssätt bör förstås.  Det handlade om en mängd olika problem som var 
spridda över hela landet. I detta sammanhang framstod  en geografiskt  organise-
rad, vetenskaplig och helst kvantitativ inventering som mest adekvat. Bit för  bit 
skulle det sociala problemet naglas fast  och granskas, för  att på så sätt skapa 
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underlag och förutsättning  för  rationellt fattade  politiska beslut. På detta sätt 
inleddes en omfattande  kartläggning, vilken innefattade  inte bara skilda orter 
och landskap utan även skilda ämnesområden som människans fysiologi,  förhål-
landet mellan stad och land, människans beroende av naturens växlingar, villko-
ren på arbetsplatsen och i hemmet, skillnaden mellan män och kvinnor samt, 
därtill, vilka åtgärder som vidtagits internationellt för  att komma till rätta med 
problemen och hur dessa försök  utfallit. 

Att detta brett upplagda kartläggande angreppssätt var planerat redan vid ett 
tidigt stadium och inte något som så att säga växte fram  efterhand  kan antas med 
tanke på att merparten av de bekanta stipendiaterna (14 av 18) knöts till stiftelsen 
under den inledande verksamhetsperioden, det vill säga före  1892. Detta antagan-
de styrks även av Anne Charlotte Lefflers  programliknande uttalande rörande 
stiftelsens  verksamhetsinriktning i nekrologen över Viktor Lorén, där hon fram-
höll uppgiftens  "sväfvande  och omfattande"  natur och pekade på "bristen på ett 
fast,  materielt underlag, på fakta'. 38 Lorénska stiftelsens  kartläggande ambitioner 
framstår  i detta ljus som ett storslaget projekt, syftande  till att ta ett helhetsgrepp 
om den sociala frågan  i Sverige i syfte  att göra denna både vetenskapligt mätbar 
och politiskt hanterbar.39 

Viktigt att notera är emellertid att denna sociala kartläggning inte, lika lite 
som någon annan kartläggning, utgjorde någon "objektiv" eller förutsättningslös 
verksamhet. Det handlade om ett kulturellt och socialt impregnerat seende, där 
vissa förhållanden  framstod  som särskilt problematiska eller beaktansvärda med-
an andra företeelser  förblev  "osynliga" eller ointressanta. Detta leder oss således, 
sedan vi konstaterat att det var den sociala frågan  som förenade  de disparata stu-
dierna, tillbaka till dem som utförde  undersökningarna. Det leder oss också in på 
de sociala frågornas  mer precisa formulering  som föremål  för  socialvetenskapliga 
undersökningar. För att överhuvud taget kunna vetenskapligt angripas förutsatte 
uppgifterna  redan i sig ett slags dolt förarbete,  där det övergripande problemet 
hade styckats upp i mindre deluppgifter,  omformulerats  och preliminärt katego-
riserats och systematiserats. 

Jag skall här nöja mig med två exempel, vilka redovisas lite utförligare.  Med 
dessa vill jag mer konkret illustrera det sätt varpå frågorna  definierades  som 
"socialvetenskapliga" objekt samt peka på Lorénska styrelsens aktiva roll i denna 
problemformuleringsprocess.  Det ena exemplet utgörs av von Feilitzen, vars 
undersökningar kan sägas ligga i kartläggningens "huvudfara".  Det andra exemp-
let utgörs av Hultgren och Landergren, vars näringsfysiologiska  studie tvärtom 
skiljer sig från  de övriga undersökningarna och skrifterna. 

179 



Pro b lemform  u leringen 
I Urban von Feilitzens fall  var det som bekant arbetarna på landsbygden som 
stod i centrum. Denna grupp arbetare var sedan lång tid tillbaka utsatt.40 Trots 
att jordarbetarna i allmänhet hade det ännu sämre ställt än industriarbetarna, var 
det främst  den senare gruppen som kom att uppmärksammas i den pågående dis-
kussionen kring den sociala frågan,  så som den utvecklades under seklets sista 
decennier. Ett viktigt skäl till detta var att de växande städerna så att säga erbjöd 
de sociala problemen i en mer koncentrerad och därför  också påtagligare och 
hotfullare  form.  Ett annat skäl var att de debattörer inom medelklassen, som 
dominerade de sociala diskussionerna, i regel själva var stadsbor. Gustaf  Steffen 
utnämnde sålunda "den industriella arbetarfrågan"  till den "mest brännande af 
alla de ekonomisk-politiska spörsmålen", medan Henrik Fredholm var benägen 
att sätta likhetstecken mellan "arbetarefrågan"  och "den sociala frågan" 4 1 Och 
det var mot denna bakgrund som Ernst Beckman tvingades konstatera att jord-
bruksarbetarfrågan  blivit "såväl af  vetenskapen som framför  allt af  den socialpoli-
tiska lagstiftningen  vida mindre uppmärksammad än den industriella arbetarfrå-
gan".42 

Urban von Feilitzens bidrag "till jordarbetarfrågans  lösning" kan i detta sam-
manhang förstås  som ett korrektiv. Genom att uppmärksamma och artikulera 
landsbygdsarbetarnas levnadsförhållanden  i termer av en "jordarbetarfråga"  fram-
ställde han problemet som en del av den övergripande "sociala frågan",  och där-
med som en angelägenhet även för  den urbane stadsbon. Enligt von Feilitzen var 
det problemen på landsbygden som låg bakom både emigrationen och "städernas 
öfverdrifna  utvidgningstendens", liksom "det s.k. 'proletariatets', den allmänna 
otrygghetens samhällsfrätande  bekymmer". I den meningen hängde hela natio-
nens framtid  på jordarbetarfrågans  lösning. Det var denna problembild som 
motiverade behovet av en noggrann och utförlig  undersökning av de rådande 
förhållandena  på landsbygden. Kom man orsakerna till de sociala missförhållan-
dena på spåren, skulle också det första  steget vara taget för  att rätta till dem. "Ty 
har ett samhälle redan börjat upptäcka orsakerna till ett förefintligt  ondt", förkla-
rade von Feilitzen, är det också möjligt att "omsätta dessa skadliga benägenheter 
till gagneliga genom någon ny organisation".43 Det principiella syftet  med 
undersökningsarbetet var därför  att presentera ett vetenskapligt baserat underlag 
till förslag  på politiska reformer. 

Urban von Feilitzen var emellertid inte den förste  att uppmärksamma jordar-
betarnas låga levnadsstandard och otrygga ställning. Och det är det som är den 
viktiga poängen i detta sammanhang. Redan i mars 1887 hade Johan Leffler 
pekat på behovet av en systematisk studie av de svenska jordarbetarnas förhållan-
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den. Detta skedde i ett föredrag  inför  Nationalekonomiska Föreningen i Stock-
holm. I föredraget,  som således hölls vid en tidpunkt då Lorénska stiftelsens 
verksamheter började komma igång på allvar, presenterade Leffler  flera  av de 
övergripande idéer och tankar, vilka det senare skulle bli von Feilitzens uppgift 
att statistiskt konkretisera och understödja. Om det således var Ellen Key och 
Anne Charlotte Leffler  som hade värvat von Feilitzen till Lorénska stiftelsen,  så 
var det till stor del Johan Leffler  som formulerade  själva problemställningen. 

Johan Leffler  hade i sin tur tagit starka intryck av den sörmländske godsägaren 
Halvar Tisell som i ett par skrifter,  publicerade vid mitten av 1880-talet, hade 
redogjort för  jordarbetarnas förhållanden  och därvid fäst  uppmärksamheten på 
behovet av en ny arrendelagstiftning. 44 Tisells skrifter  riktades emellertid när-
mast till kretsen av jordbrukare. Att även von Feilitzen lät sig inspireras av Tisells 
skrifter  är tydligt och har tidigare dokumenterats av andra forskare. 45 Sålunda 
ordnade von Feilitzen, efter  vissa styrelseinterna stridigheter, så att en av Tisells 
skrifter,  Om en tidsenlig arrendelag, bifogades  som "gratisbilaga" när "Smålands-
undersökningen" gavs ut år 1891.46 Och i skrifterna  förklarade  von Feilitzen att 
han anslöt sig till Tisells perspektiv, även om han ville se Tisells bitvis radikala 
förslag  mer som långsiktiga målsättningar än som praktiskt genomförbara  refor-
mer. Mindre uppmärksammat - men i det här sammanhanget mer betydelsefullt 
- är då inflytandet  från  Johan Leffler. 

Johan Leffler  hänvisade i sitt föredrag,  "Våra jordbruksarbetare med särskildt 
afseende  på den amerikanska konkurrensen", till "Kapten Halvar Tisells för-
tjenstfulla  och sakrika afhandling"  men betonade samtidigt jordarbetarfrågans 
nationalekonomiska aspekter. Problemet hade enligt Leffler  aktualiserats av den 
tilltagande konkurrensen på den internationella jordbruksmarknaden, i synner-
het då från  det amerikanska jordbruket. I jämförelse  med det välmående ameri-
kanska jordbruket kännetecknades det krisdrabbade svenska jordbruket av en 
dålig lönsamhet i förening  med en utsatt jordarbetarkår. Grundfelet  var, förklara-
de Leffler  i Tisells anda, "att arbetarne hafva  för  litet intresse uti att jordbrukets 
ekonomiska resultat blir tillfredsställande".  Mot denna bakgrund fanns  det, för-
klarade Leffler,  ett behov av att närmare studera de rådande systemen inom det 
svenska jordbruket och utröna "huruvida torpare- eller stataresystemet förtjenar 
företrädet". 47 

Om Halvar Tisell således bidrog till att artikulera och problematisera jordarbe-
tarfrågan  inför  en begränsad krets av praktiskt verksamma lanthushållare och 
föra  fram  en förändrad  arrendelagstiftning  som lösning på problemet, var det 
Johan Leffler  som gjorde samma problem till en lorénsk angelägenhet. Leffler 
lyfte  dessutom fram  den nationalekonomiska aspekten och betonade vikten av 
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att lösa jordarbetarfrågan  inte minst med hänsyn till de mer övergripande natio-
nella intressena. Därigenom omformulerade  han samtidigt jordarbetarfrågan,  så 
att den framstod  som en angelägenhet för  hela svenska folket  vars lösning i första 
rummet krävde en utförlig  undersökning av de faktiska  förhållandena.  Med en 
sådan i bagaget var det mycket troligt att just en tidsenlig arrendelagstiftning 
enligt Tisells förslag  var det bästa. Men först  måste saken undersökas - veten-
skapligt! Och den som fick  detta uppdrag var alltså Urban von Feilitzen, en per-
son som hade ungefär  samma praktiska erfarenheter  som Leffler  och som intog 
en mer eller mindre likartad social och intellektuell ställning i det samtida Sveri-
ge. Och det är mot denna bakgrund som det blir väsentligt och betydelsebärande 
att Urban von Feilitzen tilldelades  uppdraget eller blev "anmodad att åtaga" sig 
den redan formulerade  forskningsuppgiften. 48 

Men därmed bör Urban von Feilitzen inte ses som en marionett vilken blint 
utförde  styrelsens order. Lika viktigt är här att betona att von Feilitzen i sin tur 
omformulerade  problemet ytterligare. Johan Leffler  hade särskilt framhållit  de 
nationalekonomiska motiven för  en dylik undersökning, vilket var naturligt med 
tanke på dels Lefflers  egen bakgrund och kompetens, dels den publik inför  vilket 
föredraget  hölls. Dessa motiv var framträdande  även i von Feilitzens motivering, 
men betoningen låg här mer på hänsynen till de konkreta landsbygdsproblemen i 
von Feilitzens direkta närhet. Och när det gällde att bestämma hur Lefflers  ovan 
nämnda fråga  - "huruvida torpare- eller stataresystemet förtjenar  företrädet"  -
skulle operationaliseras, det vill säga hur undersökningen mer konkret skulle läg-
gas upp, låg avgörandet främst  i Urban von Feilitzens händer. Det skall vi snart 
återkomma till. Här skall vi emellertid konstatera att Lorénska styrelsens roll på 
det övergripande problemformulerande  planet var framträdande,  och i vissa avse-
enden direkt styrande. 

Mönstret är ungefär  detsamma i E.O. Hultgrens och Ernst Landergrens fall, 
även om det här var en helt annan typ av aktörer och helt andra frågor  som stod 
i centrum. Hultgrens och Landergrens undersökning behandlade "näringsfrå-
gan" eller "magfrågan",  som den mer populärt kom att omnämnas i samtiden. 
Dess relation till den sociala frågan  med dess skilda delfrågor  blev föremål  för 
många diskussioner i samtiden. Mest uppmärksammad var debatten under 1880-
talet mellan den socialdemokratiske agitatorn August Palm och grundaren av 
Stockholms Arbetareinstitut, Anton Nyström. Oenigheten gällde huruvida arbe-
tarfrågan  främst  borde uppfattas  som en "huvudfråga"  eller som en "magfråga". 
Medan Palm menade att problemet låg i att arbetarnas mest grundläggande 
behov inte tillfredsställts,  som mat i magen, och därför  var av ekonomisk art, 
hävdade Nyström att arbetarna behövde bildning för  att därefter  på egen hand 
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kunna ordna sin försörjning  och rättmätigt kunna kräva ett större samhällsinfly-
tande. "Huvudfrågan"  föregick  i den meningen "magfrågan". 49 

Att kosthållet uppvisade stora brister var emellertid något som allmänt upp-
märksammades. Kring detta rådde ganska stor enighet i samtiden. Inom den 
internationellt framväxande  näringsfysiologiska  forskningen  hamnade sådana 
frågor  naturligt i centrum. Vad näringsfysiologin  framför  allt bidrog med i detta 
sammanhang var metoder genom vilka det blev möjligt att konkret påvisa dessa 
brister i siffror.  Två ledande namn i dessa sammanhang var den tyske kemisten 
och mångsysslaren Justus von Liebig, som särskilt framhöll  äggvitan som muskel-
kraftens  källa, och den tyske fysiologen  Karl von Voit, som 1875 vid en kongress i 
Miinchen fastslog  de "exakta" näringsbehoven för  en "normalarbetare" med 
medeltungt arbete, mätt i gram äggvita, fett  respektive kolhydrater.50 I Sverige 
utgavs under 1880-talet flera  skrifter  och undersökningar i ämnet. Central i detta 
sammanhang var läkaren och Medicinalstyrelsens generaldirektör August Almén 
som utgav Våra  vanligaste näringsmedels sammansättning (1885) där han modifie-
rade Voits normalkostsats. Axel Key med sina hygieniska undersökning för  läro-
verkskommittén kan också räknas hit, liksom fysiologiprofessorn  vid Karolinska 
institutet, Robert Tigerstedt, tillika Keys nära vän och kollega, som skrev Fysika-
liska principer för  kroppens näring (1887) och ett flertal  artiklar i ämnet.51 

När E.O. Hultgren och Ernst Landergren värvades till Lorénska stiftelsen  var 
de verksamma inom denna näringsfysiologiska  diskurs. Förmedlingen skedde av 
allt att döma genom Axel Key och Robert Tigerstedt. Den sistnämnde var vid 
denna tid deras lärare vid Karolinska institutet och hans roll anas också i förordet 
till skriften  där han omnämns som en "högt ärad lärare [som] följt  arbetet med 
livligt intresse och med stor välvilja delat med sig av sina erfarna  råd".52 Hultgren 
och Landergren var vid denna tid två relativt unga studenter i tjugoårsåldern, vil-
ka redan hade hunnit utmärka sig med ett gemensamt arbete publicerat i Svens-
ka läkarsällskapets tidskrift  Hygiea (1889).53 Den gången hade de undersökt sina 
jämnåriga kollegors näringsintag. De näringsfysiologiska  utgångspunkterna och 
tillvägagångasättet var ungefär  desamma som de vilka skulle komma till använd-
ning i den lorénska undersökningen. Anpassningen till det lorénska samman-
hanget framstår  därför  som relativt begränsad, men just därför  också som väldigt 
talande. 

När E.O. Hultgren och Ernst Landergren nu grep sig an uppdraget var studi-
en geografiskt  och socialt förändrad.  Istället för  medicinstuderande på Karolin-
ska institutet i Stockholm undersökte man kroppsarbetare i Blekinge. Valet av 
landskap var inte slumpmässigt. Både Hultgren och Landergren var uppväxta där 
och hade tagit sina mogenhetsexamina i Karlskrona. Genom deras forne  lärare i 
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naturvetenskap, Dr. K. Wallin, ställdes ett laboratorium till deras förfogande  vid 
Karlskronas högre elementarskola.54 En tredje viktig skillnad utgjordes av själva 
analysen där ett betydelsfullt  tillägg gjordes. Istället för  att som tidigare enbart 
studera valet av föda,  dess näringsinnehåll och förbränningen  hos de undersökta 
personerna, ägnades dessutom stort utrymme åt vad som benämndes livsmedlens 
"näringspenningvärde" (Nährgeldwerth).  Det sistnämnda begreppet framstår 
som ett nyckelord, vilket än mer tydligt satte näringsfrågan  eller magfrågan  i för-
bindelse med arbetarfrågan,  och då särskilt den så kallade lönefrågan.  Vad det 
handlade om var att undersöka inte bara vilken näring den svenske "medelarbe-
taren" fick  i sig - huruvida det motsvarade den fastställda  normen - utan även 
till vilket pris detta skedde, varvid det blev möjligt att urskilja de mest "prisvär-
da" livsmedlen i förhållande  till dess kemiska innehåll. Även det så kallade 
näringspenningvärdet diskuterades inom den internationella näringsfysiologiska 
diskursen. Det intressanta här är emellertid att detta infördes  och betonades först 
i den undersökning som Lorénska stiftelsens  styrelse beställde. Därigenom var 
det trots likheten med den föregående  studien en helt annan problemställning 
som stod i fokus  denna gång. Nu handlade det annorlunda uttryckt inte främst 
om människans näringsbehov i allmänhet utan om den sociala frågans  fysiologis-
ka aspekter i synnerhet.55 

I både von Feilitzens och Hultgrens och Landergrens fall  intog Lorénska stif-
telsens styrelsemedlemmar en aktiv roll i den övergripande problemformule-
ringsprocessen. I en viss mening kan man säga att det var i denna forskningsupp-
giftens  definiering  som undersökningarnas "socialvetenskapliga" karaktär bestäm-
des. Ofta  kunde det, som i båda dessa fall,  röra sig om relativt små skillnader, von 
Feilitzens studie kan således ses som en variant av Tisells skrift  om arrendelag-
stiftning,  medan Hultgrens och Landergrens skrift  utgjorde en pendang till deras 
Hygiea-zmkA.  Men varken Tisells skrift  eller Hygiea-zxtikAn  kan för  det betrak-
tas som "socialvetenskapliga". Den förra  var för  "ovetenskaplig" och den senare 
anknöt inte till den sociala frågan.  Istället var det just kombinationen av den 
sociala inriktningen och de vetenskapliga metoderna, vilka vi skall återkomma 
till, som avgjorde huruvida undersökningarna kunde betraktas som "socialveten-
skapliga" eller ej. 

Närhet  och distans 
Vad har då dessa fall  att säga om förhållandet  mellan undersökare och undersök-
ning, mellan kartläggningens subjekt och dess objekt. Det generella mönstret, 
vilket rymmer ett par undantag, är att undersökningarna utfördes  av ett relativt 
homogent skikt urbant förankrade  personer med hemmahörighet inom medel-
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klassen, medan undersökningarnas objekt genomgående utgjordes av ett annat 
befolkningsskikt,  nämligen samhällets underldass, "de mindre bemedlade" eller 
"arbetarklassen". Det var också till denna kategori som man lokaliserade själva 
kärnan i den sociala frågan.  I denna mening är det befogat  att tala om en medel-
klassens objektifiering  av arbetarna.56 Denna reifieringsprocess  skall uppmärk-
sammas med ytterligare några ord innan vi går närmare in på den socialveten-
skapliga praktiken. 

Ett för  mina syften  passande resonemang har i detta sammanhang utveck-
lats av den nederländske kunskapsteoretikern och sociologihistorikern Dick 
Pels. Denne betonar de kunskapsbärande subjektens roll i de sociala teoriernas 
och undersökningarnas historia. Pels grundtanke är enkel: undersökningarna 
säger i regel mer om undersökarna, deras sociala positioner och tillhörande 
föreställningar,  än om det undersökta objektet i sig. Av denna anledning bör 
man för  det första  noga skilja mellan undersökarnas bild av "Arbetaren" och 
den faktiskt  existerande kategorin arbetare. För det andra bör man uppmärk-
samma vad Pels kallar den "levda distansen" mellan den sociala kunskapspro-
duktionens subjekt och objekt, en distans som i slutändan avgör perspektivet, 
det vill säga vad som är möjligt att se och upptäcka.57 Översatt till mina syften 
innebär detta att den geografiska  och sociala distansen mellan å ena sidan 
Lorénska stiftelsens  undersökande stipendiater och å den andra de undersökta 
människorna präglade själva undersökningarna och deras resultat på ett 
grundläggande sätt. 

När detta är sagt bör emellertid samtidigt framhållas  att den krets av personer 
som var knutna till Lorénska stiftelsen  uppenbarligen engagerade sig för  samhäl-
lets mindre bemedlade. Detta engagemang uttrycker en vilja till förståelse  och 
önskan om ett närmande mellan klasserna, vilken bör tas på allvar. De påtagliga 
missförhållandena  som omgav de människor de undersökte berörde dem ofta 
djupt och gav i flera  fall  ett outplånligt intryck. Sålunda förldarade  exempelvis 
Gustaf  Steffen  för  en nära vän att han kommit att intressera sig för  den nya soci-
alvetenskapen med hänvisning till "ett djupt och smärtsamt kändt behof  att få 
någon ldarhet till det elände och de missförhållanden  ute i lifvet,  som så ofta,  så 
att säga, slagit mig i ansigtet."58 Gustaf  af  Geijerstam vittnade på ett näst intill 
likalydande sätt om det "samvetsqval" som drabbade honom när han betraktade 
"alla dessa menniskors lif,  hvilka med sina händer arbeta för  födan,  torpare, 
handtverkare, tjenstefolk  - med ett ord alla dessa, hvilka vi lyckligare lottade med 
en föga  lycklig vändning pläga karakterisera som sämre folk'." 59 Här antyds i 
båda fallen  ett slags kollektivt dåligt samvete, vilket förefaller  vara mer allmänt 
utbrett inom det medelklasskikt som förde  fram  de sociala frågorna  och talade i 
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de berörda arbetarnas namn eller sökte bidra till frågornas  lösning på vetenskap-
lig väg. Dick Pels betecknar dessa aktörer ivould be-proletarians, Raymond Willi-
ams talar här om en bestämd form  av social conscience.6° Jag menar att den i 
grunden ambivalenta hållning som det här handlar om låter sig karakteriseras 
med begreppet "distanserat närmande". 

Talande är här de uttryck och benämningar som omgärdade de lorénska sti-
pendiaternas beskrivningar av de egna undersökningarna. När således Urban von 
Feilitzen i ett brev till Ellen Key förldarade  att han kände "sympati för  jordbruks-
arbetaren och för  hans, av jorden smakande lynne", kan man med litteratursocio-
logen Lars Furuland konstatera att detta uttalande stämde väl överens med åttio-
talisternas hållning.61 Tydligt och välartikulerat uttrycktes denna hållning också 
av Gustaf  af  Geijerstam i hans programliknande artikel för  - den tidstypiskt 
benämnda - skriften  Revy i literära och sociala frågor  (1885). Här delgavs läsaren 
några samtidsbetraktelser, vilka ytterst utmynnade i en plädering för  ett samför-
stånd över klassgränserna. Utifrån  af  Geijerstams moderna medelklasståndpunkt 
— skildrad i form  av en tågresenär i egen kupé som röker cigarr och tittar på 
klockan — handlade det i grunden om bristande kunskaper. Det är när man 
blickar ut genom tågfönstret  och betraktar det vackra landskapet och de många 
boningshusen som man, förldarar  han, grips av "lusten att få  veta något om dem, 
som bo, der man far  fram".  Men kunskapsbristen är uppenbar: "Vi känna icke 
dessa menniskor, och vi göra föga  för  att lära känna dem. Och hur skola vi lyckas 
att höja dem, när vi ej känna dem, utan att ins Blaue konstruera en uppfattning 
om dem." Lika framträdande  som viljan till klassöverbryggande förståelse  är det 
tydliga inslaget av ett distanserat främlingskap  i dessa av Geijerstams, som han 
benämnde dem, "iakttagelser".62 

Med denna vetenskapliga blick framträdde  den objektifierade  "arbetaren" som 
en bekant men ändå främmande  varelse. Socialvetenskapsmannen framstår  här 
närmast som en antropolog, och det är utifrån  detta distanserat närmande för-
hållningssätt som Urban von Feilitzen talar om sitt kartläggningsarbete i termer 
av "upptäcktsresor i djupa landsbygden" och vandringar "dit ned bland hyddor-
na". Härigenom tydliggörs också att det handlar om ett evolutionistiskt inramat 
seende. I den urbant förankrade  medelklassbetraktarens ögon hade arbetaren 
"fastnat"  på ett lägre utvecklingsstadium varifrån  han inte förmådde  frigöra  sig av 
egen kraft,  eller som von Feilitzen uttryckte det: "utan - kort sagdt - de mera bil-
dades egendomliga insats i arbetet, komma de endast med musklerna arbetande, 
de tåligt släpande och sparsamma myrorna i sjelfva  verket icke långt."63 Närmast 
som ett slags inhemsk variant av the white mans burden ålåg det därför  den bilda-
de borgaren att "höja" arbetaren. 

186 



Här skall vi tills vidare nöja oss med konstaterandet att Lorénska stiftelsen  och 
åttiotalets realistiska författare  med sitt inlevande utifrånperspektiv  eller "distan-
serade närmande" bidrog till att definiera  och bestämma "det sociala" på ett sätt 
som även kom att genomsyra den socialvetenskapliga praktiken. 

Den socialvetenskapliga praktiken 
Hur gick det praktiska sociala undersökningsarbetet till mer bestämt? Hur orga-
niserades det? Vem gjorde vad? Vilka metoder användes? Och vad säger denna 
vetenskapliga praktik om "socialvetenskapens" samtida bestämning? 

Att Lorénska stiftelsens  styrelse hade ett långtgående inflytande  på det övergri-
pande planet har framkommit.  Kartläggningsidén så som den praktiskt iscensat-
tes av styrelsen bör således förstås  mot bakgrund av det personliga nätverkets 
sociala och geografiska  utsträckning. Och när det gäller de enskilda forsknings-
uppgifternas  formulering  var styrelseledamöternas inflytande  tydligt, även om 
den mer precisa bestämningen i regel skedde i samspel med stipendiaternas kom-
petenser och intressen. Till detta kan vi nu lägga att styrelsen säkrade sitt infly-
tande även över det fortsatta  undersökningsarbetet, redan genom det sätt utbe-
talningarna var ordnade. Antingen utdelades mindre summor, varefter  stipendia-
terna vid behov fick  ansöka om förnyade  medel, eller beviljades större summor, 
som i Wicksells fall,  vilka utbetalades portionsvis mot inlämnande av kvartalsvisa 
rapporter.64 Detta utbetalningssystem ställde stipendiaterna i ett beroendeförhål-
lande till styrelsen, vilket ibland kunde orsaka problem för  de enskilda stipendia-
terna. För Urban von Feilitzen innebar detta exempelvis att han stod utan ekono-
miska medel både när den andra undersökningen och den tredje påbörjades och 
att han fick  ut dessa pengar först  i efterhand. 65 

Arbetsdelningen mellan styrelsen och stipendiaterna innehöll emellertid ofta 
flera  parter, vilket redan kunnat anas i det föregående.  Jag tänker på de så kallade 
assistenterna och "agenterna". När det som här gäller att förstå  vetenskapen i sitt 
konkreta tillkomstsammanhang blir dessa vetenskapens ofta  dolda funktionärer 
och medhjälpare både synliga och oundgängliga. I detta avsnitt skall detta påstå-
ende preciseras, samtidigt som den fokuserade  arbetsdelningen även kommer att 
visa på några framträdande  könsmässiga aspekter. Frågan om Lorénska stiftelsens 
styrning kommer i detta avseende att ges än en mer pregnant karaktär. Därefter 
skall vi granska hur undersökningsarbetet gick till i praktiken, vilka metoder som 
användes, och hur dessa motiverades. Bakom de vackert presenterade skrifternas 
framsida  doldes med andra ord ofta  komplicerade men också avslöjande förhisto-
rier, där undersökningarna under arbetets gång kunde ändra riktning på ett avgö-
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rande sätt — vad gäller uppläggning, syfte  och organisering — och det är dessa 
vetenskapens baksidor som här skall lyftas  fram. 

Arbetsfördelningen  och assistenternas roll 
Utan de elva namngivna assistenterna och ännu fler  anonyma hjälpredorna är det 
tydligt att Lorénska stiftelsens  storslaget planerade kartläggningsprojekt, vilket 
utgick från  ambitionen att kartlägga nationens sociala situation, inte hade låtit 
sig realiseras eller åtminstone hade fått  en helt annan karaktär. Assistenten kan i 
dessa fall  förstås  som en förmedlande  länk, en hjälpande hand, som var till för  att 
underlätta kommunikationen mellan undersökningarnas subjekt och dess objekt, 
det vill säga mellan stipendiaterna och det arbetarkollektiv vars levnadsförhållan-
den skulle skildras. En sådan förmedlande  mellanhand behövdes emellertid inte 
alltid. Det berodde till stor del på hur stationär eller rörlig stipendiaten var och 
vilka insamlingsmetoder och tekniker som användes, det vill säga om stipendia-
ten föredrog  att intervjua alla personer själv, använda sig av meddelare (vilka 
företrädde  en större skara arbetare och i den meningen fungerade  som "oavlöna-
de assistenter") eller skicka enkäter till någon annan person som ansågs kunna 
överblicka läget (arbetsgivarföreträdare,  arbetarföreningarnas  ordförande  eller 
liknande). Ett flertal  varianter förekom.  Så till exempel anlitade Urban von Fei-
litzen i den första  undersökningen inte någon assistent, men avlönade tio arbe-
tarhushåll som för  hans räkning antecknade hushållens inkomster och utgifter 
under ett års tid.66 När undersökningsarbetet senare vidgades utanför  det egna 
landskapet tog han emellertid hjälp av lokala så kallade "kontrollanter", vilka 
bodde i Småland respektive Skåne och därför  kunde kontinuerligt övervaka hus-
hållsbokföringarna. 67 

När det gäller assistenternas roll är det ett fall  som är särskilt intressant att 
uppmärksamma, nämligen Anna Söderbergs. Hennes bakgrund och väg till 
Lorénska stiftelsen  har redan behandlats. Här skall vi titta närmare på vad hon 
faktiskt  gjorde. Genom hennes exempel kommer vi åt flera  undersökningar efter-
som hon, mig veterligen den enda, kom att delta som assistent i två större under-
sökningar för  Lorénska stiftelsens  räkning, vilket också antyder att hennes arbete 
uppskattades. Den första  undersökningen presenterades slutligen under Johan 
Lefflers  namn, Zur Kenntnis  von den Lebens- und Lohnverhältnissen industrieller 
Arbeiterinnen in Stockholm  (1897), den andra utgjordes av Karl Key-Åbergs 
undersökning Inom Textilindustrien  i Norrköping  sysselsatta arbetares lönevilkor och 
bostadsförhållanden  (1896). Arbetet med de två undersökningarna gav Söderberg 
heltidsförsörjning  under närmare två år. 

Initiativet till den första  undersökningen togs formellt  sett av Allmänna kvin-
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noklubben. Avsikten var dock redan från  början att Anna Söderberg skulle utfö-
ra undersökningsarbetet. Ansökan gällde medel för  en studie av kvinnliga arbe-
terskors löneförhållanden  i Stockholm. Lorénska stiftelsens  styrelse beviljade 
denna ansökan i slutet av 1893. Beslutet innehöll dock ett viktigt förbehåll.  Vill-
koret var att Johan Leffler  i egenskap av stiftelsens  sekreterare skulle fa  vara med 
vid uppläggningen av undersökningen och fortlöpande  fa  övervaka undersök-
ningsarbetets fortskridande.  Ett sådant villkor fanns  inte lika tydligt uttryckt i 
något annat fall,  vilket väcker frågor  om Lorénska styrelsens värdering av All-
männa kvinnoklubben och Anna Söderbergs kompetens och lämplighet för  upp-
draget. 

Undersökningsarbetet inleddes i maj 1894. Anna Söderberg visade snart prov 
på sin duglighet varför  det bestämdes att undersökningens uppläggning och 
omfattning  skulle ändras och utvidgas. Det beslutades nu - på Lefflers  förslag  -
att även det material som insamlats av Amanda Kerfstedt  och Mimmi von Post 
till David Bergströms påbörjade men avstannade undersökning rörande söm-
merskorna i Stockholm skulle sammanföras  med Allmänna kvinnoklubbens 
undersökning. I praktiken innebar detta att Anna Söderberg fick  ta hand om det 
huvudsakliga undersökningsarbetet, medan Johan Leffler  övertog ansvaret för 
bearbetningen av både Kvinnoklubbens och Bergströms påbörjade undersök-
ningar. Under den följande  perioden fram  till och med september 1895 var Anna 
Söderberg på heltid sysselsatt med att samla in uppgifter  rörande drygt 2 600 
arbeterskor, genom dagliga hembesök och ett detaljerat frågeformulär  med 22 
punkter.68 

Sammanlagt kom "Johan Lefflers"  undersökning att omfatta  2 810 arbeterskor. 
Av dessa svarade således Söderberg för  den absoluta merparten. Endast ett tjugo-
tal av de 440 sömmerskor som utfrågats  av Kerftstedt  och von Post användes i 
Lefflers  undersökning. Uppgifter  rörande ytterligare ett par hundra arbeterskor 
insamlades av en viss "fru  Lindkvist" och ett fåtal  av Leffler  själv. Detta underlag 
kompletterades sedan av ett motsvarande frågeformulär  avpassat för  arbetsgivar-
na, vilket trycktes i cirka 150 exemplar och samlades in som referensmaterial,  det 
vill säga för  att kontrollera trovärdigheten i arbeterskornas svar.69 Och resultaten 
av dessa undersökningar presenterades således i Johan Lefflers  skrift  Zur Kenntnis 
von den Lebens- und Lohnverhältnissen industrieller Arbeiterinnen in Stockholm 
(1897), där syftet  beskrivs som "att ge en rent objektiv, komprimerad och där så 
är möjligt siffermässig  framställning  av de bearbetningar av materialet som gjorts 
hittills och de resultat som framkommit  ur enkäten."70 

Direkt efter  det att Anna Söderberg avslutat sitt arbete för  Johan Leffers 
undersökning i september 1895 fick  hon ett nytt uppdrag. Lorénska stiftelsen 
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stod bakom även detta. Denna gång gällde det Karl Key-Åbergs undersökning 
rörande textilarbetarnas i Norrköping löne- och bostadsförhållanden.  Arbetsdel-
ningen mellan Karl Key-Åberg och Anna Söderberg gick till så att Key-Åberg tog 
hand om förhållanden  på arbetsplatsen medan Söderberg genomförde  hembesö-
ken. Till grund för  undersökningsarbetet låg ett förtryckt  dubbelsidigt formulär, 
där den ena sidan gällde arbetsvillkoren och den andra bostadsförhållandena. 71 

Resultaten av denna undersökning presenterades 1896 under titeln Inom Textilin-
dustrien i Norrköping  sysselsatta arbetares lönevilkor och bostadsförhållanden.  Statis-
tisk undersökning, och ingick som nummer 12 i Lorénska stiftelsens  skriftserie. 

Särskilt i den första  studien var Anna Söderbergs roll i undersökningsarbetet 
framträdande.  Det var ju också, som nämnts, hon själv som tillsammans med 
Allmänna kvinnoklubben tagit initiativet till den. Att det sedan ändå blev Johan 
Leffler  som framstod  som undersökningens huvudman är talande. Inte i någon 
publikation i Lorénska stiftelsens  skriftserie  framträdde  någon kvinna som förfat-
tare. Kvinnornas roll i undersökningsarbetet förblev  genomgående mer eller 
mindre osynlig. Trots detta kan man anta att undersökningen utan Anna Söder-
bergs medverkan skulle förblivit  ogjord. Jag tänker då inte enbart på det omfat-
tande arbete som hon lade ned på insamlandet av uppgifter,  utan även på det 
faktum  att hon var kvinna och socialt hemmahörig inom samma klass som de 
utfrågade  arbeterskorna. För en man av Johan Lefflers  slag hade det knappast 
varit möjligt att samla in detta material. Tvärtom skulle det troligen både kvanti-
tativt och kvalitativt fått  ett annat omfång  och innehåll. Assistentens roll kan i 
den meningen förstås  som både socialt och geografiskt  förmedlande.  Anna 
Söderberg fyllde  en viktig funktion  särskilt i det förstnämnda  avseendet. Det 
gällde både den första  och den andra undersökningen. Denna förmedlande 
funktion  kan ytterligare diskuteras, vilket också Birgit Persson gör. Persson fram-
håller särskilt problemet med "hemmablindhet", det vill säga risken att Söder-
berg på grund av att hon tillhörde samma ekonomiska och sociala skikt som 
informanterna  förbisåg  "självklara" men viktiga fakta.  Söderberg var dessutom 
strängt puritansk och hade högt ställda krav på moral och disciplin, resonerar 
Persson, vilket kan ha gjort att informanterna  framstod  i en sådan dager att de 
försökte  motsvara de outtalade förväntningarna  på en skötsam arbeterska.72 Jag 
menar dock att dessa eventuella felkällor  snarare bör jämföras  med de ännu stör-
re felkällor  vilka säkerligen skulle ha uppstått om Johan Leffler  - eller någon 
annan manlig eller kvinnlig undersökare med borgerlig bakgrund - svarat för 
intervjuerna. 

För Söderbergs del vidtog efter  detta undersökningsarbete en period då hon 
ägnade sig åt att tillsammans med Knut Tengdahl bygga upp den nämnda nyk-
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terhetslogen bland Stockholms hamnarbetare. Möjligen deltog hon även i Johan 
Lefflers  stora undersökning av den svenska bageriindustrin, ett uppdrag som han 
tilldelats av Kommerskollegium. Därefter  tilldelades hon år 1899 ett resestipendi-
um från  Lorénska stiftelsen  för  att undersöka butiksbiträdenas ställning i Lon-
don, och när hon något år in på det nya seklet reste till USA mottog hon bidrag 
vilka användes till att studera barnpedagogiska reformer. 73 

Karl Key-Åberg som redan före  denna undersökning var akademiskt välmeri-
terad och som under arbetets gång varit anställd som amanuens vid just Kom-
merskollegii avdelning för  näringsstatistik påbörjade direkt efter  denna under-
sökning en ny utredning, vilken publicerades i maj 1897 rörande arbetarnas 
bostadsförhållanden  i Stockholm. I denna undersökning var emellertid inte 
Lorénska stiftelsen  inblandad, även om man far  anta att det var den just avsluta-
de undersökningen som meriterade honom för  uppdraget.74 Efter  dessa arbeten 
anlitades Key-Åberg återigen av Lorénska stiftelsen,  denna gång för  att undersö-
ka den svenska glasindustrin. Resultaten av den studien skulle presenteras som 
nummer sjutton i Lorénska stiftelsens  därmed avslutade skriftserie. 75 

Undersökningspraktiken  och "vetenskapligheten" 
Hur gick det konkreta undersökningsarbetet till? För att besvara den frågan  skall 
vi för  bekvämlighetens skull främst  vända oss till Urban von Feilitzen. Vi har 
redan lärt känna omständigheterna kring hans fall.  Men han är också en av dem 
som mest utförligt  berättar om undersökningsarbetets villkor och det praktiska 
förfaringssättet.  Med spridda upplysningar på olika ställen ger de tre skrifterna 
sammantagna, kompletterade med viss korrespondens, en relativt god bild av 
socialvetenskapens ofta  dolda vardag. Därtill kommer, som nämnts, att von Fei-
litzens undersökningar ganska väl representerar "huvudfåran"  i Lorénska stiftel-
sens kartläggningsprojekt. 

I regel baserades Lorénska stiftelsens  undersökningar på ett omfattande  mate-
rial. I Urban von Feilitzens tre studier rörde det sig om sammanlagt - för  att vara 
exakt, vilket von Feilitzen själv var noga med - 24 760 personer.76 Uppgifterna 
samlades in på två sätt, dels genom muntliga utfrågningar,  dels i form  av så kalla-
de "hushållsböcker" där ett tjugotal utvalda arbetarfamiljerna  själva fick  anteckna 
sina löpande inkomster och utgifter  under bestämda perioder, von Feilitzens 
ursprungliga tanke var att använda enbart muntliga uppgifter  och basera de sta-
tistiska uppgifterna  uteslutande på jordarbetarnas omdömen om sina egna och 
sina kamraters ekonomiska och sociala förhållanden.  Initiativet till hushållsböck-
erna togs istället av Lorénska stiftelsens  styrelse, av skäl som vi snart far  anledning 
återkomma till. 
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Att samla in uppgifter  om 25 000 jordarbetares bärgningsförhållanden  i tre 
skilda landskap var förståeligt  nog ett mödosamt arbete, von Feilitzen frågade 
emellertid inte ut varje enskild arbetare, utan använde sig av ett begränsat antal 
meddelare. Av rent tidseffektiva  skäl valde von Feilitzen dessutom så långt det var 
möjligt att besöka stora gårdar, eftersom  "på en något större gård medhinnes 
mera under samma undersökningstid". För att ändå ge en vink om storleksord-
ningen kan nämnas att von Feilitzen i Småland, där han upptecknade 11 000 
arbetare, besökte 97 olika gårdar. Insamlingsarbetet innebar mer generellt därför 
nästan alltid långa perioder på resande fot,  oavsett om det var jordarbetarnas för-
hållanden i ett svenskt grannlandskap eller, som i Henrik Fredholms fall,  fabriks-
inspektionens ordnande i Sachsen som stod i fokus.  I den privata korresponden-
sen kunde sålunda Fredholm berätta om sina många och "ganska ansträngande" 
tågresor, medan von Feilitzen beskrev sina fem  veckor i Småland som "gränslöst 
mödosamma".77 

Urban von Feilitzen gick tillväga på ungefär  samma sätt i alla tre undersök-
ningar. "Vid hvarje gård, dit jag kom, genomgicks ett och samma program", för-
klarar han i den första  skriften.  Först kontaktade han jordägaren eller egendoms-
innehavaren. Genom denne fick  han upplysningar om egendomens arealer, anta-
let arbetare, deras befattningar  och mängden kreatur, arrenden, och så vidare. 
Dessutom ombads jordägaren att utse en eller flera  arbetare inom varje grupp, 
enligt von Feilitzen, "bland de pålitligaste och mest minnesgoda inom arbetsla-
gets äldre uppsättning". När meddelarna på den vägen valts ut tog von Feilitzen 
emot dem i enrum, avskilt från  husbonden. I regel hördes två eller flera  arbetare 
åt gången. Under själva utfrågningen  satt von Feilitzen beredd med pennan och 
förde  sitt "sedvanliga protokoll": 

Ett torp nämndes. Gubben tillspordes om den förste  innehafvaren  af  torpet, som han 
nemligen med säkerhet visste något om; hur denne bergat sig; hur hans hustru fatt  det; 
hur många barnen varit och sedan - efter  ålder - hur hvar af  dem redt sig; hvem näste 
torpare på samma jord varit, hur det gått honom och hvarje särskild medlem af  hans 
familj;  - tills vi sålunda genom ständigt frågande,  svarande och skrifvande  fatt  efter  fyra, 
fem,  sex timmars sammanvaro en förteckning  på allra största delen af  gårdens torpbefolk-
ning under fyrtio  års tid eller mera, klassificerad  enligt meddelarens uppfattning  af  kam-
raternas bergningsförhållanden  under rubrikerna: välbergad, medelmåttigt bergad, fat-
tig/8 

Slutligen kontrollerades anteckningarna på tu man hand med egendomsinneha-
varen eller förvaltaren. 79 

Det var de på detta sätt insamlade uppgifterna  som låg till grund för  Urban 
von Feilitzens undersökningar. För att dessa skulle uppfattas  som "vetenskapliga" 
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var det därför  viktigt att styrka "källmaterialets" trovärdighet. Uppgiftslämnarna, 
det vill säga arbetarna som skulle undersökas, kunde lätt betraktas som potentiel-
la felkällor.  Det var von Feilitzen medveten om. Meddelarnas tillförlitlighet  var i 
den meningen avgörande för  värderingen av undersökningsresultatens giltighet, 
von Feilitzen upprepade därför  i varje skrift  att det var de mest "redbara" och 
"skötsamma" arbetarna som valts ut; i den tredje undersökningen framhölls  att 
"en torpare bland dem, hvillca meddelat mig uppgifterna  om kamraters berg-
ning, var sjelf  en välbetrodd kommunalman inom sin socken".80 Och på samma 
sätt var det viktigt att de lämnade uppgifterna  verifierades,  både genom att för-
höra arbetarna flera  åt gången, vilket gav dem tillfälle  "att kontrollera hvarandras 
omdömen [...] tills enigt utslag fallit",  och därefter  läsa upp de lämnade uppgif-
terna för  egendomsinnehavaren, vilket i regel inte föranledde  några ändringar.81 

Mönstret är mer allmänt. På motsvarande sätt var man i Lorénska stiftelsens 
övriga undersökningar noga med att minimera misstänksamheten mot arbetar-
nas egna utsagor, antingen genom att låta arbetsgivarna kontrollera de lämnade 
uppgifterna  eller, som i Hultgrens och Landergrens näringsfysiologiska  studie, 
betona att försökspersonerna  valts bland arbetare som var kända för  sin pålitlig-
het och noggrannhet samt regelmässiga och nyktra livsföring. 82 

Att den åtrådda "vetenskapligheten" i Lorénska stiftelsens  fall  var intimt knu-
ten till det i samtiden dominerande naturvetenskapliga kunskapsidealet, där 
kvantitet och mätbarhet utgjorde två viktiga kriterier, har antytts tidigare. Anne 
Charlotte Leffler  hade påtalat "bristen på ett fast,  materielt underlag, på fakta  -
något, hvarpå naturvetenskapen i vår tid är så rik, men som fattas  inom den 
vetenskap, som sysselsätter sig med menniskan som samhällsmedlem." I detta 
sammanhang framhölls  behovet av statistik och noggranna empiriska undersök-
ningar.83 På motsvarande förklarade  Johan Leffler  i en artikel för  Nordisk  familje-
bok (1890) att den moderna sociologin skilde sig från  den äldre historiefilosoflska 
sociologin "genom sin 'naturvetenskapliga undersökningsmetod".84 Denna 
beskrivning försökte  Leffler  själv leva upp till i den nämnda undersökningen om 
Stockholms arbeterskor där syftet  formulerades  som "att ge en rent objektiv, 
komprimerad och där så är möjligt siffermässig  framställning  av de bearbetning-
ar av materialet som gjorts".85 På ett likalydande sätt beskrevs i Nordisk  familje-
bok (1904) arbetarstatistikens mål som "att bereda en noggrann och mångsidig, 
såvidt möjligt i siffror  framställd,  insikt i alla de förhållanden,  som väsentligt 
inverka på arbetarklassens ställning i socialt och ekonomiskt afseende". 86 Det var 
det sålunda formulerade  kunskapsidealet som låg till grund för  Lorénska stiftel-
sens undersökningar, vilka också beskrevs som just arbetsstatistiska eller socialsta-
tistiska lägesbeskrivningar av nämnda löne-, levnads- eller bostadsförhållanden. 
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Ett närmast övertydligt exempel på att "socialvetenskap" förenklat  kunde förstås 
som naturvetenskapliga metoder, tillämpade på sociala fenomen,  utgörs av Hult-
grens och Landergrens näringsfysiologiska  studie, där de vägde kroppsarbetarnas 
mat på brewåg och analyserade det kemiska innehållet. Att denna studie tilläts 
ingå i skriftserien  - medan andra projektidéer nekades - är talande i detta sam-
manhang, men kan knappast sägas vara representativt för  helheten. 

Mer rättvisande är det då att återigen vända sig till Urban von Feilitzens under-
sökningar. Genom hans fall  blir det också tydligt att det kunde uppstå motsätt-
ningar mellan styrelse och författare  när det väl var dags att omsätta detta veten-
skapideal i konkret undersökningspraktik, von Feilitzen själv ville grunda sin 
undersökning på muntliga uppgifter,  insamlade genom personliga möten ute på 
landsbygden. Enligt styrelsens sätt att se förelåg  emellertid ett objektivitetspro-
blem eftersom  dessa uppgifter  var subjektivt grundade; de baserades på arbetarnas 
uppfattningar  om sina egna och sina kamraters bärgningsförhållanden.  Frågan var 
om dessa omdömen motsvarade de faletiska  förhållandena.  Det var denna tvek-
samhet som föranledde  styrelsen att efterlysa  ett kompletterande material i form 
av hushållsböcker, med uppgifter  om arbetarfamiljernas  inkomster och utgifter 
räknat i kronor och ören. Om detta skrev von Feilitzen i den första  skriften: 

Styresmännen i Lorénska stiftelsen,  af  hvilka jag mottagit mitt uppdrag, hafva  emellertid 
önskat fa  äfven  några - så att säga - allmännare eller mer objektiva grunder för  bedö-
mandet af  ställningen. 

De hafva  frågat:  Hur lefver  i allmänhet arbetaren på landet? Hvad äter han? Hvad 
åtgår per år till kläder m. m. för  honom och hans familj?  Slutligen: Hur ställer sig - när 
allt värderas i penningar - förhållandet  mellan hans inkomster och utgifter? 

Jag har sökt - och skall strax redogöra för  förfarandet  - att tillmötesgå i någon mån 
dessa önskningar genom att under ett års tid föra  hushållsböcker eller i detalj öfvervaka 
deras förande  af  någorlunda skrifkunniga  personer inom tio arbetarhushåll.87 

Hushållsböckerna kan i den meningen förstås  som resultatet av ett aktivt ingri-
pande från  styrelsens sida eller, beroende på hur man väljer att se det, som en 
kompromiss, ett tillmötesgående från  von Feilitzens sida. Redan i detta citat låter 
emellertid von Feilitzen ana en viss skepsis gentemot värdet av hushållsböckerna. 
Det egentliga skälet till von Feilitzens ambivalenta hållning är svårt att säkert veta 
något om. Det mesta tyder emellertid på att styrelsens värdering av uppgifterna  i 
hushållsböckerna byggde på en kunskapssyn som von Feilitzen inte till fullo 
omfattade.  Faletum är emellertid att hushållsböckerna integrerades i undersök-
ningarna, även om graden av integration kan diskuteras. 

Urban von Feilitzen stod emellertid på sig och framhärdade  i sitt försvar  för 
den tänkta ursprungliga uppläggningen. I de tre skrifterna  förde  han en fortlö-
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pande argumentation för  de muntliga uppgifternas  vetenskapliga värde och rele-
vans. Samtidigt som han mer eller mindre förpassade  de sammanlagt 24 hushålls-
böckerna till bilagorna, betonade han att "de andra siffrorna  med sina blott rela-
tiva värden [baserade på muntliga uppgifter]  äro för  jordarbetarfrågan  af  ojem-
förligt  större betydelse".88 Enligt von Feilitzen var jordarbetarna trovärdiga som 
uppgiftslämnare,  vilket han motiverade med att de utvalda meddelarna hade levt 
och arbetat tillsammans med dem vars situation de bedömde. Detta gjorde att 
meddelarna hade "samma mått för  begreppen 'välbergad', 'medelmåttigt bergad' 
och 'fattig'  som [dem] de sålunda anmodas hjelpa till att klassificera".  Och, fort-
satte von Feilitzen, "sålunda åstadkomna subjektiva utlåtanden är man ju nödgad 
tillerkänna objektivt (d.v.s. vetenskapligt) värde, så snart de äro tillräckligt 

O » 89 
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Att von Feilitzen ställde sig kritisk till hushållsböckerna innebar således inte att 
han tog avstånd från  de statistiska arbetsmetoderna. Vad han däremot ville fram-
hålla var betydelsen av arbetarnas åsikter om den egna ställningen, snarare än de 
ekonomiska omständigheter som hushållsböckerna åskådliggjorde. Samtidigt 
medgav han att det ändå förelåg  ett vetenskapligt problem rörande de muntligt 
baserade uppgifternas  representativitet. Men detta gällde inte källans karaktär så 
mycket som mängden insamlat material: "Ty antalet upptecknade hushåll är 
mindre än önskligt vore, man har följaktligen  ej hjelpen af  de stora siffertalens 
utjemnade verkan." Å andra sidan, fortsatte  von Feilitzen: "Ett alldeles fullkom-
ligt material för  sina medeltalsberäkningar far  aldrig någon statistiker."90 

Det fanns  kort sagt för-  och nackdelar med det statistiska förfaringssättet,  lika 
väl som med de mer litterära arbetsmetoderna. Kring dessa metodologiska pro-
blem rörande användandet av siffror  och bokstäver förde  både Urban von Feilit-
zen och flera  andra stipendiater en fortlöpande  diskussion i de sjutton skrifterna. 
Diskussionen motiverar en närmare granskning eftersom  den är principiellt vik-
tig för  bestämningen av skrifternas  socialvetenskapliga karaktär. 

Med sijfror  och bokstäver 
De uppgifter  som Lorénska stiftelsens  stipendiater samlade in från  olika håll 
runtom i landet, men även utomlands ifrån,  bearbetades kvantitativt och syste-
matiskt. Detta gällde även Urban von Feilitzens tre undersökningar. De statistis-
ka tabellerna var uträknade med stor noggrannhet; i den avslutande jämförelsen 
av arbetarnas ställning i de tre sydsvenska landskapen nyttjades hela sju decima-
ler.91 Men mellan alla siffror  och tabeller höjde von Feilitzen ett varnande finger 
och manade till läsarens kritiska sinne. Man skall inte, betonade han, låta sig för-
ledas av siffrornas  förmenta  objektivitet: 
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Ingen vetenskaplig metod mötes i våra dagar af  samma tillit från  allmänhetens sida, som 
den statistiska. "Siffror  tala", är ett alldeles särskilde kännetecknande ordstäf  för  århund-
radets sista tid. [...] Men denna, numera så allmänna tro på siffrors  "talande" egenskap 
lär nog hafva  vållat äfven  en del förargelse  och skada.'2 

Siffrorna  kan nämligen bli "farliga  bedragare" om man litar på dem blint, von Fei-
litzen förespråkade  istället vad han kallade "ärlig" statistik, det vill säga framställ-
ningar där läsaren fick  vara med om "sjelfva  tillkomsten af  hvarje sifferuppgift". 93 

En liknande skepsis gav Gustaf  af  Geijerstam uttryck för  i sina tre skrifter.  I 
form  av små inskjutna reservationer kunde exempelvis en "tablå" kommenteras 
med bisatsen "så vidt torra siffror  kunna ådagalägga något".94 Men även om den 
statistiska metoden var behäftad  med både risker och brister, var fördelarna  över-
vägande. Det ansåg både författaren  af  Geijerstam och skriftställaren  von Feilit-
zen. Med statistiken var det möjligt att fa  fram  medeltal och genomsnitt. Målet 
var att nå kunskap om det allmänna och generella, vilket låg i linje med samti-
dens vetenskapsideal. I denna anda förklarade  von Feilitzen, hur under "anteck-
ningsarbetets" gång "de allt ymnigare hopade notiserna sjelfmant  s. a. s. börja 
ordna sig till uttryck för  vissa ekonomiska lagar". Dessa lagar skulle visserligen 
inte sammanblandas med naturlagar, medgav han. "Men å andra sidan kan svår-
ligen nekas, att med de sammanstämmande siffrornas  storlek växer sannolikhe-
ten för,  att man kommit åtminstone en del typiska sakförhållanden  på spåren."95 

I motsvarande mån som von Feilitzen framhöll  den generella kunskapens värde 
tog han avstånd från  det enskilda och unika: 

Till den läsare, som - kanske hittills främmande  för  beskaffenheten  af  statistiska under-
sökningar - väntar sig här skarpt framhållna  enskildheter, i stället för  mera utjemnande 
medeltal, torde jag ännu en gång böra ställa några ord. 

Helt visst göra t. ex. mörka skildringar hos våra novellförfattare  någon nytta, om de 
teckna verkligt pröfvade  sakförhållanden  inom ett bestämdt område. [...] Statistiken har 
dock ett annat ändamål än sedeskildringarnas. Den vill göra bekant det allmänna tillstån-
det och dess huvudorsaker, icke de pikanta enskildheterna. Den vill göra vägen klar för 
framträdandet  och fortkomsten  af  en giltig regel, icke uppehålla sig med åskådliggöran-
det af  undantag.96 

Vid första  anblicken av detta metodologiska resonemang kan det synas som om 
von Feilitzen tog avstånd från  den egna yrkesgruppen, när han kritiserade "våra 
novellförfattare"  för  att överbetona det enskilda och förvränga  verklighetsbilden. 
Man bör emellertid akta sig för  en sådan förenkling.  Statistiken och skönlittera-
turen utgör inte med nödvändighet varandras motsatser. Ur det historiska per-
spektivet är det istället viktigare att framhålla  närheten mellan de två kunskaps-
områdena. Å ena sidan bör man påminna sig att "statistiken", när den formera-
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des under 1700-talet, var mer bestämd av sitt kunskapsobjekt, staten, än av de 
numeriska arbetsmetoderna. Fortfarande  under 1800-talet kännetecknades såle-
des det typiska "statistiska" arbetet av tabeller kombinerade med utförliga  förkla-
rande kommentarer.97 Å andra sidan vet vi att den samtida socialt inriktade 
skönlitteraturen, och då i synnerhet den naturalistiska och realistiska, var tydligt 
influerad  av samtidens positivism i sin strävan efter  verklighetstrogna samhälls-
skildringar. Zolas romaner kunde därför  utgöra en referensram  för  Gustaf  af  Gei-
jerstam, när han skulle förldara  sina statistiska tabeller och precisera den typ av 
samhälle han ansåg sig ha funnit  i Marks härad.98 

Oavsett om beskrivningen av den sociala verkligheten skedde med hjälp av 
siffror  eller bokstäver så var steget mellan det skönlitterära författandet  och den 
nya socialstatistiken med andra ord inte oöverstigligt. I båda verksamheterna 
handlade det i någon mån om att renodla karaktärer eller typer, representativa 
gestalter vilka överskred det unika och det individuella. I det statistiska arbetet 
fick  man fram  en genomsnittsmänniska, l'homme moyen, eller vad Hultgren 
och Landergren benämnde den swedischen "mittleren"  ArbeiterP I författarska-
pet handlade det om att mejsla fram  en litterär gestalt som svarade mot mer 
allmänmänskliga erfarenheter.  När Urban von Feilitzen gav sig i kast med att 
på statistisk väg gestalta den typiske "tjänarens", "statarens" respektive "torpa-
rens" livssituation innebar detta inte något egentligt brott mot hans bakgrund 
som författare.  Målet var detsamma men medlet delvis ett annat. Samtidigt tog 
han avstånd från  det som han betraktade som avarter i båda lägren: den poli-
tiskt förvrängda  statistiken och den vid pikanta enskildheter upptagna littera-
turen. 

Bortsåg man från  dessa kunde statistiken och litteraturen förenas  i den gemen-
samma uppgiften  att skapa kännedom om det moderna samhällets grundpro-
blem. Urban von Feilitzen och Gustaf  af  Geijerstam personifierade  i den 
meningen åttiotalismens och den nya socialvetenskapens gemensamma strävan. 
Kombinationen av distanserade kvantitativa översikter och skönlitterärt färgade, 
inlevande beskrivningar var emellertid inte förbehållen  von Feilitzen och af  Gei-
jerstam. Stilgreppet återkommer i skrift  efter  skrift.  Bland de mer inlevelsefulla 
skildringarna kan kort nämnas Knut Tengdahl som tar läsaren med till Stock-
holms härbärgen, bland annat "Hotel Prins Gustaf",  där han med hjälp av ske-
net från  sin velocipedlykta söker sig uppför  den avskräckande trappan, urskiljer 
tätt packade mänskliga varelser i dunidet och far  höra talas om kolossala råttor 
som "krafsar  en i ansiktet, medan man sofoer'. 100 Sida vid sida härav återfinner  vi 
planskisser, genomskärningar, tabeller och diagram. Resultatet av denna skrift, 
liksom av skriftserien  i dess helhet, blev en retoriskt stark helhet där den sociala 
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Summa A b 0 t a r e m e d 
urbo- . .. . — 

B 0 B t a (1 tare 0 1 2 a 4 5 Ii 7 
med 
baru M a r 11 

Hotell, härbärgen »c.li 
logislms i »Stadou» 1 ;i 1 1 - 1 . . . 

Öfriga  »Stadens 21 » 4 11 il 1 — 1 — 

Katarina församling  ... 144 Hl', 2:1 17 22 r. 7 4 — 

Maria församling  . ... •10 II 11 10 7 — 1 - • 

Norrmalm 42 « (i 111 li B 1 1 1 
Östermalm 10 2 1 * 1 
Kungsholmen 10 •1 2 H 2 _ _ 

Arbetsinrättningen ... 2 1 — _ _ "1 _ _ _ 
Svartsjö 1 1 — — — _ — 

Summa 2Kl|,"105 51 54 42 ist H 8 2 

* Husvill; familjen  ligger i en vedbod vid H'i|isti;ii. Äldsta barnet 
10 är. Änkling. Bland dessa återfinnas  iiil̂ i. mim oj upjigifvit 
barnantal eller som ej haft  något al' barnen lieninia. 

Den sociala  frågan  visua-

liserad.  Tabell,  genom-

skärning  och planskiss. 

(Ur  K.  Tengdahl,  Materi-
al till bedömande af 
Hamnarbetarnes i 
Stockholm lefnadsför-
hållanden, 1897.) 
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frågan  litterärt ringades in och numerärt naglades fast  på ett nytt, konkret och 
övertygande sätt. 

Samtidigt är det i Lorénska stiftelsens  sjutton skrifter  möjligt att ana en för-
skjutning - eller åtminstone en tendens till en sådan - över tiden, där det social-
vetenskapliga innehållet utvecklas i riktning mot socialstatistiken och bort från 
det skönlitterära. Mönstret är inte helt tydligt, men styrks delvis av den privata 
korrespondensen och de övergripande utvecklingslinjer som vi får  anledning att 
gå närmare in på i nästa kapitel. Själv ville Urban von Feilitzen framhålla  förde-
larna med sin egen litterära bakgrund som ett viktigt bidrag till den samtida soci-
alstatistiken. I ett informellt  brev till kollegan Gustaf  af  Geijerstam formuleras 
denna tanke explicit: 

Lorénska Stiftelsens  skrifter  afse  ju att hos en förut  i sådant okunnig allmänhet väcka sta-
tistiskt-socialt medvetande. Att genuint vara "författare"  är synes mig, för  ändamålet det 
vigtigaste kriteriet: att vara författare  (och - nota bene - tillika hederlig karl, icke något X 
betjent utan sin egen trogna tjenare). En fackstatistiker  kan göra ovärderliga tabeller åt 
män inom samma yrkesområde, uppslagsböcker. Men hos den, som skall pedagogiskt 
träna den stora allmänheten, är texten minst lika magtpåliggande som siffrorna} 01 

Men faktum  är som bekant att Urban von Feilitzen efter  sina tre skrifter  inte fick 
förnyat  förtroende,  trots att han själv gärna ville det. I ett avslöjande brev till vän-
nen Rydberg ldagade von Feilitzen över att Lorénska stiftelsens  styrelse hade 
"begått ett groft  rått misstag eller - om de hellre vilja hafva  det så sagdt - en för-
bildningens, en slentrianmessighetens blunder, de förment  vise auktoritetsmän, 
hvilka utdömt min id såsom anspråksfullt,  förfluget  dilettanteri." I samma brev 
framkommer  att särskilt "upsalaprofessorn",  det vill säga David Davidson, var av 
annan åsikt än von Feilitzen. I anslutning till detta utvecklade von Feilitzen sin 
tanke om skönlitteraturens förtjänster  i det statistiska sammanhanget till något 
som liknade en programförklaring,  vilken samtidigt skilde sig från  det förhär-
skande kunskapsidealet: 

Den totala vetenskapliga verksamhetens yttersta mål kan i sjelfva  verket betecknas så, att 
den utgår på att reducera det quantitativa till qualitativt, medan naturvetenskapen förbe-
reder detta måls vinnande genom en motsatt reduktion.102 

Mot den baligrunden framstår  den redan tidigt begynnande schismen mellan 
Urban von Feilitzen och Lorénska stiftelsens  styrelse som mindre märklig. Talande 
är också att den definitiva  brytningen sammanföll  i tiden med styrelsens omfattan-
de förnyelse  år 1892. Visserligen innebar detta att Davidson, av von Feilitzen 
benämnd "min motståndare bland Lorenarna", lämnade styrelsearbetet.103 Mer 
avgörande var dock att även Anne Charlotte Leffler,  Sonja Kovalevsky och Ellen 
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Key försvann  ur bilden vid samma tidpunkt, vilket i detta sammanhang innebar att 
styrelsen under loppet av ett år dränerades på sin samlade skönlitterära författar-
kompetens. Därigenom förändrades  även styrelsens samlade personkontakter på 
ett grundläggande sätt. Som en konsekvens av nätverkets förskjutning  byttes mer-
parten av Lorénska stiftelsens  medarbetarstab ut kring 1892. Ett allmänt intryck av 
de senare stipendiaterna är att de var mer entydigt socialstatistiskt profilerade.  Tyd-
ligast företräds  denna nya inriktning av den akademiskt utbildade, professionellt 
verksamme statistikern Karl Key-Åberg som med sina två studier kvalificerade  den 
metodologiska diskussionen och knöt an till den internationella utvecklingen på 
området. Bland annat hänvisade han till den statistiska kongressens i Wien fattade 
resolutioner "såsom oeftergifliga"  i vetenskapligt avseende, samtidigt som han mer 
allmänt kritiserade förekomsten  av så kallade "statistiska noveller och underhållan-
de, med sifferuppgifter  här och der späckade broschyrer".104 Talande är också att 
Key-Åbergs perspektiv på de undersökta sociala förhållandena  var mer distanserat 
och kyligare än exempelvis von Feilitzens och Tengdahls. I den meningen är det 
befogat  att tala om ett förvetenskapligande  som skedde till priset av ett mindre 
inlevelsefullt  socialt engagemang.105 Men mönstret är inte entydigt. 

Den person som ersatte Urban von Feilitzen och utförde  undersökningen 
rörande fabriksarbetarna  i Marks härad var som bekant författaren  Gustaf  af  Gei-
jerstam. af  Geijerstams fall  framstår  emellertid mindre som ett undantag än som 
ett talande särfall,  vilket tydliggör - snarare än motsäger - den divergerande 
utvecklingen mellan 1880-talets socialt engagerade skönlitteratur och den samti-
da socialstatistiken. På sätt och vis är det nämligen slående att af  Geijerstam 
påbörjade sin litterära omorientering bort från  realismen mot det estetiskt och 
psykologiskt inlevelsefulla,  samtidigt som han inledde sin intensivt verklighets-
nära socialvetenskapliga produktion. Det unika med af  Geijerstam är således att 
han i en person förenade  arbetsdelningen mellan skönlitteratur och statistik. Den 
övergripande tendensen synes emellertid vara att författarna  successivt kom att 
marginaliseras med socialvetenskapens professionalisering.  Och i den meningen 
kan man med historikern Birgitta Odén hävda att arvet från  åttiotalets sociala 
och politiska litteratur efter  pionjärtiden skulle förvaltas  inte av skönlitterära för-
fattare  utan av de vetenskapligt förankrade  författarna. 106 Men hela Lorénska 
stiftelsens  verksamhetsperiod kännetecknades av den överlappning mellan natur-
vetenskapens och skönlitteraturens respektive kunskapsområden som vi tidigare 
konstaterat. 

Den socialvetenskapliga verksamheten förenade  i den meningen det skönlitterä-
ra arbetssättet med ett naturvetenskapligt orienterat kunskapsideal. Det är också 
mot den bakgrunden som de vetenskapliga konsekvenserna av styrelsens förnyelse 
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bör förstås.  Under hela undersökningsperioden är det möjligt att skönja en utveck-
ling som innebär att socialvetenskap blev allt mer liktydigt med socialstatistik. Hela 
tiden var dock kopplingen till den sociala frågan  grundläggande och det var ytterst 
sett till dess lösning som de enskilda undersökningarna syftade  till att bidra. 

Vetenskap och politik 
Vad ledde undersökningarna mer konkret fram  till? Vilka blev resultaten? Och 
hur skall dessa tolkas i sitt historiska sammanhang? Betraktade var för  sig kan 
undersökningsresultaten från  de enskilda skrifterna  framstå  som begränsade och 
relativt harmlösa. Tagna tillsammans och inplacerade i sin historiska kontext fram-
går emellertid att undersökningarna trots den förment  objektiva och förutsätt-
ningslösa framtoningen  hade ganska bestämda politiska syftningar.  Det är dessa 
socialvetenskapens politiska aspekter som vi nu skall granska. 

Det mest konkreta resultatet av von Feilitzens tre undersökningar kan sägas 
vara att han påvisade betydande skillnader bland landsbygdens arbetare. Mer 
exakt menade han sig kunna urskilja fem  "klasser" vilka befann  sig på skilda lev-
nadsnivåer. Bäst ställt hade de specialiserade "yrkesmännen", därnäst kom, i 
nämnd ordning, "torparna", "friarbetarna",  "daglönarna" och, sist, "statarna". Av 
de två huvudgrupperna - torparna respektive statarna - hade den förra  gruppen 
med sina små men ändå egna jordplättar det i allmänhet bättre ställt än statarna, 
vilka vanligen saknade varje möjlighet att förbättra  sin egen ställning, von Feilit-
zens slutsats blev därför  att torpsystemet var att föredra  framför  statarsystemet, 
vilket i sin tur mynnade ut i förslagen  att statarsystemet borde awecldas och 
torpsystemet förstärkas  "genom en tidsenlig arrendelag".107 

På motsvarande sätt bidrog skriftseriens  övriga undersökningar till att upp-
märksamma konkreta sociala problem vilka kunde och borde åtgärdas genom 
politiska reformer.  Så riktade Gustaf  af  Geijerstam i sin studie av arbetarnas 
bostadsförhållanden  i Stockholm särskilt in sig på det utbredda inneboendesyste-
met, vilket framställdes  som "en af  vårt arbetarlifs  kräftskador",  medan det i 
gruvarbetarundersökningen var frånvaron  av en fungerande  ålderdomsförsäkring 
som pekades ut som den mest påträngande bristen.108 Mer återhållsam var Karl 
Key-Åberg i sin kartläggning av den välmående svenska glasindustrin, vilken 
dock rymde ett allvarligt missförhållande  som borde åtgärdas å det snaraste: den 
utbredda förekomsten  av "småbarns användande vid nattarbete".109 I mer all-
männa ordalag framhöll  Henrik Fredholm "nödvändigheten af  att upprätta en 
arbetarestatistik såsom den grundval, hvarpå hvarje socialreform  måste byg-
gas". 1 10 Och på motsvarande sätt angav af  Geijerstam som det mer långsiktiga 
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målet att "det oerhörda material af  fakta"  som nu samlades in borde "omsättas i 
välsignelsebringande reformer." 111 

Vad som uttrycks i dessa exempel framstår  i själva verket som ett slags kardi-
naltanke, vilken förenar  Lorénska stiftelsen  med internationella organisationer 
som Verein  fiir  Socialpolitik  och Fabian  Society. Socialvetenskapens uppgift  var att 
presentera underlag för  politiska reformer,  samtidigt som det noga betonades att 
undersökningarna skulle vara just "vetenskapliga". Tydligt formulerades  denna 
tanke av Johan Leffler  i skriften  om industriarbeterskorna i Stockholm: 

Avslutningsvis vill jag uttrycka förhoppningen  att vår undersökning skall uppfattas  som 
fullständigt  opartisk, och att den skall ses som ett förvisso  begränsat men ändå inte helt 
betydelselöst bidrag till "kännedomen om förhållandena"  - och missförhållandena  -
"runtomkring oss", en kännedom som är absolut nödvändig för  ett planmässigt  socialt 
reformarbete,  emedan detta reformarbete  - som lyckligtvis blivit allt mer uppmärksam-
mat och erkänt - bör uppfattas  inte bara som en samhällelig plikt utan till och med som 
en nödvändighet  för  tryggandet och vidareutvecklingen av vår europeiska kultur.112 

Citatet avslöjar en stark tilltro till den sociala verklighetsbeskrivningens emanci-
patoriska kraft,  där kunskapen i sig så att säga tillmäts en reformatorisk  potential. 

Jag menar dock att de förment  "objektiva" studierna även inkluderar viktiga 
ldassmässiga aspekter, vilka på ett mer indirekt och fördolt  plan kom att påverka 
själva undersökningarnas uppläggning, bland annat det sätt varpå "materialet" 
klassificerades  och kategoriserades, och därmed även deras resultat."3 I Urban 
von Feilitzens fall  framgår  det således av den sammanfattande  "jemförande" 
tabellen att huvudsyftet  med hans tre undersökningar inte var att jämföra  de oli-
ka jordarbetarfamiljernas  förhållanden  landskapsvis, utan att jämföra  den 
genomsnittliga statarfamiljen  med motsvarande friarbetarfamilj,  daglönarfamilj, 
torparfamilj  och yrkesmannafamilj.  von Feilitzen var annorlunda uttryckt mer 
intresserad av den sociala skiktningen än av de geografiska  variationerna, mer 
intresserad av medelstataren och medeltorparen än av den typiske östgöten, små-
länningen eller skåningen. I den meningen genomförde  von Feilitzen en "klass-
analys"; han ville jämföra  de olika jordarbetarklasserna med varandra. 

På motsvarande sätt är det signifikativt  att Gustaf  af  Geijerstam i Anteckningar 
om arbetarförhållandena  i Stockholm  (1894), efter  att först  ha besökt en arbetar-
bostad, vilken "gaf  fullkomligt  intrycket af  ett välmående borgarhem", och däref-
ter en av de fattigaste  familjerna  vid samma fabrik,  tyckte sig kunna "spåra en 
klass-skilnad inom själfva  arbetarklassen.""4 Vad både von Feilitzen och af  Gei-
jerstam i själva verket gjorde var att betona och åskådliggöra skillnaderna  inom 
arbetarklassen. Att denna diskursiva bestämning av arbetarklassen var politiskt 
laddad, framgår  när man betänker att det vid samma tidpunkt inom arbetarrörel-
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sens egna led gjordes stora ansträngningar att ena arbetarklassen. I förlängningen 
av von Feilitzens och af  Geijerstams beskrivningar låg istället att ldyftan  mellan 
borgerskap och arbetarklass borde tonas ned. 

Med det perspektivet blir det också intressant att konstatera att Urban von 
Feilitzen i sina undersökningar alltid sökte upp meddelare vilka av arbetsgivarna 
ansågs "redbara" och "skötsamma". Främst handlade det förstås  om att säkra 
undersökningarnas trovärdighet. Men i detta urval återfinner  vi samtidigt ett mer 
generellt mönster. Sålunda använde Hultgren och Landergren i sin näringsfysio-
logiska studie av den svenske genomsnittsarbetaren endast arbetare som var kän-
da för  sin pålitlighet och noggrannhet samt för  sin regelmässiga och nyktra livs-
föring.  Även detta urval motiverades av undersökningspraktiska skäl."5 Men det-
ta bör, menar jag, inte leda uppmärksamheten från  det faktum  att experimenten 
och undersökningarna i den meningen tenderade att handla om den skötsamme 
arbetaren, snarare än om den svenske genomsnittsarbetaren. På så sätt passade de 
faktiskt  undersökta arbetarna väl in i undersökningarnas övergripande ambition 
att visa på närheten och överbryggbarheten mellan arbetarklass och medelklass. 

Lösenordet var klassamverkan. Det var just önskan om ett sådant samarbete 
över klassgränserna, baserat på kunskap om arbetarnas faletiska  levnadsförhållan-
den, som Gustaf  af  Geijerstam hade efterlyst  i sin programmatiska artikel i Revy i 
literära och sociala frågor  (1885).110 Samma tanke upprepades nu i den nämnda 
undersökningen om stockholmsarbetarnas bostadsförhållanden.  Upprättandet av 
en arbetarstatistik är, påpekade af  Geijerstam inledningsvis, "både önskvärdt och 
i högsta grad af  behofVet  påkalladt". Skälet är att "ldyftan  mellan de olika klasser-
na är så vid, att ett ömsesidigt förstående  under nuvarande förhållanden  måste 
blifva  både ringa och sällsynt". Den förhärskande  misstron försvårar,  fortsätter 
han, "alla försök  för  den ena klassen att vinna en riktig kunskap om den andras 
vanor, tänkesätt och förhållanden."" 7 Urban von Feilitzen uttryckte samma klass-
överbryggande strävan: "Man finner  i vår jordarbetarklass så mycken härdighet, 
så mycket tålamod och så mycket sunt förnuft",  förldarade  han, att detta stärker 
förhoppningarna  om "en sundare samverkan än hittills mellan herremannens 
teoretiska och kroppsarbetarens praktiska överlägsenhet"."8 

Samtidigt är det tydligt att den "samverkan" som både af  Geijerstam och von 
Feilitzen tänkte sig var ganska enkelriktad. I enlighet med tidens evolutionistiskt 
inramade seende var det arbetarna som skulle "höjas" och kultiveras. Hjälpen 
skulle komma uppifrån.  Den bildade medelklassen var det aktiva subjektet i det 
föreställda  samarbetet. Det var hos den initiativet låg och det var den som nu 
skulle närma sig arbetarldassen, även om det således rörde sig om ett närmande 
präglat av distans."9 



Allra först  krävdes dock en attitydförändring  bland de bättre situerade, och det 
viktigaste medlet i detta avseende hette kunskap. Det var här Lorénska stiftelsens 
skriftserie  tänktes fylla  en funktion.  Den pedagogiska riktningen är också tydlig, 
den vände sig till den egna bildade medelklassen, det vill säga socialvetenskapens 
publik. Syftet  var att ge den borgerlige läsaren mer kunskaper om arbetarnas fale-
tiska levnadsförhållanden.  Särskilt tydligt blir detta i Gustaf  af  Geijerstams stock-
holmsundersökning, där han explicit polemiserade mot tre vanligt förekommande 
föreställningar  bland samtidens arbetsgivare, för  det första,  att allt egentligen är 
"ganska godt", för  det andra, att de arbetare som inte har det bra är lata och för-
sumliga och därför  har sig själva att skylla samt, för  det tredje, att i de fall  proble-
met erkänns ingenting ändå finns  att göra åt det, inte minst tack vare arbetarnas 
egen misstro och ovilja. 120 Det är mot dessa föreställningar  som af  Geijerstam, och 
menar jag Lorénska stiftelsens  sociala undersökningar i dess helhet, polemiserar. 
På punkt efter  punkt visar den sociala kartläggningen att allt inte alls är "ganska 
godt" och att arbetarna varken kan betecknas som lata eller försumliga.  Sålunda 
förklarade  Knut Tengdahl som hamnarbetarstudiens djupare liggande syfte  "att 
om möjligt hos allmänheten söka väcka sympati - eller åtminstone i någon mån 
skingra fasan  - för  dessa människor, hvilka, enligt livad jag snart lärde mig inse, 
till stor del inte äro så 'farliga',  som folk  föreställer  sig, men som [...] kunna anses 
såsom offer  för  ogynnsamma förhållanden." 121 Gustaf  af  Geijerstam själv pekade 
både på otillräckliga löner och inte minst "den skuld i rådande missförhållanden, 
hvilken ligger hos dem, som till oskäliga pris uthyra dåliga bostäder." I det sist-
nämnda avseendet skrädde han inte ordet: "Det torde ej vara för  mycket sagdt, 
om man påstår, att här drifves  ett icke obetydligt ocker med fattigdomen,  ett ock-
er, hvilket bör kunna stäfjas". 122 Det är på så sätt undersökningarnas emancipato-
riska potential skall förstås.  Genom att påvisa de faktiskt  rådande förhållandena, 
"huru arbetaren verkligen lefver,  tänker och handlar och utvecklar sig", och de 
konkreta orsakerna bakom dessa, framstod  situationen som politiskt reformbar. 123 

Det var också på detta sätt som Lorénska stiftelsens  undersökningar uppfatta-
des av den socialvetenskapliga publiken. Undersökningarna skall inte ses som 
enkla beskrivningar av en redan given social verldighet, utan som en första  inven-
tering i ett mer vittsyftande  socialt reformprojekt.  Sålunda tackade Alfhild  Agrell 
för  Urban von Feilitzens jordarbetarundersökning och "den kärlek till ämnet 
som öfverallt  visar sig i arbetet", med förklaringen:  "Man samlar icke sådana fak-
ta allenast med ögon och öron och minne, utan - kanske framför  allt med hjär-
tat." 124 På motsvarande sätt tackade Viktor Rydberg för  von Feilitzens socialve-
tenskapliga insats och deklarerade att det var "på dess grundvalar reformerna 
skulle byggas!"125 Tanken på det sociala reformarbetets  vetenskapliga grundvalar 



började få  ett starkt fäste  vid denna tid. Särskilt stora förhoppningar  knöts till de 
statistiska sammanställningarna, där ofta,  som en av den svenska socialstatisti-
kens främsta  protagonister kring sekelskiftet,  Ernst Beckman, uttryckte det, "ett 
hjärta klappar bakom de stränga sifferkolonnerna". 120 

Häri låg också skriftseriens  och det sociala kartläggningsprojektets storhet. 
Genom att kombinera en strikt vetenskaplig ambition med ett medvetet refor-
matoriskt ändamål bidrog Lorénska stiftelsen  till att mana fram  ett nytt sätt att 
uppfatta  sociala förhållanden.  Med sitt vittförgrenade  nätverk lyckades man där-
till ge detta synsätt spridning såväl inom centrala beslutande krestar som bland 
en bredare "allmänhet". Statistiskt underbyggda beskrivningar av detta slag upp-
skattades av konservativa och liberaler, likaväl som socialdemokrater. Från pres-
sens sida bemöttes skrifterna  överlag positivt. Urban von Feilitzen berömdes för 
sin samvetsgrannhet, samtidigt som vikten av jordarbetarfrågans  lösning fram-
hölls.127 von Feilitzens tre studier brukar också betraktas som det första  försöket 
att systematiskt undersöka de svenska jordbruksarbetarnas sociala och ekonomiska 
läge.128 På motsvarande sätt har övriga arbeten i skriftserien  framhållits  som pion-
järarbeten i sitt slag.129 Och när några år in på det nya seklet den svenska arbetar-
statistikens dittillsvarande embryonala utveckling skulle skildras i Nordisk  famil-
jebok (1904) framhölls,  bland de undersökningar som tillkommit på privat initia-
tiv, särskilt de "som utförts  med understöd af  den lorénska fonden". 130 

Vad Lorénska stiftelsen  gjorde var att med bokstäver och siffror  artikulera och 
visualisera den sociala frågan  på ett nytt och övertygande sätt som ett för  det 
moderna samhället generellt problem. I skrift  efter  skrift  visades att arbetarnas 
nöd var orsakad av sociala omständigheter snarare än en följd  av medfödda 
karaktärsbrister. På en och samma gång identifierades  opersonliga orsaker och 
nya politiska lösningar. Och i den meningen bidrog, som flera  forskare  framhål-
lit, 1800-talets framväxande  socialstatistik till att skapa ett nytt sätt att uppfatta 
och betrakta samtidens sociala fenomen  och problem.131 

Att de nya insikterna verldigen borde följas  upp av de reformer  som undersök-
ningarna berett vägen för  underströks inte minst av tidens förstärkta  nationalis-
tiska retorik. Redan Johan Leffler  och Urban von Felitzen hade som bekant argu-
menterat för  jordarbetarfrågans  lösning med hänvisning till den ökade konkur-
rensen på den internationella marknaden och den åderlåtning av nationen som 
emigrationen innebar. När i samband med Stockholmsutställningen trebands-
verket Stockholm: Sveriges hufaudstad  utgavs 1897 återfanns  Gustaf  af  Geijerstam 
bland författarna.  Återigen behandlade han bostadsnöden i Stockholm. Men 
kontexten var nu en annan. Budskapet blev tydligare: Sverige var en industrina-
tion i framåtskridande,  och då var det skamligt att huvudstaden inte kunde upp-
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visa bättre bostadsförhållanden  än de redovisade!132 I detta vidare internationellt 
präglade nationalistiska sammanhang får,  som vi nu skall se, Lorénska stiftelsens 
sociala kartläggningsprojekt en mer precis, historiskt bestämd betydelse. 

Kartläggningarnas tidevarv 
Lorénska stiftelsens  kartläggningsprojekt var nämligen inte unikt i sitt slag. Långt 
därifrån.  Historiskt sett kan dess verksamheter inplaceras i en längre inhemsk tra-
dition av socialt kartläggande studier, vilken går tillbaka till åtminstone Carl von 
Linnés inventerande klassificeringsarbete  och Tabellverkets befolkningsstatistiska 
projekt.'33 Här skall vi dock främst  koncentrera oss på Lorénska stiftelsens  samtida 
sammanhang, decennierna kring sekelskiftet  1900, vilka med idéhistorikern Gun-
nar Erikssons ord kan betecknas som "den stora inventeringens tid, en tid av kart-
läggning och upptäcktsfärder".  Vad Eriksson åsyftar  är i första  hand det intensiva 
och febrila  naturvetenskapliga utforskandet  av Sverige, där landets alla tänkbara 
aspekter karterades, undersöktes och sammanställdes, inte minst med hänsyn till 
dolda naturresurser och råvarutillgångar. Geografiämnets  akademiska etablering 
kan på sätt och vis sägas förkroppsliga  denna mer allmänna inventeringssträvan. 
Men Eriksson betonar också att "hågen att kartlägga" omfattade  flera  andra veten-
skapsområden, bland annat medicinens, där Gustaf  Retzius och Carl Magnus 
Furst på uppdrag av Sällskapet för  antropologi och geografi  mönstrade rikets 
värnpliktiga 21-åringar i det storslagna Anthropologia suecica (1902).134 

Att den kartläggande ambitionen ingalunda var begränsad till vetenskapens 
domäner, utan bör uppfattas  som ett mer allmänt kulturellt fenomen,  framgår 
även av konstens utveckling. Liksom inom naturvetenskaperna, skriver konsthis-
torikern Allan Ellenius, "kartlades nu landskapen men nu med måleriets medel. 
Skåne, Öland och Bohuskusten liksom Sörmland, Uppland och Norrland fick 
sina upptäckare."135 Samma intresse för  det svenska landskapet, uttryckt i land-
skapsvisa skildringar inom ramen för  en nationell enhet, finner  vi inom skönlit-
teraturen. Här kan August Strindbergs kartläggande skildring Svensk natur (1891) 
nämnas. Men mest illustrativ är förstås  det litterära projekt som initierades av 
Sveriges allmänna folkskollärareförening  1901 och som resulterade i Selma Lager-
löfs  klassiska läsebok om Nils  Holgerssons underbara resa genom SverigeP6 

Genomgående handlar det om nationellt inramade kartläggningar. Decennier-
na kring sekelskiftet  var således inte enbart ett kartläggningarnas tidevarv utan 
även en tid då Sverige försvenskades.  Det var nu som flaggan  och nationalsången 
skapades, och det var nu som hembygdsrörelsen blomstrade. Skansen grundades 
av Axel ICeys nära vän, Artur Hazelius, i samtiden benämnd "vår Stanley". Samti-
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digt verkade den nybildade Svenska Turistföreningen  "i fosterlandets  intresse 
[...] för  spridandet af  kännedomen om land och folk". 137 De producerade bilder-
na av landskapsprovinserna ingick i den meningen i det större pussel som hette 
Sverige. Resultatet av alla dessa vetenskapliga och allmänkulturella strävanden 
blev, när samtidens nationalistiska tendenser så att säga fusionerade  med kart-
läggningstanken, ett överblickbart och enhetligt Sverige. Turistföreningens  tids-
typiska motto "Känn ditt land!" kan i detta avseende förstås  som den uppmaning 
till nationell självinsikt, mot vilken kartläggningarna svarade.138 

Lorénska stiftelsens  sociala kartläggning ingick som en del i detta mer allmän-
kulturella projekt. Motiverat och förankrat  på denna övergripande politiskt natio-
nella nivå syftade  stiftelsens  samlade arbete till att presentera en kunskapsbaserad 
karta över Sveriges sociala landskap. Lorénska stiftelsens  styrelse, med dess för-
ankring i Stockholms bildade kretsar, intog här en central roll som samordnare 
och problemformulerare.  I det sistnämnda avseendet operationaliserade styrelsen 
så att säga de politiskt motiverade frågeställningarna  till konkret genomförbara 
socialvetenskapliga forskningsuppgifter.  Vad Urban von Feilitzen, Gustaf  af  Gei-
jerstam och de andra stipendiaterna gjorde var att på uppdrag av styrelsen regist-
rera och bokföra  de sociala förhållandena  med hänsyn till det geografiska  rum-
met. Det förstod  Viktor Rydberg när han tackade von Feilitzen för  hans arbete "i 
den svenska demografiens  tjenst".139 

Insamlade på detta sätt, medelst reseprotokoll, muntliga förhör  och hushålls-
böcker, sammanställdes uppgifterna.  Resultaten skickades i likhet med de övriga 
stipendiaternas undersökningsmaterial till Lorénska stiftelsens  styrelse i Stock-
holm, kartläggningens logistiska centrum. Dit skickades även reserapporter och 
där ackumulerades insamlade uppgifter,  innan de eventuellt förmedlades  vidare 
till en större publik via Lorénska stiftelsens  skriftserie.  Lorénska stiftelsen  kom 
därigenom att fungera  som ett slags "bokföringscentral"  eller "samhällets obser-
vatorium", för  att låna två samtida uttryck. 140 Inom skriftseriens  ramar åskådlig-
gjordes och sammanfattades  de studerade villkoren bland de berörda sociala skik-
ten, ibland mer symboliskt andra gånger, som i Key-Åbergs avslutande skrift, 
bokstavligen med en karta. Trots att fonden  hela tiden var internationell, visuali-
serades och framskapades  på detta sätt en ny kunskapsbaserad bild av samtidens 
Sverige, med tydlig fokusering  på de sociala problem vilka framstod  som det 
främsta  hindret för  en nation, redo att ta steget in i en modern samhällsform. 

Jag menar att det är inom denna nationalistiskt präglade, internationella kontext 
som Lorénska stiftelsens  kartläggningsprojekt bör förstås.  I detta sammanhang 
framstår  det "distanserat närmande" förhållningssättet  som ett karakteristiskt stile-
lement både i det praktiska undersökningsarbetet och i den konkreta resultatfram-



Kartläggningen.  (Ur  K.  Key-Åberg,  Arbetsstatistisk studie öfver  Glasindustrien i Sverige, 
1899). 



ställningen. I en vid mening rymmer begreppet medelklassens vilja till förståelse 
och samarbete över klassgränsen, likaväl som den historiskt föränderliga  relationen 
mellan naturvetenskapens och skönlitteraturens ömsom motstridiga, ömsom över-
lappande kunskapsideal, kort sagt kombinationen av siffror  och bokstäver. I det 
omfattande  kartläggningsarbete som administrerades av Lorénska stiftelsen  intog, 
som vi har sett, dess styrelse en central och ibland direkt styrande roll på flera  nivå-
er - från  den övergripande organiseringen och motiveringen på en politiskt natio-
nell nivå till de enskilda studiernas uppläggning och utveckling - där personnätver-
ket med styrelseledamöterna i centrum i regel var det som avgjorde både vem som 
skulle släppas in i den lorénska kretsen, vad som skulle undersökas och vad som 
inte skulle det och hur detta skulle gå till. Det är också mot bakgrund av styrelse-
förändringen  1892 som vissa skönjbara tendenser, där verksamheten successivt fjär-
mades från  det skönlitterära och mot det socialstatistiska, bör förstås. 

Med detta nationellt vidgade perspektiv blir det således tydligt att Lorénska stif-
telsen inte var ensam om sina strävanden. Vad vi i själva verket kan ana konturerna 
av redan här är det vidare sociala kunskapsfält  som började formeras  vid denna tid. 
Privata strävanden förenas  med statliga initiativ. Nya institutioner växer fram  inom 
vetenskapen och politiken och näringslivet, ofta  i nära samband med varandra. Dit 
hör det statliga inspektionsväsendet med uppgift  att övervaka och implementera 
samhällets modernisering. Talande är att flera  av Lorénska stiftelsens  stipendiater 
var aktuella som inspektörer. Henrik Fredholm eftertraktade  hett posten som 
fabriksinspektör,  medan Knut Tengdahl ansågs meriterad för  uppdraget som 
inspektör för  Stockholms folkrestauranger,  sedan han undersökt hamnarbetarnas 
situation och därefter  arbetat inom den likaledes framväxande  försäkringsbran-
schen.141 Till det nya sociala kunskapsfältet  hör också 1903 års inrättande av en per-
manent avdelning för  arbetarstatistik under Kommerskollegium. Dess direkta före-
gångare utgjordes av den näringsstatistiska avdelningen, där bland annat Axel Keys 
systerson Karl Key-Åberg arbetade. Som amanuens och aktuarie vid Kommerskol-
legium genomförde  han uppdrag åt Lorénska stiftelsen,  medan Johan Leffler 
undersökte den svenska bageriindustrin på Kommerskollegii uppdrag.142 Person-
nätverket förband  på detta sätt den snart borttynande Lorénska stiftelsen  med 
andra nya institutioner inom samma kunskapsfält.  Därigenom blev det möjligt för 
Lorénska stiftelsens  styrelse att medvetet ombesörja en fortsättning  på det social-
vetenskapliga projekt som man själv verkat för.  Med tillkomsten av Kommerskol-
legii avdelning för  arbetsstatistik gick kartläggningsarbetet av de sociala förhållan-
dena in i en ny statligt förankrad  och mer syntetiserande fas.  Som en direkt paral-
lell till denna stafettväxling  på det socialpolitiska området framstår  Lorénska stiftel-
sens strävan att akademiskt institutionalisera den nya socialvetenskapen. 
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K A P I T E L 8 

Finalen 
Institutionalisering och upplösning 

M E D I N G Å N G E N AV D E T NYA seklet blev socialvetenskapen akademiskt institu-
tionaliserad. År 1901 utnämndes Knut Wicksell till professor  i nationalekonomi 
och finansrätt  vid Lunds universitet. Två år senare beldädde Gustaf  Steffen  pro-
fessuren  i nationalekonomi och sociologi vid Göteborgs högskola. Året därpå 
blev Gustav Cassel professor  i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1904. 
Av dessa professurer  var de två senare helt nyinrättade, medan den första  tillkom 
genom delning.1 

Likheterna mellan Knut Wicksell, Gustaf  Steffen  och Gustav Cassel är över 
huvud taget slående. Ingen av dem var från  början socialvetenskapligt utbildad, 
men alla engagerade sig djupt i tidens sociala frågor.  Detta intresse kanaliserade 
de under 1890-talet i vetenskaplig riktning, vid en tidpunkt då de alla uppnått 
mogen ålder och påbörjat andra yrkesbanor. I samtliga fall  var det Lorénska stif-
telsen som gjorde denna "omskolning" praktiskt möjlig. Med stiftelsens  hjälp 
vistades de under längre perioder utomlands, där de vetenskapligt meriterade sig. 
Och vid återkomsten till Sverige beklädde de i tät följd,  en efter  en, de nämnda 
professurerna. 

Mer eller mindre samtidigt upphörde Lorénska stiftelsen.  Under de närmast 
föregående  åren hade stora delar av fondens  sinande resurser koncentrerats till 
dessa tre personer. Dessa omständigheter, tillsammans med det faktum  att Wick-
sells, Steffens  och Cassels fall  är historiskt väldokumenterade, gör det lämpligt att 
ta avstamp i deras parallella levnadslinjer, när uppgiften  som här gäller att skildra 
Lorénska stiftelsens  avslutande verksamhetsperiod.2 Därigenom blir det möjligt 
att tydliggöra både Lorénska stiftelsens  medverkan i socialvetenskapens akade-
miska institutionalisering och de konkreta villkor som gällde för  de personer som 
önskade kanalisera sitt sociala intresse i vetenskaplig riktning. 

De tre stipendiaternas vägar och "omvägar" till professurerna  ger så att säga en 
indirekt bild av det akademiska landskapet med dess hinder och möjligheter, 
men också av dess successiva socialvetenskapliga uppodling. Och i första  hand är 
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det Lorénska stiftelsens  roll och agerande i detta vidare sammanhang som intres-
serar oss. Därigenom kommer samtidigt en något förändrad  verksamhetsinrikt-
ning från  Lorénska stiftelsens  sida bli skönjbar under dess avslutande verksam-
hetsperiod, där det omfattande  och upprepade stödet till de tre blivande profes-
sorerna indikerar en medveten strävan, ett slags final  satsning, att ombesörja en 
fortsättning  på de socialvetenskapliga strävandena även sedan Lorénska stiftelsen 
upplösts. 

En ny generation samhällstänkare 
Knut Wicksell (1851-1926), Gustaf  Steffen  (1864-1929) och Gustav Cassel 
(1866-1945) var inte jämgamla. Wicksell var mer än ett decennium äldre än de 
två senare. Trots detta kan de betecknas som generationskamrater. De trädde alla 
fram  och var verksamma under 1880- och 1890-talen samt identifierade  sig med 
tidens kulturradikala livshållning. Till den hörde upptagenheten vid de sociala 
problemen, parad med en bestämd tro på att dessa kunde åtgärdas. Det var med 
ett närmast "religiöst patos", förklarar  Gurli Linder, som "80-talets ungdom 
omfattade  tidens reformatoriska  gärning". Till grund för  denna handlingsvilja låg 
en befriande  framstegsoptimism,  uttryckt av bland andra Karl af  Geijerstam i 
frasen  "att den dag i dag är den bästa jorden sett och att det imorgon blir en 
ännu bättre". Kring denna uppfattning,  att man nu skapade något nytt och bätt-
re, kunde samtidens aktörer förenas  och framställa  sig själva som representanter 
för  en ny generation, skild från  tidigare generationer.3 

Internationellt sett var Wicksell, Steffen  och Cassel därigenom också samtida 
med den generation samhällstänkare som i efterhand  har kommit att benämnas 
den moderna samhällsvetenskapens "klassiker". Steffen  var årsbarn med Max 
Weber, stod i brevkontakt med den sex år äldre Georg Simmel, som i sin tur var 
jämgammal med Émile Durkheim. Wicksell och Cassel stod i förbindelse  med 
den neoldassiska ekonomins förgrundsgestalter  Karl Menger, Eugen von Böhm-
Bawerk, Léon Walras, Alfred  Marshall, Irving Fischer och Vilfredo  Pareto. 

I likhet med sina internationella generationskamrater var Wicksell, Steffen  och 
Cassel upptagna av frågeställningar  rörande det moderna samhällets grundvalar. 
Och som tidiga företrädare  för  den nya socialvetenskapen brottades de alla med 
problem rörande det egna kunskapsområdets vetenskapliga legitimitet, dess insti-
tutionella gränser och förhållande  till andra kunskapsområden. Det var under 
denna tid som flera  av dagens vetenskapliga demarkationslinjer började ta form. 
I detta historiskt utdragna gränsdragningsarbete var Wicksell, Steffen  och Cassel 
aktiva genom sin delaktighet i den tidiga samhällsvetenskapens institutionalise-
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ring, professionalisering  och specialisering. Och i den meningen är det också 
rimligt att betrakta dem som viktiga förgrundsgestalter  i den moderna svenska 
samhällsvetenskapens framväxt. 

Mot den bakgrunden framstår  det som mindre märkvärdigt att Wicksell, Stef-
fen  och Cassel från  början var naturvetenskapligt skolade, och att de därifrån  för-
mådde ta steget över till den unga socialvetenskapen. Wicksell och Cassel var 
utbildade matematiker, medan Steffen  specialiserade sig inom kemin. Det bör 
dock noteras att alla tre hade en hög utbildningsnivå med någon form  av anknyt-
ning till Stockholms- och Uppsalatrakten. Alla tre var också redan tidigt utrusta-
de med ordentliga portioner självförtroende  och högt ställda ambitioner. 

När Knut Wicksell år 1869 flyttade  från  Stockholm till Uppsala var det "i 
avsikt att bli filosofie  doktor och docent samt eventuellt professor  i matematik".4 

I Uppsala studerade han under ett par år parallellt med Gösta Mittag-Leffler,  och 
de två avlade sina filosofie  kandidatexamina ungefär  samtidigt. Men medan 
Mittag-Leffler  relativt snart efter  sin examen doktorerade, blev docent och däref-
ter begav sig utomlands, drogs Wicksell in i Uppsalas blomstrande - och tidskrä-
vande - studentliv. De matematiska studierna fördröjdes  men fullföljdes  upp till 
licentiatnivå, där han år 1885 presenterade en avhandling Om beviset för  existensen 
av en rot till en algebraisk ekvation. 

Gustav Cassel följde  delvis i Wicksells fotspår.  År 1885 flyttade  Cassel från 
Stockholm till Uppsala där han studerade matematik upp till licentitatnivå. 1892 
påbörjade han en amanuenstjänst i matematik vid Stockholms högskola. Där 
blev hans viktigaste lärare Gösta Mittag-Leffler,  som då hunnit både avsluta sina 
utlandsår - avrundade med en professur  i Helsingfors  — och återvända till Stock-
holm. 1895 avlade Cassel doktorsexamen. Vitsorden från  disputationen var goda 
men räckte inte till docentur, vilket i praktiken innebar att hans framtidsutsikter 
pekade mot en tjänst som matematiklärare i någon svensk landsortsstad.5 

Gustaf  Steffen  påbörjade också sin levnadsbana i Stockholm, dock med betyd-
ligt sämre förutsättningar  än Wicksell och Cassel. Född utom äktenskapet i 
Stockholm och uppväxt under knappa ekonomiska omständigheter, hade Steffen 
turen att tidigt finna  en ekonomisk och intellektuell beskyddare i Kungl. biblio-
tekets dåvarande chef,  Gustaf  Edvard Klemming. Detta gjorde det möjligt för 
den unge Steffen  att både fullfölja  sin skolgång och resa utomlands. År 1883 fort-
satte han sina i Sverige påbörjade kemiska studier med en treårig utbildning i tys-
ka Aachen. Redan efter  två år fick  han anställning som assistent i mineralogi vid 
ett forskningsinstitut  i Berlin. Därifrån  fick  han sin huvudsakliga utkomst samti-
digt som han på sin lediga tid började verka som skriftställare  och korrespondent 
för  de liberala tidningarna Aftonbladet  och Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning 
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Det journalistiska arbetet tog efterhand  över och när han senare flyttade  till Lon-
don var det genom detta arbete han skaffade  sin försörjning. 

Även i detta sistnämnda avseende går det att finna  likheter mellan de tre bli-
vande professorerna.  Steffen,  Wicksell och Cassel hade alla en utvecklad publicis-
tisk ådra. De var flyhänta  skribenter och retoriska vältalare, de kunde göra sina 
röster offentligt  hörda och appellera till bredare folklager.  Cassel blev en av Sven-
ska Dagbladets trogna skribenter, Steffen  förmedlade  under sina utlandsår flera 
viktiga idéer till den svenska publiken och Wicksells många föredrag  väckte stän-
digt stor uppmärksamhet. Dessa förmågor  var också av stor betydelse när de 
senare tog på sig uppgiften  att akademiskt och populärt förankra  och legitimera 
den nya socialvetenskapen. 

Den viktigaste gemensamma nämnaren utgörs emellertid av Wicksells, Stef-
fens  och Cassels dokumenterade sociala intresse, vilket i slutändan var det som 
kom att få  dem att söka sig till den nya socialvetenskapens domäner. Tydligast 
framgår  detta i Steffens  fall,  där det rentav är möjligt att ganska precist datera 
hans möte med den sociala frågan.  Vid ankomsten till Aachen 1883 slogs Steffen 
av den moderna industristadens sociala paradox: 

Smuts, elände, fattigdom,  vidskepelse myllrar det af  omkring en - men sida vid sida där-
af  bländade lyx.6 

Enligt Steffens  egen utsago var det åsynen av dessa missförhållanden  som fick 
honom att allt djupare engagera sig i den sociala frågan,  och efterhand  börja stu-
dera nationalekonomi och socialistisk teori.7 Det väckta intresset förde  honom i 
kontakt med såväl det socialdemokratiska partiet som den nya katedersocialis-
tiskt vinldade socialvetenskapen vid universitetet i Berlin. Det var också dessa 
kontakter som några år senare fick  honom att fly  Bismarcks allt mer repressiva 
politik. Nyanländ till London och förenad  med sin fru  Oscara, sökte Gustaf  Stef-
fen  upp stadens socialt intresserade och radikalt sinnade kretsar, bland andra den 
ryslce anarkisten Peter Krapotkin, konstnären och socialestetikern William Mor-
ris, ekonomen Phillip H. Wicksteed samt det nygrundade sällskapet Fabian  Soci-
ety. I denna intellektuella miljö började Steffen  nära mer allvarliga tankar på en 
framtid  som sociolog. 

På ett sätt som starkt påminner om Steffens  beskrivning av Aachen skildrade 
Knut Wicksell år 1887 sina intryck av Paris. Kortfattat  och pregnant: "På ena 
sidan smuts, trasor och elände, på den andra snygghet, trevnad och välmåga".8 

Tidpunkten är ungefär  densamma. Den registrerande blicken och den förmedla-
de iakttagelsen likaså. Detta sociala seende hade Wicksell emellertid börjat upp-
öva redan under sin tid i Uppsala. Där mötte i hans tidiga litteraturläsning namn 



som Biichner, Darwin, Rydberg, Renan, Strauss, Ibsen och Bjornson. Särskilt 
stor och varaktig betydelse fick  nymalthusianisten George Drysdales anonymt 
författade  bok The  elements of  social science, vilken utkom i svensk översättning 
1878. Läsningen förde  honom i sin tur in i Robert Malthus läror och engelsk 
samhällsvetenskaplig litteratur. Dit hörde bland annat John Stuart Mills Princi-
ples of  Political Economy, som Wicksell själv översatte till svenska år 1880. Det 
sålunda utvecklade intresset för  den vetenskapliga behandlingen av sociala frågor 
tog snart överhanden från  de matematiska studierna. 

Det var också vid denna tidpunkt som Wicksell höll sitt uppmärksammade 
och tidigare omtalade föredrag  "om samhällsolyckornas viktigaste orsak och 
botemedel".9 Omgivningen delades upp i vänner och fiender.  Till kategorin kri-
tiker sällade sig bland andra den nyblivne docenten David Davidson som ansåg 
att Wicksell visade brist på nationalekonomisk bildning.10 Bland sympatisörerna 
återfanns  bland andra Gösta Mittag-Leffler,  då professor  i Helsingfors,  som skrev 
till Wicksell att han höll med honom i sak men rådde honom att resa utomlands 
ett par år med tanke på karriären: 

Skulle Du ha några planer på att övergifva  den matematiska vetenskapen och att istället 
slå Dig på de sociala vetenskaperna, skulle jag på det djupaste och i matematikens intres-
se beklaga sådant." 

Mittag-Lefflers  farhågor  skulle emellertid besannas bara några år senare — mycket 
tack vare hans systers aktiva medverkan, men även på grund av hans egna kom-
mande insatser inom Lorénska stiftelsens  styrelse, där han som bekant inträdde 
samtidigt som Davidson avgick år 1892. 

Även i Gustav Cassels fall  grundlades det sociala intresset i Uppsala. Detta 
framhålls  av Gunnar Myrdal, som mer generellt konstaterar att: "Ingen betydan-
de nationalekonom i hela världen hade fram  till tiden efter  första  världskriget 
börjat sina studier direkt i detta ämne." Men när dessa personer väl gick över till 
det vetenskapliga studiet av samhället så skedde det "nästan alltid på grund av 
deras praktiska, sociala och politiska intresse, deras världsförbättrarnit." 12 Cassel 
utgör inget undantag. I Uppsala kom han i kontakt med det sena åttiotalets ung-
domliga radikalism, vilken blomstrade i Wicksells fotspår  med studentförening-
en Verdandi och andra likasinnade sammanslutningar. Cassels engagemang för 
de sociala och politiska frågorna  gjorde att han fick  en besvärlig stämpel som 
socialist, vilken kom att följa  honom under lång tid framöver.  Liksom i Wicksells 
och Steffens  fall  är det emellertid tydligt att det var det sociala engagemanget, i 
kombination med en stark tilltro till vetenskapens förklaringskraft,  som lockade 
över Cassel till den nya socialvetenskapen. 
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Kontakter med Lorénska stiftelsen 
En annan gemensam nämnare utgörs av de upprepade kontakterna med Lorén-
ska stiftelsen.  "Avgörande för  Wicksells möjligheter till fortsatta  studier", skriver 
Torsten Gårdlund i sin biografi,  "blev det utlandsstipendium [som] han i slutet 
av åttiotalet erhöll från  den Lorénska stiftelsen".  På motsvarande sätt intygar Åke 
Lilliestam att det i Gustaf  Steffens  fall  var anslagen från  Loréns fond  som gjorde 
det möjligt för  honom att avbryta det journalistiska arbetet och för  första  gången 
på heltid ägna sig åt den nya socialvetenskapen. Och i sin "ekonomiska självbio-
grafi"  beskriver Gustav Cassel målande hur stipendiet från  Lorénska stiftelsen 
gjorde att han kunde lämna den inslagna banan som matematiklärare: "Dörrarna 
öppnades till en ny och vidare värld och till det arbete, som skulle bli mitt egent-
liga livsverk."13 Här skall skildras vari dessa kontakter närmare bestämt bestod, 
för  vilka syften  Wicksell, Steffen  och Cassel tilldelades ekonomiska medel, hur 
pengarna användes och vad detta i praktiken resulterade i. Därmed ges anledning 
att återigen uppmärksamma personkontakternas betydelse. 

Wicksells  vägar och omvägar 
Wicksell knöt flera  viktiga vänskaps-
band under tiden i Uppsala. Inom de 
studentradikala kretsarna lärde han 
känna medicinaren Hjalmar Ohrvall 
och juristen Theodor Frölander, lik-
som flera  andra personer, vilka med 
tiden kom att inta inflytelserika  sam-
hällspositioner. Det var också under 
denna tid som Viktor Lorén fick  höra 
talas om Wicksell och önskade värva 
honom till sin planerade stiftelse. 14 

Detta skedde i oktober 1885. Tid-
punkten kunde knappast ha varit bätt-
re vald för  Wicksells del. Han hade 
just lagt fram  sin licentiatuppsats i 
matematik. Redan samma månad 
reste han till London. Syftet  med resan 
är en aning oklart. Gårdlund menar 
att resan förorsakades  av en olycklig 
förälskelse. 15 Jag menar att den även Knut  Wicksell,  K Ä L L A : K U N G I . . B I B L I O I 
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kan sättas i samband med Loréns erbjudande om en framtid  som socialveten-
skaplig administratör och forskare.  Väl anländ till London ägnade Wicksell vis-
telsen åt intensiva och omfattande  socialvetenskapliga studier. Om dagarna satt 
han på British Museum och läste nationalekonomisk teoretisk litteratur, särskilt 
den ekonomiska marginalismens klassiker. På kvällarna lyssnade han till politiska 
föredrag  och deltog i diskussioner, bland annat hos det då helt nygrundade Fabi-
an Society. Som en uppmuntran i studierna fungerade  säkerligen det brev från 
Sonja Kovalevsky som Wicksell mottog i slutet av året, där Kovalevsky meddela-
de att Wicksell skulle erhålla ett stipendium för  utländska samhällsstudier."5 Det-
ta brev följdes  emellertid bara två veckor senare av Anne Charlotte Lefflers  tidi-
gare nämnda brev, där hon förklarade  att han däremot inte ansågs lämplig som 
styrelseledamot.17 Wicksell återvände till Sverige. 

Vid hemkomsten, om inte förr,  varskoddes Wicksell om de problem som upp-
stått med Loréns släktingar. De utlovade pengarna frös  inne varför  Wicksell av 
ekonomiska skäl tvingades att fortsätta  med just det som hindrat hans inval i sty-
relsen, nämligen att hålla föredrag.  Under det följande  året avverkade han en 
omfattande  föredragsturné  i Syd- och Mellansverige. Föredragen uppmärksam-
mades stort i pressen, delvis tack vare Wicksells radikala vänner inom tidnings-
världen, vilket bidrog till att locka fortsatt  stora åhörarskaror. Lorénska stiftelsens 
styrelse var däremot mindre förtjust.  I ett gemensamt tidningsuttalande tog man 
offentligt  avstånd från  "hr Wicksells senaste, onekligen ganska bedrövliga rund-
resor i landet".18 

I augusti 1887 blev det emellertid helt ldart att stipendiet skulle utdelas. I det 
kontrakt som upprättades ldargjordes att Wicksell beviljades 12 000 kronor för 
att under tre år ägna sig "åt socialvetenskapliga och särskilt nationalekonomiska 
studier - minst halva tiden i Tysldand eller Österrike". Därtill krävdes att han 
sände kvartalsvisa rapporter till styrelsen.19 Detta ovanligt generöst tilltagna sti-
pendium - vilket vida kom att överträffa  stiftelsens  övriga stipendier vad avser 
storlek, varaktighet och öppenhet - använde Wicksell till tre på varandra följan-
de resor ut i Europa, åtskilda av två sommarvistelser i Sverige. 

Den första  resan - från  augusti 1887 till juli följande  år - gick till London, 
Strassburg och Wien. I London sökte Wicksell upp George Drysdale, Charles 
Bradlaugh, Annie Besant, Karl Kautsky och var på nya möten i Fabian  Society. I 
Strassburg skrev han in sig vid universitet och följde  Lujo Brentanos och G.F. 
Knapps historiskt orienterade nationalekonomiska föreläsningar.  I Wien kontak-
tade han den österrikiske marginalismens förgrundsgestalt  Karl Menger. Wick-
sells utbyte av resan så långt var emellertid magert. I breven hem till Öhrvall 
beldagade han sig över den tyska historiskt inriktade nationalekonomin, vilken 
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föga  imponerade på den teoretiskt lagde Wicksell.20 Man får  också anta att 
resrutten skulle ha tagit andra riktningar om det inte vore för  Lorénska stiftelsens 
kontraktsvillkor.21 Mot bakgrund av denna otillfredsställelse  förklarade  han sig 
villig att uppge det lorénska stipendiet till förmån  för  en plats som föreläsare  i 
nationalekonomi vid Stockholms högskola. Men som nämnts ångrade han sig 
kort därpå och drog tillbaka sin ansökan, varpå den utlysta tjänsten tillföll  Johan 
Leffler. 22 När det första  utlandsåret led mot sitt slut begav sig Wicksell av hemåt. 
På vägen stannade han till i Köpenhamn, där han råkade "en hel del intressant 
folk  — finskt,  svenskt, norskt och danskt", däribland Strindberg, Brändes och sin 
blivande fru,  en norsk lärarinna vid namn Anna Bugge.23 

Den andra resan ägnades mer stationära studier, förlagda  till Berlin. Där slog 
han sig ned i den statistiska centralbyråns läsrum och fördjupade  sig i befolk-
ningsfrågan  samtidigt som han under hösten och våren följde  Adolf  Wagners 
katedersocialistiskt präglade nationalekonomiska föreläsningar.  Av dessa var han 
måttligt intresserad. Mer givande fann  han då Eugen von Böhm-Bawerks bok 
Positive Theorie  des Kapitales,  vilken beskrevs "som en uppenbarelse" i teoretiskt 
avseende och som en positiv kontrast till Wagners föreläsningar. 24 Tillbaka i 
Stockholm höll han i mars 1889 den tidigare nämnda föreläsningsserien  i Arbeta-
reföreningens  lokaler om "Värde, kapital och ränta enligt nyare nationalekono-
miska teorier".2' 

Den tredje och sista utlandsvistelsen förlades  huvudsakligen till Paris. Dit reste 
Knut Wicksell tillsammans med Anna Bugge sedan de två ingått ett radikalt 
äktenskap i Ibsens anda utan vigsel men under utväxlande av kontrakt om barn-
försörjning  och arvsförhållanden.  I Paris följde  Knut Wicksell Leroy-Beaulieus 
föreläsningar  i allmän nationalekonomi samtidigt som han fördjupade  sig i 
Jevons pristeori och Böhm-Bawerks kapitalteori. Under tiden publicerade han 
sina två första  vetenskapliga uppsatser, den första  översattes av Anna för  norska 
Ny Jord,  den andra infördes  i Albert Schäffles  Zeitschrift  fiir  die gesamten Staats-
ivissenschaften.  I augusti 1890 reste paret Wicksell tillbaka till Stockholm där de, 
nu när de tre nomadåren var till ända, flyttade  in i en tvåa på Engelbrektsgatan. 

Wicksells kontakt med Lorénska stiftelsen  avbröts emellertid inte i och med 
att resestipendiet var förbrukat.  Tvärtom. Wicksell hade nu breddat och fördju-
pat sina kunskaper, och därmed på allvar börjat tänka sig en framtid  som social-
vetenskapsman. För detta krävdes emellertid ytterligare meritering och i det sam-
manhanget utgjorde Lorénska stiftelsen  en av fa  tänkbara finansieringskällor. 
Villkoren försämrades  dock drastiskt. Med mindre och kortvarigare stipendier 
blev den ekonomiska tillvaron betydligt osäkrare. Wicksell började sammanställa 
sina internationellt baserade lärdomar. Stiftelsen  visade sig emellertid trogen 
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Wicksell i form  av upprepade stöd. Hösten 1893 var arbetet färdigt.  Då utkom 
Wicksells fyrahundrasidiga  Uber  Wert,  Kapital  und Rente nach den neueren natio-
nalökonomischen Theorien  på Gustav Fischers förlag  i Jena. Boken fick  internatio-
nellt genomslag och förde  fram  Wicksell som en framstående  marginalistisk teo-
retiker.2,6 

Den vetenskapliga framgången  löste dock inte i sig de ekonomiska problemen. 
Men sedan Karl Staaff  talat sig varm å sin väns vägnar hos Lorénska stiftelsen 
beslutades om nytt understöd till Wicksell för  forskning  inom finansteorin.  Med 
de förbättrade  utsikterna kunde Knut, Anna och deras två barn på våren 1894 
flytta  till Djursholm, där det var både lugnt och nära till vännerna. Wicksell 
skrev flitigt  på skatteboken, Johan Leffler  läste färdiga  avsnitt. Ett sådant avsnitt 
använde Wicksell i maj 1895 när han avlade licentiatexamen i nationalekonomi 
med finansvetenskap  vid Uppsala universitet för  David Davidson. Senare på hös-
ten fick  han ett nytt lorénskt anslag; till det första  på 2 000 kronor kom nu ytter-
ligare 2 000 kronor. Tillskottet räckte en bit in på det nya året. Därefter  tilldela-
des han 3 000 kronor till.27 Wicksell började se ljusningar även i det allmänpoli-
tiska klimatet. Till Öhrvall skrev han: "Då skola vi passa på och kapa åt oss varsin 
professorsstol." 2,8 

Wicksells väg till professuren  blev emellertid lång. Det akademiska landska-
pets utformning  tvingade honom att ta omvägen över en juridikutbildning, trots 
upprepade försök  att finna  genvägar. Grundproblemet låg i att nationalekono-
min vid de svenska universiteten sorterade under juridisk fakultet  (till skillnad 
från  många utländska universitet där nationalekonomin tillhörde de filosofiska 
fakulteterna).  Wicksell saknade juridisk utbildning. På hösten 1895 begärde han 
därför  dispens hos Kungl Maj:t att fa  söka en nationalekonomisk docentur vid 
någon av de humanistiska fakulteterna.  Sedan detta visat sig omöjligt vände sig 
Anna Bugge-Wicksell, som nu börjat handha de praktiska sidorna av makens 
akademiska strävanden, till Stockholms högskola, där nationalekonomisk under-
visning bedrivits (med Lorénska stiftelsens  understöd) utan att någon juridisk 
fakultet  inrättats. Särskilt riktade hon sina förhoppningar  mot de två fonder  med 
nationalekonomisk inriktning som ännu inte aktiverats vid Högskolan. Ärendet 
togs upp i högskolestyrelsen. Men där stoppades det av Gustaf  Retzius, som till-
sammans med sin fru  Anna Hierta varit med om att inrätta den ena fonden,  Lars 
Hiertas professur.  Enligt Wilhelm Odelberg, som skrivit om Stiftelsen  Lars Hier-
tas Minne, försökte  paret Hierta-Retzius i det längsta förhindra  att professuren 
besattes "med någon för  dem förhatlig  person som Knut Wicksell".29 Den natio-
nalekonomiska undervisningen vid Högskolan, som tidigare redogjorts för,  var 
då nedlagd sedan 1894, men skulle återupptas 1899. Att denna verksamhet lades 
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ned vid samma tid som Wicksell blivit kompetent för  tjänsten var troligen ingen 
tillfällighet,  menar Gårdlund, lika litet som att den återupptogs när Wicksell 
slutligen fick  en docentur på annat håll!30 

Det gick inte med mindre än att Wicksell avlade en fullständig  juridisk exa-
men. I början av hösten 1897 flyttade  Knut Wicksell, som då var 45 år, med 
familjen  till Uppsala. Den normala studietiden var fyra  år; Wicksell blev färdig 
redan i april 1899, det vill säga efter  ett och ett halvt år. Under studietiden fick 
han låna pengar av Theodor Frölander, som då blivit direktör inom Stockholms 
Enskilda Bank. Några veckor senare kallades Wicksell till docent i nationaleko-
nomi med finansrätt  vid Uppsala universitet. 

Efter  detta gick det lättare. Förhoppningarna riktades härnäst mot G.K. 
Hamiltons professur  i Lund, vilken nu skulle delas upp i två. Efter  påtryckningar 
från  en falang  inom fakulteten  med Alfred  Winroth i spetsen förordnades  vid 
årsskiftet  1900 Wicksell till docent i Lund. Den 1 november 1901 tillträdde Wick-
sell formellt  den nya professuren  i nationalekonomi och finansrätt  vid Lunds 
universitet.31 

Steffens  upprepade ansträngningar 

Gustaf  Steffen  fick  kännedom om Lorénska 
stiftelsen  första  gången redan i februari  1886. 
Möjligen skedde detta genom August 
Strindberg. Steffen,  som då var bosatt i Ber-
lin, hade kontaktat den svenske författaren 
med motiveringen att han i honom såg en 
blivande "sociolog och praktisk politiker".32 

Tillsammans med Strindberg planerade den 
då 22-årige Steffen  den tidigare nämnda 
kartläggningsresan till Frankrike. I samband 
därmed diskuterades Lorénska stiftelsen 
som en tänkbar finansieringskälla. 33 Vid 
samma tid hade Steffen  därtill på egen hand 
inlämnat en ansökan till Lorénska styrelsen 
"om ett understöd till bedrifvande  af  natio-
nalekonomiska och socialpolitiska studi-
er."34 Några bidrag från  stiftelsen  delades 
emellertid inte ut, varken till Strindberg eller Steffen,  av det enkla skälet att stif-
telsen ännu inte börjat verka på grund av den hindrande rättegångstvisten. Den 
franska  resan blev däremot av, även om den blev kortvarig för  Steffens  del. De två 
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viljorna hamnade snart i luven på varann, varvid Steffen  blev avkastad på bangår-
den i Nimes med 100 francs  för  hemresan till Berlin.35 

Så fort  Lorénska stiftelsens  verksamhet kommit igång skickade Steffen  in en 
ny ansökan. Han hade nu flyttat  till London, varifrån  han i september 1887 bad 
om "understöd för  socialpolitiska studier i England".36 Något svar hördes inte av, 
varvid Steffen  bittert ldagade: "Medan höt gror (hos Loréns) kan kon dö".37 Vid 
denna tid lärde han emellertid känna Knut Wicksell, som då fått  sitt stipendium 
och påbörjat detta med en resa till London.38 Bekantskapen kom att få  stor prak-
tisk och strategisk betydelse för  utlandssvensken Steffen,  eftersom  Wicksell kun-
de förmedla  viktiga erfarenheter  från  sina kontakter med Lorénska stiftelsen. 
Möjligen var detta ett skäl till att Steffen  lyckades bättre vid sitt tredje försök.  I 
oktober 1890 meddelade Johan Leffler  att Steffen  tilldelats uppdraget "att utarbe-
ta en redogörelse för  de engelska fackföreningarnas  förbättrande  inflytande  på 
sina medlemmars 'Standard of  life"'. 39 Av betydelse för  stiftelsens  beslut var 
säkerligen även de tungt vägande referenser  som Steffen  kunde visa upp: Kungl. 
bibliotekets dåvarande chef  Gustaf  Edvard Klemming, Aftonbladets  ägare och 
Axel Keys nära kollega Gustaf  Retzius, den berömde anarkisten Peter Krapotkin, 
styrelsesuppleanten Ellen Key samt den tyske socialdemokraten Georg von Voll-
mar, som var gift  med Anne Charlotte Lefflers  nära väninna Julia Kjellberg.40 

Den fortlöpande  korrespondensen med Lorénska stiftelsen  skedde därefter  med 
Johan Leffler,  med vilken Steffen  delade viktiga katedersocialistiska erfarenheter. 

Anslaget från  Lorénska stiftelsen  gjorde det möjligt för  Steffen  att fördjupa  sig 
och meritera sig inom den nya socialvetenskapen. Uppdraget sysselsatte Steffen 
under hela 1890-talet. Det vidgades och ändrade delvis riktning under periodens 
gång. Till slut resulterade det i tre större arbeten. De två första  publicerades som 
nummer 11 respektive 16 i stiftelsens  skriftserie  under den gemensamma titeln 
Studier över lönsystemets historia i England  (1895 och 1899), medan det tredje arbe-
tet, vilket utgjorde en fortsättning  och afslutning"  på de två första,  utgavs på 
Bonniers förlag  år 1900 under titeln Lönarbetaren och samhället41 De tre under-
sökningarna kan visserligen betecknas som nationalekonomiska till sin karaktär. 
Men samtidigt är det viktigt att understryka den påtagliga överlappningen av 
Steffens  nationalekonomiska och sociologiska verksamheter.42 Det var också 
med Lönsystemets historia som Steffen  skulle skaffa  de nödvändiga formella  meri-
terna till professuren  i nationalekonomi och sociologi vid Göteborgs högskola. 

Från 1890-talets mitt började Steffen  att tydligare orientera sitt arbete i socio-
logisk riktning. När författaren  Viktor Rydberg gick bort år 1895 föreslog  Steffen 
för  Henrik Hedlund, redaktören för  Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning,  att 
man till Rydbergs ära borde inrätta en professur  i sociologi, med tanke på att han 
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var en av dessa personer som förmådde  se "den allmänna sociologiska bakgrun-
den bakom de [...] kulturhistoriska spörsmålen".43 Året därpå presenterade Stef-
fen  för  första  gången sin syn på sociologin inför  en större publik. Detta skedde 
med uppsatsen "Några tankar om sociologien", vilken tidstypiskt nog ingick i 
den skönlitterärt vinklade skriften  Vintergatan.  Samling af  texter på vers och prosa 
(1896). Från Lorénska stiftelsens  styrelse ansökte Steffen  om förnyade  medel för 
"att gifva  afrundning,  symmetri och sträng vetenskaplig sammanhållning åt de 
teoretiska och historiska studier, som jag enligt en långsamt mognande plan 
bedrifvit  på sociologiens område under alla de senaste tio åren." Detta, förklara-
de han vidare, "kan bäst ske i samband med fulländningen  af  mitt arbete för 
Lorénska stiftelsen,  därigenom att jag ger detta en mer omfattande  sociologisk 
karaktär med bidrag till så väl sociologisk teori och historia, istället för  den mer 
begränsade ekonomiska uppfattning,  som allra först  var i ögonsikte."44 

År 1897, efter  fyra  år i Tysldand och tio år i England, flyttade  Gustaf  och Osca-
ra Steffen  till Florens. Siktet var inställt på en framtid  som sociolog i Sverige. Pro-
blemet var att det saknades några egentliga befattningar  i ämnet. Steffen  gick 
strategiskt till väga och riktade sina framstötar  mot de två relativt nya högskolor-
na i Stockholm respektive Göteborg. Till skillnad från  de mer traditionstyngda 
universiteten i Uppsala och Lund befann  sig de båda högskolorna i en expan-
sionsfas  där sannolikheten var större för  att det skulle skapas utrymme för  ett 
nytt ämne som sociologi. I Stockholms högskola hade Steffen  viss insyn genom 
sina kontakter med Lorénska stiftelsen.  I ett långt brev till den lorénske styrelse-
ledamoten och förre  rektorn vid Högskolan, Gösta Mittag-Leffler,  förklarade 
Steffen  att han hade funderat  på hur han bäst skulle ordna sina "studier och soci-
alvetenskapliga arbeten under den närmaste tiden för  att med utsikt till framgång 
kunna söka en nationalekonomisk eller (hälst) sociologisk lärarebefattning  vid 
Stockholms högskola, då en dylik någon gång blir anslagen ledig". För stunden 
handlade det emellertid om att fa  ihop ekonomiska medel för  några års utlands-
studier, förklarade  Steffen,  "som skola, det kan jag redan nu utan förhäfvelse 
hoppas, göra mig till en känd fackman  på det socialvetenskapliga området" 4 5 

Mittag-Leffler  vidareförmedlade  i sin tur brevet till Axel Key, och bifogade  ett 
följebrev  där han föreslog  att stiftelsen  borde ta ett ordentligt grävtag i fondens 
sinande kista: "Vi kunna väl knappast bättre använda de medel vi ha qvar".40 

Kort tid senare meddelade Johan Leffler  att Steffen  beviljats 1500 kronor "såsom 
bidrag till afslutandet  af  Edra akademiska studier i Tyskland".47 Därigenom blev 
det ekonomiskt möjligt för  Steffen  att vetenskapligt meritera sig. Någon sociolo-
gisk befattning  vid Stockholms högskola kom emellertid inte till stånd. Istället 
blev det vid Göteborgs högskola som professuren  till slut inrättades. 
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Även i detta fall  var Steffen  själv aktiv. Han kontaktade sina inflytelserika  vän-
ner Henrik Hedlund och Karl Warburg. Båda satt i ledningen för  Göteborgs Han-
dels- och Sjöfartstidning,  den senare var även professor  i litteraturhistoria vid 
Göteborgs högskola. Warburg och Hedlund bearbetade i sin tur professorerna  på 
högskolan samt grosshandlaren August Röhss, vars bror just avlidit och efterläm-
nat en stor förmögenhet,  medan Steffen  såg till att skaffa  sig den nödvändiga for-
mella kompetensen. Efter  två års studier hos nationalekonomerna Lujo Brentano 
i Miinchen och Richard Ehrenberg i Rostock kunde Steffen  i augusti 1902 disser-
tera på ett 51 sidor tunt särtryck av den tyska upplagan av Lönsystemets historia. 
Under tiden lyckades Hedlund och Warburg övertala Röhss att donera medel till 
en professur  i "nationalekonomi och sociologi". Till sakkunniga utsågs tre natio-
nalekonomer, varav två med lorénsk anknytning, Johan Leffler  och David 
Davidson; den tredje sakkunnige var Harald Westergaard, professor  vid Köpen-
hamns universitet. Med deras utlåtanden som underlag var den röda mattan 
utrullad för  Gustaf  Steffen.  1902 förordnades  han den nyinrättade och personligt 
utformade  röhsska professuren  i nationalekonomi och sociologi. Året därpå, 
1903, utnämndes han till ordinarie innehavare av tjänsten.4® 

Cassels andra karriär 
När Gustav Cassel hade erövrat sin dok-
torsgrad i matematik och ställts inför  den 
framtida  lärarbanan, först  då - vid 32 års 
ålder, med fru,  två barn och villa i Djurs-
holm - väcktes hans mer allvarliga ambi-
tioner att länka över sin matematiska 
bildning på det sociala området. "Frågan 
var blott", skriver Cassel i sin självbiogra-
fi,  "varifrån  jag skulle få  medel till nya 
studieår."49 Gösta Mittag-Lefflers  roll i 
detta sammanhang är troligen svår att 
underskatta. I sin dubbla egenskap av sty-
relseledamot i Lorénska stiftelsen  och 
Cassels forne  matematiklärare hjälpte han 
Cassel på alla vis. Ingrid Giöbel-Lilja, som 
skrivit Cassels biografi,  är entydig på den-
na punkt; det var tack vare Mittag-Leffler 
som Cassel fick  Lorénska stiftelsens  sti-
pendium.50 
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Sedan Gustav Cassel väl bytt bana gick det snabbt. Först mottog Cassel ett 
anslag på i ooo kronor för  att utarbeta ett mindre skatteteoretiskt arbete. I 
november 1897 lämnade han in en ny ansökan där han anhöll "om ett utrikes 
resestipendium för  en tid af  två år att utgå med fyra  tusen kronor om året". Syftet 
var "att vid något eller några af  Tysklands och Österrikes universitet idka natio-
nalekonomiska studier för  att sättas i stånd dels att utarbeta en kritisk behandling 
af  de matematiska metoderna inom nationalekonomin, dels att lämna positiva 
bidrag till utredandet [af]  denna vetenskaps mera fundamentala  delar."51 Ansö-
kan beviljades, men bara för  ett års utlandsstudier.52 

I maj 1898 packade Cassel sina väskor. Första halvåret tillbringade han i 
Tiibingen där han studerade nationalekonomi och finansvetenskap.  Det andra 
halvåret vistades han i Berlin där han deltog i Gustav Schmollers och Adolf  Wag-
ners seminarier. Under tiden ombesörjde Mittag-Leffler  så att stödet förlängdes. 
I maj 1899 beslutade Lorénska stiftelsens  styrelse tilldela Cassel nya medel, först 
1 000 kronor att utdelas direkt och sedan ytterligare medel när en utlovad 
avhandling kommit styrelsen tillhanda.53 Cassel kunde därmed fortsätta  sin resa 
till Göttingen. Samma år publicerades den nämnda avhandlingen, "Grundriss 
einer elementaren Preislehre", i Schäffles  Zeitschrift  fur  die gesamten Staatswissen-
schaften.  Med den gjorde sig Cassel känd som en neoklassisk ekonom, och det 
med ovanlig snabbhet.54 

Under somrarna 1901 och 1902 genomförde  Cassel två nya studieresor, denna 
gång till England. Den första  resan varade fyra  månader. För denna mottog han 
x 500 kronor av Lorénska stiftelsen.  Han besökte Alfred  Marshall i Cambridge 
samt Sidney och Beatrice Webb i London. Särskilt det sistnämnda mötet gjorde 
intryck på Cassel eftersom  han tidigare med stor behållning studerat makarna 
Webbs Industrial  Democracy (1897). Vid den andra englandsvistelsen sommaren 
1902 återbesökte han paret Webb och Fabian  Society. Dessutom besökte makarna 
Cassel nu även Peter Krapotkin, till vilken de fatt  ett introduktionsbrev av Johan-
na Cassels lärarinna och väninna Ellen Key. Krapotkin ansåg emellertid att 
Webbs socialpolitiska idéer hade alldeles för  mycket statssocialism efter  tyskt 
mönster över sig. Gustav som var positiv till Webbs imponerades i sin tur föga  av 
Krapotkin, medan Johanna fann  Krapotkin desto mer tilltalande. På sensomma-
ren 1902 återvände paret till Sverige.55 Under hela denna period - från  vårtermi-
nen 1901 och tre terminer framåt  - föreläste  Gustav Cassel i nationalekonomi 
och finansvetenskap  vid Köpenhamns universitet, med stipendieunderstöd från 
Akademiska konsistoriet. 

Redan vid denna tid hade Cassel börjat söka de fåtaliga  tjänster som utlysts i 
ämnet i Sverige. Vid tillsättandet av professuren  i Lund utgjordes således Wick-
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sells främste  konkurrent av Cassel. Även Steffens  namn var aktuellt ett tag. Men i 
slutändan kvarstod enbart Wicksell och den femton  år yngre Cassel. Utgången var 
emellertid mer eller mindre given eftersom  Cassel saknade just det som Wicksell 
så mödosamt tillägnat sig, nämligen juridisk kompetens. Två av de sakkunniga, 
G.K. Hamilton och David Davidson, placerade Wicksell främst.  Mer uppseen-
deväckande var att den tredje sakkunnige, statistikprofessorn  V. Falbe-Hansen, 
lade sin röst på Cassel. Även i detta fall  är det emellertid viktigt att peka på de 
personliga kontakternas eventuella inverkan, eftersom  Cassel och Falbe-Hansen 
under denna period var kollegor vid Köpenhamns universitet.56 

När professuren  i Göteborg inrättades var Cassel aktuell även för  denna. 
Donationsskrivelsen var emellertid medvetet utformad  — mot nationalekonomi 
och sociologi — för  att utestänga Steffens  presumtive medtävlare. Ett skäl för  det-
ta var att Cassel - felaktigt  — ansågs mer socialistisk än Steffen. 57 Av samma skäl 
försökte  Gustaf  och Anna Retzius in i det längsta förhindra  att den instiftade 
professuren  i Lars Hiertas namn bekläddes av Cassel.58 Wicksell hade avvärjts på 
samma grunder. Men efterhand  byggde Cassel upp en sådan kompetens att det 
var svårt att hålla honom borta. Och paret Retzius fick  mindre att säga till om, 
samtidigt som Cassels konkurrenter fick  tjänster på annat håll. Hösten 1902 blev 
Cassel den förste  innehavaren av C.C. Söderströms docentur i nationalekonomi 
vid Stockholms högskola. När Cassel väl tilldelats stipendiet fick  han enligt 
donationsskrivelsen inte behålla det längre än fem  år. Inom två år öppnades där-
för  för  första  gången nästa kassakista: Lars Hiertas professur. 59 

Styrelseinterna stridigheter 
De omfattande  och upprepade stöden till Wicksell, Steffen  och Cassel kan ge 
intryck av att Lorénska stiftelsens  styrelse enigt slöt upp bakom de tre blivande 
professorerna.  Så var emellertid inte fallet.  I själva verket var alla tre stipendiater 
kontroversiella, enligt vissa styrelseledamöter, samtidigt som de stöddes av andra 
ledamöter. De formellt  "eniga" besluten föregicks  med andra ord av styrelseinter-
na motsättningar och ibland "bestämda protester". Sammantagna uppvisar de tre 
fallen,  som vi nu skall se, ett ganska bestämt mönster, rörande sympatiernas och 
protesternas fördelning,  vilket i sin tur kastar ljus över styrelsens sammansätt-
ning, arbetssätt och beslutsfattande. 

I Knut Wicksells fall  utgjordes en tydlig vattendelare av den nämnda föredrags-
turnén, på vilken Lorénska styrelsen reagerade med ett offentligt  avståndstagan-
de. I sitt tidningsuttalande förklarade  styrelsen att man inte skulle ha antagit 
Wicksell som stipendiat under rådande omständigheter, om man haft  fria  hän-
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der.60 Detta gjorde Wicksell, som ännu inre fått  del av pengarna, orolig. Men 
han förldarade  sig också, med tanke på styrelsens misstroende, "frestad  att gifva 
det hela på båten".61 Ganska snart framkom  emellertid att Anne Charlotte Leff-
ler och Sonja Kovalevsky inte varit inblandade i skrivelsen. Att David Davidson, 
som tidigare visat sin ovilja inför  Wicksells uppmärksammade föredrag  i Uppsa-
la, och Johan Leffler  stod bakom uttalandet gjorde Wicksell mindre förvånad. 
"Det enda som gjort mig verldigt ledsen", förldarade  han för  Anne Charlotte, 
"var att prof.  Key (som jag för  öfrigt  ej känner, men hört beskrifvas  som en man 
af  liberala åsigter) haft  del i skrifvelsen." 62 Wicksell var därför  på sin vakt i den 
fortsatta  förbindelsen  med styrelsen. Han drev själv på så att den muntliga över-
enskommelsen formaliserades  i ett skriftligt  stipendiekontrakt, och fortsättnings-
vis valde han att sända sina kvartalsvisa rapporter till Anne Charlotte Leffler. 63 

Hans förhållande  till Axel Key, David Davidson och Johan Leffler  förblev  också 
länge kyligt. 

Tydlig är också uppdelningen mellan förespråkare  och motståndare i Gustav 
Cassels fall.  När Cassels första  större ansökan presenterades inför  styrelsen väckte 
den, enligt hans egen utsago, stort motstånd: 

Styrelsens majoritet, till vilken bland andra hörde Hugo Erik Gustav Hamilton, fann  det 
äventyrligt att anslå stiftelsens  medel till en person, som icke ådagalagt någon kompetens 
på det ekonomiska området. Dr. Johan Leffler,  som skötte stiftelsens  bibliotek, upptän-
des av en fullkomlig  ilska över planen. Emellertid lyckades Mittag-Leffler  med sin utom-
ordentliga energi och med stöd av den vidsynte vetenskapsmannen och förkämpen  för 
svensk odling, Axel Key, driva igenom sitt förslag. 64 

Troligen övervanns den femte  styrelseledamoten, Carl Montan, på Mittag-Leff-
lers och Keys sida. Det tvååriga stipendiet beviljades till hälften,  varefter  erfordra-
des en ny ansökan. När det var dags att söka förlängning  kunde emellertid inte 
Mittag-Leffler  närvara vid det beslutande mötet. Resultatet blev därefter.  Johan 
Leffler  meddelade Mittag-Leffler  att "fondens  härvarande fyra  ledamöter ha 
enhälligt beslutat" att enbart tilldela Cassel i ooo kronor istället för  den fyrdubb-
la summan. Särskilt talande är emellertid Lefflers  åtföljande  kommentar: 

[F]ör egen del måste jag bekänna att mitt omdöme om hvad C.jassel] hittills presterat på 
nationalekonomiskt område kan sammanfattas  i ordstäfvet  "Viel Geschrei und wenig 
Wolle"! Och jag vet att mer än en har samma uppfattning  - men det är ju möjligt att hos 
C.  "upptuktelsen går öfver  naturen", så att hans kommande arbeten blifva  gedignare. 
Men nog är ett så starkt själfförtroende  som hans farligt  för  en vetenskapsman!6' 

Lika avslöjande är emellertid att Mittag-Leffler  i sin tur genast vidareförmedlade 
det fattade  styrelsebeslutet till Cassel och underrättade honom om ställningarna: 



Jag meddelar under begäran om doctorns fullständiga  diskretion J. L.[effler]s  yttrande. 
Det kan ju alltid vara nyttigt veta, huru landet ligger. Vi fa  ej glömma att Johan L. och 
Montan och Hamilton alla tre anse sig vara högst betydande nationalekonomer. Doc-
torns ansökan var kanske i betraktande häraf  litet oförsigtigt  skrifven.  Men vi få  söka 
reparera saken nästa gång. Vi skola då tillsammans söka få  ihop en ansökan som passar.66 

Med denna typ av insider-information  från  "Doctorns gamle vän och lärare" 
lyckades det Cassel, det uppenbara motståndet till trots, att även fortsättningsvis 
ordna fram  de medel som krävdes. Utan Mittag-Leffler  hade detta knappast varit 
möjligt. När Cassel skulle ansöka om medel till den nämnda englandsresan, för-
klarade Mittag-Leffler  hur han skulle gå till väga: "Skrif  artigt och tacksamt och 
smickrande till Johan L . " 6 7 Leffler  svarade emellertid att Cassel skulle förbereda 
sig på avslag, "enär Lorénska Stiftelsens  medel numera äro mycket knappa".68 

Stöd för  den uppfattningen  skaffade  Leffler  inför  det beslutande styrelsemötet 
genom ett hembesök hos den svårt sjuke Axel Key, som skrev på ett missiv där 
avslag påyrkades. När detta kom till Mittag-Lefflers  kännedom, kort före  mötet, 
sökte även han upp Key och övertalade honom att däremot gå med på ett mindre 
anslag - i 500 kronor. Så blev beslutet. Mittag-Leffler  skrev till Cassel och bekla-
gade att han ej lyckats utverka det ursprungliga beloppet: "Vi hade efter  min tan-
ke icke bättre kunnat använda våra återstående medel."69 

I Gustaf  Steffens  fall  är allianserna och konfliktlinjerna  inte riktigt lika tydliga. 
Någon stark bundsförvant  inom styrelsen, likt Mittag-Leffler  i Cassels fall,  hade 
inte Steffen.  Å andra sidan var han inte motarbetad på samma sätt. Men trots det 
passar hans fall  ganska väl in i samma mönster som Wicksell och Cassel, främst 
med avseende på Johan Lefflers  roll i sammanhanget. Leffler  intog en central 
position i egenskap av stiftelsens  sekreterare. I praktiken verkade han även som 
kassör. Det var han som handhade det pekuniära och stod för  merparten av de 
löpande kontakterna med stipendiaterna. Så även i Steffens  fall.  Det var till Leff-
ler som Steffen  skickade sina färdigskrivna  utkast och det var från  honom han 
fick  höra berömmande synpunkter och motta besked om förlängda  arbetsstipen-
dier. Det var också Leffler  som förmedlade  de riktlinjer som Steffen  hade att för-
hålla sig till.70 Så långt förflöt  kommunikationen smärtfritt. 

Steffens  viktigaste informationskanal  utgjordes dock av Wicksell. Genom 
honom fick  han under årens lopp åtskilliga råd och rekommendationer rörande 
kontakterna med såväl Lorénska stiftelsen  som universitetsvärlden. Med honom 
diskuterade Steffen  viktiga praktiska frågor  som: Hur mycket och för  vad är det 
rimligt att ansöka om medel från  Loréns fond?  Är det strategiskt att rikta in sig 
på utländsk förlagsutgivning?  Hur går man konkret tillväga för  att söka en pro-
fessur?  I detta informella  erfarenhetsutbyte  var dessutom Anna Bugge-Wicksell 
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och Oscara Steffen  tydligt närvarande. Båda framstår  som ett slags rådgivare och 
strateger när det gällde att planera sina mäns akademiska karriärer, vilket bland 
annat framgår  av korrespondensen där de fyra  rösterna bokstavligen varvas med 
varandra.71 

Sålunda var det via paret Wicksell som Steffen  blev varse det växande missnöj-
et inom Lorénska stiftelsens  styrelse. Skälet var att Steffen  önskade vidga det 
nationalekonomiska undersökningsarbetet i sociologisk riktning. Men detta ut-
talades aldrig explicit av Leffler,  som istället hänvisade än till styrelsens andra göro-
mål, än till stiftelsens  sinande kassa.72,1 ett brev till Wicksell försökte  Leffler  dock 
spela ut de två stipendiaterna mot varann: 

Härvid vill jag meddela dig att från  G.F. Steffen  inkommit en ny ansökan om anslag från 
Lorénska fonden.  Det vore därför  bra om du komme med din ansökan in ganska snart. 
Jag kommer - af  flera  skäl - att motsätta mig anslag till Steffen  och förmodar  att de andra 
styrelseledamöterna (utom möjligen Mittag-Lr) äro af  min åsigt att det är bättre under-
stödja nationalekonomiska arbeten än den "sociologi" herr Steffen  säger sig hafva  i gör-
ningen. Emellertid vore bra att fa  fördraga  din ansökan samtidigt med Steffens;  det skul-
le bestämdt öka dina chanser.73 

På detta drag kontrade emellertid Wicksell med att skriva till både Leffler  och 
Mittag-Leffler.  Samtidigt informerades  Steffen  av Anna Bugge-Wicksell "att Joh. 
Leffler  för  sin del icke var välvilligt stämd mot densamma [Steffens  ansökan]. 
Han menade det var bättre att endast understödja nationalekonomi och ej bry 
sig om sociologi." Knut Wicksell å sin sida framhöll  i sina brev att Steffen  borde 
få  allt tänkbart stöd i sina strävanden, med motiveringen att sociologin nu var på 
stark frammarsch  ute i Europa, men starkt tillbakasatt i Sverige. Mittag-Leffler 
bad han därtill, ifall  "det ser ut som om majoriteten i styrelsen skulle vilja rösta 
för  afslag,  då skall yrka på att ärendet uppskjutes".74 

Att Steffen  vände sig till just Mittag-Leffler  för  att diskutera sina akademiska 
framtidsplaner  var således välmotiverat. Och Mittag-Leffler  i sin tur övertygade 
Axel Key, att stiftelsen  "skulle göra väl uti att hjelpa både Steffen  och Wicksell."75 

Så blev också fallet,  som bekant. Steffen  tilldelades de nödvändiga medlen så att 
han efter  sekelskiftet  kunde beldäda den nyinrättade professuren  i nationaleko-
nomi och sociologi. 

Knut Wicksells, Gustav Cassels och Gustaf  Steffens  fall  visar alla på viktiga 
styrelseinterna stridigheter. Dessa blir emellertid tydliga först  när man betraktar 
den informella  korresponden. Formellt sett sköttes det hela relativt diplomatiskt. 
Men bakom kulisserna drog de enskilda styrelseledamöterna ibland i motsatta 
riktningar - även om dragkampen i slutändan resulterade i ett "enigt" styrelsebe-
slut. I detta förhandlingsspel  framträder  också Lorénska stiftelsens  makt och sty-
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rande roll med osedvanlig pregnans. I Steffens  fall  är det tydligt att samarbetet 
med Lorénska stiftelsens  styrelse fungerade  till ömsesidig belåtenhet så länge han 
följde  stiftelsens  riktlinjer. Men när han på eget bevåg utvecldade sina intressen i 
en annan riktning uppstod komplikationer. Hypotetiskt kan man därför  förestäl-
la sig att de senare anslagen hade uteblivit om det inte vore för  Mittag-Lefflers 
och Keys stöd. 

Sammantagna antyder de tre fallen  även ett mer generellt mönster med avse-
ende på sympatiernas fördelning  bland Lorénska stiftelsens  styrelseledamöter. I 
detta avseende är det viktigt att betona förändringen  över tid. År 1892 byttes sto-
ra delar av styrelsen ut. Anne Charlotte Leffler,  Sonja Kovalevsky och David 
Davidson (och Ellen Key som suppleant) försvann.  In kom Hugo Hamilton, 
Carl Montan och Gösta Mittag-Leffler.  Därmed försvann  i ett slag de ledamöter 
som stöttat Wicksell. Å andra sidan är det tydligt att Mittag-Leffler  verkade som 
en positiv motkraft  i detta fall  - tillsammans med Axel Key, som vanns över på 
Mittag-Lefflers  sida. För Wicksell berättade Mittag-Leffler  således: 

Jag skall efter  förmåga  söka tillgodose så väl Dina som Steffens  intressen, hvilka jag tror 
båda vara vetenskapens. Jag tar för  afgjordt,  att jag också har Key på min sida. Huru 
Hamilton och Montan komma att ställa sig vet jag dock ej. Kan Du, vore skäl söka 
påverka den sistnämnde, då följer  nog den förstnämnde  med. Betrakta dessa råd som helt 
och hållet konfidentiella. 7'' 

Lika genomgående som Mittag-Lefflers  - och därmed Keys - stöd i de tre fallen 
var emellertid Johan Lefflers  motstånd. Mittag-Lefflers  och Lefflers  skilda stånd-
punkter kan ha olika grunder. Men det förefaller  rimligt att i detta sammanhang 
särskilt framhålla  de tidigare diskuterade inbyggda intressemotsättningar som 
oundvikligt präglade de aktörer, vilka å ena sidan var till för  att främja  etableran-
det av en svensk socialvetenskap och å den andra själva hade intresse av att ta de 
nyskapade positionerna i anspråk. Detta är särskilt tydligt i Lefflers  fall. 

Mittag-Leffler  skilde sig i detta avseende från  Leffler.  Key och Mittag-Leffler 
var de enda i (den senare) styrelsen som själva var högt ansedda vetenskapsmän, 
med redan etablerade ställningar inom den akademiska världen. De hade i den 
meningen karriären bakom sig, och behövde inte konkurrera med stiftelsens  sti-
pendiater. Som akademiskt erfarna  vetenskapsmän var de därtill medvetna om 
betydelsen av att institutionellt förankra  ett kunskapsområde för  att ge det varak-
tighet och bygga upp ett långsiktigt förtroende  för  den kunskap som producera-
des. Jag menar att det är mot denna bakgrund - styrelsesammansättningens för-
ändring 1892 samt Mittag-Lefflers  och Keys stärkta positioner inom styrelsen -
som Lorénska stiftelsens  verksamhetsförskjutning  bör förstås.  När de fonderade 
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medlen började ta slut var det främst  Mittag-Leffler  och Key som medvetet ville 
koncentrera satsningen på de tre individuella karriärer som kunde garantera en 
mer långsiktig verkan av Viktor Loréns testamenterade förmögenhet.  Denna 
satsning, vilken accentuerades under 1890-talets senare hälft,  innebar emellertid 
att stiftelsens  andra huvudsyfte,  att bidra till utredandet av den sociala frågan 
sköts en aning i bakgrunden. Det var också genom Mittag-Lefflers  och Keys 
(men även Kovalevskys) inflytelserika  kanaler in i Stockholms högskola som de 
tidigare gjorda ansträngningarna att akademiskt etablera den nya socialvetenska-
pen — i form  av internationella gästföreläsningar  och nationalekonomisk under-
visning — hade möjliggjorts. Samma kanaler var av stor praktisk betydelse när det 
nu gällde att på olika sätt verka för  att de redan fonderade  medlen vid Stock-
holms högskola gjordes tillgängliga. Den "finala"  satsningen bör i den meningen 
ses som ett mer långvarigt projekt vilket fanns  närvarande redan i Viktor Loréns 
intentioner, men som successivt betonades allt mer. 

Den kunskapsgeografiska  förskjutningen 
Wicksells, Steffens  och Cassels levnadslinjer låter oss även ana en annan förskjut-
ning av Lorénska stiftelsens  verksamhet, en kunskapsgeografisk  sådan. Likheter-
na mellan Wicksells, Steffens  och Cassels socialvetenskapliga banor har framhål-
lits. Till de redan nämnda - den likartade bildningsbakgrunden, det förenande 
sociala engagemanget och professorsutnämningarna  - kan läggas att de genom-
förde  ungefär  samma typ av resor. Alla tre reste till Tyskland och till England. 
Dessa resmål kan ytterligare preciseras: alla tre tog del av den katedersocialistiska 
undervisningen i Berlin och närvarade vid Fabian  Societys möten i London. Det-
ta var emellertid inget nytt för  Lorénska stiftelsen.  Tvärtom. Snarare följde  de 
längs de leder som snitslats av de vittberesta styrelsemedlemmarna, och i viss 
mån redan av Viktor Lorén. I den meningen bidrog de till att ytterligare befästa 
ett redan existerande socialvetenskapligt nätverk, vilket förband  den katedersoci-
alistiska miljön i Tyskland och den fabianska  kretsen i London med Lorénska 
stiftelsens  personnätverk i Stockholm, det vill säga ungefär  den kunskapens geo-
grafi  som behandlades i kapitel 6. 

Samtidigt finns  det anledning att i detta relativt stabila mönster uppmärksam-
ma den tyngdpunktsförskjutning  som sker med Wicksell, Steffen  och Cassel. 
Delvis kan denna förstås  som utslag av ett generationsskifte.  För de lorénska sty-
relseledamöterna och för  Viktor Lorén hade den tyska katedersocialistiska miljön 
utgjort det viktigaste kunskapscentret. Det är också mot den bakgrunden som 
Wicksells kontraktsvillkor bör förstås,  där det stipulerades att minst halva tiden 
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skulle ägnas studier "vid universiteten i Tysldand eller Österrike".77 För Wicksell, 
Steffen  och Cassel kom däremot den intellektuella miljön i London kring Fabian 
Society att få  större intellektuell betydelse. Denna kunskapsgeografiska  förskjut-
ning passar också in i tidens allmänna mönster.78 

Det var i London som Wicksell och Steffen  första  gången träffades.  Möjligen 
skedde detta vid ett av Fabian  Societys möten. Wicksell hade uppsökt det nygrun-
dade sällskapet redan i samband med sin första  englandsvistelse 1885. Det var 
också genom den engelska samhällsvetenskapliga litteraturen som han började 
utveckla ett allt starkare intresse för  de sociala frågorna.  Fabian  Society, där Mills 
individualism förenades  med Comtes positivism och Spencers evolutionism i ett 
slags medelldassocialism, utgjorde i detta avseende en välkomnande miljö. Det 
var under dessa utlandsvistelser som Wicksell djupare satte sig in i den engelska 
och internationella litteraturen och började orientera sig i riktning mot den nya-
re teoretiska neoklassiska ekonomiska forskningen. 

Gustaf  Steffen  hittade på motsvarande sätt snabbt fram  till Fabian  Society 
sedan han som nyanländ till London 1887 sökt likasinnade kretsar. Åke Lillie-
stam har visat att paret Steffen  med säkerhet var inskrivna i det med tiden kända 
samfundet  redan år 1891, möjligen tidigare. Vid denna tidpunkt var medlemsan-
talet bara 173 (1890). Sex år senare hade antalet medlemmar stigit till 739. Steffen 
medverkade 1896 även aktivt som föredragshållare. 79 Liksom Wicksell uppmärk-
sammade Steffen  tidigt de nyare tendenserna inom engelsk nationalekonomisk 
forskning  vilka han presenterade för  den svenska publiken med en uppsats redan 
1890.80 Det var också under denna period Steffen  började orientera sig i riktning 
mot sociologin. 

Mest uppmärksammat är dock det fabianska  inflytandet  på Cassels socialpoli-
tiska tänkande. De personliga kontakterna med makarna Webb har redan 
nämnts. Med Webbs underströk Cassel fackföreningarnas  roll för  upprättandet 
av en ändamålsenlig organisation av det ekonomiska samhällslivet. Särskilt infly-
telserik på den svenska arenan blev boken Socialpolitik  (1902), vilken kom att 
fungera  som ett slags bibel för  det samtidigt grundade Centralförbundet  för  soci-
alt arbete. I boken förklarade  Cassel, "att en högre industriell utveckling är en 
absolut oundgänglig betingelse för  en tillfredsställande  lösning av den sociala frå-
gan".81 I och med dess vida förankring  både i samtiden och i eftervärlden,  där 
denna linje kom att tas upp av Cassels student och efterträdare  1933 på Lars Hier-
tas professur,  Gunnar Myrdal, kan boken samtidigt betraktas som ett av det sven-
ska välfärdssamhällets  grunddokument.82 

Orsakerna bakom tyngdpunktsförskjutningen  från  den tyska katedersocialis-
men till den engelska fabianismen  kan diskuteras. Att Lorén, Leffler  och David-
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son inte lockades till Fabian  Society på samma sätt som Wicksell, Steffen  och 
Cassel är dock mindre märldigt. Det engelska samfundet  grundades ett decenni-
um senare än Verein  fur  Socialpolitik  och började uppmärksammas först  under 
1890-talet.83 För Wicksells, Steffens  och Cassels del är det dock lika viktigt att 
framhålla  de negativa konsekvenser av Bismarcks förda  socialkonservativa politik 
som blev tydliga först  under slutet av 1880-talet. För Steffen  blev dessa särskilt 
påtagliga, då han tvingades fly  Tysldand för  England. Fabian  Societys och Verein 
fur  Socialpolitiks  i många avseenden likartade idéer fick  med andra ord i sina 
nationella kontexter radikalt olika politiska innebörder. Den frisinnade  Wicksell 
trivdes således bra i England men hade svårt att finna  sig till rätta i Tyskland.84 

Som en viktig vattendelare mellan de två generationerna fungerade  även den 
internvetenskapliga metoddebatt som fördes  under 1800-talets slut. I första  hand 
angick den ekonomiämnet. Men snart kom den på grund av dess principiella 
karaktär att dra in även andra discipliner såväl i Tysldand, där diskussionen star-
tade, som på andra håll. I grunden gällde frågan  vilken typ av angreppssätt som 
var att föredra,  ett induktivt historiskt eller ett deduktivt teoretiskt. Som för-
grundsgestalter för  de två stridande lägren framträdde  snart Gustav Schmoller 
respektive Karl Menger. Därmed ställdes den historiskt orienterade nationaleko-
nomin, med vilken katedersocialismen som bekant stod nära, i motsats till den 
neoklassiska och teoretiskt orienterade marginalismen på ett sätt som inte tidiga-
re varit fallit. 

Mot bakgrund av de likartade och samtida resrutterna i detta - i det stora hela 
stabila men på viktiga punkter föränderliga  - socialvetenskapliga landskap är det 
mindre märldigt att Wicksell, Steffen  och Cassel utvecklade likartade idéer. Alla 
orienterade sig i nationalekonomiskt avseende mot den marginalistiska sidan. 
Tydligast är detta i Wicksells och Cassels fall,  där båda gav substantiella bidrag 
till den pågående teoribildningen på området. Gustaf  Steffens  arbete för  Lorén-
ska stiftelsen  rörande lönsystemets historia var till en början orienterat mot den 
historiska skolan inom nationalekonomin. Men när han under det utdragna 
arbetets gång började utveckla sina tankar i sociologisk riktning, menade han sig 
där åstadkomma en motsvarighet till Jevons, Mengers och Böhm-Bawerks insat-
ser inom nationalekonomin.85 

I detta sammanhang hade Wicksell, Steffen  och Cassel användning för  sin 
naturvetenskapliga skolning. Torsten Gårdlund och Johan Lönnroth har fram-
hållit Wicksells matematiska bakgrund som ett skäl till att han relativt snabbt 
kunde ta till sig den abstrakta marginalismen.86 Samma sak gäller förstås  Cassel. 
Jag menar att även Steffens  socialvetenskapliga tänkande delvis kan förstås  mot 
hans bakgrund som kemist. Därigenom hade han skolats in i ett reduktionistiskt 
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tänkesätt och erfarit  den ryske kemisten Jurij Mendelejeffs  enorma framgångar.  I 
det avseendet är det talande att Steffen  beskrev den nya sociologins uppgift  som 
att söka de sociala fenomenens  minsta gemensamma "psykiska enheter" för  att 
därigenom upprätta ett slags periodiskt system över det sociala livets "grundäm-

» 87 nen . 7 

Medan således Wicksell, Steffen  och Cassel attraherades av den nya margina-
listiska teoribildningen stod Johan Leffler  och David Davidson i större utsträck-
ning kvar på den Idassiska ekonomins grund. Davidsons allmänteoretiska syn 
röjer ingen större påverkan från  den nya marginalismen. Detta gäller även Leff-
ler, vars ringa intresse för  den teoretiska marginalismen möjligen kan förklaras  på 
samma grunder som Wicksells framgångar  på området: medan Wicksell var ett 
matematiskt geni, var Lefflers  starka sida språk och filosofi,  åtminstone av stu-
dentbetygen att döma.88 

Resultatet av denna tyngdpunktsförskjutning  blev att Wicksell, Steffen  och 
Cassel genom sina kunskapsgeografiska  förbindelser  kom att föra  in både den 
neoklassiska ekonomin och sociologin i Sverige. 

Lorénska stiftelsen  avvecklas 
I takt med att Wicksell, Steffen  och Cassel tillträdde sina professurer  minskade 
deras ekonomiska beroende av Lorénska stiftelsen.  Stiftelsens  uppdrag framstod 
därmed som fullbordat.  De sista pengarna hade använts väl. När fonden  var slut 
avvecklade Lorénska stiftelsen  sin verksamhet. 

Redan under de föregående  åren hade styrelseledamöterna allt mer frekvent 
börjat hänvisa till den sinande kassan. Av ett brev, daterat den 29 mars 1901, 
framgår  "att hela fonden  sammansmält till 8,000 Kr."89 Vid denna tidpunkt 
mottog såväl Wicksell som Steffen  och Cassel medel från  fonden.  När Wicksell 
på hösten 1901 utgav sina Föreläsningar  i nationalekonomi skedde detta med hjälp 
av ett anslag på 1 500 kronor från  Lorénska stiftelsen.  Samtidigt finansierade  Stef-
fen  sin avslutande meritering i Tysldand med ett bidrag på 1 500 kronor från  stif-
telsen. Och Cassel tilldelades som nämnts samma belopp för  "4 månaders studi-
er i England". Därtill kommer att Johan Leffler  under dessa år uppbar medel 
från  stiftelsen  för  undervisningen i nationalekonomi vid Stockholms högskola.90 

I februari  1901 infördes  en annons i den då helt nygrundade Social Tidskrift, 
Där erbjöds tidskriftens  prenumeranter köpa hela Lorénska stiftelsens  skriftserie 
till starkt nedsatt pris: 5 kronor. Ordinarie bokhandelspris var 32 kronor. "Som 
endast ett mindre antal serier kunna lämnas till detta pris bör rekvisitioner sna-
rast möjligt ingå." I marsnumret meddelas att det finns  "några få  dock ej full-
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ständiga exemplar kvar" av skriftserien.  I det nästföljande  numret kunde redaktö-
ren G.H. von Koch därtill meddela att Lorénska stiftelsen  givit ett anslag till 
Social Tidskrift  för  att utlysa en pristävling över frågan  "På hvilket sätt kan arbe-
tarebostadsfrågan  i städerna bäst lösas?" Första pris: 500 kronor; andra 100 kro-
nor och tredje 50 kronor. I nästföljande  nummer förärades  annonsen förstasidan. 
Några stora summor var det inte tal om. Pristävlingen lockade enbart två ofull-
ständiga bidrag.91 Det hela kan ge ett halvhjärtat intryck av att det nu mest hand-
lade om att förbruka  Lorénska stiftelsens  resterande slantar. Valet av forum  fram-
står dock som allt annat än slumpmässigt, eftersom  den nya tidskriftens  ambitio-
ner väl överlappade Lorénska stiftelsens  strävanden. (Mer om detta i epilogen.) 

Arrangemanget var välmotiverat i det läget. I ett av sina sista brev skrev i 
augusti 1901 den pensionerade och av sjukdom märkte styrelseordföranden  Axel 
Key till styrelsesekreteraren Johan Leffler  och konstaterade med darrig handstil 
att "snart är det slut med den gamla styrelsen, liksom med fonden".  Hugo 
Hamilton hade utsetts till landshövding och flyttat  till Gävle, Carl Montan var 
på väg ännu längre bort, till Egypten, för  att utföra  ett internationellt juridiskt 
uppdrag, och "jag", förldarade  Key, "är klar till uppbrott hvilken dag som 
hälst."92 Några månader senare, den 27 december 1901, avled Axel Key. Vid 
begravningen smyckades lastan med en rik blomsterskörd, vilken tydligt vittnade 
om den bortgångnes stora vänskapskrets och många uppdrag. Bland annat åter-
fanns  där en krans - bestående av lager, cykas, rosor och syrener - med en sista 
hälsning från  Lorénska stiftelsen  "till dess afhållne  mångårige ordförande". 93 

Johan Leffler  var därmed den ende kvarvarande ledamoten från  den ursprung-
liga styrelsen. Leffler  svarade också för  en av Lorénska stiftelsens  sista insatser nät-
han under våren 1902 fullföljde  den redan inplanerade undervisningen i natio-
nalekonomi vid Stockholms högskola. Redan följande  termin ersattes han av en 
ny lärarkraft,  Gustav Cassel, som då tillträdde C.C. Söderströms docentur. Det 
hela skedde nästan omärldigt. Undervisningen kunde fortsätta  som om inget 
hänt, från  den ena terminen till den andra, trots att pengarna nu kom från  ett 
helt annat håll. I själva verket handlade det om en stafettväxling  av vetenskaps-
historisk betydelse. Nationalekonomin inlemmades i Högskolans ordinarie verk-
samhet och gavs därmed för  första  gången en säker akademisk förankring. 

Från Lorénska stiftelsens  sida kan man konstatera att dess direkta - och mång-
åriga - engagemang i den nationalekonomiska undervisningen vid Stockholms 
högskola därmed bröts. Samtidigt bör man erinra sig att det indirekta inflytandet 
i det akademiska Sverige ökat drastiskt under de sista åren. Med Davidson som 
professor  i Uppsala, Wicksell i Lund, Steffen  i Göteborg och, nu som kronan på 
verket, Cassel i Stockholm hade samtliga nationalekonomiska professorer  i Sveri-
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ge någon anknytning till Lorénska stiftelsen.  En ny generation samhällsforskare 
kunde ta över. Därmed hade Lorénska stiftelsen,  som genom strategiskt motive-
rade insatser hjälpt fram  dessa personer, fullbordat  sitt uppdrag. 

Som Lorénska stiftelsens  absolut sista insats framstår  donationen av den kvar-
varande, mer fackvetenskapligt  präglade, boksamlingen. Mottagaren var väl vald. 
Cassel hade som nytillträdd docent och blivande professor  tagit initiativ till 
inrättandet av ett Socialvetenskapligt Institut vid Stockholms högskola.94 Till 
detta institut överlämnades böckerna. Därmed införlivades  de sista materiella 
resterna av Lorénska stiftelsens  verksamhet i den nya akademiskt institutionalise-
rade socialvetenskapen, varvid också de mest uppenbara spåren efter  stiftelsen 
hade sopats bort.95 

234 



K A P I T E L 9 

Lorénska stiftelsen  i tid och rum 
Summering och diskussion 

D E N 1 6 MARS 19x6 firade  Gösta Mittag-Leffler  sin 70-årsdag i hemmet på 
Djursholm. Omkring sig hade han samlat den närmsta släkten och några utvalda 
vänner. Det högtidliga tillfället  till ära togs en gammal portvinsflaska  fram.  Då 
vinet serverades, berättade Mittag-Leffler  att han fått  det av Viktor Lorén kvällen 
innan denne sköt sig. Lorén hade vid överlämnandet bett honom att dricka det 
vid något betydelsefullt  tillfälle  och erinra sig givaren. Nu var en sådan stund, 
varför  Mittag-Leffler  började berätta om den unge märkvärdige mannen och 
dennes livsverk. 

Bland de församlade  återfanns  Johanna Cassel, trots att hennes man, profes-
sorn i nationalekonomi vid Stockholms högskola, Gustav Cassel, för  tillfället 
befann  sig på resa utomlands. När Johanna senare på kvällen kom hem från  fes-
ten skrev hon några ord om tillställningen i sin dagbok. Särskilt fäste  hon sig då 
vid Mittag-Lefflers  nämnda tal och hans sammanfattande  värdering av Lorénska 
stiftelsen:  '"hvars egentliga enda nytta var att den gjorde Cassels karriär', ty de 
sista medlen gåfvos  honom som studiehjälp tack vare [Mittag-] Lefflers  och Axel 
Keys energiska ansträngningar emot de 3 andra styrelseledamöternas bestämda 
protester."1 

Uttalandet är både avslöjande och märkligt. Att Lorénska stiftelsen  spelade en 
avgörande roll för  Cassels socialvetenskapliga meritering är uppenbart. Vi vet 
också att stödet till Cassel tillhörde stiftelsens  sista större satsningar, liksom att 
det föregicks  av styrelseinterna motsättningar. Att satsningen bör betraktas som 
lyckad framgår  av att den ledde fram  till en nyinrättad professur  och därigenom 
gavs en varaktig inverkan på den nya socialvetenskapen. Vad som däremot måste 
starkt ifrågasättas  är förstås  Mittag-Lefflers  reduktion av Lorénska stiftelsens 
betydelse till denna enskilda insats. 

Att Cassels fall  inte var så unikt som Mittag-Leffler  ville göra gällande har 
framkommit.  Likheterna mellan Cassels, Wicksells och Steffens  socialvetenskap-
liga banor är istället det som har framhållits,  inte minst med avseende på Lorén-
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ska stiftelsens  roll. Och den presenterade skriftserien,  med dess kollektivt produ-
cerade sociala undersökningar, pekar förstås  också långt utöver Mittag-Lefflers 
påstående. 

Uttalandet — åtminstone så som det förmedlas  av Johanna Cassel - säger i den 
meningen mer om den nära vänskapen mellan Mittag-Leffler  och paret Cassel, 
än om Lorénska stiftelsens  faktiska  insatser. Samtidigt bör det inte få  stå oemot-
sagt. Denna omständighet gör påståendet till en lämplig utgångspunkt för  detta 
kapitel, vars syfte  är att sammanfattande  och mer exakt söka ringa in Lorénska 
stiftelsens  roll och funktion  i sitt historiska sammanhang. Detta ger oss anled-
ning att jämföra  Lorénska stiftelsen  med liknande aktörer både inom och utom 
landet, men också att återknyta till avhandlingens övergripande tes om socialve-
tenskapens diskursiva formering.  Men först  en kort rekapitulation. 

Tillbakablick 
När Lorénska stiftelsens  verksamhet upphörde strax efter  sekelskiftet  1900 inne-
bar detta att en femtonårig  epok i den tidiga svenska samhällsvetenskapens histo-
ria var till ända. Under denna period hade omkring 150 000 kronor använts till 
främjandet  av de sociala vetenskaperna, med syfte  att bidra till den sociala frå-
gans lösning. I praktiken innebar detta att Viktor Loréns testamente hade uttol-
kats och verkställts av stiftelsens  styrelse, i första  hand de fem  ursprungliga och 
personligt utvalda styrelseledamöterna, vilka formellt  fungerade  som Loréns arv-
tagare, men även de övriga ledamöter vilka senare inträdde i styrelsen. Detta sty-
relsekollektiv hade initierat olika verksamhetsområden och fattat  beslut om vem 
som skulle tilldelas medel, hur mycket och för  vad. På så sätt hade styrelsen knu-
tit till sig ett trettiotal personer, vilka på olika sätt berikade Lorénska stiftelsens 
mångsidiga verksamhet och omsatte uppdragen i praktisk handling, ibland med 
hjälp av mer eller mindre dolda assistenter. 

Ett för  tiden unikt socialvetenskapligt bibliotek hade upprättats, vilket först 
användes i undervisningen på Stockholms högskola och sedan gjordes mer till-
gängligt i form  av två donationer, den ena till Riksdagsbiblioteket, den andra till 
Socialvetenskapliga Institutet. Föreläsningar av olika slag och med olika mål-
grupper hade arrangerats - dels vid Stockholms högskola, dels i Arbetareföre-
ningens lokaler - med både internationella och inhemska föredragshållare.  Ett 
flertal  stipendier hade utdelats vilka möjliggjorde studier och undersökningar 
både utomlands och i Sverige. Av den omfattande  sociala undersökningsverk-
samhet som initierats ledde flera  studier fram  till skrifter  vilka presenterades i 
Lorénska stiftelsens  egen publikationsserie. Därtill hade ett begränsat antal 
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bidrag delats ut för  utgivning av böcker på andra håll. Och som en av de sista 
insatserna hade Lorénska stiftelsen  bekostat en pristävling i bostadsfrågan. 

Den stora och övergripande frågan  är nu hur dessa insatser skall historiskt vär-
deras. 

En flerfaldig  brobyggare 
Det kan vara frestande  att särskilt uppmärksamma Lorénska stiftelsens  korta var-
aktighet och dess till synes disparata verksamhetsområden. I linje med detta syn-
sätt kan man argumentera att Lorénska stiftelsen  på grund av den bristande insti-
tutionella förankringen  uppvisar ett i tid och rum begränsat inflytande.  Jag 
menar tvärtom att det är viktigt att framhålla  de spridda verksamheternas före-
nande nämnare, vilken ytterst utgjordes av stiftelsens  dubbla syfte  att bidra till 
den sociala frågans  lösning och att främja  etablerandet av en svensk socialveten-
skap. Mot den bakgrunden framstår  Lorénska stiftelsens  olika insatser som en 
samlad kraftansträngning,  vilken utifrån  rådande förutsättningar  ter sig välmoti-
verad och strategiskt avvägd. Genom att aktivt samverka med aktörer och insti-
tutioner i omgivningen lyckades Lorénska stiftelsen  med just det som man förut-
satt sig, nämligen att lämna värdefulla  bidrag till det historiskt kontinuerliga 
samtalet över den sociala frågan  och bidra till socialvetenskapens etablering. 

Till stor del går Lorénska stiftelsens  roll och funktion  i detta vidare historiska 
sammanhang att sammanfatta  med orden förmedlande  och överbryggande. Med 
detta avses att Lorénska stiftelsen  i flera  avseenden tjänade som en historisk, soci-
al och geografisk  brobyggare. Som en unik kunskapsinstitution i det samtida 
sparsamt uppodlade socialvetenskapliga landskapet bidrog Lorénska stiftelsen  till 
att ställa Sverige i intellektuell förbindelse  med de initiativ som tagits utomlands. 
Den internationella litteraturen intog sålunda en framträdande  plats i det lorén-
ska biblioteket. Med Maxim Kovalevsky och Ludovi? Beauchet inbjöds två inter-
nationellt framstående  socialvetenskapsmän. Resestipendierna gjorde det möjligt 
för  unga lovande forskare  att vistas utomlands och inhämta kunskaper, vilka 
sedan kunde berika den svenska kunskapsuppbyggnaden. Men denna förbindel-
se med utlandet var inte enkelriktad. Lorénska stiftelsens  skriftserie  innehöll såle-
des texter "dels på svenska, dels på andra europeiska språk". Av dessa uppmärk-
sammades enstaka skrifter  internationellt. Detsamma gällde Wicksells, Steffens 
och Cassels respektive forskning.  På så sätt införlivades  den inhemska kunskaps-
uppbyggnaden i dubbel bemärkelse med samtidens internationella socialveten-
skapliga nätverk. 

Dessa transnationella kunskapsbroar utgjorde emellertid bara den ena sidan i 
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den övergripande strävan att främja  en svensk socialvetenskap. Den andra sidan 
utgjordes av nödvändigheten att tydliggöra behovet av en utvecklad social kun-
skap i en svensk kontext. I detta avseende verkade Lorénska stiftelsen  socialt och 
geografiskt  överbryggande inom landet. Utifrån  sin stabila förankring  inom 
huvudstadens utbildade medelklasskikt, riktade sig Lorénska stiftelsen  i under-
sökningarna både "nedåt" mot arbetarklassen och utåt mot övriga landsändar. Av 
samma skäl värnade man om vetenskapens utåtriktade sidor i form  av offentliga 
arrangemang, en populärt hållen skriftserie  och ett biblioteket tillgängligt för 
"allmänheten". Det storslaget påbörjade kartläggningsprojektet hade på motsva-
rande sätt landsomfattande  och Idassöverbryggande syftningar,  även om graden 
av måluppfyllelse  i detta avseende kan - och har - diskuterats. 

Genomgående har också betonats att Lorénska stiftelsen  var verksam inom ett 
kunskapsfält  med diffusa  gränser. Vetenskapens område var intimt sammanbun-
det med politikens; den realistiska skönlitteraturens ideal kunde förenas  med 
naturvetenskapens. Dessa kunskapsbaserade territorier stod i ett annat förhållan-
de till varandra än vad som senare kom att utmärka socialvetenskaperna med 
dessas akademisering, specialisering, professionalisering  samt principiella metod-
och värdeobjektivitetsstrider. Till stor del var det, som flera  gånger framhållits, 
vid denna tid som socialvetenskapens kunskapsgränser började finna  sina former 
och institutionaliseras. I denna process var Lorénska stiftelsen  på ett märkvärdigt 
sätt inblandad: man tog avstamp i ett kunskapsfält  för  att senare landa i ett helt 
annat, som stiftelsen  själv bidragit till att utforma. 

Det nära sambandet mellan naturvetenskap och skönlitteratur kom till uttryck 
på flera  sätt, i styrelsesammansättningen, i stipendiaternas spridda kunskapsbak-
grunder och i skriftserien.  I skrifterna  samsades litterärt inlevande skildringar 
sida vid sida med kvantitativa redogörelser, baserade på ett naturvetenskapligt 
kunskapsideal. Närheten mellan vetenskap och politik och andra närbesläktade 
kunskapspraktiker var på motsvarande sätt synligt såväl i de medverkande aktö-
rernas intressen som i de konkreta reformförslag  som presenterades i bland annat 
skriftserien.  Därigenom var det sociala engagemanget inte förbehållet  den rena 
vetenskapen. Istället ville man uppmuntra och själva bidra till den utveckling, 
vilken - ur ett historiskt fågelperspektiv  med sikte på statsmaktens roll - innebar 
en omvandling från  en relativt noninterventionistisk till en modern interventio-
nistisk hållning på det sociala området. 

Jag har argumenterat för  att den viktigaste gemensamma nämnaren i detta 
sammanhang utgörs av den sociala frågan.  Det var fokuseringen  på och uppta-
genheten vid detta, som man uppfattade  det, för  det moderna samhället ödes-
mättade problem som föranledde  denna mångfasetterade  kraftansamling.  I det 



avseendet utgjorde det "socialvetenskapliga" svaret bara ett av flera  andra svar på 
en och samma grundfråga.  I denna strävan att säkra samhällets fortlevnad  kunde 
medelklassens aktörer samlas, relativt oberoende av bakgrund och könstillhörig-
het, övertygade om att det var möjligt att bygga upp något nytt och bättre. Och 
det är i den meningen som jag menar att 1900-talets samhällsvetenskap bör his-
toriskt förstås  mot bakgrund av 1800-talets sociala fråga. 

Även i detta avseende fyllde  Lorénska stiftelsen  en tydligt överbryggande funk-
tion. Som ett kollektiv av aktörer, vilka i det stora hela förenades  av en och sam-
ma diffust  formulerade  tankestil, bidrog man på olika nivåer och i flera  led till att 
omsätta de idéer som var i svang inom 1800-talets sociala diskussioner i konkret 
socialvetenskaplig verksamhet. Viktor Lorén, styrelseledamöterna, stipendiaterna 
och assistenterna, liksom de än mer dolda aktörerna i bakgrunden, komplettera-
de i detta avseende varann. I någon mening kan de kollektivt beskrivas som den 
svenska socialvetenskapens entreprenörer, men jag har i det föregående  även velat 
peka på - den ibland otydliga - arbetsdelningen mellan dem. 

I ett vidare perspektiv kan dessa brobyggande aktiviteter förstås  inom ramen 
av ett historiskt föränderligt  - och särskilt vid denna tid - dynamiskt kunskaps-
fält  mellan statsmakt, universitet och privata initiativ. Statsbyråkratin och den 
högre utbildningen genomgick vid denna tid grundläggande förändringar,  vilka 
öppnade fältet  för  initiativ av Lorénska stiftelsens  slag. Statsmaktens roll förnya-
des. De nya högskolorna i Stockholm och Göteborg (1878 respektive 1891) bidrog 
till att förändra  ställningarna inom den traditionsbundna universitetsvärlden. 
Och på det privata området blomstrade de sociala initiativen i form  av klubbar, 
föreningar  och associationer. 

Denna kontext bestämde Lorénska stiftelsens  handlingsutrymme, dess makt, 
frihet  och begränsningar. Inom dessa ramar förstod  styrelsen att utnyttja sin his-
toriskt unika position, sin sociala ställning och sitt ackumulerade förtroendeka-
pital. Ur ett vetenskapssociologiskt och vetenskapshistoriskt perspektiv är det 
intressant att konstatera att denna privata stiftelse  var verksam utanför  den tradi-
tionella universitetsvärlden, samtidigt som dess nätverk genom styrelseledamö-
ternas kontakter förgrenade  sig långt in i densamma. På det sättet fick  stiftelsen 
ett stort manöverutrymme vid fördelningen  av ekonomiska medel, samtidigt 
som styrelseledamöternas ackumulerade förtroendekapital  säkrade den nödvän-
diga vetenskapliga legitimiteten. Lorénska stiftelsens  samtida roll kan i den 
meningen sägas ha bestått i att den utifrån  sin breda kunskapsbakgrund knöt till 
sig en vid krets av socialt reformsinnade  människor med hemmahörighet inom 
medelklassen, av vilka ett begränsat antal - främst  Wicksell, Steffen  och Cassel -
slussades in i den dåvarande universitets- och högskoleorganisationen. 
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En mer exakt värdering av Lorénska stiftelsens  historiska roll kräver dock att 
dessa överbryggande funktioner  relativiseras. Hur pass unik i samtiden var med 
andra ord Lorénska stiftelsen? 

Stiftelsernas  tidevarv 
Som förvaltare  av en fond  uppbyggd kring en privat donation var Lorénska stif-
telsen långt ifrån  originell i samtidens Sverige. Decennierna kring sekelskiftet 
kan i mycket beskrivas som ett slags stiftelsernas  tidevarv. Ett samtida försök  att 
kartlägga antalet "fromma  stiftelser"  — med inriktning på fattigvård,  barnavård 
och sjukvård, pensionsanstalter, etcetera — räknade mer än 10 ooo (!) stiftelser. 
Dessa förfogade  enligt samma källa över mer än 300 miljoner kronor.2 Dessa 
pengar användes till att bygga upp både privata inrättningar och offentliga  insti-
tutioner, och kom på så sätt att utgöra en viktig förutsättning  för  den sociala 
infrastruktur  som tog form  vid denna tid. Här skall ett fåtal  av dessa fonder  berö-
ras för  att på så sätt tydliggöra Lorénska stiftelsen  specificitet. 

Till de stiftelser  som nämnts i det föregående  hör Renströmska fonden,  från 
vilken Johan Leffler  under en period i slutet av 1870-talet mottog medel för  att 
undervisa i nationalekonomi. Fonden, som hade inrättats av göteborgaren Sven 
Renström (1794-1869), förvaltades  av en styrelse, tillsatt av stadsfullmäktige. 
Pengarna användes till "åvägabringande av allmännyttiga inrättningar i Göte-
borg", och kom därigenom att få  stor betydelse för  Göteborgs kommunala liv 
under 1800-talets sista decennier.3 Denna typ av allmänt inriktade fonder  kunde 
således i enstaka fall  även komma socialvetenskapen till godo. 

Av de mer specifikt  vetenskapligt syftande  fonderna  är troligen den som Nobel 
grundade den mest välkända idag. Alfred  Nobel (1833-1896) skrev i sitt testamen-
te att den efterlämnade  förmögenheten  skulle ligga till grund för  en fond,  "hvars 
ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna  året hafva 
gjort menskligheten den största nytta". Mer precist innebar detta att han lät 
inrätta fem  priser: ett i fysik,  ett i kemi, ett i fysiologi  eller medicin, ett i litteratur 
och ett fredspris.  Det nobelpris i ekonomi som senare började utdelas "till Alfred 
Nobels minne" fanns  således inte nämnt i testamentet. De fem  ursprungliga pri-
serna avspeglade istället Nobels huvudsakliga intresseområden, och dit hörde 
inte den unga socialvetenskapen. Detta uppmärksammades också av Knut Wick-
sell som kommenterade: "Den sabla Nobel kunde gerna ha gifvit  litet åt de soci-
ala vetenskaperna i stället för  5 millioner till fysik  och 5 dito till kemi, hvilket 
onekligen är något tårta på tårta."4 

Två fonder  som däremot uppfyllde  Wicksells önskningar på denna punkt var 
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Carl Christian Söderströms fond  och Stiftelsen  Lars Hiertas Minne, vilka båda är 
välbekanta vid det här laget. Båda hade också anknytning till Stockholms hög-
skola och kan tillsammans med Viktor Loréns fond  sägas ha gjort socialvetenska-
pens etablering på Högskolan ekonomiskt möjlig. Av den donationsskrivelse som 
Söderström (1829-1904) inlämnade till Stockholms högskolas styrelse den 29 
november 1880 framgick  att gåvan omfattade  10 000 kronor, men att dessa inte 
skulle börja användas förrän  fonden  växt till det femdubbla  beloppet. Pengarna 
skulle användas, förldaras  det, "till stipendium åt någon, som har anställning vid 
högskolan såsom docent i Politisk Ekonomie samt af  lärarerådet anses förtjena 
understöd och uppmuntran att i detta ämne fortsätta  sina studier jemte det han 
gagnar högskolan genom lärareverksamhet i ämnet."5 

Mest känd av de två är dock Lars Hiertas fond  som också är den som påmin-
ner mest om Lorénska stiftelsen.  Under sina år som näringsidkare, politisk för-
grundsfigur  samt grundare, ägare och chefredaktör  för  Aftonbladet  samlade Lars 
Hierta (1801-1872) på sig en avsevärd förmögenhet,  vid bouppteckningen uppgå-
ende till 3 miljoner riksdaler, det vill säga betydligt större än Viktor Loréns. En 
annan viktig skillnad bestod i att Lars Hierta själv aldrig blev klar över hur den 
tänkta donationen skulle utformas.  Den saken fick  istället skötas av hans efterle-
vande, hustrun Wilhelmina och parets fyra  döttrar. Främst blev det den yngsta 
dottern, Anna Hierta, som tillsammans med sin man, anatomen och antropolo-
gen Gustaf  Retzius, bestämde stiftelsens  närmare utformning  - att verka för  det 
mänskliga framåtskridandet  genom att stödja vetenskapliga upptäckter, sociala 
förbättringar  och frisinnade  reformer.  Till saken hör också att Gustaf  Retzius 
hyste ett varmt intresse för  Stockholms högskola, vilket fick  honom att övertyga 
sin svärmor, att till sin makes minne dessutom instifta  en nationalekonomisk 
professur.  I gåvobrevet från  december 1877 donerades därför  dels 500 000 kronor 
som grundplåt till Stiftelsen,  dels 100 000 kronor till en professur  i nationaleko-
nomi vid den nystartade Högskolan.6 

På det sociala området är det intressant konstatera att Stiftelsen  Lars Hiertas 
Minne delvis överlappade Lorénska stiftelsen.  Således kan vi notera några välbe-
kanta namn, och det är möjligt att någon av ansökningarna lika väl hade kunnat 
beviljas av Lorénska stiftelsen.  Här kan kort nämnas att Johan Leffler  ansökte om 
medel för  att utomlands studera den internationella kooperativa rörelsen. Ernst 
Beckman mottog 1 500 kronor för  att studera fattigvårdens  ordnande i London 
och då särskilt Charity Organisation Societys verksamheter. Anna Hierta själv till-
delades flera  anslag för  projektet "Arbetsstugor för  barn", medan Agnes Lager-
stedt mottog medel för  att "hos miss Octavia Hill i London taga kännedom om 
hennes berömda system att handhava arbetarebostäder". Av de nämnda ansök-
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ningarna var det bara den förstnämnda  som inte beviljades, Johan Lefflers.  Detta 
belyser att de personliga kontakterna spelade en viktig roll även i denna stiftelse. 
När Leffler  lämnade in sin ansökan, gjorde han detta understödd av styrelseleda-
moten Viktor Rydberg. Utan att ange de exakta orsakerna till avslaget kan man 
konstatera att beslutet fattades  kort tid efter  det att Rydberg utträtt ur styrelsen.7 

På samma sätt var det välmotiverat att Ernst Beckman lämnade sin ansökan till 
Stiftelsen  Lars Hiertas Minne istället för  till Lorénska stiftelsen,  där den också 
borde haft  goda chanser att beviljas med tanke på ämnet och Beckmans sociala 
intressen. Beckman var vid denna tidpunkt redaktör för  Aftonbladet,  som då 
ägdes av paret Hierta-Retzius. 

Stiftelsen  Lars Hiertas Minne hade således mycket gemensamt med Lorénska 
stiftelsen.  Deras intresseområden överlappade varandra, liksom personnätverken. 
Båda uppmärksammade den sociala frågan.  En viss skillnad föreligger  dock i 
tyngdpunkter. Stiftelsen  Lars Hiertas Minne betonade mer de filantropiska  åt-
gärderna och utvecklandet av det sociala arbetet, medan Lorénska stiftelsen  mer 
koncentrerade sig på socialvetenskapliga frågor.  Båda stiftelserna  ansåg det emel-
lertid viktigt med utlandskontakter. En stor del av anslagen gick till studieresor. 
Och i det avseendet fyllde  båda stiftelserna  en viktig funktion  som förmedlare 
eller mäklare. 

Tillsammans låter redan dessa få  privata stiftelser  och initiativ oss ana kontu-
rerna av ett slags framväxande  infrastruktur  för  forskningsfinansiering,  bestående 
av ett antal ackumulerade privata förmögenheter,  som på detta sätt - och i från-
varo av en mer samordnad organisering av de ekonomiska forskningsresurserna  -
stod till buds för  de personer vilka önskade fördjupa  sig på det sociala området 
och hade de rätta kontakterna. Inom detta framväxande  men på det socialveten-
skapliga området fortfarande  relativt glesa nätverk fanns  det flera  med Lorénska 
stiftelsen  närbesläktade initiativ. Ingen av dem gjorde emellertid Lorénska stiftel-
sen överflödig.  Dess karaktär och inriktning framstår  istället som relativt dis-
tinkt. 

Lorénska stiftelsen  kan till sina funktioner  beskrivas som ett slags kombinerat 
forskningsråd  och forskningsinstitut  för  den unga samhällsvetenskapen. I prakti-
ken verkade den även som en sorts vetenskaplig föreningsbildning.  Som sådan 
hade den samtida inhemska motsvarigheter i den uppblomstrande floran  av di-
sciplinära intresseföreningar,  vilka på olika sätt sökte verka för  det egna ämnets 
etablering och spridning. Med dess specifika  inriktning mot den sociala frågan 
och främjandet  av socialvetenskap återfinns  emellertid Lorénska stiftelsens  vikti-
gaste motsvarigheter utomlands. Detta ger oss anledning att återknyta till jäm-
förelsen  mellan Verein  ftir  Socialpolitik  och Fabian  Society. För Lorénska stiftel-



sens presumtiva kandidater utgjorde förstås  varken Verein  eller Fabian  Society 
något aktuellt alternativ, men som internationella jämförelsepunkter  erbjuder de 
möjligheter att närmare ringa in och bestämma Lorénska stiftelsens  historiska 
roll i en vidare kontext.9 

Nationella kontexter i internationell komparation 
Mellan Lorénska stiftelsen,  Verein  fur  Socialpolitik  och Fabian  Society föreligger 
flera  viktiga likheter. Gemensam är inte minst den tydliga fokuseringen  på den 
sociala frågan  och övertygelsen om att denna bara kan lösas med en verksam 
blandning av politiska och vetenskapliga insatser. Denna grundtanke, i kombina-
tion med idéinnehållet i övrigt, strukturlikheten med en inre och en yttre krets, 
den sociala förankringen  samt arbetssättet, understryker likheterna mellan de tre 
organisationerna. I samtliga fall  hade man sin sociala bas inom medelklassen och 
var tydligt verksam inom det överlappande fältet  mellan vetenskap och politik, 
med udden polemiskt riktad mot en mer långtgående ekonomisk liberalism. Alla 
tre organisationerna förespråkade  istället aktiva ingripanden från  statligt håll, 
ingripanden vilka skulle baseras på empiriska undersökningar av faktiskt  rådande 
sociala förhållanden.  Sådana undersökningar bidrog de själva till att presentera, 
samtidigt som de genom utvecklade personliga kontaktnät såg till att dessa blev 
uppmärksammade i vidare kretsar. Detta inflytande  var i samtliga fall  beroende 
av en med tiden tillägnad "expert"-status vilken förlänade  deras uttalanden 
vederbörlig auktoritet. På så sätt kom Verein  fiir  Socialpolitik  och Fabian  Society 
liksom Lorénska stiftelsen  att få  betydelse för  socialpolitikens införande  och social-
vetenskapens utveckling i sina respektive kontexter. Och i alla tre länderna stod 
den politiska formeringen  i samspel med skapandet av ny social kunskap. 

Inte desto mindre är det uppenbart att de tre organisationerna även skilde sig 
åt i viktiga avseenden. Några skillnader är mer uppenbara än andra. Verein  fur 
Socialpolitik  och Fabian  Society var inte grundade på privata donationer, de var 
verksamma under betydligt längre tidsrymder och var medlemsmässigt av ett helt 
annat omfång  än Lorénska stiftelsen.  Jämförelsen  kan av det skälet anses halta. 
Men i samtliga fall  gäller att de tre organisationernas historiska roller blir tydliga 
först  när de studeras i sina nationellt bestämda kontexter. Som likasinnade aktö-
rer var de verksamma på olikartade arenor och hade därigenom att förhålla  sig till 
vitt skilda handlingsutrymmen. Dessa skillnader motiverade olikartade strategier. 
Med avseende på den politiska och sociala kunskapsstrukturen och de intellektu-
ellas roll inom denna uppvisade kort sagt Tyskland, England och Sverige avgö-
rande skillnader. 
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Det tyska institutionella landskapet kännetecknas i det avseendet av en påtag-
lig närhet mellan det högre utbildningssystemet och statsmakten. Ett antal cen-
tralt placerade "mandariner" gavs stort inflytande,  och det var inom detta över-
lappande fält  som Verein  fur  socialpolitik var verksamt.10 Således återfanns  bland 
dess medlemmar flera  ledande ministrar och högt uppsatta statstjänstemän, med-
an tvärtom förankringen  hos de sociala skikt som man intresserade sig för  var 
obefintlig.  I England var det institutionella landskapet i vilket kunskapen ingick 
helt annorlunda. Där saknade det medelklasskikt, ur vilket Fabian  Society hämta-
de sina medlemmar, ett mer direkt inflytande  i politikens och vetenskapens vikti-
gaste fora.  De ledande personerna inom Fabian  Society hade - med enstaka 
undantag - inte genomgått någon högre akademisk utbildning. Dessa kan istäl-
let beskrivas som självlärda men välartikulerade men of  letters, vilka därtill sakna-
de egentliga kontakter med den arbetarklass som de vände sig till. Detta gjorde 
dem socialt sett relativt isolerade. Inte desto mindre bidrog de till att empiriskt 
dokumentera utbredningen av sociala problem och formulera  idéer om ett 
modernt välfärdssamhälle  på ett sätt som var accepterat inom såväl arbetarldassen 
som samhällets ledande skikt. Men de kom aldrig att få  samma direkta politiska 
och vetenskapliga inflytande  som Vereins  etablerade och professionella  elit. 

På motsvarande sätt kan Lorénska stiftelsens  roll och betydelse bestämmas uti-
från  dess position och funktion  inom det samtida och för  Sverige specifika  insti-
tutionella kunskapsfältet.  Här kan detta förenklas  genom att särskilt lyfta  fram 
de tre tidigare nämnda områdena: stat, universitet och privata initiativ. Om 
Verein  fur  Socialpolitiks  betydelse i detta avseende var beroende av närheten mel-
lan de två förstnämnda  områdena och dess dubbla förankring  inom dessa, och 
Fabian  Society tvärtom kan sägas ha sin huvudsakliga förankring  inom det tredje 
området med vag anknytning till de två förstnämnda:  hur skall då Lorénska stif-
telsens roll förstås  i det svenska kunskapsfältet?  Min uppfattning  är att dess verk-
samheter var väl förankrade  inom alla tre områden. Detta sammanhänger i sin 
tur med det sociala kunskapsfältets  redan nämnda omvandling, där statsmakten, 
högskolorna och den urbana utbildade medelklassen sökte sig nya roller. I detta 
läge öppnades nya möjligheter och uppmärksammades nya brister. Det var här 
Lorénska stiftelsen  fick  sina viktiga överbryggande funktioner  och med framgång 
kunde vidga den nya socialvetenskapens utrymme. Lika talande som att Wick-
sell, Steffen,  Cassel och - i viss mån - Leffler  konkurrerade om samma tjänster 
var i detta avseende att de tre förstnämnda  till slut fick  var sina professurer. 

Generellt sett var avståndet mellan statsmakten, universitetsvärlden och de 
privata initiativen kortare i Sverige än på många andra håll, däribland Tyskland 
och England.11 Detta var särskilt märkbart på det sociala området, där i Sverige 

244 



de intellektuella inom den urbant förankrade  medelklassen kom att inta framträ-
dande roller i alla tre sammanhangen. På samma sätt som Lorénska stiftelsens 
"amatörmässiga" socialvetenskap präglades av närheten mellan privata initiativ, 
högre utbildning och stat - i form  av ett överlappande personnätverk mellan 
Lorénska stiftelsen,  Stockholms högskola och Kommerskollegium - kom den 
institutionaliserade socialvetenskapen efter  sekelskiftet  att präglas av en fortsatt 
samverkan mellan dessa tre områden. (Mer om detta i epilogen.) I linje med den-
na tolkning ligger Sven E. Olssons bedömning att Lorénska stiftelsen  var "av 
största vikt när det gällde att främja  framväxten  av en reformsinnad  socialveten-
skaplig intelligentsia" och att "de lorénska medlen kan ses som långsiktiga inves-
teringar, vilka började ge avkastning från  sekelskiftet  och framåt". 12 

Möjligen kan det sagda ge intryck av att det var de strukturella förändringarna 
som gjorde att Lorénska stiftelsen  tilldelades denna funktion.  Olsson själv talar 
dock om the agents of  changeP Uttrycket är passande. Det handlar här om en 
bestämd grupp aktörer, verksamma i en brytningstid, vilka förstod  att ta till vara 
på möjligheten att påverka samhället i en, som man uppfattade  det, bättre rikt-
ning. Därigenom framstår  den socialliberalt sinnade krets som framträdde  inom 
den urbana medelklassen decennierna kring sekelskiftet  som en viktig kollektiv 
kunskapsbärare. Genom att betrakta denna grupp just som en grupp, vilken tog 
form  under bestämda sociala omständigheter, låter Olsson oss förstå  att det 
knappast är en slump, att samma personer dyker upp i alla möjliga sammanhang, 
på olika områden och i olika funktioner. 

Samma mönster uppmärksammades redan i samtiden i en bitsk satir. I Svarta 
Fanor  (skriven 1908, utgiven 1914) kastade August Strindberg ljuset på denna 
relativt begränsade grupp av människor: Gustaf  af  Geijerstam, Anne Charlotte 
Leffler,  Sonja Kovalevsky, Ellen Key, med flera.  Många av dem var till en början 
upproriska och oppositionella med rötter i den kulturradikala rörelsen. I sin ung-
dom kämpade de på barrikaderna tillsammans med den gryende arbetarrörelsen. 
Men när de senare avancerade, en efter  en, lät de, enligt Strindberg, sälja idealen 
för  inflytelserika  maktpositioner i den härskande klassen. Fanorna svärtades 
ned.14 

Bortser man från  det pejorativa tonfallet,  måste man ändå konstatera att Strind-
berg fångar  något väsentligt när han beskriver denna grupp som ett slags "kotteri", 
vars deltagare med tiden intog framträdande  platser i huvudstadens politiska och 
kulturella liv. Detta ger oss anledning att återknyta till det tidigare förda,  mer över-
gripande historiska, resonemanget om det nya urbana medelldasskiktets historiska 
roll och dess "socialvetenskapliga seende". Men det kommer också ge oss anledning 
att närmare granska denna grupp i sitt konkreta "vardagsrumsliga" sammanhang. 
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Den socialvetenskapliga blicken 
En utgångspunkt i skildringen av den sociala frågans  historiska utveckling har 
varit att det är av grundläggande betydelse att uppmärksamma vem det var som 
uppfattade  och framställde  den sociala frågan  som ett problem av allmängiltig 
betydelse. I detta avseende har problemformuleringens  sociala riktning upp-
märksammats. Hotet kom "underifrån".  Det är därför  signifikativt  att den socia-
la frågans  debattörer befann  sig "ovanför"  detta hot. De flesta  aktörerna hörde 
socialt sett hemma i den utbildade medelklassen, och det är i själva verket här 
som den sociala frågans  diskursiva ursprung måste sökas. En uppgift  har därför 
varit att försöka  närmare ringa in och karakterisera denna, som det snart fram-
står, relativt begränsade grupp människor. 

Bland annat har Antonio Gramscis distinktion mellan så kallade "traditionella 
intellektuella" och "organiska intellektuella" kommit till användning, där båda 
typerna kan förstås  som delvis självständiga grupper, men där de förra  står när-
mare maktens kretsar och de senare närmare den egna samhällsklassen - i detta 
fall  den historiskt framväxande  medelklassen. Poängen är att de flesta  aktörer 
som passerat revy - från  Erik Gustaf  Geijer, Carl Jonas Love Almqvist och Fred-
rika Bremer till Viktor Lorén, Anne Charlotte Leffler  och Gustaf  Steffen  - i stort 
kan beskrivas som ett slags den svenska medelklassens "organiska intellektuella". 
Möjligen finns  det anledning att framhålla  - det kanske svenska särdraget - att 
det särskilt mot sekelskiftet  rör sig om en grupp människor som stod den vardag-
liga praktiken närmare än de storslagna idéerna.15 Å andra sidan är det också 
möjligt att läsa August Strindbergs kritik av (delvis) samma grupp människor 
som ett slags förstelningsprocess,  där de röda fanornas  svärta blir liktydig med en 
omvandling från  organiska intellektuella till traditionella intellektuella. Detta 
kan kort sagt tolkas på olika sätt. 

Gemensam för  denna grupp är, förutom  den sociala tillhörigheten, ett bestämt 
slags seende på sakernas tillstånd, en blick för  det sociala. I stor utsträckning är 
det denna som karakteriserar den sociala frågan  så som den formuleras,  debatte-
ras och utvecklas i Sverige. På samma sätt som problemen kräver ett subjekt krä-
ver också blicken en bärare. Och det är här som personnätverket kring Lorénska 
stiftelsen  framstår  som en central kunskapsbärande grupp. Det avgörande är inte 
vilken kunskapsbakgrund aktörerna har, utan att de förenas  kring detta diffust 
formulerade,  men ändå tydligt riktade, synsätt. Sålunda betonar Thomas Osbor-
ne och Nikolas Rose att det i regel var utomakademiska företrädare  - läkare, 
ingenjörer, novellister, journalister, statistiker, reformatorer,  filantroper,  med flera 
- som främst  bidrog till det sociala perspektivets konceptualisering.16 Samma 
tanke anser jag vara applicerbar på svenska förhållanden.  I detta vidare historiska 
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sammanhang har den svenska samhällsvetenskapens formering  därför  blivit likty-
dig med hur denna "nedåtriktade" och "distanserat närmande" sociala blick öpp-
nas, bärs upp, förskjuts,  fokuseras,  nationellt ramas in och först  efterhand  akade-
miskt förankras. 

Som olika exempel på hur denna "distanserat närmande" hållning artikulera-
des har bland annat nämnts Geijers skrift  Om vår tids inre samhällsförhållanden 
(1844), Almqvists iakttagelser från  hästskjutsen i Småland 1837, Bremers rapport 
från  England 1836 om "Machinerans" sociala konsekvenser, Steffens  beskrivning 
av Aachen i Den industriella arbetarfrågan  (1889), Wicksells brev från  Paris 1887 
och af  Geijerstams "iakttagelser" i åttiotalisternas organ Revy i literära och sociala 
frågor  (1885). 

Gustaf  af  Geijerstam var författare,  Steffen  var journalist, medan Wicksell hys-
te litterära ambitioner. Ellen Key och Urban von Feilitzen var skriftställare.  Den 
litterära bakgrunden förenade  många av de personer vilka kom att knytas till 
Lorénska stiftelsen  och engagera sig i socialvetenskapens tidiga formeringsfas. 
Detta kan förvåna  dagens samhällsvetare. Man bör då påminna sig om att ett av 
de viktigaste fora  för  de sociala frågorna  utgjordes av litterära skildringar i form 
av noveller, dramer och romaner. Författarnas  bidrag till den sociala frågan  var i 
den meningen grundläggande genom att de satte ord på, formulerade  och levan-
degjorde de sociala problemen, på ett både begripligt och berörande sätt för  en 
bredare publik. När detta första  steg i problemformuleringsprocessen  var taget, 
när den sociala frågan  flyttats  upp på dagordningen och socialvetenskapliga 
undersökningar började genomföras  var det naturligt att några av dessa författare 
kom att engagera sig även i dessa. Allt eftersom  socialvetenskapen antog fastare 
och mer formaliserade  former  - i takt med institutionaliseringen och professio-
naliseringen - förlorade  författarna  och de litterära skildringarna en stor del av 
sin betydelse i detta sammanhang. Istället var det de formellt  utbildade och pro-
fessionellt  verksamma statistikerna, nationalekonomerna och sociologerna som 
övertog denna syssla. I den meningen marginaliserades författarna  i och med den 
sociala frågans  förvetenskapligande. 

Detsamma gällde i viss mån även de naturvetenskapligt förankrade  personerna 
som engagerade sig i den unga svenska socialvetenskapen. Med Wolf  Lepenies 
har socialvetenskapens formering  betraktats som en process vilken ägde rum i 
kunskapsfältet  mellan skönlitteratur och naturvetenskap. Matematiker som Son-
ja Kovalevsky och Gösta Mittag-Leffler,  medicinare som Axel Key, E.O. Hult-
gren och Ernst Landergren hade stor betydelse för  Lorénska stiftelsen  och den 
svenska socialvetenskapen inte minst genom att de med sin status och auktoritet 
bidrog till att ge den en nödvändig vetenskaplig legitimitet. Naturvetenskapens 
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kunskapsideal var också det som i stor utsträckning kom att prägla den nya soci-
alvetenskapen. Likväl miste även dessa naturvetenskapligt orienterade personer 
sin funktion  i och med att socialvetenskapen antog allt fastare  former  och specia-
liserades. Den sociala frågan  utgjorde, skulle man kunna säga, den förenande  län-
ken mellan författarna  och naturvetarna, medan den socialvetenskapliga institu-
tionaliseringen, professionaliseringen  och specialiseringen var det som i slutän-
dan kom att skilja dem åt. 

I den meningen var det, som bland annat Helga Nowotny framhållit,  i diskus-
sionerna kring den sociala frågan  som de sociala problemen i samtiden begrepps-
liggjordes och kring vilken socialvetenskapens diskursiva formering  ägde rum.17 

Socialvetenskapen erbjöd här ett  möjligt sätt att reglera och bemästra det sociala, 
på samma sätt som socialpolitiken, det sociala arbetet och den socialt inriktade 
skönlitteraturen uppfattades  som andra sätt att komma till rätta med de upp-
märksammade problemen. Förhållandet mellan den sociala frågan  och den nya 
sociala kunskapen bör emellertid inte uppfattas  som en enkelriktad process. I och 
med att den sociala frågan  gjordes litterärt, praktiskt, vetenskapligt och politiskt 
hanterbar innebar detta samtidigt att uppfattningen  av densamma förändrades 
och omformulerades  på ett grundläggande sätt. 

Med historikern Nils Edling finns  det anledning att särskilt betona de social-
vetenskapliga undersökningarnas betydelse i detta sammanhang. Genom att 
empiriskt studera de faktiska  sociala förhållandena  och statistiskt behandla de 
insamlade uppgifterna,  i syfte  att producera ett kunskapsunderlag för  politiska 
lösningar av "den sociala frågan",  bidrog undersökningarna samtidigt till att defi-
niera olika problemområden och omformulera  själva grundfrågan.  Med siffror 
och bokstäver - och i vetenskapens namn - visade undersökningarna att de hårt 
arbetande människornas odrägliga levnadsvillkor inte var en följd  av medfödda 
karaktärsbrister. Tvärtom framhölls  gång på gång, i undersökning efter  under-
sökning, att fattigdomen  inte var självförvållad.  Denna djupare liggande attityd-
förändring,  från  ett perspektiv där den enskilda människan bar ansvaret för  sin 
situation till ett perspektiv som betonade de sociala villkoren, innebar således att 
de synliggjorda problemen blev möjliga att politiskt åtgärda. Den tidiga socialve-
tenskapen genererade på så sätt både ett nytt sätt att betrakta tillvaron i stort, en 
social blick, och politiska lösningar.18 

Det är också mot denna bakgrund som Lorénska stiftelsens  roll på det övergri-
pande historiska planet bör förstås  - som en viktig agent i den sociala frågans 
vetenskapliga omformulering,  vilken i enlighet med det förda  resonemanget 
innebar en ny syn på människans sociala tillvaro och att de sociala problemen 
gjordes vetenskapligt och politiskt hanterbara. I denna historiskt utdragna for-
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mering av den sociala sfären  - vilken även inbegrep ett nytt förhållningssätt  från 
statsmaktens sida - framstår  Lorénska stiftelsen  som en inflytelserik  kollektiv 
aktör, till stor del verksam "bakom kulisserna". Detta kan jämföras  med Mittag-
Lefflers  inledningsvis citerade uttalande om Lorénska stiftelsen.  Att den var vik-
tig för  Cassels karriär är tydligt. Men i övrigt, kan vi nu konstatera, underskatta-
de Mittag-Leffler  grovt både sin egen och Lorénska stiftelsens  vetenskapshistoris-
ka och socialhistoriska betydelse — åtminstone så som saken framställdes  i närva-
ro av Gustav Cassels fru  och de närmsta vännerna på Djursholm. 

Den vardagsrumsliga förankringen 
Med Lorénska stiftelsen  i fokus  har berättelsens självklara geografiska  centrum 
utgjorts av Stockholm. Det var här den absoluta merparten av aktörerna bodde 
och levde sina liv, det var här de umgicks med sina vänner och det var här idéer-
na tog form  och omsattes i praktisk handling. Det var kort sagt i Stockholm 
avhandlingens kollektiva huvudperson var rumsligt förankrad  med sitt sociala 
nätverk och sina institutionella förbindelser.  Stockholms högskola, Kommerskol-
legium, riksdagens kamrar, Stockholms Arbetareinstitut, Nationalekonomiska 
Föreningen, Stockholms Arbetareförening  och Hotel Rydberg är bara några av 
de lokaler och mötesplatser vi passerat längs vägen. 

Visserligen har också den geografiska  rörlighetens betydelse framhållits.  För-
bindelserna mellan de lokala nätverken och de internationella vetenskapliga nät-
verken har studerats. I den meningen har det handlat om ett kommunikations-
system - bestående av kunskapsresor, korrespondens, förmedlade  kontakter och 
boktrafik  - med en geografiskt  vid men ändå bestämd utbredning. De katederso-
cialistiska miljöerna i Leipzig och i Berlin, liksom fabianismens  London, har där-
med framträtt  som viktiga noder. Men nätverkets självklara centrum har trots 
detta hela tiden förblivit  Stockholm. Det var härifrån  Lorénska stiftelsens  verk-
samhet utgick och organiserades, varifrån  stipendiaterna skickades ut, för  att 
sedan återvända med nya internationella intryck och med sina runtom i landet 
insamlade empiriska material. Det var här den i bokform  ackumulerade kunska-
pen förvarades,  dit inbjudna föreläsare  inbjöds och varifrån  skriftserien  distribue-
rades. 

Dessa omständigheter gör det angeläget att närmare granska kunskapsbild-
ningens rumsliga aspekter.19 Därmed kommer ytterligare några av den socialve-
tenskapliga blickens grundförutsättningar  att belysas. 

Här kommer återigen Gurli Linders inifrånskildring  av Stockholms sällskaps-
liv till användning. När man läser Linders redogörelse är det nämligen två saker 
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som slår en ganska omedelbart. Den första  har vi redan tidigare uppmärksam-
mat, nämligen att det handlar om en relativt begränsad lerets människor som rör 
sig i det stockholmska rummet och deltar i alla supéer, mottagningar, salonger, 
föreningar,  ldubbar, "offentliga"  fester,  etcetera. Mer intressant i detta samman-
hang är då den andra saken, vilken samtidigt hör ihop med den första,  nämligen 
att detta sällskapsliv är koncentrerat till vissa bestämda områden i det stockholm-
ska rummet.20 Det är i Stockholms norra delar, kring Drottninggatan, Högsko-
lans lokaler, Observatoriet, Villastaden och efterhand  allt mer i Djursholm som 
"spindlarna" i detta personnätverk bor och lever sina liv. Det sker liksom en sak-
ta förskjutning  norrut med tiden. 

Torsten Gårdlund har också lagt märke till denna det intellektuella livets successi-
va koncentrering norrut. I början av 1890-talet bodde flera  av Knut Wicksells vänner 
samlade inom ett begränsat område. David Bergström, Anders Hemming och sena-
re även Ellen Key bodde på Valhallavägen, alldeles intill Knut och Anna Wicksell. 
Karl och Matti af  Geijerstam bodde på Floragatan. Och Theodor och Natalia Frö-
lander bodde på Djursholm. Sent på våren 1894 flyttade  även Knut och Anna till 
Djursholm.21 Vad Wicksells gjorde var egentligen bara att "följa  strömmen". 

Kretsen kring Lorénska stiftelsen  förenades  således inte bara av sina likartade 
internationella erfarenheter.  De flesta  var medborgare i samma stad, de var födda 
ungefär  samtidigt, hade en likartad social bakgrund, de var välutbildade, de var 
ofta  nära bekanta med varandra och ibland släkt. Till detta kan läggas att många 
av dem dessutom var grannar. Det är mot bakgrund av denna gemensamma erfa-
renhetsbas som deras likartade synsätt och ståndpunkter i den sociala frågan  skall 
förstås.  Just denna iakttagelse, menar jag så här avslutningsvis, är värd att tenta-
tivt vidareutveckla. 

Utgångspunkten är till synes självldar: Stockholms befolkning  utgjorde inte 
någon homogent sammansatt massa som var jämnt fördelad  i det geografiska 
rummet. Bilden är istället ett tydligt segregerat rum bestående av olika livsvärl-
dar, åtskilda av reglerade passager. Mot den balegrunden blir det intressant att 
uppmärksamma en till synes irrelevant upplysning i ett av Anne Charlotte Leff-
lers många brev till Viktor Lorén, där hon berättar att hon flyttat  till Humle-
gårdsgatan: 

Som du kanske har hört ha vi i höstas flyttat  till villastaden, en stadsdel, som ännu icke 
existerade, då du sist var i St.[ockholm], men till hvilken min längtan stått alt sedan dess 
första  uppkomst. [Stadsdelen är] i min smale, den ojämförligt  trefligaste  del af  Stockholm 
och detta derför,  att här är så landtligt och tyst, att man glömmer att man befinner  sig i 
en stor stad. Också är den villa, där vi bo, det sista huset i hela staden och ligger alldeles 
intill Lill Jans och skogen.22 
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Humlegårdsgatan, senare omdöpt till Engelbrektsgatan, var på den tiden något 
speciellt. Som en del av Villastaden var den symboliskt, politiskt och socialt lad-
dad, vilket måste förstås  mot bakgrund av Stockholms geografiska  och demogra-
fiska  utveckling vid denna tid. Stockholm var en stad som under decennierna 
kring sekelskiftet  genomgick stora förändringar,  som höll på att växa in i rollen 
som modern storstad. Denna befolkningsmässiga  förtätning  och rumsliga expan-
sion, förändrade  Stockholm som levnadsmiljö på det mest grundläggande sätt.23 

Belägen i Stockholms utkant befann  sig Villastaden nära händelsernas centrum, 
men ändå på, tillräckligt avstånd för  att Leffler  vid behov skulle kunna "glömma" 
och skapa tillräcklig distans till storstadslivet. Om denna uppfattning  rörande 
förträffligheten  med Stockholms nya norra stadsdel var Anne Charlotte Leffler 
inte ensam. Flera av samtidens vetenskapligt och intellektuellt framstående  per-
sonligheter flyttade  dit. Därmed genomgick Villstaden också en genomgripande 
social förvandling  och försågs  med en ny "aura", om vilket man kunde läsa i Ny 
Illustrerad  Tidning'. 

Vid "Gröna eller Norra Humlegårdsgatan", der förr  pittoreska ruckel [...] darrade för 
vindpustarne, stå nu lika solida som vackra villor, bebodda af  stadens förmögnare  klasser. 
[...] Villastaden växer för  hvarje dag, men de nya byggnaderna tyckas få  ett mindre aris-
tokratiskt utseende, så att allt flere  familjer  af  måttligare vilkor der kunna njuta af  ett 
hem med friskare  luft  än det egentliga Stockholm med sina smala gator och förpestade 
gränder kan erbjuda.24 

Att flytta  ut ur stadskärnans centrum innebar samtidigt att man flyttade  ifrån  de 
sociala problemen och de sanitära olägenheterna, som annars utgjorde ett natur-
ligt inslag i den samtida stadsbilden. Men i takt med att staden ytterligare tillväx-
te och, som notisen anger, det blev möjligt för  människor som levde under mått-
ligare villkor att flytta  in, förflyttades  det intellektuella centrum än längre norrut, 
till Djursholm. 

Djursholm var skulle man kunna säga en förfinad  version av Villastaden. Och 
bakom de båda stadsdelarna stod en och samma person, den redan välbekante 
bankdirektören Henrik Palme. Inspiration hade Palme fått  av de engelska villa-
städer och de nya amerikanska förstäder  som börjat byggas vid denna tid. I natio-
nalromantisk pionjäranda grundlade han först  Villastaden vid Humlegården. 
Men i takt med att stadsdelen inkorporerades med det övriga Stockholm under-
minerades själva tanken bakom trädgårdsstaden av den faktiska  samhällsutveck-
lingen. Palmes ögon föll  då på Djursholms gods utanför  Stockholm. Hösten 1889 
inköptes så godset av Henrik Palme tillsammans med bankdirektören Louis 
Frsenckel, konsuln Oscar Ekman, och grosshandlaren Emil Egnell. Tillsammans 
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Frän  Villastaden  i Stockholm. Ovan: lin av de år 1S70 rivna villorna. Nedan:  Nya 
byggnader vid Villagatan  och Norra  Humlegårdsgatan år 1881. (Ur  Ny Illustrerad 
Tidning 1881.) 
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grundlade kvartetten Djursholms AB. Palme blev bolagets förste  VD, för  att se-
nare ersättas av Ernst Beckman, som även han figurerat  flera  gånger tidigare i 
denna berättelse i sina egenskaper av presumtiv kandidat till Lorénska stiftelsens 
styrelse och redaktör för  Aftonbladet  och Ny  Illustrerad  Tidning.  Detta gav Beck-
man anledning att vid flertalet  tillfällen  berätta om den nya "trädgårdsstaden" föl-
en bredare bildad allmänhet.25 

De "lantliga" förorterna  var emellertid i allra högsta grad en modern företeelse. 
Stadsplanen var visserligen oregelbunden med slingrande grusvägar och husen 
indragna en bit från  vägen, inbäddade i täta lövverk. Men, som arkitekturhistori-
kern Eva Eriksson konstaterar i Den moderna stadens födelse  (1990), Stockholms 
förorter  kom med järnvägarna.20 Djursholm hade en egen järnvägslinje redan 
från  början. Och från  de nybyggda husen sträckte sig telefontrådar  och koppar-
trådar som försåg  trädgårdsstaden med elektrisk belysning och förband  de boen-
de med världen utanför.  "Att 'alla nutidens bekvämligheter' blifvit  tillgodosedda 
vid deras konstruktion säger sig själft",  förklaras  det i en första  rapport 1890, 
"och den nya villastaden kommer sannerligen ej heller att i andra afseenden  var-
da lottlös i fråga  om de förmåner  vi moderna stadsbor vant oss vid."27 

Bland dem som befolkade  den nya lantliga men moderna stadsdelen återfanns 
dels affärsmän  och högre tjänstemän, dels högskolelärare, arkitekter, konstnärer 
och författare  - samt förstås  tillhörande tjänstefolk.  Gösta och Signe Mittag-
Leffler  tillhörde de först  inflyttade  familjerna.  Dit hörde även Högskolans ny-
blivne professor  Viktor Rydberg samt Djursholmsbolagets initiativtagare, bank-
direktör Henrik Palme, och dess VD, Ernst Beckman. Dessa förstärktes  av Frö-
landers, Wicksells, Cassels och Beskows.28 Djursholm framstod  snart som den 
naturliga mötesplatsen för  samtidens intellektuella. Bland dem återfanns  flera  av 
de reformatoriskt  sinnade personer som kritiserat den moderna stadens sociala 
konsekvenser och som engagerat sig för  dess lösning. Här kunde de nu på plats 
och i praktisk handling visa på möjligheten av ett annat - mer moraliskt, hygie-
niskt, reforminriktat  och i grunden modernt - levnadssätt. Detta utgick i stor 
utsträckning från  den enskilda individens livsföring,  men var samtidigt baserat 
på samförståndslösningar  vilka utgick från  hela (miniatyr-)samhällets väl. Elek-
triciteten, de badrumsförsedda  husen och samskolan för  både pojkar och flickor 
- allt detta gjorde att trädgårdsstaden Djursholm gav intrycket av, vad idéhistori-
kern Kerstin Thörn har kallat, en "förverkligad  utopi".29 

Djursholm var i den meningen ett storslaget och medvetet genomfört  projekt, 
ett slags socialt laboratorium, där det var möjligt att praktisera nya idéer och 
genomföra  sociala experiment i en liten och kontrollerad skala. Och som sådant 
var det också avsett att visas upp för  en specifikt  avsedd publik. Av det skälet blev 
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Ernst Beckman lite förargad  när en vitt berest huvudredaktör för  en av Stock-
holmstidningarna förklarade  att han aldrig varit med sin fot  inom Djursholms 
villastad. Djursholm var nämligen, enligt Beckman, en sevärdhet som till och 
med överträffade  sina internationella motsvarigheter. Med sin "lagoma" bland-
ning av naturlig slingrighet och ordnad regelbundet erbjöd Djursholm en sinne-
bild av det goda samhället. De flesta  hus var inte pråliga, men betonade Beck-
man: "De äro hem, präglade både utan och innan af  en individuell uppfatt-
ning".30 

Jag menar att även Djursholm - uppfattat  som ett socialt projekt - kan förstås 
som ett inlägg i diskussionen om den sociala frågan,  och som ett sådant bör det 
också betraktas tillsammans med de övriga intimt sammanbundna "svaren". Där-
igenom bidrar fenomenet  Djursholm till att både rumsligt förankra  samtidens 
"fritt  flytande"  intellektuella och belysa socialvetenskapens framväxt  kring sekel-
skiftet.  Men resonemanget kan utvecklas ytterligare ett steg. 

Den sociala frågan  var mycket ett storstadsproblem. Ingen annanstans blev det 
nya industrisamhällets baksidor så tydliga som i städerna med deras snabbt väx-
ande arbetarkvarter. Den moderna staden erbjöd så att säga den sociala frågan  i 
koncentrat, mest konkret visualiserad i form  av "hotfulla"  demonstrationer, upp-
lopp och stora folksamlingar.  Det är svårt att tänka sig en samhällsvetenskap utan 
städer. De sociala relationerna måste upplevas som både problematiska och möj-
liga att studera. Dessa möjligheter erbjöd den moderna staden. Men samhällsve-
tenskaplig verksamhet förutsätter  även en viss distans. Problemet med "samhäl-
let" som studieobjekt är att forskaren  alltid lever i det. Han eller hon måste kun-
na åtminstone delvis främliggöra  sig från  objektet. Detta distanserande förhåll-
ningssätt präglar många socialvetenskapliga texter kring sekelskiftet,  antingen i 
form  av tabeller och siffror  eller i form  av en inställning där forskaren  upplever 
sig stå utanför  samhället.31 Djursholm erbjöd en tredje lösning, vilken var distan-
serande i bokstavlig mening, genom att det forskande  subjektet kunde flytta  ut 
ur storstaden. 

Djursholm var således en av de platser där socialvetenskaplig kunskap produ-
cerades. Studieobjektet fanns  på nära geografiskt  men betryggande socialt 
avstånd. Med Dick Pels kan man säga att det var i denna "levda distans" mellan 
betraktaren och det betraktade som det socialvetenskapliga perspektivet hade en 
av sina viktigaste förutsättningar.  De sålunda producerade - förment  objektiva, 
statistiska och litterära - bilderna av den objektifierade  Arbetaren bör därför  för-
stås som intellektuella konstruktioner vilka delvis säger mer om det undersökan-
de subjektet, samhällets kartläggare, och deras sociala och geografiska  hemmahö-
righet samt deras välmenande ambitioner och distanserat närmande förhållnings-
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sätt, än om det betraktade föremålet  i sig, alla de människor vilka inlduderades i 
den abstrakta kategorin "arbetare".32 

I detta ligger en tydlig maktrelation. Det är som om den hierarkiska ordning-
en så att säga finns  inskriven i själva rummets konstruktion, i Stockholms sociala 
och ekonomiska geografi  så som den tedde sig kring sekelskiftet.  Detta ger oss 
anledning att anknyta till Michel Foucaults begrepp "heterotopi" och veten-
skapssociologerna Adi Ophir och Steven Shapin som menar att den moderna 
västerländska vetenskapen allt sedan dess uppkomst varit starkt knuten till hete-
rotopiska platser.33 Min tanke är att detta även kan sägas gälla den svenska sam-
hällsvetenskapen så som den tog form  vid denna tid. Utmärkande för  denna typ 
av hierarkiskt ordnade platser är rummets uppdelning i tydligt segregerade loka-
ler och dess strikt reglerade passager. Den sociala och geografiska  åtskillnaden 
mellan den intellektuella trädgårdsstaden och storstadens arbetarkvarter samt 
den reglerade passagen däremellan - i Djursholms fall:  med tomtpriser och 
avgiftsbelagda  tågförbindelser  vilka hindrade icke önskvärda bosättare och besö-
kare - gör att sekelskiftets  Stockholm som en plats för  samtidens sociala kun-
skapsproduktion ganska väl passar in på beskrivningen. Det socialvetenskapliga 
perspektivet kan i den meningen redan genom sin platsbundenhet sägas åter-
spegla en bestämd social assymmetri. 
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E P I L O G 

Vetenskap, välgörenhet, välfärd 

F O L K H E M M E T , Välfärdsstaten,  Den svenska modellen. Namnen är många och 
åsikterna går snabbt isär när det svenska 1900-talets stora sociala omdaningspro-
jekt förs  på tal. Internationellt uppmärksammat redan i samtiden, med den ame-
rikanske journalisten Marquis W. Childs bok Sweden: TheMiddle  Way  (1936), har 
ämnet fortsatt  att attrahera både akademiska forskare  och mediafolk,  såväl inom 
som utom landets gränser. Snarare än att avta synes debattens vågor ha tilltagit i 
styrka under de sista decennierna. Seriösa och empiriskt välgrundade studier har 
blandats med mer spektakulära och konspiratoriska uttolkningar. Ibland har det 
beskrivits som ett patriarkaliskt tillrättaläggande av den enskilda människans pri-
vatliv, andra gånger som ett lovvärt försök  att åstadkomma ett jämlikt och rätt-
vist samhälle. Tydligt är i alla fall  att det moderna Sveriges framväxt  blivit en 
kontroversiell historia som därtill - paradoxalt som det kan verka - laddats med 
visst "nyhetsvärde".1 

I den omfattande  debatten är de flesta  eniga om att decennierna närmast efter 
andra världskriget utgör kulmen på de sociala moderniseringssträvandena. Men 
redan när det gäller att datera de bärande idéernas formulering  brukar uppfatt-
ningarna gå isär. Ibland beskrivs åren kring 1930 som en idéhistorisk brytpunkt. 
Ofta  citerade är Per Albin Hanssons riksdagstal från  1928, där "folk-  och med-
borgarhemmet" används som en metafor  för  det goda samhället, liksom det 
funktionalistiska  manifestet  acceptera (1931) och makarna Myrdals bok Kris  i 
befolkningsfrågan  (1934).2 Andra gånger betonas den historiska kontinuiteten till-
baka till sekelskiftets  socialliberala reformsträvanden  och unghögerns maning till 
"nationell samling" - i unionsupplösningens kölvatten - kring en föreställd 
gemenskap, även den benämnd "folkhemmet".  I en viss mening handlar det för-
stås bara om historiska tyngdpunkter och förskjutningar.  Men redan denna kro-
nologiska avgränsning kan vara ideologiskt laddad. I det förra  fallet  framställs 
Folkhemmet inte sällan som resultatet av en socialdemokratiskt dirigerad och 
kallt kalkylerande "social ingenjörskonst". I det senare fallet  blir de partiöverskri-
dande ambitionerna och de nationalistiska undertonerna i regel mer framträdan-
de. Den historiska bildens beskärning påverkar så att säga innehållets betydelse. 

Debatten kan ge ett splittrat intryck. Förtjänstfullt  har den dock bidragit till 
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att synliggöra historieskrivningens villkor. Historien är sällan - och bör inte hel-
ler vara - okontroversiell. Vår bild av historien säger ofta  lika mycket om oss själ-
va, vår självbild, identitet och vårt förhållande  till omvärlden, som om den stude-
rade dåtiden. Historieskrivning är i den meningen en samtidsföreteelse,  och av 
det skälet bör den alltid utsättas för  ständigt ny granskning och omprövning. 
Men det är också, vilket blir särskilt tydligt när motstridiga bilder av historien 
ställs mot varann, en fråga  om makt och förhandlingar.  På samma sätt är dagens 
samhällsdebatt om vår samtidshistoria inte enbart en fråga  om källkritik och 
vetenskaplig redlighet utan även om trovärdighet och inflytande,  professionella 
intressen och identiteter, ideologiska utgångspunkter och olika uppfattningar 
rörande exempelvis statens önskvärda förhållande  till medborgarna. 

I själva sakfrågan  är dock samstämmigheten förhållandevis  stor på några vikti-
ga punkter. Oavsett hur det svenska 1900-talets sociala omdaningsprojekt 
benämns, dateras och värderas, är de flesta  forskare  eniga om att det rör sig om 
en historisk företeelse  av grundläggande social betydelse, vilken delvis var unik 
för  Sverige. Idéhistoriskt är det brukligt att framhålla  de tydligt framtidsinriktade 
och delvis utopiskt grundade förhoppningarna  om möjligheten att skapa ett 
bättre samhälle baserat på generellt syftande  politiska lösningar. Förnuftstron 
förenades  här med övertygelsen om moderniseringens välgörande effekter.  Tyd-
ligt är också att den rationella samhällsplanering som eftersträvades  förutsatte  ett 
antal centralt placerade "experter" vilka tilldelades vitala funktioner.  Men när det 
gäller att bedöma konsekvenserna av detta expertinflytande  går åsikterna återigen 
snabbt isär. Vissa forskare  pekar här på den inbyggda konflikten  mellan kollekti-
vistiska mål och individuella strävanden, ett slags perfektionismens  totalitära ten-
denser vilka alltid kommer till uttryck i storslagna samhällsprojekt av detta slag, 
medan andra vill betona den historiska förståelsen  utifrån  samtidens faktiska  för-
utsättningar och de deltagande aktörernas i regel välmenande avsikter.3 

Över huvud taget gäller dock - och det är detta som gör den presenterade 
debatten till en lämplig utgångspunkt för  denna epilog - att den vetenskapliga 
kunskapsbildningen brukar tilldelas en central roll i detta moderniseringspro-
jekt.4 Samtidigt kan man konstatera att det är mer eller mindre allmänt vederta-
get att den moderna samhällsvetenskapen bör förstås  som en produkt av det 
moderna samhället.5 Mot den bakgrunden vill jag påstå, att samhällsvetenska-
pens roll i det svenska välfärdssamhällets  framväxt  förblivit  märkvärdigt lite upp-
märksammad i den befintliga  historieskrivningen!6 

Frågan anmäler sig närmast självmant: Hur kan detta komma sig? Varför  har 
inte den typ av kunskapsbildning på det sociala området som uppmärksammats i 
denna avhandling i större utsträckning blivit föremål  för  forskning,  och då inte 
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minst i anslutning till den omfattande  debatten om det moderna Sveriges fram-
växt? 

Följdfrågan  är nästan lika självklar: Hur skulle i så fall  en sådan historieskriv-
ning se ut? Vilken var med andra ord den svenska samhällsvetenskapens sam-
hällsroll under 1900-talets första  hälft?  Frågan framstår  kanske som överväldigan-
de. Men omformulerad  och anpassad till denna avhandling blir den både mer 
konkret och direkt relevant: Hur utvecklades den sociala kunskapsbildningen i 
Lorénska stiftelsens  kölvatten? 

Kring dessa båda frågor  skall diskussionen i denna avslutande och - såväl kro-
nologiskt som forskningsmässigt  - framåtsyftande  epilog kretsa. Och på sätt och 
vis är mitt svar detsamma på båda frågorna:  Det beror på vad man menar med 
"samhällsvetenskap"! 

Objektets bestämning dikterar så att säga resultatet. Utgår man från  dagens 
organisering av vetenskaplig kunskapsbildning - med dess disciplinära gränser, 
administrativt sammanhållna fakulteter  samt tydliga distinktion mellan veten-
skap och annat slags kunskapsbildning - framstår  svensk "samhällsvetenskap" 
närmast per definition  som en efterkrigsföreteelse.  Det var nämligen först  under 
1940-talet som "samhällsvetenskap" som egen och särskild ämnesfär  började dis-
kuteras på allvar, för  att ett par decennier senare institutionaliseras i den form  vi 
känner idag.7 Den svenska samhällsvetenskapens historia blir utifrån  detta syn-
sätt en kort berättelse där det är naturligt att särskilt betona inflytandet  från  ame-
rikansk samhällsforskning,  och följaktligen  framstår  den föregående  mellankrigs-
tiden som en märkvärdigt "o-samhällsvetenskaplig" period. Mer än något annat 
är det, menar jag, denna vetenskapliga organisation och den därpå grundade pre-
sentistiska historieskrivningen om svensk samhällsvetenskap som på ett olyckligt 
sätt har hindrat utforskandet  av den socialvetenskapliga kunskapsbildningen 
inom det moderna Sveriges framväxt. 

Utgår man däremot från  ett vidare vetenskapsbegrepp, vilket tar fasta  på de 
historiskt föränderliga  gränserna mellan olika vetenskapsdiscipliner, ämnesgrup-
per och kunskaper, blir resultatet ett helt annat. Jag menar att det fortfarande 
under mellankrigstiden är befogat  att tala om "socialvetenskap" snarare än om 
"samhällsvetenskap". Blickarna förblev  under denna period länge riktade mot de 
sociala frågorna.  Ansträngningarna att komma till rätta med dessa förenade,  lik-
som tidigare, socialvetenskapens utövare med aktörer inom socialpolitikens och 
det sociala arbetets angränsande områden. Med detta vidare sökarljus framträder 
genast konturerna av en helt annan bild av den svenska mellankrigstiden. Att i 
detalj skildra denna bild med alla dess nyanser låter sig givetvis inte göras i denna 
empiriskt vagt baserade diskussion. Detta kräver ett helt forskningsprogram  sna-

258 



rare än en avslutande epilog. Däremot förtjänar  vissa grova drag att framhållas  - i 
form  av några punktvisa nedslag och konkreta exempel. Därigenom kan vi anty-
da att de socialvetenskapliga aktiviteterna under mellankrigstiden var både livliga 
och av grundläggande betydelse för  den fortsatta  transformeringen  av det sociala 
kunskapsfältet  mellan stat, universitet och privata initiativ. I denna process skall 
både närheten och det successiva särskiljandet mellan de sociala kunskapsområ-
dena framhållas,  liksom den könsarbetsdelning som blev resultatet av den fortgå-
ende institutionaliseringen och kunskapsdisciplineringen. 

På så sätt vill jag med denna resonerande epilog - i den empiriska undersök-
ningens förlängning  - antyda möjligheten av en ämnesöverskridande och könad 
historia om svensk samhällsvetenskap, vilken både anknyter till och på sikt för-
hoppningsvis kan berika den pågående diskussionen om det moderna Sveriges 
framväxt.  Därigenom vill jag också så här avslutningsvis peka på en - kanske vag 
men ändå obeaktad - historisk förbindelse  mellan å ena sidan Lorénska stiftel-
sens socialvetenskapliga insatser och å den andra den "nya" samhällsvetenskap 
som såg dagens ljus efter  andra världskriget. 

Det sociala århundradet 
1900-talet blir "den sociala idéns" århundrade, förutspådde  statistikern Gustav 
Sundbärg när han några år in på det nya seldet skulle karakterisera den nya tiden. 
Spådomen gavs plats i Sundbärgs på många sätt märkliga skrift  Det svenska folk-
lynnet (1911), vilken ingick som bilaga i den omfattande  emigrationsutredning 
som han själv på statligt uppdrag sedan några år var satt att leda. Extra tyngd 
gavs uttalandet av att han vid tidpunkten därtill just utsetts till innehavare av den 
nyinrättade professuren  i statistik vid Uppsala universitet. Grunden för  påståen-
det var emellertid inte i första  hand statistisk utan mer baserad på allmänna iakt-
tagelser av samtiden. "Få äro väl de nationer, hos hvilka det sociala intresset i våra 
dagar är så allmänt som hos oss", argumenterade Sundbärg och hänvisade till 
"den fulländning,  som de sociala organisationerna uppnått i vårt land".8 

Även om många av de generaliserande påståendena i Sundbärgs skrift  om den 
svenska folkkaraktären  kan förstås  som uttryck för  en med åren tilltagande patri-
otism, är iakttagelsen av den livliga verksamheten på det sociala området avslöj-
ande. Under seldets första  decennium hade en rad initiativ tagits, vilka på ett 
märkbart sätt lyft  fram  de sociala frågorna  på agendan för  dagen. Två nya social-
vetenskapliga professurer  hade inrättats i landets två största städer. En ny tidskrift 
som helt ägnades de sociala frågorna  hade inrättats. Ett nytt övergripande cen-
tralförbund  hade bildats med syfte  att samordna de många föreningar  som verka-
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de för  sociala reformer.  En rad motioner hade framförts  i riksdagsdebatten om 
hur de sociala frågorna  borde hanteras, och sedan 1908 arbetade också en kom-
mitté med uppgiften  att granska statsdepartementens organisering med syfte  att 
underlätta "de sociala ärendenas sammanförande  och handläggning".9 Kommit-
téns slutbetänkande presenterades 1911, samma år som Sundbärgs skrift.  Kort 
därpå bildades Socialstyrelsen som ett nytt förvaltningsorgan  med huvudsaldig 
uppgift  att samla in fakta  och lämna förslag  till socialpolitiska lösningar. Decen-
nierna kring sekelskiftet  framstår  på så sätt som en period av formering,  reforme-
ring och institutionalisering på den sociala kunskapens vida fält. 

Gustav Sundbärgs upplevelse av det samtida skeendet förstärktes  av hans egen 
delaktighet i de många aktiviteterna på det sociala området. Bakom sig hade han 
en mångårig tjänstgöring inom Statistiska centralbyrån och flera  arbets- och soci-
alstatistiska arbeten, av vilka särskilt kan nämnas Sveriges land och folk  (1900-04) 
som utkom i flera  svenska och utländska upplagor. Han hade varit med vid bil-
dandet av Statistiska föreningen  1901, engagerat sig i bostadsfrågan  med föredrag 
inför  Nationalekonomiska Föreningen och med artiklar i föreningens  Studenter 
och Arbetare organ Social Tidskrift  samt därtill således lett arbetet med emigra-
tionsutredningen och befäst  sin position på området som nytillträdd professor. 

Sundbärgs levnadslinje framstår  som på en gång unik och tidstypisk. Ingen 
annan person uppvisar förstås  exakt samma erfarenheter  eller meriter som Sund-
bärg. Men genom sitt uttalat sociala intresse och sina många kontaktytor illustre-
rar han väl den samtida närheten mellan privata föreningsbildningar,  statliga 
institutioner och den samtida socialvetenskapliga kunskapsproduktionen. Och 
det är av det skälet som Sundbärgs fall  passar väl som en ingång till detta avsnitt, 
vilket syftar  till att framhålla  det fortsatt  intima sambandet mellan de många 
samtida verksamheterna och aktiviteterna inom det sociala kunskapsfältet  under 
1900-talets första  hälft.  Liksom tidigare menar jag att det var den förenande 
ambitionen att komma till rätta med de sociala frågorna  som gjorde det möjligt 
att röra sig relativt obehindrat mellan de fortfarande  diffust  åtskilda kunskaps-
områdena. Trots den allt tydligare akademiska förankringen  är det därför  viktigt 
att betrakta den socialvetenskapliga kunskapsbildningen i nära samband med 
den socialpolitiska diskursens och det statliga utredningsväsendets utveckling, 
liksom det sociala arbetets successiva organisering och professionalisering. 

Tydligast blir denna närhet mellan de sociala kunskapsområdena när man tar 
fasta  på det tätt sammanbundna nätverket av centralt positionerade personer och 
institutioner i den sociala frågan.  Ur det perspektivet framstår  Sundbärg bara 
som en aktör bland flera  andra, vilka tillsammans förbinder  de - i stor utsträck-
ning nya - privata, vetenskapliga och statliga insitutionerna på den sociala kun-

260 



skapsbildningens område med varandra. I denna komplexa väv av personer och 
institutioner skall jag särskilt följa  några av de trådar som utgår från  den avveck-
lade Lorénska stiftelsen  och leder fram  mot mellankrigstiden och efterkrigstidens 
nya samhällsvetenskap. Bland de många personer och institutioner som stod i 
direkt förbindelse  med Lorénska stiftelsen  kan således nämnas Gustaf  Steffen, 
Gustav Cassel och Ernst Beckman samt Socialvetenskapliga Institutet, Stock-
holms högskola, Föreningen Studenter och Arbetare och Social Tidskrift.  Indirekt 
förbands  Lorénska stiftelsen  därigenom också till bland annat Nationalekono-
miska Föreningen, Kommerskollegium, Centralförbundet  för  socialt arbete, 
Handelshögskolan, Nationalekonomiska klubben, Socialinstitutet, Socialstyrel-
sen, Socialdepartementet och det statliga utredningsväsendet samt Henning 
Elmquist, Gunnar Huss, Gösta Bagge och makarna Myrdal. 

Förenklat framställda  på detta sätt ger de skisserade förbindelserna  kanhända 
intryck av ett visst godtycke från  min sida. I andra ledet kan man, kanske någon 
tänker, fa  med vilka personer och institutioner som helst. För att ge substans åt 
och motivera detta urval skall jag därför  lyfta  fram  tre av de nämnda institutio-
nerna, vilka är kronologiskt spridda och förankrade  inom tre till synes skilda 
områden: Centralförbundet  för  socialt arbete, Socialstyrelsen och Socialinstitu-
tet. Tillsammans illustrerar de tre fallen  - var och en från  sitt håll - det fortsatt 
historiskt nära sambandet mellan socialt arbete, socialpolitik och socialvetenskap 
under 1900-talets första  hälft. 

CSA som Lorénska stiftelsens  arvtagare 
Centralförbundet  för  socialt arbete (CSA) bildades 1903, kort tid efter  det att 
Lorénska stiftelsens  verksamheter avvecklats. Av det enkla skälet är det inte möj-
ligt att finna  någon direkt beröringspunkt mellan de två organisationerna. Skill-
naderna i övrigt kan också tyckas uppenbara. Lorénska stiftelsen  var grundad på 
en privat fond,  den hade ett vetenskapligt syfte  och kretsen av människor som 
var knuten till den var relativt begränsad. Centralförbundet  för  socialt arbete var 
en paraplyorganisation för  en rad olika föreningar  - som mest ett sjuttiotal (!) -
som därför  ägnade sig åt till synes andra slags verksamheter, på en annan nivå, 
vid en annan tid och med ett annat syfte.  Trots det - och just på grund av den 
kronologiska förskjutningen  - menar jag att CSA indirekt kan betraktas som en 
av Lorénska stiftelsens  mer inflytelserika  arvtagare. 

De två organisationerna uppvisar nämligen samtidigt flera  viktiga idémässiga 
likheter. Främst bland dessa märks den tydliga inriktningen mot samtidens socia-
la frågor,  där den bärande grundtanken i båda fallen  kan formuleras  som att 
genom sociala undersökningar skapa underlag för  politiska reformer.  Medan 
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Lorénska stiftelsen  syftade  till "att understödja rent vetenskapliga forskningar 
och specielt utredande af  den sociala frågan",  formulerades  CSA:s syfte  som "att 
inom olika samhällslager söka väcka intresse för  och sprida kunskap om sociala 
spörsmål för  att därigenom medverka till lösningen av viktiga samhällsfrågor". 10 

I båda fallen  handlade det således om att främja  den sociala kunskapsbildningen. 
Båda initiativen utgick från  den privata sfären  samtidigt som strävan var att föra 
fram  denna typ av frågor  på ett sådant sätt att offentliga  insatser och en akade-
misk förankring  föll  sig motiverade. Och i detta avseende var även CSA influerat 
av internationella impulser från  Verein  fur  Socialpolitik  och Fabian  Society. 
Annorlunda uttryckt var både Lorénska stiftelsen  och CSA verksamma inom ett 
och samma vida - och särskilt vid denna tid dynamiska - sociala kunskapsfält. 
Och det är mot den bakgrunden inte så märkvärdigt att de brukar omnämnas i 
direkt anslutning till varann.11 

Dessa idémässiga likheter är emellertid möjliga att mer konkret förankra.  Där-
igenom kommer den idéhistoriska kontinuiteten att framstå  som betydligt mer 
lättförklarlig.  I stor utsträckning var det nämligen samma nätverk av personer 
som först  knöts till Lorénska stiftelsen  och som sedan kom att engagera sig i 
CSA:s många aktiviteter - även om det av naturliga skäl föreligger  en tydlig gene-
rationsaspekt i det hela. Den sociala och geografiska  rekryteringsbasen var unge-
fär  densamma. Inom det överlappande personnätverket återfinner  vi således 
bland andra de lorénska styrelseledamöterna Johan Leffler  och Ellen Key, styrel-
sekandidaterna Ernst Beckman och Axel Raphael samt stipendiaterna Gustav 
Cassel, Gustaf  Steffen  och Knut Tengdahl. Av dessa kom särskilt Beckman och 
Cassel att inta centrala positioner inom CSA, Beckman i egenskap av centralför-
bundets ordförande  under de första  tretton åren och Cassel som ett slags chefs-
ideolog för  det i övrigt pragmatiskt inriktade CSA med boken Socialpolitik 
(1902).12 

Institutionellt går det också att urskilja flera  förbindelser  mellan Lorénska stif-
telsen och CSA. Särskilt tydlig är länken som går via föreningen  Studenter och 
Arbetare och Social Tidskrift.  När Lorénska stiftelsens  ekonomiska resurser sinade 
kring sekelskiftet  vände man sig som bekant till den då nygrundade Social Tid-
skrift.  Till dess redaktion gav man ett anslag vilket bekostade en pristävling i 
bostadsfrågan,  och till tidskriftens  läsare vände man sig med erbjudandet att till 
starkt rabatterat pris köpa de sista kvarvarande exemplaren av skriftserien.  Denna 
Lorénska stiftelsens  sorti kan framstå  som en aning jippobetonad. Valet av sam-
arbetspartner var dock allt annat än slumpartat. Tidskriften  fungerade  då som 
organ för  föreningen  Studenter och Arbetare, vars syfte  var "att närma skilda 
samhällsklasser till hvarandra, främja  samförstånd,  väcka det sociala intresset och 
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förbereda  de sociala problemens slutliga lösning." Bland föreningens  medlemmar 
återfinner  vi bland andra Johan Leffler,  Agda Montelius, Anton Nyström, Axel 
Raphael, Gustav Sundbärg och Knut Tengdahl samt redaktören G.H. von 
Koch.13 Mot denna bakgrund framstår  det ekonomiska anslaget och specialerbju-
dandet som små men välriktade insatser, laddade med en viktig symbolisk inne-
börd. Vad Lorénska stiftelsen  gjorde var att manifestera  sitt förtroende  för  två 
institutioner vilka ansågs vidareförmedia  de kunskapsinriktade och socialrefor-
matoriska idéer som man själv verkat för.  När kort tid därefter  föreningen  Stu-
denter och Arbetare uppgick i det nybildade Centralförbundet  för  socialt arbete 
och Social Tidskrift  blev förbundets  husorgan, innebar detta samtidigt att CSA 
indirekt - genom det förmedlande  nätverket av personer och institutioner -
framstår  som en av Lorénska stiftelsens  arvtagare. 

Den viktigaste skillnaden framstår  snarast som en nyansskillnad: medan 
Lorénska stiftelsens  aktiviteter var mer "vetenskapligt" vinklade, var CSA:s verk-
samheter mer riktade mot det sociala arbetets organisering och professionalise-
ring. Statsvetaren Sven-Ola Lindeberg framhåller  dock att beteckningen "socialt 
arbete" vid denna tid snarast var liktydig med "socialpolitik". Det senare uttryck-
et brukade dock av somliga personer i samtiden förknippas  med socialistiska 
experiment av mer subversiv art, varför  den mer neutrala termen "socialt arbete" 
indirekt betonade att det var sociala reformer  inom det bestående samhällets 
ramar som åsyftades.  På motsvarande sätt har historikern Marika Hedin framhål-
lit vetenskapens tydliga närvaro som ett grundläggande drag i CSA:s arbete. Till 
saken hör också att CSA under årens lopp initierade en rad egna undersökningar 
och utredningar av samtidens sociala förhållanden,  med syfte  att presentera 
underlag för  politiska reformer. 14 I den meningen vittnar CSA:s fall  om att det 
under 1900-talets första  decennier lika lite som under 1800-talet går att dra några 
tydliga gränser mellan socialvetenskapens, det sociala arbetets och socialpoliti-
kens områden. Istället framstår  den fortsatt  tydliga fokuseringen  på de sociala 
frågorna  som överordnad de olika aktörernas institutionella och professionella 
hemmahörigheter inom det vidare sociala kunskapsfältet. 

Resultatet av de många samtida aktiviteterna inom detta fält  blev emellertid 
just en tilltagande specialisering och allt tydligare åtskillnad mellan de sociala 
kunskapsområdena. I denna till synes paradoxala institutionaliserings- och disci-
plineringsprocess var Lorénska stiftelsen  likaväl som CSA delaktiga. När CSA 
trädde in på den sociala kunskapsarenan var således förutsättningarna  andra än 
de varit för  Lorénska stiftelsen.  På motsvarande sätt fortsatte  kunskapsfältet  att 
transformeras  under 1900-talets gång, inte minst tack vare CSA:s egna insatser, 
varvid förutsättningarna  för  det fortsatta  arbetet successivt ändrades. Detta moti-
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verade i sin tur omlagda strategier och reviderade stadgar, där CSA:s verksamhe-
ter allt tydligare koncentrerades på det sociala arbetets professionalisering.  Tydli-
gast manifesterades  denna satsning med Socialinstitutets tillkomst 1921. När 
CSA:s byråföreståndare  Karin Fjällbäck Holmgren i efterhand  skulle förklara  skä-
let till denna insnävning av verksamheten, gjorde hon detta med direkt hänvis-
ning till förändringarna  inom det sociala kunskapsfältet: 

Hela den miljö i vilken förbundet  haft  att utföra  sitt arbete var numera i många avseen-
den genomgående förändrad  i jämförelse  med den tid, då förbundet  först  framträdde.  Då 
fanns  icke något centralt statsorgan för  de sociala uppgifterna  och även på det kommuna-
la området saknades ofta  det intresse och de organ, som skulle erfordrats  för  tillgodoseen-
de av sociala uppgifter.  Förbundet hade onekligen under dessa år en central ställning i 
vårt land inom det sociala arbetet av offentlig  och enskild natur. Efter  tillkomsten av 
Kungl. Socialstyrelsen och därefter  även Socialdepartementet ha förutsättningarna  för 
denna förbundets  ställning väsentligen förändrats. 15 

Tillkomsten av de nya statliga institutionerna på det sociala området bidrog såle-
des till att begränsa CSA:s verksamhetsområde. Till saken hör emellertid att CSA 
var både direkt och indirekt - genom det omgivande nätverket - delaktigt i den-
na institutionella skapelseprocess. 

Socialstyrelsen och Socialdepartementet 
Socialstyrelsens och Socialdepartementets inrättande år 1913 respektive 1920 har 
uppmärksammats i åtskilliga studier.10 I samtliga fall  är enigheten stor kring 
betydelsen av dessa statliga instansers tillkomst för  framväxten  av det moderna 
Sverige. Vad det nämligen kan sägas handla om är två avgörande händelser i den 
sociala frågans  politiska institutionalisering. Jag skall i detta avsnitt begränsa mig 
till att uppmärksamma de socialvetenskapliga aspekterna av denna komplicerade 
tillkomsthistoria, och då särskilt - utifrån  det anlagda nätverksperspektivet -
framhålla  två kollektiva aktörer i denna process: Kommerskollegium och CSA. 

Möjligen finns  det anledning att gå tillbaka till år 1884, då Adolf  Hedin lade 
fram  den motion om yrkesinspektion och olycksfalls-  och ålderdomsförsäkring 
som brukar betecknas som den svenska socialpolitikens startskott. Det mest 
intressanta i vårt sammanhang är att motionen gav upphov till en stor arbetarför-
säkringskommitté, vilken under den följande  femårsperioden  presenterade en rad 
socialstatistiska undersökningar. Inom kommitténs arbetsutskott återfinner  vi 
Ernst Beckman och vid honom skall vi kort uppehålla oss. Beckmans levnadslinje 
hjälper oss nämligen, liksom tidigare Sundbärgs, att lyfta  fram  viktiga drag inom 
det komplexa nätverket av personer och institutioner på det sociala kunskapsfäl-
tet. Till saken hör förstås  att Beckman omnämndes som tänkbar kandidat till 

264 



Lorénska stiftelsens  styrelse och sedermera blev CSA:s förste  ordförande.  Men det 
är också av intresse att notera att han hade studerat socialvetenskap i Tyskland, 
England och USA, verkat som folkskoleinspektör  och skrivit sociala reportage 
baserade på "deltagande undersökningar" i samband med Sundsvallsstrejken 1879. 
Dessutom var han under olika perioder redaktör för  Stockholms Dagblad, Ny Illus-
trerad Tidning  och Aftonbladet;  han reste till London och studerade Charity Orga-
nisation Society på uppdrag av stiftelsen  Lars Hiertas Minne för  att vid hemkom-
sten lägga grunden för  Föreningen för  Välgörenhetens Ordnande; han var delak-
tig i Djursholms grundande som styrelseordförande  och bolagsdirektör samt där-
till under flera  perioder liberal riksdagsman. Tydligare än så kan knappast det nära 
sambandet mellan journalistik, vetenskap, politik och socialt arbete som förenliga 
kunskapspraktiker inom samtidens sociala kunskapsfält  illustreras. 

Här skall fortsättningsvis  särskilt den socialvetenskapliga utvecklingen upp-
märksammas och hur initiativet efter  hand försköts  från  det privata och enskilda 
mot det offentliga  och statliga. I denna process var nämligen Beckman tydligt 
delaktig. Själv värderade han arbetet inom 1880-talets arbetarförsäkringskommit-
té högt. I en tillbakablickande artikel över den svenska arbetarstatistikens utveck-
ling i Nordisk  familjebok  (1904) framhölls  särskilt kommitténs "omfattande  soci-
alstatistiska undersökningar", men även sådana som tillkommit på privata initia-
tiv: "i främsta  rummet de, som utförts  med understöd af  den lorénska fonden". 
Artikeln betonade dock starkt behovet av att tydligare inordna denna typ av soci-
al kunskapsproduktion under statligt ansvar, där särskilt inrättandet 1903 av en 
avdelning för  arbetsstatistik under Kommerskollegium framhölls  som en viktig 
händelse. Till saken hör också att artikeln var samförfattad  med Henning Elm-
quist, den nyinrättade avdelningens chef,  liksom att den nya statliga institutio-
nen tillkommit som ett indirekt resultat av en motion inlämnad av Beckman till 
riksdagen 1893 rörande "lämpligaste sättet för  samlande, bearbetande och publi-
cerande af  en svensk arbetsstatistik". Utredningen hade nämligen resulterat i att 
nya medel tillfördes  Kommerskollegium, som då initierade ett fåtal  undersök-
ningar rörande bland annat bageriindustrin (utförd  av Johan Leffler)  och tobaks-
industrin (vilken Elmquist skaffade  doktorsexamen på i Lund 1900). Studiernas 
lyckade karaktär motiverade sedan att undersökningsarbetet permanentades i 
form  av en ny avdelning, varför  Beckman och Elmquist i artikeln nöjt kunde 
konstatera: "Behofvet  af  en officiell  arbetsstatistik, hvilken opartiskt framlägger 
de upplysningar, som äro af  vikt för  den sociala frågans  rätta bedömande', har 
äfven  i Sverige på senare tid vunnit statsmakternas erkännande."17 

Efterlysningen  av en aktivare hållning från  statens sida på det sociala området 
kan tyckas kontroversiell för  att komma från  en politisk liberal som Beckman. 
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Kring behovet av sociala reformer  rådde emellertid stor samstämmighet över de 
samtida partigränserna. Det var också inom denna samförståndsanda  som CSA 
hämtade sitt breda stöd. När därför  Ernst Beckman i en ny riksdagsmotion 1906 
föreslog  att ett särskilt statsdepartement för  sociala frågor  borde inrättas, kunde 
han göra detta med stöd av ett drygt tjugotal ledamöter - från  Hjalmar Branting 
på vänsterkanten till nationella framstegspartiets  biskop Henning von Schéele på 
högerkanten. Huvudargumentet löd att arbetarfrågan  inte längre kunde betrak-
tas som en klassfråga  utan tvärtom var en fråga  av principiell betydelse "för  hela 
samhällets välfärdAtt  motionen sedan avstyrktes berodde inte på att man tog 
avstånd från  detta argument. Tvärtom var enigheten inom konstitutionsutskot-
tet stor kring behovet av en aktivare statlig hållning på det sociala området. Frå-
gan gällde istället enbart huruvida inrättandet ett nytt statsdepartement för  soci-
ala ärenden utgjorde den bästa lösningen.18 

Sedan förslaget  om ett socialdepartement upprepats redan året därpå av en 
annan liberal, David Bergström, också han bekant från  lorénska sammanhang, 
tillsattes år 1908 två parallella kommittéer med uppgift  att lämna förslag  på "de 
sociala ärendenas sammanförande  och handläggning" respektive Kommerskol-
legii roll inom den nya organisationen (departementalkommitterade respektive 
kommerskollegiikommittén). 1911 presenterades ett gemensamt slutbetänkande 
där man föreslog  inte ett socialdepartement, men väl - inom ramen för  ett omor-
ganiserat civildepartement - ett nytt centralt ämbetsverk, Socialstyrelsen, med 
uppgift  att samlat hantera de sociala frågorna  och föreslå  politiska åtgärder. Den 
efterföljande  propositionen, presenterad av ministären Staaff  inför  1912 års riks-
dag, byggde nästan ordagrant på det nämnda slutbetänkandet. 

Den 1 januari 1913 tillträdde Henning Elmquist formellt  tjänsten som chef 
(sedermera generaldirektör) för  den nya Socialstyrelsen. Därigenom personifierar 
han samtidigt uppgåendet av Kommerskollegii avdelning för  arbetsstatistik i det 
nya centrala förvaltningsorganet.  Elmquist förblev  sedan formellt  knuten till 
Socialstyrelsen under hela 1910-talet, men i praktiken ersattes han redan 1916 — 
på grund av andra uppdrag i samband med kriget — av sin nära vän och kollega 
från  Kommerskollegium, Gunnar Huss. Huss däremot kom att förbli  Socialsty-
relsen trogen livet ut. Både Huss och Elmquist hade ingått i den kommitté som 
föreslagit  tillkomsten av Socialstyrelsen, deras nya arbetsplats. Mest intressant i 
detta sammanhang är dock att båda dessutom tidigt ingick i CSA:s inre krets. 
Elmquist satt med i styrelsen 1905-1918, medan Huss styrelsemedlemskap var 
uppdelat på två perioder, den andra mycket lång, 1908-1914 och 1918-1940. 

Utifrån  CSA:s perspektiv kan man därför  - lite, men inte mycket, förenklat  -
se det som att den motion som 1906 inlämnats av dess ordförande,  Beckman, i 
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ett första  steg resulterade i Socialstyrelsens tillkomst, vars ledning beldäddes av 
två styrelseledamöter, Elmquist och Huss. I ett andra steg förverkligades  sedan 
just det som Beckman föreslagit,  nämligen inrättandet av ett nytt statsdeparte-
ment för  sociala ärenden. Detta skedde 1920. Med Socialdepartementets till-
komst som en del av regeringskansliet flyttades  därmed den sociala frågan  in i 
politikens absoluta centrum. Och dess nye chef  blev passande nog Henning Elm-
quist, som därmed blev landets förste  socialminister.19 

När Sven-Ola Lindeberg skriver att CSA "slog bryggor" från  det frivilliga  soci-
ala arbetets område till den politiska sfärens  inre kretsar är detta ett förhållande 
som inte nog kan betonas.20 Samtidigt bör framhållas  att den överbryggande 
funktionen  även sträckte sig in på vetenskapens område. På motsvarande sätt är 
Karin Fjällbäck Holmgrens tidigare nämnda iakttagelse värd en understrykning: 
i takt med att CSA:s målsättningar uppfylldes  förminskades  samtidigt dess eget 
handlingsområde. Under förbundets  tidiga år hade dess funktion  liknats vid "ett 
frivilligt  socialt departement".21 När nu ett statligt Socialdepartement äntligen 
förverkligats  var det nödvändigt för  CSA att söka nya uppgifter. 

Ganska snart stod det klart att CSA nu borde koncentrera sig på att utbilda 
människor som kunde befolka  de nya institutionerna. Drivande i denna fråga  var 
bland annat Gunnar Huss. Ett intensivt arbete med många inblandade parter 
inleddes. En kommitté tillsattes för  att lämna förslag  på "Utbildning av i främsta 
rummet tjänstemän för  offentliga  och enskilda förvaltningar  i socialpolitik, stats-
och kommunalkunskap samt centrum för  forskningar  och studier på det sam-
hällsvetenskapliga området." Kontakter togs med Stockholms högskola, pengar 
samlades in från  bland annat Stockholms Stadsfullmäktige  och enskilda företag. 
Ansträngningarna gav snabbt resultat. Redan med ingången av 1921 bildades 
Institutet för  socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning  (Socialinsti-
tutet). Därmed hade CSA, mindre än ett år efter  att omläggningen av verksamhe-
terna börjat diskuteras, skapat ytterligare en ny fristående  plattform  för  insatser, 
aktiviteter och karriärer på den sociala kunskapshanteringens område. Särskilt 
betydelsefullt  skulle Socialinstitutet bli för  det sociala arbetets formalisering  och 
professionalisering. 22 Men även Socialinstitutet illustrerar, som vi nu skall se, 
tidens nära samverkan mellan privata initiativ, offentliga  satsningar och högre 
utbildning inom det sociala kunskapsfältet. 

Socialinstitutet, Bagge och Myrdal 
Föreståndare för  det nya Socialinstitutet blev nationalekonomen Gösta Bagge. 
Bagge var en mycket passande person för  uppdraget. Hans levnadslinje löper 
också genom flera  av det socialvetenskapliga nätverkets viktigaste noder. Han 
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hade tidigare arbetat som amanuens vid kommerskollegii avdelning för  arbetssta-
tistilc med Elmquist och Huss som kollegor samt deltagit i emigrationsutred-
ningen under Sundbärgs ledning. Vid Stockholms högskola hade han deltagit i 
Cassels högre seminarium vid Socialvetenskapliga Institutet (dit Lorénska stiftel-
sen skänkt sitt bibliotek). Efter  avlagd doktorsexamen 1917 hade han verkat som 
lärare vid den relativt nya Handelshögskolan, där vännen och kollegan från  Social-
vetenskapliga Institutet, Eli F. Heckscher, var professor  i nationalekonomi och 
statistik. Men Bagge hade också själv varit både direkt och indirekt delaktig i 
Socialinstitutets tillkomst, som förslagsställare  inom CSA:s utbildningskommitté 
och som ledamot av Stockholms stadsfullmäktige.  Som nyutnämnd rektor för 
Socialinstitutet beldädde han nu även den professur  i nationalekonomi och soci-
alpolitik vid Stockholms högskola som CSA villkorligt hade låtit bekosta.23 Den-
na dubbla förankring  inom Socialinstitutet och Högskolan, liksom Bagges kon-
taktytor i övrigt, illustrerar väl de nära förbindelserna  inom det stockholmsbase-
rade nätverket av personer och institutioner, vars mer uttalat vetenskapliga 
aspekter och förlängning  under mellankrigstiden vi nu skall översiktligt följa. 

Det bör dock understrykas att CSA och Socialinstitutet bara utgör två viktiga 
mötespunkter av flera  på det socialvetenskapliga området. Särskilt inom natio-
nalekonomin hade det skett en tydlig personell och institutionell expansion 
under seklets första  decennier. Handelshögskolans tillkomst 1909 var förstås  cen-
tral i detta avseende, liksom den fortsatt  livliga föredragsverksamheten  inom 
Nationalekonomiska Föreningen vars medlemsantal under hela perioden höll sig 
kring 500.24 En händelse som är särskilt värd att framhålla  ur detta nätverksper-
spektiv är tillkomsten 1917 av den informella  och mer akademiskt präglade 
Nationalekonomiska klubben. 

Nationalekonomiska klubbens bildande föranleddes  av Knut Wicksells pen-
sionering. När hans tid vid Lunds universitet närmade sig sitt slut, hade Wicksell 
för  avsikt att flytta  tillbaka till barndomsstaden Stockholm. Men därmed ville 
han inte upphöra med nationalekonomin. I det ärendet vände sig Anna Bugge-
Wicksell, som brukade hålla i det praktiska, till Eli Heckscher vid Handelshög-
skolan, som i sin tur tog detta för  en anledning att bjuda in ett begränsat antal 
akademiskt verksamma nationalekonomer till ett första  möte i januari 1917. Ett 
tiotal personer kom, varvid Nationalekonomiska klubben bildades med Knut 
Wicksell som dess förste  ordförande.  Därmed hade ytterligare en viktig mötes-
plats skapats, där samtidens ledande nationalekonomer kunde träffas  och umgås 
under relativt avslappnade former  - i regel hemma hos någon av deltagarna: Eli 
Heckscher, Sven Brisman, Gustav Cassel, David Davidson, Gösta Bagge och 
senare även Bertil Ohlin, Gunnar Myrdal, Alf  Johansson, Ingvar Svennilson, 
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Erik Lindahl, Dag Hammarskjöld, med flera.  Klubbens betydelse för  formering-
en av den så kallade Stockholmsskolan har framhållits  av nationalekonomen Rolf 
G. Henriksson.15 Här är det emellertid inte så mycket den doktrinhistoriska 
aspekten som intresserar oss, utan mer klubbens funktion  som knutpunkt inom 
det vidare nätverket av institutioner och personer. Med Nationalekonomiska 
klubben stärktes nämligen banden mellan Handelshögskolan, Socialvetenskapli-
ga Institutet vid Stockholms högskola (vars ledning troligen övergick från  Cassel 
till Bagge kring 1920) och Socialinstitutet, varvid Stockholm nu började framstå 
som ett starkt socialvetenskapligt fäste,  även med internationella mått mätt. 

Detta talade till Gösta Bagges fördel  när han i september 1924 reste till New 
York för  att personligen träffa  representanter för  Laura Spelman Rockefeller 
Memorial. Ärendet gällde en ansökan till ett stort forskningsprojekt  om löner 
och arbetsmarknadsförhållanden.  Passande nog hade den relativt nya men väl 
tilltagna amerikanska fonden  vid denna tidpunkt börjat stödja ett begränsat antal 
socialvetenskapliga forskningsmiljöer  i Europa. Mötet ledde till att Laura Spel-
man Rockefeller  Memorial beslutade tilldela Socialvetenskapliga Institutet vid 
Stockholms högskola och Socialinstitutet ett anslag på 75 000 dollar att användas 
med början 1926 och fem  år framåt.  Från fondens  sida motiverades det generösa 
anslaget med förhoppningen  att Stockholm skulle bli ett socialvetenskapligt 
forskningscentrum  för  hela Skandinavien.26 Under Bagges ledning knöts därmed 
tre unga lovande nationalekonomer till projektet: Gunnar Myrdal, Erik Lindahl 
och Alf  Johansson. 

Gunnar Myrdal hade inlett sina studier inom juridiken och först  under 1920-
talet börjat orientera sig mot nationalekonomin, sedan makan Alva uppmärk-
sammat honom på Gustavs Cassels arbeten. Tillsammans med Lindahl och 
Johansson kom Myrdal nu att bilda ett slags trojka, som satte sin prägel på såväl 
Rockefellerprojektet  och Nationalekonomiska klubben som Socialvetenskapliga 
Institutet, där de tre var verksamma som lärare. Det är förstås  här som Henriks-
son ser embryot till den så kallade Stockholmsskolans formering. 27 Samtidigt 
anar vi konturerna av ett mer allmänt generationsskifte  inom det socialveten-
skapliga nätverket av personer och institutioner. Vid 1920-talets mitt började en 
krets unga radikala samhällsvetare och arkitekter utkristalliseras vid Högskolan, 
bestående av makarna Myrdal, Célie Brunius, Dag Hammarskjöld, Alf  Johans-
son, Sven Markelius, Uno Åhrén och Brita Åkerman. Av dessa personer kom fle-
ra med tiden att engageras inom olika statliga utredningar, kommissioner och 
andra uppdrag, bland annat i samband med den inledningsvis nämnda Stock-
holmsutställningen. 

Vad jag därigenom vill antyda är ett fortsatt  nära samband mellan de olika 
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sociala kunskapspraktikerna under 1920-talet. Tydligast blir detta mönster, som 
så ofta,  i det mer konkreta vardagssammanhanget. Således kan nämnas att den 
institutionella närheten mellan CSA och Socialinstitutet även yttrade sig rent 
rumsligt. I samband med att Socialinstitutet flyttade  in i de nyinredda lokalerna 
på Myntgatan, övergav CSA de dyra lokalerna på Lästmakargatan och flyttade  in 
i ett par rum strax intill. På så sätt ställdes CSA:s bibliotek till Institutets förfo-
gande, dit det också snart formellt  övergick. Hos Socialvetenskapliga Institutet 
rådde dock stora lokalproblem, där biblioteket snart kom att få  karaktären av ett 
slags allrum för  diverse olika verksamheter. När det var dags för  seminarium i 
Högskolans regi krävdes därför  först  att bordet i Institutets bibliotek först  rensa-
des rent från  "Rockefeller-högarna".  Detta lokalproblem löstes dock när Rocke-
feller  Foundation (där Laura Spelman Rockefeller  Memorial då uppgått) år 1931 
beslutade anslå "100 000 dollar eller så mycket som krävs" för  uppförandet  av en 
ny byggnad för  socialvetenskap i Stockholm.28 

I oktober 1932 invigdes det nya trevåningshuset på Odengatan 61, i direkt när-
het till Handelshögskolans lokaler. Därmed materialiserades den institutionella 

Socialinstitutet under uppbyggnad. Februari  1932, K Ä L L A : S T O C K H O L M S S T A D S M U S E U M 
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närhet som redan tidigare varit ett faktum.  Socialinstitutet och CSA tog plats på 
första  våningen, medan Socialvetenskapliga Institutet flyttade  in på tredje våning-
en, där även statistiska institutionen inrymdes, symboliskt förenade  av en andra 
våning bestående av ett stort gemensamt bibliotek - där nu Lorénska stiftelsens 
bokdonation integrerades med CSA:s bibliotek. I samband med den högtidliga 
invigningen höll Bagge ett tal där han inför  kungafamiljen,  ecklesiastikministern, 
Högskolans rektor och de utländska gästerna framställde  den nya funkisbyggna-
den som en symbol för  det dittillsvarande fruktbara  samarbetet mellan samhälls-
inriktad socialvetenskap och vetenskapligt orienterad socialpolitik. Detta samar-
bete, fortsatte  han, skulle emellertid kunna ytterligare berikas med nyinrättade 
professurer  i sociologi, psykologi, ekonomisk statistik och (icke-juridisk) statsve-
tenskap. Och i den meningen, avslutade han, kunde den nya byggnaden även 
betraktas som ett forskningspolitiskt  handlingsprogam.29 

Socialt arbete, socialpolitik och socialvetenskap 
Karakteristiskt för  det tidiga 1900-talets aktörer inom det sociala kunskapsfältet  -
det är det jag har velat visa i detta avsnitt - var den fortsatta  närheten mellan 
socialvetenskapens, socialpolitikens och det sociala arbetets sfärer.  I den gemen-
samma ansträngningen att komma till rätta med de sociala frågorna  kunde man 
förenas  kring uppfattningen  att lösningen låg i en verksam blandning av utbild-
ning, undersökning och politiska reformer.  Kombinationen av politiska uppdrag 
och vetenskapligt engagemang var därför  lika tidstypisk som samarbetet över de 
disciplinära och ideologiska gränserna. Mellan högerpolitikern Bagge, socialde-
mokraten Myrdal och liberalen Ohlin var förbindelserna  flera,  och för  en person 
som Cassel var det möjligt att under loppet av ett par decennier ta steget från 
socialliberal vänster till tydlig höger. Kännetecknande för  samma gränsöverskri-
dande var att ämbetsmannen Elmquist ingick i CSA:s styrelse, att Bagges profes-
sur gällde ämnena nationalekonomi och socialpolitik och att Myrdal under en 
period hoppades på en professur  i nationalekonomi med sociologi vid Stock-
holms högskola. Det är också just denna samtidens relativa öppenhet mellan di-
scipliner och kunskapsområden som gör sociologen Jan Olof  Nilssons iakttagelse 
så träffande,  när han påstår att Alva och Gunnar Myrdal introducerade den ame-
rikanska sociologin i Sverige, men inte vid universiteten, utan inom det statliga 
utredningsväsendet och inom den politiska retoriken.30 

Samtidigt - och paradoxalt kan tyckas - var det just de många aktiviteterna 
och de lyckade insatserna inom det sociala kunskapsfältet  som bidrog till att 
skärpa dess inre gränser. Paret Myrdal kan således sägas ha utgått från  de nära 
sambanden mellan vetenskap och politik, socialdemokrati och liberalism, vision 
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och praktik, samtidigt som de bidrog till att särskilja dessa områden. Symptoma-
tiskt i detta avseende är att makarnas gemensamma debattbok Kris  i befolknings-

frågan  (1934) tillkom mer eller mindre parallellt med Gunnar Myrdals Vetenskap 
och politik (1930). I den förra  boken sammansmälte ett nationellt inramat makro-
ekonomiskt samhällsperspektiv med ett mikrosocialt perspektiv vilket ställde 
familjens  konkreta vardagsvillkor i centrum, i strävan att plädera för  rationella 
socialpolitiska reformer.  Detta medan den sistnämnda boken tvärtom underströk 
vikten av att skilja fakta  från  värderingar och vetenskap från  politik i bland annat 
Max Webers och Axel Hägerströms efterföljd. 

Motsägelsen minskar då man beaktar att det här handlar om ett dynamiskt 
socialt kunskapsfält  som successivt institutionaliserades. Institutionaliseringspro-
cessen i sig kan ses som ett tecken på att betydelsen av den sociala kunskapsbild-
ningen erkändes, befästes  och fick  ett allt större inflytande.  I takt med att det 
kunskapsbärande nätverket institutionellt förankrades  ändrades emellertid både 
de grundläggande förutsättningarna  och själva uppdragets karaktär. När dess 
aktörer tilldelades nya centrala positioner inom den expansiva universitets- och 
högskolevärlden, inom de omorganiserade statliga ämbetsverken och inom de 
allt mer professionella  föreningsbildningarna,  riktades blickarna delvis mot nya 
uppgifter.  Som företrädare  för  den nya akademiska socialvetenskapen blev Wick-
sell, Steffen  och Cassel allt mer upptagna av frågor  rörande det egna kunskaps-
områdets vetenskapliga legitimitet. Som motorn bakom Socialhögskolan blev CSA:s 
uppgifter  tydligare knutna till det sociala arbetets etablering som ett professio-
nellt yrkesområde. Och som företrädare  för  de nya statliga institutionerna på det 
sociala området var Elmquists och Huss uppgifter  tydligt reglerade. Därmed 
stärktes också gränserna mellan de tidigare så intimt sammanbundna sociala 
kunskapsområdena - även om de för  ett minskande antal aktörer fortfarande  var 
möjliga att överskrida. Det skedde en diskursiv disciplinering, en makt- och 
arbetsdelning mellan de politiska och de akademiska sfärerna,  vilken för  den 
stockholmsbaserade medelklassintelligentsians aktörer successivt medförde  att de 
tilldelades roller som experter knutna till den moderna statsapparatens framväx-
ande kunskapsstruktur.31 

Som ett resultat av denna kunskapsstrukturella förändring,  men också i takt 
med demokratiseringen och samhällets modernisering i övrigt, frigjordes  den 
socialvetenskapliga blicken successivt från  "den sociala frågan".  Om seendets 
horisonter tidigare varit relativt vida, kom blicken några decennier in på 1900-
talet allt tydligare att snävas in och omgärdas av det egna kunskapsområdets 
institutionaliserade gränser. Denna historiskt utdragna gränsdragningsprocess 
rymmer samtidigt en viktig könsaspekt. 
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Maskulinisering och könsarbetsdelning 
I takt med att i tur och ordning socialvetenskapen, socialpolitiken och det socia-
la arbetet institutionaliserades, förändrades  samtidigt den sociala kunskapshante-
ringens förutsättningar.  De sociala undersökningar som presenterades av Lorén-
ska stiftelsen  genomfördes  i den meningen utifrån  andra villkor än dem som 
iscensattes av CSA och dem som bekostades av Rockefeller  Foundation. I det sist-
nämnda fallet  handlade det om en professionell  och offentligt  erkänd socialve-
tenskap. I Lorénska stiftelsens  fall  rörde det sig om en "amatörmässig" socialve-
tenskap som bedrevs på privata initativ. Den akademiseringsprocess som åtskiljer 
de två fallen  innebar att den nya socialvetenskapens status kraftigt  höjdes, men 
den medförde  också att den absoluta merparten av de kvinnliga deltagarna inom 
det kunskapsbärande nätverket marginaliserades. Historien om socialvetenska-
pens förvetenskapligande  blir i den meningen samtidigt en historia om dess till-
tagande maskulinisering. 

Men därmed upphörde inte de kvinnliga aktörerna att engagera sig i de socia-
la frågorna.  Lika lite upphörde de med att undersöka den sociala verkligheten. 
Skillnaden består i att de gjorde det i annan, men fortfarande  närbesläktad, form 
och under andra beteckningar än de manliga kollegorna inom akademin. Med 
det vidare perspektiv på den socialvetenskapliga kunskapsbildningens framväxt 
som anlagts i denna avhandling far  denna akademiseringsprocess ytterligare en 
innebörd. I takt med att kvinnorna undanträngdes först  från  socialvetenskapens 
område och därefter  från  socialpolitikens område, koncentrerades de kvinnliga 
aktörerna inom vissa begränsade sfärer,  medan vetenskapens och politikens nya 
institutioner framstod  som mer eller mindre renodlade manliga territorier. Det 
vidare sociala kunskapsfältet,  så som det transformerades  under 1900-talets första 
decennier, präglades i den meningen också av en fortgående  könsarbetsdelning. 

Denna kombinerade maskulinisering och könsarbetsdelning inom det sociala 
kunskapsfältet  skall fokuseras  i detta avsnitt. Även i detta avseende utgör Lorén-
ska stiftelsen  en lämplig utgångspunkt, eftersom  den på en gång kan sägas både 
föregå  den socialvetenskapliga kunskapens disciplinering och utgöra ett viktigt 
första  steg i densamma. Således blir det intressant att notera att kvinnorna var 
närvarande på mer än ett sätt i Lorénska stiftelsens  arbete, men också att vissa 
förskjutningar  kan skönjas redan under dess relativt korta verksamhetsperiod. 
Riktigt tydliga blir dock dessa tendenser först  när de historiska linjerna förlängs 
in på 1900-talet, då socialvetenskapen på allvar kan sägas bli vetenskapligt etable-
rad. Behovet av detta historiskt förlängda  perspektiv utgör också det viktigaste 
skälet till att jag förlagt  denna diskussion till epilogen. I detta sammanhang blir 
det intressant att återvända till CSA, men denna gång med uppmärksamheten 
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fäst  vid dess betydelse som en utomakademisk miljö där de kvinnliga aktörerna 
gavs fortsatta  möjligheter till social kunskapsbildning. Samtidigt skall vi återkny-
ta till den tidigare (i kapitel 2) förda  diskussionen om privat och offentligt,  fast 
denna gång med ett mer uttalat könsperspektiv. 

Syftet  är närmast att skissera en ansats som visar det både möjliga och fruktba-
ra i ett mer genomarbetat könsperspektiv på den svenska samhällsvetenskapens 
historia. Det kommer då även framgå  att det finns  flera  inhemska och internatio-
nella forskningsansatser  att anknyta till. Men först  skall vi alltså kort återvända 
till Lorénska stiftelsen  för  att särskilt uppmärksamma de kvinnliga aktörernas 
närvaro och funktioner  inom verksamheten. 

Lorénska stiftelsens  kvinnor 
Inom Lorénska stiftelsens  arbete var kvinnorna närvarande på mer än ett sätt. 
Med Anne Charlotte Leffler  och Sonja Kovalevsky som ordinarie ledamöter och 
med Ellen Key som suppleant var styrelsen numerärt relativt jämställd under dess 
tidiga period. Anne Charlotte Leffler  intog också till en början en ledande posi-
tion. Detta förhållande  förändrades  emellertid drastiskt med styrelsens förnyelse 
kring 1892. Från denna tidpunkt blev det femhövdade  styrelsekollektivet alltige-
nom manligt. Dess direkta konsekvenser för  de fattade  besluten är svårt att säga 
något säkert om. Indirekt kan man emellertid konstatera att styrelsens samlade 
kontaktytor, vid vilka genomgående har fästs  stor vikt, därigenom tydligare rikta-
des mot den manliga hälften  av det vidare personnätverket. 

Bland de personer som på olika sätt knöts till Lorénska stiftelsens  verksam-
heter är också flera  kvinnor närvarande, som stipendiater, sociala undersökare 
och "assistenter". Concordia Löfving,  Allmänna kvinnoklubben i Stockholm, 
Anna Söderberg, Mimmi von Post, Amanda Kerfstedt  och "fru  Lindkvist" till-
hör dem vi mött i dessa egenskaper. Inom det sociala undersökningsarbetet 
handlade det emellertid om en ganska tydlig könsmässig underordning. Såle-
des återfinns  ingen kvinnlig författare  bland skriftseriens  sjutton delar. Vi har 
också konkret sett hur detta underordnande återspeglades i fallet  med Allmän-
na kvinnoklubbens initierade undersökning, vilken i praktiken huvudsakligen 
utfördes  av Anna Söderberg, men där Johan Leffler  tog över huvudansvaret och 
satte sitt namn på den färdiga  produkten. Samtidigt är det uppenbart att just 
Söderbergs könstillhörighet, liksom hennes ldassmässiga bakgrund, utgjorde 
en viktig förutsättning  för  de insamlade uppgifternas  både kvantitativa och 
kvalitativa karaktär. Helt omöjligt var det emellertid inte att som ensam kvin-
na tilldelas medel från  Lorénska stiftelsen.  Detta illustreras av anslagen till 
Concordia Löfving  och Anna Söderberg. Men som sagt, resultaten av dessa 
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studier presenterades inte i Lorénska stiftelsens  viktigaste skyltfönster  utåt, i 
skriftserien. 

Om kvinnornas delaktighet i undersökningsarbetet var både begränsad och 
osynliggjord, är deras närvaro desto tydligare i själva skrifterna,  som objekt. 
Explicit studerades de i Johan Lefflers  nämnda undersökning om Stockholms 
industriarbeterskor, men de var också tydligt närvarande i Karl Key-Åbergs stu-
die av Norrköpings textilindustri och i Henrik Fredholms inventering av interna-
tionell fabrikslagstiftning,  liksom i Hjalmar Wallqvists och Gustaf  af  Geijerstams 
studier rörande bostads- och arbetarförhållandena  i Göteborg respektive Stock-
holm. Här kan vi notera att dessa skrifter  särskilt framhöll  kvinnans moraliska 
ansvar för  familjens  sedlighet och för  skapandet av ett trivsamt hem. I en mer 
generell bemärkelse är det tydligt att Maxim Kovalevsky knöt an till den livligt 
diskuterade kvinnofrågan.  Det var också, erinar vi oss, genom engagemanget i 
densamma som Urban von Feilitzen hade meriterat sig som lorénsk stipendiat. 
Här skall vi tills vidare nöja oss med konstaterandet att levinnorna fanns  tydligt 
närvarande i undersökningarna, både som en del av problembilden och som en 
del av den diffust  artikulerade lösning som anas i de flesta  undersökningar, vilket 
troligen bör förstås  mot bakgrund av kvinnofrågans,  bostadsfrågans  och sedlig-
hetsfrågans  betydelser som delfrågor  inom den sociala frågan. 

Ett fjärde  och sista område inom Lorénska stiftelsens  arbete där kvinnorna 
intog en framträdande  plats var inom den socialvetenskapliga publiken. Som 
framhållits  i kapitel 6 sammanföll  denna i stor utsträckning med den socialt syf-
tande skönlitteraturens läsekrets, vilken till övervägande del var kvinnlig. Det-
samma gällde de filantropiska  insatser under 1800-talet vilka likaledes motivera-
des av engagemanget i den sociala frågan.  Mot den bakgrunden framstår  det som 
mindre märkvärdigt att publiken var kvinnligt dominerad än att den socialveten-
skap som bedrevs i Lorénska stiftelsens  regi inte i större utsträckning utövades av 
kvinnor. För Lorénska stiftelsens  styrelse, som med sin utåtriktade verksamhet 
ville legitimera och skapa avsättning för  den vetenskapliga kunskap som höll på 
att byggas upp, framstod  emellertid denna kvinnliga dominans som ett problem. 
Under periodens senare del, då styrelsen hade maskuliniserats, koncentrerades 
därför  verksamheterna märkbart på att skaffa  akademiska förankringspunkter. 
Och med det dåvarande universitetssystemets formella  och sociala utestängnings-
mekanismer framstår  det som mer eller mindre självklart att det blev tre män 
som kom att personifiera  den eftersträvade  akademiseringen (även om samtidens 
främsta  "undantag", Sonja Kovalevsky, suttit med i stiftelsens  styrelse). 

Redan under Lorénska stiftelsens  korta verksamhetsperiod kan man således se 
hur den svenska socialvetenskapen successivt maskuliniseras. Men det bör också 

275 



betonas att kvinnornas närvaro under stiftelsens  tidiga period därmed inte bör 
uppfattas  som en "guldålder"; i stor utsträckning handlade det om ett deltagande 
på männens villkor, där kvinnorna gavs en underordnad roll, främst  då inom de 
utåtriktade och legitimitetsskapande verksamheterna. Vad som sker under 1900-
talets första  decennier är emellertid att de trängs undan mer eller mindre helt 
från  den akademiskt förankrade  socialvetenskapens arena. Här är det dock vik-
tigt att inte ensidigt fästa  sig vid den lyckosamma institutionaliseringen. Med 
vidvinkel på hela det sociala kunskapsfältet  och med fokus  inställt på det bärande 
personnätverket blir det tydligt att de kvinnliga aktörerna inte upphörde att ägna 
sig åt social kunskapsbildning. 

Tydligast och mest konkret låter sig mekanismerna bakom denna könsarbets-
delning förstås  på en vardagsnära nivå. Detta illustreras bland annat av de tre 
professorsparen  Wicksells, Steffens  och Cassels. Anna Bugge-Wicksell, Oscara 
Steffen  och Johanna Cassel var alla bildade, beresta och djupt engagerade i samti-
dens stora sociala frågor,  samtidigt som de var övertygade om behovet av sociala 
reformer  för  att komma till rätta med dessa. Häri förenades  de med sina män. 
Bland annat kan kort nämnas att både Anna Bugge-Wicksell och Johanna Cassel 
skrev artiklar för  Social Tidskrift,  medan Oscara Steffen  i likhet med sin man var 
medlem i Fabian  Society och delaktig i Londons reformsinnade  kretsar.32 Den 
viktigaste könsmässiga skillnaden bestod istället i hur de praktiskt kanaliserade 
detta engagemang. Medan det sociala intresset fick  Knut Wicksell, Gustaf  Stef-
fen  och Gustav Cassel att överge sina naturvetenskapliga banor, kom deras fruars 
uppgift  i stor utsträckning att bestå i att praktiskt underlätta denna allt annat än 
okomplicerade omläggning. Särskilt Anna Bugge-Wicksells och Oscara Steffens 
roller som ett slags kombinerade sekreterare och rådgivare - i såväl praktiskt som 
intellektuellt avseende - är omvittnade, medan Johanna Cassels agerande bakom 
kulisserna är mer obekant. Regeln är dock att denna typ av vetenskapens dolda, 
men helt nödvändiga, funktioner  är historiskt svårdokumenterbara; det rör sig i 
stor utsträckning om ett "osynligt" arbete. Men tydligt är att Anna Bugge-Wick-
sell, Oscara Steffen  och Johanna Cassel var delaktiga i socialvetenskapens fram-
gångsrika akademisering även om dess arena därmed i praktiken stängdes för 
deras eget inträde. 

CSA:s kvinnor 
En arena som dock hölls fortsatt  öppen för  kvinnlig verksamhet inom det sociala 
kunskapsfältet  var det på frivillighet  baserade filantropiska  och politiska arbetet. 
Den främsta  institutionen på det området blev snart CSA. Utgångspunkten i den 
sociala frågan  var densamma som för  socialvetenskapen, liksom övertygelsen om 
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CSA:s  kvinnor. Lästmakargatan 6. KÄLLA: S T O C K H O L M S S T A D S M U S E U M 

att de politiska reformerna  borde fotas  på empiriska studier av faktiskt  rådande 
förhållanden.  I den meningen var skillnaden liten mellan den akademiska social-
vetenskapen och det utomakademiska sociala undersökningsarbetet. .Men medan 
den förra  utgjorde ett manligt territorium, hade kvinnorna fortsatt  tillträde till 
det senare området, där de också kom att fylla  viktiga samordnande och pådri-
vande funktioner. 

När CSA bildades 1903 skedde detta på initiativ av två kvinnor. I februari  sam-
mankallade Gerda Meyerson och Gertrud af  Klintberg representanter för  ett 
antal föreningar  inom den tidiga kvinnorörelsen och inom folkbildningsrörelsen 
med den sociala inriktningen som gemensam nämnare. Mötets ordförande  blev 
Agda Montelius. Vid detta första  möte deltog även Emilia Broomé, Karin Fjäll-
bäck och Anna Whitlock. Några månader senare, i juni, bildades CSA. Till de 
kvinnor som tidigt blev mångsidigt aktiva inom det nybildade förbundet  hörde 
också Kerstin Hesselgren och Ebba Pauli. Genom det breda verksamhetsutbudet 
inom det sociala kunskapsfältet  - med en omfattande  kursverksamhet, föreläs-
ningar, kongresser, en social upplysningsbyrå, ett välsorterat bibliotek, Social Tid-
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skrift  som organ, utställningar och egna sociala undersökningar - utgjorde CSA 
för  dessa och flera  andra kvinnor en viktig arena för  vetenskapligt och politiskt 
arbete och inflytande. 

Trots detta utsågs som bekant Ernst Beckman till förbundets  förste  ordföran-
de, dess främsta  ansikte utåt. Styrelsearbetet kom också att domineras av män 
som G.H. von Koch, Henning Elmquist, Eli Heckscher, Gunnar Huss och Gös-
ta Bagge. För dessa personer utgjorde CSA också ett viktigt forum  för  inflytande, 
men därtill kom förbundet  för  deras del att fungera  som en plattform  för  fortsat-
ta karriärer inom den framväxande  välfärdsbyråkratin.  Det sistnämnda var inte 
alls fallet  för  de nog så aktiva kvinnorna, vilka tvärtom i stor utsträckning måste 
sägas lysa med sin frånvaro.  Det viktiga undantaget utgörs här av Kerstin Hessel-
gren, som 1913 anställdes som Sveriges första  yrkesinspektris under den nyinrätta-
de Socialstyrelsen och som 1922, sedan den kvinnliga rösträtten införts,  blev Sve-
riges första  kvinnliga ledamot av riksdagens första  kammare. Med fokus  på köns-
aspekten måste vi emellertid konstatera att även den statliga institutionalisering-
en av det socialpolitiska kunskapsområdet uppvisar ett tydligt drag av maskulini-
sering.33 

Den sociala kunskapens institutionalisering och professionalisering  låter sig i 
denna mening förklaras  i termer av ett fortgående  gränsdragningsarbete, där den 
kvinnliga hälften  av det studerade personnätverket utestängdes från  både veten-
skapens och politikens statusladdade institutioner. I detta avseende var det sven-
ska fallet  inte unikt. Motsvarande internationella studier som uppmärksammat 
socialvetenskapens akademisering och dess könsaspekter vittnar om likartade 
uteslutningsmekanismer.34 Det ligger nära till hands att med Yvonne Hirdman 
tolka det övergripande mönstret som ytterligare ett fall  där "isärhållandets logik" 
och "den manliga överlägsenhetsnormen" manifesteras  som två samverkande 
maktprocesser.35 Samtidigt är det tydligt att en sådan tolkning måste beakta den 
motverkande demokratiseringsprocessen, vilken sent omsider gav de svenska 
kvinnorna rösträtt och successivt allt fler  insteg i det offentliga  livet. I den 
meningen framstår  CSA snarare som ett viktigt steg på vägen, än en arena för 
kvinnlig underordning. Dessa till synes motstridiga tolkningar ger oss anledning 
att återknyta till den tidigare diskussionen om det historiskt föränderliga  förhål-
landet mellan privat och offentligt. 

Privat och offentligt 
Det framstår  som allt annat än en slump att det blev inom det sociala arbetets 
sfär  som kvinnorna gavs plats. Som ett förbund  av frivilliga  föreningar,  av vilka 
flertalet  hade tillkommit inom 1800-talets filantropiskt  motiverade välgörenhets-
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arbete, var CSA tydligt förankrat  inom den privata sfären.  På motsvarande sätt är 
det möjligt att tolka socialvetenskapens akademisering och socialpolitikens insti-
tutionalisering som tecken på offentliga  erkännanden. Till saken hör att gränsen 
mellan privat och offentligt  inte enbart var ideologiskt laddad utan även tydligt 
könad. Kvinnans plats var enligt tidens dominerande uppfattning  i hemmet. På 
henne tillkom det privata, medan offentligheten  var mannens sfär.  Uppdelning-
en mellan könen var i den meningen strikt reglerad, och på så sätt framstår  det 
också som konsekvent att det sociala fältets  förvetenskapligande  och politisering 
medförde  en maskulinisering. 

Poängen här är att det sociala fältet,  som en sfär  mellan det privata och det 
offentliga,  i detta avseende erbjöd en av de få  platser där kvinnliga initiativ kun-
de möta manliga aktiviteter. På så sätt erbjöd de socialt syftande  föreningsbild-
ningarna under 1800-talet ett viktigt steg för  levinnorna ut i den manligt domine-
rade offentligheten.  Om detta har flera  forskare  vittnat.30 När det gäller de när-
mare detaljerna kring denna övergång brukar dock åsikterna gå isär. Sålunda 
menar exempelvis historikern Inger Hammar att det är mer korrekt att tala om 
en vidgad privatsfär,  vilken först  en bit in på 1900-talet blev en del av offentlighe-
ten. Som tidigare nämnts menar jag att det i detta avseende ligger en poäng i att 
framhålla  den svårbestämbara sociala sfärens  förmedlande  roll mellan det privata 
och det offentliga,  där just det socialas undflyende  karaktär var det som möjlig-
gjorde en sammanblandning av två sfärer  och kön som i övrigt hölls tydligt isär.37 

Som en av de mest framträdande  aktörerna inom samtidens sociala fält  bidrog 
CSA tydligt till denna förmedling  mellan privat och offentligt,  men också mellan 
manligt och kvinnligt. Dess insats bestod i att man samlade de privata förening-
arna och gav verksamheten en professionell  anstrykning utifrån  en övergripande 
strävan att verka för  ökade statliga insatser på området. Agda Montelius flerfaldi-
ga förankring  inom tidens kvinnorörelser och privata välgörenhet är känneteck-
nande: hon hade varit ordförande  i Maria Skyddsförening,  Sällskapet till upp-
muntrande av öm och sedlig modersvård, Fredrika Bremerförbundet  och Före-
ningen för  Välgörenhetens Ordnande, och det var som representant för  de två 
sistnämnda hon nu närvarade. Men som en aktiv kraft  i samtidens demokratise-
ringssträvanden är det även talande att hon var medlem i föreningen  Studenter 
och Arbetare och aktiv i rösträttsrörelsen. 

CSA stod kort sagt rösträttsrörelsen nära. Landsföreningen  för  Kvinnans Poli-
tiska Rösträtt grundades samma år som CSA, samlade ungefär  samma krets av 
människor och hade från  och med hösten 1904 sitt kontor i samma hus som 
CSA, på Lästmakargatan 6.38 När således Ellen Key, som stod nära både Lorénska 
stiftelsen  och CSA, kvinnorörelsen och rösträttsrörelsen, formulerade  sina idéer 
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Alva och Gunnar Myrdal.  Samarbete i hemmet vid specialdesignat skrivbord. 
K Ä L L A : A R B E T A R R Ö R E L S E N S  A R K I V O C H B I B L I O T E K 

om "samliällsmodern", där hon framhöll  kvinnans vårdande, fostrande  och 
omhändertagande drag som egenskaper vilka borde komma hela samhället till 
del, kan detta läsas som att hon ideologiskt sanktionerade en redan påbörjad 
utveckling. 

Med detta perspektiv framstår  det sociala kunskapsfältet  som en arena för 
både könsarbetsdelning och kvinnlig emancipation. Socialvetenskapens maskuli-
nisering inom akademin kan i den meningen betraktas som en process, vilken 
samtidigt motverkades av demokratiseringssträvandena i det omgivande samhäl-
let. När Margit Cassel som första  kvinna år 1924 doktorerade inom det redan 
tidigare expanderande ekonomiämnet, kan detta således tolkas som att dessa strä-
vanden började påverka även den högre utbildningen. På motsvarande sätt är det 
rimligt att med idéhistorikern Elsy Wennström läsa makarna Myrdals Kris  i 
befolkningsfrågan  inte enbart som ett nationalekonomiskt motiverat befolknings-
politiskt program, utan lika mycket som ett försök  att frigöra  den traditionella 
husmodern från  de patriarkala familjestrukturerna.  Inspirerade av radikala 
strömningar inom amerikansk samhällsvetenskap såg makarna Myrdal hur 
moderniseringssträvandena ute i arbetslivet och i samhällslivet ofta  gjorde halt 
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vid hemmets dörr, innanför  vilken den gamla könsarbetsdelningen härskade.39 

Det var därför  de ville släppa in det offentliga  i det privata. Och det var i denna 
jämställdhetsanda som Alva Myrdal, själv en modern kvinna som tagit steget ut i 
offentligheten,  skrev till sina amerikanska jämlikar, makarna Ross: "En ekonom 
+ en socialpsykolog, förenade  i äktenskap och författeri  utgör naturligtvis lätteli-
gen tillsammans en sociolog."40 

För att summera: det socialvetenskapliga kunskapsfältets  omvandlingar under 
1900-talet bör förstås  i nära samband med det moderna Sveriges framväxt.  Dess 
omvandling kan även betraktas i termer av ett gränsdragningsarbete som i grun-
den ändrat förutsättningarna  för  den fortsatta  kunskapshanteringen. I detta har 
jag nu också velat framhålla  könsaspekten, vilken främst  yttrade sig i att de 
kvinnliga aktörerna först  undanträngdes från  socialvetenskapen och sedan från 
socialpolitikens sfär,  och först  senare gavs återinträde till dessa status- och presti-
geladdade områden. 

Denna skisserade 1900-historia skiljer sig från  den dominerande samhällsve-
tenskapliga disciplinhistorien på viktiga punkter. Avslutningsvis skall jag koncen-
trera mig på den svenska sociologins historieskrivning där Gustaf  Steffen,  som vi 
lärt känna som en av de professorer  vilka personifierade  Lorénska stiftelsens  lyck-
ade akademiseringssträvanden, utgör ett slags historiografiskt  nyckelfall. 

Steffen  och den svenska sociologins historia 
I samband med årsmötet 1997 firade  Sveriges sociologförbund  femtioårsjubileet 
av ämnets etablering i Sverige. I en av de böcker som behandlar den svenska soci-
ologins historia inleder Torgny Segerstedt sitt bidrag med orden: "Det var 1947 
som den första  självständiga professuren  i sociologi inrättades här i landet. Jag 
blev dess förste  innehavare." Efter  Segerstedts professorsinstallation  i Uppsala 
genomgick ämnet en snabb och omfattande  expansion. En svensk sociologisk 
tradition etablerades, vilken av internationella bedömare har betecknats som 
positivistisk, kvantitativ och pragmatiskt inriktad med tydliga kopplingar till den 
socialpolitiska lagstiftningen,  där de viktigaste influenserna  utifrån  kom från  den 
amerikanska sociologin. Denna bild av den svenska sociologins "födelse"  är rela-
tivt oomtvistad.41 

Historieskrivningen framstår  på många sätt som rimlig och korrekt. Men den 
rymmer samtidigt, som jag ser det, några allvarliga historiografiska  problem. Sär-
sldlt tydliga blir dessa när man beaktar det enkla faktum  att den förste  sociologi-
professorn  i Sverige hette Gustaf  Steffen,  inte Torgny Segerstedt. Steffen  blev 
som bekant professor  redan 1903. 
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Mot detta brukar dock två argument anföras,  vilka motiverar Steffens  margi-
nalisering och diskvalificering  inom den internsociologiska historieskrivningen. 
Steffens  professur  var, för  det första,  delad mellan de två ämnena nationalekono-
mi och sociologi. Han var således inte enbart, eller som det ibland hävdas, ens i 
första  hand, sociolog. Det andra skälet är att han kom att sakna någon egentlig 
betydelse för  den senare sociologin, eller som Katrin Fridjonsdottir uttrycker det 
i sin avslutande översikt i den nämnda boken Om svensk sociologi: "Gustaf  Steffen 
bildade emellertid ingen sociologisk skola omkring sig och hans påverkan på 
svensk sociologis vidare utveckling är outredd men troligen liten".42 I linje med 
detta synsätt ligger att skillnaderna  brukar betonas mellan å ena sidan Steffens 
sociologi, vilken främst  utvecklades före  första  världskriget, och å den andra den 
moderna svenska sociologi vilken utvecklades efter  andra världskriget. Således 
brukar den sociologi som Steffen  företrädde,  till skillnad från  den senare sociolo-
gin, betecknas som teoretisk, kvalitativ och historisk, för  att inte säga "spekula-
tiv", och kontinentalt influerad. 43 

Resultatet blir två tydligt åtskilda sociologier och - som en konsekvens av den-
na historiesyn - ett iögonfallande  vetenskapshistoriskt glapp, bestående av en till 
synes "o-sociologisk" mellankrigstid. Den "sociologi" som föregick  årtalet 1947 
tillhörde i den meningen en annan epok och placeras därför  - med få  undantag -
inom citationstecken. 

Jag skall här argumentera för  att dessa citationstecken bör luckras upp och att 
Steffen  bör betraktas som Sveriges förste  professionelle  sociolog. Givetvis inser 
jag att hans sociologi på en rad avgörande punkter skiljer sig från  den svenska 
efterkrigstidens  sociologi och att 1947 års professorsinstallation  utgör en viktig 
händelse i den svenska sociologins historia. Men detta är inte liktydigt med att 
ldyftan  mellan efterkrigstiden  och sekelskiftet  är avgrundsdjup. De uppenbara 
diskontinuerliga inslagen bör enligt min mening inte få  skymma de kontinuerli-
ga drag som trots allt präglar både den socialvetenskapliga kunskapsbildningen 
och det moderna Sveriges framväxt. 

Till stor del handlar det om vilket perspektiv man väljer att anlägga. Med ett 
internalistiskt tillbakablickande perspektiv faller  det sig motiverat att framhålla 
skillnaderna mellan Steffens  och Segerstedts respektive sociologier. Väljer man 
däremot, som jag har gjort här, att betona den vidare vetenskaps- och socialhisto-
riska kontexten blir den historiska bilden en annan. Jag skall i detta avslutande 
avsnitt diskutera vad jag uppfattar  som brister i den nuvarande historieskrivning-
en. Jag skall också argumentera för  att den historiska bilden kan förstås  som en 
konstruktion vilken i vissa avseenden säger mer om de disciplinära identitets-
och legitimitetsproblem som aktualiserades med sociologins (åter) inträde efter 
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andra världskriget, än om sociologins framväxt  i sig. Avslutningsvis skisserar jag 
konturerna av en "alternativ" bild av den svenska samhällsvetenskapens historia, 
vilken ger utrymme åt efterkrigssociologin  likaväl som Gustaf  Steffen,  Lorénska 
stiftelsen  och de övriga manliga och kvinnliga gestalter som passerat revy i denna 
avhandling. Därmed vill jag samtidigt - och det är det övergripande syftet  med 
denna epilog - visa på möjligheten av en historia om svensk samhällsvetenskap 
som är intimt förknippad  med det moderna välfärdssamhällets  framväxt. 

Steffen 

Gustaf  Steffen  var Sveriges förste  sociologiprofessor.  Som sådan framstår  han som 
en svensk motsvarighet till de "klassiska" sociologerna på kontinenten. Tillhöran-
de samma generation som Weber, Durkheim och Simmel var Steffen  - genom 
sina internationella erfarenheter,  inte minst från  England - upptagen av frågorna 
rörande det moderna samhällets grundvalar. Som nybliven professor  var han del-
aktig i den tidiga samhällsvetenskapens institutionalisering. Både de sociala och 
de vetenskapliga förutsättningarna  var i den meningen likartade. Professorstitlar-
na var sällan specifdct  inriktade mot sociologi, och när sådana väl inrättades sked-
de detta under ett sent skede. Weber var till en början professor  i handelsrätt, 
sedan i nationalekonomi och först  från  år 1918 i sociologi - i Wien. Professuren  i 
Munchen tillträdde han 1919, ett år före  sin död. Simmel, med vilken Steffen 
brewäxlade, blev inte professor  förrän  år 1914 - i filosofi.  Och Durkheims pro-
fessur  vid Sorbonne, vilken han innehade från  och med 1913, var delad mellan 
ämnena pedagogik och sociologi. 

Att Steffens  professur  var delad mellan de två ämnena nationalekonomi och 
sociologi utgör således inget skäl i sig för  att nedvärdera hans betydelse som soci-
olog. Betraktad ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv framstår  det snarare som 
tidstypiskt att professuren  var delad mellan dessa ämnen, vilket i sig bör fungera 
som en påminnelse om att det vid denna tid inte fanns  några tydliga vetenskapli-
ga gränser på samma sätt som idag, varken internt mellan sociologi och national-
ekonomi eller externt gentemot de utomakademiska kunskapspraktiker som syf-
tade till att naturtroget och objektivt skildra det sociala livet. Tvärtom var det 
under denna period som dessa gränser började diskuteras på allvar.44 

Den sociologi - eller hellre socialvetenskap - som Steffen  förespråkade  och 
utvecklade bör således inte betraktas som ensidigt teoretisk, kvalitativ och konti-
nentalt influerad.  En närmare granskning av hans faletiska  verksamheter visar att 
han tog avgörande intryck av anglosaxiskt tänkande och att några av hans arbe-
ten snarast måste betecknas som historiskt-induktiva. Av dessa finansierades  tre 
arbeten med lorénska medel. Det var en omarbetad version av de två första  som 
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gjorde honom formellt  meriterad till den nyinrättade professuren  i nationaleko-
nomi och sociologi vid Göteborgs högskola. Och när han rekryterades till tjän-
sten var det i första  hand som sociolog. Som nybliven professor  skrev han åtskil-
liga både teoretiska och empiriska studier. Bland de senare märks inte minst hans 
medverkan i emigrationsutredningen, och i den bostadskommission som han 
själv motionerat om 1911.45 

Men det finns  också stöd för  beskrivningen av Steffen  som kontinentalt influ-
erad teoretiker. Särskilt gäller detta den senare fasen  av hans liv, då han dels 
under inspiration av den franske  filosofen  Henri Bergson skrev fyrbandsverket 
Sociologi: En allmän samhällslära (1910-n), dels i storslaget evolutionistisk anda 
gav sig på ämnet Världsåldrarna  (1918-20). I samband med krigsutbrottet tillhör-
de Steffen  dem som tog ställning för  Tyskland, medan de svenska socialdemokra-
terna höll fast  vid regeringens neutralitetslinje. När Steffen  tillsammans med 
bland annat partikamraten, CSA-medlemmen och Socialstyrelsens aktuarie Otto 
Järte i en anonym skrift  förespråkade  ett aktivare utrikespolitiskt stöd för  Tysk-
land, ledde detta därför  till att de uteslöts ur partiet. Efter  krigsslutet, då motsätt-
ningarna minskat, återfick  emellertid Steffen  sitt partimedlemskap.46 

Min ståndpunkt här är enbart att den sociologi som Gustaf  Steffen  företrädde 
och utvecklade på intet sätt låter sig kategoriseras och bortförklaras  som ensidigt 
kontinental, teoretisk och "spekulativ" - även om inslag av detta slag således är 
möjliga att återfinna.  Steffens  sociologi var mycket mer än så. Och med ett 
vetenskapshistoriskt perspektiv som betonar den samtida kontexten, framstår 
han som mer tidstypisk än apart. 

I sin egen tid uppfattades  också Steffen  som en auktoritet på området. Det var 
därför  naturligt att han i egenskap av landets ende professionelle  sociolog förfat-
tade artildar med anknytning till ämnet för  Nordisk  familjebok.  Som lärare var 
han uppskattad; undervisningen i sociologi gjorde omvittnat intryck på flera  av 
dem som följde  den. Flera av hans arbeten gavs ut på tyska och engelska, vilket 
renderade honom en framskjuten  plats i internationella översiktsverk. Men trots 
denna internationella uppmärksamhet och uppskattning i samtiden bildade Stef-
fen  alltså aldrig någon "skola".47 Detta gör inte frågan  om det vetenskaphistoris-
ka "glappet" mindre problematisk. Tvärtom: Hur skall i så fall  det sociologiska 
icke-arvet efter  Steffen  förklaras? 

Icke-arvet 
Frågan har tidigare behandlats av Ingalill Eriksson i uppsatsen "Den svenska 
sociologins dolda historia - fallet  Gustaf  Steffen"  (1994). Att Steffen  till stor del 
glömts bort av dagens sociologer menar hon beror på "osynliggörandet av den 
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första  pionjärtiden inom svensk sociologi". Denna förklaring  säger emellertid 
inte så mycket om förhållandena  i samtiden. Åke Lilliestam har framfört  tanken 
att Steffen  aldrig utvecklade någon egentlig sociologi. Men med en sådan defini-
tion diskvalificerar  man till och Steffens  huvudarbete Sociologi som o-sociolo-
giskt, vilket knappast är meningsfullt. 48 

En mer tänkvärd tolkning erbjuder då den engelske idéhistorikern J.W. Bur-
row, när han i mer allmänna ordalag diskuterar den evolutionistiskt grundade 
sociologins öde. Som exempel nämner han att Englands ende professionelle  soci-
olog, Leonard T. Hobhouse, långt in på 1920-talet var upptagen med att modifi-
era Spencers teorier. Hobhouse hade så att säga "fastnat"  i den antropologiska 
traditionen efter  Tylor, Frazer, Morgan, Bachofen  och Maine — till dessa kan vi 
lägga Kovalevsky, Schäffle  och Lilienfeld  — och deras försök  att förldara  det civili-
serade Europa som ett resultat av uppbrottet från  det primitiva stamsamhället.49 

Den amerikanske sociologen R.W. Connell har i detta avseende framhållit  hur 
världskriget och omvärldsförändringarna  ryckte undan grunden för  denna typ av 
framstegsbaserade  förklaringar.  Därmed sjönk både det publika och det veten-
skapliga förtroendet  för  de tänkare som var verksamma inom det evolutionistiska 
paradigmet. Och i likhet med dessa gick Gustaf  Steffen,  "the Swedish Hobhouse" 
som han omnämndes i samtiden, ett dystert öde till mötes: i dag nästan bort-
glömd och ibland svår att ta på allvar.50 

En annan typ av förklaring,  vilken mer betonar den bristande institutionella 
förankringen  men alls inte utesluter Burrows och Connells förklaringsmodell, 
erbjuder idéhistorikerna Bo Lindberg och Ingemar Nilsson. Trots att Steffen 
rekryterades som sociolog kom detta ämne att spela en underordnad roll i den 
praktiska undervisningen. Nationalekonomin utgjorde examensämne, medan 
sociologin kom in först  på trebetygsnivån. Anledningen var att kursfordringarna 
anpassades efter  motsvarande professurer  i Uppsala och Stockholm, och där sak-
nades sociologin. Nationalekonomin var därtill förankrad  inom den ämbetsman-
natradition och det statsidealistiska synsätt som fortfarande  dominerade det 
högre utbildningsväsendet.51 De administrativt bestämda omständigheterna gjor-
de det således svårt för  Steffen  att reproducera den typ av sociologi som han före-
trädde. Att den utbildningsmässiga och professionella  praktiken ofta  är intimt 
förknippad  med den kognitiva utvecklingen inom ämnet, har också påpekats av 
de två vetenskapssociologiskt inriktade statsvetarna Peter Wagner och Björn Wit-
trock. På de ställen där man misslyckades med att tydliggöra sociologins profes-
sionella uppgift  och definiera  dess sociala roll uppstod i regel de största institu-
tionella svårigheterna.52 Och så var, måste man konstatera, fallet  med Gustaf 
Steffens  sociologi vid Göteborgs högskola. 
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Detta problem uppmärksammades också i samtiden av folkbildaren,  skriftstäl-
laren och "amatörsociologen" E.H. Thörnberg, som i en uppsats "Om sociologi-
ens historia och uppgift"  (1925) menade att sociologin blivit olyckligt undan-
trängd av nationalekonomin: 

Det måste beklagas, att professor  Steffen  med den mångsidiga lärdom, den vetenskapliga 
lidelse, den forskarkraft  och den hängivenhet för  detta ämne, som utmärker honom, ej 
under de senaste femton  åren innehaft  en speciell lärostol i sociologi. Då hade han ju 
kunnat på ett helt annat sätt ägna sig åt denna disciplin, inom hvilken han, trots sina 
uppgifters  sammansatta karaktär, ändock åstadkommit resultat av bestående värde.53 

Situationen var emellertid inte unik för  Steffen.  De klassiska sociologerna på 
kontinenten brottades med samma typ av institutionella problem. Med Peter 
Wagner är det därför  möjligt att utveckla jämförelsen  ytterligare ett steg. Wagner 
hävdar nämligen att den klassiska sociologin över huvud taget bör betraktas som 
ett "misslyckat" projekt, och att epitetet founding-fathers  därför  egentligen är 
ganska missvisande. Vad han menar är att de så kallade klassikerna aldrig för-
mådde varaktigt etablera sociologin som en akademisk disciplin eller skapa enig-
het kring ämnets innehåll och inriktning. I själva verket övergavs det klassiska 
sociologiska projektet mer eller mindre helt under mellankrigstiden för  att senare 
ersättas av en i grunden ny sociologi, resonerar Wagner.54 Detta skulle i så fall 
innebära att Steffens  likheter med de klassiska sociologerna är mer långtgående 
än man anar. 

Men inte heller det besvarar frågan  om Steffens  icke-arv. För trots allt är det ju 
så att Weber, Durkheim och Simmel idag räknas till sociologins founding-fathers, 
medan Steffen  återfinns  långt ut i sociologihistoriens marginaler. Skillnaden 
består i att vi nu måste vända oss åt annat håll för  att besvara denna fråga:  till 
"klassikerna". 

Konstruktionen  av "klassiker" 
Här finns  särskilt anledning att uppmärksamma de sociologihistoriska recep-
tionsstudier som genomförts  under senare år. Det intressanta för  oss är att de 
leder fram  till en och samma slutsats: "Klassikerna" har inte alltid varit ldassiska. 
Istället har det blivit tydligt att ämnets "stora män" har upphöjts och betecknats 
som founding-fathers  först  i efterhand,  av eftervärldens  sociologer. Sålunda visar 
den engelska sociologihistorikern Jennifer  Platt hur de amerikanska sociologerna 
efter  andra världskriget omvärderade de tidigare hyllade förgrundsgestalterna 
Giddings, Ward, Ross och Sumner, och istället förde  fram  Marx, Weber och 
Durkheim som ämnets föregångare.  På motsvarande sätt har Parsons anseende 
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efter  1950-talets glansdagar svängt kraftigt  - först  nedåt och sedan uppåt. Likaså 
har Durkheims status som "klassiker" varit tydligt konjunkturbetonat. Hans in-
flytande  i samtiden var betydande, men dalade ordentligt efter  hans död, för  att 
åter stiga efter  andra världskriget. Följaktligen har Les Regles de la méthode soeiolo-
gique (1895) under vissa perioder negligerats och under andra lästs av de flesta 
sociologistudenter runtom i världen. Inte ens Weber eller Marx är "eviga". Även 
de, visar R.W. Connell, har kanoniserats först  i efterhand.  Weber har således till 
stor del nämnde Parsons att tacka för  sin position inom amerikansk sociologi, 
medan Marx konstruerades som klassiker först  med det sena 1960-talets radikala 
studentrörelse. På motsvarande sätt har disciplinhistorien allt sedan dess fortsatt 
att skrivas om och förändras,  beroende på ämnets växlande uppgifter,  behov och 
förutsättningar. 55 

Generellt sett är det tydligt, som Wolf  Lepenies och Peter Weingart visar, att 
den disciplinära historieskrivningen fyller  en viktig normativ funktion  som 
gemensam refensram  och identitetsskapare när det gäller att socialisera studenter 
och skapa samhörighet mellan ämnets redan etablerade utövare. Berättelsen om 
den egna disciplinens framväxt  och framgångar  klargör på så sätt det egna kun-
skapsområdets gränser, dess sammanhållande kärna och dess eftersträvansvärda 
mål, men även - ibland explicit, andra gånger implicit - vad som faller  utanför 
dessa gränser. Dessa historieskrivningens funktioner  och användningsområden är 
viktiga att vara medveten 0m.56 

Det historiografiska  problemet med denna typ av internalistisk och presentis-
tisk disciplinhistoria består i att den ibland hindrar eller försvårar  en historisk 
förståelse  av själva kunskapsområdets framväxt  och dess förutsättningar.  I den 
svenska sociologins fall  menar jag att den starkt förenklade  bilden av Steffen  och 
hans sociologi säger mer om de vetenskapsdisciplinära identitets-, auktoritets-
och legitimitetsproblem som aktualiserades i samband med sociologins akade-
miska (åter) inträde efter  andra världskriget, än om det studerade föremålet.  Utan 
att här mer exakt gå in på när, var och hur denna historieskrivning börjar, tar 
form  och slutar (?), kan vi således hålla det för  troligt att marginaliseringen av 
Steffen  och den "o-sociologiska" mellankrigstiden bör förstås  som historiska kon-
struktioner vilka hör hemma på den här sidan andra världskriget.57 

Den svenska sociologins historia är inte unik i detta avseende. Men i fallet 
Steffen  blir konsekvensen att hans sociologi lätt uppfattas  som ett ointressant 
sidospår i den svenska sociologins för-historia.  Detta har på ett olyckligt sätt 
hindrat ett mer utförligt  studium av både sociologins och samhällsvetenskapens 
samhällsroll under 1900-talets första  hälft.  Därigenom har också en central 
beståndsdel i historien om det moderna Sveriges framväxt  förblivit  outforskad. 
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Att denna historieskrivning sedan varit möjlig att vidmakthålla bör, menar jag, i 
sin tur förstås  mot bakgrund av det svenska vetenskapssamhällets administrativa 
gränser vilka försvårat  utbytet mellan historia och sociologi, humaniora och sam-
hällsvetenskap. Trots detta vill jag avslutningsvis skissera några grova drag i denna 
oskrivna historia om den sociala kunskapsbildningens förutsättningar  och det 
svenska välfärdssystemets  vetenskapliga grunder. 

Mot en könad och disciplinöverskridande historieskrivning 
Mellankrigstiden kan te sig paradoxal. Var den o-sociologisk, eller tvärtom en tid 
då samhällsvetenskapligt tänkande genomsyrade stora delar av det svenska sam-
hället? Jag vill hävda: både-och! Någon professur  i sociologi fanns  inte (efter 
1929), men med ett vidgat vetenskapsbegrepp är det tydligt att intresset för  den 
typen av verksamheter var stort i samtiden och faktiskt  utövades inom andra di-
scipliner, utanför  akademin och inom statsapparaten. Huruvida dessa aktiviteter 
skall betecknas som "sociologiska", "samhällsvetenskapliga" eller något annat 
beror främst  på hur etiketterna definieras. 

Ingemar Nilsson har framhållit  att det under denna tid var filosoferna  som 
hade hand om den akademiska undervisningen i ämnet. Bland de många perso-
ner som representerar denna koppling mellan filosofi  och sociologi återfinner  vi 
Einar Tegen, Gunnar Aspelin, Elof  Åkesson, Bertil Pfannenstil,  Åke Petzäll och -
inte minst - Torgny Segerstedt. Med Jan Olof  Nilsson har vi konstaterat att 
makarna Gunnar och Alva Myrdal, trots sina disciplinära hemmahörigheter i 
andra ämnen och med sina dubbla förankringar  inom vetenskap och politik, själ-
va betecknade sig som sociologer. Bland de statliga institutionerna har vi upp-
märksammat Kommerskollegium, Socialstyrelsen och det statliga utredningsvä-
sendet som viktiga arenor för  sociala undersökningar. 

Vidgar vi perspektivet ytterligare återfinner  vi även privata filantropiskt  moti-
verade undersökningar, tidnings- och radiojournalister som genomför  deltagande 
sociala undersökningar och reportageresor, läkare och flera  andra till synes "icke-
sociologiska" grupper. Snart framstår  mellankrigstiden som en period vilken var 
intensivt upptagen med att socialt undersöka och kartlägga den egna samtiden. 
Jag vill i betydligt större utsträckning än vad som hittills gjorts framhålla  dessa 
verksamheters betydelse för  den svenska sociologins snabba (åter-)etablering efter 
andra världskriget. 

Med ett sålunda vidgat perspektiv på samtidens sociala kunskapsfält  blir det 
tydligt att både Steffen  och de "svårbestämbara" makarna Myrdal bör placeras 
inom den svenska samhällsvetenskapens historiska mittfåra  snarare än - som sär-
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skilt i Steffens  fall  - i dess periferi.  Annorlunda uttryckt anser jag det mer histo-
riskt korrekt att betrakta dessa aktörer som utövare av socialvetenskap än som 
akademiskt förankrade  samhällsvetare. Det blir då också tydligt att det handlar 
om ett kunskapsfält  med fortfarande  relativt diffusa  - men ändå tydligt könade -
gränser. I just det svenska fallet  framstår  vidare kopplingen mellan sociologisk 
praktik och statliga utredningar som särskilt intressant. Och möjligen finns  det 
fog  för  tolkningen att just denna sammansmältning utgjorde ett viktigt skäl för 
att sociologins ställning inom universitetsväsendet förblev  relativt svag under 
perioden. 

I detta sammanhang blir det intressant att notera att de så kallade klassikernas 
roll brukar sägas bestå i att de både utgick ifrån  och frigjorde  de sociala under-
sökningarna från  en äldre myndighetsbaserad undersökningstradition. Således 
präglades Verein  fur  Socialpolitik  av en konflikt,  vilken ledde till att den yngre 
generationen med Max Weber i spetsen bröt sig ur och grundade det tyska socio-
logförbundet.  Webers diskussion kring möjligheten av en värdefri  vetenskap kan 
sägas illustrera denna vetenskapens "frigörelse"  från  politiken, och det är bland 
annat häri som hans bedrift  brukar förläggas  när han omtalas som "klassiker". 
Detsamma kan sägas gälla Emile Durkheim, vars sociologiska metodregler sär-
skilt brukar framhållas  i detta avseende. Den kontinentala sociologin lyckades 
annorlunda uttryckt med sådant som andra nationellt bundna sociologiska tradi-
tioner misslyckades med. Det engelska fallet  har omnämnts, där Hobhouses evo-
lutionistiska sociologi fick  stå tillbaka för  en antropologi som utvecklades på dess 
bekostnad. Samtidigt inkorporerades, brukar det hävdas, den sociala undersök-
ningspraktiken i det engelska statsväsendet, mycket tack vare fabianernas  insatser 
och London School of  Economics. Och på motsvarande grunder kan den svenska 
sociologins förmenta  "misslyckande" tillskrivas Steffens  utpräglade evolutionism. 

Men tänk nu om det skulle förhålla  sig tvärtom! Om vi verkligen tar fasta  på 
Peter Wagners nämnda tes, att den ldassiska sociologin kan betraktas som ett 
institutionellt misslyckande, skilt från  den moderna efterkrigssociologin,  och om 
vi inte stirrar oss blinda på den interndisciplinära teoribildningen utan mer på 
undersökningspraktiken, ja, då låter sig denna tanke tänkas. I det ljuset menar 
jag att man faktiskt,  även om det sticker i ögonen på dem som - på goda grunder 
- värnar om vetenskapens oberoende och "vetenskaplighet", kan hävda att det är 
de engelska och svenska fallen  som tydligast uppvisar en kontinuerlig undersök-
ningstradition från  sekelskiftets  socialvetenskap. Detta skulle innebära att det var 
den svenska och kanske engelska socialvetenskapen som mest verksamt lyckades 
institutionalisera sin vetenskap och ge den mening, funktion,  relevans och nytta, 
just genom att förankra  den inte inom akademin utan i det vidare fältet  mellan 
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vetenskap, politik och privata initiativ. Lorénska stiftelsens  främsta  insats i detta 
sammanhang var kanske inte att framskapa  tre enskilda professurer  utan att bidra 
till socialvetenskapens förankring  även inom de omkringliggande sociala kun-
skapsområdena. 

Klart är i alla fall  att det med ett vidgat samhällsvetenskapsbegrepp blir möjligt 
att förlänga  den svenska samhällsvetenskapens historia bortom andra världskri-
get, över mellankrigstiden till sekelskiftet.  Även om Steffen  således inte övade ett 
direkt inflytande  på den senare sociologin, är det ändå fullt  rimligt att tala om ett 
indirekt inflytande,  förmedlat  genom en svensk socialvetenskaplig tradition. 
Denna skulle i så fall  förbinda  Lorénska stiftelsen  och Gustaf  Steffen,  via CSA, 
Kommerskollegium, Socialstyrelsen, Emigrationsutredningen och det fortsatta 
offentliga  utredningsväsendet, Socialinstitutet, makarna Myrdal, Stockholmssko-
lan och svensk filosofi,  med den empiriskt inriktade svenska sociologi vars främ-
ste förgrundsgestalt  är Torgny Segerstedt - den "o-sociologiska" mellankrigstiden 
till trots. Utan att för  den skull förringa  de uppenbara skillnader som föreligger 
mellan Steffens  och Segerstedts respektive sociologier, vill jag därmed ha sagt att 
den svenska sociologins historia inte är så diskontinuerlig som den kan synas. 

Stöd för  en dylik tolkning erbjuder den finske  sociologen K. Rob. V. Wikman, 
som med anledning av Segerstedts tillsättning 1947 skrev en betraktelse över 
ämnets utveckling på andra sidan Östersjön. Artikelns inledning är träffande: 
"Man hör ofta  sägas, att Sverige inte haft  någon sociologisk vetenskap. Detta är 
både riktigt och oriktigt." Särskilt framhålls  Steffens  insatser, men även Lorénska 
stiftelsens,  vilka enligt Wikman tilldelats oförtjänt  undanskymda platser i den 
pågående diskussionen i Sverige om ämnets historia och framtid.  Men för  Wik-
man, med sitt utifrånperspektiv,  är bilden tydlig: "Den svenska socialvetenska-
pen har trots allt fortsatt  på de banor, som den unge Steffen  på 1890-talet hade 
beträtt. Dess förnämsta  resultat ligger utan allt tvivel i den stora offentliga  utred-
ningsverksamheten i Sverige."58 

Möjligen bör den socialvetenskapliga forskningstradition  som Wikman urskil-
jer sträckas ännu längre tillbaka i tiden: över Statistiska Centralbyrån, fattigvårds-
undersökningarna, provinsialläkarrapporterna och landshövdingaberättelserna, 
till Anders Berchs dagar, Tabellverkets demografiska  statistik och Carl von Linnés 
kartläggningar av rikets sociala och ekonomiska förhållanden. 59 Ett sådant per-
spektiv skulle öppna dörrarna för  betydligt fler  gestalter än vad som givits plats i 
denna avhandling, men också möjliggöra ett verkligt rikt och mångfasetterat 
porträtt av samhällets kartläggare. 
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Summary 

Mapping Society: The Lorén Foundation, the Social Question, and 
the Formation of  Social Science Discourse in Sweden 1830-1920 

In 1885, the Lorén Foundation (Lorénska stiftelsen)  was established in Stockholm. Based 
on the last will and testament and inherited fortune  of  Viktor Lorén, a young radical 
inspired by social initiatives taken abroad (mainly in Germany), the twofold  aim of  the 
Foundation was to promote the rise of  Swedish social science and to contribute to the 
solution of  the so-called "social question". 

In the subsequent decade and a half,  the Foundation embarked on a broad range of 
activities toward fulfilling  these goals. Scholarships and travel grants were distributed, 
encouraging young students to go abroad and learn from  their international experiences. 
Several social scientific  studies were sponsored, a number of  them published in the report 
series distributed by the Foundation. An outstanding social science library was created, 
covering domestic and international literature on social science and social policy issues. 
Lectures in economics were arranged at the newly-founded  Stockholm University Colle-
ge, which led to the introduction of  and — after  several years of  economic support - per-
manent institutionalization of  social science in the academic life  of  the capital. Promi-
nent international social scientists were invited to visit and populär scientific  lectures 
were arranged. All in all, more than 30 individuals received grants from  the Lorén Foun-
dation during its short but intensive existense. 

Individuals who have studied the history of  Swedish social science, as well as the more 
general research conducted on the formation  of  modern Swedish welfare  state, readily 
testify  to the importance of  the Lorén Foundation. Basically, the importance of  the 
Foundation should be understood historically with respect to the contemporary 
embryonic disciplines of  social science. For instance, it is well known that Gustaf  Steffen, 
Swedens first  professional  sociologist (1903), and Knut Wicksell and Gustav Cassel, who 
attained their chairs in political economy 1901 och 1904, respectively, were all heavily 
dependent on the efforts  and financial  support of  the Foundation. Furthermore, it is 
likely that none of  them would have chosen these pioneering academic trajectories had 
the Foundation not existed, since they all initially embarked on natural scientific  careers 
as chemists (Steffen)  and mathematicians (Wicksell and Cassel). 

In spite of  this, a thoroughly historical and empirical investigation of  the Lorén Foun-
dation has yet to be conducted. The reason is the unfortunate  fact  that the Lorén Archi-
ve was reduced to ashes by fire.  This makes the historical reconstruction work an ardu-
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ous, though far  from  impossible, task. The preserved correspondence is extensive, inclu-
ding more than 1,000 private letters between the members of  the Foundation board and 
the individuals who - in one way or another - were affiliated  with the Foundation. 
Together with other archival sources, it has been possible to reconstruct in remarkable 
detail the activities of  the Foundation board, its fundamental  ideas and values, and tacti-
cal changes over time, and thus through a more detailed empirical analysis discuss the 
historical role and significance  of  the efforts  of  the Lorén Foundation. 

However, the intention of  the study is broader than merely reconstructing history 
empirically and telling "what actually happened". Composing an heuristic case, the 
Lorén Foundation with its twofold  aim encourages a more far-reaching,  contextually ori-
ented study in the history of  social knowledge production. Using the Lorén Foundation 
and its disparate activities as an empirical point of  departure, the aim of  the present the-
sis is to study the formation  of  a Swedish social science discourse in the historical context 
of  the so-called "social question", i.e. the broad-ranging and lengthy discussion on the 
social problems of  modern industrial society which commenced in the 1 8 3 0 S . Simplified, 
the basic thesis of  the dissertation can be summarized in the common-sense expression 
that modern social science can be understood as an "answer" to the "social question". 
This observation is not new; the existence of  a general historical connection between the 
social question and the rise of  social science has been proclaimed several times before,  by 
sociologists dealing with their disciplinary origins, as well as by other researchers engaged 
in the multi-disciplinary field  of  the history of  social science. The present authors contri-
bution is to provide this observation with more empirical substance, and in that way 
modify  and nuance that statement while investing it with historical content. More speci-
fically,  the principal questions concern how and in what way the formation  of  a modern 
Swedish social science discourse can be understood historically, conceptually, and socio-
logically as an answer to the "social question", using the Lorén Foundation as a concrete 
empirical point of  departure. 

Posed that way, the overall perspective of  the present study is influenced  by the histori-
cal, sociological and philosophical discussions held in the 1 9 8 0 S and 1 9 9 0 S in that wide 
and nebulous field  known variously as science studies, social studies of  knowledge, sociology 
of  science, etc.; in other words, that melting pot wherein Begriffigeschichte  mixes with dis-
course analysis, network analysis, and social constructionist perspectives. The present 
author thus regards the "social question", the Lorén Foundation, and the institutionaliza-
tion of  social science as different  components in the historical discourse centred around 
the social sphere as it took shape and was reshaped from  the 1 830S onwards. 

In this historical and conceptual definition  and articulation process of  what is to be 
regarded as a problem, in society (an object legitimating scientific  study), and what is not, 
and how social science reacts by naming it and taking it up as a problem, the role of  the 
active subject is underlined. Thus it is an important task to sociologically define  the indi-
viduals and the social groups - the social researchers, as well as the presumed and usually 
anonymous agents, i.e. funding  administratörs and research assistants - and the arenas of 
articulation, in the wider networks of  social knowledge production. In this respect the 
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network perspective is pragmatically combined with the concepts of  Ludwik Fleck, there-
by apprehending the actors in the network centred around the Lorén Foundation as a 
thought collective, characterized by its socially and spatially situated thought style. The 
social investigations and other activities initiated by the Foundation are thus interpreted 
as social actions, originally motivated by the ideas of  Viktor Lorén and within the develo-
ping discourse on the social question, but in the end filtered,  transformed  and defined  by 
the cognitive style of  thought, characterizing the new liberal, reform-oriented,  educated 
and urban middle-class fraction,  constituting the network of  the Lorén Foundation col-
lective. In spite of  the scientific  rhetoric legitimating the need for  and use of  the kind of 
knowledge produced by the Foundation, the outcome is thus interpreted with respect to 
its historically determined social, political, and spatial situatedness. 

Within this wide and multifarious  historical discourse process, it is repeatedly empha-
sized that the social scientific  "solution" ought not to be regarded as a unique "answer", 
but rather as one attempt among others to regulate the social sphere. Historically, the for-
mation of  the social sciences is thus intimately interrelated to philantropically motivated 
efforts  leading to social reform,  social policy legislation and organized social work. When 
treating this formative  period, it is of  basic importance to regard the blurred - or rather 
still not specialized, professionalized  and academicized - fields  of  knowledge involved in 
early social science practice. This cognitive overlapping is clearly illustrated in the histori-
cal case of  the Lorén Foundation, where the three-man, two-woman board consisted of 
an author, a mathematician, a physician and two political economists. A similar breadth 
(or disparity) of  competence characterized the recipients of  scholarships. Especially notable 
are the many prominent realist and naturalist writers and novelists, who along with their 
literary ambitions harboured the ambition of  objectively depicting social reality, and thus 
basically contributed to the conceptual articulation and definition  of  social problems 
within the public discourse. Focusing on the social question, the important thing was 
not to make clear distinctions between professional  groups and laymen, between men 
and women; 011 the contrary, it was the mutual interest in this fundamental  and decisive 
task that brought different  individuals and competences together in common efforts. 
Accordingly, the demarcation lines between the literary, the political and the scientific 
spheres were diffuse.  Instead, the work of  the Lorén Foundation is characterized by its 
strong belief  in the emancipatory potential of  a deepened social knowledge; if  people 
only would get to know the real circumstances, the living conditions of  the poor, then 
every enlightened citizen would assent to the need for  social reform. 

The historical connections between the literary, political and scientific  fields  of  social 
knowledge prevalent during this process were expressed in several ways and at different 
levels in the activities of  the Lorén Foundation - in the constitution of  its board of  direc-
tors, in the disparate cognitive and professional  backgrounds of  the scholarship recipi-
ents, in the social science practice, and in the reports produced. In the 17 publications 
released by the Lorén Foundation, literary descriptions were interfoliated  with exhaustive 
tables, comprising a strong rhetorical symbiosis between letters and numbers. Similarly, 
the intimate relationship between research and reform  was expressed in the interests of 
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the agents as well as in the social policy propositions proclaimed in the separate publica-
tions. Taken together, the social investigations conducted indicate that the work was 
organized as an ambitious mapping project, designed to expose and visualize the social 
state of  the nation, according to the undeniable principles of  modern science. It is argued 
that this project, both in its parts and the sum of  these parts, is characterized by a certain 
cognitive style, a way of  viewing and treating the social sphere, that can be compared 
with the anthropological manner of  combining distanciation and penetration, Verfrem-
dung and Verstehen.  At one and the same time, this cognitive style both summarizes the 
methodological mixture of  numbers and letters, as well as reflecting  the lived social and 
spatial distance between the urban middle-class fraction  affiliated  to the Lorén Founda-
tion and the scientific  object, the working-class men and women studied. 

In the context of  the social question, the activities of  the Lorén Foundation appear to 
be well organized and strategically balanced efforts,  directed by its twofold  aim to contri-
bute to the discussion of  the social question and to contribute to the establishment of 
academic social science. In this sense, the role and function  of  the Lorén Foundation can 
be summarized in the metaphor of  a bridge-builder within the contemporary landscape 
of  social knowledge institutions. Historically, the Foundation can be seen as a link be-
tween the social question of  the I9th century and the disciplines of  social science established 
during the 20th century. Geographically, the Foundation actively brought the Swedish 
discourse in contact with the international one, by way of  its library (mainly comprised 
of  international literature), inviting prominent international guests to Sweden, and send-
ing young students abroad on travel grants, who subsequently returned with new impul-
ses from  abroad. This intellectual exchange was in no wise a one-way street. The publica-
tions produced by the Foundation were made available in Swedish as well as in other 
European languages. Some of  these attracted international attention, as was the case of 
the research conducted by Wicksell, Cassel and Steffen.  This way the domestic body of 
social knowledge was integrated into the one accumulated abroad. 

However, these transnational bridge-building efforts  only comprised one side of  the 
overall efforts  to cultivate the Swedish social science landscape, the other being directed 
at the domestic milieu. Within the nations borders, it was necessary to visualize the need, 
and thereby create the demand, for  the social knowledge produced. In that respect, the 
intention of  the Foundation was to bridge the social gap between classes and convert 
social conflict  into social harmony. With its social and geographic foothold  in the well-
educated middle-class of  Stockholm, the Lorén Foundation researchers fixed  their regis-
tering gazes "downward", toward the working class, and "outward", toward other Swe-
dish regions. For the same reason, the Foundation was well aware of  the importance of 
legitimating the new science in the eyes of  the public. This was done by arranging public 
lectures, producing a publication series written for  the laymen, and opening a library 
accessible to the general public. 

In the end, the successes as well as the failures  of  these bridge-building activities depen-
ded on the prevailing contextual conditions. In this respect, the efforts  of  the Lorén 
Foundation are located and interpreted as actions in a wider sphere of  social knowledge 
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production. Within this dynamically changing field  (particularly at the turn of  the cen-
tury), three major actors are focused  upon - the state, the universities, and the private 
sphere, all of  which were characterized by fundamental  transformations  during the peri-
od under investigation. At the end of  the I9th century, the modern state had still not 
found  its role in the social arena. Indeed, the non-interventionist policy of  the state was 
commonly criticized by socialists, conservatives, and liberals alike. The Swedish academic 
landscape, traditionally dominated by the venerable provincial universities of  Uppsala 
and Lund, underwent considerable alteration with the creation of  the two new urban 
University Colleges of  Stockholm and Gothenburg, founded  in 1878 and 1891, respective-
ly, which developed a more intimate interaction with civic institutions and private capi-
tal. And within the private sphere, the social question was brewing in the many newly-
founded  informal  clubs, associations and organizations of  the day. Sociologically, most of 
these private initiatives emanated from  the new professional  middle-class making its 
entrance into the public sphere, manifesting  the futuristic  optimism of  its members, as 
well as their eagerness to achieve political influence.  It was this changing institutional 
landscape, characterized by the search for  new roles, that defined  the wide sphere of 
action of  the Lorén Foundation and its opportunity to successfully  promote the rise of 
social science. 

The Lorén Foundation performed  a mediating role as a private and independent actor 
outside the university system, but with extensive and significant  social network connec-
tions to the same system. Through tactical manoeuvres and the scientific  credibility and 
cultural capital gathered on its board of  directors (two of  whom also assumed central 
positions on the board of  Stockholm University College, while still others held political 
positions [as liberals] in the Swedish parliament), the Lorén Foundation managed to ful-
fill  its stipulated purpose while at the same time promoting the interests of  both the new 
University Colleges and the new social science. 

In the final  section of  the present study, it is argued that these initiatives, on a more 
general historical level, can be understood as important building blocks in the contempo-
rary construction of  a social infrastructure,  laying the foundation  for  the social welfare 
system developed during the 20th century. From an international point of  view, the role 
of  Lorén Foundation within its nationally defined  context is compared with its counter-
parts in Germany, Verein  fur  Socialpolitik,  and England, The  Fabian  Society, concluding 
that the Swedish field  of  social knowledge is distinguished by relatively close connections 
between the formative  welfare  state, the transformed  higher educational system, and the 
private urban middle-class sphere. Within this arena, the Lorén Foundation took an acti-
ve part in the social construction of  network connections, that way knitting the different 
fields  of  social knowledge even more tightly together. 

The long-term effects  of  the Lorén Foundations monetary resources are discussed in 
the epilogue, focusing  on three historiographical questions. The first  one concerns the 
role of  social science in the 20th-century Swedish welfare  state. The second question 
deals with the gendered aspects of  the history of  social knowledge. The third one discus-
ses the role of  disciplinary history in the construction of  a disciplinary identity, focusing 
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on the "re-invention" of  academic sociology after  World War II. The argument made is 
that there are reasons for  paying more attention to historical continuity in Swedish social 
knowledge production, thereby enriching history with far  more actors, social scientists as 
well as non-academics, men as well as women, than thus far  has been the case. 

296 



Förkortningar 

AB Aftonbladet 
CSA Centralförbundet  för  socialt arbete 
DN Dagens Nyheter 
FLa Frits Läfflers  autografsamling 
FS Fabian Society 
GHT Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning 
GUB Göteborgs universitetsbibliotek 
HHS History of  the Human Sciences 
KB Kungl. biblioteket 
KIBIC Karolinska institutets bibliotek och informationscentral 
KTH Kungl. Tekniska Högskolan 
KWs Knut Wicksells samling 
LS skrift Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen 
LUB Lunds universitetsbibliotek 
NatF Nationalekonomiska Föreningen 
NatFF Nationalekonomiska  Föreningens  Förhandlingar 
NE Nationalencyklopedin 
NDA Nya Dagligt Allehanda 
NF Nordisk  Familjebok 
NIT Ny Illustrerad  Tidning 
RA Riksarkivet 
SAOB Svenska Akademiens ordbok över svenska språket 
SBL Svenskt Biografiskt  Lexikon 
SHA Stockholms högskolas arkiv 
SOU Statens offentliga  utredning 
SSA Stockholms stadsarkiv 
ST Social Tidskrift 
StD Stockholms Dagblad 
SvD Svenska Dagbladet 
VfS Verein fiir  Socialpolitik 
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tigheter av mindre betydelse eftersom  denna avhandlings syfte  inte är vetenskapsfilosofisk  utan 
idéhistorisk, och då har jag så att säga funnit  båda "sidor" lika användbara. 

26 Det numera flitigt  använda begreppet "diskurs" brukar förknippas  med Foucault. Som bl.a C. 
Nordlund, "En glimt av en sanning", opubl. uppsats (Umeå, 1998), konstaterar har begreppet 
ofta  använts ganska frisinnat  och inte sällan med sinsemellan motsägelsefulla  innebörder inom 
den svenska forskningen.  Inte heller jag har för  avsikt att "tillämpa" Foucaults omfattande  och 
delvis problematiska teori. För olika uttolkningar och användningar av Foucaults diskursbe-
grepp, se t.ex. K. Johannisson, "Humaniora, humanism, historia", Lychnos 1998, 177-186; Å. 
Bergenheim, Barnet, libido och samhället (Grängesberg, 1994), 23-25; B.G. Nilsson, Folkhem-
mets arbetarminnen (Stockholm, 1996), 19-23; N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 16; M. 
Beronius, Bidrag till de sociala undersökningamas historia. 

27 H. Nowotny, "Knowledge for  Certainty", i Discourses on Society, 23-41. Se även J.W. Scott, "A 
Statistical Representation of  Work", Gender and the politics of  history (New York, 1988), 113-138; 
T. Osborne & N. Rose, "In the name of  society", HHS10  (1997), 87-104; N. Edling, Det fos-
terländska hemmet, 20. 

28 R. Koselleck, "Begriffsgeschichte  und Sozialgeschichte", i Historische Semantik und Begrijfsge-
schichte, red. Koselleck (Stuttgart, 1979), 19-36. För eng. övers., se idem., Futures  Post (Cam-
bridge, MA., & London, 1985), 73-91. Mer specifikt  kring nämnda begrepp, se t.ex. E. Panko-
ke, Sociale Bewegung - Sociale Frage  - Sociale Politik  (Stuttgart, 1970); idem., "Soziologie, 
Gesellschaftswissenschaften",  i Geschichtliche Grundbegrijfe,  Bd. 5, red. Brunner, Conze & 
Koselleck (Stuttgart, 1984), 997-1032; L.H.A. Geck, "Uber das Eindringen des Wortes sozial' 
in die Deutsche Sprache", Soziale Welt  12 (1962), 305-339; G. Steinmetz, Regulating the Social 
(Princeton, N.J., 1993). Det numera starkt tilltagande intresset för  begreppshistoria bör även 
förstås  i samband den mer allmänna s.k. linguistic tum som ägt rum inom historieforskningen. 

29 Se H. Nowotny, "Knowledge for  Certainty", 29: "For the question of  what becomes a. problem 
in society and how, and how social scientists reacts by naming it, and taking it up as a problem, 
constitutes the framework  for  the more technical and empirical approaches and eventual solu-
tions' offered  by the social sciences." Se även S. Harding, "Is there a Feminist Method?", i 
Feminism  and Methodology,  red. Harding (Bloomington & Indianapolis, 1987), 6-7; J.W. 
Scott, "A Statistical Representation of  Work", 129 o. i37f.;  N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 
14-15; samt temanumret om "Who speaks?" av HHS  10 (1997). 

30 Se S. Hilgartner & C.L Brosk, "The Rise and Fall of  Social Problems", American Journal  of 
Sociology 94 (1988), 55 o. 70. 

31 T.F. Gieryn, "Boundary-work and the demarcation of  science from  non-science", American 
Sociological Review 48 (1983), 781-795; S. Shapin, "Discipline and Bounding", 333-369; B. Bar-
nes, D. Bloor & J. Henry, Scientific  Knowledge  (London, 1996), 140-168; M. Hedin & M. 
Tydén, "Sociala kategoriseringar", Historisk  tidskrift  (1998), 485-495. 

32 Se t.ex. S. Shapin, The  Scientific  Revolution (Chicago & London, 1998), 3 o. 9, som definierar 
vetenskap som "a historically situated and social activity", "a diverse array of  cultural practices 
aimed at understanding, explaining, and controlling the [...] world", vilken bör förstås  "in 
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relation to the contexts in which it occurs". Vetenskapssociologens/-historikerns uppgift  blir 
därför  att "display knowledge making and knowledge holding as socialprocesses". 

33 Iakttagelsen är mer allmän, och särskilt brukar i det tyska fallet  Berlinuniversitets tillkomst 1810 
framhållas  med dess nyhumanistiska bildningsideal och den professionalisering  och specialise-
ring som kännetecknade humanvetenskaperna. Se t.ex. S.-E. Liedman, Motsatsernas spel (1977), 
2. rev. uppl. (Lund, 1983), 218; T. Nordenstam, Från  konst till vetenskap (Stockholm, 1994), 
110-113; R. Smith, The  Norton  History of  the Human Sciences, 16-18; I. Wallerstein et al., Öpp-
na samhällsvetenskaperna, 14-16. 

34 W. Lepenies, Between Literature and Science (1985), eng. övers. (Cambridge, 1988). 
35 Se t.ex. T. Osborne & N. Rose, "In the name of  society", 87-104, R. Lindner, The  Reportage of 

Urban  Culture (Cambridge, New York & Melbourne, 1996), och H. Silverberg (red.), Gender 
and American Social Science (Princeton, N.J., 1998). 

36 Se t.ex. S.-E. Liedman, Motsatsernas spel, 2ioff.,  och S. Elia:son, Bilden av Max Weber  (Stock-
holm, 1982), 46-51. 

37 Frågan diskuteras bl.a. i J. Christie, "The human sciences", HHS  (1993), 1-4. 
38 Ang. den svenska fakultetsindelningen,  se bl.a. B. Lindberg & I. Nilsson, Göteborgs universitets 

historia (Göteborg, 1996), II, 178. I det stora hela förefaller  begreppet "socialvetenskap" domi-
nera under decennierna kring sekelskiftet,  medan termen "samhällsvetenskap" etableras med 
den nya fakultetsindelningen.  Under mellankrigstiden används de två begreppen ofta  parallellt 
och omväxlande. Ett exempel på detta utgörs av den s.k. socialvetenskapliga forskningskom-
mitténs avgivna SOU 1946:74 Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet 
och högskolor m.m. Efter  denna tidpunkt blir ordet "samhällsvetenskap" allt vanligare, medan 
begreppet "socialvetenskap" används allt mer sällan. Fortfarande  i NE  (Höganäs, 1995) beskrivs 
"socialvetenskaper" som en "mindre vanlig benämning på samhällsvetenskaper". Men i och 
med det år 1990 inrättade Socialvetenskapliga forskningsrådet,  SFR, och den år 1994 grundade 
Socialvetenskaplig tidskrift  kan begreppet sägas ha fatt  en renässans, med ungefär  samma breda 
innebörd som tidigare. Däremot är förstås  inte konnotationen till den sociala frågan  närvaran-
de idag. Se även "socialvetenskap", SAOB 28 (Lund, 1981), 8482-8483. 

39 H. Silverberg, "Toward a Gendered Social Science History", i Gender and American Social Sci-
ence, 5. 

40 Ang. begreppen "tankekollektiv" (Denkkollektiv)  och "tankestil" (Denkstil), se L. Fleck, Upp-
komsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum  (1935), sv. övers. (Stockholm/Stehag, 1997). 
Flecks perspektiv, liksom nätverksperspektivet, och mina användningar av dessa utvecklas mer 
utförligt  i kapitel 5, för  att inte onödigt tynga denna inledning. 

41 B. Latour, Science inAction. Se även S. Sörlin, De lärdas republik (Malmö, 1994). Ang. "veten-
skapens sociala kretslopp", se S. Widmalm, "Inledning", i Vetenskapsbärarna,  red. Widmalm 
(Hedemora, 1999), 19. 

42 Ang. institutionsbegreppet, se G. Broberg, G. Eriksson & K. Johannisson (red.), Kunskapens 
trädgårdar (Stockholm 1988), 9-15; P. Wagner & B. Wittrock, "Analyzing Social Science", 3-6; 
S. Shapin, "Discipline and Bounding", 355-357; C.E. Rosenberg, "Toward an ecology of  know-
ledge", i The  organization of  knowledge in modern America, red. Oleson & Voss (Baltimore, 
1979), 441: "specific  institutional structures mediate the relationship between men of  learning 
and the society that supports them". Ang. professionalisering,  seT.F. Gieryn, "Boundary-work 
and the demarcation of  science from  non-science", 781-795, och H.C. McDean, "Professiona-
lism in the rural social sciences", Agricultural History  (1984), 373-392-

43 E. Goffman,  Jaget  och maskerna (1959), sv. övers. (Stockholm, 1995), 97. I den svenska översätt-
ningen används de inte helt lyckade orden "främre  regionen" och "bakre regionen". 
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44 T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  386: "Det lorénska arkivet är till största delen bränt enligt uppgift 
av framlidne  professor  Einar Key, son till professor  Axel Key, vilken fungerade  som styrelsens 
sekreterare. Möjligen kan vissa arkivalier återfinnas  i de oordnade delarna i Mittag-Lefflerska 
stiftelsens  arkiv." 

45 Gårdlund minns tyvärr inga närmare detaljer utöver vad som står skrivet i boken, vilket är för-
ståeligt med tanke på att snart ett halvsekel passerat sedan dess. Mittag-Lefflers  icke-matematis-
ka samlingar har flyttats  till KB, och innehåller utöver den ordnade korrespondensen en omfat-
tande deposition där katalogiseringsarbetet fortfarande  pågår. Några rester av det lorénska arki-
vet har emellertid inte påträffats.  Resultatlösa i detta avseende har även mina efterforskningar 
varit hos Mittag-Lefflers  stiftelse,  Länsstyrelsen i Stockholm: stiftelsetillsyn,  Stockholms Stads-
arkiv: Overståthållarämbetets arkiv, Skattemyndigheten i Stockholms län, Svenskt arkivregis-
ter/ Register över enskilda arkiv, Nationella Arkivdatabasen, Patent- och registeringsverkets 
bolagsbyrå, Kammarkollegiet och i diverse tänkbara personarkiv. 

Kapitel 2 
1 E.G. Geijer, "Om vår tids inre samhällsförhållanden"  (1844), i idem, Om vår tids inre samhälls-

förhållanden  (Stockholm, 1980), 70. 
2 Ibid., 81. 
3 G. Steffen,  Den industriella arbetarfrågan  (Stockholm, 1889), 5. 
4 Ibid., 6. 
5 Se noter 9-12 i kap. 1. 
6 De longitudinella studier som griper över båda perioderna begränsar sig i regel till någon av 

delfrågorna,  enstaka begrepp eller har mer karaktären av översiktsverk, varför  den sociala frågan 
för  mitt syfte  varken blir tillräckligt belyst i sin helhet eller tillfredsställande  definierad  och pro-
blematiserad. Se t.ex. ]. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  T. Magnusson, "Poor - Unemployed -
Worker", i Language and the Construction ofClass  Identities,  red. Stråth (Gothenburg, 1990), 
187-222, resp. J. Larsson, Hemmet vi ärvde (Stockholm, 1994), 39-46. Ansatser av den typ som 
jag här efterlyser  - som behandlar den sociala frågan  i sin helhet på en mer övergripande nivå -
får  man istället vända sig utomlands för  att finna. 

7 Illustrativ i detta avseende är den samtida artikeln "De socialvetenskapliga' föreläsningarna", 
DN  1888-H-21, där det blir tydligt att den "sociala frågans"  benämning och bestämning var 
ideologiskt laddad. Den anonyme - men tydligt socialliberale - artikelförfattaren  betonar 
här starkt "att det ej gifves  något socialt botemedel, emedan det icke gifVes  en social fråga. 
Det gifves  en rad av problem att lösa". Benämningen "den sociala frågan",  fortsätter  författa-
ren, är "en olyckligt vilseledande term" eftersom  den frammanar  föreställningen  att det rör 
sig om ett singularis-problem vilket tenderar ända i förenklade  förhoppningar  om "socialde-
mokratiska 'universalmedel'". "[V]år tid", upprepas det gång på gång, "har icke en social frå-
ga utan ett flertal  af  sociala frågor  att lösa". Först därigenom, när denna insikt har nåtts, kun-
na vi "om vi vilja undgå revolutioner" ta itu med det omfattande  och mödosamma reformar-
betet och därmed "beträda detta stora område af  obruten mark". Flertalet av de nyckelpro-
blem som då framträder  som mest akuta, avslutar skribenten, är de som finns  sammanfatta-
de "under namnet arbetarefrågan".  Av detta framgår  att den sistnämnda hade en annan inne-
börd och betydelseladdning än termen "den sociala frågan",  åtminstone för  just denne per-
son. 

8 Se S. Hilgartner & C.L. Bosk, "The Rise and Fall of  Social Problems", 70. 
9 R. Smith, "The Language of  Human Nature", i Inventing Human Science, 97. 

304 



N O T E R T I L L S I D O R N A -

10 B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  59-60 o. 260-261, samt idem., "Debatten om 'den 
sociala frågan"',  130-131. 

11 G. Steinmetz, Regulating the Social, 55 o. 70. 
12 E. Pankoke, Sociale Beivegung, 9. Se även idem, "Soziologie", 997ff.  samt L.H.A. Geck, "Uber 

das Eindringen des Wortes 'sozial'", 305-339. 
13 En god indikator utgör ordet "social" med alla dess sammansättningar samt "socialism" och 

"sociologi". Se SAOB 28 (Lund, 1981) 8467-8498, samt NF.  I det senare fallet  är särskilt de två 
första  upplagorna intressanta. I den första  (1890) definieras  ordet på följande  sätt: "Social (af 
Lat. söcius, kamrat), samhällig, hvad som hör till samhället, hvad som hör till samhällslif.  -
Sociabel, sällskaplig, umgängsam. - Se vidare Nationalekonomi,  Samhällsvetenskap, Socialism 
och Socialpolitik.  Jfr  Socii."  I den andra upplagan (1917) har tillkommit några signifikanta  pre-
ciseringar, bl.a. rörande arbetarfrågans  ställning som den viktigaste delfrågan.  Se även biblio-
grafierna  Svensk social litteratur 1882-1907, red. S. Tunberg & N. Herlitz (Stockholm, 1907) och 
Utländsk  social litteratur i fem  svenska bibliotek (Uppsala, 1909). Tunberg & Herlitz understry-
ker "den obestämdhet, som vidlåder uttrycket social litteratur', likaväl som det allmänt gängse 
begreppet 'sociala frågor'."  Lika typisk är "arbetarefrågans"  framträdande  roll som den första 
egna kategorin trots att det, enl. Tunberg & Herlitz, "ofta  varit förenadt  med stor svårighet att 
bestämma gränserna för  dess omfattning,  liksom också de underafdelningar,  under hvilka vi 
sökt ordna den hithörande litteraturen" (ibid., v-vi). 

14 H. Arendt, Människans villkor (1958), sv. övers. (Göteborg, 1988), 62, och J. Habermas, Borger-
lig offentlighet  (1962), sv. övers. (Lund, 1984), 32. 

15 G. Deleuze, "The Rise of  the Social", i J. Donzelot, The  Policing of  Families  (1979), eng. övers. 
(London, 1980), x. 

16 G. Steinmetz, Regulating the Social, 1-2. 
17 H. Arendt, Människans villkor, 63. 
18 M. Weber, "Samhällsvetenskapernas objektivitet" (1904), sv. övers., i idem, Vetenskap  och poli-

tik (Göteborg, 1991), 115. 
19 T. Osborne & N. Rose, "In the name of  society", 90-91. 
20 G. Deleuze, "The Rise of  the Social", ix. 
21 J. Donzelot, The  Policing of  Families,  xxvi. 
22 P. Joyce, "The end of  social history?", Social History  20 (1995), 89, omtalar t.ex. "det sociala" 

som "the whole sphere of  human interaction and the inter-subjective, and the many schools of 
thought bearing upon this sphere, not least those that have gone to make up sociology". Se 
även idem., Democratic subjects (Cambridge, 1994), 14—18 och D. Carrithers, "The Enlighten-
ment Science of  Society", i Inventing Human Science, 98. 

23 För Arendt hade begreppet en tydligt negativ laddning och utgjorde snarast en negativ motsva-
righet till det politiska. Se H.F. Pitkin, The  Attack of  the Blob (Chicago & London, 1998), 2. 

24 G. Steinmetz, Regidating the Social, 1-2 o. 56. Jfr  H. Nowotny, "Knowledge for  Certainty", 27 
o. 31-32. 

25 B. Petersson, "Den farliga  underklassen". 
26 G. Steinmetz, Regulating the Social, 57. 
27 För motsvarande utveckling i Tyskland, se E. Pankoke, Sociale Bewegung, 52-57. 
28 H. Nowotny, "Knowledge for  Certainty", 28. 
29 Jfr  bl.a. B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  69, J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  26 o. 

44-45, samt E. Johannesson, "Massorna i samhällets förstuga",  Fataburen  (1982), 71. 
30 Däremot förlades  ofta  lösningarna till landsbygden, som i fallet  med egnahemsfrågan.  Se N. 

Edling, "När folkhemmet  var liberalt", Tvärsnitt  (1998:4), 35. 
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31 E. Beckman, "Arbetarefrågan",  NF  (Stockholm, 1896), 333. 
32 S. Björck, Heidenstam och sekelskiftets  Sverige (Stockholm, 1946), 10; N. Elvander, HaraldHjär-

ne och konservatismen (Stockholm, 1961), 34-38; A. Ekström, Den utställda världen (Stockholm, 
1994), 2Ö4fF.;  E.J. Hobsbawm, Nationer  och nationalism (1990), sv. övers. (Stockholm, 1998), 
134-135. 

33 Se S. Kilander, Den nya staten, 109-117; F. Lagergren, På andra sidan Välfärdsstaten,  163-177. 
34 Att försöka  ge en rättvisande översikt av den omfattande  Geijerforskningen  är knappast 

meningsfullt.  Den alltjämt växande litteraturen avsätter ständigt nya volymer om författaren 
Geijer, historikern Geijer, politikern Geijer, filosofen  Geijer, musikern Geijer, litteraturkritikern 
Geijer, osv., vilket säger något om hans mångsidighet - och om en specialiserad eftervärlds  pro-
blem att sätta en enkel etikett på honom. Framhållas bör dock Geijers inflytande  på tidens 
sociala frågor,  vilket nådde långt utanför  landets gränser. Se t.ex. P. Meurling, Geijer och Marx 
(Stockholm, 1983), 59® En lättillgänglig introduktion erbjuder temanumret av Ord&Bild 
(1997:3-4). Vidare kan framhållas  T. Nyboms redigerade och kommenterade urval: E.G. Geij-
er, Om vår tids inre samhällsförhållanden  (Stockholm, 1980), L. Hansens sociologihistoriska 
uppsats "Erik Gustaf  Geijer", Sociologisk Forskning  (1997:2-3), 49-74, samt, som en av de sist 
utkomna böckerna i ämnet, A. Ehnmark, Minnets hemlighet (Stockholm, 1999). 

35 Befolkningsmässigt  steg invånarantalet från  1,8 miljoner år 1750, till 2,4 miljoner år 1800, 3,5 
miljoner år 1850 och 5,2 miljoner vid sekelskiftet  1900. Under seklets första  hälft  begränsade sig 
den urbana befolkningens  andel till c. 10%. Mellan 1770 och 1870 ökade jordbruksproletariatet 
femfalt,  medan bondeldassen under samma period ökade med endast en tredjedel. Ökända 
missväxtår är 1838, 1845, 1846, 1867 och 1869. Se t.ex. J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  221, och 
B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  2-40. 

36 ]. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  24. 
37 T. Jansson, Adertonhundratalets associationer (Uppsala, 1985), 18, 47-48 o. 239. För en mer över-

gripande diskussion av statens roll i sammanhanget, se avsnittet "Mellan privat och offentligt" 
längre fram  i kapitlet. 

38 L. Lönnroth, "Lärdomsstadens ljus", i Den svenska litteraturen, red. Lönnroth & Delblanc 
(Stockholm, 1993), III, 35; J. Svedjedal, "Avfallens  tid", Ord&Bild  (1997:3-4). 88; G. Eriksson, 
"Den svenska romantiken", i 17 uppsatser (Uppsala, 1980), 202-203. 

39 Till de mest kända salongerna hör Malla Silverstolpes, där bl.a. Geijer, Almqvist, Knös, Atter-
bom, Almqvist och Lindblad återfanns.  Se E. Mansén, Konsten  att förgylla  vardagen (Nora, 
1993), 4iff.;  U. Knutsson, "Lösryckt skvaller från  Uppsala", Ord&Bild  (1997:3-4), 79-85. Mer 
allmänt om salongen som kunskapsinstitution inom den borgerliga offentligheten  ur ett köns-
perspektiv, se J.B. Ländes, Women  and the Public Sphere (Ithaca, 1988), 136-163. 

40 A. Gramsci, En kollektiv intellektuell  (Staffanstorp,  1967), 143-162. 
41 Citerat ur A. Kjellén, Sociala idéer, I, 96. 
42 Ibid., 98. Nybom kommenterar i E.G. Geijer, Om vår tids inre samhällsförhållanden,  28, att en 

"tämligen samstämmig forskning"  anser att Geijers avfall  till liberalismen 1838 föregicks  av en 
treårig omorienteringsfas.  Jag nöjer mig med att konstatera att Geijers avfall  sammanfaller  i 
tiden med liberalismens framväxt  och det nyvaknade sociala intresset i samtiden, där Aftonbla-
dets grundande 1830 och julirevolutionen i Paris utgör två viktiga tidsmarkörer. 

43 A. Ehnmark, Minnets hemlighet, 60; O. Larsmo, "Erik Gustaf  Geijers skrämmande lycka", 
Ord&Bild  (1997:3-4),  48-54; L. Lönnroth, "Lärdomsstadens ljus", 36-38. 

44 E.G. Geijer, Minnen (1834), nyutg. (Stockholm, 1990), 211-212. 
45 B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  260-261; idem., "Debatten om 'den sociala frågan'", 

130-131; J. Svedjedal, "Avfallens  tid", 87. 
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46 E.G. Geijer, Samlade skrifter  (Stockholm, 1928), VIII, 80. 
47 L. Lönnroth, "Lärdomsstadens ljus", 40. 
48 J. Svedjedal, "Avfallens  tid", 87, nämner att andelen borgare - hantverkare, handlare och fabri-

körer - i de fa  och små svenska städerna vid denna tid begränsade sig till en fjärde-  eller femte-
del. Av det totala antalet fabrikörer  (620 st.) bodde år 1818 två av tre i Stockholm. 

49 Se t.ex. D. Nordmark, Det förenande  samtalet (Stockholm, 1989). 
50 J. Svedjedal, "Avfallens  tid", 88; L. Furuland, "Den litterära publiken", i Den svenska litteratu-

ren, III, 26. 
51 T. Jansson, Adertonhundratalets associationer, 240-247; T. Frängsmyr, Svensk idéhistoria (Stock-

holm, 2000), kap. om 1800-talet. 
52 J. Habermas, Borgerlig offentlighet. 
53 T. Jansson, Adertonhundratalets associationer. 
54 D. Nordmark, Det förenande  samtalet, 229-232; C. Rosengren, Tidevarvets  bättre genius (Stock-

holm/Stehag, 1999), 161-163; M. Gustafsson,  "Fredrika Bremers väg till vardagslivet", i Den 
svenska litteraturen, III, 71; I. Watt, "Romanens framväxt",  i Den litterära institutionen, red. 
Melberg (Stockholm, 1975), 115-127. 

55 P. Joyce, "The end of  social history?", 86: "one could view the discourse and practice of  the 
public sphere and civil society as that which enabled people to view themselves as 'bourgeois' in 
the first  place (rather than a bourgeois class creating the public sphere)." 

56 G. Broberg, "Tredje statsmakten", i Gyllene Äpplen, red. Broberg (Stockholm, 1995), II, 1184; C. 
Zilliacus & H. Knif,  Opinionens tryck (Helsingfors,  1985), 190-191. 

57 J. Svedjedal, "Avfallens  tid", 87; A. Gramsci, En kollektiv intellektuell,  152-155; jfr  diskussionen i 
R. Ambjörnsson, "De räta ryggarnas samhälle", Lychnos 1991, 56-58. 

58 L. Lönnroth, "Lärdomsstadens ljus", 40 o. 47. 
59 Ibid., 39; idem, "Geijerarvet", i Geijer-jubileet (Uppsala, 1983), 129-144; T. Frängsmyr, Svensk 

idéhistoria, kap. om 1800-talet. 
60 E.G. Geijer, "Om vår tids inre samhällsförhållanden",  81. 
61 Idem., Minnen, 212-213. Se även T. Jansson, Adertonhtmdratalets associationer, 27. 
62 Citerat ur T. Frängsmyr, Svensk idéhistoria, kap. om 1800-talet. 
63 E.G. Geijer, "Om vår tids inre samhällsförhållanden",  64-65. 
64 J. Bengtsson, "Ut ur solipsismens mörka hörn", Ord&Bild  (1997:3-4), 62-65; O. Larsmo, "Erik 

Gustaf  Geijers skrämmande lycka", 57; L. Furuland, Statarna, 97, A. Melberg, "Den melodra-
matiska berättelsen", i Den svenska litteraturen, III, 62; T. Jansson, Adertonhundratalets associa-
tioner, 20-27; L- Lönnroth, "Lärdomsstadens ljus", 46-47. 

65 J. Svedjedal, "Avfallens  tid", 92. 
66 B. Petersson "Den farliga  underklassen",  42-47; E. Ha:ttner Aurelius, "Vänner i verkligheten", 

Ord&Bild  (1997:3-4), 96-101; L. Lönnroth, "Värdagsromanen", i Den svenska litteraturen, III, 67. 
67 B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  30, samt idem., "Debatten om 'den sociala frågan"', 

104 o. 128-129. 
68 Citerat ur J. Svedjedal, "Avfallens  tid", 87. 
69 C.J.L. Almqvist, "Hvarför  reser du?" (1838), i Samlade verk 21 (Stockholm, 1993), 113-116. 
70 Se F. Bremer - P. Böklin 1836-04-10, i Fredrika  Bremers brev I, red. Johanson och Kleman 

(Stockholm, 1915), 380-381: "Ju mera Machinerna fördubblas  och fullkomnas  ju mer tyckas 
Mskornas kroppsmöda och mekaniska arbetskraft  tas i anspråk. Hundratals mskor - i England, 
- arbeta på blott en enda liten sort, de utgöra liksom en skruf  i machinen och bli till kropp och 
nästan till själ förvridna  och fast-skrufvade  i en form.  [...] Hvar synes ännu den för  Msklighe-
ten verkligt välgörande frukt  af  denna tidens rigtning?" 
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71 B. Räftegård,  "Sophie von Knorring", i Den svenska litteraturen, III, 78. 
72 Idem., "Pennskaftet  Wendela Hebbe", i Den svenska litteraturen, III, 22; B. Hebbe, Wendela 

(1974), 4 uppl. (Stockholm, 1997), 184-190. 
73 L. Furuland, Statarna, 244-245 resp. 159. 
74 B. Odén, "En historiker", 115. Se även B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  51. 
75 Se bl.a. ibid., 49-56; S.E. Olsson, Social Policy, 60-61; I. Sanner, Att älska sin nästa såsom sig 

själv (Stockholm, 1995), 56-62. 
76 J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  13-14. 
77 B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  60-61, 69-71 o. 87-88; T. Jansson, Adertonhundratalets 

associationer, 246. 
78 Se J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  9iff.;  B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  47-48 o. 

70-78. Ang. C.A. Agardh & C.E. Ljungberg, se särskilt "boken" om "Arbetet" i Försök  till en 
statsekonomisk statistik öfver  Sverige, II, häfte  2, bok 1 (Carlstad, 1856), 1-186. Jfr  A. Ekström, 
"Siffror,  ord eller bilder?", Lychnos 1999,137. 

79 S. Kilander, Den nya staten, 92, nämner Sundsvallsstrejken 1879 som exempel på hur ett socialt 
problem, vilket till en början utgjorde en (enskild) affär  mellan arbetsgivare och arbetare, 
omdefinierades  till ett allrnänfåmligt  problem, vilket motiverade statsmaktens ingripande. 

80 Bland arbeten som mer allmänt betonar vikten att uppmärksamma statens roll som aktör i 
dylika sammanhang kan kort nämnas bl.a. P.B. Evans, D. Rueschemeyer & T. Skocpol (red.), 
Bringing the State Back In (Cambridge, 1985), 11—15, D. Rueschemeyer & T. Skocpol (red.), Sta-
tes, Social Knowledge,  and the Origins of  Modem Social Policies (Princeton, N.J. & New York, 
1996), och P. Wagner & B. Wittrock, "States, Institutions and Discourses", i Discourses on Soci-
ety, 331-357. Rörande den svenska diskussionen, se bl.a. S. Kilander, Den nya staten, T. Jansson, 
Adertonhundratalets associationer, N. Edling, Det fosterländska  hemmet, och I. Hammar, Eman-
cipation och religion (Stockholm, 1999). 

81 Se B. Petersson, "Den farliga  underklassen",  1-2 o. 64-69; T. Jansson, Adertonhundratalets associ-
ationer, 241-242; S. Kilander, Den nya staten, 69-76; J. Olofsson  , Arbetslöshetsfrågan,  55, 85 o. 
221; L. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm, 1997), 344. 

82 J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  15. 
83 S. Kilander, Den nya staten, och idem, "Det nya Sverige och det gamla", i Motströms,  red. Käll-

ström & Sellberg (Stockholm, 1991), 269-290. Kilander daterar den avgörande brytningen till 
1880-talets senare hälft  och den då aktuella tullfrågan,  vilken tillmäts avgörande betydelse. För 
kritik av den kronologiska dateringen liksom Kilanders användning av begreppet "organiserad 
kapitalism", se N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 22, 30 o. 415; idem., "Den organiserade 
kapitalismen", Häften  för  kritiska studier (1991:4), 79-81, samt L. Magnusson, Sveriges ekonomis-
ka historia, 344 o. 383-385. Om den övergripande tendensen - statens vidgade aktörsutrymme -
är emellertid Edling och Magnusson eniga med Kilander, vilket här är det intressanta. 

84 I. Hammar, "Den problematiska offentligheten",  Scandia (1996:2), 269-329, och idem., Eman-
cipation och religion. Jfr  I. Åberg, "Filantroper i aktion", 9-33, och E.H. Ulvros, Fruar  och mam-
seller, 282-286, som utifrån  liknande utgångspunkter kommer fram  till samma slutsats. 

85 S. Kilander, Den nya staten, 222, tangerar emellertid liknande tankegångar när han skriver att 
den tidigare så bestämda demarkationslinjen mellan samhällets allmänna och privata sfärer 
både förskjöts  och blev otydligare; det skedde, skriver han, ett "församhälleligande"  av det pri-
vata, där det viktiga var inte huruvida en åtgärd skulle uppfattas  som "statlig" eller "privat", 
utan om den kunde anses "samhällelig" - dvs., menar jag, "social". Även T. Jansson, Aderton-
hundratalets associationer, 47-48, är inne på liknande tankebanor i anslutning till Habermas, 
dock utan att explicit utveckla dem. 
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86 J. Habermas, Borgerlig offentlighet,  192. Habermas iakttagelser rörande den sociala sfärens  för-
stärkning och dess konsekvenser på förhållandet  mellan det privata och det offentliga  är 
många. Se särskilt "§16 Tendentiell sammanflätning  av den offentliga  sfären  och det privata 
området", 184-196. 

87 Se t.ex. ]. Olokson, Arbetslöshets/rågan, 215-216, och M. Persson, "Politiken och den sociala frå-
gan", i Gyllene äpplen, II, 1169. 

88 L. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 20. 
89 Begreppet "intellektuell" myntades vid denna tid och hade ursprungligen en pejorativ betydel-

se. Se bl.a. S. Dahlstedt & S.-E. Liedman, Nationalismens  logik (Stockholm, 1996), 87. 
90 Se L. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 308-310, 330 o. 359-363. Ang. upplagesiffran,  se 

B. Nohlin, "Det moderna genombrottet", i Den svenska litteraturen, III, 180-181. 
91 Se bl.a. L. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, 337, N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 

373, och J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  26 o. 222. 
92 T. Frängsmyr, Svensk idéhistoria, kap. om 1800-talet; L. Lönnroth, "Lärdomsstadens ljus", 47; 

G. Broberg, "Bildning och folkutbildning",  i Gyllene Äpplen, II, 1278-81; L.G. Svensson, 
"Actors and Structures in the Selection of  Knowledge", History of  European Ideas,  8 (1987), 
167-178. 

93 C. Skoglund, Vita  mössor under röda fanor  (Stockholm, 1991), 7iff.  o. 86f£;  S.E. Olsson, Social 
Policy, 49ff. 

94 B. Nohlin, "Det moderna genombrottet", 181-186; T. Rönnholm, Kunskapens  kvinnor (Umeå, 
1999)-

95 G. af  Geijerstam, Erik Grane (1885), 2. uppl. (Stockholm, 1909). 
96 G. Steffen  - G.E. Klemming 1885-12-20, KB Ep K3:II. 
97 Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  22—23 295 B- Carlsson, De institutionalistiska idéerna, 120. 
98 G. Steffen,  Den industriella arbetarfrågan,  6. 
99 É. Zola, Thérése  Raquin (1868), 2. uppl. sv. övers. (Stockholm, 1994), ii-iii. 

100 B. Nohlin, "Det moderna genombrottet", 178-179 o. 193-196; A. Melberg, "Bildning, pröv-
ning", i Den svenska litteraturen, III, 85-86. 

101 A. Strindberg, Röda rummet (1879), nyutg. (Stockholm, 1970), 209ff. 
102 A.C. (Edgren) Leffler,  Hur man gör godt (Stockholm, 1885), och A.C. Edgren-Leffler  (tills. m. 

S. Kovalevsky), Kampen  för  lyckan (Stockholm, 1887). Se P.A. Tjäder, "Åttiotalsgenerationen", i 
Den svenska litteraturen, III, 215. 

103 Se I. Wallerstein et al., Öppna samhällsvetenskaperna, 17. 
104 Se t.ex. G. Huss, "Kommerskollegii avdelning för  arbetsstatistik", i Social Handbok,  red. von 

Koch (Stockholm, 1908), 295: "När den s.k. sociala frågans  olika problem på 1870-talet började 
bliva mera aktuella i vårt land, funnos  inga statsorgan för  deras utredande. Det blev därför  nöd-
vändigt att för  varje enskild fråga,  som mognade till lösning, tillsätta särskilda kommittéer." 

Kapitel 3 
1 Forskningen om de sociala undersökningarnas historia är omfattande  och ständigt växande. En 

bra ingång till området, dock med betoning på anglo-amerikanska förhållanden,  erbjuder M. 
Bulmer, K. Bales & K. Kish Sklar (red.), The  social survey, 1-5, som framhåller  just 1700-talets 
politiska aritmetik, 1830-talets statistiska rörelse, det sena 1800-talets reformsinnade  undersök-
ningar och de direkta observationer som inleddes vid samma tid som fyra  viktiga faser  i de soci-
ala undersökningarnas förvetenskapligande.  Från en delvis annan utsiktspunkt och med beto-
ning på statistikens historiska användningar intygas samma mönster - undersökningarnas "fri-
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koppling" från  staten - av A. Desrosiéres, "How to make things which hold together", i Dis-
courses on Society, 200. Se även A. Obersehall, "The Sociological Study of  the History of  Social 
Research", i Establishment of  Empirical Sociology, red. Obersehall (New York, 1972), 2-3; Ang. 
svenska förhållanden,  se särskilt K. Johannisson, Det mätbara samhället, M. Beronius, Bidrag 
till de sociala undersökningarnas historia och R. Qvarsell & B.-E. Eriksson, Samhällets linneaner. 
Ang. 1700-talets "kvantifierande  anda", se T. Frängsmyr, J.L. Heilbron & R.E. Rider, The 
Quantifying  Spirit (Berkeley, Los Angeles & Oxford,  1990). 

2 Ytterligare en intressant internationell motsvarighet utgör American Social Science Association 
(ASSA), grundat redan 1865, med syfte  "to extend social knowledge and provide a more autho-
ritative basis for  adressing contemporary social problems". Citerat ur H. Silverberg, "Toward a 
Gendered Social Science History", 6. Men eftersom  det inte förekom  några direkta kontakter 
med Lorenska stiftelsen  utelämnar jag den organisationen i detta sammanhang. 

3 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", i States, Social Knowledge  and the 
Origins of  Modern Social Policies, 117-162. 

4 G. Steinmetz, Regulating the Social, 55-61. 
5 I. Gorges, "The social survey in Germany", i The  social survey, 317. 
6 E. Pankoke, Sociale Bewegung, 52-57. 
7 I. Gorges, "The social survey in Germany", 317-318. Ang. Oppenheimers artikel, se R. Ervik, 

"'Tysk 'katetersosialisme'", 243. 
8 J. Reulecke, "Die Anfänge  der organisierten Sozialreform  in Deutschalnd", i Weder  Kommunis-

mus noch Kapitalismus,  red. R. vom Bruch (Munchen, 1985), 27-32. 
9 I. Gorges, "The social survey in Germany", 317. 

10 R. von Bruch, "Burgerliche Sozialreform  im deutschen Kaiserreich" i Weder  Kommunismus,  72-75. 
11 I. Gorges, "The social survey in Germany", 318. 
12 Citatet översatt från  engelska ur G. Steinmetz, Regidating the Social, 192. Se även R. von Bruch, 

"Burgerliche Sozialreform",  74-75; D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the 
FS", 119-120; R. Emk, "Tysk 'katetersosialisme'", 248-249. 

13 M.-L. Plessen, Die Wirksamheit  des Vereins  fur  Socialpolitik von 1872-1890 (Berlin, 1975), anger 
medlemsutvecklingen: från  105 st. år 1873 till 120 år 1884, 180 år 1875, 220 år 1877, 200 år 1879, 
320 år 1890 och 680 medlemmar år 1911. I. Gorges, "The social survey in Germany", 322, anger 
fördelningen  1872-1879: professorerna  svarade för  13%, administratörer 12%, journalister 5%, 
läkare, fackföreningsledare,  fabriksägare  och övriga "praktiker" 65%. 

14 I. Gorges, "The social survey in Germany", 318. 
15 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 120-121. Trots att de "bara" mot-

svarade en sjättedel av hela medlemskåren, utgjorde de en fjärdedel  bland de aktiva mötesdelta-
garna, och i den permanenta kommitté som ledde arbetet dominerade de med två tredjedelar. 

16 T.M. Porter, The  Rise of  StatisticalThinking  1820-1900 (Princeton, 1986), 180-181. 
17 I. Gorges, "The social survey in Germany", 319-320. 
18 M.-L. Plessen, Die Wirksamheit,  8. 
19 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 121-122. 
20 T. Krogh, Frankfurtskolan  (Göteborg, 1993), 25-26. 
21 Citerat ur D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 123: "Today the Verein 

fiir  Sozialpolitik dominates intellectually the people who govern". 
22 Ibid., 123. 
23 Ibid., 120; R. Ervik, "Tysk 'katetersosialisme'", 251-254; S.E. Olsson, Social Policy, 41-43; E. 

Allardt, "Scandinavian Sociology and its European Roots and Elements", i Sociology in Europé, 
red. Nedelmann & Sztompka (Berlin & New York, 1993), 124. 
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24 R. von Bruch, "Biirgerliche Sozialreform",  77-82. 
25 I. Gorges, "The social survey in Germany", 321-322; A. Oberschall, Empirical social research in 

Germany 1848-1914 (Paris, 1965), 24-26. 
26 I. Gorges, "The social survey in Germany", 322:1872-1879 (motsv. andel 1882-88) svarade pro-

fessorerna  för  13 (30)%, administratörer 12 (21)%, journalister 5 (4)%, "praktiker" - läkare, tra-
de unionists, fabriksägare  - 65 (54)%. 

27 Ibid., 323-328. 
28 C. Mithander, Den dubbla kritiken (Göteborg, 1989), 16. 
29 T. Osborne & N. Rose, "In the name of  society", 89-91. 
30 C. Mithander, Den dubbla kritiken, 41-46. 
31 S.O. Karlsson, Arbetarfamiljen,  35-36. 
32 T. Osborne & N. Rose, "In the name of  society", 89-91. 
33 S.O. Karlsson, Arbetarfamiljen,  36. 
34 C. Mithander, Den dubbla kritiken, 54 o. 162; R.A. Kent, A history ofBritish  empirical sociology 

(Aldershot, 1981), 38-43. 
35 Brevet från  1888 syftar  på det franska  samhället och dess ekonomi. Citerat ur I. Jonsson, Idéer 

och teorier om ordens konst (Stockholm, 1989), 134. 
36 E.J. Hobsbawm, "The Fabians Reconsidered", i idem., Labouring Men (London, 1968), 

266-268. Jfr  E.J. Yeo, "The social survey in social perspective", i The  social survey, 49-65. 
37 E.R. Pease, The  History of  the Fabian  Society (London, 1916), 33-34. 
38 Se "Basis of  the Fabian Society", i G.B. Shaw, The  Fabian  Society (1892), nyutg. (London, 

1984), 31. 
39 Se bl.a. E.J. Hobsbawm, "The Fabians Reconsidered", 261-262, och R. Williams, "Socialist", 

Keywords  (London, 1976), 241. 
40 G.B. Shaw, The  FS,  4, och P. Pugh, Educate, Agitate, Organize (London & New York, 1984). 
41 Se t.ex. E.J. Hobsbawm, "The Fabians Reconsidered", 262; S.O. Karlsson, Fabianska  sällskapet, 36. 
42 Citerat ur S.O. Karlsson, Fabianska  sällskapet, 21. 
43 W. Lepenies, Between Literature and Science, 124 o. 131-135. 
44 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 129; W. Lepenies, Between Litera-

ture and Science, 116 o. 123; S.O. Karlsson, Fabianska  sällskapet, 12 o. 17-21. 
45 B. Webb, My Apprenticeship (1926), nyutg. (Cambridge, 1979), 172 o. 179-183. Jfr  R. Williams, 

"The Bloomsbury Fraction", i Problems in Materialism and Culture (London, 1980), 155-156, 
ang. "social conscience". 

46 Se t.ex. M. Bulmer, K. Bales & K. Kish Sklar (red.), The  social survey, xvii o. 3, samt H. Silver-
berg, "Toward a Gendered Social Science History", 6. 

47 Se. bl.a. K. Bales, "Charles Booths survey", i The  social survey, 66-110. 
48 W. Lepenies, Between Literatttre and Science, 116. 
49 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 128; S.O. Karlsson, Fabianska  säll-

skapet, 10. 
50 Se S. Collini, Liberalism and Sociology (Cambridge, 1979), 187-190, som utförligt  diskuterar 

sociologibegreppets popularitet och skiftande  innebörder. Ibland användes det således syno-
nymt med social science, andra gånger sammanblandades det med socialism, beroende dels på 
användarens inställning, dels frånvaron  av en institutionaliserad professur.  Överlag var dock 
kopplingen till Spencer särskilt tydlig i den engelska kontexten, bl.a. hos Hobhouse. Först 1902 
fick  ordet en egen artikel i Encyclopaedia Britannica, skriven av B. Kidd, vilket också säger 
något om det socialevolutionistiska perspektivets dominans. Jfr  R. Williams, "Sociology", Key-
words, 247-248. 
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51 W. Lepenies, Between Literature and Science, 123-125 o. 152. 
52 G.B. Shaw, TheFS,  4; D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 127. 
53 E.J. Hobshawm, "The Fabians Reconsidered", 268, m. appendix över FS:s "Social Composi-

tion". 
54 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 130-131. 
55 E.J. Hobshawm, "The Fabians Reconsidered", 255-257. 
56 D. Rueschemeyer & R. Van Rossem, "The VfS  and the FS", 132. 
57 Ibid., 133-137 o. 151. Ang. intellektuellas roll i England, Tyskland, Frankrike resp. Sverige, se 

S.-E. Liedman, "Civil Servants close to the People", History ofEuropean  Ideas  8 (1987), 155-166. 
Se vidare diskussionen i kap. 9. 

1 Den tillgängliga korrespondensen uppgår till ett drygt 150-tal brev. De flesta  är riktade till de 
lefflerska  familjemedlemmarna.  Med Anne Charlotte, Frits, Gösta och modern Gustava växla-
de Viktor mellan 30 och 50 brev vardera. Alla dessa finns  på KB. "Afhandlingen"  består av 52 
handskrivna paginerade sidor på tyska och återfinns  i de oordnade delarna av G. Mittag-Leff-
lers arkiv: KB Dep. 159, kapsel 5:2:2. "Försvar för  attentat" består av 17 handskrivna sidor och 
återfinns  bland de oordnade manuskripten i A.C. Lefflers  samling: KB L4a:6:i2. För källkritis-
ka reflektioner,  se not 69 resp. 64. 

2 Ang. tidigare forskning,  se kap. 1, not 4-8. Uppgifterna  om Loréns person är dock genomgåen-
de knapphändiga och ibland direkt felaktiga.  Mest ingående detaljer om Lorén erbjuder M. 
Sylvan, Anne Charlotte Leffler.  Lorén omnämns varken i NE  eller SBL. Däremot uppmärksam-
mas "Lorénska fonden"  i NF,  dock inte i den ursprungliga upplagan från  1896 men väl i sup-
plementet från  1899, och sedan även i reviderad form  i den andra upplagan från  1912.1 Svenska 
män och kvinnor från  1949 tillägnas Lorén en halv spalt, medan utrymmet har decimerats till 
några rader i Svensk uppslagsbok från  1951. A.C. Leffler,  "Viktor Lorén", AB 1885-12-10, resp. A. 
Agrell, "Viktor Lorén", ST  1917, 436-440. Den sistnämnda artikeln introducerades av ST:s 
redaktör, som förklarade  att de "länge sökt finna  någon person, som kunnat lämna upplysning-
ar om Viktor Loréns personlighet och livsöde". 

3 Det främsta  skälet att använda begreppet "hållning" är att det, enligt min uppfattning,  ringar 
in något som uppfattades  som väsentligt i samtiden, även om detta är svårt att kort och koncist 
definiera.  SAOB 12 (Lund, 1933), 1796, understryker begreppets mångsidighet. Här framkom-
mer dock de två viktigaste betydelserna i begreppet, så som jag använder det, nämligen: 1) att 
det utgår ifrån  den enskilda individen och dennes medvetna strävan att utforma  en "personlig-
het" (och därigenom kan förstås  som del i ett identitetsarbete), vilket emellertid sker i samspel 
med den sociala omgivningen, samt 2) att det betonar sambandet mellan teoretiska/ moraliska 
ståndpunkter (ung. bestämd, konsekvent hållning) och praktisk livsföring  (jfr  kroppshållning), 
eller snarare: att såväl de teoretiska ställningstagandena som den praktiska livsföringen  bör för-
stås som uttryck för  en bestämd hållning. Lorén själv talade således i positiva ordalag om 
nykantianen F.A. Langes "idealistiska hållning och krafdtfulla  schwung", samtidigt som han 
berömde de människor som förmådde  "förena  den mest originella, sjelfständiga  och genombil-
dade personlighet med det mest fullständiga  upp och undergående i verksamhet för  samhället" 
(mina kurs.; V. Lorén - F. Läffler  1879-07-27, KB L63:27, resp. V. Lorén - A.C. Leffler  odat., 
KB L4b:7, bl. 212-213). Analytiskt uppvisar begreppet "hållning" likheter med vad R. Willi-
ams, "The Bloomsbury Fraction", 148, kallar "a body of  practice or a distinguishable ethos", P. 
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Bourdieus babitus-begrepp och L. Flecks begrepp "tankestil". Dessa begrepp saknar emellertid 
förankring  i det historiska materialet och är knutna till mer omfattande  teoribildningar vilket 
lätt leder tankarna i delvis fel  riktning i detta sammanhang. Flecks begrepp "tankestil" kommer 
dock att användas mer utförligt  i nästa kapitel, men då enbart i direkt anslutning till socialt och 
geografiskt  sammanhållna grupper eller s.k. "tankekollektiv" (se vidare kap. 5). Lorén kan däre-
mot inte sägas ha ingått i en sådan grupp. Detta innebär också att ett nära till hands liggande 
exempel som "verdandism" eller "kulturradikalism" med denna distinktion snarare är att 
betrakta som en tankestil, än som en hållning. 

4 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
5 V. Lorén - Gustava Leffler  1880-05-17, KB L6z:g. 
6 Gustava Leffler-V.  Lorén 1883-09-20, KB GML:okat.:5:2:2. 
7 F. Läffler  - V. Lorén 1880-08-06, KB L63:27. Kursiveringarna är i originalbrevet markerade 

med dubbel resp. enkel understrykning. 
8 Jfr  R. Ambjörnsson, "Elna Tenow", i Obemärkta, red. Ambjörnsson & Sörlin (Stockholm, 

1995), 225, som diskuterar sekelskiftets  s.k. "om bara så-människor", dvs. de reformatorer  och 
kulturkritiker som ansåg att lösningen på samhällets problem låg i den personliga livsföringen. 

9 S. Dahlstedt & S.-E. Liedman, Nationalismens  logik, 87. 
10 R. Ambjörnsson & S. Sörlin (red.), Obemärkta, 7-12. 
11 J.E. Lundgren - A.C. Leffler  1885-11-08, KB L4b:7-
12 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". Uppgiften  om "stockholmssyskon", se A. Agrell, "Viktor Lorén", 

440. Att närmare skildra Loréns tillvaro under dessa år är svårt eftersom  det fullständigt  saknas 
brev och annat källmaterial från  denna period. Inte heller A.C. Leffler  nämner Loréns närvaro 
i hemmet annat än undantagsvis. Om sin egen bakgrund skriver hon emellertid att "täflan  i 
kunskaper [var] en hufvudsak".  Se A.C. Leffler,  "Själfbiografiskt  utkast", KB 1,41:85:1, 2-4. Av 
utomstående har det lefflerska  hemmet betecknats som kultiverat och frisinnat:  "Om kvällarna 
idkades poesi, sång och musik och från  sina tidigaste ungdomsår inandades barnen [...] en 
intellektuell luft,  väl ägnad att utveckla deras begåvning", enl. (A.C. Leffler,)  En självbiografi 
grundad på dagböcker och brev, red. Gernandt-Claine & Essén (Stockholm, 1922), 10. Fadern 
Olof  (1813-84) var rektor vid Klara elementarskola och från  1867 även liberal riksdagsman, 
medan modern Gustava (1817-1903), kom från  en pastorsfamilj  vilken visste att uppskatta lär-
dom och arbetsamhet. Barnens olika efternamn  kan verka förvirrande.  Gösta Mittag-Leffler 
(1846-1927) hade sitt namn från  modern, som var född  Mittag. Språkforskaren  Frits Läffler 
(1847-1921) "moderniserade" sitt namn år 1886. Anne Charlotte (1849-1892) är möjligen för 
någon mer känd som Edgren-Leffler,  efter  äktenskapet med Gustaf  Edgren år 1872. 1889 tog 
hon emellertid ut skilsmässa och följande  år gifte  hon om sig i Italien och blev därmed duches-
sa di Cajanello. Arthur (1854-1938) behöll däremot namnet Leffler  livet ut. 

13 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
14 J.E. Lundgren - A.C. Leffler  1885-11-08, KB L4b: 7 . 
15 Uttrycken syftar  på beskrivningen av Uppsala i G. af  Geijerstam, Erik Grane, 106: "Hur mång-

en käck, ungdomlig förhoppning  har icke slagit sin vinge blodig av förtvivlan,  över att hans 
bästa år till ingen nytta förnötts  inom dina trånga murar! [...] Vi kommo dit för  att bildas till 
inträde i livets skola, och vi gingo därifrån  med hjärnorna sprängda av en bildning, som istället 
gjort oss allt mer främmande  för  det liv, som leves ute i den stora världen, vilken går sin väg, 
medan den lilla lärdomsstaden i löjlig förnämhet  sluter sig inom sig själv och går sin." 

16 Staden Leipzig hade år 1880150 000 invånare och universitetet var, näst Berlins, Tysklands mest 
välbesökta med 3 400 studenter vinterterminen 1883/84. Som en kvantitativ jämförelse  kan 
nämnas att Stockholm år 1884 hade 200 000 invånare, men att Högskolans studentantal under 
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åren 1886-90 pendlade kring blygsamma 113-222 studenter per termin. Uppsala universitet 
kunde uppvisa 1 680 studenter ht 1891, medan staden år 1880 hyste enbart 15 675 invånare. För 
Lorén kan man därför  anta att Leipzig framstod  som en stor stad - till skillnad från  Uppsala -
vilken starkt präglades av universitetet - till skillnad från  Stockholm. 

17 Frits studerade vid Leipzig universitet under tre terminer 1874-75 och Johan 1874-76, dvs. del-
vis samtidigt med Frits. Johan Leffler  hade bott på samma gata som Lorén men inte samma 
nummer: AlbertstraEe 23. Se J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1876-12-31, KB L62:27. 

18 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1877-11-01, KB L62:28. 
19 V. Lorén - F. Läffler  1878-11-26, KB 1̂ 63:27. 
20 V. Lorén - F. Läffler  1879-09-24, KB L63:27: "Ens relativ klarhet, af  hvilken jag aldrig varit 

besvärad, öfver  den organiska teorien har jag än icke fatt  men hoppas jag få  i Psychologie sådan 
som W. Wundt framställer  den." Ang. Roscher och Wundt, se J. Leffler,  "Wilhelm Roscher", 
NF  (1896), resp. I. Nilsson, Själett i laboratoriet (Lund, 1978), 27 o. 32. 

21 I. Nilsson, Själen i laboratoriet, I2f  o. 27f. 
22 F.A. Lange, Die Arbeiterfrage  (1865), 4. uppl. (Winterthur, 1879), 337-338. 
23 V. Lorén - A.C. Leffler  1880-03-05, KB L4b:7-
24 V. Lorén - A.C. Leffler  1878-06-14, KB L4b:7. 
25 A.C. Leffler  - Gustava Leffler  1879-02-26, KB L4b:2i. 
26 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
27 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1880-09-22, KB L62:28. 
28 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
29 P. Lilienfeld,  Gedanken ttber die Soeialwissenschafi  der Zukunft,  5 vol. (Mitau, 1873-81), I, v, o. 

II, viii-ix. 
30 V. Lorén - F. Läffler  1879-07-27, KB L63:27. 
31 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1880-09-22, KB L62:28. 
32 A. Schäffle.,  Bau undLeben des Socialen Körpers,  4 vol. (Tubingen 1875-78), I, vii. 
33 P.M. Hejl, "The Importance of  the Concepts of  'Organicism' and 'Evolution'", i Biology as 

Society?, red. Maasen, Mendelsohn & Weingart (Dordrecht, Boston & London, 1995), 155-156. 
34 P.A. Sorokin, Contemporary Sociological Theories  {New York, 1928), 194-202. 
35 V. Lorén - F. Läffler  1879-08-28, KB L63:27. 
36 V. Lorén - F. Läffler  1879-07-27, KB L63:27. 
37 É. Zola, Thérise  Raquin, ii. Se även W. Lepenies, Between Literature and Science, 3-7. 
38 G. Brändes, Hovedstromninger  i det 19, Aarhundredes .Literatur (1872-1890), 5. uppl., 3. vol. 

(Kjobenhavn & Kristiania, 1906), I, 5. 
39 Citerat ur I. Jonsson, Idéer  och teorier, 139. 
40 V. Lorén - F. Läffler  1879-07-27, KB L63:27. 
41 A.C. Leffler  - V. Lorén 1880-06-21, KB L4b:25. Ang. påstötningar: V. Lorén - A.C. Leffler 

1880-03-05, KB L4b:7; V. Lorén - F. Läffler  1880-03-26, KB L63:27: "Tillhandahåll Anne-Ch 
att läsa Langes Arbeiterfrage,  det är ett af  de bästa arbeten öfver  den saken och glänsande skrif-
vet. Man möter Langes namn icke blott i filosofiska  skrifter  utan nästan öfverallt.";  V. Lorén -
Gustava Leffler  1880-05-17 KB L62:9: "Har Anne-Ch fått  Lange Die Arbeiterfrage?  Hon skrif-
ver aldrig." 

42 A.C. Leffler  - V. Lorén 1880-02-18-19, KB L4b:25. 
43 V. Lorén - A.C. Leffler  1880-03-05, KB L4b:7. 
44 Ibid. 
45 Ibid.: Ang. Brändes känner sig Lorén "något besviken" trots att "hans vetenskapliga betydelse 

var ingalunda noll utan ganska stor". 
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46 A.C. Leffler-V.  Lorén 1880-06-21, KB L4b:25. 
47 V. Lorén - A.C. Leffler  1883-01-09, KB L4b:7. 
48 Se t.ex. A.C. Leffler  - V. Lorén 1882-06-22, KB L4b:25: "Teorierna i all ära, men jag är mycket 

sceptisk med afseende  på dem och jag tror mig kunna lära mer psykologi af  en enda människa 
än af  2,000 tryckta sidor." 

49 A.C. Leffler  - V. Lorén 1882-08-01, KB L4b:25. 
50 A.C. Leffler  - V. Lorén 1881-03-01, KB L4b:25. 
51 V. Lorén - F. Läffler  1882-04-10, KB L63:27. 
52 V. Lorén - A.C. Leffler  1880-10-02-11-06, KB L4b:7-
53 A.C. Leffler  - V. Lorén 1882-07-20, KB L4b:25. 
54 A.C. Leffler  - A. Hauch 1885-12-12, KB L4b:i9:i: "Jag vill blott tillägga, i fall  det skulle intresse-

ra Er att fa  ytterligare ett bidrag till den bortgångnes [Loréns] karaktäristik, att han till en del 
stått modell för  Berndtson i 'I krig med samhället"'. 

55 A.C. Leffler-V.  Lorén 1883-05-09-18, KB L4b:25. 
56 A. Agrell, "Viktor Lorén", 436-440. 
57 V. Lorén - A.C. Leffler  1883-02-27, KB L4b:7_ 
58 Se A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives  (Boston, Basel & Stuttgart, 1983), x-xiv; S.-G. 

Edqvist, Samhällets fiende  (Stockholm, 1961), 119-127; L.H. Åberg, "Nihilism", NF  (Stock-
holm, 1896). 

59 I. Turgenjev, Fäder  och söner (1861), sv. övers. (Stockholm, 1878), 25: "en nihilist är en person, 
som icke böjer sig inför  någon princip utan pröfning,  hur stort förtroende  denna princip än 
må åtnjuta". Se även det stort uppslagna porträttet av Turgenjev i NIT  1883-09-29, 335-336, 
samt S.-G. Edqvist, Samhällets fiende,  123, och T. Gustafsson,  Själens biologi (Stockholm/Ste-
hag, 1996), 57. 

60 Se t.ex. artikeln "Kejsarmordet i St. Petersburg", NIT  1881-05-07, där det även nämns att för 
"rättegången har utförligt  redogjorts i de dagliga tidningarna." 

61 V. Lorén - A.C. Leffler  1883-02-27, KB L4b:7-
62 M. Sylvan, Anne Charlotte Leffler,  83. 
63 [V. Lorén], "Försvar för  attentat", KB L4a:6:i2. 
64 M. Sylvan, Anne Charlotte Leffler,  228, not 83. Manuskriptet är rubricerat "Försvar för  attentat" 

och förvaras  i ett kuvert märkt "Noter till socialist-novellen", i KB L4a:6:i2. Manuskriptet är 
försett  med en handskriven påskrift  som har gjorts i efterhand  av KB:s personal: "Trol. £ Vik-
tor Lorén. Stilen är ej Loréns". Den osäkerhet som signaleras med denna påskrift  om vem som 
faktiskt  står bakom texten möjliggör förstås  ett tredje alternativ: att texten inte alls är skriven av 
Lorén! Jag bedömer emellertid att handstilen är Loréns. Vidare pekar idéinnehållet - främst 
vissa påståenden om katedersocialism, vetenskapens roll, det evolutionistiska perspektivet, 
användandet av jämviktsmetaforer  och strävan att bidra till den sociala frågans  lösning - och 
språket i samma riktning. Visserligen står vissa idéer - främst  grundidén om attentatets rättfär-
digande - i motsättning till åsikter yttrade vid andra tidpunkter och i andra sammanhang. 
Men det förefaller  överlag vara så att Loréns ståndpunkter förändras  över tiden. Troligt är som 
vanligt att Lorén hämtat eller blivit inspirerad av texter och böcker i samtiden, möjligen något 
i "nihilistisk" väg å la Russia Sotteranea. 

65 Se "Socialism" och "Socialist", SAOB 28 (Lund, 1981), 8486-8488. Se även C. Mithander, Den 
dtibbla kritiken, 14; E. Pankoke, Sociale Bewegung, E.J. Hobsbawm, "The Fabians Reconside-
red", 261; R. Williams, "Socialist", Keywords,  238-243. 

66 V. Lorén - A.C. Leffler  1883-04-15, KB:L4b:7-
67 Se I. Jonsson, Idéer  och teorier, 140. 
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68 V. Lorén - F. Läffler  1883-06-03, KB L63:27: "Jag reser härifrån  med [J.E.] Lundgren (min f.d. 
förm)  i morgon och anländer Fredagen till Gtbg, hvarest min adresse är Norra Allégatan 2. Jag 
måste troligen stanna där eller i trakten däromkring tämligen länge för  att göra upp arfsskifte; 
om möjligt vill jag alldeles skilja mig från  alla affärer  och sälja husen." 

69 De 52 handskrivna paginerade sidorna på tyska förvaras  i ett kuvert med påskriften  "Afhand-
ling, kap I och II, antagligen af  Viktor Lorén", i G. Mittag-Lefflers  okatalogiserade samling, 
KB Dep. 159, kapsel 5:2:2. Handstilen, idéinnehållet och de faktiska  historiska omständigheter-
na - allt tyder på att det är Lorén som står bakom texten, ordet "antagligen" till trots. 

70 V. Lorén - F. Läffler  1878-11-26, KB L63:27: "Hvad afhandlingen  angår är den ännu för  mig det 
stora obekanta och jag vet icke en gång om jag bör skrifva  i historia, natoek eller statistik." 

71 V. Lorén - F. Läffler  1885-07-02, KB L63:27. 
72 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1885-07-25, KB L62:28: "Min afhandling  är illa utförd  och inne-

håller mycket som är mig själf  tvifvelaktigt,  men den innehåller dock åtskilligt som jag tror lof-
vande nytt - en ballon d'essaie. Hvad jag sänder dig är ett raissonement öfver  hvars värde jag är 
i speciellt tvifvel  men på hvilket hela afhandlingen  hvilar. Hvad som där kan korrigeras bör du 
inse och hoppas jag att du gör dig besväret sända mig några rader däröfver.  Ursäkta mig men 
omöjligt annat! Var helt kort endast! Jag har verldigen gjort mig mycket besvär att själf  reda mig 
här. Tager arbetet en god gång så stannar jag till dess det blir färdigt."  Det bifogade  utkastet är 
odaterat och utgör en lös bilaga, skild från  själva brevet: Ibid., bl. 117. Utkastet motsvarar i 
princip §i-§4 i den slutgiltiga versionen av Afhandlingen. 

73 A.C. Leffler  - V. Lorén 1885-08-14, KB L4b:25: "Jag måste tillstå att äfven  mig synes din inled-
ning bra mycket konstruerad. Emellertid är det ju bra roligt att höra, att du nu är så nära ditt 
mål och att du kan arbeta litet." Det är av denna anledning som A.C. Leffler  i sin nekrolog 
över Lorén vet att berätta: "Ännu detta sista år höll han på med en afhandling,  som dock aldrig 
blef  färdig". 

74 Det är emellertid inte säkert att det är en "avhandling" i dagens mening, dvs. en doktorsav-
handling, som åsyftas.  Det kan lika gärna röra sig om en mer allmän vetenskaplig skrift.  Men 
för  att ändå illustrera tidens krav kan nämnas att Steffen  år 1902 disputerade i Rostock på ett 51 
sidor tunt särtryck ur en tysk översättning av sitt tidigare publicerade arbete, Studier över lönsys-
temets historia i England 1-2 (1895 o. 1899). Med denna dissertation meriterade sig Steffen  till 
den nyinrättade professuren  i nationalekonomi och sociologi vid Göteborgs högskola år 1903. 
Se Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  86-89. 

75 [V. Lorén,] "Afhandling",  KB Dep. 159:5:2:2, handpaginerad sida 1. Min översättning (gäller 
även fortsättningsvis). 

76 Ibid., 7. 
77 Ibid., 29: "Genom den [utvecklingen] bildar individerna en organism, och genom den utveck-

las också de underordnade kretsarna till organismer". 
78 Ibid., 1-2. 
79 Ibid., 26 resp. struken sida 28. 
80 Ibid., 23. 
81 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
82 Ibid. 
83 V. Lorén - F. Läffler  1879-08-28, KB L63:27. 
84 V. Lorén - F. Läffler  1879-09-24, KB L63:27. 
85 Se bl.a. V. Lorén - F. Läffler  1879-09-24, 1879-10-30, 1880-03-26, 1880-05-01 o. (testamentet-) 

1880-07-13, KB L63:27. 
86 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1880-11-07, KB L62:28. 
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87 L.G. Svensson, "Actors and Structures in the Selection of  Knowledge", 167-178. En eftergift  till 
den gamla ämbetsmannautbildningen var t.ex. införandet  av examensrätt, vilket ställdes som 
krav för  att Stockholms stad skulle gå in med ekonomiska anslag. 

88 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1881-02-21-25, KB L62:28. 
89 V. Lorén - F. Läffler  1881-02-26, ICB L63:27. 
90 A.C. Leffler  - Gustava Leffler  1884-09-29, KB L4b:2i. 
91 Gustava Leffler-V.  Lorén 1885-05-15, KB Dep. 159:5:2:2. 
92 V. Lorén - F. Läffler  1885-07-06, KB:L63:27, och V. Lorén - Gustava Leffler  1885-07-06, KB 

L62:9. 
93 A.C. Leffler  - V. Lorén 1885-07-09, KB L4b:2<. 
94 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
95 V. Lorén - K. Wicksell 1885-10-04, LUB KWs 25. 
96 G. af  Geijerstam, Erik Grane, 140. 
97 T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  112. Jfr  C. Skoglund, Vita  mössor, 53, som menar att Wicksell "för-

kroppsligade kulturradikalismen  som livshållning och tanketradition" (min kurs.). Iakttagelsen 
är intressant i vårt sammanhang; perspektivet ligger nära mitt eget. Däremot vill jag inte sätta 
likhetstecken mellan den "hållning" som jag diskuterar, vilken utgår från  Lorén, och den mer 
allmänt diskuterade kulturradikalism som Skoglund fokuserar,  i enlighet med den gjorda dis-
tinktionen i not 3. 

98 V. Lorén - Gustava Leffler  1885-05-07, KB Dep. 159:5:2:2. 
99 V. Loréns testamente, SSA. 

100 A.C. Lefflers  dagboksanteckningar 1885-12-01, KB L4a:i, bl. 280: "Den ista December Id. 1/22 
kom Viktors städerska hitåkande för  att meddela mig hans död. Vi foro  direkte till [doktor] 
Wising, som följde  med och konstaterade att alt var slut. Han hade skjutit sig genom munnen. 
Intet yttre sår, ansigtet lugnt och leende, endast blödning genom mun och näsa. Han hade för-
sökt göra det med morphin, men blott blifVit  illamående häraf.  Jag var hos honom dagen förut, 
då antydde han ingenting, men tog lugnt afsked.  Af  mycket är oss dock nu tydligt, att hans 
beslut redan då var fattadt.  För M.famma  Gustava] dölja vi dödsorsaken. Fru Agrell och Kowa-
levski kommo på besök just som det skett. En förunderlig  själsstyrka att sikta så säkert och att 
ha mod att dö, då lifvet  visst blott var en börda för  honom själf  och andra, men dock alltid 
kärt." Se även A.C. Leffler  - A. Hauch 1885-12-03, KB L4b:i9:i; A.C. Leffler  -Frau X (okänd) 
1886-04-02, KB L4a:6:i2. 

Kapitel 5 
1 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
2 "Göteborg", G//7"i885-i2-04, "En störtad donation", AB 1885-12-04 samt fyra  svåridentifierba-

ra tidningsurklipp rubricerade "Viktor Loréns donation", "Ovanlig och storartad donation", 
"Stora donationer. Göteborgs..." och "Stora donationer. Nyligen..." i KB L63:27. 

3 Av de lefflerska  familjemedlemmarna  var Anne Charlotte säkerligen där, troligen också Gusta-
va och Gösta. Mindre troligt är att Frits och Artur närvarade. De tre övriga personerna kan ha 
varit Johan Leffler,  Sonja Kovalevsky och Alfhild  Agrell (som varit hos Lorén kvällen före  hans 
"oförmodade"  död). Även om David Davidson och Axel Key inte var där, skulle detta ändå 
betyda att merparten av den femhövdade  styrelsen deltog vid begravningen. 

4 Beslutet meddelades i S. Kovalevsky - K.Wicksell 1885-12-27, LUB KWs 52. 
5 Se t.ex. J. Platt, A history of  sociological research methods, 1-2, som polemiserar mot det vanliga 

317 



N O T E R T I L L S I D O R N A 7 

förhandsantagandet  att "theoretical positions determine or summarise the whole of  sociologi-
cal practice." 

6 B. Latour, Science inAction, 2-3 o. 255. 
7 L. Fleck, Uppkomsten,  51. 
8 E. Goffman,  Jaget  och maskerna, 97ff.  I den svenska översättningen är uttrycken front  stage och 

back stage utbytta med de inte helt lyckade orden "främre  regionen" resp. "bakre regionen". 
9 J. Platt, A history of  sociological research methods, 142: "institutions which fund  research are an 

important part of  its social context". Se även M. Bulmer, "Philantropic foundations  and the 
development of  the social sciences", Sociology 18 (1984), 577: "The history of  philantropic foun-
dations should provide an excellent opportunity for  an in-depth study of  the sociology and 
politics of  knowledge". 

10 J.E. Lundgren - A.C. Leffler  1885-11-08, KB L4b:7: Lundgren vill få  AC att "förhindra,  att han 
förstör  sin egendom eller testamenterar bort den till någon obehörig, emedan, det han nu eger 
och möjligen kan förvärfva  efter  hans död rätteligen bör tillfalla  hans syster och hennes barn". 

11 A.C. Leffler  - A. Hauch 1887-01-28, KB L4b:i9:2. Tidningsklippet ur Upsala-Posten,  som förva-
ras tills. m. brevet, härrör troligen från  någon av de föregående  dagarna. 

12 Tidningsklippen "Mycket vill ha mer", Social-Demokraten  och "Processen om Lorénska dona-
tionen", där i den senare anges att "G.H.T. meddelar...", KB L63:27. 

13 Tidningsldipp "En märklig rättegång", Upsala-Posten,  odat., trol. jan. 1887, KB L63:27. 
14 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1887-06-23, KB L62:27. 
15 Exakta siffror  är svåra att få  fram.  Någon bouppteckning efter  Lorén finns  inte, vilket kan tyck-

as märkligt. SSA har enbart uppgift  om att Lorén avled i Klara församling  "utan tillgångar". 
Enl. J.E. Lundgren - A.C. Leffler  1885-11-08, KB L4b:7, uppgick förmögenheten  vid arvsskiftet 
till c. 350 000 kr. vilken möjl. delades m. halvsystern Elise. "En storartad donation", AB 1885-
12-04 anger att "förmögenheten  torde uppgå till omkring 200,000 kronor". Enl. "Lorénska 
fonden",  NF  (Stockholm, 1912), överlämnade Lorén "nästan hela sin kvarlåtenskap (omkr. 
150,000 kr.)". Påståendet att förmögenheten  beskärdes med en fjärdedel  baseras på AB-.s och 
NF-.s  uppgifter,  dvs. att summan 200 000 kr. decimerades till 150 000 kr. 

16 Stadgar för  Lorénska stiftelsen  för  befrämjande  af  socialvetenskaperna (Upsala, 1888), finns  bevara-
de dels i SSA:s bibliotek under signum: "Stift.  Broschyrer", dels i F. Läfflers  samling, KB 
L63:27. 

17 Se A.C. Leffler,  "Viktor Lorén", samt A.C. Leffler  - A. Hauch 1885-12-10, KB L4b:i9:i. Troli-
gen överlämnades dokumentet 1885-11-25, se Wicksells kontraktsutkast, odat., LUB KWs 25 
(ark. i ansl. t. V. Lorén - K . Wicksell 1885-10-08): "den skrifvelse,  som af  numera aflidne  Herr 
Viktor Lorén d. 25 November 1885 blifvit  ställd till oss". 

18 V. Loréns testamente, SSA. 
19 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Stadgar för  Lorénska stiftelsen,  3. 
23 Ibid., 3-7: Ordf.,  selcr. resp. bibi. utses för  ett år i taget. Samma person kan vara sekr. och bibi. 

Ordfis  uppgifter  är att sammankalla till styrelsemöten och hålla i ordet vid dessa samt att verk-
ställa beslut och ansvara för  tillgångar och kapital. För räkenskaperna, som skall redovisas en 
gång per år, kan ordf.  emellertid biträdas av behörig person. Sekr:s uppgifter  är att föra  proto-
koll vid sammanträden samt vid behov sammankalla till möten. Bibl:s uppgifter  är att förvalta 
och offentlighålla  biblioteket i enlighet med styrelsens reglemente samt ansvara för  bokinköp 
enligt det anslag som bestäms vid första  mötet varje år. Om arbetsformerna  sägs att ordinarie 
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styrelsesammanträden skall hållas tre gånger om året - vid månadskiftena  januari-februari, 
april-maj samt september-oktober - och extrasammanträden när så fordras  eller begärs av 
minst två ledamöter. Vid beslut sker omröstning öppet, utom vid val då slutna sedlar används. 
Frånvarande ledamöter kan rösta skriftligt.  Viktigare frågor  - rörande t.ex. tillgångarnas för-
valtning, anslagstilldelning, utgivande eller finansiering  av skrifter,  ordförandeval  och stadgeän-
dringar - kräver minst fyra  ledamöters närvaro och tre fjärdedels  majoritet. 

24 L. Fleck, Uppkomsten,  samt idem., "To look, to see, to know" (1947), i Cognition andFact,  red. 
Cohen & Schnelle, (Netherlands, 1988), 129-151. För diskussioner kring Fleck, se bl.a. K. Jons-
son, "Frihet eller determinism", i Att skriva människan, red. Ambjörnsson, Ringby & Åkerman 
(Stockholm, 1997), 87-102, D. Östlund, "Ett manifest  för  processtolkande idéhistoria", Lychnos 
1998, 9-36, M. Douglas, "Institutions Cannot Have Minds of  Their Own", How Institutions 
Think  (London, 1987), 9-19, samt bidragen i Cognition and Fact.  I Uppkomsten,  48 resp. 100, 
definieras  "tankekollektiv" som "en gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar 
och står i tankemässig växelverkan med varandra", och "tankestil" som "en riktad varseblivning 
med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna". Vidare skiljer 
Fleck mellan "momentana" och "stabila" tankekollektiv, samt urskiljer inom varje kollektiv en 
"esoterisk" kärna och en omgivande "exoterisk" krets. Lorénska stiftelsen  motsvarar enl. dessa 
termer ett s.k. stabilt tankekollektiv, där styrelsen utgör den esoteriska kärnan och de övriga sti-
pendiaterna den exoteriska kretsen. Samtidigt är det tydligt att Fleck anser begreppet tankekol-
lektiv tillämpligt på små mikrosociala miljöer likaväl som stora makrosociala miljöer. Denna 
öppenhet kan oneldigen uppfattas  som problematisk, eftersom  det lilla tankekollektivet (t.ex. 
Lorénska stiftelsen)  samtidigt skulle kunna sägas ingå i ett annat större tankekollektiv (t.ex. 
samtidens "kulturella etablissemang"), vilket i sin tur..., osv. Detta skulle i så fall  medföra  tan-
kestilar på olika nivåer. Jag har emellertid inte för  avsikt att texttroget tillämpa Fleck utan 
använder hans perspektiv mer som ett heuristiskt redskap. I det avseendet kommer jag att 
reservera begreppen "tankekollektiv" och "tankestil" för  denna mindre gruppsociala nivå, efter-
som jag anser att det är där den har sitt främsta  heuristiska värde. På den makrosociala nivån 
skulle, som jag ser det, begreppet "tankestil" delvis överlappa begreppet "diskursiv formering". 
Med nuvarande användning anser jag att begreppen istället kompletterar varann, där tankesti-
len förenklat  kan betraktas som en underordnad del i den övergripande socialvetenskapliga dis-
kursens formering.  Samtidigt vill jag i enlighet med resonemanget i kap. 4, not 5, klargöra skill-
naden mellan "hållning" och "tankestil", där det förra  utgår ifrån  det enskilda biografiska  fallet 
medan det senare är kopplat till den beskrivna typen av socialt och geografiskt  sammanhållna 
gruppbildningar. 

25 L. Fleck, Uppkomsten,  53. 
2(5 B. Latour, Science in Action. 
27 Se bl.a. T. Hägerstrand, Tingens  vidd och tingens ordning (Stockholm, 1991). En särskilt tilltalan-

de uttolkning erbjuder sociologen J. Asplund, Tid,  rum, 186-217. 
28 S. Sörlin, De lärdas republik, 169. Se även idem., "Vetenskapens vägar ", i Nätverk,  red. Karl-

qvist (Hedemora, 1990), 158-192. 
29 Se bl.a. D. Livingstone, "The spaces of  knowledge", Environment and Planning D13 (1995), 27, 

och R.A. Hatch, "Peiresc as Correspondent", i Science Unbound,  red. B.P. Dolan (Umeå, 1998), 
19-58. 

30 Se tex. M. Sylvan, Anne Charlotte Leffler,  G. Lundström, "Leffler,  Anne Charlotte", SBL 
(Stockholm, 1979); M. Lagerström, Dramatisk teknik och könsideologi (Göteborg, 1999); Y. 
Leffler,  Bakom maskerna (Karlstad, 1997). 

31 M. Lagerström, Dramatisk teknik, 67-98. 
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32 A.C. Leffler  - V. Lorén, 1881-03-01, KB:L4b:25. 
33 G. Lundström, "Leffler,  Anne Charlotte", 435. Jfr  W. Lepenies, Betiveen Literature and Science, 

12-13, o m novellformens  lämplighet för  reproduktion av "de vardagliga förhållandenas  prosa". 
34 A.C. Leffler  - V. Lorén, 1881-03-01, KB L4b:2j. 
35 G. Lundström, "Leffler,  Anne Charlotte", 435. 
36 A.C. Leffler  - Gustava Leffler  1879-10-10, KB L4b:2i. Se även M. Sylvan, Anne Charlotte Leff-

ler, 79. Lassalle hade tidigare porträtterats av Brändes, vilket säger något om Lassalles symbolis-
ka roll inom dessa litterära kretsar. 

37 A.C. Leffler  [Edgren], "Ur Lassalles enskilda lif",  NIT,  1880-01-17,19-22. 
38 G. Linder, Sällskapsliv  i Stockholm under 1880- och 1890-talen (Stockholm, 1918), 36. 
39 A.C. Leffler  - Gustava Leffler  1884-10-06, KB L4b:2i: "I fredags  var jag med fru  Agrell och 

åtskilliga ungherrrar till kl. 1 på natten på Hamburger Börs på barndop, d.v.s. för  att gifva  vår 
tidning [Revy  i literära och sociala frågor,  vilken utgavs åren 1885 och 1886] namn. Ingenting 
dock afgjordt.  De litterära gossarna, för  hvilka Strindberg och jag anses vara Pappa och Mam-
ma äro i alla fall  roliga att träffa  för  det, att de äro så varmt intresserade och entusiastiska." 

40 G. Linder, Sällskapsliv,  110. 
41 Citerat ur G. Linder, Sällskapsliv,  72, samt M. Sylvan, Anne Charlotte Leffler,  102. 
42 Orden är E. Fries och uttalades vid det första  mötet, enl. G. Linder, Sällskapsliv,  103. 
43 G. Linder, Sällskapsliv,  103 o. 111-112. 
44 Ibid., 73. 
45 Ibid., 73: "Curmans, Edgrens, Cederschiölds, Nordensons, Retziuses, Medins, Ernst Beck-

mans, Göthe, Kovalevsky, Agrells, Lefflers,  John Bergs, Aug. Malmström, C.G. Malmström 
(riksarkivarien), Viktor Rydbergs, C. Wallis, E. Wallis, Gyldéns, Gibsons, H. Hamiltons, Mon-
teliuses, H. Palmes, S. Palmes, Aug. Palme, Widmarks, Keys, Ellen Key, Sohlmans, Lind af 
Hagebys, Hildebrands, Bröggers, Leches, Lagerbrings, J. Wasrns, Karolina Widerström, B. 
Meijer, R. Geete, H. Wieselgren, J. Leffler,  E. Dahlgrens, Jolins, Winges, A. Kerfstedt,  Hellen 
Lindgren, Rossanders, Lovéns, Matilda Roos, Anna Roos, v. Steijerns, Wisings, Sandahls, Eli-
sens, A. Levertins, Linders, Nordlunds, Scholanders, Thams, Björnströms, Stäng (norske stats-
ministern), von Kochs, Reinhold Norstedt, Anna Munthe-Norstedt, Halléns." 

46 A.C. Leffler  - V. Lorén 1882-11-06, KB L4b:25. 
47 Se A.C. Leffler-V.  Lorén 1882-08-01, KB L4b:2j. 
48 Citerat ur G. Lundström, "Leffler,  Anne Charlotte", 436. Ang. bekantskapen m. von Vollmar, 

med vilken J. Kjellberg senare gifte  sig, se även A.C. Leffler  - V. Lorén 1884-02-10, KB L4b:2j. 
49 A.C. [Edgren] Leffler,  Hur man gör godt (Stockholm, 1885). Ang. refuseringen,  se G. Lund-

ström, "Leffler,  Anne Charlotte", 436. 
50 Positivistiska samfundet  - A.C. Leffler  1885-05-10, KB L4b:7. 
51 E. Key - Gustava Leffler  1892-11-22, KB L62:8. 
52 Se bl.a. A.C. Leffler,  "Sophie Kowalevski", NIT  1884-08-09; "Sonja Vasilievna Kovalevsky", 

ATT 1891-02-21; A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives;  G. Weidel Randver, Sonja Kovalev-
sky (Södertälje, 1981); T. Hall, "Kovalevsky, Sonja", SBL 21, (Stockholm, 1977), 498-499; G. 
Berg, "Kovalevsky, Sonja", NE  (Höganäs, 1993), 372 

53 G. Linder, Sällskapsliv,  36-37 o. 54. 
54 A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives,  xvi. 
55 Se bl.a. T. Hall, "Kovalevsky, Sonja", 490. Ang. V. Kovalevskys insats som Darwinöversättare, 

se A. Desmond & J. Moore, Darwin (London, 1992), 544. 
56 Den 28 juni 1884 utnämndes hon till professor  vid högskolan på fem  år med en lön av 4 000 kr. 

om året, vilket kan jämföras  m. de manliga professorernas  lön på 7 000 kr. Först ett halvsekel 
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senare, 1937, blev medicinaren Nanna Schwartz Sveriges första  kvinnliga professor  vid ett stat-
ligt universitet. Se bl.a. A.C. Leffler,  "Sophie Kowalevski", NIT  1884-08-09; C.-G. Thomasson, 
Stockholms högskola 1878-1887 (Stockholm, 1969), 25; G. Weidel Randver, Sonja Kovalevsky,  98; 
A.-S. Ohlander, "Kvinnliga äventyrare?", Tvärsnitt  (1994:3-4), 50. 

57 A. Strindberg, Svarta Fanor  (1914), nyutg. (Stockholm, 1978), 20. Se även G. Linder, Sällskaps-
liv, 6. 

58 Citerat ur G. Weidel Randver, Sonja Kovalevsky,  106. Se även T. Ganelius, "Mittag-Leffler, 
Gösta", SBL (Stockholm, 1987), 532, som hänvisar till Mittag-Lefflers  dagböcker på KB. 

59 De tretton var professorerna  Kovalevsky, Mittag-Leffler,  Key, Montelius, Retzius, Tigerstedt, 
Gyldén, Leche, Loven, Brögger, Lindstedt och Smitt samt riksantikvarien Hildebrand. Sam-
mankomsterna hölls i tur och ordning i ledamöternas hem och präglades av personlig sympati 
samt en viss samstämmighet i tidens politiska och sociala frågor.  Se G. Linder, Sällskapsliv,  99, 
och G. Weidel Randver, Sonja Kovalevsky,  106. 

60 Se t.ex. A.C. Leffler,  "Sophie Kowalevski", NIT  1884-08-09. 
61 A. Hibner Koblitz, A Convergence of  Lives, 179: "The Lefflers  [...] became Sofias  substitute 

family." 
62 G. Linder, Sällskapsliv,  7. Jfr  A.C. Leffler,  "Sophie Kowalevski", som skriver att Sonja i första 

hand är "kosmopolit, lika obunden af  nationella inskränkningar som hennes två stora lifsupp-
gifter  äro det - vetenskapen och qvinnofrågan." 

63 G. Linder, Sällskapsliv,  49. 
64 Ibid., 8. 
65 A. Key, Obduktionsprotokoll och intyg för  S. Kovalevsky 1891-02-11 resp. 1891-03-31, KIBIC 

MS 669 Div. sjukdomsbeskrivn. o. obduktionsprotokoll m.m. Kuvert in 4:0. 
66 Se K. Johannisson, Den mörka kontinenten (Stockholm, 1994), 45-46, och T. Gustafsson,  Sjä-

lens biologi, 165-167. 
67 Johan Leffler  var son till mäklaren Johan Albrecht och Maria Theresia Leffler.  Johan Albrecht 

var i sin tur kusin med Olof  Leffler,  fadern  i Stockholmsfamiljen.  Det främsta  skälet till att 
någon biografi  inte har skrivits verkar vara att Johan Lefflers  efterlämnade  papper saknas, vilket 
kan förvåna  med tanke på hans ordningssinne och omfattande  föreningsengagemang.  Samtliga 
källor hänvisar till Lefflers  tryckta skrifter  eller brev som finns  bevarade hos mottagarna. Var-
ken Registret över Enskilda Arkiv i Kramfors,  redaktionen för  SBL, Byrån för  enskilda arkiv på 
RA eller Otto Walde kan lämna besked om var dessa eventuella papper och brev kan återfinnas. 
Enstaka papper finns  dock bevarade i släktens privata ägo. Bland de många böcker som på 
senare år börjat upmärksamma Leffler  kan kort nämnas: L. Pålsson Syll, De ekonomiska teorier-
nas historia (1998), 2. uppl. (Lund, 1999), 182, som beskriver hans ekonomisk-politiska idéer 
som "förvånansvärt  moderna", N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 59, som menar att han 
bidrog till att definiera  sakpolitikens område, och J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrågan,  223, som 
starkt betonar Lefflers  och katedersocialismens inflytande  på svensk socialpolitisk idédebatt. 

68 J. Lönnroth, Minervas uggla (Stockholm, 1985), 216, resp. L. Pålsson Syll, De ekonomiska teori-
ernas historia, 182. 

69 J. Leffler,  Intyg från  universitetet i Leipzig 1876-05-04, i släktens ägo. Leffler  citerade i sitt före-
drag om katedersocialismen inför  NatF 1885-11-26 Schmoller: "Vi erkänna det bestående såsom 
grundval för  alla reformer  och såsom utgångspunkt för  vår verksamhet; men vi vilja icke derför 
uppgifva  striden för  en förbättring  af  samhällets tillstånd". Citerat ur J. Olofsson,  Arbetslöshets-
frågan,  152. Se även L. Pålsson Syll, De ekonomiska teoriernas historia, 180, och O. Hölcke, 
"Leffler,  Johan", SBL (Stockholm, 1979), 429. 

70 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1876-12-18, KB L62:27. 
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71 NatF  1877-1927  (Stockholm, 1927), 17, 25-26 o. 216. Vid det första  verksamhetsårets slut räkna-
de man 160 medlemmar; 1880 var medlemsantalet 287 och år 1890 närmare 500. På den nivån 
höll sig antalet sedan ganska stadigt under hela undersökningsperioden. 

72 J. Leffler,  Grundlinier till nationalekonomiken (Stockholm, 1881), 17. Det är också känneteck-
nande att Leffler  skrev den första  artikeln om "sociologi" för  NF  14 (Stockholm, 1890), 
1537—1538. Se f.ö.  R. Henriksson, "The Pre-History and History of  the Institutional Break-
through of  Modern Economics in Sweden, 1877-1917", opubl. paper, February 24-27, 1986, 
4-5; O. Hölcke, "Leffler,  Johan", 428-429; L. Pålsson Syll, De ekonomiska teoriernas historia, 
180. 

73 Se bl.a. J. Leffler,  "Några ord i en viktig fråga",  NIT  1881-12-10, 488; O. Hölcke, "Leffler, 
Johan", 430; P. Alex, Den rationella konsumenten (Stockholm/Stehag, 1994), 57. 

74 NatF  1877-1927,  31, 216 o. 220-234. Leffler  var ledamot av föreningens  redaktionskommitté 
från  1882 och åtta år framåt,  med undantag för  1887 då han var vice ordförande.  Under årens 
lopp höll han nio föredrag:  om Postsparbanker 1881-11-28, Karl Marx 1883-04-26, Katedersocia-
lismen 1885-11-26, Tullfrågan  och jordbruket 1886-12-16, Jordbruksarbetarfrågan  1887-03-24, 
Emigrationsfrågan  1889-03-28, Fattigdom och framåtskridande  1892-10-28, Viktor Rydberg 
1895-11-28 och Stockholms industriarbeterskor 1896-10-29. 

75 Lefflers  auktoritet som katedersocialistisk uttolkare framgår  av att det var han som skrev upp-
slagsorden om bl.a. Wilhelm Roscher, Adolf  Wagner och "socialpolitik" för  NF  (Stockholm, 
1886, 1890 resp. 1898). NatF  1877-1927,  22, betecknar Leffler  som "den tyska s.k. katedersocia-
lismens enda egentliga representant i Sverige". Omdömet säger emellertid mer om Lefflers 
katedersocialistiska profilering  än om katedersocialismens roll i Sverige. I den senare frågan  går 
åsikterna tydligt isär. J. Lönnroth, Minervas uggla, 44, Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  66, N. 
Edling, Det fosterländska  hemmet, 68, R. Ervik, "Tysk 'katetersosialisme'", 261-271, och S.E. 
Olsson, Social Policy, 87, beräknar antalet "svenska katedersocialister" till allt mellan två och 
sju. Bland dessa brukar nämnas Leffler,  Adolf  Hedin, Axel Raphael, Gustaf  Steffen,  Pontus 
Fahlbeck, Gustaf  Cassel, Gustaf  Adolf  Raab och Anders Lindstedt. Det beror förstås  på hur 
kategorin definieras  och vilka kriterierna är. Betydligt längre går J. Olofsson,  Arbetslöshetsfrå-
gan, 14, 150 o. 223, som beskriver katedersocialismens inflytande  på svensk idédebatt som 
"mycket stort", med motiveringen att den gav nödvändig teoretisk legitimitet åt statliga inter-
ventioner på det sociala området. I det sammanhanget framhålls  NatF som en viktig arena för 
dessa idéer. Jag instämmer med Olofsson  på denna punkt, även om frågan  om katedersocialis-
men i Sverige definitivt  vore värd en mer systematisk studie, gärna med NatF i centrum. För 
trots påståendet om motsatsen i föreningens  egen minnesskrift  är det tydligt att den liberalt 
präglade föreningen  gav stort utrymme åt katedersocialistiska idéer i vid bemärkelse - tron på 
en fruktbar  samverkan mellan vetenskap och politik för  att komma till rätta med den sociala 
frågan  - och den typ av frågor  som intresserade VfS.  Talande är att föreningens  första  föredrag, 
hållet 1877-03-12 av den nyvalde sekreteraren Henrik Palme, ägnades ämnet "Redogörelse för 
huvudsakliga innehållet av de nya nationalekonomiska läror, vilka blivit betecknade med 
benämningen 'katedersocialismen'". Föredraget finns  tyvärr inte tryckt men lär ha behandlat 
bl.a. "Brentanos åsikter rörande äganderätten och arbetets organisation". {NatF  1877-1927,  31.) 
Ämnet "katedersocialismen" återkom i november 1885, då med den nyblivne lorénske styrelse-
ledamoten Johan Leffler  som föredragshållare.  Talande i sammanhanget är att flera  av de etiket-
terade "svenska katedersocialisterna" var både medlemmar och flitigt  aktiva som föredragshålla-
re i föreningen.  Bl.a. kan framhållas  föredraget  "Om arbetareförsäkring  enligt tyska rikslagen 
den 15 uni 1883", hållet 1884-10-30 av S.A. Hedin, som samma år presenterade sin berömda 
motion om en svensk arbetareförsäkring.  Frågan om katedersocialismen i Sverige understryker 
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i den meningen vikten av att historiskt kontextualisera de politiska ideologiernas komplicerade 
förhållande  till varann. 

76 Davidson inträdde i NatF 1886, kort tid senare följd  av G. Mittag-Leffler.  Även H. Hamilton 
och C. Montan, vilka senare inträdde i Lorénska stiftelsens  styrelse var framstående  medlem-
mar i föreningen,  liksom flertalet  stipendiater och andra stiftelsen  närstående personer. Se NatF 
1877-1927,  2 1 4 - 2 1 7 , samt årsvisa ledamotsförteckningar  i NatFF  (Stockholm, 1 8 7 9 - 1 8 9 9 ) . Ang. 
A. Key, se minibiografiskt  avsnitt nedan. 

7 7 O. Hölcke, "Leffler,  Johan", 4 2 8 - 4 2 9 , och R. Henriksson, "The Pre-History", 12 . 

78 R. Henriksson, "The Pre-History", 4-9. 
79 J. Lefflers  ansökningshandlingar, RA KTH:s huvudarkiv, vol. E.II:49, N:O 54, samt Styrelsepro-

tokoll 1 8 9 2 - 0 4 - 2 7 , §5, 1 8 9 2 - 0 5 - 1 7 , §3 , o. 1 8 9 2 - 0 6 - 0 7 , §5, RA KTH:s huvudarkiv, vol. A.I:20. 
Ansökningshandlingarna innehöll en lång meritförteckning  och div. intyg, bl.a. ett från  Stock-
holms högskola undertecknat av rektor G. Mittag-Leffler.  J. Leffler  innehade tjänsten nästan 
ända fram  till sin död, enl. R. Henriksson, "The Pre-History", 8. 

80 J. Leffler,  Undersökning  af  bagerierna i Sverige (Stockholm, 1899) . Se även J. Leffler  - G. Mit-
tag-Leffler  1 8 9 9 - 0 5 - 0 2 , KB L62:27, ang. undersökningsarbetet vilket tvingade Leffler  att åsido-
sätta andra uppdrag, bl.a. för  SvD. Ang. undersökningens nydanande karaktär, se H. Elmquist 
& E. Beckman, "Arbetsstatistik", AV (Stockholm, 1 9 0 4 ) , 1 366 . Jfr  O. Hölcke, "Leffler,  Johan", 
430. Se vidare om detta i kap. 7, 9 o. epilogen. 

81 "Johan Leffler",  SvD 19 12 -05-25 . 

82 B. Ohlin, "Davidson, David", SBL (Stockholm, 193 1 ) , 334, och C.-H. Siven, "Davidson, 
David", NE  (Höganäs, 1 990) , 450 . C.G. Uhr, "David Davidson", i The  History of  Swedish Eco-
nomic Thought,  46, och B. Carlson, De institutionalistiska idéerna, tonar emellertid ned det 
nydanande inslaget genom att framställa  Davidson som en övergångsgestalt mellan klassisk och 
neoklassisk ekonomi. C.G. Uhr, "David Davidson", 4 6 - 4 7 , framhåller  tre skäl bakom hans 
relativt begränsade internationella inflytande:  1) Davidson skrev alla sina texter på svenska och 
ingen av dem översattes; 2) Davidson samlade aldrig sina monografier  eller sina 250 artiklar för 
Ekonomisk  tidskrift  mellan två pärmar. 3) Han hade bara en egentlig "lärjunge", Eli Heckscher, 
medan Wicksell och Cassel hade två var, Erik Lindahl och Bertil Ohlin resp. Gunnar Myrdal 
och Erik Lundberg. 

83 J. Lönnroth, Minervas uggla, 42. 
84 B. Carlson, De institutionalistiska idéerna, 1 0 4 - 1 1 3 , och J. Lönnroth, Minervas uggla, 4 2 - 4 3 . 

85 De tre händelserna redogörs för  utförligare  längre fram:  borgensafifären  i kap. 6, Wicksell i det-
ta kap. i stycket om "Vänskap, kompetens, tillit" och von Feilitzen i kap. 7. Se dock t.ex. D. 
Davidson - G. Mittag-Leffler,  odat. (troligen april 1887) , KB L62:i4, K. Wicksell - A.C. Leffler 
1 8 8 7 - 1 1 - 1 9 , KB L4b:io, resp. A. Forsström, Urban  von Feilitzen,  2 9 7 . 

86 Se U. von Feilitzen - V. Rydberg 1 8 9 2 - 0 4 - 2 0 , KB L40:5: "Professor  Davidson, har fatt  det goda 
infallet  att gå ur styrelsen." 

87 B. Ohlin, "Davidson, David", 3 33 -334 ; C.-H. Siven, "Davidson, David", 450. 

88 A. Gullstrand, Axel Key,  10-11; C.-G. Thomasson, Stockholms högskola, 1 8 - 1 9 ; "Key, Axel", NE 
(Höganäs, 1993) . 

89 Citerat ur P.H. Törngren, "Key, Axel", Svenska Män och Kvinnor  4 (Stockholm, 1948) , 225. Se 
även G. Linder, Sällskapsliv,  102, och A. Gullstrand, Axel Key,  8-9. 

9 0 "Förteckning på Delägare i Ny Illustrerad Tidning" [ 1865], KIBIC MS 6 7 0 : 3 - 5 . 

91 A. Gullstrand, Axel Key,  2 1 - 2 2 . Ang. SvD, se bl.a. Å. Lilliestam, Gustaf  Sttffen,  7 8 - 7 9 . 

9 2 A. Gullstrand, Axel Key,  1 7 - 1 8 . Tidningsklipp rörande "bilagan" finns  bevarade i KIBIC MS 
6 7 1 : 4 . 
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93 G. Linder, Sällskapsliv,  II. Till "karolinerna" räknades också Tigerstedt, Medin, Wallis, Retzius, 
Key, Nordenson. Ibid., 48. 

94 R. Qvarsell, Vårdens  idéhistoria (Stockholm, 1991), 173. 
95 "Axel Key", SvD 1901-12-28. 
96 R. Williams, "The Bloomsbury Fraction", 148. Genom att betona praktiken påminner Willi-

ams begrepp om vad jag har kallat "hållning". Men i enlighet med min distinktion i kap. 4, not 
5, utgår "hållning" från  det enskilda biografiska  fallet,  till skillnad från  både Williams och 
Flecks resp. analytiska begrepp, vilka är knutna till socialt och geografiskt  sammanhållna grup-
per. I Bloomsburygruppen ingick Leonard och Virginia Woolf,  E. Morgan Forster, John May-
nard Keynes, Vanessa, Clive, Julian, Quentin och Angelica Bell, Adrian och Karen Stephen, 
Lytton Strachey, Duncan Grant, Saxon Sydney Turner, Roger Fry, Desmond MacCarthy och 
David (Bunny) Garnert. Williams poäng är att de enskilda medlemmarna, trots sina skilda 
verksamheter inom litteraturen, konsten, politiken och ekonomin, förenades  av och demon-
strerade en gemensam stil. 

97 Ibid., 154-155. 
98 S. Shapin, A Social History ofTruth,  xxvi: "The identification  of  trustworthy agents is necessary 

to the constitution of  any body of  knowledge." 
99 S. Kovalevsky - K. Wicksell 1885-12-27, LUB KWs 52. 

100 A.C. Leffler  - K. Wicksell 1886-01-09, LUB KWs 10. 
101 V. Loréns testamente, SSA. 
102 Se t.ex. J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-10, KB L4b:4: "Då Victor Lorén ju så tydligt uttalat sin 

önskan att äfven  styrelsemedlemmar skulle arbeta för  Stiftelsens  ändamål, torde min hemstäl-
lan väl icke kunna anses olämplig." Mer om detta i kap. 6. 

103 Se kontraktsutkast mellan Wicksell och Lorénska stiftelsens  styrelse, odat., LUB KWs 25 (ark. i 
- ansl. t. V. Lorén - K . Wicksell 1885-10-08): "På grund af  den skrifvelse  [min kurs.], som af 

numera aflidne  Herr Viktor Lorén d. 25 November 1885 blifvit  ställd till oss undertecknade -
Edgren-Leffler,  Kovalevski, Key, Davidsson och Leffler  - hans testamentstagare, varder härmed 
mellan oss och undertecknad Wicksell efterföljande  öfverenskommelse  ingången." Jfr  tidnings-
klipp "Lorénska stiftelsen",  NDA  (trol. jan. 1888), i KB L63:27. Trots detta var det osäkert in i 
det sista om Wicksell skulle tilldelas medel - bl.a. hölls en omröstning inom styrelsen - vilket 
framgår  av den omfattande  korrespondensen kring frågan,  se bl.a. K. Wicksell - A.C. Leffler 
1887-04-25,1887-05-26,1887-10-04,1887-11-19 o. 1887-11-21, KB L4b:io, samt K. Wicksell - H. 
Öhrvall 1887-05-21 o. 1887-09-17, LUB KWs 16. 

104 "Göteborg", GHT1885-12-04,  KB L63:27. 
105 StD 1891-02-17, KB L63:2i. 
106 Att Montan ingick i styrelsen finns  åtskilliga belägg för.  Osäkerheten gäller enbart när han 

inträdde och om han ersatte just Kovalevsky. U. von Feilitzen - V. Rydberg 1892-04-20, KB 
L40:5, nämner dock en "jurist, som efterträdt  Mme Kovalevsky". J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-
09-10, KB L4b:4, omnämner Montan vid namn. 

107 Ang. Montans kommenterade översättning av Schönbergs Die sittlich-religiöse Bedeutung der 
sozialen Frage  (1876), se N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 42 o. 418. F.ö. se NatF  1877-1927, 
217; A. Tjerneld, "Montan , Carl Otto", SBL 25 (Stockholm, 1985-87), 674-676; A. Key - J. 
Leffler  1901-08-27, Margit Lefflers  privata samling: "Montans går ju inom kort till Egypten". 

108 Av den tillgängliga korrespondensen framgår  att det var A.C. Leffler  som ursprungligen hade 
"anmodat" Key att bli hennes suppleant. I början av 1892 framförde  Leffler  allvarliga planer på 
att helt träda ur styrelsen, viket emellertid skapade missförstånd.  Key tog för  givet att hon då 
skall träda in i hennes ställe, eftersom  Leffler  tidigare motiverat Keys suppleantskap med att 
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"Lorén skulle önskat ha åtminstone en kvinna med i styrelsen, och en person, som stod de radi-
kala nära". Det visade sig emellertid att Leffler  istället föreslagit  sin bror Gösta som efterträdare 
på den ordinarie styrelseposten, vilket hon i efterhand  motiverade med att hon uppfattat  det 
som att Key "ej skulle ha utsigter att gå igenom". Missförståndet  ledde emellertid till att Leffler 
beslöt stanna kvar i styrelsen: "så blir allt vid det gamla". Men vid det laget hade Key tröttnat 
och bad om att fa  slippa suppleantskapet, varvid Anne Charlotte skrev till Johan inför  det för-
sta höstsammanträdet och föreslog  Adelborg som ersättare till Key. Detta för  att göra en lång 
och invecldad historia kort. Se E. Key - A.C. Leffler  1892-02-16, KB L4b:7; A.C. Leffler  - J. 
Leffler,  1892-05-22, Margit Lefflers  privata samling; A.C. Leffler  - E. Key 1892-05-22, KB 
141:55:21; E. Key - A.C. Leffler  1892-06-08, KB L4b:7; A.C. Leffler  - E. Key 1892-09-17, KB 
141:55:21. 

109 J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-16, KB L4b:4. 
110 G. Linder, Sällskapsliv,  55ff:  "För övrigt voro gästerna ungefär  desamma som på de ovan skil-

drade mottagningarna." 
111 G. Mittag-Leffler  var högskolans rektor 1885-86 o. 1891-92, och som sådan även ledamot av 

dess styrelse, där även A. Key satt med 1886-98. Ang. deras betydelse som kanaler mellan stif-
telsen och högskolan, se t.ex. J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-10, KB L4b:4: "Gösta har lofvat  i 
Högskolans styrelse fördraga  och tillstyrka en anhållan från  mig att få  börja föreläsningarne 
först  i Oktober och i stället hålla några extra föreläsningar  i början af  December." 

112 J. Leffler-A.C.  Leffler  1892-09-10, KB L4b:4. 
113 Ibid. 
114 A.C. Leffler  - E. Key 1892-09-17 KB L4i:55:2i. Se även A.C. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1892-

09-14, KB L4b:24. 
115 J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-10, KB L4b:4. 
116 E. Key - A.C. Leffler  1892-02-16, KB L4b:7. 
117 G. Linder, Sällskapsliv,  125 o. 153. 
118 NatF  1877-1927,  215; N.F. Holm, "Hamilton, Hugo Erik Gustaf",  SBL 18 (Stockholm, 

1969-1971), 119-123. 1895 blev han chef  för  patent- och registreringsverket, 1900 utnämdes han 
till landshövding i Gävleborgs län, samtidigt som han 1907-11 var civilminister. Därtill var han 
delaktig i ett otal kommittéer och utredningsuppdrag. 

119 Se t.ex. J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1898-05-08: "sammanträde hos Prof.  Key nästa Tisdags 
e.m. nära 3 eller V2 4." 

120 Se t.ex. O. Hölcke, "Leffler,  Johan", 430, som nämner att Leffler  var sekreterare samt "utgivare 
av fondens  skriftserie  o vårdare av dess omfattande  samhällsvetenskapliga boksamling." T. 
Gårdlund Knut  Wicksell,  386, menar att A. Key var styrelsens sekreterare, medan A. Gullstrand, 
Axel Key,  21, skriver att Key var ordförande.  Han kan förstås  ha varit både-och, vid olika tillfäl-
len. Av brev J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-10, KB L4b:4, framgår  att Key var ordförande 
redan vid den tidpunkten och vid sin bortgång omnämndes han som stiftelsens  "mångårige 
ordförande"  i "Axel Key", SvD 1901-12-28. 

121 Ett sådant fall  utgörs av Cassels ansökan, där Mittag-Leffler  och Key lyckades "vinna över" 
Montan på sin sida. Se G. Cassel, I förnuftets  tjänst (Stockholm, 1940), I, 14. Mer om detta i 
kap. 8. 

122 Att utförligt  redogöra för  det historiska förhållandet  mellan "kulturradikalism" och "sociallibe-
ralism" låter sig inte göras i detta sammanhang. Viktigt att framhålla  är dock det förenande 
engagemanget i den sociala frågan  och tilltron till vetenskapliga lösningar. Samtidigt bör de två 
ståndpunkterna inte sammanblandas i andra avseenden. Således kan kulturradikalismen, med 
C. Skoglund, Vita  mössor, 53 o. 57-61, betraktas som en mer allmän "livshållning och tanketra-
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dition" karakteriserad av sju drag: i) rationell och etisk utopi, 2) provokativ attityd och friståen-
de kritiker, 3) individualistisk grundinställning, 4) optimistisk och dynamisk människosyn, 5) 
antimetafysisk  världsåskådning, 6) strikt empirisk kunskapsteori, 7) evolutionistisk samhälls-
uppfattning.  Se även bidragen i Studentföreningen  Verdandi  1881-1892 (Uppsala, 1892) , samt 
ang. kulturradikala strömningar under i 1900-talet B. Nolin (red.), Kultmradikalismen  (Stock-
holm/Stehag, 1993) . Detta medan den svenska socialliberalismen förenklat  kan beskrivas som 
en politiskt mer etablerad gruppering vilken betonade behovet av sociala insatser. Således kan 
man med S.E. Olsson Hort, "Före Bengt Westerberg", Arkiv ( 1993), 4 , konstatera att Adolf 
Hedin, en av socialiberalismens tidiga förgrundsgestalter  i Sverige, trots sin politiska och socia-
la radikalism inte var någon kulturradikal i dess åttiotalistiska bemärkelse. Se även M. Hedin, 
"I det allmännas tjänst", 1 5 9 - 1 7 8 , ang. vetenskapens framträdande  plats i det socialliberala tän-
kandet samt hennes pågående avhandlingsarbete om Ernst Beckman, G.H. von Koch och 
Emilia Broomé. 

Kapitel 6 
1 A. Agrell, "Viktor Lorén", 438. 
2 Ang. imaginära kartbilder mer allmänt, se bl.a. P. Gould & R. White, Mental maps (1974), 2 

red. (London & New York, 1993). Resonemanget om föreställda  kunskapscentra och periferi,  är 
dock främst  inspirerat av S. Sörlin, De lärdas republik, 82-112 o. 158-190. Se även idem., "Om 
hemförande",  Nordisk  Museologi  (1994:1), 53-64, samt B. Latour om "cycles of  accumulation" 
och "centres of  calculation" i Science in Action, 2i9ff. 

3 G. Steffen  - K. Wicksell 1903-05-13, LUB KWs 35. 
4 Se C. Rosenberg, "Toward an Ecology of  Knowledge", 440 o. 449. Jfr  även C.W.J. Withers, 

"Towards a History of  Geography in the Public Sphere", History of  Science 36 (1998), 45-78, o. 
S. Shapin, "Science and the public", i: Companion to the history of  modern science, red. R.C. 
Olby et al. (London, 1990), 998-1006. 

5 V. Lorén - G. Mittag-Leffler  1881-02-21, KB L62:28. 
6 "Lorénska fonden  för  befrämjande  af  socialvetenskaper", NF  (Stockholm, 1912). 
7 "Lorénska stiftelsen",  NDA,  odat. tidningsklipp (trol. senhösten 1887), KB Ly :̂27. 
8 "Göteborg", GHT1885-12-04:  "För något år sedan uppsändes till Göteborgs Musei bibliotek 

såsom gåfva  från  honom en kista full  af  nationalekonomiska tidskrifter  och broschyrer på olika 
språk, mest i den sociala frågan,  och alla dessa skrifter  buro spår af  att vara lästa." 

9 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1887-03-12, KB L62:27. 
10 D. Davidson - G. Mittag-Leffler,  odat. (trol. april 1887), KB L62:i4, bl. 101-104. 
11 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1887-06-23, KB L62:27. 
12 Ang. Davidsons betänkligheter inför  denna typ av uppgörelser i allmänhet och J. Lefflers  lämp-

lighet i synnerhet, se bl.a. G. Mittag-Leffler  - J. Leffler  1887-04-07, KB L62:27, samt D. 
Davidson - G. Mittag-Leffler,  odat. (trol. april 1887), KB L62:i4, bl. 101-104. Ang Lefflers 
uppfattning  om Davidson, se t.ex. J. Leffler  - G. Steffen  1902-03-02, GUB H477. 

13 Citatet ur "Lorénska stiftelsen",  NDA,  odat. tidningsklipp (trol. senhösten 1887), KB Lyy.27: 
"Till underhåll och ökande af  detta bibliotek har styrelsen anslagit tills vidare 1,000 la. om 
året." Ang. bibliotekariens uppgifter,  se Stadgar för  Lorénska stiftelsen,  §3, §14 o. §15. Ang. 
Davidsons skepsis, se t.ex. D. Davidson - G. Mittag-Leffler,  odat. (trol. april 1887), KB L62:i4, 
bl. 101-104. Tre exempel där Leffler  omnämns som bibliotekarie: J. Leffler  - G. Steffen  1892-
04-12, GUB H477, Stockholms högskola 1878-1898 (Stockholm 1899), 210, samt J. Leffler  - G. 
Mittag-Leffler  1898-05-08, KB L62:27. 
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14 Ang. värdet på Lefflers  boksamling: J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1887-03-12, KB L62:27. Den 
tryckta katalogen: Lorénska biblioteket (Stockholm, 1891). Förteckningen över "vinstandelslitte-
raturen" finns  i J. Leffler,  Om olika löneformer  medsärskildt afseendepå  s.k. vinstandelssystem, LS 
skrift  8 (Stockholm 1893), i75ff.  Bilagan upptar drygt 60 titlar och av dessa är c. 1/4 helt nyutgi-
ven, dvs. tryckt under 1890-talets tre första  år. Överlag är det den senaste forskningen  på områ-
det som finns  upptagen i bilagan, där merparten av litteraturen härrör från  1880-talet. Några 
stickprov ger också vid handen att flera  av dessa arbeten är nyinköpta sedan den förra  katalogen 
upprättades 1891. Ang. omfattningen  1897, se "Lorénska fonden",  M 7 (Stockholm, 1912). 

15 Lorénska biblioteket (Stockholm, 1891). Av de sammanlagt 2 444 titlarna i katalogen är 1 194 
(49%) skrivna på tyska, 461 (19%) på svenska, 408 (17%) på franska,  248 (10%) på engelska, 54 
(2%) på italienska, 53 (2%) på danska, 11 (1%) på holländska, 7 på norska, 5 på spanska, 2 på 
latin och 1 på ryska. Denna kategorisering är emellertid relativt grov i och med att språket inte 
tar hänsyn till den ländervisa fördelningen  eller regionala skillnader inom länderna. Figuren är 
baserad på ett ttrval titlar i katalogen, närmare bestämt 213. Urvalet har gjorts genom att gå ige-
nom titlarna på var tionde sida (s. 10, 20, ..., 100). I de fall  flera  förlagsorter  anges för  ett och 
samma verk har enbart den första  räknats. Det begränsade urvalet är motiverat med hänsyn till 
att det här rör sig om en illustration, vilken pekar ut orienteringen mot den tyska kultursfären, 
och att denna illustration inte är betjänt av att ytterligare ett antal småorter pekas ut. Kartbil-
den kan inte heller ha något annat syfte,  eftersom  den är ungefärlig  redan av det skälet att den i 
en viss mening säger mer om förlagsindustrin  i de olika länderna än om kunskapens mer preci-
sa tillkomstplats. Det viktiga här är det övergripande geografiska  mönstret, inte de mer specifi-
ka detaljerna. Mitt bestämda intryck är också att detta urval är representativt för  helheten på en 
generell nivå. Fyra förlagsorter  skiljer ut sig i detta urval: Leipzig (39 av sammanlagt 213 titlar, 
motsvarande 18%), Berlin (29 titlar, 14%), Paris och Stockholm (båda 28 titlar, motsvarande 
13%). Därefter  följer  ett hopp till London, Frankfurt  am Main, Manchester och Wien (med 10 
titlar eller mindre, motsvarande 5% eller lägre). Den rekonstruerade kartbilden låter sig med 
fördel  jämföras  med V. Loréns rörelser i tidrummet samt de fem  styrelsemedlemmarnas trajek-
torior, där samstämmigheten i det stora hela är slående. Men den kan också jämföras  med en 
liknande illustration över Uppsala universitetsbiblioteks vetenskapliga litteratur och dess 
ursprung (efter  tryckort) i S. Sörlin , De lärdas repbulik, 95. 

16 Jag har inte bedömt det som meningsfullt  att försöka  kategorisera och klassificera  litteraturen 
närmare, eftersom  dessa kategoriseringar innebär ett avskiljande och definierande  av innehållet 
som stämmer dåligt överens med mitt syfte  att betona den samtida sociala kunskapens flytande 
och diffusa  gränser. Detta problem berörs också i S. Tunberg & N. Herlitz, Svensk social littera-
tur 1882-1(107,  v-vi. Det vore också möjligt att statistiskt illustrera böckernas historiska proveni-
ens utifrån  tryckår, vilket skulle visa - i form  av en stor "puckel" kring det slutande 1880-talet -
att Lorénska biblioteket var "uppdaterat" med den senaste forskningen  på området. Förutom 
VJS:s  skriftserie  märks ytterligare ett antal publikationsserier. Först och främst  Lorénska stiftel-
sens dittills utgivna skrifter  (5 st.), men även: Central Co-operative Board 1872-83 (53 titlar; seri-
en dock ofullst.),  National  Association for  the promotion of  social science 1860-85 07 titlar) Con-
férencespopulaires  1867-68 (15), Soziale Zeitfragen  1885-86 (16), NatFF  1878-91 (15), Ur  vår tids 
forskning  1875-78 (9 nr., ofullst.;  utg. av A. Key & G. Retzius), Volkswirtschaftliche  Zeitfragen 
1879-80 (8) och I tidens frågor  1881-83 (7)- Bland de flitigast  representerade författarna  märks: 
F. Lassalle (25 titlar), A.V. Ljungman (21), W. Roscher (12), A. Wagner (12), J. Leffler  (11), É. de 
Laveleye (10), A.E.F. Schäffle  (10), H. Forsell (9), L. von Stein (9), V. Böhmert (8), V.A. Huber 
(8), G. Schönberg (8), C. Walcker (8), H.C. Carey (7), P. Leroy Beaulieu (7), C. Rodbertus-
Jagetzow (7), H. Schulze-Delitzsch (7), L. Brentano (6), D. Davidson (6), E. Duhring (6), J.S. 
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Mill (6), H. Spencer (6 varav 4 i fransk  o. 1 i tysk översättning!) och K. Wicksell (6 titlar). Där-
till märks bland samlingsverk och tidskrifter  bl.a.: Försäkringsföreningens  Tidskrift  1875-91 (m. 
J. Leffler  som red. fr.o.m.  1890), Nationalekonomisk  Tidskrift  1873-90 (28 bd.), NF,  1 uppl. 
1876-90 (samtl. 14 dittills utg. bd.), Svensk Tidskrift  1870-77, Svenska Sällskapet för  Antropologi 
och Geografil  Ymer  1878-91 samt Zeitschrift  fiir  die gesamte Staatswissenschaften  1844-86. 

17 Två intressanta jämförelsepunkter  erbjuder S. Tunberg & N. Herlitz, Svensk social litteratur 
1882—1907, och Utländsk  social litteratur i fem  svenska bibliotek. Den förstnämnda  tar enbart upp 
svensk litteratur. En ytlig genomgång ger vid handen att merparten poster härrör från  tiden 
efter  sekelskiftet.  Av de titlar som härrör från  tiden före  1891, finns  de flesta  med i Lorénska 
biblioteket. Den andra bibliografin  utgör en gemensam katalog för  Arbetarerörelsens arkiv, 
CSA, Stockholms arbetarebibliotek samt studentföreningarna  Heimdal och Verdandi och tar 
enbart upp utländsk social litteratur. Även denna sammanställning stärker antagandet om 
Lorénska bibliotekets goda täckning på området, särskilt då tysk socialvetenskaplig forskning 
av nationalekonomisk och "katedersocialistisk" karaktär. Men även i det stora hela matchar 
Lorénska biblioteket väl de fem  bibliotek tillsammans, dvs. med avseende på litteraturen före 
1891. 

18 "Lorénska stiftelsen",  NDA,  odat. tidningsklipp (trol. senhösten 1887), KB L73:27. 
19 Stockholms högskola 1878-1898, 210. 
20 K. Wicksell - H. Öhrvall 1887-09-17, LUB KWs 16, resp. A. Agrell, "Viktor Lorén", 439. 
21 Stadgar för  Lorénska stifteben,  §14. 
22 J. Leffler  - G. Steffen  1898-09-13, GUB H477. Jfr  "Lorénska fonden",  NF  (Stockholm, 1912): 

"Redan 1897 öfverlämnades  som gåfva  till riksdagens bibliotek största delen af  det då omkr. 
5,000 n:r omfattande  'Lorénska biblioteket'". Denna tidpunkt bör korrigeras till någon gång 
efter  1898, vilket framgår  av J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1898-05-08, KB L62:27: "frågor  som 
skola afgöras  [...] öfverlemnande  af  biblioteket till Riksdagens Bibliotek." 

23 Stockholms högskola under åren 1899-1906 (Stockholm, 1907), 107. 
24 "Lorénska stiftelsen",  NDA,  odat. tidningsklipp (trol. senhösten 1887), KB L73:27. 
25 A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives,  7 o. 205; G. Weidel Randver, Sonja Kovalevsky,  154. 
26 N.S. Timasheff,  "The Sociological Theories of  Maksim M. Kovalevsky", i An Introduction to 

the Histoty of  Sociology, 441-445, samt A. Walicki, A History of  Russian Thought  (Stanford,  CA., 
1979). 367-369-

27 N.S. Timasheff,  "The Sociological Theories", 442. Ang. sociologiämnets institutionalisering, se 
A.J. Reiss Jr., "Sociology", i International  Encyclopedia of  the Social Sciences, red. D.L. Stills (s.l., 
1968), 19. 

28 A. Walicki, A Histoiy of  Russian Thought,  368: "supporter of  the philosophy of  Comte and a 
disciple of  Marx". 

29 N.S. Timasheff,  "The Sociological Theories", 443-447; A. Walicki, A History of  Russian 
Thought,  368-369; A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives,  205. Om det socialevolutionistis-
ka paradigmet och dess negligerade ställning inom sociologihistorien, se särskilt R.W. Connell, 
"Why is Classical Theory Classical?". Kovalevskys betydelse framhålls  dock flitigt  av P.A. Soro-
kin, Contemporary, vilket delvis förklaras  av att Sorokoin hade Kovalevsky som lärare. 

30 A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives,  205-2 06 o. 263, samt G. Weidel Randver, Sonja 
Kovalevsky,  i53ff. 

31 Signe K., "Ett interview", Skånska Aftonbladet  1888-03-02. 
32 Ibid. 
33 F. Läfflers  tidningsklipp rörande M. Kovalevsky, KB L63:2i samt A. Key, Diverse handskrivna 

anteckningar samt tidningsurklipp, KIBIC MS 671:4. Stella Kleve var i sin tur pseudonym för 
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Mathilda Mailing, f.  Kruse (1864-1942), som vid denna tidpunkt publicerat romaner, noveller 
och tidskriftsartiklar  i dekadent sennaturalistisk anda, som ett slags kvinnlig pendang till den 
manliga genombrottslitteraturen. 

34 Signe K., "Ett interview", Skånska Aftonbladet  iZZ8-03-02. 
35 "Tvänne socialvetenskapliga...", oident. tidningsklipp rörande M. Kovalevsky i KB L63:2i. 
36 "Professor  Maxime Kovalevskis...", oident. tidningsklipp (trol. 1888-10-22), KB 1,63:21. 
37 Ibid. 
38 Stockholms högskola 1878-1898, 209. 
39 Visitkorten är daterade 1888-10-17 respektive 1888-11-03. Beauchet presenteras som "Professur  å 

Faculté de Droit de Nancy, Chargé de Cours ä 1'Institut Lorén". Se tidningsklipp rörande M. 
Kovalevsky i KB L63:2i. 

40 G. Linder, Sällskapsliv,  49. 
41 "Professor  Maxime Kovalevskis...", oident. tidningsklipp (trol. 1888-10-22), KB L63:2i. 
42 "Om familjens  och eganderättens utveckling", oident. tidningsklipp (trol. referat  i samma tid-

ningskälla som ovan 1888-10-22) rörande M. Kovalevsky i KB L63:2i. Ang. följande  föreläs-
ningar "Om familjens  och eganderättens utveckling." (referat  av Kovalevskys andra föreläs-
ning, ngn dag efter  1888-10-27) s a m t "Professor  Maxime Kovalwskis tredje föreläsning",  StD 
1888-11-05, KB L63:2i. 

43 Stockholms högskola 1878-1898, 209. 
44 M. Kovalevsky, Tableau  des origines et de 1'évolution de la Famille  et de la Propriété,  LS skrift  2 

(Stockholm, 1890). Skriften  är uppdelad i femton  "lektioner" (legons), medan serien omfattade 
sexton föreläsningar.  Se F. Engels, Familjens,  privategendomens och statens ursprung (4. uppl. 
1892), sv. övers. (Göteborg, 1982), 73. Ang. de livliga antropologiska diskussionerna i samtiden 
kring "den matrilineära gåtan" - där Bachofen,  McLennan, Lubbock, Morgan, Spencer och 
Tylor ifrågasätte  den äldre föreställningen  om ett patriarkat - och dess koppling till kvinnofrå-
gan se bl.a. K. Visweswaran, '"Wild West' Anthropology and the Disciplining of  Gender", i 
Gender and American Social Science, io6ff. 

45 "De socialvetenskapliga föreläsningarna",  DN  1888-11-21, resp. Stockholms högskola 1878-1898, 
209: "Båda föreläsningarna  höllos på franska  och inför  ett talrikt (företrädesvis  kvinnligt) audi-
torium." 

46 "De socialvetenskapliga' föreläsningarna",  DN  1888-11-21. 
47 M. Kovalevsky, Tableau.  Ang. giftermålsplanerna,  se A. Hibner Koblitz, A Convergence ofLives, 

237, och G. Linder, Sällskapsliv,  49. 
48 Skriften  recenserades i Saturday Review, om vilket Sonja skrev och berättade för  A. Key: "Jag 

tyckte det kunde roa Eder att se en af  den Lorénska fondens  skrifter,  så fördelaktigt  bedömd af 
en engelsk tidskrift".  S. Kovalevsky - A. Key 1890-11-05, KIBIC. Se även ibid., 1890-11-30. Ang. 
översättningen till ryska (1891) och spanska (1913), se N.S. Timasheff,  "The Sociological Theo-
ries", 456. 

49 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1887-06-23, ICB L62:27. 
50 Styrelseprotokoll 1888-06-07, RA SHAA.I.a: 2~9-
51 K. Wicksell - H. Öhrvall 1888-06-06, LUB KWs 16. 
52 Styrelseprotokoll 1888-06-25, §4, o. 1888-10-17, §2, RA SHA A.I.a: 2-9. Ang. den förmånliga 

ersättningen kan nämnas att S. Kovalevsky som professor  i matematik erhöll samma belopp, 
medan manliga professorer  avlönades med 7 000 kr per år. Se G. Weidel Randver, Sonja Kova-
levsky, 98, och T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  134. 

53 J. Leffler,  Grundlinier till Nationalekonomiken,  n. 
54 Ang. studentantalet: Stockholms högskola 1878-1898, 209, samt ang. beslut om åhöraravgift:  Sty-
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relseprotokoll 1888-10-17, §5> RA SHA A.I.a: 2-9. Avgiften  kan jämföras  m. priset för  stiftelsens 
skrifter:  1 kr. 25 öre (här: K. Key-Åbergs skrift,  enl. Ek. tidskr. 1 (1899), 582.) 

55 Styrelseprotokoll 1889-05-23, §3, RA SHA A.I.a: 2-9. 
56 Stockholms högskola 1878-1898, 208-209. På höstterminen föreläste  Leffler  om "Penningar och 

bankväsende" och på vårterminen dels om "Handelns nationalekonomi", dels om "Socialis-
mens historia". 

57 Styrelseprotokoll 1890-06-10 §6, o. 1891-09-10, §4, RA SHA A.I.a: 2-9. 
58 J. Leffler-  A.C. Leffler  1892-09-10, KB L4b:4. 
59 A.C. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1892-09-14, KB L4b:24, samt A.C. Leffler  - E.Key 1892-09-17, 

L4i:55:2i. 
60 A.C. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1892-09-28, KB L4b:24. 
61 G. Mittag-Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-23, KB L4b:4: "Ledsamt med Johan Leffler.  Jag skulle 

vilja föreslå,  att Du skrifver  och säger, att Du föreslår  och är fullt  villig tillstyrka, att Johan 
erhåller 3.000 Kr. för  att under ett år föreläsa  i Nationalekonomi. Detta kan Du med godt sam-
vete gå in på, ty det är alldeles i öfverensstämmelse  med Victors önskningar och på detta sätt 
blir Johan bättre hjelpt än genom socialismen." 

62 Stockholms högskola 1878-1898, 209-210. 
63 Stockholms högskola under åren 1899-1906,106. 
64 J. Lönnroth, Minervas uggla, 62. 
65 Stockholms högskola under åren 1899-1906,106. 
66 Detta illustreras bl.a. i G. Linder, Sälbkapsliv,  8-11 o. 13—16, där Nyström intar en central roll. 

Se även T. Frängsmyr, "Föreläsningar för  folket",  Lychnos 1991, 47, om Institutets nära kontak-
ter med Vetenskapsakademien och Stockholms högskola. 

67 A. Gullstrand, Axel Key,  21. 
68 A. Nyström - A.C. Leffler  1885-05-10, KB L4b:7-
69 A. Gullstrand, Axel Key,  21. 
70 Citerat ur T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  134. 
71 "Föreläsningar i nationalekonomi", ospec. tidningsklipp i KB L63:27. 
72 T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  134. 
73 J. Leffler  - A.C. Leffler  1892-09-10, KB L4b:4-
74 Ibid. 
75 T. Frängsmyr, "Föreläsningar för  folket",  38; B. Olsson, Den bildade borgaren, 144 o. 330; R. 

Uddman, Stockholms arbetareinstuts bibliotek 1882-1987 (Stockholm, 1988), 3-5. 
76 B. Olsson, Den bildade borgaren, 174 o. 283. 
77 Ibid. Se även R. Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren (Stockholm, 1988). 
78 B. Olsson, Att torgföra  vetenskap, 75-76. 
79 R.W. Connell, "Why is Classical Theory Classical?", 1511—57. Se även S. Collini, Liberalism and 

Sociology, 176-177, G. Jones, Social Darwinism and English Thought  (Sussex & New Jersey, 
1980), 84-85 o. 121-123, samt D.P. Crook, Benjamin Kidd  (Cambridge, 1984). Ang. den svenska 
receptionen: J. Leffler,  "Viktor Rydberg och Benjamin Kidd", NatFF  1895 (Stockholm, 1896), 
32-47, samt G. Steffen  - H. Hedlund 1895-11-19, GUB H. Hedlunds papper. 

80 E. Key, Moralens utveckling: Fri  bearbetning efter  Ch. Letourneau: Tévolution  de la morale"' 
(Stockholm, 1891), vilken i.o.m. den tredje utgåvan 1911 hade tryckts i 30 000 exemplar. Ang. 
Letourneaus professur,  se T.N. Clark, Prophets and Patrons (Cambridge, MA., 1973), 118. J. 
Leffler,  "Sociologi", NF  (Stockholm, 1890), omnämner just Schäffle  och Lilienfeld  framhålls 
som samtida auktoriteter bredvid Spencer. 

81 R.W. Connell, "Why is Classical Theory Classical?", exemplifierar  detta med att Spencers Stu-
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dy of  Sociology (1873) först  publicerades som fristående  artildar i magasin innan den gavs ut som 
bok i populärvetenskaplig form.  För ett motsvarande svenskt exempel kan nämnas G. Steffens 
uppsats "Några tankar om sociologien" vilken publicerades i Vintergatan.  Samling af  texter på 
vers och prosa, utgifven  af  Sveriges Författarförening  (Stockholm, 1896), 135-155. Se vidare W. 
Lepenies, Between Literatur and Science. 

82 G. Jones, Social Darwinism, 151, citerar ur LSE Calendar 1905-06: "Borough Councillors, Poor 
Law Guardians, Members of  Committees of  Philanthropic Institutions and Societies, District 
Visitors, Trade Union Officials,  Scripture Readers, Workers in Settlements, Rent Collectors, 
Workshop and Factory Inspectors, Friendly Society "Workers, Officers  of  Benevolent Societies 
and in addition, in so far  as Ethnology is concerned, Civil Servants destined for  the Tropical 
portions of  the Empire and Missionaries." 

83 M. Hedin, "I det allmännas tjänst", 169 o. 174 
84 "De ' socialvetenskapliga' föreläsningarna",  DN  1888-11-21. 

Kapitel 7 
1 U. von Feilitzen - V. Rydberg 1889-10-20 o. 1891-09-21, KB L4o:5, samt U. von Feilitzen - A.C. 

Leffler  1889-11-20, KB FLa. 
2 U. von Feilitzen, Tjenare,  statare och torpare, LS skrift  1 (Stockholm, 1890), 12. 
3 U. von Feilitzen - V. Rydberg 1892-04-20, KB L40:5. 
4 Citatet ur "Lorénska stiftelsen",  NDA,  odat. tidningsklipp (trol. senhösten 1887), KB L63:27. 

Wallqvists och Hultgrens & Landergrens undersökningar publicerades sedan som nr. 5 resp. 4 i 
stiftelsens  skriftserie.  Kerfstedt  & von Post utfrågade  440 sömmerskor vars svar ifylldes  i för-
tryckta formulär.  Det ihopsamlade materialet togs sedan omhand av Bergström, där bearbet-
ningen emellertid avstannade. Istället integrerades materialet senare i J. Leffler,  Zur Kenntnis 
von den Lebens- und Lohnverhältnissen industrieller Arbeiterinnen in Stockholm,  LS skrift  15 
(Stockholm, 1897). 

5 Citatet rörande Wicksell: "Lorénska stiftelsen",  NDA,  odat. tidningsldipp (trol. senhösten 
1887), KB L63:27. Citatet rörande Löfving:  ospec. tidningsklipp i KB L63:27, enl. vilket Löf-
ving tilldelades 2000 kr. "För att i olika land studera hvad som gjorts för  de barn, hvilka fallit 
samhället till last [...]. Fröken L:s plan är att först  göra några förberedande  undersökningar i 
Frankrike, hvarifrån  resan fortsättes  till England." Ang. Fredholm, se dennes Arbetarlagstift-
ningen och Fabriksinspektionen  i utlandet, LS skrift  3 (Stockholm, 1890), iii. Citatet rörande 
Steffen:  J. Leffler  - G. Steffen  1890-10-30, GUB H 47:7. 

6 Sambandet mellan resorna, undersökningarna och skriftserien  är emellertid inte entydigt. Inte 
alla resor hade primärt ett "kartläggande" syfte,  några undersökningar publicerades på annat 
håll och inte heller alla skrifter  i serien baserades på undersökningar bedrivna i Lorénska stiftel-
sens regi. M. Kovalevskys skrift  (nr. 2) utgick som bekant från  den tidigare behandlade föreläs-
ningsserien, medan Wicksells resestipendium var inriktat mot mer "renodlade" studier utan att 
leda fram  till någon publikation i skriftserien.  Den största delen av - de kända - undersök-
ningarna baserades emellertid på resor, vilka ledde till resultat som publicerades i dess skriftse-
rie. Jag menar att fyra  delvis olika typer av resor låter sig urskiljas, vars funktioner  och syften 
ofta  överlappade varandra: 1) inhemska resor med syfte  att kartlägga sociala förhållanden  (Fei-
litzen m.fl.),  2) utländska resor med syfte  att kartlägga internationella exempel (Fredholm 
m.fl),  3) utländska resor med mer "renodlat" studiesyfte  (Wicksell m.fl.)  och 4) resestipendier 
med syfte  att bjuda in utländska gäster (Kovalevsky m.fl.).  De fyra  reseformerna  förenas  av den 

331 



N O T E R T I L L S I D O R N A -

vidare ambitionen att överbrygga de kunskapsmässiga avstånden i det sociala och geografiska 
rummet, I detta kapitel behandlas främst  de två förstnämnda  typerna, eftersom  dessa resor är 
tydligast inordnade i kartläggningsprojektet. Det var också företrädesvis  dessa resor - med 
enstaka undantag - som presenterades i skriftserien.  Den sistnämnda typen av resestipendier 
behandlades i förra  kapitlet, medan den tredje typen, den mer "renodlade" studie- och merite-
ringsresan, främst  behandlas i nästa kapitel. Någon klar och distinkt gräns mellan kategorierna 
2 och 3 låter sig egentligen inte dras, men jag har här prioriterat betydelsen av att presentera 
Wicksell, Steffen  och Cassel som tre parallella fall  i nästa kapitel. 

7 Varje skrift  försågs  med följande  anmälan, antingen på första  bladets insida eller på skriftens 
baksida: "ANMÄLAN/ Den af  Viktor  Lorén stiftade  'fonden  för  befrämjande  af  socialvetenska-
per' skall enligt testators förordnande  hafva  till uppgift  bl. a. att bidraga till utredande af  den 
sociala frågan  och att sprida allmännare kännedom om socialvetenskaperna. I dessa syften 
kommer en serie af  skrifter  att på stiftelsens  bekostnad utgifvas  i tvångsfria  häften  dels på sven-
ska, dels på andra europeiska språk./ Stockholm i Mars 1890./ STYRELSEN". 

8 U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  1, 3. 
9 "Lorénska fonden",  NF16  (Stockholm, 1912), nio. Uppgiften  måste betraktas som relativt till-

förlitlig  med tanke på att artikeln är reviderad sedan familjebokens  första  upplaga, där stiftelsen 
fanns  upptagen i supplementet (1899), och att stiftelsens  verksamheter vid denna tidpunkt 
nyligen avslutats. Både G. Mittag-Leffler  och J. Leffler  var fortfarande  i livet. (Leffler  avled i 
maj 1912.) 11 av dessa "omkring 30 personer" utgörs av skriftseriens  författare.  Ytterligare 7 per-
soner har jag stött på under avhandlingsarbetets gång, vilket reducerar siffran  obekanta till dus-
sinet. De 18 kända stipendiaterna är, nämnda i bokstavsordning: Allmänna kvinnoklubben, 
Ludovi9 Beauchet, David Bergström, Gustav Cassel, Urban von Feilitzen, Henrik Fredholm, 
Gustaf  af  Geijerstam, E.O. Hultgren, Karl Key-Åberg, Maxim Kovalevsky, Ernst Landergren, 
Johan Leffler,  Concordia Löfving,  Gustaf  Steffen,  Anna Söderberg, Knut Tengdahl, Hjalmar 
Wallqvist och Knut Wicksell. De 11 namngivna assistenterna är, nämnda i bokstavsordning: 
Johan Andersson, C. Boivie, Engström i Alnarp, Holmström i Hvilan, Amanda Kerfstedt, 
"Fru" Lindkvist, P. Nisbeth, Mimmi von Post, H. Robsham, F. Stade och Anna Söderberg. 
Sammanlagt rör det som om 28 personer (varav en institution) eftersom  Anna Söderberg både 
fungerade  som "assistent" och tilldelades resebidrag direkt från  Lorénska stiftelsen.  Här förelig-
ger med andra ord ett besvärande mörkertal, eftersom  vi inte vet vad de tolv obekanta perso-
nerna ägnade sig åt. Därmed vet vi inte heller hur dessa eventuellt okända undersökningar 
påverkar den bild av verksamheten som kommer att presenteras här. Däremot kan vi konstate-
ra att minst 23 av Lorénska stiftelsens  sammanlagt 28 stipendiater och assistenter var involvera-
de i det sociala undersökningsarbetet, enligt den nämnda kategoriseringen (not 6), dvs. om 
man i detta inlduderar de utländska kartläggande resorna. Möjligen kan ytterligare ett eller ett 
par gränsfall  räknas till undersökningsverksamheten fattad  i denna vida mening. 

10 Till kategorin "författare"  el.likn. kan räknas: von Feilitzen, Steffen,  Tengdahl, af  Geijerstam. 
Till kategorin politiker och ämbetsmän kan räknas: Fredholm, Tengdahl, Bergström och Key-
Åberg. Bland naturvetenskapsmännen återfinner  vi Cassel, Hultgren, Landergren, Steffen  och 
Wicksell. 
A. Forsström, Urban  von Feilitzen  (Göteborg, 1924), 298. 
U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  1, n. 
J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1899-05-02, ICB Lfo:27,  enl. vilken Wallqvists ansökan om "asso-
ciationernas betydelse för  landtbruket", avslogs med motiveringen att ämnet var "af  sådan 
beskaffenhet  att en fruktbringande  undersökning däraf  personlig praktisk erfarenhet  i jord-
bruksnäringen torde vara oundgängligen nödvändig". 
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14 Korrespondensen med Key inleddes i samband von Feilitzens debutbok, Protestantismens Maria-
kult (1874). Genombrottet kom dock med den efterföljande  Ibsen och äktenskapsfrågan  (1882), 
efter  vilken af  Geijerstam tillägnade von Feilitzen essäsamlingen Ur  samtiden (1883), medan 
Leffler  önskade ställa sitt litterära arbete under von Feilitzens granskning. 

15 A. Forsström, "Ellen Key", 32. 
16 U. von Feilitzen - A.C. Leffler  1889-11-20, KB FLa: "Sedan början af  1888 har jag med alla 

dykarkrafter  varit nere i den fråga,  Ni gaf  mig att genomleta: jordarbetarnas ställning. Den 
intresserar mig lidelsefullt,  och jag tror mig naturligen predestinerad att ordna den. Men sedan 
ett hälft  år ser det ut, som mina principaler fått  annat intryck." 

17 U. von Feilitzen - V. Rydberg 1892-04-20, KB L4o:5. 
18 Se bl.a. E .Key - A.C. Leffler  1892-06-08, KB L4b:7: "Men kära du, låt mig slippa vara supple-

ant! Den gången jag var med kände jag mig så obekant med det hela, så jag hade känslan af  att 
sitta där, som en djup humbug". 

19 A.C. Leffler  - E. Key 1892-09-17, KB 141:55:21. 
20 Den styrelseinterna kritiken kom främst  från  Davidson, se bl.a. U. von Feilitzen - V. Rydberg 

1891-09-20,1891-11-14 o. 1892-04-20, KB L4o:5. 
21 Steffen  skickade in sin tredje ansökan i september 1887 till A. Key samt ett privat brev till G. 

Mittag-Leffler.  Han hade då vitsord från  KB:s dåvarande chef  G.E. Klemming, A. Keys vän 
och kollega G. Retzius, den berömde anarkisten Krapotkin, E. Key som då var suppleant i sty-
relsen samt den tyske socialdemokraten G. von Vollmar som var gift  med A.C. Lefflers  väninna 
Julia Kjellberg. Därtill lärde Steffen  vid denna tidpunkt känna Wicksell som kunde ge flera 
goda råd hur Steffen  borde gå till väga, hur mycket som var rimligt att ansöka, osv. Ansökan 
beviljades vid styrelsemötet 1890-10-29, enl. J. Leffler  - G. Steffen  1890-10-30, GUB H477. Se 
vidare i kap. 8. 

22 Lorén donerade sin förmögenhet  till de personer som han kände framför  någon offentlig  insti-
tution med motiveringen att han visste att de skulle ta ett personligt ansvar för  uppdragets full-
följande.  Se bl.a. A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". 

23 A.C. Leffler  - Gustava Leffler  1884-10-06, KB L4b:2i: "De litterära gossarna, för  hvilka Strind-
berg och jag anses vara Pappa och Mamma äro i alla fall  roliga." 

24 M. Johnson, En åttitalist (Göteborg, 1934). 
25 B. Persson, "Anna Söderberg", 129. Bortsett från  Perssons uppsats är det svårt att finna  uppgif-

ter om Söderberg, vilket redan i sig är talande. I egenskap av väninna till Anna Visborg och 
Kata Dalström omnämns hon emellertid även i G. Höglund, Stridbar kvinna, 13-19, 68-70 o. 
76, samt R. Berggren, Kata  Dalström (Lund, 1987), 5, och idem., Agitatorn Fru  Kata  (Stock-
holm, 1991), 74-75 o. 81. 

26 Tengdahl var ledamot av Stockholms stadsfullmäktige  1905-37 och under dessa år vice ordf. 
1920-27 och ordf.  1927-35, samt riksdagsman i Andra kammaren 1908-19 och i Första kamma-
ren 1991-25. 

27 Lorénska fonden  förs  på tal i A. Strindberg - G. af  Geijerstam 1886-01-20, KB Ep S53. Geijer-
stam i sin tur frågade  A.C. Leffler  om hon kunde "göra något för  S.ftrindberg]  inom Lorénska 
fondens  utdelande krets". (G. af  Geijerstam - A.C. Leffler  1886-01-26, KB L4b:5.) Likaså dis-
kuteras Lorénska stiftelsen  i den fortlöpande  korrespondensen mellan Steffen  och Strindberg, 
se bl.a. A. Strindberg - G. Steffen  1886-08-08,1886-08-10 o. 1886-08-24, GUB H47:IO. Någon 
ansökan blev emellertid inte av, eftersom  stiftelsen  inte kunnat inleda sin verksamhet pga. 
arvstvisten. Ang. Strindbergs och Steffens  resa, se Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  23-28, P.E. 
Ekholms utförliga  kommentarer i A. Strindberg, Bland franska  bönder (Stockholm, 1982), 
187-225, samt O. Lagercrantz, Augwt Strindberg  (Stockholm, 1982), 183. 
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28 En avskrift  av ansökan finns  bilagd H. Wallqvist - G. Mittag-Leffler  1899-04-12, KB L62:37. 
29 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1899-05-02, KB L62:27. 
30 H. Wallqvist, Bostadsförhållandena  för  de mindre bemedlade i Göteborg, LS skrift  5 (Stockholm, 

1891), 1. 
31 Se ibid., 1-2, där bl.a. von Schönbergs, Elias Heymans, Oscar Ekmans insatser framhålls. 
32 S.O. Karlsson, Arbetarfamiljen,  47. Undersökningen diskuteras också i B. Oden, "En histori-

ker", 118-119. 
33 H. Wallqvist - G. Mittag-Leffler  1899-04-12, KB L62:37. 
34 J. Leffler  - G. Mittag-Leffler  1899-05-02, KB L62:27< 
35 H. Wallqvist, Bostadsförhållandena,  40. 
36 S.O. Karlsson, Arbetarfamiljen,  47. 
37 Se t.ex. K. Wicksell - H. Öhrvall 1887-05-21, LUB KWs 16; J. Leffler  - K. Wicksell 1899-10-19, 

LUB KWs 21; G. Mittag-Leffler  - G. Cassel 1899-05-08, KB EpCna 17. Mer ingående skildras 
detta i kap. 8. 

38 A.C. Leffler,  "Viktor Lorén". För utförligare  citat, se kap. 5, i avsnittet Idé och praktik. 
39 För motsvarande internationella ambitioner inom samtida socialstatistik, se bl.a. A. Desrosié-

res, "Things Which Hold Together", 2x2, och M. Bulmer, K. Bales & K. Kish Sklar (red.), The 
social survey, 3. 

40 L. Furuland, Statarna, 158, anser det befogat  tala om en "statarfråga"  från  1820-talet. 
41 G. Steffen,  Den industriella arbetarfrågan,  8, resp. J.H.G. Fredholm, Arbetarelagstifiningen,  LS 

skrift  3, XI. 
42 E. Beckman, "Arbetarfrågan",  NF19  (Stockholm, 1896), 333. 
43 U. von Feilitzen, Tjettare,  LS skrift  1, 7-8. 
44 H. Tisell, I Arbetarefrågan  medafieende  fäst  på Jordbruksarbetaren  (Linköping, 1884), och idem., 

Om en tidsenlig Arrendelag (Nyköping, 1885). 
45 L. Furuland, Statarna, 209-213, och N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 57-61. 
46 U. von Feilitzen - V. Rydberg 1891-11-14, KB L4o:5: "Sedan jag ändtligen har lyckats fa  de öfri-

ga ledamöterna i Lorénska Styrelsen att rösta ikull upsalaprofessorn  [Davidson] och verkligen 
låta den lilla saftfulla  inlagan medfölja  mitt drygsiffriga  smålandsprotokoll, hoppas jag detta 
närmaste mål vara tryggadt." 

47 J. Leffler,  "Våra jordbruksarbetare med särskildt afseende  på den amerikanska konkurrensen" 
[föredrag  1887-03-24], NatFF  1887 (Stockholm, 1888), 53-55. 

48 U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  1, n. 
49 Se Y. Hirdman, Magfrågan,  12, och T. Frängsmyr, "Föreläsningar för  folket",  36. 
50 Y. Hirdman, Magfrågan,  88-91. Se även E. O. Hultgren & E. Landergren, Untersuchung  iiber 

die Ernährung schwedischer Arbeiter bei frei  gewählter Kost,  LS skrift  4 (Stockholm, 1891), 54. 
51 Se bl.a. R. Tigerstedt, "Nyare undersökningar om menniskans ägghvitebehof",  Hygiea 51 

(1889), 556-565, och idem., "Undersökningar om svenska arbetares föda",  Nordisk  Tidskrift 
1891. 

52 E. O. Hultgren & E. Landergren, Ernährung schwedischer Arbeiter, LS skrift  4, 2. Min övers. 
53 Idem., "Untersuchung ueber die Ernährung bei frei  gewählter Kost", Hygiea: Festband  (Stock-

holm, 1889), 1-57. 
54 E. O. Hultgren & E. Landergren, Ernährung schwedischer Arbeiter, LS skrift  4, 2. 
55 Dessa aspekter kom också att uppmärksammas i flera  lorénska undersökningarna. U. von Fei-

litzen, Tjenare,  LS skrift  6, 52, hänvisar till Hultgrens & Landergrens resultat och betonar med 
emfas:  "Här föreligger  helt visst ett exempel på svält." Även af  Geijerstam, Tengdahl och Key-
Åberg beaktade på motsvarande sätt magfrågan  och näringspenningvärdet. Och lönefrågan  går 
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som en röd tråd genom minst lika många arbeten, tydligast i Leffler  och Steffens  respektive 
arbeten. 

56 Om sociala kategorier som historiska konstruktioner, se A. Desrosiéres, "Things Which Hold 
Together", 206-207, o c h M. Hedin & M. Tydén, "Sociala kategoriseringar", 485-495. 

57 D. Pels, "The Proletarian as stranger", HHS  n (1998), 49-72. 
58 G. Steffen  - G.E. Klemming 1885-12-20, KB Ep K3: n. 
59 G. af  Geijerstam, "En kulturbrist", iSS$ Revy i literära och sociala frågor  (Stockholm, 1885), 186. 
60 D. Pels, "The Proletarian as stranger", 51, resp. R. Williams, "The Bloomsbury Fraction", 155: 

"it is the precise formulation  of  a particular social position, in which a fraction  of  an upper 
class, breaking from  its dominant majority, relätes to a lower class as a matter of  conscience. not 
in solidarity, nor in affiliation,  but as an extension of  what are still felt  as personal or small-
group obligations, at once against the cruelty and stupidity of  the system and towards its other-
wise relatively helpless victims." E. Janes Yeo, "The social survey in social perspective", 49ff, 
utvecklar ett liknande resonemang i termer av "the emergence of  the survey habit of  mind". 

61 L. Furuland, Statarna, 210-211. 
62 G. af  Geijerstam, "En kulturbrist", 196. 
63 U. von Feilitzen - V. Rydberg 1891-09-20, KB L40:5 och U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  7, 

Si-
64 De utbetalda summorna översteg sällan 1 000 kronor, vilket framstår  som ett slags schablonbe-

lopp för  tre månaders försörjning  (motsvarande för  halvår 2 000 kronor och helår 4 000 kro-
nor). Schablonen motsvarar Wicksells stipendium, vilket var ett av de först  utbetalda och där-
för  möjligen tjänade som modell i detta avseende. Wicksell tilldelades 12 000 kronor för  3 års 
studier, dvs. 4 000 kr. pr. år eller 1 000 kr. pr. kvartal. I hans fall  utbetalades pengarna, efter 
mycket om och men, portionsvis på det nämnda sättet, samtidigt som Wicksell å sin sida, i 
enlighet med det upprättade kontraktet (för  utkast se odat. bil. arkiverad i anslutning till V. 
Lorén - K. Wicksell 1885-10-08, LUB KWs 25), inlämnade kvartalsvisa rapporter, först  till A.C. 
Leffler,  sedan till J. Leffler.  Se bl.a. K. Wicksell - A.C. Leffler  1887-11-11, ICB L4b:io, och K. 
Wicksell - A.C. Leffler  1888-02-14, KB FLa, där i båda fallen  framgår  att Wicksell bifogat  rap-
porter vilka emellertid sedan troligen förflyttades  till lorénska arkivet. Ang. summornas storlek 
förekom  dock flera  undantag beroende på ansökningens mer precisa syfte,  men de nämnda 
beloppen är trots allt återkommande. 

65 Se U. von Feilitzen - V. Rydberg 1889-10-20 o. 1891-11-14, KB L4o:5, samt U. von Feilitzen -
A.C. Leffler  1889-11-20, KB FLa. 

66 von Feilitzen ersatte de som förde  hushållsböcker under perioden juni 1888-juni 1889 med 25 
öre/v (statarfamiljerna)  resp. 1.50 kr/månad (övriga familjer). 

67 I den andra undersökningen utgjordes den för  ändamålet utsedda och avlönade kontrollanten 
av bitr. folkhögskoleläraren  och kantorn Johan Andersson i Dörby, Smedby. I dennes fall  rörde 
det sig om nio småländska familjer  som bokförde  sina hushållsutgifter  under perioden februari 
1890-februari  1891. Denna kommunikationslänk fungerade  emellertid inte helt problemfritt. 
Det geografiska  avståndet framtvingade  en månadslång brevväxling med kontrollanten och 
resulterade i sent upptäckta problem med bokföringen,  vilket var det som enligt von Feilitzen 
utgjorde den främsta  orsaken till skriftens  försening.  Se U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  6, 3. 
I den tredje undersökningen använde sig von Feilitzen av två personer - folkhögskoleförestån-
daren vid Hvilan, doktor L. Holmström och läraren vid Alnarp, doktor N. Engström - kanske 
mot bakgrund av de dåliga erfarenheterna  från  förra  gången - vilket dock kan förefalla  en 
aning överflödigt  med tanke på att det nu rörde sig om både färre  hushåll och en kortare 
undersökningssperiod. 
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68 J. Leffler,  Zur Kenntnis,  LS skrift  15, 4-6. De 22 frågorna  innehåller flera,  ibland upp till 7, del-
frågor.  I stora drag efterfrågas  allmänna personuppgifter  (namn, ålder, adress, födelseort,  famil-
jestånd, antal barn, yrkeserfarenhet,  hälsotillstånd, etc.), uppgifter  rörande arbetet (arbetsgiva-
re, arbetsuppgift  och typ av anställning, arbetstider, löneförhållanden  och ev. förmåner,  arbets-
lokalen, etc.) och om bostaden (var, vilken våning, hur många som bor där, ev. inneboende, 
hyra, rumsstorlek, antal fönster,  etc.) samt utgifter  (specificerat  för  vad) och övriga anmärk-
ningar. 

69 Ibid., 6—7. Arbetsgivarversionen finns  inte återgiven, men Leffler  nämner att den i stort inne-
höll ungefär  samma frågor  dock något omformulerade  och att den istället för  personuppgiter 
om den enskilda arbeterskan frågade  mer generellt om antalet arbeterskor och deras ålder, häl-
sotillstånd osv. 

70 Ibid., 8. Min övers. B. Persson, "Anna Söderberg", 132 o. 147, nämner att undersökningen först 
utgavs på svenska under titeln Det industriella kvinnoarbetet i Stockholm  (1897), och först  däref-
ter översattes till tyska. Jag har inte kunnat återfinna  den svenska versionen. 

71 K. Key-Åberg, Inom Textilindustrien  i Norrköping  sysselsatta arbetares lönevilkor och bostadsför-
hållanden, LS skrift  12 (Stockholm, 1896), 29: "Den förra  sidan af  blanketterna ifylldes  af  de 
resp. fabrikernas  bokhållare efter  räkenskapsböckerna, och sedan detta mödosamma arbete 
verkstälts, inhemtades de å blanketternas andra sida äskade upplysningarne från  arbetarne sjelf-
va af  en vid dylikt arbete van person, frkn  A. Söderberg, som under oktober, november och 
december månader s. å. [1895] ifrigt  besökte arbetarne i deras hem och der uppsamlade ifråga-
varande ifyllnadsuppgifter."  Enkätens båda sidor finns  återgivna i skriften,  ibid., 27-28, och är 
betydligt kortare och mer koncentrerad än Lefflers  "heltäckande" enkät. Från Key-Åbergs sida 
är denna utformning  säkerligen medveten och kan förstås  i ljuset av Key-Åbergs senare skrift 
Arbetsstatistisk studie öfver  Glasindustrien i Sverige, LS skrift  17 (Stockholm, 1899), 26, där han 
argumenterar för  det vetenskapliga värdet av att prioritera ett fatal  genomtänkta frågor  till för-
mån för  ett större antal arbetare på arbetsplatsen än en "oändlighet av frågor"  till ett fåtal  arbe-
tare. Detta kan på sätt och vis samtidigt läsas som en kritik av Lefflers  förfaringssätt.  Se vidare 
not 104. Ang. representativitetsfrågan  som började uppmärksammas inom den samtida social-
statistiken, se A. Desrosiéres, "Things Which Hold Together", 211-213. 

72 B. Persson, "Anna Söderberg", 133-134. Persson framhåller  särskilt det faktum  att många 
ensamstående kvinnor med barn uppgav sig vara änkor. 

73 De knapphändiga uppgifterna  om Söderbergs resestipendier och fortsatta  undersökningar är 
hämtade från  B. Persson, "Anna Söderberg", 128-147, samt R. Berggren, Kata  Dalström, 5, och 
idem., Agitatorn Fru  Kata,  81. Berggren antyder att Söderberg under 1897 medverkade i Lefflers 
bageriundersökning. J.Leffler,  Undersökning  av bagerierna, xiii o. xvi, nämner också ett anonymt 
"qvinligt ombud". Till London anlände Söderberg 1898 och stannade där två år. Enl. Persson 
tilldelades hon stipendium från  Lorénska stiftelsen  1899 för  "att i London studera och kartlägga 
de fattigas  liv". Undersökningarna resulterade i två artiklar om "Butiksbiträdens ställning i Lon-
don", ST  2 (1902), 7-9 o. 70-73, där det bekräftas:  "Denna uppsats har beredvilligt ställts till 
Redaktionens förfogande  af  Lorénska stiftelsen."  1901 reste Söderberg vidare till USA. Där bod-
de hon under olika perioder i New Jersey, Chicago, San Fransisco, Indianapolis, Philadelphia, 
m.m., och arbetade i familj,  följde  föreläsningar  på arbetareinstitut, studerade nationalekonomi 
i Chicago och träffade  bl.a. Sven Palme i New York 1903. I A. Söderberg - E. Key 1903-09-05, 
KB L4K55, nämner Söderberg att hon har "några stipendier från  Lorénska stiftelsen  inneståen-
de." Pga. sjukdom tvingas hon efter  detta till en lång konvalescensperiod, innan hon hösten 1910 
börjar samla material till en artikel för  ST  och för  en bok om Socialt omdaningsarbete i Amerika 
- bot för  sociala missförhållanden.  Om detta skriver hon (ibid., 1910-09-07): "Tror du ej att jag 
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därmed kan avbörda mig min skuld till Lorénska stiftelsen."  Till saken hör förstås  att Lorénska 
stiftelsen  vid denna tidpunkt hade upphört att existera sedan nästan ett decennium tillbaka. 
Först 1919 återvände Söderberg till Sverige och Stockholm, där hon försörjde  sig som livförsäk-
ringsagent och inkasserare, samtidigt som hon förblev  fackligt  aktiv. Efter  partisprängningen 
1917 följde  hon Kata Dalström och den vänstersocialistiska falangen  och blev kommunist. 

74 Undersökningen föranleddes  av C.A. Söderlunds motion till Stockholms stadsfullmäktige  i 
december 1895, där han föreslog  att en kommitté borde tillsättas "för  att ur hygienisk, ekono-
misk och social synpunkt utreda arbetarebostadsförhållandena  i Stockholm". Motionen kan 
läsas som en indirekt kritik av Geijerstams tidigare undersökning av arbetarförhållandena  i 
Stockholm, och ledde till att en delegation tillsattes med uppgift  att utarbeta ett program för 
förbättrad  statistik. Key-Åbergs utredning genomfördes  1896. Den var bredare upplagd, men 
saknade i gengäld Geijerstams engagemang, enl. B. Odén, "En historiker", 123. 

75 K. Key-Åberg, Glasindustrien,  LS skrift  17. Även denna gång fick  han hjälp med att samla in 
det nödvändiga empiriska materialet. Vid sin sida hade han nu två "agenter", postexpeditören 
C. Boivie och kontorsskrivaren i Kongl. Jernvegsstyrelsen H. Robsham, vilka under sommaren 
1898 besökte de av Key-Åberg anvisade glasbruken. Boivie och Robsham hade då anlitats av 
Key-Åberg i andra sammanhang för  insamlande av statistiska uppgifter. 

76 I Östergötland insamlades uppgifter  om 6.271, i Småland 11.072 och i Skåne 7.417 arbetare. 
77 H. Fredholm - A. Hedin 1889-08-04, KB Ep H7:2, samt U. von Feilitzen -V. Rydberg 1889-10-

20, KB L40:5, och U. von Feilitzen - A.C. Leffler  1889-11-20, KB FLa. 
78 U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  1, 13-14. 
79 U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  7, 29-32. 
80 U. von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  6, 30. 
81 Ibid., 46 
82 E.O. Hultgren & E. Landergren, Ernähnmg schwedischer Arbeiter, LS skrift  4, 3. 
83 A.Ch. Edgren, "Viktor Lorén". 
84 J. Leffler,  "Sociologi", NF14,  (Stockholm, 1890). 
85 J. Leffler,  Zur Kenntnis,  LS skrift  15, 8. 
86 H. Elmquist & E. Beckman, "Arbetsstatistik", NF  (Stockholm, 1904). 
87 U von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  1,16-17. 
88 Ibid., 18-19. 
89 U von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  7, 55. 
90 U von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  6,19. 
91 U von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  7, 55. 
92 Ibid., 71. 
93 Ibid., 62. 
94 G. af  Geijerstam, Fabriksarbetarnes  ställning i Marks  härad, LS skrift  10 (Stockholm, 1894) 22. 
95 U von Feilitzen, Tjenare,  LS skrift  6, 5. 
96 Ibid., 31-32. 
97 A. Desrosiéres, "Things Which Hold Together", 200, och A. Ekström, "Siffror,  ord eller bil-

der?", 139. 
98 G. af  Geijerstam, Marks  härad, LS skrift  10, 12-13, där han nämner att man i Mark återfinner 

motsvarigheter i Zolas Damernas paradis (1883) utan att det för  den delen är som i Den stora 
gruvstrejken (1885). 
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sjelf  välja platsen och sättet". 
22 Se kap. 6. 
23 Citerat ur T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  127. 
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60 T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  117. 
61 K. Wicksell - Hj. Öhrvall 1887-05-21, LUB KWs 16. 
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verad i ansl. t. V. Lorén - K. Wicksell 1885-10-08, LUB KWs 25. 
78 Se S. Sörlin, De lärdas republik, 152: "Efter  1918 började Tysklands stjärna dala samtidigt som 
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342 



N O T E R T I L L S I D O R N A 2 -
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93 "Axel Key", SvD 1901-12-28. 
94 Stockholms högskola under åren 1899-1906, 107. Se även "Socialvetenskap", SvD 1903-06-17 ang. 

institutet, samt E. Key - G. Cassel 1903-09-23, Ep Cl:a 13:1, där Key berättar att hon skall skän-
ka en låda med hennes farbror  Carl Raabs nationalekonomiska böcker till Cassels "blifvande 
laboratorium". 

95 Stockholms Högskola  under åren 1899-1906,107. 

Kapitel 9 
1 I. Giöbel-Lilja, Gustav Cassel, 223. Förutom de närmsta släktingarna närvarade vid detta tillfäl-

le endast professorerna  von Koch, Phragmén och Fredholm med fruar  samt Johanna Cassel. 
2 H. Wittrock, "Sparbanks- och pensionsinrättningar samt allmännyttiga stiftelser",  i Social 

handbok, 360. 
3 W. Odelberg, "En fond  som aldrig kan åldras",  32, och H. Wittrock, "Sparbanks- och pensions-

inrättningar", 360. Fonden användes för  att bekosta upprättandet av badhus och tvättanstalt, 
teknisk läroanstalt (1871), lokal till Göteborgs handelsinstitut, Göteborgs museum (1885), stads-
bibliotek (1894), hem för  lungsotsjuka (1903), etc. 

4 K. Wicksell - G. Steffen  1898-10-08, GUB H47:i2. 
5 C.C. Söderströms donationsskrivelse, RA SHA F.V.a:2. 
6 W. Odelberg, "En fond  som aldrig kan åldras",  n-43 
7 Ibid., 54. Rydberg hade stött Lefflers  ansökan med motiveringen att den gällde "den i vår tids 

samhällsliv så djupt ingripande kampen mellan arbetet och kapitalet". För denna uppgift  var 
Leffler  en lämplig person, förklarade  Rydberg: "De frågor  som särskilt ligga honom om hjärtat 
synes mig vara av stor vikt för  vårt eget fosterland.  Kunde hans ansökan beviljas, skulle det vara 
mig en stor glädje. Säkert är att pengarna vore väl använda." Sedan Rydberg lämnade styrelsen 
i januari, ansökan avslogs i maj 1881. 

8 Här kan kort nämnas Geologiska Föreningen 1871, Antropologiska sällskapet 1873 (ombildat 
till Svenska sällskapet för  antropologi och geografi  1877), NatF 1877 och Statistiska Föreningen 
1901. Ang. denna typ av vetenskaplig föreningsbildning,  se bl.a. G. Eriksson, Kartläggarna 
(Umeå, 1978). 

9 Två andra intressanta jämförelsepunkter  i detta avseende erbjuder American Social Science 
Association (ASSA), grundad 1865, och Laura Spelman Rockefeller  Foundation (LSRF), instif-
tad 1918, vilka båda var orienterade mot sociala frågor,  kombinerat med syftet  att främja  sam-
hällsvetenskaplig etablering. LSRF kom därtill att öva direkt inflytande  på den svenska social-
vetenskapen under mellankrigstiden, vilket berörs i epilogen. Ang. ASSA, se kap. 3, not 2. Lit-
teraturen om forskningsfinansieringens  historia är omfattande.  Här kan särskilt nämnas J. 
Platts principiellt viktiga diskussion i A history of  sociological research methods, 142-199, där hon 
polemiserar mot det utbredda, konspiratoriskt vinldade, antagandet att forskningsfinansiärerna 
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spelade en avgörande roll för  de kvantitativa metodernas införande  och segertåg inom ameri-
kansk samhällsforskning  under mellankrigstiden. Platt driver istället tesen att det var forskarna 
som med sina vetenskapliga egenintressen "infiltrerade"  de forskningsfinansierande  institutio-
nerna, snarare än tvärtom. Hon är övertygande i sin argumentation, men jag anser att slutsat-
sen trots det inte är tillämplig i det svenska fallet  före  sekelskiftet,  där en forskningsfinansieran-
de institution som Lorénska stiftelsen  kom att spela en långt mer betydelsfull  roll för  den 
vetenskapliga utvecklingen än i Platts fall.  Detta menar jag främst  hänger samman med att det 
inte fanns  någon samlad, organiserad professionell  kår av vetenskapsmän, som kunde driva sina 
intressen på samma sätt som i mellankrigstidens Amerika. 

10 F.K. Ringer, The  Decline of  the German Mandarines  (Cambridge, 1969). 
11 S.-E. Liedman, "Civil servants close to the people", 155-166. 
12 S.E. Olsson, SocialPoliey,  54. 
13 Ibid., 28. 
14 A. Strindberg, Svarta Fanor  (1914), nyutg. (Stockholm, 1978). 
15 Se R. Ambjörnsson & S. Sörlin (red.), Obemärkta. 
16 T. Osborne & N. Rose, "In the name of  society", 94-95. 
17 H. Nowotny, "Knowledge for  Certainty", 28. 
18 N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 62 o. 364 
19 I detta avseende finns  en växande forskning  att anknyta till. Uttrycket spatial tum utgör ett för-

sök att karakterisera det nyvaknade intresset för  vetenskapens beroende av specifika  platser och 
institutioner, s.k. sites of  knowledge. Se t.ex. D.N. Livingstone, "The spaces of  knowledge", 
5-34, A. Ophir & S. Shapin, "The Place of  Knowledge", Science in Context 4 (1991), 3-21, och 
B.P. Dolan, "Introduction", i Science Unbound,  1-18. Se även B. Latour, Science in Action, som 
betonar de vetenskapliga nätverkens sociala och geografiska  utbredning, samt S. Sörlin, De lär-
das republik, för  en uttolkning av svenskt vetenskapshistoriskt material. 

20 Några spridda exempel ur G. Linder, Sällskapsliv.  Henrik Palme bodde på Villagatan 4, paret 
Retzius på Drottninggatan no, paret Sven Palme och Hanna Palme von Born på Stureparken 2 
och därefter  i Villa Kallio i Djursholm, Anton Nyström och hans fru  i "det lustiga konkava 
röda huset vid Wahrendorffsgatan",  Ellen Key på Villagatan 16, Valhallavägen 15 och därefter 
längre bort på samma gata i nummer 49, 4 trappor upp, fröknarna  Emy Meyer och Jenny 
Levissohn på Kommendörsgatan 21, Carl och Calla Curman på Floragatan 3, osv. 

21 T. Gårdlund, Knut  Wicksell,  168-170 o. 179. 
22 A.C. Leffler  - V. Lorén 1881-03-01, KB L4b:25. 
23 För en träffande  inifrånskildring,  se G. Linder, Sällskapsliv,  164. 
24 "Villastaden", NIT  1881-11-12. 
25 Se bl.a. "Djursholms villstad", ATT1896-11-07. 
26 E. Eriksson, Den moderna stadens födelse,  78-85. Järnvägen som drogs till Djursholm var den 

första  elektrifierade  järnvägen i Sverige, med elektriska tåg i frekvent  trafik  från  1895. 
27 "Djursholm", NIT  1890-06-21. 
28 Se E. Beckman, En bok om Djursholm (1897), faksimiluppl.  (Stockholm, 1989), vilken inklude-

rar en "adressbok" över de boende på Djursholm 1893. 
29 K. Thörn, "En utopi bland villavägar", i Idéhistoria  i norr, red. Sundin (Umeå, 1998), 135-145. 
30 E. Beckman, "Djursholms villstad", ATT1896-11-07. 
31 Se R.W. Connell "Why is Classical Theory Classical?", 1523-1526. 
32 D. Pels, "The Proletarian as stranger", 49-72. 
33 M. Foucault, The  Order of  Things,  xviii, samt A. Ophir & S. Shapin, "The Place of  Knowledge", 

13-14: "The heterotopic site is at one and the same time a mechanism of  social exclusion and a 
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means of  epistemically constituting conditions of  visibility. One space enclosed within the site 
is always a segment of  an encompassing social space, with which it is contiguous, from  which 
its agents come and to which they return. The 'other' space is the one in which the objects of  a 
science appear." 

Epilog 
1 Bland de oräkneliga arbetena på området kan ett fatal  nämnas: R. Qvarsell et al., Iframtidens 

tjänst (Malmö, 1986), Y. Hirdman, Att lägga livet till rätta (Stockholm, 1989), G. Broberg & M. 
Tydén, Oönskade i folkhemtnet  (Stockholm, 1991), J.O. Nilsson, Alva Myrdal  (Stockholm/Ste-
hag, 1994), N. Edling, Det fosterländska  hemmet, K. Nordberg, Folkhemmets  röst 
(Stockholm/Stehag, 1998), M. Runcis, Steriliseringar i folkhemmet  (Stockholm, 1998) och F. 
Lagergren, På andra sidan Välfärdsstaten.  Forskningens omfattning  illustreras väl av Nätverket 
för  nordisk välfärdsstatshistoria,  som i mars 2000 inkluderade 180 forskare.  Till saken hör ock-
så att Childs nämnda Sverigeskildring följdes  av den mer kritiska Smeden: The  Middle  Way  on 
Trial  (1980). Illustrativt är också hur den - delvis tidigare utforskade  - s.k. steriliseringsfrågan 
"nyhetifierades"  med journalisten M. Zarembas två stort uppslagna artiklar i DN  1997-08-
20-21, vilka i sin tur väckte internationellt intresse där särskilt den social(demokratisk)a ingen-
jörskonstens repressiva drag fokuserades.  Zarembas artiklar baserades på Runcis då ännu ej 
publicerade avhandling. I den långa efterföljande  debatten uppmärksammades även det s.k. 
Vipeholmsfallet  av journalisten T. Kanger, dels i två nya ZW-artiklar 1999-02-20-21, dels i 
TV4:s "Kalla fakta"  1999-02-21. I radio gavs frågan  stort utrymme, där journalisten B. Lind-
qvist tidigare behandlat ämnet, och på filmduken  märks Peter Cohens "Homo sapiens 1900" 
(1999). Här ges inte plats för  någon utförligare  diskussion, men tydligt är att skeendet väcker 
principiella frågor  om förhållandet  mellan journalistikens och den historiska forskningens  driv-
krafter  och ibland motstridiga professionella  intressen. En bra ingång till dessa frågor  erbjuder 
G. Broberg & M. Tydén, "När svensk historia blev en världsnyhet", Tvärsnitt  (1998:3), 2-15. 

2 Se t.ex. R. Qvarsell et al., I framtidens  tjänst, 15, N. Edling, Det fosterländska  hemmet, 384, och 
E. Wennström, "Drömmen om den nya familjen",  i I framtidens  tjänst, 149. 

3 För tre idéhistoriska analyser, se H. Björck, "Ett perspektiv på social ingenjörskonst", Teknisk 
idéhistoria (Göteborg, 1995), 177-239, K. Johannisson, "Politisk anatomi", Kroppens  tunna skal 
(Stockholm, 1997), 221-257, U. Larsson, "Socialingenjören", i Vetenskapsbärarna,  273-317. Sär-
skilt Y. Hirdman, Att lägga livet till rätta, och M. Runcis, Steriliseringar i folkhemmet,  men även 
K. Johannisson, Det mätbara samhället, 180-187, knyter an till diskussionen om perfektionis-
mens totalitära tendenser, där tre viktiga internationella referenser  utgörs av K.R. Popper, Det 
öppna samhället och dess fiender  (1945), sv. övers. (Lund, 1980), J.L. Talmon, The  Origins ofTota-
litarian Democracy (1951), nyutg. (New York, 1970), och Z. Bauman, Auschwitz och det moderna 
samhället (1989), sv. övers. (Göteborg, 1994)-

4 Se. t.ex. R. Qvarsell et al., I framtidens  tjänst, 13, S. Widmalm (red.), Vetenskapsbärarna,  9-12, 
och G. Eriksson, Kartläggarna,  7-13. 

5 Se t.ex. I. Wallerstein et al., Öppna samhällsvetenskaperna, 12-17, J. Heilbron, L. Magnusson & 
B. Wittrock (red.), The  Rise of  the Social Sciences, 1-33, och T. Nybom, Kunskap,  politik, sa7nhäl-
le (Hargshamn, 1997), 30. 

6 Ett antal försök  har gjorts, andra är på gång. Men i regel är dessa studier biografiskt  upplagda 
eller koncentrerade till perioden efter  andra världskriget. När det däremot gäller 1900-talets 
första  hälft,  vilken i enlighet med den pågående forskningen  om det moderna Sveriges fram-
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växt framstår  som den period då välfärdsprojektet  tar form  och konstitueras, är ansatserna 
begränsade. Här kan bl.a. nämnas ett sociologihistoriskt temanummer av Sociologisk forskning 
(1997:2-3), R. Qvarsell & B.-E. Eriksson (red.), Samhällets linneaner, J.O. Nilsson, Alva Myr-
dal, I. Nilsson, "Einar Tegen och tidig svensk sociologi", i Universitet  och samhälle, red. Nybom 
(Stockholm, 1989), 58-71, och K. Fridjonsdottir, "Social Science and the 'Swedish Model'", i 
Discourses on Society, 147-27%. Mer uppmärksammad är då svensk nationalekonomi under 
denna period, men denna forskning  är främst  doktrinhistoriskt inriktad, se t.ex. L. Jonung 
(red.), The  Stockholm School of  Economics Revisited (Cambridge, 1991), B. Sandelin (red.), Histo-
ry of  Economic Thought  in Sweden, L. Pålsson Syll, De ekonomiska teoriemas historia, och B. 
Carlson, De institutionalistiska idéerna. De sistnämnda studierna antyder också att det finns  ett 
potentiellt internationellt intresse för  området. Detta antagande styrks bl.a. av den uppmärk-
samhet som det svenska fallet  väckte vid den senaste sociologiska världskongressen i Montreal 
1998, där inom den sociologihistoriska kommittén en session särskilt ägnades "The Myrdals 
and Modernity", men där även flera  andra sessioner (2, 5 o. 10—n) berörde Sverige eller Skandi-
navien under 1900-talet. 

7 B. Lindberg & I. Nilsson, Göteborgs universitets historia, I, 178. Samhällsvetenskapliga fakulte-
ter vid svenska universitet skapades 1964. 

8 G. Sundbärg, "Det svenska folklynnet",  Emigrationsutredningen,  Bil. XVI (Stockholm 1911), 
107 o. no. Skriften  utgavs samma år som separat skrift  och gavs stor spridning. 

9 Kommerskollegiikommitténs betänkande, "Socialstyrelsen" (1911), Bihang till riksdagens proto-
koll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ipi2, andra samlingen, avd. 2, band 6, 2. 

10 CSA ipo3~ip28 (Stockholm, 1928), 14. 
11 Se R. Qvarsell, "Välgörenhet", 226, S.E. Olsson, SocialPolicy,  362-64, och H. Swedner, Socialt 

arbete, 35-37. Ang. inflytandet  från  VfS  och FS, se S.-O. Lindeberg, CSA och Arbetslöshetspoliti-
ken (Stockholm, 1983), 17 o 18. 

12 S.E. Olsson, Social Policy, 62-64, S.-O. Lindeberg, CSA,  19, och M. Hedin, "I det allmännas 
tjänst", 169. 

13 ST  1 (1901), 1-2. Bakom tidskriften  stod även Föreningen för  folkbibliotek  och läsestugor samt 
Kooperativa förbundet  i Sverige. För en analys av tidskriftens  innehåll, se M. Hedin, "I det all-
männas tjänst", 160-161. 

14 S.-O. Lindeberg, CSA,  19, resp. M. Hedin, "I det allmännas tjänst", 174-175. Ang. undersök-
ningarna, se S.-O. Lindeberg, CSA, 12, G. Boalt & U. Bergryd, CSA,  12-14, M. Hedin, "I det 
allmännas tjänst", 9 o. 161, samt R. Qvarsell, "Välgörenhet", 227. 

15 K. Fjällbäck Holmgren, "Historik", i CSA ipos~ip28, 40. 1922 antog förbundet  nya stadgar. 
16 Se t.ex. S. Kilander, Den nya staten, 109-117, F. Lagergren, På andra sidan Välfärdsstaten, 

163-177, och B. Rothstein, Den korporativa staten (Stockholm, 1992), 88ff. 
17 H. Elmquist & E. Beckman, "Arbetsstatistik", NF  (Stockholm, 1904). 
18 Se S. Kilander, Den nya staten, 109. Bakom motionen stod tio liberala riksdagsledamöter, men 

ytterligare 14 riksdagsledamöter hade instämt. Branting och von Schéele återfanns  bland de 
senare. 

19 Han ingick i Louis de Geers ministär. Där blev han dock kortvarig; 1921 utnämndes han till 
Sveriges minister i Finland. 

20 S.-O. Lindeberg, CSA,  13. 
21 Liknelsen gjordes av signaturen Relata Refero  (Alexander Sjöholm) i StD våren 1909, enligt A. 

Wirén, G.H. von Koch  (Stockholm, 1980), 101. 
22 Ang Socialinstitutets tillkomst, se P.G. Andreen & G. Boalt, Bagge fiir  tacka Rockefeller  (Stock-

holm, 1987), 10, samt E. Wennström, CSA, dess organisation och förbindelser  med Socialinsti-
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tutet, opubl. opag. ms., Inst. £ idéhistoria, Umeå, c. 1983,10-15. -Ang. kursverksamheten, se K. 
Thörn, En bostad för  hemmet, 256, G. Boalt & U. Bergryd, CSA,  12-14, och P.G. Andreen & G. 
Boalt, Bagge, z^ff. 

23 P.G. Andreen & G. Boalt, Bagge, 10-22. 
24 NatF  1977-1927,  25. 
25 R. Henriksson, "The Political Economy Club", i The  Stockholm School, 42-45. Medlemsantalet 

kretsade kring 10-15 Pers-
26 E. Craver, "Gösta Bagge, the Rockefeller  Foundation, and empirical social science research in 

Sweden", i The  Stockholm School, 83-85. 
27 R. Henriksson, "The Political Economy Club", 48-54. 
28 Ang. biblioteket, se E. Wennström, "CSA", 16.1 samband med övertagandet döptes det om till 

socialvetenskapliga biblioteket. Ang. "Rockefeller-högarna",  se R. Henriksson, The  Political 
Economy Club and the Institutional Base of  the Stockholm School (Stockholm, 1988), 20. Ang. 
anslaget till byggnaden, se E. Craver, "Gösta Bagge", 87. Samtidigt beviljades det förra  projek-
tet förlängning  under ytterligare fem  år, motsvarande 30 000 dollar. 

29 P.G. Andreen & G. Boalt, Bagge, 42-43. 
30 J.O. Nilsson, Alva Myrdal,  295. 
31 M. Foucault, Diskursens ordning, 25-26: "Disciplinen är en kontrollprincip för  diskursproduk-

tionen. Den fixerar  gränserna för  diskursen genom spelet med en identitet vars form  är en stän-
dig reaktualisering av reglerna." Jfr  diskussioner i S. Widmalm, Vetenskapsbärarna,  13, ang. "det 
professionella  systemets dynamik", Z. Bauman, Modernity  and ambivalence (Oxford,  1991), 
91-93, ang. intellektuellas omvandling till etablerade experter och funktionärer  inom välfärds-
staten samt E.J. Yeo, "The social survey in social perspective", 57, om "a cadre of  professionals 
with a vested interest in a more nationalised way of  seeing". 

32 Se A. Wicksell, "Fallet Millerand", ST  1 (1901), 299-303, J. Cassel, "Stockholms sömmerskor", 
ST  3 (1903), 162-165, samt idem., "Samhällets utvecklingslinjer", ST  4 (1904), 195-201, 
235-239, 271-277 o. 295-300. Ang. medlemskap i FS, se Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  50. Se 
även kap. 8, not 71. 

33 Under de 25 första  åren var bara 9 av CSA:s 41 styrelseledamöter kvinnor, vilket emellertid för 
samtiden var en ovanligt stor andel. Socialstyrelsen 1914 rymde Elmqvist, Huss, Markus, Sjö-
strand och Järte, vilka alla var styrelsemedlemmar i CSA eller hade varit det. Statens arbetslös-
hetskommission utgjorde ett annat sådant forum.  Se S.E. Olsson, SocialPolicy,  303, S.-O. Lin-
deberg, CSA,  13, A. Wirén, G.H. von Koch,  104, och A. Åkerblom, Arbetarskydd för  kvinnor 
(Uppsala 1998), 27 o. 48f. 

34 Se t.ex. H. Silverberg (red.), Gender and American Social Science, 6, P. Madoo Lengermann & J. 
Niebrugge-Brantley, The  Women  Founders  (Boston & London, 1998), 12, E.J. Yeo, The  Contest 
for  Social Science (London, 1996), 287ff. 

35 Se bl.a. Y. Hirdman, "Makt och kön" i Maktbegreppet,  red. Petersson (Stockholm 1987), 196®, 
idem., "Genussystemet", Kvinnovetenskaplig  tidskrift  (1988:3), 51, och idem., Den socialistiska 
hemmafrun  (Stockholm, 1992), 228-229. 

36 Se bl.a. I. Åberg, "Filantroper i aktion", 10-11, och E.H. Ulvros, Fruar  och mamseller, 273ff. 
37 I. Hammar, "Den problematiska offentligheten",  269-329, och idem., Emancipation och reli-

gion. Se vidare diskussionen i kap. 2, avsnittet "Mellan privat och offentligt". 
38 A. Wirén, G.H. von Koch,  101.1 samma hus fanns  även Folkbildningsförbundet,  ST, Sv. Fattig-

vårdsförbundet  och Sv. Stadsförbundet. 
39 E. Wennström, "Drömmen om den nya familjen",  158-163. 
40 Citerat ur J.O. Nilsson, Alva Myrdal,  159. Brevet är från  1929-12-20. 
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41 T. Segerstedt, "Svensk sociologi förr  och nu", i Om svensk sociologi, II. 1954 tillträdde G. Boalt 
en nyinrättad professur  i Stockholm. 1956 följde  G. Carlsson i Lund, 1960 E. Dahlström i 
Göteborg och 1965 G. Karlsson i Umeå. Ang. bilden av svensk sociologi, se A.J. Reiss Jr., "The 
Field" [under uppslagsordet "Sociology"], i International  Encyclopedia of  the Social Sciences, 16, 
de olika bidragen i K. Fridjonsdottir (red.), Om svensk sociologi, E. Allardt, S. Lysgaard & A. 
Bottger Sorensen, "Utvecklingslinjer", Sociologin i Sverige (Stockholm, 1988), 35-40, R. Eyer-
man & A. Jamison, "Varför  är svensk sociologi så amerikansk?", Tvärsnitt  (1992:4), 34-45, och 
J. Bengtsson & A. Molander, Den svenska sociologins födelse. 

42 K. Fridjonsdottir, "Den svenska sociologin och dess samhälle", i Om svensk sociologi, 254. 
43 I den s.k. socialvetenskapliga forskningskommitténs  Betänkande angående socialvetenskapernas 

ställning vid universitet och högskolor m.m., där Segerstedt ingick och som utgjorde det kanske 
viktigaste steget på vägen till Uppsalaprofessurens  inrättande 1947, understryks kraftigt  att vad 
som behövs är en empirisk sociologi inriktad på fältundersökningar:  "Vad det gäller att undvi-
ka är en spekulativ sociologi, som på grundval av ofullständigt  undersökta fakta  uppbygger 
vittgående och lösliga konstruktioner". (SOU 1946:74:81). Steffens  namn lyser med sin frånva-
ro i utredningstexten, men att det är Steffen  som åsyftas  med "spekulativ" förefaller  mig 
uppenbart. För detta talar också Segerstedts senare beskrivning av Steffen  i Om svensk sociologi, 
12, där särskilt inflytandet  från  intuitionsfilosofen  Bergson och Steffens  arbete Världsåldrarna 
framhålls.  När G. Boalt & B. Abrahamsson, "Swedish Sociology", Current Sociology 25 (1977), 
skildrar den svenska sociologins historia urskiljer de två epoker. Den första  epoken sägs med 
bl.a. Steffen  och Fahlbeck karakteriseras av historiska makroanalyser inspirerade av kontinen-
talt tänkande, medan den senare beskrivs som neopositivistisk med kvantitativt inriktade 
mikroanalyser. En motsvarande förklaringsmodell  erbjuder B. Eriksson, "Sociologins discipli-
nering", VEST(1990:2),  6-7, som urskiljer en konceptuell brytning eller "vändpunkt" i socio-
logins disciplinära utveckling kring första  världskriget. Den föregående  perioden karakteriseras 
av en icke-akademisk och icke-vetenskaplig publik, historiska evolutionära kvalitativa analyser 
med fokus  på den sociala frågan,  medan den efterföljande  perioden innebär ett särskiljande av 
analys och lösning, vetenskap och politik samt karakteriseras av ahistoriska systematiska kvan-
titativa analyser. På motsvarande sätt markeras skillnaden mellan Steffen  och Segerstedt m.fl. 
av J. Bengtsson & A. Molander, Den svenska sociologins födelse,  9-11. J.O. Nilsson, Alva Myrdal, 
289, som f.ö.  kan sägas ifrågasätta  den traditionella historieskrivningen genom att framhålla 
mellankrigstidens relevans, skriver att makarna Myrdal mycket väl hade kunnat bli Sveriges för-
sta sociologer. I den tillhörande noten, s. 361, nämner Nilsson att han då bortser från  Steffen, 
men inte varför. 

44 Se bl.a. S.-E. Liedman, Motsatsernas spel, 210 f£,  samt B. Lindberg & I. Nilsson, Göteborgs uni-
versitets historia, 1,178. 

45 G. Steffen,  "Utvandringen och de ekonomiska konjunkturerna i Sverige och Italien", Emigra-
tionsutredningen, Bil. XVIII (Stockholm, 1910), 38-82. Se Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  225 o. 
262. 

46 Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  232-263. 
47 Se bl.a. G. Steffen,  "Samhälle", "Samhällsvetenskap" o. "Sociologi", NF  24 o. 26 (Stockholm 

1916 resp. 1917). Se vidare E.H. Thörnberg "Om sociologiens historia och uppgift",  Tiden  1925, 
194, C.-G. Thomasson, "Gustaf  Steffen",  Statsvetenskaplig Tidskrift  1962, 280, och C.A. Hessler, 
"Mina lärofäder",  Statsvetenskaplig Tidskrift  1982,149-151. Av det 30-tal svenskar som omnämns 
är Steffen  den som behandlas utförligast  i standardverket H. Becker & H.E. Barnes, Social 
Thought  from  Lore to Scieiice (1938), 3. utg. (New York, 1961), III, 942-948. När Steffen  avled 
1929 försvann  sociologin som ämne från  de svenska universiteten och högskolorna. G. Åker-

348 



N O T E R T I L L S I D O R N A 2 -

man, som efterträdde  Steffen  på den röhsska professuren,  kom från  en docentur i nationaleko-
nomi i Lund och bedrev aldrig någon undervisning i sociologi. Först när Åkerman trädde till-
baka 1953 togs det sociologiska tillägget bort, vilket i praktiken bara innebar att en tom forma-
litet försvann.  Se B. Lindberg & I. Nilsson, Göteborgs universitets historia, 1,182-183. 

48 I. Eriksson "Den svenska sociologins dolda historia", Sociologisk Forskning  (1994:3), 44-56, resp. 
Å. Lilliestam, Gustaf  Steffen,  74 o. 150-151. 

49 J-W. Burrow, "Coherence and Specialization in the Social Sciences", The  Humanities between 
Art and Science, red. Harbsmeier & Larsen (Copenhagen, 1989), 23-29. Det engelska fallet  dis-
kuteras även av W. Lepenies, Between Literature and Science, 194-195, M. Bulmer, K. Bales & 
K. Kish Sklar (red.), The  social survey, 11 o. 45, R. Soffer,  "Why do Disciplines Fail?", English 
Historical  Review 97 (1982), 767-802, samt P. Abrams, The  Origins of  British Sociology (Chicago 
& London, 1968), 106-111. 

50 R.W. Connell, "Why is Classical Theory Classical?", 1532-1537. Ang. uttrycket "the Swedish 
Hobhouse", se H. Becker & H.E. Barnes, Social Thought,  III, 948. 

51 B. Lindberg & I. Nilsson Göteborgs universitets historia, 1,179-182. 
52 P. Wagner och B. Wittrock, "States, Institutions and Discourses", 332-341. 
53 E.H. Thörnberg "Om sociologiens historia", 194. 
54 P. Wagner, "Science of  Society Lost", i Discourses on Society, 219-220: "'Modern', post-World 

War II sociology is an enterprise essentially different  from  'classical' sociology". R.W. Connell, 
"Why is Classical Theory Classical?", 1535, kan sägas instämma i detta genom att tala om ett 
"epistemological break". 

55 ]. Platt, A history of  sociological research methods, 3; idem., "Reception of  Durkheim", 77-105; 
R.W. Connell, "Why is Classical Theory Classical?", 1514. Enl. en av de senare rankinglistorna 
över "Books of  the XX Century", i ISA Bulletin 77/17, "leder" M. Weber, Economy and Society 
med 21%, före  C.W. Mills, The  Sociological Imagination med 13% och R.K. Merton, Social The-
ory and Social Structure på "bronsplats" med 11%. 

56 W. Lepenies & P. Weingart, "Introduction", i Functions  and Uses  of  Disciplinary Histories,  ix-xx. 
Se även kap 1, noter 17, 20 o. 23. 

57 P. Wisselgren & A. Larsson, "The History of  Swedish Sociology and the Construction of  Disci-
plinary Identity", paper presenterat vid I4th World  Congress of  Sociology, Montréal  1998, opubl 
Se även Anna Larssons pågående avhandlingsarbete (kap. 1, not 13). 

58 K. Rob. V. Wikman, "Svensk sociologi", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1947-08-23. 
59 Studier som varit inne på eller tangerat liknande perspektiv är: A. Gullberg, Till  den svenska 

sociologins historia, G. Therborn, "De sociologiska verksamheterna", Sociologisk Forskning 
1973:2, K. Johannisson, Det mätbara samhället, R. Qvarsell, "Den svåra vetenskapen", Thule 
1993» 69-79, E. Allardt, "Scandinavian Sociology", 119-140, M. Beronius, Bidrag till de sociala 
undersökningarnas historia, J.O. Nilsson, Alva Myrdal,  R. Qvarsell & B.E. Eriksson (red.), Sam-
hällets linneaner. 

349 





Källor och litteratur 

Otryckt material 
Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) 

Gustaf  Steffens  samling 
H47:y Johan Leffler  - Gustaf  Steffen  1890-10-30, 1891-11-15, 1892-04-12, 1898-09-13, 1899-10-17, 

1900-05-23, 1900-06-08 och 1902-03-02, samt Gustaf  Steffen  - Lorénska stiftelsens  styrelse 
(avskrift  av ansökan) 1896-02. 

H47:IO August Strindberg - Gustaf  Steffen  1886-08-08,1886-08-10 och 1886-08-24. 
H47U2 Anna Bugge-Wicksell & Knut Wicksell - Gustaf  Steffen  1898-10-08, 1898-12-10, 1899-06-

18,1899-10-27 och 1899-12-18. 
H47:i3 Gustaf  Steffen  - Johan Leffler  1891-11-06. 
H47:I6I Gustaf  Steffen  - Oscara von Sydow 1886-02-25 och 1886-03-22. 

Henrik Hedlunds samling 
Gustaf  Steffen  - Henrik Hedlund 1895-11-19. 

Karolinska  institutets bibliotek och informationscentral  (KIBIC) 
Axel Keys manuskriptsamling 
MS 667:53 a-e Gösta Mittag-Leffler  - Axel Key 1900-01-16, samt Gustaf  Steffen  - Gösta Mittag-

Leffler  1899-12-18. 
MS 669 Obduktionsprotokoll och intyg rörande Sonja Kovalevsky 1891-02-11 resp. 1891-03-31. 
MS 670:3-5 "Förteckning på Delägare i Ny Illustrerad Tidning" [1865]. 
MS 671:4 Diverse tidningsurklipp. 
MS 735:29 Sonja Kovalevsky - Axel Key 1890-11-05 och 1890-11-30. 

Kungl.  biblioteket (I<B) 
Gustav Cassels samling 
Ep Ci:a 13:1 Ellen Key - Gustav Cassel 1903-09-23. 
Ep Ci:a 14:2 Johan Leffler  - Gustav Cassel 1898-05-27, 1901-03-20 och 1901-03-26, samt Gustav 

Cassel - Lorénska stiftelsens  styrelse (avskrift  av ansökan) 1897-11-01. 
Ep Ci:a 17 Gösta Mittag-Leffler  - Gustav Cassel 1899-05-08, 1901-01-02 och 1901-03-29. 

Gustaf  af  Geijerstams samling 
Ep G5:I Urban von Feilitzen - Gustaf  af  Geijerstam 1897-10-27. 

351 



Adolf  Hedins samling 
Ep Hy.i Henrik Fredholm - Adolf  Hedin 1889-07-14,1889-07-23 och 1889-08-04. 

Gustaf  Edvard Klemmings samling 
Ep K3:II Gustaf  Steffen  - Gustaf  Edvard Klemming 1885-12-20, 1886-02-12, 1887-09-06 och 1887-

1 0 - 1 5 , s a m t Gustaf  Steffen  - Lorénska stiftelsens  styrelse (avskrift  av ansökan) 1886-05-24. 

August Strindbergs samling 
Ep S53 August Strindberg - Gustaf  af  Geijerstam 1886-01-20. 

Anne Charlotte Lefflers  samling 
L4a:i Anne Charlotte Lefflers  dagboksanteckningar 1885-12-01. 
L4a:6:i2 Anne Charlotte Leffler  - Frau X (anonym) 1886-04-02, samt (Viktor Lorén), "Försvar för 

attentat" (manuskript). 
L4-b:4 Johan Leffler  - Anne Charlotte Leffler  1892-09-10 och 1892-09-16, samt Gösta Mittag-Leffler 

- Anne Charlotte Leffler  1892-09-23. 
L4b:5 Gustaf  af  Geijerstam - Anne Charlotte Leffler  1886-01-26. 
L4b:7 Ellen Key - Anne Charlotte Leffler  1892-02-16 och 1892-06-08; Viktor Lorén - Anne Char-

lotte Leffler  1878-06-14, 1880-03-05, 1880-10-02 - 11-06, 1883-01-09, 1883-02-27, 1883-04-15 och 
odat. (bl. 212-213); J-E. Lundgren - Anne Charlotte Leffler  1885-11-08; Anton Nyström/ Positivis-
tiska samfundet  - Anne Charlotte Leffler  1885-05-10. 

L4b:io Knut Wicksell - Anne Charlotte Leffler  1887-04-25, 1887-05-26, 1887-10-04, 1887-11-11, 
1887-11-19 och 1887-11-21. 

L4b:i9:i-2 Anne Charlotte Leffler  - Adam Hauch 1885-12-03,1885-12-12 och 1887-01-28. 
L4b:2i Anne Charlotte Leffler  - Gustava Leffler  1879-02-26,1879-10-10,1884-09-29 och 1884-10-06. 
L4b:24 Anne Charlotte Leffler  - Gösta Mittag-Leffler  1892-09-14 och 1892-09-28. 
L4b:25 Anne Charlotte Leffler  - Viktor Lorén 1880-02-18 - 19, 1880-06-21, 1881-03-01,1882-06-22, 

1882-07-20,1882-08-01,1882-11-06,1883-05-09 -18,1884-02-10,1885-07-09 och 1885-08-14. 

Viktor Rydbergs samling 
L40:5 Urban von Feilitzen -Viktor Rydberg 1889-10-20,1891-09-20, 1891-11-14 och 1892-04-20. 

Ellen Keys samling 
L4i:5j:2i Anne Charlotte Leffler  - Ellen Key 1892-05-22 och 1892-09-17. 
L4i:55 Anna Söderberg - Ellen Key 1903-09-05 och 1910-09-07. 
L4i:85:i Anne Charlotte Leffler,  "Själfbiografiskt  utkast" (1890). 

Urban von Feilitzens samling 
L49:2 Alfhild  Agrell - Urban von Feilitzen 1891-03-22. 
L49:5 Viktor Rydberg - Urban von Feilitzen 1891-11. 

L62:8'Ellen Key - Gustava Leffler  1892-11-22. 
L62:9 Viktor Lorén - Gustava Leffler  1880-05-17 och 1885-07-06. 
L62:i4 David Davidson - Gösta Mittag-Leffler  odat. (bl. 101-104), 
L62:27 Johan Leffler  - Gösta Mittag-Leffler  1876-12-18, 1876-12-31, 1887-03-12, 1887-04-07, 1887-

06-23,1898-05-08 och 1899-05-02. 

352 



L62:28 Viktor Lorén - Gösta Mittag-Leffler  1877-11-01, 1880-09-22, 1880-11-07, 1881-02-21 och 
1885-07-25, samt Viktor Lorén, Utkast till afhandling  1885-07-25 (bl. 117). 

L62:37 Hjalmar Wallqvist - Gösta Mittag-Leffler  1899-04-12. 
Dep. 159:5:2:2 (Viktor Lorén), "Afhandling"  (manuskript); Viktor Lorén - Gustava Leffler  1885-05-

07; Gustava Leffler  - Viktor Lorén 1883-09-20 och 1885-05-15. 

Frits Läfflers  samling 
L63 :2i Diverse tidningsurldipp rörande Maxim Kovalevsky samt dennes visitkort (1888). 
1-63:27 Viktor Lorén - Frits Läffler  1878-11-26, 1879-07-27, 1879-08-28, 1879-09-24, 1879-10-30, 

1880-03-26,1880-05-01, 1880-07-13, 1881-02-26, 1882-04-10, 1883-06-03, 1885-07-02 och 1885-07-
06, samt Frits Läffler  - Viktor Lorén 1880-08-06; Stadgar för  Lorénska stiftelsen  för  befrämjande  af 
socialvetenskaperna (Upsala, 1888); Ludovi$ Beauchets visitkort; diverse tidningsurklipp rörande 
Viktor Lorén och Lorénska stiftelsen. 

Autografsamlingen  Urban von Feilitzen - Anne Charlotte Leffler  1889-11-20, samt Knut Wicksell -
Anne Charlotte Leffler  1888-02-14. 

Margit Lefflers  privata papper 
Anne Charlotte Leffler  - Johan Leffler  1892-05-22. 
Axel Key-Johan Leffler  1901-08-27. 

Lunds universitetsbibliotek (LUB) 
Knut Wicksells samling (KWs) 
Kapsel 10 Anne Charlotte Leffler  - Knut Wicksell 1886-01-09. 
Kapsel 16 Knut Wicksell - Hjalmar Öhrvall 1887-05-21, 1887-09-17, 1887-10-06, 1887-12-15, 1888-

01-26,1888-06-06 och 1896-07-09. 
Kapsel 21 Johan Leffler  - Knut Wicksell 1899-10-19. 
Kapsel 25 Viktor Lorén - Knut Wicksell 1885-10-04 och 1885-10-08, samt utkast till kontrakt mel-

lan Knut Wicksell och Lorénska stiftelsens  styrelse odat. (avskrift). 
Kapsel 27 Gösta Mittag-Leffler  - Knut Wicksell 1880-05-19 och 1899-10-30. 
Kapsel 35 Gustaf  Steffen  - Knut Wicksell 1898-10-03, 1898-12-28 och 1903-05-13. 
Kapsel 52 Sonja Kovalevsky - Knut Wicksell 1885-12-27. 

Riksarkivet (RA) 
Kungl. Tekniska Högskolans (KTH:s) huvudarkiv 1826-1960 
Vol. A.L20 Styrelsens protokoll 1892-04-27,1892-05-17 och 1892-06-07. 
Vol. E.IL49 Inkomna skrivelser N:o 54 Johan Lefflers  ansökningshandlingar 1892-04-27. 

Stockholms högskolas arkiv (SHA) 
A.I.a:2-9 Styrelsens protokoll 1888-06-07, 1888-06-25, 1888-10-17, 1889-05-23, 1890-06-10 och 1891-

09-10. 
F.V.a:2 C.C. Söderströms donationsskrivelse. 

353 



Stockholms stadsarkiv (SSA) 
Viktor Loréns testamente 1885-11-29, Stockholms Rådstufvurättsprotokoll  år 1S86, r.sta del, r.sta afd., 

39off. 
Stadgar för  Lorénska stiftelsen  för  befrämjande  af  socialvetenskaperna (Upsala, 1888), i biblioteket 

under signum "Stift.  Broschyrer". 

Umeå universitet, Institutionen för  idéhistoria/historiska studier 
Elenius, Lars, "Selma Lagerlöf  och Norrland: Nationella idealbilder i Nils Holgerssons underbara 

resa", i Sekelskiftets  utmaningar: Essäer om välfärd,  utbildning och nationell identitet vid förra  sekel-
skiftet  1900, red. Ann-Katrin Hatje & Peder Aléx, manuskript under utgivning, 5-25. 

Nordlund, Christer, "En glimt av en sanning: Foucault och diskursbegreppet som kulturvetenskap-
ligt verktyg", opubl. manuskript, 1998. 

Wennström, Elsy, CSA, dess organisation och förbindelser  med Socialinstitutet, opubl. opag. 
manuskript, s.a. 

Wisselgren, Per & Larsson, Anna, "The History of  Swedish Sociology and the Construction of 
Disciplinary Identity", opubl. paper, presenterat vid I4th World  Congress of  Sociology, Montréal 
1998. 

Övrigt 
Cohen, Peter, "Homo sapiens 1900", svensk film,  premiär 1998-10-30. 
Gårdlund, Torsten, samtal 1994-09-30. 
Hedén, Mona-Lisa, samtal 1990-11-24 och 1991-03-02. 
Henriksson, Rolf,  "The Pre-History and History of  the Institutional Breakthrough of  Modern 

Economics in Sweden, 1877-1917", opubl. manuskript, 1986. 
Kanger, Thomas, "De livsodugliga elementen" (om Vipeholmsfallet),  TV4 Kalla fakta  1999-02-21. 
Lindquist, Bosse, "Förädlade svenskar", Sveriges Radio Pi (1990), repris 1997-08-23. 
Nätverk  för  nordisk välfärdsstatshistoria  (mars 1999): http://hem.passagen.se/joed5148/  
"Research Committee 08: History of  Sociology", i4th World  Congress of  Sociology, July  2Öth -August 

ist, Montreal  1998: Program, 56-59. 

Tryckt material 

Tidningar 
Aftonbladet  1885-12-04,1885-12-19 och 1892-01-19. 
Dagens Nyheter  1888-11-21,1997-08-20,1997-08-21,1999-02-20,1999-02-21 och 1999-08-31. 
Göteborgs Handels-  och Sjöfartstidning  1885-12-04,1890-04-15 och 1890-05-10. 
Jönköpingsposten  1890-07-09. 
Ny Illustrerad  Tidning  1880-01-17, 1880-01-24, 1881-05-07, 1881-11-12, 1881-12-10, 1883-09-29, 1884-

08-09,1890-06-21,1891-02-21 och 1896-11-07. 
Skånska Aftonbladet  1888-03-02. 
Social-Demokraten  1891-01-29. 

354 

http://hem.passagen.se/joed5148/


Stockholms Dagblad 1888-11-05 och 1891-02-17. 
Svenska Dagbladet 1901-12-28,1903-06-17,1912-05-25 och 1966-10-20. 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1947-08-23. 
Upsala-Posten  1887-01. 

Övriga tryckta källor och bearbetningar 
Abrams, Philip, The  Origins ofBritish  Sociology: 1834-1914: An Essay with Selected Papers (Chicago 

& London, 1968). 
Agardh, C.A. & Ljungberg, C.E., Försök  till en statsekonomisk statistik öfver  Sverige I-IV (Carlstad, 

1852-63). 
Agrell, Alfhild,  "Viktor Lorén", Social tidskrift  17 (1917), 436-440. 
Aléx, Peder, Den rationella konsumenten: KF  som folkuppfostrare  1899-1939 (Stockholm/Stehag, 

1994)-
Allardt, Erik, The  History of  the Social Sciences in Finland  1828-1918, The History of  Learning and 

Science in Finland 1828-1918,17b (Ekenäs, 1997). 
- , "Scandinavian Sociology and its European Roots and Elements", i Sociology in Europé: In Search 

ofldentity,  red. Birgitta Nedelmann & Piotr Sztompka (Berlin & New York, 1993), 119-140. 
Allardt, Erik, Lysgaard, Sverre & Serensen, Aage Bottger, Sociologin i Sverige: Vetenskap,  miljö och 

organisation: En utvärdering av svensk sociologi utförd  på uppdrag av humanistisk-samhällsveten-
skapliga forskningsrådet  och universitets- och högskoleämbetet (Stockholm, 1988). 

Almqvist, Carl Jonas Love, "Hvarför  reser du?" (1838), i Samlade verk 21 (Stockholm, 1993), 113-116. 
Ambjörnsson, Ronny, "Elna Tenow - vardagens visionär", i Obemärkta: Det dagliga livets idéer, red. 

Ronny Ambjörnsson & Sverker Sörlin (Stockholm, 1995), 225-248. 
—, "De räta ryggarnas samhälle: Om den tidiga socialdemokratins kultursyn", Lychnos 1991, 51-76. 
—, Den skötsamme arbetaren: Idéer  och ideal i ett nonländskt sågverkssamhälle 1880-1930 (Stock-

holm, 1988). 
Ambjörnsson, Ronny & Sörlin, Sverker (red.), Obemärkta: Det dagliga livets idéer (Stockholm, 

1995)-
Andreen, Per G. & Boalt, Gunnar, Bagge far  tacka Rockefeller,  Rapport i socialt arbete 30, Social-

högskolan (Stockholm, 1987). 
Arendt, Hannah, Människans villkor: VitaActiva  (1958), sv. övers. (Göteborg, 1988). 
Asplund, Johan, Det sociala livets elementära former  (Göteborg, 1987). 
—, Teorier  om framtiden  (Stockholm, 1979). 
—, Tid,  rum, individ och kollektiv  (Stockholm, 1985). 

Bales, Kevin, "Charles Booths survey of  Life  and Labour of  the People in London 1899-1903", i The 
social survey in historicalperspective 1890—1940, red. Martin Bulmer, Kevin Bales & Kathryn Kish 
Sldar (Cambridge, 1991), 66-110. 

Barnes, Barry, Bloor, David & Henry, John, Scientific  Knowledge:  A Sociological Analysis (London, 
1996). 

Barnes, Harry Elmer (red.), An Introduction to the History ofSociology  (Chicago, 1948). 
Basalla, George (red.), The  Rise of  Modern Science: Internal  or External Factors?,  Problems in Euro-

pean Civilization (Lexington, MA., 1968). 
Bauman, Zygmunt, Auschwitz och det moderna samhället (1989), sv. övers. (Göteborg, 1994). 
—, Modernity  and ambivalence (Cambridge, 1991). 

355 



Becker, Howard & Barnes, Harry Elmer, Social Thought  from  Lore to Science (1938), 3. uppl., 3 vol. 
(New York, 1961). 

Beckman, Ernst, "Arbetarfrågan",  Nordisk  familjebok  19, Supplement I (Stockholm, 1896), 318-334. 
—, "Arbetsstatistik", Nationalekonomiska  Föreningens  Förhandlingar  1894 (Stockholm, 1895), 91-110. 
—, En bok om Djursholm (1897), faksimiluppl.  (Stockholm, 1989). 
—, "Djursholms villastad", Ny  Illustrerad  Tidning  1896-11-07. 
—, "Den sociala frågan  och statistiken", Nordisk  Tidskrift  för  vetenskap, konst och industri 1893, 

45-58. 
Bengtsson, Jan, "Ut ur solipsismens mörka hörn...: Geijers personlighetsfilosofi",  Ord&Bild 

1997:3-4. 62-65-
Bengtsson, Jan & Molander, Anders, Den svenska sociologins födelse:  Historiska  samtal med Torgny  T. 

Segerstedt, Bertil Pfannenstill,  Joachim Israel  och Edmund Dahlström (Göteborg, 1998). 
Berg, Gunnar, "Kovalevsky, Sonja", Nationalencyklopedin  n (Höganäs, 1993), 371-372. 
Berge, Anders, "Socialpolitik och normgivning i Sverige 1871-1913", Arkiv för  studier i arbetarrörel-

sens historia 63-64 (1995), 68-94. 
Bergenheim, Åsa, Barnet, libido och samhället: Om den svenska diskursen kring barns sexualitet 

1930-1960 (Grängesberg, 1994). 
Berggren, Rut, Agitatorn Fru  Kata:  Kata  Dalström och hennes tid (Stockholm, 1991). 
—, Kata  Dalström: Brev till Hjalmar Branting och Fredrik  Ström (Lund, 1987). 
Beronius, Mats, Bidrag till de sociala undersökningarnas historia - eller till den vetenskapliggjorda 

moralens genealogi (Stockholm/Stehag, 1994). 
Björck, Henrik, "Ett perspektiv på social ingenjörskonst", i idem., Teknisk  idéhistoria, Arachne 9 

(Göteborg, 1995), 177-239. 
Björck, Staffan,  Heidenstam och sekelskiftets  Sverige: Studier i hans natioirella och sociala författarskap 

(Stockholm, 1946). 
Bloor, David, "Anti-Latour", Studies in History and Philosophy of  Science 30 (1999), 81-112. 
—, "Reply to Bruno Latour", Studies in Histoiy and Philosophy of  Science 30 (1999), 131-138. 
Boalt, Gunnar & Abrahamsson, Bengt, "Swedish Sociology: Trends and Prospects", Current Socio-

logy25 (1977), 101-125. 
Boalt, Gunnar & Bergryd, Ulla, Centralförbundet  för  socialt arbete (Stockholm, 1974). 
"Books of  the XX Century", International  Sociological Association Bidletin 77 (1998), 17. 
Brändes, Georg, Hovedstremninger  i det 19. Aarhundredes Literatur (1872-1890), 5. uppl., 3 vol. 

(Kjobenhavn & Kristiania, 1906). 
Bremer, Fredrika, Fredrika  Bremers brev samlade och utgivna av Klara  Johanson & Ellen Kleman,  Del 

1:1821-1838 (Stockholm, 1915). 
Broberg, Gunnar, "När svenskarna uppfann  Sverige: Anteckningar till ett hundraårsjubileum", i 

Tänka,  tycka, tro: Svensk historia underifrån,  red. Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark 
(Stockholm, 1993), 171-196. 

—, "Bildning och folkutbildning  (1800-1914)", i Gyllene Äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, red. 
Gunnar Broberg (Stockholm, 1991), II, 1273-1291. 

—, "Tredje statsmakten", i Gyllene Äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, red. Gunnar Broberg (Stock-
holm, 1991), II, 1179-1189. 

Broberg, Gunnar, Eriksson, Gunnar & Johannisson, Karin (red.), Kunskapens  trädgårdar: Om insti-
tutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet (Stockholm 1988). 

Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias, Oönskade i folkhemmet:  Rashygien och sterilisering i Sverige 
(Stockholm, 1991). 

—, "När svensk historia blev en världsnyhet", Tvärsnitt  (1998:3), 2-15. 

356 



Bruch, Rudiger von, "Burgerliche Sozialreform  im deutschen Kaiserreich", i "Weder  Kommunismus 
noch Kapitalismus":  Burgerliche Sozialreform  in Deutschland vom Vormärz  bis zur Ära Adenauer, 
red. Rudiger von Bruch (Miinchen, 1985), 61-179. 

Bulmer, Martin, "Philanthropic foundations  and the development of  the social sciences in the ear-
ly twentieth century: A reply to Donald Fisher", Sociology 18 (1984), 572-579. 

Bulmer, Martin, Bales, Kevin & Sklar, Kathryn Kish (red.), The  social survey in historicalperspective 
1890-1940 (Cambridge, 1991). 

Burrow, J.W., "Coherence and Specialization in the Social Sciences in the Early Twentieth Centu-
ry", i The  Humanities between Art and Science: Intellectual  Developments 1880-1914, red. Michael 
Harbsmeier & Mogens Trolle Larsen (Copenhagen, 1989), 17-32. 

Carlson, Benny, De institutionalistiska idéemas spridning: Tyska  historiska skolan, amerikansk institu-
tionalism och svenska ekonomers utlandsstudier (Stockholm, 1995). 

Cassel, Gustav, Iförnuftets  tjänst: En ekonomisk självbiografi,  2 vol. (Stockholm, 1940-41). 
—, Socialpolitik  (Stockholm, 1902). 
Cassel, Johanna, "Samhällets utvecklingslinjer: Furst Krapotkins sociala reformtankar",  Social tid-

skrift  4 (1904), 195-200, 235-239, 271-276 och 295-299. 
—, "Stockholms sömmerskor", Social tidskrift  3 (1903), 162-165. 
Carrithers, David, "The Enlightenment Science of  Society", i Inventing Human Science: Eighteenth-

Century Domains, red. Christopher Fox, Roy Porter & Robert Wokler (Berkeley, Los Angeles & 
London, 1995), 232-270. 

Centralförbundet  för  socialt arbete 1903-1928: Minnesskrift  (Stockholm, 192S). 
Christie, John, "The human sciences: Origins and histories", History of  the Human Sciences 6 

(1993)3 Ma-
Clark, Terry Nichols, Prophets and Patrons: The  French  University  and the Emergence of  Social Scien-

ces (Cambridge, MA., 1973). 
Cohen, Robert S. & Schnelle, Thomas (red.), Cognition andFact:  Materials  on Ludwik Fleck  (Dor-

drecht, 1986). 
Collini, Stefan,  Liberalism and Sociology: L.T.  Hobhouse and Political Argument in Enigand, 

1880-1914 (Cambridge, 1979). 
Connell, R.W., "Why is Classical Theory Classical?", American Journal  ofSociology  102 (1997), 

1511-1557. 
Craver, Earlene, "Gösta Bagge, the Rockefeller  Foundation, and empirical social science research in 

Sweden, 1924-1940", i The  Stockholm School ofEconomi.cs Revisited, red. Lars Jonung (Cambrid-
ge, 1991), 79-101. 

Crook, D.P., Benjamin Kidd:  Portrait of  a Social Darwinist (Cambridge, 1984). 

Dahlstedt, Sten & Liedman, Sven-Eric, Nationalismens  logik: Nationella  identiteter i England, 
Frankrike  och Tyskland  decennierna kring sekelskiftet  1900, Vitterhetsakademiens skriftserie  om 
Europa (Stockholm, 1996). 

Deleuze, Gilles, "The Rise of  the Social", i Jacques Donzelot, The  Policing of  Families:  Welfare  versus 
the State (1979), eng. övers. (London, 1980), ix-xvii. 

Desmond, Adrian & Moore, James, Darwin (London, 1992). 
Desrosiéres, Alain, "How to Make Things Which Hold Together: Social Science, Statistics and the 

State" i Discourses on Society: The  Shaping of  the Social Science Disciplines, red. Peter Wagner, 
Björn Wittrock & Richard Whitley, Sociology of  the Sciences. Yearbook 1991 (Dordrecht, Bos-
ton & London, 1990), 195-218. 

357 



Dolan, Brian P. (red.), Science Unbound:  Geography, Space & Discipline, Idéhistoriska skrifter  24 
(Umeå, 1998). 

Donzelot, Jacques, The  PolicingofFamilies:  Welfare  verstis the State (1979), eng. övers. (London, 1980). 
Douglas, Mary, "Institutions Cannot Have Minds of  Their Own", How Institutions Think  (Lon-

don, 1987), 9-19. 

Edling, Nils, Det fosterländska  hemmet: Egnahemspolitik,  småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 
1900 (Stockholm, 1996). 

—, "När folkhemmet  var liberalt", Tvärsnitt  (1998:4), 28-37. 
—, "Den organiserade kapitalismen", Häften  för  Kritiska  Studier (1991:4), 79-81. 
Edqvist, Sven-Gustaf,  Samhällets fiende:  En studie i Strindbergs anarkism till och med Tjänstekvin-

nans son (Stockholm, 1961). 
Ehnmark, Anders, Minnets hemlighet: En bok om Erik Gustaf  Geijer (Stockholm, 1999). 
Elcholm, Per Erik, "Kommentarer", i August Strindberg, Bland franska  bönder: Subjektiva reseskil-

dringar, August Strindbergs Samlade Verk 23 (Stockholm, 1982), 187-225. 
Ekström, Anders, "Siffror,  ord eller bilder?: Synpunkter på produktionen av statistik i mitten av 

1800-talet", Lychnos 1999,133-162. 
—•, Den tUställda  världen: Stockholmsutställningen  1897 och 1800-talets världsutställningar,  Nordiska 

museets Handlingar 119 (Stockholm, 1994). 
Elisson, Sven, Bilden av Max Weber:  En studie i samhällsvetenskapens sekularisering (Stockholm, 1982). 
Ellenius, Allan, Landskapsbilden: Ur  den europeiska naturkänslans historia, Vitterhetsakademiens 

skriftserie  om Europa (Stockholm, 1992). 
Elmquist, H. & Beckman, Ernst, "Arbetsstatistik", Nordisk  familjebok  1 (Stockholm, 1904), 

1361-1366. 
Elvander, Nils, Harald  Hjärne och konservatismen: Konservativ  idédebatt i Sverige 1865—1922 (Uppsa-

la & Stockholm, 1961). 
Engels, Friedrich, Familjens,  privategendomens och statens ursprung i anslutning till Lewis H. Mor-

gans forskningar,  4. uppl. (1892), sv. övers. (Göteborg, 1982). 
Enqvist, Per Olov, "Meteoritskärvan", i idem., Kartritarna  (Stockholm, 1993), 92-113. 
Eriksson, Björn, "Sociologins disciplinering: Försök till karaktäristik av ett forskningsområde", 

VEST(1990:2),  3-15. 
Eriksson, Eva, Den moderna stadens födelse:  Svensk arkitektur 1890-1920 (Stockholm, 1990). 
Eriksson, Gunnar, Kartläggarna:  Naturvetenskapens  tillväxt och tillämpningar i det industriella 

genombrottets Sverige 1870-1914, Acta Universitatis Umensis 15 (Umeå, 1978). 
Eriksson, Gunnar, "Den svenska romantiken", i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria (Upp-

sala, 1980), 201-217. 
Eriksson, Ingalill, "Den svenska sociologins dolda historia - fallet  Gustaf  Steffen",  Sociologisk Forsk-

ning(1994:3), 44-56. 
Ervik, Rune, "Tysk 'katetersosialisme' og sosialpolitisk intellektuelle: Noreg og Sverige i kompara-

tivt perspektiv", i Kunnskap,  risiko og sosialpolitikk: Institusjonelle  perspektiver på skandinavisk 
utvikling, red. Rune Ervik & Stein Kuhnle, Politikk og velferd  (Bergen, 1993), 243-274. 

Evans, Peter B., Rueschemeyer, Dietrich & Skocpol, Theda (red.), Bringing the State Back In (Cam-
bridge, 1985). 

Eyerman, Ron, "Modernitet och sociala rörelser", i Den sociologiska fantasin  - teorier om samhället, 
red. Ulla Bergryd (Stockholm, 1989), 357-375. 

Eyerman, Ron & Jamison, Andrew, "Varför  är svensk sociologi så amerikansk?", Tvärsnitt  (1992:4), 
34-45-

358 



Feilitzen, Urban von, Tjenare,  statare och torpare: En del statistiskt material till jordarbetarfrågans  lös-
ning, Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  i (Stockholm, 1890). 

—, Tjenare,  statare och torpare (fortsättning  från  N:o  1): En del statistiskt material till jordarbetarfrå-
gans lösning, Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  6 (Stockholm, 1891). 

—, Tjenare,  statare och torpare (fortsättning  från  N:o  6): En del statistiskt material till jordarbetarfrå-
gans lösning, Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  7 (Stockholm, 1892). 

Fjällbäck Holmgren, Karin, "Historik", i Centralförbundet  för  socialt arbete 1903—1928: Minnesskrift 
(Stockholm, 1928), 13-43. 

Fleck, Ludwik, "To look, to see, to know" (1947), i Cognition and Fact:  Materials  on Ludwik Fleck, 
red. Robert S. Cohen & Thomas Schnelle (Dordecht, 1988), 129-151. 

—, Uppkomsten  och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum  (1935), sv. övers. (Stockholm/Stehag, 
1997). 

Forsström, Axel, "Ellen Key och Urban von Feilitzen", Svensk Litteraturtidskrift  1 (1938), 15-40. 
—, Urban  von Feilitzen  - "Robinson"  (Göteborg, 1924). 
Foucault, Michel, Diskursens ordning: Installationsföreläsning  vid College de France  den 2 december 

19jo, Moderna franska  tänkare 15 (Stockholm/Stehag, 1993). 
—, The  Order of  Things:  An Archeology of  the Human Sciences (1966), eng. övers. (London, 1994). 
•—, Vansinnets  historia under den klassiska epoken (1972), sv. övers. (Lund, 1986). 
—, Vetandets  arkeolog. (1969), sv. övers, (s.l., 1972). 
—, Övervakning och straff:  Fängelsets  födelse  (1974), sv. övers. (Lund, 1986). 
Fox, Christopher, Porter, Roy & Woider, Robert (red.), Inventing Human Science: Eighteenth-centu-

ry Domains (Berkeley, 1995). 
Fredholm, J.H.G., Arbetarelagstiftningen  och Fabriksinspektionen  i utlandet, Skrifter  utgifna  af 

Lorénska stiftelsen  3 (Stockholm, 1890). 
Fridjonsdottir, Katrin (red.), Om svensk sociologi: Historia, problem och perspektiv (Stockholm, 

1987)-
—, "Social Science and the 'Swedish Model': Sociology at the Service of  the Welfare  State", i Dis-

courses on Society: The  Shaping of  the Social Science Disciplines, red. Peter Wagner, Björn Wittrock 
& Richard Whitley, Sociology of  the Sciences. Yearbook 1991 (Dordrecht, Boston & London, 
1991), 247-270. 

—, "Den svenska sociologin och dess samhälle", i Om svensk sociologi: Historia, problem och perspek-
tiv, red. Katrin Fridjonsdottir (Stockholm, 1987), 250-283. 

Frängsmyr, Tore, "Föreläsningar för  folket:  Om Arbetareinstitutet och folkbildningen",  Lychnos 
1991' 35-5°-

—, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år, Del II:  1809-2000 (Stockholm, 2000). 
Frängsmyr, Tore, Heilbron, J.L. & Rider, Robin E. (red.), The  Quantifying  Spirit in the Eighteenth 

Century (Berkeley, Los Angeles & Oxford,  1990). 
Furuland, Lars, "Den litterära publiken", i Den svenska litteraturen III:  De liberala genombrotten, 

1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 25-29. 
, Statarna i litteraturen: En studie i svensk diktning och samhällsdebatt: Från  Oxenstierna och Alm-
qvist till de första  arbetardiktarna  (Stockholm, 1962). 

Ganelius, Tord, "Mittag-Leffler,  Gösta", Svenskt Biografiskt  Lexikon 25 (Stockholm, 1987), 52-9—533-
Geclc, L.H. Adolph, "Ober das Eindringen des Wortes sozial' in die Deutsche Sprache", Soziale 

Weltix  (1962), 305-339. 
Geijer, Erik Gustaf,  Minnen (1834), nyutg. (Stockholm, 1990). 

, "Om vår tids inre samhällsförhållanden:  I synnerhet med avseende på fäderneslandet"  (1844), i 

359 



idem., Om vår tids inre samhällsförhållanden:  Historiska  skrifter  i urval och kommentar av Thorsten 
Nybom  (Stockholm, 1980), 41-188. 

—, Samlade skrifter:  Ny ökad upplaga ordnad i tidsföljd.  Genomsedd av John Landquist, Åttonde 
delen (Stockholm, 1928). 

Geijerstam, Gustaf  af,  Anteckningar om Arbetarförhållanden  i Stockholm,  Skrifter  utgifna  af  Loréns-
ka stiftelsen  9 (Stockholm, 1894). 

—, Anteckningar rörande arbetarnes ställning vid fyra  svenska grufvor,  Skrifter  utgifna  af  Lorénska 
stiftelsen  14 (Stockholm, 1897). 

—, Anteckningar rörande fabriksarbetarnes  ställning i Marks  härad, Skrifter  utgifna  af  Lorénska stif-
telsen 10 (Stockholm, 1894). 

—, Erik Grane: Uppsala-roman  (1885), 5. uppl. (Stockholm, 1909). 
—, "En kulturbrist: Några betraktelser", i 1885 Revy i Literära och sociala frågor  under medverkan af 

flere  författare  utgiften  af  Gustaf  af  Geijerstam (Stockholm, 1885), 183-198. 
Gieryn, Thomas E, "Boundary-work and the demarcation of  science from  non-science: Strains and 

interests in professional  ideologies of  scientists", American Sociological Review 48 (1983), 781-795. 
Giöbel-Lilja, Ingrid, Gustav Cassel: En livsskildring  (Stockholm, 1948). 
Goffman,  Erving, Jaget  och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik (1959), sv. övers. (Stock-

holm, 1995). 
Gordon, Scott, The  History and Philosophy of  Social Science (London & New York, 1997). 
Gorges, Irmela, "The social survey in Germany before  1933", i The  social survey in historical perspec-

tive 1890-1940, red. Martin Bulmer, Kevin Bales & Kathryn Kish Sldar (Cambridge, 1991), 
316-339. 

Gould, Peter & White, Rodney, Mental maps (1974), 2. ed. (London & New York, 1993). 
Graham, Loren, Lepenies, Wolf  & Weingart, Peter (red.), Functions  and Uses  of  Disciplinary Histo-

ries, Sociology of  the Sciences 7 (Dordrecht, Boston & London, 1983). 
Gramsci, Antonio, En kollektiv intellektuell  (Staffanstorp,  1967). 
Gullberg, Anders, Till  den svenska sociologins historia (Stockholm, 1972). 
Gullstrand, Allvar, Axel Key:  Minnesteckning,  K. Svenska Vetenskapsakademiens Levnadsteckn. 6 

(Stockholm 1926). 
Gustafsson,  Madeleine, "Fredrika Bremers väg till vardagslivet", i Den svenska litteraturen III:  De 

liberala genombrotten, 1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 70-72. 
Gustafsson,  Torbjörn, Själens biologi: Medicinen, kulturen och naturens ordning 1850—1920 (Stock-

holm/Stehag, 1996). 
Gårdlund, Torsten, Knut  Wicksell:  Rebell i det nya riket (Stockholm, 1956) 

Habermas, Jiirgen, Borgerlig offentlighet:  Kategorierna  "privat"  och "offentligt"  i det moderna samhäl-
let (1962), sv. övers. (Lund, 1984). 

Haettner Aurelius, Eva, "Vänner i verldigheten: Geijer och Fredrika Bremer", Ord&Bild  (1997:3-4), 
96-101. 

Hall, Tord, "Kovalevsky, Sonja", Svenskt Biografiskt  Lexikon 21 (Stockholm, 1977), 498-501. 
Hammar, Inger, Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvin-

nans kallelse (Stockholm, 1999). 
—, "Den problematiska offentligheten:  Filantropi, kvinnokall och emancipation", Scandia: Tid-

skrift:  för  historisk forskning  62 (1996), 269-329. 
Hansen, Lars, "Erik Gustaf  Geijer: Akademiker och samhällstänkare i brytningstid", Sociologisk 

forskning  (1997:2-3), 49-74. 
Hansen, Lars et al. (red.), Sociologi i tiden: Bakgrund, utveckling, framtid  (Göteborg, 1997). 

360 



Hansson, Finn & Aagaard Nielsen, Kurt (red.), Dansk sociologis historie: Et politiseret fag  gennem 
brud og kontinuitet (Kobenhavn, 1996). 

Harding, Sandra, "Introduction: Is there a Feminist Method?", i Feminism  andMethodology:  Social 
Science Issues, red. Sandra Harding (Bloomington & Indianapolis, 1987), 1-14. 

Hatch, Robert A., "Peiresc as Correspondent: The Republic of  Letters and the Geography of  Ide-
as", i Science Unbotmd:  Geography, Space & Discipline, red. Brian P. Dolan, Idéhistoriska skrifter 
24 (Umeå, 1998), 19-58. 

Hebbe, Brita, Wendela:  En modern 1800-talskvinna (1974), 4. uppl. (Stockholm, 1997). 
Hedin, Marika, "I det allmännas tjänst: Vetenskapen och socialpolitiken", i Teknikens  landskap: En 

teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist, red. Marika Hedin & Ulf  Larsson (Stockholm, 
1998), 159-178. 

Hedin, Marika & Tydén, Mattias, "Inledning: Sociala kategoriseringar - historikerns och histori-
ens", Historisk  tidskrift  (1998:4), 485-495. 

Heilbron, Johan, Magnusson, Lars & Wittrock, Björn (red.), The  Rise of  the Social Sciences and the 
Formation  ofModernity:  Conceptual Change in Context, 1750-1850, Sociology of  the Sciences Year-
book 1996, vol. XX (Dordrecht, Boston & London, 1998). 

Hejl, Peter M., "The Importance of  the Concepts of  'Organicism' and 'Evolution' in Emile Durk-
heims Division of  Social Labor and the Influence  of  Herbert Spencer", i Biology as Society, Socie-
ty as Biology: Metaphors,  red. Sabine Maasen, Everett Mendelsohn & Peter Weingart (Dordrecht, 
Boston & London, 1995), 155-191. 

Henriksson, Rolf,  The  Political Economy Club and the Institutional Base of  the Stockholm School 
1917-1951, Research Papers in Economics 1988:3 WE (Stockholm, 1988). 

—, "The Political Economy Club and the Stockholm School 1917-1951", i The  Stockholm School of 
Economics Revisited, red. Lars Jonung (Cambridge, 1991), 41-74-

Hess, David J., Science Studies: An Advanced Introduction  (New York & London, 1997). 
Hessler, Carl Arvid, "Mina lärofäder:  Att lära känna samhället", Statsvetenskaplig Tidskrift  1982, 

149-153. 
Hilgartner, Stephen & Bosk, Charles L„ "The Rise and Fall of  Social Problems: A Public Arenas 

Model", American Journal  of  Sociology 94 (1988), 53-78. 
Hirdman, Yvonne, Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhemspolitik  (Stockholm, 1989). 
—-, "Genussystemet - reflexioner  kring kvinnors sociala underordning", Kvinnovetenskaplig  tid-

skrift  (1988:3), 49-61. 
—, Magfrågan:  Mat som mål och medel, Stockholm 1870-1920 (Stockholm, 1983). 
—, "Makt och kön", i Maktbegreppet,  red. Olof  Petersson, (Stockholm, 1987), 188-205. 
—, Den socialistiska hemmafrun  och andra kvinnohistorier (Stockholm, 1992). 
History of  the Human Sciences 10 (1997): Temanummer "Who speaks?". 
Hobshawm, Eric ]., "The Fabians Reconsidered", i idem., LabouringMen: Studies in the History of 

Labour (London, 1968), 250-271. 
—, Nationer  och nationalism (1990), sv. övers. (Stockholm, 1998). 
Holm, Nils F„ "Hamilton, Hugo Erik Gustaf",  Svenskt Biografiskt  Lexikon 18 (Stockholm, 

1969-71), 119-123. 
Hultgren, E.O. & Landergren, Ernst, "Untersuchung ueber die Ernährung bei frei  gewählter 

Kost", Hygiea: Festband  med anledning af  tidskriftens  femtioåriga  tillvaro, N:r n. (Stockholm, 
1889), i-57-

—, Untersuchung  iiber die Ernährung schwedischer Arbeiter bei frei  gewählter Kost,  Skrifter  utgifna  af 
Lorénska stiftelsen  4 (Stockholm, 1891). 

Huss, G., "Kommerskollegii avdelning för  arbetsstatistik", i Social handbok på uppdrag av Central-

361 



förbundet  för  socialt arbete under medverkan av flera  författare,  red. G.H. von Koch (Stockholm, 
1908), 295-300. 

"Hållning", Svenska Akademiens ordbok över svenska språket 12 (Lund, 1933), 1794-1797. 
Hägerstrand, Torsten, Tingens  vidd och tingens ordning, red. Gösta Carlestam & Barbro Sollbe 

(Stockholm, 1991). 
Höglund, Gunhild, Stridbar kvinna: Några  blad ur Anna Visborgs  liv och svensk kvinnorörelse 

(Stockholm, 1951). 
Hölcke, Olov, "Leffler,  Johan Anders", Svenskt Biografiskt  Lexikon 22 (Stockholm, 1979), 428-431. 

Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer: Forskning  och problem kring ett sprängfyllt  tom-
rum, eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer  mellan två samhällsformationer  c:a 
1800-1870, Studia Historica Upsaliensia 139 (Uppsala, 1985). 

Johannesson, Eric, "Massorna i samhällets förstuga:  Om den liberala bildningsrörelsen vid 1800-
talets mitt", Fataburen  1982, 71-90. 

Johannisson, Karin, "Humaniora, humanism, historia: Installationsföreläsning  den 7 november 
1997", Lychnos 1998, 177-186. 

—, Det mätbara samhället: Statistik och samhälbdröm i 1700-talets Europa (Stockholm, 1988). 
—, Den mörka kontinenten: Kvinnan,  medicinen och fin-de-siicle  (Stockholm, 1994). 
—, "Politisk anatomi", i idem., Kroppens  tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stock-

holm, 1997), 221-257. 
Johnsson, Melker, En åttitalist: Gustaf  af  Geijerstam 1858-1895 (Göteborg, 1934). 
Jones, Greta, Social Darwinism and English Thought:  The  Interaction between Biological and Social 

Theory  (Sussex & New Jersey, 1980). 
Jones, Robert A., "Presentism, anachronism and continuity in the history of  sociology: A reply to 

Seidman", Histoiy of  Sociology 6 (1985), 153-160. 
Jones, Robert Alun & Kuklick, Henrika (red.), Current Perspectives on the History of  the Social Sci-

ences, Knowledge and Society: Studies in the Sociology of  Culture Past and Present: A Research 
Annual, Vol. 4 (Greenwich, CT, & London, 1983). 

Jonsson, Inge, Idéer  och teorier om ordens konst: Från  Platon till strukturalismen (Stockholm, 1989). 
Jonsson, Kjell, "Frihet eller determinism: Principiella problem i den idéhistoriska biografins  genre", 

i Att skriva människan: Essäer om biografin  som livshistoria och vetenskaplig genre, red. Ronny 
Ambjörnsson, Per Ringby & Sune Åkerman (Stockholm, 1997), 87-102. 

Jonung, Lars (red.), The  Stockholm School of  Economics Revisited (Cambridge, 1991). 
Joyce, Patrick, Democratic subjects: The  selfand  the social in nineteenth-century England  (Cambridge, 

1994)-
—, "The end of  social history?", Social History  20 (1995), 73-91. 

Kanger, Thomas, "Vipeholms riksanstalt/ del 1: 'Svårskötta idioter' fick  svälta ihjäl", Dagens Nyhe-
ter 1999-02-20, A6. 

—, "Vipeholms riksanstalt/ del 2: Människor blev försöksdjur",  Dagens Nyheter  1999-02-21, A5. 
Karlsson, Sten O., Arbetarfamiljen  och Det nya hemmet: Om bostadshygienism och klasskultur i 

mellankrigstidens Göteborg, Linköping studies in arts and science 87 (Stockholm/Stehag, 
1993)-

—, Fabianska  sälbkapet: En studie i den sociala ingenjörskonstens idéhistoria, Tema T arbetsnotat 139 
(Linköping, 1995). 

Kent, Raymond A., A History ofBritish  Empirical Sociology (Aldershot, 1981). 
"Key, Axel", Nationalencyklopedin  10 (Höganäs, 1993), 583. 

362 



Key, Ellen, Moralens utveckling: Fri  bearbetning efter  Ch. Letourneau: "Uévolution  de la morale", Stu-
dentföreningen  Verdandis Småskriftsserie  35 (1891), 3. utökade uppl. (Stockholm, 1911). 

Key-Åberg, Karl, Arbetsstatistisk studie öfver  Glasindustrien i Sverige, Skrifter  utgifna  af  Lorénska 
stiftelsen  17 (Stockholm, 1899). 

—, "Genmäle", Ekonomisk  tidskrift  2 (1900), 59-68. 
—, Inom Textilindustrien  i Norrköping  sysselsatta arbetares lönevilkor och bostadsförhållanden:  Statis-

tisk undersökning, Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  12 (Stockholm, 1896). 
Kilander, Svenbjörn, Den nya staten och den gamla: En studie i ideologisk förändring,  Studia Histori-

ca Upsaliensia 164 (Stockholm & Uppsala, 1991). 
—, "Det nya Sverige och det gamla", i Motströms: Kritiken  av det moderna, red. Staffan  Källström 

& Erland Sellberg (Stockholm, 1991), 269-290. 
Kjellén, Alf,  Sociala idéer och motiv hos svenska författare  under 1830- och 1840-talen: Första  delen till 

omkring 1844 (Stockholm, 1937). 
Knutsson, Ulrika, "Lösryckt skvaller från  Uppsala: Om professor  Geijers mellanhavanden med 

Malla Silfverstolpe",  Ord&Bild  (1997:3-4), 79-85. 
Koblitz, Ann Hibner, A Convergence ofLives:  Sophia Kovalevskaia:  Scientist, Writer,  Revolutionary 

(Boston, Basel & Stuttgart, 1983). 
Kommerskollegiikommitténs betänkande, "Socialstyrelsen" (1911), Bihang till riksdagens protokoll 

vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1912, andra samlingen, avd. 2, band 6. 
Koselleck, Reinhart, "Begriffsgeschichte  und Sozialgeschichte", i Historische Semantik und Begriffs-

geschichte, red. Reinhart Koselleck, Sprache und Geschichte (Stuttgart, 1979), 19-36. 
—, "Begriffsgeschichte  and Social History", i idem., Futures  Post: On the Semantics of  Historical 

Time  (1979), eng. övers. (Cambridge, MA., & London, 1985), 73-91. 
Kovalevsky, Maxime, Tableau  des origines et de l'évolution de la Famille  et de la Propriété,  Skrifter 

utgifna  af  Lorénska stiftelsen  2 (Stockholm, 1890). 
Krogh, Thomas, Frankfiirtskolan:  En introduktion (Göteborg, 1993). 

Lagergren, Fredrika, På andra sidan Välfärdsstaten:  En studie i politiska idéers betydelse (Stock-
holm/Stehag, 1999). 

Lagercrantz, Olof,  August Strindberg  (Stockholm, 1982). 
Lagerström, Mona, Dramatisk teknik och könsideologi: Anne Charlotte Lefflers  tidiga kärleks- och 

äktenskapsdramatik  (Göteborg, 1999). 
Ländes, Joan B., Women  and the Public Sphere in the Age of  the French  Revolution (Ithaca, 1988). 
Lange, Friedrich Albert, Die Arbeiterfrage:  Ihre Bedeutung fiir  Gegenwart und Ztikunft  (1865), 4. 

uppl. (Winterthur, 1879). 
Larsmo, Ola, "Erik Gustaf  Geijers skrämmande lycka - samtal med en stengäst", Ord&Bild 

(1997:3-4), 46-61. 
Larsson, Jan, Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet,  identiteten och den gemensamma framtiden  (Stock-

holm, 1994). 
Larsson, Ulf,  "Socialingenjören: Hjalmar Cederström och kampen mot sjukdom och fattigdom"  i 

Vetenskapsbärarna:  Naturvetenskapen  i det svenska samhället, 1880-1950, red. Sven Widmalm 
(Hedemora, 1999), 273-317. 

Latour, Bruno, "For David Bloor... and Beyond: A Reply to David Bloor s 'Anti-Latour'", Studies 
in History and Philosophy of  Science 30 (1999), 113-130. 

—, Science in Action: How to Follow  Scientists and Engineers Through  Society (Cambridge, MA., 
1987). 

Leffler,  Anne Charlotte (Edgren-), Hur man gör godt: Skådespel  i fyra  akter (Stockholm, 1885). 

363 



—, En självbiografi  grundad, på dagböcker och brev, red. Jane Gernandt-Claine & Ingeborg Essen 
(Stockholm, 1922). 

—"Sophie Kowalevski", Ny  Illustrerad  Tidning  1884-08-09, 269-270. 
—, "Ur Lassalles enskilda lif",  Ny  Illustrerad  Tidning  1880-01-17,19-2.2, och 1880-01-24, 2-7-31-
—, "Viktor Lorén", Aftonbladet  1885-12-10. 
Leffler,  Anne Charlotte (Edgren-) [& Kovalevsky, Sonja], Kampen  för  lyckan: Två  parallelldramer 

(Stockholm, 1887). 
Leffler,  Johan, Grundlinier till nationalekonomiken eller läran om folkens  allmänna hushållning 

(Stockholm, 1881). 
—, "K. Key-Åberg. Arbetsstatistisk studie öfver  glasindustrien i Sverige" (anmälan), Ekonomisk  tid-

skrift  1 (1899), 582-593. 
—, "Några ord i en vigtig fråga",  Ny  Illustrerad  Tidning  1881-12-10, 488. 
—, Om olika löneformer  med särskilt afieendepå  s.k. vinstandelssystem, Skrifter  utgifna  af  Lorénska 

stiftelsen  8:1-2 (Stockholm, 1893). 
—, "Roscher, Wilhelm ", Nordisk  familjebok  13 (Stockholm, 1896), 1416-1417. 
—, "Socialpolitik", Nordisk  familjebok  14 (Stockholm, 1890), 1533-1534. 
—, "Sociologi", Nordisk  familjebok  14 (Stockholm, 1890), 1537-1538. 
—, "Svar å Genmäle", Ekonomisk  tidskrift  2 (1900), 112. 
—, "Viktor Rydberg och Benjamin Kidd om den sociala utvecklingen och den hvita rasens fram-

tid", Nationalekonomiska  Föreningens  Förhandlingar  under senare halfåret  1895 (Stockholm, 1896), 
32-47. 

—, "Våra jordbruksarbetare med särskildt afseende  på den amerikanska konkurrensen", National-
ekonomiska Föreningens  Förhandlingar  1887 (Stockholm, 1888), 49-62. 

—•, "Wagner, Adolf",  Nordisk  familjebok  17 (Stockholm, 1898), 60-62. 
—, Undersökning  av bagerierna i Sverige på uppdrag afKongl.  kommerskollegium och under dess öfver-

inseende verkställd,  Arbetsstatistik I. (Stockholm, 1899). 
—, Zur Kenntnis  von den Lebens- und Lohnverhältnissen industrieller Arbeiterinnen in Stockholm, 

Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  15 (Stockholm, 1897). 
Leffler,  Yvonne (red.), Bakom maskerna: Det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare  (Karl-

stad, 1997). 
Lengermann, Patricia Madoo, Definitions  of  Sociology: A Historical  Approach (Columbus, OH., 

1974)-
Lengermann, Patricia Madoo & Niebrugge-Brantley, Jill, The  Women  Founders:  Sociology and Social 

Theory,  1830-1930: A Text  Reader (Boston & London, 1998). 
Lepenies, Wolf,  Between Literature and Science: the Rise of  Sociology (1985), eng. övers. (Cambridge, 

1988). 
Lepenies, Wolf  & Weingart, Peter, "Introduction", i Functions  and Uses  of  Disciplinary Histories, 

red. Loren Graham, Wolf  Lepenies & Peter Weingart, Sociology of  the Sciences 7 (Dordrecht, 
Boston & London, 1983), ix-xx. 

Liedman, Sven-Eric, "Civil Servarns close to the People: Swedish University Intellectuals and Soci-
ety at the turn of  the Century", History ofEuropean  Ideas  8 (1987), 155-166. 

—, Mellan det triviala och det outsägliga: Blad ur humanioras och samhällsvetenskapernas historia 
(Göteborg, 1998). 

—, Motsatsernas spel: Friedrich  Engels'filosofi  och 1800-talets vetenskap (1977), 2. rev. uppl. (Lund, 
1983). 

Lilienfeld,  Paul von, Gedanken iiber die Socialwissenscha.fi der Zukunft,  5 vol. (Mitau, 1873-81). 
Lilliestam, Åke, Gustaf  Steffen,  samhällsteoretiker och idépolitiker  (Göteborg, 1960). 

364 



Lindberg, Bo & Nilsson, Ingemar, Göteborgs universitets historia, 2 vol. (Göteborg, 1996). 
Lindeberg, Sven-Ola, CSA och Arbetslöshetspolitiken (Stockholm, 1983). 
Linder, Gurli Sällskapsliv  i Stockholm under 1880- och 1890-talen: Några  minnesbilder (Stockholm, 

1918). 
Lindner, Rolf,  The  Reportage of  Urban  Culture: Robert Park and the Chicago School, Ideas in context 

43 (Cambridge, New York & Melbourne, 1996). 
Livingstone, David N., "The spaces of  knowledge: Contributions towards a historical geography of 

science", Environment andPlanningD: Society andSpace 13 (1995), 5—34. 
"Lorén, Viktor", Svenska män och kvinnor 5 (Stockholm, 1949), 73. 
Lorénska biblioteket: Katalog,  afilutadden  3/ maj 1891 (Stockholm, 1891). 
"Lorénska fonden",  Svensk uppslagsbok 18 (Malmö 1951), 622. 
"Lorénska fonden  för  befrämjande  af  socialvetenskaper", Nordisk  Familjebok  20, Supplement II 

(Stockholm, 1899), 1531. 
"Lorénska fonden  för  befrämjande  af  socialvetenskaper", Nordisk  Familjebok  16 (Stockholm, 1912), 

IIIO. 
Lundquist, Lennart, Fattigvårdsfolket:  Ett nätverk i den sociala frågan  1900-1920, Lund political stu-

dies 97 (Lund, 1997). 
Lundström, Gösta, "Leffler,  Anna Charlotta (Anne Charlotte) Gustava", Svenskt Biografiskt  Lexi-

kon 22 (Stockholm, 1979), 434-439-
Lönnroth, Johan, Minervas uggla: Om ekonomerna som maktens predikanter (Stockholm, 1985). 
Lönnroth, Lars, "Geijerarvet", i Geijer-jubileet i Uppsala  1983: Föreläsningar  hållna vid symposium 12 

och 13 januari 1983, Acta universitatis upsaliensis G45 (Uppsala, 1983), 129-144. 
—, "Lärdomsstadens ljus - Geijer och den akademiska offentligheten",  i Den svenska litteraturen 

III:  De liberala genombrotten, 1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 
35-52. 
, "Vardagsromanen - en kvinnogenre", i Den svenska litteraturen III:  De liberala genombrotten, 
1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 67-70. 

Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm, 1997). 
Magnusson, Thomas, "Poor - Unemployed - Worker: A Study of  Key-Concepts in the Debate on 

the Social Problem in Sweden", i Language and the Construction ofClass  Identities:  Report from  the 
Disco II  Conference  1989 on Continuity and Discontinuity in the Democratisation Process, red. Bo 
Stråth, ConDis Project No 3 (Gothenburg, 1990), 187-222. 

Manns, Ulla, Den sanna frigörelsen:  Fredrika-Bremer-förbundet  1884-1921 (Stockholm/Stehag, 
1997). 

Mansén, Elisabeth, Konsten  att förgylla  vardagen: Thekla  Knös  och romantikens Uppsala  (Nora, 
1993). 

Mazlish, Bruce, A New Science: The  Breakdown of  Connections and the Birth ofSociology  (New York 
& Oxford,  1989). 

—, The  Uncertain  Sciences (New Haven & London, 1998). 
McDean, Harry C., "Professionalism  in the rural social sciences, 1896-1919", Agricultural History 

(1984)- 373-392-
Melberg, Arne, "Bildning, prövning", i Den svenska litterattiren III:  De liberala genombrotten, 

1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 84-88. 
—, "Den melodramatiska berättelsen", i Den svenska litteraturen III:  De liberala genombrotten, 

1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 61-70. 
Meurling, Per, Geijer och Marx: Studier i Erik Gustaf  Geijers sociala filosofi  (Stockholm, 1983). 

365 



Mithander, Conny, Den dubbla kritiken: Carlyle och Engels om 1840-talets Manchester,  Gothenburg 
studies in the history of  science and ideas 8 (Göteborg, 1989). 

Myrdal, Gunnar, "Gustav Cassel: Porträtt till hundraårsminnet av hans födelse",  Svenska Dagbladet 
1966-10-20. 

Månsson, Per, Karl  Marx: En introduktion (Göteborg, 1993). 

Nationalekonomiska  Föreningen  1877-1927:  Minnesskrift  (Stockholm, 1927). 
Nilsson, Bo G., Folkhemmets  arbetarminnen: En lindersökning av de historiska och diskursiva villko-

ren för  svenska arbetares levnadsskildringar,  Nordiska museets Handlingar 121 (Stockholm, 
1996). 

Nilsson, Ingemar, "Einar Tegen och tidig svensk sociologi", i Universitet  och samhälle: Om forsk-
ningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll, red. Thorsten Nybom (Stockholm, 1989), 58-71. 

—, Själen i laboratoriet: Vetenskapsideal  och människosyn i den experimentella psykologins framväxt 
(Lund, 1978). 

Nilsson, Jan Olof,  Alva Myrdal:  En virvel i den moderna strömmen (Stockholm, 1994). 
Nolin, Bertil, "Det moderna genombrottet ca 1870-1900", i Den svenska litteraturen III:  De liberala 

genombrotten, 1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 178-199. 
— (red.), Kidturradikalismen:  Det moderna genombrottets andra fas  (Stockholm/Stehag, 1993). 
Nordberg, Karin, Folkhemmets  röst: Radion som folkbildare  1925-1950 (Stockholm/Stehag, 1998). 
Nordenstam, Tore, Från  konst till vetenskap (Stockholm, 1994). 
Nordmark, Dag, Det förenande  samtalet: Om norrländsk lokalpress och den borgerliga offentlighetens 

etablering under 1800-talets första  hälft  (Stockholm, 1989). 
Nowotny, Helga, "Knowledge for  Certainty: Poverty, "Welfare  Institutions and the Institutionaliza-

tion of  Social Science", i Discourses on Society: The  Shaping of  the Social Science Disciplines, red. 
Peter Wagner, Björn Wittrock & Richard Whitley, Sociology of  the Sciences. Yearbook 1991 
(Dordrecht, Boston & London, 1991), 23-41. 

Nybom, Thorsten, Kunskap,  politik, samhälle: Essäer om kunskapssyn, universitet och forskningspolitik 
1900-2000 (Hargshamn, 1997). 

— (red.), Erik Gustaf  Geijer, Om vår tids inre samhällsförhållanden  (Stockholm, 1980). 

Oberschall, Anthony, Empirical social research in Germany 1848-1914 (Paris & The Hague, 1965). 
— (red.), Establishment of  Empirical Sociology: Studies in Contimdty, Discontinuity and Institutiona-

lization (New York, 1972). 
Odelberg, Wilhelm, "En fond  som aldrig kan åldras":  Stiftelsen  Lars Hiertas Minne. En återblick 

1878-1978, Stockholm Papers in History and Philosophy ofTechnology  (Stockholm, 1981). 
Oden, Birgitta, "En historiker om Geijerstams 'Anteckningar om arbetarförhållanden  i Stock-

holm'", i Gustaf  af  Geijerstam, Anteckningar om Arbetarförhållanden  i Stockholm: Med kommen-
tarer av Edmund Dahlström, Folke  Isaksson,  Joachim Israel,  Birgitta Odén (Lund, 1973), 113-126. 

Ohlander, Ann-Sofie,  "Kvinnliga äventyrare?: De första  levinnorna vid universiteten", Tvärsnitt 
(1994:3-4), 43-51. 

Ohlin, Bertil, "Cassel, Gustav", Svenskt Biografiskt  Lexikon 7 (Stockholm, 1927), 652-656. 
—, "Davidson, David", Svenskt Biografiskt  Lexikon 10 (Stockholm, 1931), 332-338. 
Olausson, Lennart, "Social and Historical Studies of  the Humanities: Some Reflections  from  a 

Historians Point of  View", i Margareta Hallberg, Bengt Molander & Lennart Olausson, Reflec-
tions on Humanities Studies, Humanities Studies Series (Göteborg, 1998), 73-116. 

Olofsson,  Jonas, Arbetslöshetsfrågan  i historisk belysning: En diskussion om arbetslöshet och social poli-
tik i Sverige 1830-1920, Lund Studies in Economic History 6 (Lund, 1996). 

366 



Olsson, Björn, Att torgföra  vetenskap: Det vetenskapliga föredragets  och populärföreläsningens  teori, 
praktik och kultur, Svensk sakprosa 24 (Lund, 1998). 

—, Den bildade borgaren: Bildningssträvan och folkbildning  i en norrländsk småstad, Kungl. Slcytte-
anska samfundets  handlingar 43 (Stockholm, 1994). 

Olsson (Hort), Sven E., "Före Bengt Westerberg: Adolf  Hedin och det nyliberala ursprunget till 
den socialliberala välfärdspolitiken  i Sverige", Arkiv för  studier i arbetarrörelsens historia (1993), 
1-28. 

—, Social Policy and Welfare  State in Sweden (1990), 2. utvidgade uppl. (Lund, 1993). 
Ophir, Adi & Shapin, Steven, "The Place of  Knowledge: A Methodological Survey", Science in 

Context 4 (1991), 3-21. 
Ord&Bild  (1997:3-4): Temanummer "Erik Gustaf  Geijer". 
Osborne, Thomas & Rose, Nikolas, "In the name of  society, or three theses on the history of  social 

thought", History of  the Hinnan Sciences 10 (1997), 87-104. 

Palmblad, Eva, Medicinen som samhälblära (Göteborg, 1990). 
Pankoke, Eckart, Sociale Beu/egung - Sociale Frage  - Sociale Politik: Grundfragen  der deutschen "Social-

wissenschafi"  im ip. Jahrhundert,  Industrielle Welt 12 (Stuttgart, 1970). 
—, "Soziologie, Gesellschaftswissenschaften",  i Geschichtliche Grundbegriffe:  Historisches Lexikon 

zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, red. Otto von Brunner, Werner Conze & Reinhart 
Koselleck (Stuttgart, 1984), V, 997-1032. 

Pease, Edward R., The  History of  the Fabian  Society (London, 1916). 
Pels, Dick, "The Proletarian as stranger", History of  the Human Sciences 11 (1998), 49~72-
Persson, Birgit, "Anna Söderberg: Ellen Keys andliga barn", i Historier från  Frescati:  En vänbok till 

Kerstin  Israelsson,  red. Per Thullberg, Jarl Torbacke & Klas Åmark, Meddelanden från  Historiska 
institutionen vid Stockholms universitet 3 (Stockholm, 1995), 128-147. 

Persson, Mats, "Politiken och den sociala frågan  (1830-1914)", i Gyllene äpplen: Svensk idéhistorisk 
läsebok, red. Gunnar Broberg (Stockholm, 1995), II, 1169-1178. 

Petersson, Birgit, "Debatten om 'den sociala frågan"',  i Kontroll  och kontrollerade:  Formell  och infor-
mell kontroll i ett historiskt perspektiv, red. Jan Sundin, Forskningsraporter från  Historiska institu-
tionen vid Umeå universitet 1 (Umeå, 1982), 87-136. 
, "Den farliga  underklassen":  Studier i fattigdom  och brottslighet i iSoo-talets Sverige, Acta Universi-
tatis Umensis 53 (Stockholm, 1983). 

Pitkin, Hanna Fenichel, The  attack of  the blob: Hannah Arendt's concept of  the social (Chicago & 
London, 1998). 

Platt, Jennifer,  A history of  sociological research methods in America, ip20-ip6a, Ideas in context 
(Cambridge, 1996). 

—, "The United States Reception of  Durkheims The  Rules of  Sociological Method',  Sociological Per-
spectives 38 (1995), 77-105. 

Plessen, Marie-Louise, Die Wirksamheit  des Vereins  fiir  Socialpolitik von iS/2-i8po: Studien zum Kat-
heder- und Staatssozialismus, Beiträge zur Geschichte der Sozialwissenschaften  3 (Berlin, 1975). 

Popper, Karl R., Det öppna samhället och dess fiender  (1945). sv. övers. (Lund, 1980). 
Porter, Theodore M., The  Rise ofStatistical  Thinking  1820-ipoo (Princeton, 1986). 
Pugh, Patricia, Educate, Agitate, Organize: 100 Yeras  of  Fabian  Socialism (London & New York, 1984). 
Pålsson Syll, Lars, De ekonomiska teoriernas historia (1998), 2. uppl. (Lund, 1999). 
Qvarsell, Roger, Skall  jag taga vara på min broder?: Tolv  artiklar om vårdens, omsorgens och det socia-

la arbetets historia, Idéhistoriska skrifter  15 (Umeå, 1993). 

367 



—, "Den svåra vetenskapen: Om försök  och misslyckanden i human- och samhällsvetenskapernas 
historia", Thule  (1993), 69-79. 

—, Vårdens  idéhistoria (Stockholm, 1991). 
—, "Välgörenhet, filantropi  och frivilligt  socialt arbete - en historisk översikt", i SOU 1993:82 Fri-

villigt socialt arbete: Kartläggning  och kunskapsöversikt,  217-241. 
Qvarsell, Roger & Eriksson, Bengt Erik (red.), Samhällets linneaner: Kartläggning  och förståelse  i 

samhällsvetenskapernas historia (Stockholm, 2000). 
Qvarsell, Roger et al., I framtidens  tjänst: Ur  folkhemmets  idéhistoria (Malmö, 1986). 

Randver, Gunnel Weidel, Sonja Kovalevsky:  En levnadsteckning (Södertälje, 1981). 
Reill, Peter Hanns, "The Construction of  the Social Sciences in Late Eighteenth and Early Nine-

teenth Century Germany", i The  Rise of  the Social Sciences and the Formation  ofModernity:  Con-
ceptual Change in Context, 1/50-1850, red. Johan Heilbron, Lars Magnusson & Björn Wittrock, 
Sociology of  the Sciences Yearbook 1996 (Dordrecht, Boston & London, 1998), 107-140. 

Reiss Jr, Albert J., "The Field", i International  Encyclopedia of  the Social Sciences, red. D.L. Sills 
(New York, 1968), 1-23. 

Reulecke, Jiirgen, "Die Anfänge  der organisierten Sozialreform  in Deutschland", i "Weder  Kommu-
nismus noch Kapitalismus":  Biirgerliche Sozialreform  in Deutschland vom Vormärz  bis zur Ära Ade-
nauer, red. Rudiger von Bruch (Miinchen, 1985), 21-59. 

Ringer, Fritz K., The  Decline of  the German Mandarines:  The  German Academic Community, 
1890-1933 (Cambridge, 1969). 

Rosenberg, Charles E., "Toward an ecology of  knowledge: On discipline, context, and history", i 
The  organization of  knowledge in modern America, 1860-1920, red. Alexandra Oleson & John Voss 
(Baltimore & London, 1979), 440-455. 

Rosengren, Cecilia, Tidevarvets  bättre genius: Föreställningar  om offentlighet  och publicitet i Karl 
Johanstidens  Sverige (Stockholm/Stehag, 1999). 

Rothstein, Bo, Den korporativa staten: Intresseorganisationer  och statsförvaltning  i svensk politik 
(Stockholm, 1992). 

Rueschemeyer, Dietrich & Van Rossem, Ronan, "The Verein fur  Sozialpolitik and the Fabian Soci-
ety: A Study in the Sociology of  Policy-Relevant Knowledge", i States, Social Knowledge  and the 
Origins of  Modern Social Policies, red. Dietrich Rueschemeyer &Theda Skocpol (Princeton, N.J., 
& New York, 1996), 117-162. 

Rueschemeyer, Dietrich & Skocpol, Theda (red.), States, Social Knowledge  and the Origins of 
Modern Social Policies (Princeton, N.J., & New York, 1996). 

Runcis, Maija, Steriliseringar i folkhemmet  (Stockholm, 1998). 
Räftegård,  Börje, "Sophie von Knorring", i Den svenska litteraturen III:  De liberala genombrotten, 

1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 78-81. 
—, "Pennskaftet  Wendela Hebbe", i Den svenska litteraturen III:  De liberala genombrotten, 

1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 22-23. 
Rönnholm, Tord, Kunskapens  kvinnor: Sekelskiftets  studentskor i mötet med den manliga universitets-

världen, Forskningsrapporter från  Institutionen för  historiska studier vid Umeå universitet 12 
(Umeå, 1999). 

Sandelin, Bo (red.), The  History of  Swedish Economic Thought,  Routledge history of  economic 
thought series (London, 1991). 

Sanner, Inga, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under 1800-talet (Stockholm, 
1995)-

368 



Schäffle,  Albert E.Fr., Bau und Leben des Socialen Korpers:  Encyclopädischer Entwurf  einer realen 
Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft  mit besonderer Riicksicht auf  die 
Volkswirtschaft  als socialen Stoffrvechsel,  4 vol. (Tubingen, 1875—78). 

Scott, Joan Wallach, "A Statistical Representation of  Work: La Statistique de l'industrie  a Paris, 
1847-1848",  i idem., Gender and the politics of  history, Gender and culture (New York, 1988), 
113-138. 

Segerstedt, Torgny, "Svensk sociologi förr  och nu", i Om svensk sociologi: Historia, problem och per-
spektiv, red. Katrin Fridjonsdottir (Stockholm, 1987), 11-20. 

Seidman, Steven, "Classics and contemporaries: The history and systematics of  sociology revisi-
ted", History ofSociology  6 (1985), 121-136. 

Shapin, Steven, "Discipline and Bounding: The History and Sociology of  Science as Seen Through 
the Externalism-Internalism Debate", History of  Science 30 (1992), 333-369. 

—, "Science and the public", i Companion to the history of  modern science, red. Robert C. Olby, 
Geoffrey  N. Cantor, John R.R. Christie & Martin J.S. Hodge (London, 1990), 990-1007. 

—, The  Scientific  Revolutiort (Chicago & London, 1998). 
—-, A Social History ofTruth:  Civility and Science in Seventeenth-Century  England  (Chicago & Lon-

don, 1994). 
Shaw, G. Bernard, The  Fabian  Society: Its Early History,  Fabian Tract 41 (1892), nyutg. (London, 

1984). 
Silverberg, Helene (red.), Gender and American Social Science: The  Formative  Years  (Princeton, N.J., 

1998). 
—, "Introduction: Toward a Gendered Social Science History", i Gender and American Social Sci-

ence: The  Formative  Years,  red. Helene Silverberg (Princeton, N.J., 1998), 3-32. 
Siven, Claes-Henric, "Davidson, David", Nationalencyklopedin  4 (Höganäs, 1990), 450. 
Sjögren, Mikael, Fattigvård  och folkuppfostran:  Liberal fattigvårdspolitik  1903-1918 (Stockholm, 

1997)-
Skoglund, Crister, Vita  mössor under röda fanor:  Vänsterstudenter,  kulturradikalism  och bildningside-

al i Sverige 1880-1940 (Stockholm, 1991). 
Smith, Roger, The  Fontana/Norton  History of  the Human Sciences (London & New York, 1997). 
—, "The Language of  Human Nature", i Inventing Human Science: Eighteenth-Century  Domains, red. 

Christopher Fox, Roy Porter & Robert Wokler (Berkeley, Los Angeles & London, 1995), 88-111. 
"Social", Nordisk  familjebok  14 (Stockholm, 1890), 1519. 
"Social", Nordisk  familjebok  26 (Stockholm, 1917), 166. 
"Social", Svenska Akademiens ordbok över svenska språket 28 (Lund, 1981), 8467-8484. 
"Socialist", Svenska Akademiens ordbok över svenska språket 28 (Lund, 1981), 8486-8488. 
"Socialvetenskaper", Nationalencyklopedin  17 (Höganäs, 1995), 33. 
"Sociologi", Svenska Akademiens ordbok över svenska språket 28 (Lund, 1981), 8497-8498, 
Soffer,  Reba N.,"Why do disciplines fail?  The stränge case of  British sociology", English Historical 

Review 97 (1982), 767-802. 
Sorokin, Pitrim A., Contemporary Sociological Theories  (New York, 1928). 
SOU 1946:74 Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m. 

avgivet av socialvetenskapliga forskningskommittén. 
Stadgar för  Lorénska stiftelsen  för  befrämjande  af  socialvetenskaperna (Upsala, 1888). 
Steffen,  Gustaf  F., Den industriella arbetarfrågan:  Nutidens  förnämsta  sociala spörsmål, Studentföre-

ningen Verdandis småskrifter  11 (Stockholm, 1889). 
—, Lönarbetaren och samhället: Studier öfver  sociala utvecklingstendenser med särskildt afieende  på 

engelska förhållanden  under det senaste halfieklet  (Stockholm, 1900). 

369 



—, "Den nya riktningen inom Englands nationalekonomi", Finsk  tidskrift  för  vitterhet, vetenskap, 
konst och politik (1890), II, 3-18. 

—, "Några tankar om sociologien", i Vintergatan:  Samling af  texter på vers och prosa, utgifven  af 
Sveriges Författarförening  (Stockholm, 1896), 135-155. 

—, "Samhälle", Nordisk  Familjebok  24 (Stockholm, 1916), 578. 
—, "Samhällsvetenskap", Nordisk  Familjebok  24 (Stockholm, 1916), 580. 
—, "Sociologi", Nordisk  Familjebok  26 (Stockholm, 1917), 209-212. 
—, Sociologi: En allmän samhälblära I-IV (Stockholm, 1910-n). 
—, Studier öfver  Lönsystemets Historia i England I, Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  n (Stock-

holm, 1895) 
—, Studier öfver  Lönsystemets Historia i England II,  Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  16:1-3 

(Stockholm, 1899). 
—, "Utvandringen och de ekonomiska konjunkturerna i Sverige och Italien", i Emigrationsutred-

ningen, Bilaga XVIII.-  Uttalanden  af  svenska vetenskapsmän (Stockholm, 1910), 38-82. 
Steinmetz, George, Regidating the Social: The  Welfare  State and Local Politics in Imperial  Germany 

(Princeton, N.J., 1993). 
Stinchcombe, Arthur L., "Should sociologists forget  their mothers and fathers?",  American Sociolo-

gistiy (1982), 2-10. 
Stockholms högskola 1878-1898: Berättelse öfver  Högskolans  utveckling under hennes första  tjugoårspe-

riod på uppdrag av hennes lärareråd (Stockholm, 1899). 
Stockholms högskola under åren 1899-1906: Berättelse afgifven  af  lärarerådet (Stockholm, 1907). 
Strindberg, August, Bland franska  bönder: Subjektiva reseskildringar  (1899), August Strindbergs 

Samlade Verk 23 (Stockholm, 1985). 
—, Röda rummet (1879), nyutg. (Stockholm, 1970). 
—, Svarta Fanor:  Sedeskildringar  från  sekelskiftet  (1905, tryckt 1914), nyutg. (Stockholm, 1978). 
Studentföreningen  Verdandi  1881-1892 (Uppsala, 1892). 
Sundbärg, Gustav, "Dödstalen såsom kulturmätare", i Nationalekonomiska  Föreningens  Förhand-

lingar under senare halfaret  1895 (Stockholm, 1896), 1-30. 
—, "'Ett rum och kök': Några detaljer från  senaste bostadsräkningen i Stockholm", Social tidskrift  1 

(1901), 289-296. 
—, "Statistik", Nordisk  familjebok  15 (Stockholm, 1897), 393-397. 
—, "Det svenska folklynnet:  Aforismer",  i Emigrationsutredningen,  Bilaga XVI:  Folklynnet  och 

utvandringen (Stockholm 1911). 
Svedjedal, Johan, "Avfallens  tid: Om Almqvist och Geijer", Ord&Bild  (1997:3-4), 86-95. 
Svensson, Lennart G., "Actors and Structures in the Selection of  Knowledge: A Case in the Histo-

ry of  Swedish Higher Education", History ofEuropean  Ideas  8 (1987), 167-178. 
Swedberg, Richard & Wennemo, Irene (red.), Sociologin i Stockholm 1954-94 (Stockholm, 1995). 
Swedner, Harald, Socialt arbete: En tankeram (Lund, 1983). 
Sylvan, Maj, Anne Charlotte Leffler:  En kvinna finner  sin väg (Stockholm, 1984). 
Szacki, Jerzy, History of  Sociological Thought  (London, 1979). 
Söderberg, Anna, "Butiksbiträdens ställning i London", Social Tidskrift  2 (1902), 7-9 och 70-73. 
Sörlin, Sverker, De lärdas republik: Om vetenskapens internationella tendenser (Malmö, 1994). 
—, "Om hemförande",  Nordisk  Museologi  (1994:1), 53-64. 
—, "Statistiken ingen förbannad  lögn", Dagens Nyheter  1999-08-31, B1-2. 
—, "Vetenskapens vägar - Idéhistoriens nätverk", i Nätverk:  Teorier  och begrepp i samhällsvetenska-

pen, red. Anders Karlqvist (Hedemora, 1990), 158-192. 

370 



Talmon, J.L., The  Origins ofTotalitarian  Democracy (1951), nyutg. (New York, 1970). 
Tengdahl, Knut, Material  till bedömande af  Hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförh&llanden,  Skrif-

ter utgifna  af  Lorénska stiftelsen  13 (Stockholm, 1897). 
Therborn, Göran, Science, Class and Society: On the Formation  of  Sociology and Historical  Materia-

lism (Lund, 1974). 
—, "De sociologiska verksamheterna", Sociologisk Forskning  (1973:2), 21-26. 
Thomasson, Carl-Gustaf,  "Gustaf  Steffen:  En säregen gestalt i svensk lärdomshistoria", Statsveten-

skaplig Tidskrift  1962, 279-307. 
—, Stockholms högskola 1878-1887: Matrikelbiografier  (Stockholm, 1969). 
Thue, Fredrik W., Empirisme og demokrati: Norsk  samfimnsforskning  som etterkrigsprosjekt,  Det Blå 

Bibliotek (Oslo, 1997). 
Thörn, Kerstin, En bostad för  hemmet: Idéhistoriska  studier i bostadsfrågan  1889-1929, Idéhistoriska 

skrifter  20 (Umeå, 1997). 
—, "En utopi bland villavägar - Djursholm", i Idéhistoria  i norr: Rapportfrån  en konferens  1996 med 

idéhistoriker från  Uleåborg  och Umeå,  red. Bosse Sundin, Idéhistoriska skrifter  23 (Umeå, 1998), 
135-145. 

Thörnberg, E.H., "Om sociologiens historia och uppgift",  Tiden  1925,182-202. 
Tigerstedt, Robert, "Nyare undersökningar om menniskans ägghvitebehof",  Hygiea 51 (1889), 

556-565. 
—, "Undersökningar om svenska arbetares föda",  Nordisk  Tidskrift  1891. 
Timasheff,  N.S., "The Sociological Theories of  Maksim M. Kovalevsky", i An Introduction to the 

History of  Sociology, red. Harry Elmer Barnes (Chicago, 1948), 441-457. 
Tingsten, Herbert, Den svenska socialdemokratins idéutveckling I (Stockholm, 1941). 
Tisell, Halvar, / Arbetarefrågan  med afieende  fäst  på Jordbruksarbetaren:  Prisbelönt och till trycket 

befordrad  af  Östergötlands l. k, hushåll.-sällskap  (Linköping, 1884). 
—, Tisell, Halvar, Om en tidsenlig Arrendelag: Ett anförande  vördsamt tillegnadt Södermanlands Läns 

Kongl.  Hushållningssällskap  (Nyköping, 1885). 
Tjerneld, Andreas, "Montan, Carl Otto", Svenskt Biografiskt  Lexikon 25 (Stockholm, 1985-87), 

674-676. 
Tjäder, Per Arne, "Åttiotalsgenerationen", i Den svenska litteraturen III:  De liberala genombrotten, 

1830-1890, red. Lars Lönnroth & Sven Delblanc (Stockholm, 1993), 200-219. 
Tunberg, Sven & Herlitz, Nils, Svensk social litteratur 1882-1907: Förteckning  (Stockholm, 1907). 
Turgenjev, Ivan, Fäder  och söner (1861),  sv. övers. (Stockholm, 1878). 
Turner, Stephen, "'Contextualism' and the interpretation of  the classical sociological texts", i Cur-

rent Perspectives on the History of  the Social Sciences, red. Robert Alun Jones & Henrika Kuklick, 
Knowledge and Society: Studies in the Sociology of  Culture Past and Present: A Research Annu-
al 4 (Greenwich, CT, & London, 1983), 273-291. 

Törngren, P.H., "Key, Axel", Svenska Män och Kvinnor  4 (Stockholm, 1948), 225-226. 

Uddman, Ralph, Stockholms arbetareinstititts bibliotek 1882-1987: En sammanställning (Stockholm, 
1988). 

Uhr, Carl G., "David Davidson: The transition to neoclassical economics", i The  History of  Swedish 
Economic Thought,  red. Bo Sandelin (London, 1991), 44-75. 

—, "Knut Wicksell, neoclassicist and iconoclast", i The  History of  Swedish Economic Thought,  red. 
Bo Sandelin (London, 1991), 76-121. 

Ulvros, Eva Helen, Fruar  och mamseller: Kvinnor  inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870 (Lund, 
1996). 

371 



Utländsk  social litteratur i fetn  svenska bibliotek: Arbetarerörelsens arkiv, Centralförbundet  för  socialt 
arbete, Stockholms arbetarebibliotek samt studentföreningarna  Heimdal  och Verdandi  (Uppsala, 
1909). 

Visweswaran, Kamala, '"Wild West' Anthropology and the Disciplining of  Gender", i Gender and 
American Social Science: The  Formative  Years,  red. Helene Silverberg (Princeton, N.J., 1998), 
86-123. 

Wagner, Peter, "Science of  Society Lost: On the Failure to Establish Sociology in Europé during the 
'Classical' Period", i Discourses on Society: The  Shaping of  the Social Science Disciplines, red. Peter 
Wagner, Björn Wittrock & Richard Whitley, Sociology of  the Sciences. Yearbook 1991 (Dor-
drecht, Boston & London, 1990), 219-245. 

Wagner, Peter & Wittrock, Björn, "States, Institutions and Discourses: A Comparative Perspective 
on the Structuration of  the Social Sciences", i Discourses on Society: The  Shaping of  the Social Sci-
ence Disciplines, red. Peter Wagner, Björn Wittrock & Richard Whitley, Sociology of  the Scien-
ces. Yearbook 1991 (Dordrecht, Boston & London, 1990), 331-357. 

—, "Analyzing Social Science: On the Possibility of  a Sociology of  the Social Sciences", i Discourses 
on Society: The  Shaping of  the Social Science Disciplines, red. Peter Wagner, Björn Wittrock & 
Richard Whitley, Sociology of  the Sciences. Yearbook 1991 (Dordrecht, Boston & London, 
1990), 3-22. 

Wagner, Peter, Wittrock, Björn & Whitley, Richard (red.), Discourses on Society: The  Shaping of  the 
Social Science Disciplines, Sociology of  the Sciences. Yearbook 1991 (Dordrecht, Boston & Lon-
don, 1990). 

Walicki, Andrzej, A History of  Russian Thought:  From  the Enlightenment to Marxism  (1973), eng. 
övers. (Stanford,  CA, 1979). 

Wallerstein, Immanuel et al., Öppna samhällsvetenskaperna: Rapport från  Gulbenkian-kommittén för 
samhällsvetenskapernas omstrukturering (1996), sv. övers. (Göteborg, 1999). 

Wallqvist, Hjalmar, Bostadsförhållandena  för  de mindre bemedlade i Göteborg: Studie sommaren 1889, 
Skrifter  utgifna  af  Lorénska stiftelsen  5 (Stockholm, 1891). 

Watt, lan, "Romanens framväxt"  (1957), i Den litterära institutionen: Studier i den borgerliga littera-
turens sociala historia, red. Arne Melberg (Stockholm, 1975), 96-128. 

Webb, Beatrice, My Apprenticeship (1926), nyutg. (Cambridge, 1979). 
Weber, Max, "Samhällsvetenskapernas objektivitet" (1904), sv. övers., i idem, Vetenskap  och politik 

(Göteborg, 1991). 
Wennström, Elsy, "Drömmen om den nya familjen:  Alva Myrdal och befolkningsfrågan",  i Roger 

Qvarsell et al., I framtidens  tjänst: Ur  folkhemmets  idéhistoria (Malmö, 1986), 146-165. 
Wicksell, Anna (Bugge-), "Fallet Millerand", Social tidskrift  1 (1901), 299-303. 
Widmalm, Sven, "Inledning", i Vetenskapsbärarna:  Naturvetenskapen  i det svenska samhället, 

1880-1950, red. Sven Widmalm (Hedemora, 1999), 9-22. 
—, Mellan kartan och verkligheten: Geodesi och kartläggning, 1695-1860, Institutionen för  idé- och 

lärdomshistoria, Skrifter  10 (Uppsala, 1990). 
Wikman, K. Rob. V., "Svensk sociologi", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1947-08-23. 
Williams, Raymond, "The Bloomsbury Fraction", i idem., Problems in Materialism and Culture: 

SelectedEssays  (London, 1980), 148-169. 
—, "Socialist", i idem., Keywords:  A Vocabidary  of  Culture and Society (London, 1976), 238-243. 
—, "Sociology", i idem., Keywords:  A Vocabidary  of  Culture and Society (London, 1976), 247-248. 
Wirén, Agnes, G.H. von Koch:  Banbtytare i svensk socialvård (Stockholm, 1980). 

372 



Wisselgren, Per, "Sociologin som inte blev av?: Gustaf  Steffen  och tidig svensk socialvetenskap", 
Sociologisk Forskning  (1997:2-3), 75-116. 

Withers, Charles W.J., "Towards a History of  Geography in the Public Sphere", History of  Science 
36 (1998), 45-78. 

Wittrock, Björn, "Social Science, History and the Formation of  the Discourses of  Modernity", i 
Societies made up of  history: Essays in Historiography, Intellectual  History, Professionalisation,  Histo-
rical Social Theory,  & Proto-Industrialisation,  red. Ragnar Björk & Karl Molin (Edsbruk, 1996), 
211-236. 

Wittrock, H. "Sparbanks- och pensionsinrättningar samt allmännyttiga stiftelser",  i Social handbok 
på uppdrag av Centralförbundet  för  socialt arbete under medverkan av flera  författare,  red. G. H. 
von Koch (Stockholm, 1908), 355-361. 

Yeo, Eileen Janes, The  Contest for  Social Science: Relations and Representations of  Gender and Class 
(London, 1996). 

—•, "The social survey in social perspective, 1830-1930", i The  social survey in historicalperspective 
1890-1940, red. Martin Bulmer, Kevin Bales & Kathryn Kish Sklar (Cambridge, 1991), 49-65. 

Zilliacus, Clas & Knif,  Henrik, Opinionens tryck: En studie över pressens bildningsskede i Finland, 
Svenska litteratursällskapet i Finland 526 (Helsingfors,  1985). 

Zola, Émile, Thérhe  Raquin, 2. uppl. (1868), sv. övers. (Stockholm, 1994). 

Åberg, Ingrid, "Filantroper i aktion: Filantropiska fruntimmersföreningar  i det tidiga 1800-talet", i 
På tröskeln till välfärden:  Välgörenhetsformer  och arenor i Norden  1800-1930, red. Marja Taussi Sjö-
berg & Tinne Vammen (Stockholm, 1995), 9-33. 

Åberg, Lawrence Heap, "Nihilism", Nordisk  familjebok  11 (Stockholm, 18 96), 1101-1104. 
Åkerblom, Annika, Arbetarskydd för  kvinnor: Kvinnlig  yrkesinspektion i Sverige 1913-1948, Uppsala 

Studies in Economic History 43 (Uppsala 1998). 

Östlund, David, "Ett manifest  för  processtolkande idéhistoria: 100 teser om tänkandet och dess 
historieskrivning", Lychnos 1998, 9-36. 

373 





Personregister* 

Adelborg, Gertrud 129-130 
Agardh, Carl Adolph 44 
Agrell, Alfhild  69, 84, 86-87,108-109,135> 

142, 204 

Almén, August 183 
Almqvist, Carl Jonas Love 37, 42-43, 

2 4 6 - 2 4 7 

Ambjörnsson, Ronny 73 
Arendt, Hannah 33 
Aristoteles 78 
Arnberg, Wolter 119 
Aspelin, Gunnar 288 
Atterbom, Per Daniel Amadeus 37 

Bachofen,  Johann Jakob 285 
Bagge, Gösta 261, 267-269, 271, 278 
Bakunin, Michail 113 
Balzac, Honoré 19, 63, 80 
Beauchet, Ludovi$ 113,I47~ I5°> lS2' r54» 237 
Beckman, Ernst 34,107,132,180, 205, 

2 4 1 - 2 4 2 , 253-254, 2 6 1 - 2 6 2 , 2 6 4 - 2 6 7 , 278 

Bellman, Carl Michael 132 
Berch, Anders 290 
Bergman, C.W. 44 
Bergson, Henri 284 
Bergström, David 156,163,189, 250, 266 
Bernard, Claude 80 
Besant, Annie 64,110, 216 
Beskow, Elsa 253 
Beskow, Natanael 253 
Bismarck, Otto von , 56, 60-61, 213, 231 
Bjarnson, Bjornstjerne 214 
Bland, Hubert 64 
Blanqui, Auguste 113 
Booth, Charles 66 
Boström, Christopher Jacob 50 

* Registret omfattar  kapitlen 1-9 samt epilogen. 

Boutmey, Emile 147 
Bradlaugh, Charles 216 
Brändes, Georg 51, 80, 82,107,147,172, 217 
Branting, Hjalmar 266 
Bremer, Fredrika 4 2 - 4 3 , 2 4 6 - 2 4 7 

Brentano, Lujo 56,59-60, 2X6, 222 
Brisman, Sven 268 
Broomé, Emilia 277 
Broomé, Gustaf  44 
Brunius, Célie 269 
Bunsen, Robert 113 
Buret, Eugéne 43 
Burns, Mary 63 
Burrow, J.W. 285 
Biichner, Ludwig 214 
Böhm-Bawerk, Eugen von 119, 211, 217, 231 

Cajanello, Pascuale del Pezzo, hertig av 110 
Cassel, Gustav 12, 22, 26,119-120,143,154, 

171,176, 210-215, 222-234, 235-i-37> 239> 144> 
249, 253, 2 6 1 - 2 6 2 , 268-269 , 2 7 1 - 2 7 2 , 276 

Cassel, Johanna 223, 235-236, 249, 253, 276 
Cassel, Margit 280 
Chadwick, Edwin 62-63 
Childs, Marquis W. 256 
Comte, Auguste 16, 65, 79,145, 230 
Connell, R.W. 158, 285, 287 
Coulanges, Fustel de 144 
Curman, Calla 109 

Dalström, Kata 173 
Darwin, Charles 65, 83,112, 214 
Davidson, David 21, 93-94,102, 104, 118, 

IXp—I2I,  123, 126, 128, I3O-I3I, 134, 1 3 9 - 1 4 0 , 

I99, 214, 2X8, 222, 224-225 , 228, 23O, 

232-233, 268 

375 



Deleuze, Gilles 33 
Dickens, Charles 43, 159 
Donzelot, Jacques 33 
Dostojevskij, Fjodor in 
Drysdale, George 214, 216 
Du Bois-Reymond, Emil 113 
Du Bois-Reymond, Paul 113 
Durkheim, Émile 16, 211, 283, 286-287, 289 
Dymling, Elisabeth 115 

Eckhardt, Julius von 57 
Edgren, Gustaf  no 
Edgren, John., 99 
Edling, Nils 14, 248 
Egnell, Emil 251 
Ehrenberg, Richard 222 
Ekman, Oscar 251 
Ellenius, Allan 206 
Elliot, George 159 
Elmquist, Henning 261, 265-268, 271-272, 

278 
Engels, Friedrich 43, 55, 63, 149-150 
Eriksson, Eva 253 
Eriksson, Gunnar 206 
Eriksson, Ingalill 284 

Fabius Cunctator 64 
Falbe-Hansen, V. 224 
Feilitzen, Lotten von (f.  Lindblad) 169 
Feilitzen, Urban von 120,162-165, 167, 

168-170,172,175,178-182,184,186-188, 
191-205, 207, 247," 275 

Fischer, Irving 211 
Fjällbäck Holmgren, Karin 264, 267, 277 
Flaubert, Gustave 19, 80 
Fleck, Ludwik 97,103-105,123-124 
Flygare-Carlén, Emilie 42 
Forsström, Axel 168-169 
Foucault, Michel 17, 255 
Fouillée, Alfred  79 
Frazer, James G. 285 
Fredholm, J. Henrik G. 164,171-172,178, 

180, 192, 201, 209,, 275 
Fregiér, Honoré Antoine 43 
Fridjonsdottir, Katrin 282 

Fries, Ellen 109 
Friesen, Sixten von 131-133 
Fraenckel, Louis 251 
Frölander, Natalia 250, 253 
Frölander, Theodor 215, 219, 250, 253 
Furst, Carl Magnus 206 
Furuland, Lars 43,186 

Geijer, Erik Gustaf  28-32, 34,35-44, 47-49, 
246-247 

Geijerstam, Gustaf  af  50, 72, 74, 93,108, 
167-170,172-173,174,185-186,196-197, 
199-205, 207, 245, 247, 275 

Geijerstam, Karl af  108, 211, 250 
Geijerstam, Matti af  250 
Giddings, Franldin H, 286 
Giöbel-Lilja, Ingrid 222 
GofFman,  Erving 22, 98 
Gorges, Irmela 56, 60 
Gramsci, Antonio 37, 40, 246 
Gullstrand, Allvar 155 
Gyldén, Thérése 109 
Gårdlund, Torsten 13, 93-94, 215, 219, 231, 

250 

Götrek, Pär 44 

Habermas, Jurgen 33,39, 45, 47 
Haldane, R.B. 66 
Hamilton, Gustaf  Knut 119, 219, 224, 226 
Hamilton, Hugo 131—134, 225, 228, 233 
Hammar, Inger 46-47, 279 
Hammarskjöld, Carl Gustaf  119 
Hammarskjöld, Dag 269 
Hansson, Per Albin 256 
Hauch, Adam 99 
Hazelius, Artur 122, 206 
Hebbe, Wendela 43 
Heckscher, Eli F. 268, 278 
Hedin, Adolf  171, 264 
Hedin, Marika 263 
Hedlund, Henrik 220, 222 
Hejl, Peter M. 79 
Helmholtz, Hermann von 113 
Hemming, Anders 250 
Henriksson, Rolf  G. 269 

376 



Hermite, Charles 113 
Hesselgren, Kerstin 277-278 
Hierta, Lars Johan 39,150,152, 224, 241 
Hierta, Wilhelmina 151, 241 
Hildebrand, Bruno 55 
Hill, Octavia 241 
Hirdman, Yvonne 278 
Hobbes, Thomas 78 
Hobhouse, Leonard T. 285, 289 
Hobshawm, Eric J. 64,67 
Hultgren, E.O. 163,170-171,178-179, 

182-184, i93-i94> 197. 203, 247 
Hultgren, O.J. 44 
Huss, Gunnar 261, 266-268, 272, 278 
Hägerstrand, Torsten 104 • 
Hägerström, Axel 272 

Ibsen, Henrik 81,107-108,172, 214, 217 

Jaclard, Victor 110,113 
Jansson, Torkel 36, 39 
Jevons, W. Stanley 155, 217, 231 
Johansson, Alf  268-269 
Jones, Greta 160 
Joyce, Patrick 39 
Järte, Otto 284 

Kautsky, Karl 216 
Kay, James Phillips 62 
Kerfstedt,  Amanda 108-109,163,189, 274 
Key, Axel 21, 94,102,104,109,114,117-118, 

121-123,125-126,130-134,147,152,154-156, 
171,183, 206, 209, 220-221, 225-229, 233, 
235, 247 

Key, Ellen 108-109, ni, 121,129-130,131—133, 
152,154,159,169-171,173-1741181,186, 
199-200, 220, 223, 228, 245, 247, 250, 262, 
274, 279 

Key, Helmer 121-122 
Key-Åberg, Karl 121,166-167,171,188, 

ipo-ipi, 200-201, 207-209, 275 
Kidd, Benjamin 159 
Kilander, Svenbjörn 46-47 
Kielland, Alexander 110 
KirchhofF,  Gustav 113 

Kjellberg, Julia 220 
Kjellén, Alf  37 
Klemming, Gustaf  Edvard 212, 220 
Kleve, Stella (pseud. Signe K.) 146-147 
Klintberg, Gertrud af  277 
Knapp, G.F. 216 
Knies, Karl von 55, 120 
Knorring, Sophie von 42-43 
Koch, G.H. von 233, 263, 278 
Koenigsberger, Leo 113 
Kovalevsky, Anjuta no-m, 113 
Kovalevsky, Maxim 113-114,144-150,152,155, 

157,159,178, 237, 275, 285 
fcovalevsky,  Sonja 21, 52, 92-94,102,104, 

108-110,111-114,117,123,125-130,133, 
145-147,150,199, 216, 225, 228-229, 245> 
247, 274-275 

Kovalevsky, Vladimir 112,114,145 
Krapotkin, Peter 213, 220, 223 

Lagerlöf,  Selma 206 
Lagerstedt, Agnes 241 
Lame, Gabriel 113 
Landergren, Ernst 163,167,170-171,178-179» 

182-184,193-194,197, 203, 247 
Lange, Friedrich Albert 75-76, 81 
Lassalle, Ferdinand 51,107 
Latour, Bruno 22, 97,104-105 
Lavrov, Petr 110,113,145 
Leche, Wilhelm 155 
Leffler,  Anne Charlotte (gift  Edgren-, seder-

mera di Cajanello) 21, 51-52, 69, 71-74» 
76-77, 80-88, 90, 92-94, 96, 98-104, 
106-111,112-114,117,123,126-134,152_I54> 
156,159,169-170,172,179,181,193,199, 216, 
225, 228, 245-246, 250-251, 274 

Leffler,  Artur 73 
Leffler,  Gustava 73, 93 
Leffler,  Johan 21, 57, 74-76» 93-94» 99» i°2> 

104,114-118,119,122-123,126-127,129-132, 
134,138-140,142-143,148,150-156,159, 
174-177,180-182,188-191,193, 202, 205, 
209, 217-218, 220, 222, 225-228, 230, 
232-233, 241-242, 262-263, 265, 274-275 

Leffler,  Olof  73 

3 77 



Lepenies, Wolf  19-20, 66, 247, 287 
Leroy-Beaulieu, Paul 153, 217 
Letourneau, Charles 149,159 
Levertin, Oscar 80,108 
Liebig, Justus von 183 
Lilienfeld,  Paul 77-80, 89,159, 285 
Lilliestam, Åke 215, 230, 285 
Lindahl, Erik 269 
Lindberg, Bo 285 
Lindeberg, Sven-Ola 263, 267 
Linder, Gurli 108,111,113,133,148, 211, 249 
Lindgren, Hellen 108 
Lindhagen, Georg 112 
Lindkvist, Fru 189, 274 
Linné, Carl von 206, 290 
Ljungberg, C.E. 44 
Lorén, Elise 73, 99 
Lorén, Viktor n-13, 23, 25-27, 53-54, 57, 

6p-pf,  96-102,106-107, no-m, 113-114, 
126-130,133-137,139,142-143,154,157,159, 
171,179, 215-216, 226, 229, 235-236, 239, 
241, 246, 250 

Lundegård, Axel 108 
Lundgren, J.E. 73-74, 99 
Lundqvist, Ernst 108 
Läffler,  Frits 73-75, 79-80, 83, 88, 90-91,147 
Löfving,  Concordia 164,172, 274 
Lönnroth, Johan 231 

Maine, Henry Sumner 144-145, 285 
Malthus, Robert 214 
Markelius, Sven 269 
Marshall, Alfred  211, 223 
Marx, Eleanor 110 
Marx, Karl 16, 55, no, 113,120,145, 286-287 
Mendelejeff,  Jurij 232 
Menger, Karl 211, 216, 231 
Meyerson, Gerda 277 
Mill, John Stuart 51, 65, 214, 230 
Mithander, Conny 62 
Mittag-Leffler,  Gösta 73-74, 80, 88, 91, 94, 

99,110,112-113,116-117,126,130-131, 
I33-I34> 138-140,147-148,150,152-154,171, 
175-176, 212, 214, 221-223, 225-229, 235-236, 
247, 249, 253 

Mittag-Leffler,  Signe 253 
Montan, Carl I2p, 132-134, 225-226, 228, 233 
Montan, Vilhelm 129 
Montelius, Agda 263, 277, 279 
Morgan, Lewis H. 285 
Morris, William 213 
Myrdal, Alva 256, 261, 269, 271-272, 

280-281, 288, 290 
Myrdal, Gunnar 214, 230, 256, 261, 268-269, 

271-272, 280, 288, 290 

Nietzsche, Friedrich 51 
Nilsson, Ingemar 285, 288 
Nilsson, Jan Olof  271, 288 
Nobel, Alfred  240 
Nordensvan, Georg 108 
Novicow, Jacques 79 
Nowotny, Helga 17, 248 
Nyström, Anton 72, 84, 92, 110, 154, 156-157, 

182, 263 

Odelberg, Wilhelm 218 
Oden, Birgitta 43, 200 
Ohlin, Bertil 268, 271 
Olofsson,  Jonas 36 
Olsson, Sven E. 245 
Ophir, Adi 255 
Oppenheimer, H.B. 56 
Osborne, Thomas 33, 63, 246 

Palm, August 182 
Palme, Henrik 117,139-140,150, 251, 253 
Palme, Sven 148 
Palme von Born, Hanna 109,148 
Pareto, Vilfredo  211 
Parsons, Talcott 286-287 
Pascal, Blaise 78 
Pauli, Ebba 277 
Pease, Edward R. 64 
Pels, Dick 185-186,254 
Persson, Birgit 173,190 
Petersson, Birgit 14, 32-33, 38 
Petzäll, Åke 288 
Pfannenstil,  Bertil 288 
Platt, Jennifer  286 

378 



Podmore, Frank 64 
Poincaré, Henri 113 
Porter, Theodore M. 58 
Post, Mimmi von 163,189, 274 

Raab, Carl 44 
Raphael, Axel 132, 262-263 
Renan, Ernest 214 
Renström, Sven 240 
Retzius, Anna (£ Hierta) 218, 224, 241-242 
Retzius, Gustaf  1x4,122, 206, 218, 220, 224, 

241-242 
Ricardo, David 120 
Rodbertus, Karl 120 
Roos, Mathilda 109 
Roscher, Wilhelm 55, 75,116 
Rose, Nikolas 33, 63, 246 
Ross, Dorothy 281 
Ross, Edward A. 281, 286 
Rossem, Ronan Van 54, 59, 67-68 
Rueschemeyer, Dietrich 54, 59, 67-68 
Rydberg, Viktor 108,159,162,170,172,199, 

204, 207, 214, 220, 242, 253 
Röhss, August 222 

Schéele, Henning von 266 
Schmoller, Gustav 56-60, 223, 231 
Schnapper-Arndt, Gottlieb 60 
Schultze, Max 121 
Schäffle,  Albert E.Fr. 77-80, 83, 89-90,147, 

159, 217, 223, 285 
Schönberg, Gustav von 129,175 
Segerstedt, Torgny 281-282, 288, 290 
Shapin, Steven 126, 255 
Shaw, G. Bernard 64-65 
Silfverstolpe,  Malla 42 
Simmel, Georg 16, 211, 283, 286 
Smith, L.O. 117 
Smith, Roger 32 
Sombart, Werner 61 
Soroldn, Pitrim A. 79 
Soutwood Smith, T. 62 
Spencer, Herbert 16, 51, 65, 79-80, 84, 89, 92, 

145,159, 230, 285 
Staaff,  Karl 218, 266 

Starcke, Carl Nikolai 149 
Steffen,  Gustaf  12, 22, 26, 29-31, 34-35, 

47-52,120,159,164,170-171,174,176,178, 
180,185, 210-215, 219-222, 224, 226—233, 2.35, 
237, 239, 244, 246-247, 261-262, 272, 276, 
281-290 

Steffen,  Oscara (f.  von Sydow) 213, 221, 227, 
276 

Stein, Lorenz von 55 
Steinmetz, George 32-33 
Strannoljubskij, Alexander 113 
Strauss, David Friedrich 213 
Strindberg, August 51, 72, 81, 94,107-108, 

112,172,174, 206, 217, 219, 245-246 
Sue, Eugéne 43 
Sumner, William Graham 286 
Sundbärg, Gustav 259-260, 263, 268 
Svederus, Gustaf  44 
Svedjedal, Johan 40, 42 
Svennilson, Ingvar 268 
Sylvan, Maj 86 
Söderberg, Anna 167,171,173~i74> 

188-191, 274 
Söderström, Carl Christian 224, 233, 241 
Sörlin, Sverker 73,105 

Taine, Hippolyte 51 
Tegen, Einar 288 
Tegnér, Esaias 37 
Tengdahl, Knut 167, 175-/74. 177-178.19°. 

197-200, 204, 209, 262-263 
Thiel, Hugo 60 
Thomasson, Pehr 44 
Thörn, Kerstin 253 
Thörnberg, E.H. 286 
Tigerstedt, Robert 171,183 
Tisell, Halvar 181-182,184 
Turgenjev, Ivan 72, 85-86,159 
Tylor, Edward B. 285 
Tönnies, Ferdinand 16, 61 

Virchow, Rudolph 121 
Voit, Karl von 183 
Vollmar, Georg von no, 220 

379 



Wagner, Adolf  56-57, 60, 75, 90, 145, 217, 223 
Wagner, Peter 285-286, 289 
Wallas, Graham 64-65, 67 
Wallin, K. 184 
Wallis, Curt 109 
Wallqvist, Hjalmar 163,174—177,  275 
Walras, Leon 155, 211 
Warburg, Karl 222 
Ward, Lester F. 286 
Webb, Beatrice (f.  Potter) 64-66, 223, 230 
Webb, Sidney 64-66, 223, 230 
Weber, Alfred  61 
Weber, Max 16, 33, 61, 211, 272, 283, 286-287, 

289 
Weierstrass, Karl 112 
Weingart, Peter 287 
Wells, H.G. 64 
Wennström, Elsy 280 
Westergaard, Harald 222 
Westman, Claes 118 
Wetterbergh, Carl Anton 42 
Whitlock, Anna 277 
Wicksell, Anna (f.  Bugge) 217-218, 226-227, 

250, 253, 268, 276 
Wicksell, Knut 12-13, 2 2 > 2<S, 72, 93-94, 96, 

99,119-120,123,126-128,142,151,155,164, 

170,172,174,176-177,187, 210-220, 
224-233, 235, 237, 239-240, 244, 247, 250, 
253, 268, 272, 276 

Wicksteed, Phillip H. 213 
Wieselgren, Harald 109,122 
Wijkander, August 132 
Wikman, K. Rob. V. 290 
Wikström, Amelie 108-109 
Wilhelm I, Kaiser 60 
Williams, Raymond 123-124,186 
Winge, Hanna 109 
Winroth, Alfred  219 
Wirsén, Carl David af  107 
Wittrock, Björn 285 
Worms, René 79,145 
Wundt, Wilhelm 75 

Zola, Émile 19, 51, 80-82, 159,172,197 

Åhrén, Uno 269 
Åkerman, Brita 269 
Åkesson, Elof  288 

Öhrvall, Hjalmar 215-216, 218 
Östberg, Dick 131 

380 







Per Wisselgren (f.1967) är idéhistoriker 
vid Umeå universitet. 



Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och 
samhällsvetenskapens formering 1830-1920 

framväxt och etablering i Sverige ur ett brett historiskt 

perspektiv. Utgångspunkten är den enklast tänkbara: 

ett två sidor kort testamente som förvaras långt nere i 

Stockholms stadsarkivs magasin. Utifrån detta historiska 

dokument vecklas en historia ut som tar läsaren med till 

1830-talets sociala diskussioner, till sekelskiftets Tyskland 

och England och till 1900-talets framväxande välfärds-

I centrum av denna berättelse befinner sig den till 

synes oansenliga Lorénska stiftelsen. Vi får följa stiftelsens 

stravanaen att uppfylla  sitt övergripande sytte, att tramja 

välvårdade yttre. 
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