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Abstrakt 

Den här magisteruppsatsen förenar de tre områdena Svenska kyrkans ekonomiska historia, svensk 

lönebildningshistoria och Martin Heidegger. Jag hävdar inledningsvis att prästerskapets löner är den 

bästa utgångspunkten för en ekonomisk-historiker som vill ta sig an Svenska kyrkan, och 

konstaterar mot bakgrund av tidigare forskning om lönebildning på den svenska arbetsmarknaden 

att lönebegreppet i bristande utsträckning har bearbetats på den mikrohistoriska nivå jag väljer att 

kalla ”den mänskliga tillvarons nivå”. För att angripa denna nivå definierar jag lönebegreppet 

utifrån Martin Heideggers teori om människan och hennes möjligheter i den vardagliga världen. 

Med grund i Heideggers Vara och tid analyserar jag löneutbetalningarna i kontanter till kyrkoherden 

i Björklinge församling 1910-1932, samt prästgården som var knuten till tjänsten. Resultaten visar 

att Heideggers ontologi kan vara fruktbar att använda, men att tillämpbarheten vid empiriska studier 

ännu är begränsad, och att fortsatt teoretiskt arbete är nödvändigt. 

 

Nyckelord: Martin Heidegger, Vara och tid, Svenska kyrkan, lönebildning, mikrohistoria, ontologi 

 

Abstract 

This Master's thesis combines three fields of study, namely the economic history of the Church of 

Sweden, the Swedish history of wage development, and Martin Heidegger. Initially, I suggest that 

the wages of the clergy is the best starting point for an economic historian wishing to approach the 

study of the Church of Sweden. I conclude with regards to previous research on the subject of wage 

development on the Swedish labor market, that the term ”wage” has been dealt with to an 

unsatisfying degree on the microhistorical level I have opted to call ”the level of the human 

condition”. To approach this level I define the term ”wage” based on Martin Heidegger's theory 

about the human being and her possibilities in the everyday world. Starting out with Heidegger's 

Being and Time, I analyze the payment of cash wages to the vicar of Björklinge parish 1910-1932, 

as well as the parsonage tied to that position. The results show that the use of Heidegger's ontology 

can prove fruitful, though its applicability in matters of empirical studies is yet limited, and that 

continued theoretical work is needed. 

 

Keywords: Martin Heidegger, Being and Time, Church of Sweden, Wage development, 

Microhistory, Ontology.  
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1. Inledning 

Det Sverige historikern känner till är ett kristet Sverige. Innan dess bildande, innan det rimligen kan 

talas om entiteten Sverige, finns bara förhistorien. Kristendomens relevans för stats- och 

samhällsbygget går igen i verk efter verk,
1
 och kristendomens egen historia i Sverige är nedskriven i 

hyllmeter av böcker.
2
 Kyrkan och makten har behandlats, liksom kyrkan och vården, kyrkan och 

lokalsamhället och kyrkan och idéerna. Utan insinuationen att dessa ämnen skulle vara uttömda vill 

jag peka ut en viktig aspekt av det kristna Sveriges historia, som ännu finns kvar att sätta tänderna i: 

kyrkan och ekonomin. Det rör sig inte här om något alldeles outforskat, vilket läsaren kommer att 

märka nedan, och beroende på hur man preciserar frågan finns säkert en hel del skrivet - men 

mycket finns kvar att göra innan ekonomisk-historikerna sagt sitt om kristenheten i Sverige. 

I den här uppsatsen vill jag behandla ett fragment av det mycket stora ämnet kyrkan och 

ekonomin, nämligen Svenska kyrkans prästers löner. De är den perfekta utgångspunkten för en 

ekonomisk-historiker som tar sig an kristenheten, därför att de vidrör så många delar av kyrkan och 

dess historia - och därför också Sveriges historia. De är den pågående kristna missionens materiella 

bas. Missionen får en mentalitet att genomsyra landet, men behöver också en världslig grund att stå 

på. Rättrogna lever kanske inte av bröd allena; kyrkan, däremot, kräver livsmedel och infrastruktur 

för att upprätthållas. Efterfrågan uppstår, och ekonomin formas efter den. Kyrkans andliga 

respektive materiella historia börjar båda med prästerskapets löner, och dessa båda sträcker sig så 

långt att de kommer åt nästan hela det historiska Sverige. 

Det finns många sätt att närma sig ämnet på. Jag har valt att studera lönen i en enskild 

församling, Björklinge, som ligger cirka två mil norr om Uppsala i det som vid den aktuella tiden 

hette Norunda kontrakt. Undersökningen förläggs till åren mellan 1910 och 1932, då två olika 

löneregleringar trädde i kraft. Dess syfte är att ta reda på vad lönen faktiskt innebar, förstått som 

vilken funktion den var avsedd att fylla, för en enskild präst. För att angripa problemet vänder jag 

mig till filosofen Martin Heidegger och försöker omvandla hans tankar om donet, ett föremål som 

med nödvändighet är i relation till människan, till en teori med praktisk tillämpbarhet. Uppsatsens 

källmaterial består av primärmaterial från Björklinge kyrkoarkiv, dels lönetablåer, dels inspektioner 

av prästgården ("syneinstrument") och dels arrendekontrakt. Jag avgör utifrån detta material vad 

lönen var avsedd att fylla för funktion i kyrkoherdens vardag. Resultaten diskuteras i en 

sammanfattande del i slutet av uppsatsen. 

 

2. Bakgrund 

Svenska kyrkan gick under andra halvan av 1800-talet in i det Sven Thidevall (2000) kallar dess 

                                                 

1  Cecilia Ihse (2005) behandlar till exempel hur prästståndet erbjöd kungamakten legitimitet i utbyte mot 

beskydd och inflytande. Även om prästerskapet var ovilligt att delta i förhandlingarna tvingades det därtill då statens 

kontroll över riket var för stark att utmana. Hilding Pleijel (1951) skriver om den lutherska kristendomens 

genomsyrande av det svenska samhället och dess inflytande på hushållet genom den s.k. hustavlan, samt husbonden 

som hushållets överhuvud på hustavlans grund. Per Dahlman (2009) redogör för den liberala religionslagstiftning som 

från och med 1860 medgav utträde ur Svenska kyrkan med inträde i ett av staten godkänt trossamfund som villkor, och 

debatten kring Sverige som kristet eller sekulärt land i samband med denna lagstiftning. Daniel Alvunger (2006) 

presenterar två grupperingar inom Socialdemokraterna och deras olika ambitioner beträffande Svenska kyrkan - 

antingen skulle kyrkan skiljas från staten, eller så skulle den tjäna som en institution för spridandet av demokratiska 

värderingar. 

2  Sven Gustafsson (1962) introducerar för läsaren nyevangeliska strömningar ca 1840-1910, och deras 

förkastande av Svenska kyrkan som ett statligt organ istället för ett de troendes samfund. Denna kritik framfördes av 

såväl pietistiskt som baptistiskt influerade kyrkomän, varav den mest kände torde vara C. O. Rosenius. Gelfgren (2003) 

skriver en liknande historia, särskilt inriktad på Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och dess spridning av traktat. Genom 

det omfattande läsandet av sådana traktat spreds väckelserörelsen genom landet och erbjöd ett alternativ inom Svenska 

kyrkan för de som ville se en gemenskap baserad på den rena tron. 
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"möte med det moderna." Detta omfattade tre moment i det svenska samhällets förändring: 

industrialiseringen, urbaniseringen och sekulariseringen.
3
 De två förra termerna behöver inte 

diskuteras närmare i den föreliggande uppsatsen, då den behandlar en landsbygdsförsamling och 

kyrkoherden inte haft med industrin att göra. Det Thidevall skriver om sekulariseringen är däremot 

värt att sammanfatta för att ta upp en del av det historiska Sverige som en läsare med ekonomisk-

historisk bakgrund kanske behöver få upprepad för sig. 

Thidevall hänvisar till Owen Chadwick och Ingun Montgomery, som båda menar att 

sekulariseringen förstås bäst genom sociologin - i Chadwicks fall hävdas till och med att det var 

sociologin som gav upphov till sekulariseringen, genom att Durkheim och Weber gjorde det möjligt 

att studera religioner som en del av mänskliga samhällen. Begreppet "sekularisering" hade tidigare 

varit negativt laddat, men blev i och med sociologins genombrott en neutral term. Chadwick pekar 

på att Durkheim lämnade rum för att religioner över tid kunde byta innehåll, och att Weber visade 

hur religionen subtilt kunde influera samhällets beteende.
4
 

Via Montgomery redogör Thidevall för tre olika sociologers angreppssätt gentemot 

sekulariseringen. Den kan förstås som en överförsel av kristna symboler till en det profana området, 

vilket leder till att de dräneras på sitt religiösa innehåll, till dess att innehållet kan bytas ut (Mehl). 

Sekulariseringen kan också innebära en "avmonopolisering av religionen". När flera religiösa 

inriktningar finns att välja på kan försök till ekumenik uppstå, men religionen kan också göras 

privat, och därför träda tillbaka från samhället (Berger). En tredje tolkning är den i Västerlandet 

genomgångna process där industrialiseringen skiftat både det materiella och andliga livet från 

produktion till konsumtion, med ett tydligt krav på omedelbar tillfredsställelse. I kombination med 

Västerlandets subjektivism, förkastande av kulturarvet, och övergången från pliktetik till 

konsumtionssamhällets hedonism skapar denna brådska ett sekulärt samhälle, som snarare är "en 

opersonlig teknisk administrationsapparat" än ett moraliskt system (Wilson).
5
 De i fotnot 2 nämnda 

Gustafsson (1962) och Gelfgren (2003) stöder båda Bergers tolkning, och de arbetar båda med 

väckelserörelserna utifrån den pluralism dessa erbjöd svenskarna från framförallt 1860-talet och 

framåt, även om de varit påtagligt verksamma i ytterligare cirka tjugo år. 

Å ena sidan lägger Thidevall tyngdpunkten vid hur funktioner som tidigare funnits hos den 

kristna kyrkan tagits över av "stat, kommun och andra organisationer." I Sverige har detta pågått 

sedan mitten av 1800-talet - på det lokala planet ges separationen av socknen i en borgerlig och en 

kyrklig kommun 1863 som exempel, och på riksplanet det första kyrkomötet, skilt från riksdagen, 

1868. Å andra sidan menar han att detta var en elitens sekularisering, och att Kyrkan behöll sin 

förankring bland vanligt folk. Att tron blev mer av en privatangelägenhet bekräftas dock av att 

deltagandet i gudstjänster började sjunka under andra halvan av 1800-talet, medan ritualer som dop, 

vigsel och begravning fortsatte att utövas. En tydlig indelning fanns mellan västra och södra Sverige 

å ena sidan, där deltagande i gudstjänsterna var oförändrat eller endast minskade något, och östra 

Sverige å den andra, där kyrkokritik och sekularisering var mer påtagliga. 1927 låg alla stift i östra 

Sverige under genomsnittet gällande deltagande i gudstjänster.
6
 

Om tiden för den aktuella undersökningen skriver Thidevall: 

 

Svenska kyrkan hade ett starkt folkligt stöd, som hade byggts upp under sekler. Denna starka 

folkliga förankring kan lätt underskattas av en nutida betraktare, nämligen om tidens starka 

kyrkokritik ställs i centrum. Men den militanta kyrkofientliga kampen var till stora delar 

ingen folklig kamp, utan mer en elitens kamp. Det främsta tecknet på detta var den fortsatt 

                                                 
3 Thidevall (2000), s. 15. 

4 A. a., s. 17. 

5 A: a., s. 18. 

6 A. a., s. 18-20. 
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höga frekvensen av dop, konfirmation, vigsel och begravning, även sedan de blivit helt 

frivilliga och trots decenniers intensiv kritik från kyrkofientligt håll.7 

 

Under denna tid skedde en serie reformer gällande prästerskapets löner. Johnny Kalderstam 

(1989) har skrivit en översikt gällande kyrkojordens rättshistoria. Boken syftar egentligen till att 

behandla en fråga som varit aktuell sedan åtminstone tiden kring det förra sekelskiftet, nämligen 

vem som faktiskt äger jorden - kyrkan eller kronan. Som ett led i detta går Kalderstam igenom olika 

regleringar som avlöst varandra sedan kyrkobyggnadstiden. Däri ingår de så kallade 

prästlönetillgångarna - mark och fonder vars syfte varit (och än idag är) att uppbåda medel till 

betalandet av prästernas löner. Fonderna har successivt tillkommit genom att mark sålts av. Marken 

kan delas in i tre sorter: löneboställen, prästgårdar och skog. Löneboställen är gårdar som arrenderas 

ut med syftet att avkastningen skall gå till den lokala församlingen eller prästen. Prästgårdar är 

boställen för prästerna själva. 

Ursprungligen betalades tionde till kyrkan för att finansiera bl. a. prästernas löner. Tiondet bestod 

av naturaprodukter. Det första steget mot kontantlön skedde 1862, men lönerna var då fortfarande 

bundna till spannmålspriserna. Detta band löstes upp 1910. Dessutom skedde en administrativ 

reform. Kalderstam skriver: 

 

Genom 1910 års prästlönereglering tillkom kyrkofonden som central löneregleringsfond för 

prästerskapet. Pastoraten skulle då i princip svara för avlönandet av församlingsprästerna men 

fick i gengäld uppbära arrendeinkomsterna från löneboställena, vilka enligt 1910 års 

ecklesiastika boställsordning (EBO 1910) skulle utarrenderas av länsstyrelserna i samråd med 

domkapitlen. Skogen ställdes under domänstyrelsens vård och avkastningen ingick till 

kyrkofonden.8 

 

Vidare delades gamla boställen upp i prästgårdar och löneboställen. Förvaltningen av 

löneboställena centraliserades. Tidigare hade den skötts av prästerna själva, medan boställena nu 

skulle förvaltas av Kunglig Befallningshavare och domkapitlet. Kalderstam beskriver systemet som 

"synnerligen ineffektivt", och 1932 tillkom en ny boställsordning som flyttade förvaltningen till de 

enskilda pastoraten.9 Dessa två årtal - 1910 och 1932 - får bilda uppsatsens start- och slutpunkter. 

Det går att närma sig ämnet och tidsperioden på flera sätt. Jag har valt att studera en enskild 

församling, Björklinge i Uppland. Att jag valde just denna församling har inte särskilt mycket med 

vetenskapen att göra, utan den råkar bara ligga granne med min egen hemförsamling, Viksta. Då 

prästerskapets löner åtminstone delvis behandlats på makronivå (se ovan samt avsnittet om tidigare 

forskning) skulle jag vilja skriva om den på mikronivå. Jag valde därför en församling om vilken 

jag har en vardaglig kännedom, men ingen personlig koppling till, för att bättre kunna 

kontextualisera undersökningen under arbetets gång. Detta framgår antagligen inte i uppsatsen, utan 

har endast varit en hjälp för mig medan jag skrivit den. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den vardagliga funktionen hos kyrkoherdens lön i 

Björklinge församling 1910-1932. Denna undersökning företas med hjälp av följande 

frågeställningar: 

                                                 
7 A. a., s. 67. 

8 Kalderstam (1989), s. 20. 

9 A. a., s. 19-21, 292. 
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1. Vilka utgifter var kyrkoherdens kontantlön avsedd att täcka? 

2. Vilken eller vilka vardagliga funktioner hade prästgården för kyrkoherden? 

3. Hur kan Martin Heideggers ontologi användas för att komplettera befintlig ekonomisk-

historisk forskning om lönebildning? 

 

Begreppet ”lönens vardagliga funktion” måste definieras närmare, men definitionen, som utgår från 

Heideggers ontologi, blir i det här skedet av uppsatsen preliminär. Kortfattat kan sägas att en löns 

funktion är att ombesörja varamöjligheter som människan kan ingå i. Heidegger har ett särskilt sätt 

att arbeta med orden ”ombesörja” och ”varamöjligheter”, och jag måste be om läsarens tålamod då 

begreppen endast kommer till sin rätta inom det strukturkomplex som Heideggers filosofi utgör. 

Även mina två första frågeställningar måste ses mot bakgrund av den nämnda teorin, samt 

diskussionen om tidigare forskning (se följande avsnitt). Den här uppsatsen rör sig på vad jag väljer 

att kalla den mänskliga tillvarons nivå, vilken nedan kontrasteras mot mer makroorienterade 

forskningsnivåer. Att fråga efter utgifterna eller får sin mening i den mänskliga tillvaron, vilket 

kortfattat innebär att människan är i fokus och att lönen blir något som studeras i relation till henne, 

snarare än att lönen är i fokus och människan blir en detalj i sammanhanget. Det är bland annat för 

att möjliggöra denna rockad som jag vänder mig till Heidegger i den tredje frågeställningen. 

 

4. Tidigare forskning 

 

Den befintliga forskningen om lönebildning på den svenska arbetsmarkanden kan delas in i 

nivåerna institutioner, kultur, (arbets- och löne-) marknad och (löne-) förhandling. Med 

”institutioner” avser jag här endast det som ibland kallas formella institutioner, alltså lagar och 

regleringar, men inte informella institutioner som kultur och sedvänjor. Det är endast för att vara 

tydlig som jag kallar kulturkategorin för ”kultur” och inte ”informella institutioner.” Just 

institutioner och kultur påverkar såklart marknaden och de enskilda förhandlingarna, och de verk 

jag presenterar nedan rör sig ofta i flera kategorier. Poängen med indelningen är inte att avgöra 

exakt var en viss text hör hemma, eller att avfärda en viss kategori som onödig, utan att visa på en 

lucka i den tidigare forskningen, då en sista nödvändig kategori saknas: den mänskliga tillvaron. 

Till den institutionella nivån hör standardverk som Lars Magnussons Sveriges ekonomiska 

historia, Lennart Schöns En modern svensk ekonomisk historia, samt Christer Lundhs Spelets 

regler. De rör sig alla på makronivå och betraktar lön som priset på produktionsfaktorn arbete. Alla 

tre tar mer eller mindre explicit hänsyn till kondratieffcykler eller strukturcykler om 40-50 år. De 

första 20-25 åren är omvandlingen som starkast och investeringsgraden är hög samtidigt som nya 

innovationer (tekniska eller organisatoriska) slår igenom och det institutionella ramverket förändras 

för att hantera dessa. Därefter träder en stabiliserings- eller stagnationsfas om ytterligare 20-25 år 

in, under vilken investeringarna avtar. I slutet av denna fas inträffar en strukturkris, som gör det 

möjligt för nya innovationer och institutioner att ta plats i samhället. Sådana cykler har Sveriges 

ekonomi genomgått åtminstone sedan ca 1790. De betonas främst av Schön och Lundh (då ju dessa 

i sina böcker skriver om den tid som uppvisar ett dylikt mönster) men förekommer även under de 

senare delarna av Magnussons bok. 

De tre författarna skriver alla en ”opersonlig” ekonomisk historia, men Lars Magnusson kommer 

oftare med exempel ur vardagen än de andra. Han är också den som tydligast har en teoretisk grund 

i olika varianter av institutionell teori. De vardagliga exemplen och hänvisningar till äldre 

institutionalister, som Thorstein Veblen, och deras fokus på mänskliga sedvänjor gör Magnusson till 

den av de tre som oftast återkommer till de övriga nivåerna av historieskrivning inom ramen för sin 
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bok. Hos honom spelar lönen roll för vanliga människors försörjning på ett tydligare sätt än hos 

Schön och Lundh, även om Sveriges ekonomiska historia på grund av sitt makroperspektiv ändå till 

sist är produktionsfaktorernas historia. Slutligen håller Magnusson dörren öppen för icke-

materialistiska drivkrafter hos människor, i det att han problematiserar stadieindelningar av 

historien, särskilt som han framhåller möjligheten att se historien ”utifrån myllret av människor som 

på olika sätt strävar efter försörjning”
10

 och inte bara som en serie stadier som avlöser varandra. 

Lennart Schön använder institutionsbegreppet som ett led i sina idéer om komplementaritet och 

utvecklingsblock. Institutioner blir här det som hjälper eller stjälper investeringar och innovationer, 

vilka i sin tur frigör och sätter samman produktionsfaktorerna. Precis som de två andra författarna är 

han här inspirerad av nyinstitutionalisten Douglass North. Med anledning av detta fokuserar Schön 

mer på de formella institutionerna än på kultur (men se nedan). 

Christer Lundh är den som tydligast uppmärksammar olika aspekter av arbetsmarknadsrelaterad 

forskning. I inledningen av sin bok listar han några sådana aspekter: 

 

 olika sociala gruppers och anställningskategoriers uppkomst och historia 

 arbetsmarknadsorganisationernas historia, interna problem, förhandlingsverksamhet samt 

relationer till statsmakterna 

 utformningen av och förändringar i det formella regelverket på arbetsmarknadensden 

tekniska och organisatoriska utvecklingens inverkan på arbetsprocessen och betydelsen av 

detta för arbetets innehåll och miljö 

 ideologi och mentalitet hos olika grupper av anställda 

 sociala förhållanden och välfärdsinrättningar för olika anställningskategorier 

 den ekonomiska (och sociala) politikens betydelse för löntagarna.
11

 

 

En del av kategorierna berörs mer i boken, andra mindre, och somliga inte alls. Jag citerar 

Lundhs lista för att visa att han, liksom Magnusson och Schön, erkänner nödvändigheten av att 

arbeta på flera nivåer, och att han själv, liksom de andra gör i en mindre utsträckning, helt kort 

pekar mot den lucka i forskningen jag själv vill arbeta med i den här uppsatsen. 

Den mest personliga aspekt av den mänskliga lönebildningen som alla tre författare tar upp, och 

som faktiskt förekommer löpande i böckerna, är genus. Oavsett om de behandlar det i termer av en 

könsbaserad arbetsdelning eller ett patriarkalt system, tillskrivs könstillhörigheten en stor vikt i det 

ekonomiska livet, inte minst vad gäller lönen, eller betalningen för en människas arbete. Eftersom 

de så tydligt sysselsätter sig med formella institutioner framför informella får genusaspekten ett 

begränsat utrymme i deras verk, men att de alla tre tar upp den som en av de främsta kulturella 

aspekterna av en människas liv på arbetsmarknaden får mig att prioritera den när jag kommer med 

exempel på forskning på nivåerna kultur, marknad och förhandling. 

Det kanske bästa exemplet på ett verk om den svenska arbetsmarknaden som försöker behandla 

kultur som en relevant faktor i lönebildningsprocessen är Yvonne Hirdmans Med kluven tunga – LO 

och genusordningen (1998). Hirdman utgår från genuskontraktet, en serie gemensamt upprätthållna 

normer kring hur män och kvinnor ska bete sig. Detta kontrakt leder till en genusordning - ”det 

mänskliga fundament av praktiker, idéer, vanor, sexualitet och makt på vilket det övriga samhället 

reser sina byggnader, konkreta och abstrakta.”
12

 I detta ligger att mannen alltid har företräde till 

positionen som Människan, utgångspunkten för allt som har med mänskligt liv att göra, medan 

kvinnan alltid är den andra, som måste förhålla sig till mannen-människan. Hirdman visar hur 

genuskontrakt och -ordning har en direkt inverkan på den svenska arbetsmarknaden under 1900-

talet, genom bl. a. LO och de föreställningar om manligt och kvinnligt som dess handlande tar 

hänsyn till. Ett klart exempel kommer när Hirdman citerar LO:s kvinnolöneundersökning 1943, där 

                                                 
10 Magnusson (2014), s. 19. 

11 Lundh (2010), s. 14. 

12 Hirdman (1998), s. 8. 
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Grov- och fabriksarbetareförbundet berättar: ”Ingen uppspaltning av arbetet har gjorts i avtalen men 

i praktiken är man på det klara med vilka arbeten som är kvinnliga, och dessa ger då som regel lägre 

ackordtjänst.”
13

 

Genom boken tas olika förklaringar och argument upp, som ofta kommit från manliga LO-

företrädare, vilka försöker fastställa rimligheten hos de olika utfall som mäns och kvinnors 

positioner på arbetsmarknaden resulterar i. Omsorg om kvinnors hälsa, kvinnors olämplighet vid 

tyngre arbeten, mäns försörjningsplikt kontra kvinnors hemarbete, olika prestation beroende på 

könstillhörighet, etc. anförs för att förklara könsskillnader. Dessa argument ingår emellertid enligt 

Hirdman i det större genuskontraktet som löpande förhandlas om under 1900-talet, t ex med 

offentlig barnomsorg eller slopade regleringar gällande kvinnligt arbete.  

Hirdman behandlar genusordningen som något totalt, som det aldrig går att komma utanför. Den 

går igen på alla nivåer i samhället och därför också på alla nivåer som det här avsnittet tar upp – 

institutioner, kultur, marknad och förhandling. Hirdman rör sig mest på makronivåerna, med vissa 

nedslag i t ex familjesituationer. I likhet med Magnusson, Schön och Lundh behandlar hon lönen 

som priset på arbete, men genom att låta kulturen spela roll sätts förhandlingarna om priset och 

marknadsbeteendet i sig i en kontext som tillåter en förklaring med en högre detaljrikedom och som 

kanske också kan vidröra fler aspekter av den mänskliga tillvaron. Beträffande just lönen 

presenterar Hirdman berättelsen om en förändring som blir långdragen och mödosam eftersom 

genusordningen innebär ett systematiskt nedvärderande av kvinnors arbetsinsatser, eller vissa 

arbetsuppgifter som sådana efter att de förknippats med kvinnlighet. Nedvärderingen, och därmed 

den lägre lönen – det lägre priset på kvinnors arbete – återfinns både på mikro- och makronivå. 

Problemet är att Hirdman inte förklarar hur kontraktet förhandlas fram, hur nedvärderingen skapas 

och upprätthålls, eller hur den tar sig in i människornas föreställningsvärld. Hirdman visar varför 

kultur är en viktig faktor vid lönebildningen, men inte hur den verkar. 

Från Maria Stanfors' Mellan arbete och familj hörs liknande tankegångar. Hon behandlar i sin 

bok kvinnors position på den svenska arbetsmarknaden med särskild tonvikt på förhållandet arbete-

familj. I sin inledning skriver hon att hon tar sin utgångspunkt i neoklassisk ekonomi, men att hon 

har invändningar att komma med: 

 

I en enkel neoklassisk ekonomisk modell bygger könsarbetsdelning på specialisering i 

enlighet med komparativa fördelar och det ger en effektiv lösning för alla inblandade parter. 

Men om man antar att kvinnors komparativa fördelar i omsorg och hushållsarbete primärt är 

socialt bestämda genom könskodning, diskriminering och ojämlika möjligheter i fråga om 

utbildning och arbetsmarknadsdeltagande, då framträder könsarbetsdelningen varken som 

effektiv eller önskvärd. Man kan säga att den feministiska kritiken visar att många ekonomer 

saknat ett könsmaktsperspektiv, det vill säga en medvetenhet om att samhället i många fall är 

organiserat med mannen som norm och att han därmed genomgående har bättre möjligheter 

än kvinnan.
14

  

 

Stanfors betraktar lönen både som priset på produktionsfaktorn arbete och som resultatet av en 

förhandling mellan människor. I hennes fall visas kulturens inflytande på flera nivåer tydligare än i 

Hirdmans. Stanfors har haft som ambition att skriva ett översiktsverk om kvinnans liv på och i 

förhållande till den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet och hennes bok behandlar därför 

både kultur och vissa institutioner å ena sidan samt mer konkreta sakfrågor å den andra, som 

utbildning, familj och barnafödsel, eller kvinnors yrkesval och löner. Hon låter både kultur och 

ekonomi spela roll i kvinnors valsituationer, till exempel vad gäller att skaffa barn, men eftersom 

hon arbetar på makronivå får läsaren inte reda på hur besluten fattas, hur kulturen faktiskt inverkar 

på en människa, eller hur olika ekonomiska nyttigheter prioriteras. 

                                                 
13 A. a., s. 25. 

14 Stanfors (2007), s. 17. 
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Stanfors visar att kvinnor får färre barn när deras inkomster stiger och menar att 

alternativkostnaden här kan anföras som en förklaring: varje enskilt barn får en högre 

alternativkostnad så länge det håller kvinnan borta från arbetsmarknaden. Men att kvinnan alls 

prioriterar förvärvsinkomsten före barnet problematiseras inte, i bemärkelsen att hennes faktiska val 

inte blir en del av undersökningen. Gällande mäns och kvinnors olika val av utbildningar 

presenterar Stanfors förklaringar som hon låter konkurrera med eller komplettera varandra. 

Humankapitalteorin, att valet av utbildning avgörs beroende på förväntad avkastning, står mot 

sociologiska förklaringar om grupptillhörighet och upplevda hinder. Men avkastningens icke-

monetära aspekter, eller hur grupptillhörigheten inverkar på människan, förklaras inte.  

Resultatet blir att läsaren får en mer konkret uppfattning om genusordningens effekter av 

Stanfors bok än av Hirdmans, helt enkelt eftersom Stanfors tar upp fler aspekter av kvinnans liv och 

därmed den mänskliga tillvaron. Men precis som för Hirdman fattas ett eller två sista steg för att 

tränga in i den kategori jag hoppas kunna arbeta med i den här uppsatsen. Stanfors visar att det finns 

något som skiljer män och kvinnor åt beträffande utfall och beteende, och argumenterar för att det 

handlar om kulturellt betingade möjligheter – men kulturens faktiska betingning av möjligheterna 

utelämnas. Ett föremål har flyttats, och Stanfors argumenterar för att en hand ligger bakom rörelsen, 

men handen förblir osynlig. Nu tar sig varken Stanfors eller Hirdman för att bevisa och kartlägga 

kulturens inverkan på människan, utan att undersöka konkreta fenomen där kulturen rimligtvis 

spelar roll, men det lämnar en liten lucka för mig att arbeta i med. 

Forskare på nivån jag kallar ”marknad” arbetar med lönen som resultatet av gruppbeteenden på 

arbetsmarknaden. Ibland är lönen priset på arbete, men oftare är den en komponent i berättelsen om 

en viss grupp i samhället, där arbetet blir en avgörande egenskap för att definiera gruppen. 

Marknaden som sådan kan också stå i fokus för forskningen, och priset på den centrala varan – 

arbete – blir därför självklart en av forskningens viktigaste saker att behandla. Gruppers historia och 

marknadens historia kompletterar varandra när människors ekonomiska beteenden på aggregerad 

nivå ska fångas. LO och kvinnofrågan återkommer här som ett exempel: ”LO-arbetare” är kanske 

en av de viktigaste indelningarna av människor som kan göras under det svenska 1900-talet. 

”Kvinna” är rimligen ännu viktigare. Hur dessa grupper förhåller sig till varandra, hur de fungerar i 

samhället och vad deras ekonomiska agerande innebär, låter historikern förstå centrala delar av det 

gångna århundradets svenska historia. Deras aggregerade beteende kan sägas vara marknaden själv. 

Charlotta Magnussons artikel Why Is There a Gender Wage Gap According to Occupational 

Prestige? (2010) behandlar arbetsmarknadens kanske största kategoriindelning, män och kvinnor, 

och hur deras marknadsbeteenden ser ut beträffande högstatusjobb och familjebildning. Mer eller 

mindre samma teorier som Stanfors tar upp återkommer även här: män och kvinnor specialiserar sig 

på olika saker, och kvinnor tenderar att söka anställningar som är lättare att kombinera med 

föräldraskapet. De undviker arbeten med obekväma arbetstider, övertidsarbete, eller tjänsteresor – 

alltså egenskaper som är typiska för högre och bättre betalda tjänster. 

Magnusson hänvisar till tidigare forskning från Sverige som visar att familjebildning inverkar 

negativt på kvinnors möjligheter till tjänsteresor medan detsamma inte gäller för män. Generellt 

verkar moderskapet innebära lägre löner för kvinnor. Det verkar emellertid finnas en skillnad 

mellan olika länder – amerikansk data visar på att arbetsgivare väljer bort mödrar vid 

anställningsförfaranden, medan norska mödrar tjänar detsamma som kvinnor utan barn. Istället 

skulle skillnaden i utfall mellan mäns och kvinnors löner dels bero på att män börjar tjäna mer efter 

att de fått barn, och dels på ren diskriminering.
15

 

Genom att vända sig till Levnadsnivåundersökningarna (LNU) från 1991 och 2000 finner 

Magnusson att löneskillnaden mellan ogifta/icke samboende män och kvinnor, samt mellan 

gifta/samboende män och kvinnor utan barn, är negligerbar. Däremot finns en påtaglig skillnad i lön 

mellan mödrar och fäder, en skillnad som är större inom yrken med högre status. De oberoende 

                                                 
15 Magnusson (2010), s. 103. 
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variablerna i undersökningen är kvinna, tjänsteresor, [hur ofta respondenten] arbetar övertid, 

obetald övertid, ledarskap, antal underordnade, ålder, sektor och prestige. Jag listar dessa variabler 

för att understryka hur marknadsnivån möjliggör nödvändiga analyser av beteenden samtidigt som 

den inte låter en forskare närma sig den mänskliga tillvaro som ligger bakom en enskild variabels 

värde. Könstillhörigheten, konferensen man var tvungen att åka på för att ordna finansiering, ens 

partner i telefonen när man berättar att man måste jobba över ikväll igen, grubblandet kring 

möjligheten att byta till en bättre betald tjänst, uppgiften att få laget att förstå och acceptera de 

prioriteringar som kommit uppifrån, insikten att man borde anställa en till medarbetare men inte har 

råd, åren som gått sedan man valde den här vägen i livet, utsattheten inför politiker eller aktieägare, 

känslan när man springer på en gammal klasskamrat och berättar vad man gör nuförtiden – alla 

dessa enskilda moment som bygger upp en människas liv går förlorade genom att röra sig på 

marknadsnivån. En underförstådd fråga som den här uppsatsen måste ta sig an är om och hur 

historiker kan närma sig människan bakom variabeln. När Magnusson ställer frågan om hur män 

och kvinnor beter sig som kategorier på arbetsmarknaden i samband med familjebildning låter hon 

oss se den verklighet inom vilken livet äger rum – men livet självt måste behandlas på en annan 

nivå. 

På marknadsnivån återfinns också tidigare forskning om prästerskapets löneförhållanden. Sten 

Alsne (1966) har undersökt dessa i Uppsala ärkestift - Uppland, Gästrikland och Hälsingland - 

mellan åren 1810 och 1862. Hans verk behandlar främst de så kallade pastoraliekonventionerna, 

förhandlingar mellan församling och präster gällande lönerna. Det tionde som skulle betalas till 

prästerståndet var av hävd sammanknutet med privilegier, vilka särskilt bondeståndet motsatte sig. I 

ett försök att försvara de gamla privilegierna, till exempel tillägg för utförande av olika tjänster - 

som begravning - initierades ett system med lokala förhandlingar. I inledningsfasen 1810-1829 var 

intresset svalt i ärkestiftet (som Björklinge tillhör), och bara tre församlingar införde 

pastoraliekonventioner. I endast en församling utöver dessa gjordes alls ett försök till förhandlingar. 

Mellan 1830 och 1848 började motståndet ge med sig, och allt fler församlingar införde 

konventionerna. I den sista fasen, 1848-1862, riktade överläggningarna i riksdagen in sig på 

övergången till ett nytt system, det tidigare nämnda avskaffandet av tiondet 1862. Alsne noterar 

även den dåliga ekonomiska situationen för komministrar, som tjänade uselt och fick slita tungt. 

Alsne får sällskap av Erik Sandstedt (1986), som också noterar dragkampen mellan prästerskapet 

som vill försvara sina privilegier och allmogen som vill montera ner dem, denna gång i Lunds stift 

1723-1832. Sandstedt skriver om prästerskapets sociala sammansättning och ekonomiska 

verklighet, och finner bland annat att komministrarna hade det illa ställt även i denna del av landet 

under seklet innan Alsnes studie börjar. Prästerna tog ut extra avgifter för lysningar, vigslar, 

barndop, välsignelser och begravningar, vilket församlingsborna motsatte sig och försökte bekämpa. 

Både Alsne och Sandstedt gör det tydligt att bondeståndet ansåg sig tyngt av alltför höga skatter, 

och ville få tiondet sänkt eller avskaffat. 

Det är dessvärre svårt att ta med sig särskilt mycket mer från deras båda studier. De befinner sig 

alltför långt bort i tiden, och i Sandstedts fall också i rummet, för att särskilt mycket mer skall gå att 

överföras till den aktuella undersökningen. Däremot visar detta en tydlig lucka i forskningen om 

prästerskapets löner, som den här uppsatsen förvisso inte kan göra anspråk på att täta, men vars 

fyllnad jag hoppas bidra till genom en inledande undersökning av ämnet under utsatt tid och plats. 

En annan författare som explicit behandlar Uppsala ärkestift är Ragnar Norrman (1970), vars 

avhandling handlar om prästrekryteringen 1786-1965. Norrman finner att i takt med att 

moderniseringen fortskred slukade tjänstemannaapparaten prästsläkternas söner, och mot slutet av 

1800-talet rådde brist på präster. Komministrarnas usla arbetsvillkor och dåliga möjligheter till 

befordran bidrog till denna brist. Dessutom gjorde den framväxande religiösa pluralismen, särskilt 

från och med införandet av dissenterlagstiftningen 1860, att de religiöst kallade kunde söka sig till 

andra samfund än Svenska kyrkan, något som också inverkade menligt på möjligheten att rekrytera 
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nya präster. Läroverksreformen 1849, som gjorde att folkskollärarna miste de extra år de tidigare 

tillräknats vid tjänsteårsberäkningen inför befordran, förvärrade situationen. En vändpunkt kom 

under Nathan Söderbloms tid som ärkebiskop. Tidigare hade präster rekryterats från prästsläkter 

eller borgerskap, medan de under perioden 1916-1940 kom från fler samhällsgrupper. En fjärdedel 

var tjänstemannasöner, och söner till akademiker och företagare var fortsatt stor, men den stora 

förändringen var arbetarsönerna, varav dubbelt så många rekryterades till prästämbetet som under 

perioden 1881-1915. Dessutom märker Norrman hur söner till frikyrkopredikanter i större 

utsträckning blev präster i svenska kyrkan efter 1916, vilket han tillskriver Nathan Söderbloms 

ekumeniska insatser. Även om Norrmans forskning inte är av entydig ekonomisk-historisk karaktär 

kan den användas i uppsatsen, om inte annat för att kontextualisera eventuella resultat. Den visar 

också att tjänsteutövarnas historia delvis redan är skriven, vilket ger större anledning till att 

undersöka deras materiella situation. 

Alsne, Sandstedt och Norrman behandlar alla prästerskapets arbetsmarknad, och mer eller 

mindre explicit deras löneförhållanden. Trots att de gör nedslag i enskilda församlingar kan de inte 

sägas arbeta med prästernas vardag eller tillvaro. Konflikterna mellan prästerskap och allmoge vore 

något för framtida forskning att ta sig an på en nivå som kanske kan kallas ”mikrohistorisk”. De tre 

forskarna gör det möjligt att ge sammanhang åt en studie på vardagsnivå, men i det aktuella fallet 

tjänar de framförallt syftet att visa på en lucka i forskningen. 

Den sista nivå som befintlig forskning tar upp lönebegreppet på är förhandlingen. 

Förhandlingsnivån erkänner individens position i lönebildningen och hennes relation till sin lön 

(alltså det faktum att lönen har en roll att spela i hennes liv, och inte ”bara” är priset på hennes 

arbete). Hur hon interagerar med grupper, inte minst facket, får också betydelse. Det är emellertid 

fortfarande tydligt att hon ses som ett enskilt utslag på en marknad – ibland som exempel, ibland 

som avvikelse. Förhandlingsnivån arbetar också fortfarande med aggregerade beteenden, och inte 

med enskilda människor. 

Ett exempel är Peter Hedströms artikel Organisation och lönebildning: en ekonomisk-sociologisk 

analys, som försöker formulera ett alternativ till ”traditionell neoklassisk teori” genom att ta hänsyn 

till antalet auktoritetsnivåer inom ett företag när dess interna lönespridning ska förklaras. Hedström 

skriver: ”[A]nställningsförhållandet är ett förhållande mellan två aktörer – arbetsgivaren och 

arbetstagaren – i vilket tid och arbete byts mot pengar (lön).”
16

 För att förklara detta förhållande 

hänvisar Hedström till Walter Korpis idéer om maktresurser, och menar att en anställd högre upp i 

hierarkien har större möjligheter att bestraffa eller belöna sin arbetsgivare, eftersom hans 

arbetsinsats påverkar en större del av företagets produktivitet än en anställd på lägre nivå. På grund 

av denna maktens progression kan lönerna pressas uppåt ju högre upp i företaget man kommer. 

Dessutom ska befordran till en högre auktoritetsnivå tjäna som incitament åt de anställda. Hedström 

menar att incitamenten förlorar i kraft om inte de högre tjänsterna också är bättre betalda. Mot 

bakgrund av detta formulerar Hedström en modell för att räkna ut den genomsnittliga 

löneskillnaden inom ett företag med hänsyn till företagets antal auktoritetsnivåer. Hedström skriver: 

 

Såsom framgår av diagrammet [här ej bifogat av relevansskäl. S.W.] predicerar teorin att 

lönespridningen inom ett företag (COV) ökar när antalet auktoritetsnivåer (L) ökar och när 

den genomsnittliga kontrollspannvidden (S) minskar. Teorins precision är emellertid högre än 

detta. Den predicerar (1) att sambandet mellan antalet auktoritetsnivåer och lönespridningen 

inom ett företag är avtagande kurvlinjärt och (2) att en interaktionseffekt föreligger mellan 

antalet auktoritetsnivåer och kontrollspannviddens storlek, d.v.s. att effekten av en ytterligare 

auktoritetsnivå är större ju mindre den genomsnittliga kontrollspannvidden är. En mer 

fullständig teori kräver att dessa samband relateras till de inblandade aktörernas 

                                                 
16 Hedström (1986), s. 8. 
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handlande.
17

 

Efter att ha prövat sin modell empiriskt med data om lönespridningen inom svenska industriföretag 

1976 konstaterar Hedström att lönespridningen till ”en överväldigande del” kan förklaras av 

företagsinterna förhållanden, särskilt antalet auktoritetsnivåer. De två slutsatser han drar av detta är 

vikten av att förstå de faktorer som påverkar ett företags storlek, samt vikten av att ”fokusera på de 

strukturer som bestämmer individers handlingsutrymme och på de faktorer som (ofta oavsiktligt) 

påverkar dessa strukturers konkreta utseende.”
18

 

Jag väljer att ta Hedströms artikel som ett exempel på förhandlingsnivån och inte marknadsnivån 

eftersom han så tydligt efterlyser en teori och en modell som kan hantera människors makt över den 

egna vardagssituationen. Genom Korpis teori om möjligheten att straffa den egna arbetsgivaren ger 

han individen konkreta verktyg som marknadsnivån missar. Han står dessutom och knackar på 

dörren till tillvaronivån, i det att han vill förstå strukturernas inverkan på människornas liv, vilket 

understryker att det finns en lucka att fylla i forskningen. 

I Hart och von Otter (1971) finner vi ett till exempel på förhandlingsnivån, denna gång med en 

mer utpräglad mikrohistorisk ingångsvinkel. Författarna behandlar fackföreningens lokala roll i 

förhandlingar om löner, arbetsförhållanden, mm. I likhet med Hedström vill de komplettera den 

befintliga ekonomiska förklaringsmodellen av lönen som resultatet av utbud och efterfrågan. De 

menar att lönen måste delas upp i kategorierna ”teknisk lön” och ”verklig lön”. Den tekniska lönen 

har kommit till mot bakgrund av att lönen blivit ett kontrollinstrument från arbetsgivarens sida 

gentemot arbetstagaren, så att den senare beter sig i enlighet med arbetsgivarens önskemål om en 

allt lönsammare produktion. Hart och von Otter skriver: ”För varje befattning eftersträvas – något 

förenklat – sådana lönevillkor som belönar beteende i enlighet med företagets intentioner eller 

bestraffar icke-normenligt beteende. Förutom detta ekonomiska maktmedel vilar den sociala 

kontrollen till en del på normativa medel.”
19

 

Den tekniska lönen är den lön som existerar på papperet – summan av den fasta lönen, ackorden 

och tilläggen. Det är om den här lönen man förhandlar. I praktiken finns den inte, den är bara en 

teoretisk möjlighet som beror på arbetarens förmåga att möta de produktionskrav och krav på 

beteende som finns från arbetsgivarens sida. Den verkliga lönen är den lön som faktiskt tillkommer 

arbetaren, ”en teknisk lön påverkad av produktionsförhållanden och individens arbetsinsats” som 

man enligt Hart och von Otter inte förhandlar om.
20

 

Löneförhandlingarna på den svenska arbetsmarknaden var vid tiden för artikelns författande 

centraliserade på ett sätt som Hart och von Otter menar medförde stora svårigheter för en enskild 

fackklubb att driva lokala frågor, antingen det gällde löneförhöjningar eller arbetsmiljön. Facket har 

dessutom en dubbel roll, menar de, då fackföreningen är medansvarig för företagets fortsatta 

existens. Som arbetstagarnas representanter kan klubben inte ställa krav som får företaget att gå 

omkull, vilket blir ett vapen som kan riktas mot dem. 

Författarna exemplifierar med nedslag vid några olika företag inom tillverkningsindustrin. De 

olika fallen visar hur fastställandet av en hög teknisk lön i praktiken kan leda till försämringar för 

arbetarna, hur angelägna arbetsgivarna var om en hög facklig organiseringsgrad (eftersom de såg 

facket som ett sätt att upprätthålla ordning och efterlevnad av ingångna avtal), hur olika delar av 

samma industri som utför samma uppgifter kan få olika verkliga löner med anledning av den 

tekniska lönen, samt hur facket i praktiken är svagt på alla områden som inte behandlas centralt – 

om inte strejkvapnet används effektivt. 

För den här uppsatsens del räcker det med att konstatera att Hart och von Otter behandlar 

begreppet lön som produkten av en kraftmätning vars ordnade form är förhandlingen, men som 

också kan anta oordnade former, främst däribland den vilda strejken. Författarna vill komplettera 

                                                 
17 A. a., s. 10. Min kursivering. 

18 A. a., s. 14. 

19 Hart och von Otter (1971), s. 161. 

20 A. a., s. 162. 
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befintliga sätt att se lönen på med det lokala perspektivet, där ju konsekvenserna av de centrala 

förhandlingarna faktiskt äger rum. 

Förhandlingsnivån kan mot bakgrund av det ovanstående sägas likna kulturnivån i det att den vill 

föra in icke-ekonomiska aspekter i en ekonomisk verklighet. I de båda artiklarna som lyfts fram här 

står makt i centrum, men det är inte svårt att föreställa sig hur andra aspekter som tagits upp tidigare 

i detta avsnitt kan spela roll – barn, prestige, obekväma arbetstider, institutioner som reglerar en 

människas liv, etc. Det som nu återstår att göra är att studera människan som går in i förhandlingen, 

och inte bara som en förhandlande varelse, utan i sin helhet, sådan som hon är i sin tillvaro. 

 

5. Materialdiskussion och avgränsningar 

Det huvudsakliga källmaterial jag använder mig av är primärmaterial från församlingens arkiv, 

som återfinns på Riksarkivets filial i Uppsala. För det första rör det sig om lönetablåer inskickade 

till pastoratet eller kyrkorådet från församlingen. Tablåerna innehåller information om varifrån de 

medel som går till utbetalningen av lönerna kommer. Kategorierna är skatt som uppbärs av 

församlingens invånare, avkastning från löneboställen, försäljning av skog, samt en hel kategori för 

avgälder av lägenheter som upplåtits från bostället, ränta på medel som på ett eller annat sätt var 

kopplade till bostället och övriga intäkter. Om medlen inte räckte till för att betala lönen sköt 

kyrkofonden till pengar, och om intäkterna var större än beloppet som skulle betalas ut hamnade 

överskottet i kyrkofonden. 

Tablåerna eller bilagor, beroende på år, redogör även för olika sorters tillägg som prästerna 

kunde få. De vanligaste var: ålderstillägg, dyrtidstillägg, hyresersättning, skjutsersättning, samt 

"tillfällig löneförbättring." Dessa tillägg är antagligen den viktigaste delen av källmaterialet 

beträffande kontaktlönerna, därför att de låter mig se de funktioner lönen var avsedd att fylla. Det 

som var grund för ett tillägg var rimligen så viktigt att lönen måste räcka till det, och så 

grundläggande att det utan tvivel kan sägas höra till kyrkoherdens vardag. Tablåer finns för åren 

1918-1932. De är indelade efter ecklesiastikåret, som löpte från första maj till sista april året därpå, 

och alltså börjar den här delen av undersökningen med året 1918/19 och slutar med året 1932/33. 

Redogörelser för tillägg finns för ecklesiastikåren 1919/20-1932/33. 1918/1919 finns i lönetablån 

utskrivet hur stort lönetillägg som kyrkoherden erhöll, men vad tillägget bestod av, det vill säga, 

vilka grunder som fanns för tillägget, är inte utskrivet. I övrigt är detta källmaterial så att säga 

komplett, alltså inte på ett eller annat sätt förolyckat. 

Utöver de frånvarande åren 1910-1917 har tablåerna svagheten att det inte framgår hur storleken 

på prästens lön slagits fast. 

För det andra återfinns i arkiven uppgifter om prästgården i form av så kallade syneinstrument, 

alltså en sorts inventeringar. Dessa syneinstrument innehåller detaljerade beskrivningar av 

byggnaderna som utgjorde prästgården, samt redogörelser över boställsinnehavarens skyldighet att 

reparera eller ersätta delar av byggnader eller andra framträdande delar av prästgården, till exempel 

gärdesgårdar. Enligt benämningen på den del av arkivet där protokollen återfinns skall material 

gällande en komministerbostad finnas fram t o m 1917, men jag har inte lyckats hitta något som 

faller inom den aktuella tidsperioden. 

Inom den aktuella perioden förrättades inspektioner vid fyra tillfällen: den 4 oktober 1911, den 

29 juni 1917, den 22 september 1926, samt den 12 oktober 1927. Utöver detta har jag valt att 

undersöka ett protokoll från den 26 juni 1906, för att kunna notera eventuella märkligheter gällande 

protokollet från 1911. Inalles rör det sig alltså om fem protokoll. Gemensamt för dem alla är att de, 

som ovan nämnts, redogör för de byggnader prästgården omfattade samt de skador eller brister som 

måste åtgärdas av boställsinnehavaren. De talar också om anledningen till att syneinstrumentet 

kallats samman (även om det inte alltid går att bli klokare av det de skriver), samt vilka som var 

närvarande och deras roller vid förrättandet. Protokollet från 1926 är en smula rörigt, då prästgården 
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har arrenderats ut tillsammans med ett löneboställe. Det framgår inte hur länge så har skett, varför 

det inte går att veta i vilken utsträckning detta protokoll beskriver kyrkoherdens vardag. 

En svaghet detta material har är att inredning inte nämns i det, annat än vid enstaka tillfällen, och 

då i generaliserande termer. Till exempel förekommer en sal, men inte bord och stolar, eller en 

svinstia, men inte antalet grisar som levde där. Flera detaljer kring ett redskapslider presenteras, 

men inte vilka redskap som låg i det. Det går att resonera kring denna svaghet på flera sätt. Å ena 

sidan omöjliggör det nedtecknandet av en fullkomlig historisk verklighet. Det utesluter å andra 

sidan inte en undersökning beträffande själva gården. Och huruvida eventuella grisar eller redskap 

kan sägas vara en del av prästens lön eller inte går att diskutera, men de var onekligen en del av 

gården, och det hade varit bättre att veta än att inte veta hur många de var. Genom de olika 

byggnaderna och deras brister blir jag åtminstone varse gården som sådan och förhoppningsvis dess 

vardagliga funktioner. Jag bedömer det nu nämnda källmaterialet som tillräckligt för en studie som 

min. Materialet har svagheter, men kombinationen av detaljer kring hur lönen förväntades användas 

och detaljerna kring gården gör just den vardagliga undersökning jag vill företa mig möjlig. 

Förutom de hittills presenterade skälen till avgränsningarna – de två juridiska förändringarna av 

prästerskapets löner som avgör vilken tid som ska undersökas och godtycket som väljer vilken 

församling jag arbetar med – måste jag också förklara varför jag bara arbetar med en församling och 

inte jämför två eller fler församlingar med varandra. Jag gör detta eftersom jag i den befintliga 

uppsatsen arbetar med lönebegreppet som sådant och därför befinner mig på stadiet innan 

jämförelser är möjliga. Uppsatsen handlar i stor utsträckning om att skapa en teoretisk plattform att 

stå på när jag närmar mig fenomenet lön på den mänskliga tillvarons nivå, en plattform som byggs 

upp av Martin Heideggers begreppsapparat. I det här skedet prövar jag om begreppen håller för att 

alls förstå en enskild församling – eller, om man så vill, en enskild vardaglig värld – innan jag 

börjar jämföra olika fall med varandra. 

Jag jämför heller inte prästerskapet med en annan samhällsgrupp eller profession, till exempel 

officerskåren. Detta av samma skäl som ovan – jag arbetar så långt det är möjligt med en ensam 

grupp för att se om teorin håller där innan jag går vidare till jämförelser. Dessutom måste utrymmet 

i korthet nämnas, men inte av skälet att en magisteruppsats bara får vara ett visst antal sidor, utan att 

en enskild mänsklig tillvaro antagligen kan bli föremål för en oändlig undersökning om allt i 

tillvaron ska artikuleras. Att plocka in ytterligare en eller flera människor i undersökningen låter sig 

därför inte göras innan jag vet hur det på ett praktiskt sätt ska gå att hantera så mycket som en enda 

tillvaro!  

Det spelar roll att jag väljer att förlägga undersökningen till en tid ganska nära min egen. I 

teoriavsnittet presenterar jag ett sätt att förstå min egen koppling till dåtidens vardag, vilket gör det 

möjligt för mig att intuitivt begripa sådant som källmaterialet inte explicit nämner, och att tala om 

det med en säkerhet jag annars inte skulle ha. Denna koppling fordrar än så länge att den undersökta 

tiden inte är alltför långt bort från min egen. Det är också för att pröva denna koppling som jag inte 

tar in mer källmaterial i undersökningen för att komplettera lönetablåerna och syneinstrumenten. 

Jag vill välja ett litet, tydligt avgränsat källmaterial och se vad som går att göra när konsekvenserna 

av Heideggers ontologi får uttryck i det praktiska historieskrivandet. 

 

6. Teori 

I Heidegger and socio-ontology: a sociological reading argumenterar Patrik Aspers och Sebastian 

Kohl (2013) för att sociologin i sina försök att ersätta en atomistisk, allenastående individ med en 

social varelse har gått in i en återvändsgränd, då disciplinen som helhet fortfarande verkar under 

vanföreställningen att människan i första hand är en individ som i andra hand ingår i grupper. Detta 

kallar de en egologisk utgångspunkt, vars rot återfinns i den cartesiska åtskillnaden mellan subjekt 

och värld. De skriver: "Early sociologists, who carved out their discipline on the basis of a critique 
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of economics, essentially took over the ideas of atomistic actors who become social only when they 

interact with others or when they orient themselves towards others."21 De exemplifierar särskilt 

med Max Weber och Harrison White, men menar att även "Parsons, Bourdieu, Giddens, Habermas, 

Berger and Luckmann, Schütz, and many more"22 lider av samma problem. Webers tanke är att 

handlande bara är socialt i vissa situationer, då det uttryckligen tar hänsyn till andra. White baserar 

sin sociologi på "molekyler" i vilka människor ingår och formar sina identiteter. Det är 

sammanhanget av molekyler i vilka människan ingår som gör hennes identitet. Det här kan verka 

som en social utgångspunkt, men White menar att innan människan ingår i dessa molekyler är hon 

avskild och därför en individ som av en slump börjar bli del av molekylerna.23 

De negativa konsekvenserna av att utgå från ett allenastående subjekt är de metodologiska 

felgrepp som den sociologiska disciplinen ger sig hän åt, samt de frågor denna utgångspunkt ger 

upphov till, vilka Aspers och Kohl avfärdar som pseudoproblem. Ekonomiskt handlande, till 

exempel val av yrke (se Aspers [2015]), kan inte förstås utifrån antagandet om en människa som 

"rationellt" kalkylerar vinst i form av pengar och agerar därefter. De skriver: "If - to give an 

example - one is truly convinced of a non-individualist position in ontology, one is likely to see 

little sense in pursuing laboratory experiments with isolated subjects when trying to explain social 

phenomena."24 För att råda bot på vanföreställningen presenterar Aspers och Kohl i korthet delar 

av den tyske filosofen Martin Heideggers (1889-1976) filosofi, särskilt hans uppfattning om en 

människa som till sitt väsen är i världen, med andra människor. Heideggers ontologi, menar de, 

förhindrar ställandet av felaktiga frågor, och låter forskaren undvika icke-sociala förklaringar till 

människors handlingar. 

Ekonomisk-historiker kan också dra nytta av Heideggers tankevärld, bland annat av ovanstående 

skäl. De försöker också arbeta med den sociala människan, människan i världen och hennes 

ekonomiska agerande, och har därför all anledning att försöka undvika den återvändsgränd Aspers 

och Kohl beskriver. I den här uppsatsen använder jag första delen av Martin Heideggers Vara och 

tid för att närma mig lönernas funktion på den nivå som jag efterlyste i avsnitt 4, den mänskliga 

tillvaron. Jag gör detta därför att jag är övertygad om riktigheten i att slå fast människans position i 

världen innan jag försöker förklara hur institutioner, kultur, marknaden och förhandlingarna 

påverkar henne. Det senare faller utanför uppsatsens ramar, men genom att börja arbeta på den 

mänskliga tillvarons nivå kanske jag kan lämna ett litet bidrag också till dessa större frågor. Att jag 

väljer Heidegger beror på att han behandlar just den mänskliga tillvaron i den vardagliga världen – 

enligt honom är vi ofrånkomligen i vår vardagliga värld, och Heidegger blir därför en god teoretiker 

att luta sig mot när man skriver vad som kanske kunde kallas en ”mikrohistorisk” studie. Dessutom 

tror jag att hans ontologi låter mig utvinna mer ur mitt ofullständiga källmaterial än vad som annars 

hade varit möjligt, eftersom Heidegger kan koppla samman historikern och källmaterialets författare 

och därigenom låta det aktuella studieobjektet ses även av den förre. 

 

6. 1. Presentation av delar ur Martin Heideggers filosofi 

Nedan följer en sammanfattning av första halvan av Vara och tid. Jag har gjort mitt bästa för att 

räta ut det strukturkomplex som boken är och presentera det så kärnfullt och pedagogiskt som 

möjligt, men brister förekommer säkert. För eventuella otydligheter bär jag själv ansvaret. 

 

6. 1. 1. Tillvaron. I-världen-varon. Däret. 

                                                 
21 Aspers & Kohl (2013), s. 490. 

22 A. a., s. 491. 

23 A. a., s. 491-92. 

24 A. a., s. 488. 
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Vara och tid börjar med och handlar om frågan om varat. Lite grovt kan frågan ställas: "vad är 

'är'?" Det är i resonemanget kring frågan, vem som ställer den och hur den alls fungerar som Vara 

och tid växer fram. Själva frågan är ontologisk, vilket betyder att den handlar om varat. Att vara 

ontologisk kontrasterar Heidegger mot att vara "ontisk", att handla om det varande - om något som 

är. "Hammaren är grå" är ett ontiskt påstående. Vad ett ontologiskt hanterande av hammaren innebär 

kommer att presenteras löpande  

Enligt Heidegger består en fråga av tre delar: det frågan riktas till (det tillfrågade), det frågan 

handlar om (det omfrågade), och det den som ställer frågan egentligen frågar efter (det 

efterfrågade). Ett banalt exempel vore att jag klev in på en restaurang och frågade: "Vad har ni på 

menyn?" Jag hade då ställt frågan till personalen, och frågat om menyns innehåll - men det jag 

egentligen frågat efter vore vilken mat som funnes tillgänglig att beställa. Med varafrågan är det så 

att den som ställer den frågar om varat, efter varats mening. Heideggers definition av "mening" 

presenteras först något senare i texten, då den förutsätter en viss bekantskap med hans 

begreppsapparat. Till vem ska då frågan ställas?25 

Heidegger menar att frågandet är detsamma som ett sökande, där man för att alls kunna ställa 

frågan har en ledtråd som vägleder frågan. På något vis är man alltid bekant med det man frågar om, 

man har upptäckt det och söker nu kunskap om det. Mot bakgrund av detta kan frågan besvaras: 

Varafrågans tillfrågade är det varande människan är, tillvaron. Detta kommer sig av tre anledningar: 

Tillvaron har en vardaglig förståelse för varat som finns innan den aktivt ägnar sig åt ontologisk 

analytik. Detta kallas att tillvaron är förontologisk, och framgår av att den i någon mån redan vet 

vad "är" är när den frågar just: Vad är "är"? Tillvaron förhåller sig alltid till sitt vara - ja, dess vara 

handlar om att vara. Detta vara är existensen. Att förhålla sig ontiskt till existensen är att vara 

existentiell, vägledd av en existentiell självförståelse, och det gör tillvaron helt enkelt genom att 

existera. Tillvaron tar alltså reda på vad den är genom att vara. I förhållandet till existensen har 

tillvaron dessutom en förståelse gällande dess ontologiska strukturer. Dessa ontologiska strukturer 

kallar Heidegger existentialer och analytiken av dem är en existential analytik. Tillvaron har även 

en förförståelse gällande vad det överhuvudtaget är att vara, och kan därför aktivt undersöka saken 

närmare. Och den har inte bara en vardaglig förståelse för varat, utan också för världen och varat 

hos det som finns i den - det inomvärldsligt varandes vara. Den här förståelsen innebär att tillvaron 

är grunden för alla ontologiers ontologi, fundamentalontologin. Alla vetenskaper har följaktligen 

enligt Heidegger sin grund i tillvaroanalytiken.26 

Det är på grund av dessa tre anledningar - att den klarar upp vad den är genom att vara, att den 

har en förståelse för varat, och att den har en förståelse för det inomvärldsligt varande, som tillvaron 

är varafrågans tillfrågade. Allt detta kommer sig av den existential som första halvan av Vara och tid 

i praktiken handlar om: i-världen-varon. Att vara i en värld är tillvarons ursprungliga situation, så 

ursprungligt att tillvaron är i-världen-varon. 

Tillvaroanalytiken i Vara och tid utgår inte från ett bestämt modus hos tillvaron. Heidegger vill 

komma åt dess "indifferenta" modus, som han hävdar är "inte ingenting", utan genomsnittligheten 

eller vardagligheten.27 Den värld tillvaron då är i är den vardagliga världen, eller omvärlden. Just 

eftersom tillvaron i sitt genomsnittliga modus, som den mestadels befinner sig i, är i sin vardagliga, 

lokala värld, lämpar sig Heideggers begreppsapparat för en "mikrohistorisk" studie, även om man 

inte accepterar hela batteriet av ontologiska utsagor Heidegger står för. 

Att vara "i" innebär ontiskt att ett varande är placerat i ett annat varande, men i:ets ontologiska 

betydelse är att vara vid något, att bo någonstans, att vara förtrogen med något, etc. Att vara vid 

världen innebär att uppgå i den. Att vara "i" världen är också att vara "där". Detta "där" ska förstås 

                                                 
25 Heidegger (2013), s. 20-22. 

26 A. a., s. 23-30. 

27 A. a., s. 61. 
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existentialt, och är alltså inte en geografisk placering i ontisk mening, utan tillvarons ontologiska 

upplåtenhet. "Däret", som Heidegger kallar det, är alltså den förförståelse som nämndes ovan, och 

tillvarons vara handlar om att vara sitt "där."28 Heidegger skriver: 

 

Det ontiskt bildliga talet om lumen naturale inom människan syftar inte på något annat än den 

existentiala ontologiska strukturen hos detta varande, att det är på så sätt att det är sitt "där". 

Att det är "upplyst" innebär: i sig själv genomlyst såsom i-världen-varo, inte genom något 

annat varande utan så att den själv är ljusningen. Bara för ett på detta sätt existentialt 

genomlyst varande blir förhandenvarande tillgängligt i ljuset och fördolt i mörkret. Tillvaron 

bär redan från början med sig sitt där; i avsaknad av detta finns den inte bara faktiskt inte till, 

utan är överhuvudtaget inte ett varande med detta väsen. Tillvaron är sin upplåtenhet.29 

 

6. 1. 2. Befintlighet. Förstående. Möjligvaro 

 

Tillvaron är sitt där genom befintligheten och förståendet. I termen "befintlighet" ingår det 

Heidegger kallar "stämningen" eller "stämdvaron", alltså tillvarons vara som stämd, som innehavare 

av en stämning. Stämningen är sättet på vilket tillvaron är sitt där, och kan variera från en förhöjd 

stämning som lyfter tillvaron från "varats uppenbara börda" - vilket samtidigt innebär att den 

uppmärksammar tillvaron på just denna börda - till förstämning eller en ostämdhet, i vilken 

"tillvaron blir utled på sig själv". Stämningen talar om för tillvaron "hur det är fatt med och går för" 

den, och upplåter på så vis existensen som sådan den är för tillvaron. I detta kan stämningen visa för 

tillvaron att den blott och bart "är och har att vara". Tillvaron undviker enligt Heidegger det vara 

som upplåts av stämningen, och det är på så vis - i motståndet mot det upplåtna - som däret är 

upplåtet. Vad detta innebär och hur det går till presenteras nedan i samband med begreppen ångest 

och förfallande. 

Att tillvaron såsom i-världen-varo är sitt där kallar Heidegger "kastadheten" in i däret. 

Tillvaron,som alltid befinner sig i sin kastadhet, är överlämnad åt att den är och har att vara det ena 

eller det andra. I befintligheten har den alltid funnit sig själv som ett stämt sig- befinnande, alltså ett 

varande som befinner sig och som har stämdvaron som varakaraktär. Den har funnit sig som sådan 

genom ett flyende, eftersom stämningen upplåter däret genom ett bortvändande från det rena "att 

tillvaron är och har att vara".30 Heidegger sammanfattar: "Befintligheten upplåter tillvaron i dess 

kastadhet, och i första hand och mestadels på den undvikande bortvändningens sätt."31 

Befintligheten och stämningen är inte detsamma som ett själsligt tillstånd. Det är just för att däret 

är upplåtet genom befintligheten som vi alls kan uppfatta det vi i vardagligt tal skulle mena med 

"stämning". Samtidigt menar Heidegger att den ontologiska stämningen på en gång både upplåter 

och döljer däret, eftersom tillvaron oftast utan att reflektera över det uppgår i sin vardagliga värld. 

Stämningen visar alltså vad däret är, men gör också att tillvaron slukas av sitt där om det inte aktivt 

reflekterar över det. Det är eftersom stämningen gör detta som tillvaron i sin i-världen-varo alls kan 

rikta sig mot olika former av vara. Dessa former av vara upptäcker ett inomvärldsligt varande (säg, 

en sten), och det är genom befintligheten som det upplåtits hur detta varande överhuvudtaget kan 

angå tillvaron. Heidegger skriver: "Denna angänglighet har sin grund i befintligheten, som upplåtit 

världen i riktning mot till exempel det hotfullas möjlighet. Bara det som är i rädslans eller 
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oräddhetens befintlighet kan upptäcka något omvärldsligt tillhandsvarande som hotfullt."32 

Befintligheten har alltså tre "väsensbestämningar" (Heideggers term): den upplåter kastadheten, 

den upplåter i-världen-varon och den upplåter angängligheten. Heideggers egen sammanfattning 

lyder: 

 

Befintligheten upplåter inte bara tillvaron i dess kastadhet och anvisadhet till världen, som 

alltid redan är upplåten med tillvarons vara, utan är själv den existentiala varaart genom 

vilken tillvaron ständigt överlämnar sig till "världen," låter sig angås av denna, på så sätt att 

den i viss mening undviker sig själv. Detta undvikandes existentiala författning kommer att bli 

tydligare utifrån förfallandets fenomen.33 

 

Tillsammans med befintligheten är tillvaron sitt där genom förståendet. Tidigare konstaterades 

att "i-varo" inte avser ett föremåls fysiska placering inuti ett annat, utan förtrogenhet med något. 

Förståendet är den upplåtenhet av i-världen-varon som kommer av det "för-vars-skull" (Heideggers 

term) som ingår i i-varons förtrogenhet med omvärlden - ja, som upplåter "den existerande i-

världen-varon som sådan". "För-vars-skull" hör ihop med ombesörjandet, som behandlas nedan. 

Förståendet är alltid stämt. Samtidigt med "för-vars- skull" är betydelsefullheten upplåten. 

Heidegger skriver: "Betydelsefullhet är det i riktning mot vilket världen som sådan är upplåten. Att 

för-vars-skull och betydelsefullhet är upplåtna i tillvaron innebär: tillvaron är ett varande för vilket 

det såsom i-världen-varo rör sig om den själv."34 Betydelsefullheten är vidare helheten av alla de 

hänvisningsrelationer som olika förhandenvarande ting ingår i gentemot varandra.35 Enligt 

Heidegger förstår alltså människan världen genom de ting hon finner i den. 

Tillvarons vara är att kunna vara något, möjligvaro. "Att kunna vara något" syftar på de former 

som i-världen-varon kan ta, former som ska presenteras nedan. Eftersom tillvaron alltid är i en värld 

har den alltid kastats in i olika möjligheter, samt missat andra. Tillvaron är möjligvaro som 

överlämnats åt sig själv, och den är därmed också möjligheten att frigöra sitt kunna-vara. 

"Förståendet är varat för sådant kunna-vara som aldrig utestår som ännu-icke- förhandenvarande, 

utan såsom väsensmässigt aldrig förhandenvarande 'är' med tillvarons vara i bemärkelse av 

existens."36 Existensen är ju som bekant tillvarons eget vara, som tillvaron har insikt i, och får 

insikt i genom att vara. Förståendet är alltså varat hos existensens kunna- vara, eller hos 

möjligvaron själv. Förståendet är möjligvarons vara. 

Tillvaron kan förstå eller inte förstå sin möjligvaro. Det är genom att den är "där" som tillvaron 

kan förstå hur det står till med dess kunna-vara. Ur det faktum att tillvaron "förstående är sitt där" 

springer att den kan "gå vilse och missförstå sig själv", vilket den alltid har gjort eftersom 

förståendet är befintligt - och därmed kastat in i olika möjligheter. Bland alla de möjligheter 

tillvaron har, är den första därför att "återfinna sig i sina möjligheter."37 

Förståendet omfattar hela i-världen-varon och upplåter det inomvärldsligt varande i dess 

möjligheter. Sammanhanget av inomvärldsligt varande föremål (se avsnittet om donet, nedan) blir 

genom förståendet ett möjligt sammanhang. Varför upplåts det inomvärldsligt varande i riktning 

mot sina möjligheter? På grund av det Heidegger kallar "utkastet". Utkastet kopplar samman 
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tillvarons vara med det "för-vars-skull" som nämndes ovan, med betydelsefullheten och med den 

värld tillvaron befinner sig i. Eftersom i-världen-varons "där" är ett kunna-varas "där", är 

förståendet genom utkastet konstituerande för i-världen-varon.38 

Alltså: Förståendets utkast av tillvaron mot ett "för-vars-skull" upplåter varamöjligheterna, och 

uppplåter därför däret, och upplåter därför i-världen-varon. I varamöjligheterna, och det "för-vars-

skull" som förstås samtidigt med dessa, är det inomvärldsligt varande upptäckt. Detta varande ska 

behandlas inom kort. 

Eftersom tillvaron alltid är kastad är den inkastad i utkastet. Därmed är den alltid utkastande, och 

"förstår sig alltid redan och fortfarande, så länge den är, utifrån möjligheter." Men just eftersom 

förståendet verkar genom utkastet fattar inte tillvaron sina möjligheter tematiskt, utan dessa slås 

fast, de blir givna tillstånd. "Förståendet är," skriver Heidegger, "såsom utkastande, den varaart hos 

tillvaron inom vilken den är sina möjligheter som möjligheter.”39 

 

6. 1. 3. Ombesörjandet. Försorgen. Donet. Förståendet och det tillhandsvarande. 

 

Hur är då tillvaron i världen? Eftersom Heidegger frågar efter tillvarons indifferenta modus, det 

genomsnittliga och vardagliga sättet att vara, måste frågan besvaras med den vardagliga i-världen-

varon. Tillvaron är genomsnittligt i sin vardagliga värld genom sysslandet. Sysslandet är de olika 

former av i-världen-varo som tillvaron är utspridd i. Dessa är de möjliga former förståendet 

upplåter. Sysslandet kan delas upp i två sorter: ombesörjandet av eller med föremål, och försorgen 

om andra människor. Upptäckten av världen och det inomvärldsligt varande sker genom dessa 

former av sysslande. 

När tillvaron ombesörjande fattar (i dubbel bemärkelse) den hammare som blev exemplet i 

teoriavsnittets början har den redan tillgodogjort sig det Heidegger kallar hammarens tillhandshet. 

Tillhandsheten är kort och gott det "till-vad" (Heideggers term) som tillkommer hammaren. Just 

hammaren tjänar exempelvis till islagning av spikar. I det att tillhandsheten upptäcks är hammaren 

inte bara ett förhandenvarande ting som "är där". Istället är den ett don. Ett don är ett varande som 

det är något bevänt med, och som saknar tillvarons karaktär. 

Upptäckten av beväntheten kan utöver fattandet av donet ske genom en bristande tillhandshet 

eller genom det Heidegger kallar motspänstigheten i sysslandet, vilket kan översättas till att vi vet 

vad något är till för - vilket är vad det är - när det saknas eller när det inte fungerar. 

Donets "donaktighet" - Heideggers term för det som gör donet till ett don - beror på den 

donhelhet det upptäcks inom. Hammaren hänvisar till en spik, till en bräda, till en snickarbod, etc. - 

men först och främst till det skapande av ett verk varmed det alls är något bevänt med hamrandet. 

Skapandet i sig syftar på två saker: materialet som används för att tillverka verket, och den person 

verket är till för. I det förra upptäcks naturen, som materialet kommer från, och i det senare varande 

med tillvarons karaktär. Också när vi försöker bortse från tillhandsheten är naturen tillhands såsom 

något att betrakta, "som överrumplar, fängslar oss som landskap."40 Även naturen kan i sin 

tillhandshet eller organisering hänvisa till andra, i det att en väg leder till någon, en åker tillhör 

någon, en flod brukar användas som fiskevatten av någon, etc. Det ontologiska "fattande" som 

tillvaron upptäcker tillhandsheten med kallar Heidegger kringsynen. 
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När tillvaron utarbetar olika möjligheter, särskilt sina egna varamöjligheter, kallas detta 

utläggning. Utläggningen är det varmed förståendet förstår möjligheterna. I omsorgen med det 

tillhandsvarande försöker tillvaron förstå hur det är något bevänt med detta, vilka möjligheter det 

har, och detta kringsynta upptäckande är detsamma som utläggandet av en värld tillvaron redan har 

förstått med grund i bevänthetshelheten - sammanhanget av allt det är något bevänt med i helheten 

av alla don som hänvisar till varandra vid ett givet tillfälle. Utläggningen slår kringsynt fast att det 

tillhandsvarande har "strukturen av något såsom något."41 Det är något man använder till att..., 

något som gör... Det förstådda är alltid tillgängligt, vilket möjliggör att tillvaron kan lägga ut dess 

"såsom vad" och dess "vartill". Detta är inte samma sak som att tillvaron har resonerat sig fram till 

vad den kan göra med ett visst don. Heidegger skriver: 

 

Det kringsynt-utläggande sysslandet med det [i den vardagliga världen] tillhandsvarande, som 

"ser" detta såsom bord, dörr, vagn, bro, behöver inte nödvändigtvis också redan lägga i sär det 

kringsynt utlagda i en bestämd utsaga. Allt förpredikativt enkelt seende av det 

tillhandsvarande är redan i sig själv förstående- utläggande. /.../ Seendet i denna sikt är alltid 

redan ett förstående-utläggande. Det rymmer uttryckligheten i de hänvisningsrelationer (till-

att) som hör till bevänthetshelheten, utifrån vilka det enkelt påträffade är förstått.42 

 

När tillvaron ser något förhandenvarande har den alltså direkt tillgodogjort sig det 

förhandenvarandes "vartill". Heidegger menar att detta inte innebär att det varande får sitt "såsom" 

tillagt efter att det upptäckts, utan att utläggningen bara tar fram dess plats i bevänthetshelheten, en 

plats den alltid redan har. Att tillvaron kan förstå detta är inte samma sak som att förståendet är 

explicit och artikulerat. Dessutom blir ett explicit, artikulerat förstående del av en ny 

bakgrundsinformation som används vid nästa förstående, och utgör därmed ett fundament i den 

vardagliga kringsynta utläggningen.43 Denna har sin grund i tre företeelser: förehav, föresikt och 

föregrepp. Förehav är det förstående varat till en redan förstådd bevänthetshelhet. Utläggningen har 

alltså sin grund i att tillvaron i sitt vara är riktad mot en aktuell bevänthetshelhet som den förstår. 

Föresikten är den sikt med vilken det som förehavet kretsar kring plockas isär "utifrån en bestämd 

utläggningsmöjlighet." Det betyder att föresikten riktar in utläggningen på den av det 

tillhandsvarandes möjligheter som ska utläggas. Utläggningen omfattar också en begreppslighet 

(som kan ändras), ett slags föregångare till artikulerandet, som Heidegger kallar föregrepp.44 Om 

jag skulle syssla med en hammare för att tillverka, säg, en fågelholk, skulle jag alltså förstå 

hammaren utifrån bevänthetshelheten i snickarboden. I min vardagliga kringsynta utläggning av hur 

fågelholken ska snickras ihop är jag inriktad på den aktuella bevänthetshelheten - det är förehavet. 

Föresikten gör det möjligt att plocka isär hela tillverkningen av fågelholken till olika möjligheter 

som jag kan resonera kring, möjligheter som finns inom bevänthetshelheten "snickeri-i-min-

snickarbod-av-en-fågelholk-åt ... med-den-här-hammaren". Och allt inom den bevänthetshelheten 

kan artikuleras bara eftersom alla begrepp i den föregås av begreppsligheten själv, som låter mig 

veta på ett ungefär vilka möjligheter till artikulering jag har att vända mig till. 

Det inomvärldsligt varande som har förståtts, har mening. "Mening", skriver Heidegger, 

 

är det vari någots förståelighet håller sig. Det som är artikulerbart i det förstående upplåtandet 

kallar vi mening. Meningens begrepp omfattar det formella ramverket av det som med 

nödvändighet hör till vad en förstående utläggning artikulerar. Mening är utkastets genom 

förehav, föresikt och föregrepp strukturerade i-riktning-mot-vad, utifrån vilket något blir 
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förståeligt som något.45 

 

Mening är ramverket för den upplåtenhet som hör till förståendet, och en existential hos tillvaron 

själv. Det är bara tillvaron som kan vara meningsfull eller meningslös, mening finns inte hos ett 

varande, eller mellan det varande och tillvaron. Att fråga efter varats mening blir därför att fråga 

"efter varat självt, såtillvida som det sträcker sig in i tillvarons förståelighet."46 Jag förstår detta 

som att den som frågar efter varats mening vill komma underfund med människans egen 

existentiell-existentiala position och riktning mot varats för-vars-skull. 

6. 1. 4. Utsagan. Talet. Språket. 
 

Ur utläggningen kan utsagan härledas. Heidegger ger termen "utsaga" tre olika betydelser: 

uppvisande, predikation och meddelande. Uppvisande betyder att låta ett varande ses utifrån sig 

självt, och därmed kunna bli upptäckt som sitt sätt att vara till hands. Predikation är det 

bestämmande som varje predikat innebär för ett subjekt. Predikationen inskränker uppvisandet till 

det varande som visar sig, till det enskilda, specifika varande det är frågan om. Exemplet Heidegger 

ger är satsen "hammaren är tung", som är ett uppvisande av en hammare och en predikation av den, 

en predikation som fäster vikten vid att hammaren är tung, eller, med annorlunda betoning, för tung,  

och som riktar in upptäckandet på just den (för) tunga hammaren. Meddelandet, eller utsägandet, är 

till sist den del av utsagan som låter uppvisandet och predikationen "medses" av varande av 

tillvarons karaktär. Heidegger skriver: "Det som 'delas' är det gemensamma seende varat till det 

uppvisade, ett vara-till detta som måste hållas fast som i-världen-varo, nämligen i den värld utifrån 

vilken det uppvisade påträffas." Sammanfattningen lyder: "/.../ utsagan är ett meddelande 

bestämmande uppvisande."47 "Meddelande" ska här alltså förstås som "med-delande", delande av 

något med någon. 

I utsagan blir donet som hålls i förehavet ett "varom", det upphör att vara något tillhandsvarande 

som tillvaron gör något med, och blir något vars tillhandsvarande döljs av föresikten, så att dess 

förhandenvarande träder fram. Det betyder att föresikten "skalar av" donet det den är till för och 

istället kan börja beskriva dess egenskaper. Utläggningen sträcker sig inte längre ut i 

bevänthetshelheten donet ingår i och möjligheten att artikulera hänvisningsrelationer till den 

vardagliga världens betydelsefullhet försvinner.48 Heidegger förtydligar: 

 

Mellan den utläggning som ännu är helt innesluten i det ombesörjande förståendet och det 

extrema motsatsfall som utgörs av en teoretisk utsaga om något förhandenvarande finns 

många mellannivåer. Utsagor om händelser i omvärlden, skildringar av det tillhandsvarande, 

"lägesrapporter", registrering och fixering av ett "sakförhållande", beskrivning av ett sakläge, 

återberättande av vad som hänt. Dessa "satser" låter sig inte utan väsentlig förvanskning av 

sin mening återföras på teoretiska utsagesatser. Liksom dessa själva har de sitt "ursprung" i 

den kringsynta utläggningen.49 

 

En mer precis utarbetning av meddelandets variant av utsaga fordrar att begreppen tal och språk 

behandlas. Språket är enligt Heidegger ontologiskt grundat i talet, som i sin tur är likaursprungligt 

med befintligheten och förståendet. Talet är en artikulation av förståeligheten, som alltid artikulerats 

före utläggningen av det som ska förstås. I talet, särskilt när talet blir utläggning, artikuleras 

meningen. "Tal" är när i-världen-varons befintliga förståelighet yttrar sig. Det av talet explikerade 

som sådant är betydelsehelheten, som kan lösas upp i betydelser. Dessa är alltid meningsfyllda, 
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eftersom de är det artikulerade i det som alls går att artikulera. Ord fogar sig till betydelserna, det är 

inte ord som förses med betydelser.50 

Språket är talets uttaladhet, ett tillhandsvarande sammanhang av ord, ord som själva är 

förhandenvarande som "ordting". Talet artikulerar upplåtenheten hos ett varande som har den 

"kastade, till 'världen' hänvisade i-världen-varon" som varaart - alltså hos tillvaron själv. Talet som 

existential är att på ett betydande sätt artikulera tillvarons förståelighet, i tillvarons modus som en i-

världen-varo med en ombesörjande medvaro med andra. I detta talande tackar tillvaron ja eller nej, 

den uppmanar, den varnar, den diskuterar, samråder, rekommenderar, gör utsagor och håller tal. 

Talet har ett varom, men med detta ska inte nödvändigtvis förstås en bestämmande utsagas tema. 

"Även en befallning har sitt 'varom'", skriver Heidegger. "Varom" medkonstituerar i-världen-varons 

upplåtenhet. I talet finns det talade, och det är i detta talet delar med sig, med-delar sig. Det talade 

medses av medvaron i och med meddelandet. "Meddelande" ska först och främst förstås 

existentialt, och endast i andra hand som det vi talar om när vi talar om en underrättelse, ett 

utlåtande, etc. Detta är inte samma sak som att upplevelser överförs från ett subjekt till ett annat. 

Medvaron finns redan, den kan bara inte greppas förrän den är delad.51 Heidegger sammanfattar: 

 

Talet är den betydelsemässiga artikulationen av i-världen-varons befintliga förståelighet. Dess 

konstitutiva moment är: talets "varom" (det omtalade), det talade som sådant, meddelandet 

och tillkännagivandet. Detta är inga egenskaper som bara kan samlas ihop empiriskt hos 

språket, utan i tillvarons varaförfattning rotade existentiala karaktärer, vilka först ontologiskt 

möjliggör något sådant som språk. I ett bestämt tals faktiska språkgestalt kan vissa av dessa 

moment saknas eller förbli obemärkta. Att de ofta inte kommer till uttryck "i ord" indikerar 

bara en bestämd sorts tal, som i den mån som det är alltid måste vara i helheten av de nämnda 

strukturerna.52 

 

6. 1. 5. Mannet. Offentligheten. 
 

Det vardagliga sysslandets fokus är som tidigare nämnts inte donet självt, utan det verk som skall 

framställas (verk framställs med verktyg, ty: Werkzeug, att jämföra med det tyska ordet för don, 

Zeug). Verket hänvisar både till donets och sin egen tillhandshet. Verket hänvisar också till de 

resurser som använts för att tillverka det - det är så naturen upptäcks - och till den för vilken verket 

tillverkas. När jag använder skrivdonet för att författa den här uppsatsen är också min handledare, 

min opponent och läsgruppen som avgör om jag skall få en doktorandtjänst eller inte, med i 

uppsats-makandet - och därigenom upptäcker jag vara av min egen varaart och deras värld. Och 

när jag sysslar med dussinvaror, till exempel diskar glas på en lokal studentpub, upptäcker jag 

genomsnittligt varande av min egen varaart och dess genomsnittliga värld: den offentliga världen.53 

De andra, de varanden med tillvarons karaktär som också finns i världen, är inte varanden som 

tillkommer världen efter att den upptäckts. Deras i-världen-varo tillsammans med med tillvaron - 

deras medvaro - tillhör "likaursprungligt" tillvaron. Medvaron är en existential, vilket betyder: att 

dela världen med andra är en ofrånkomlig struktur i tillvarons vara (alltså i existensen). I sysslandet 

med de andra fattas inte dessa av tillvarons kringsynta ombesörjande som om de också vore don. 

Istället tar sysslandet formen av försorg. Försorgen kan enligt Heidegger röra sig mellan två 

extremer. Å ena sidan kan tillvaron rycka in för någon och ta över dennes ombesörjande. Denne 

"någon" får då tillbaka ett färdigt verk som han kan hantera själv eller bli avlastat från. Han kan på 

så vis hamna i en beroendeställning eller underordnad position gentemot tillvaron - utan att det 

nödvändigtvis är uppenbart för honom. Å andra sidan kan tillvaron "rycka före" någon i dennes 
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förmåga att kunna vara det ena eller andra och göra dennes varamöjligheter synliga för honom. Men 

inte nog med detta, den försorg som rycker före den andre gör dennes själva vara synligt som sådant 

för honom själv. Att rycka före honom visar honom inte bara vad han ombesörjer, utan att han gör 

det och att han kan förhålla sig till det. Mellan dessa ytterligheter finns en mängd möjliga uttryck 

för försorgen, men Heidegger behandlar dem inte vidare.46 

Att tillvaron delar världen med "dem andra" föranleder frågan: vilka är "de andra"? De andra är 

med tillvaron i världen, de är inte tillvaro utan medvaro. Medvaron är precis som tillvaron i sin 

genomsnittlighet, en genomsnittlighet som inte är en individ, avsaknaden av individer, eller ens alla 

individer tillsammans - den är mannet. Heidegger skriver: 

 

Denna medvarandravaro upplöser fullständigt den egna tillvaron i "de andras" varaart, men på 

så sätt att de andra i än högre grad försvinner i sin skiljaktighet och uttrycklighet. I denna 

opåfallandehet och icke-fastställbarhet utvecklar mannet sin egentliga diktatur. Vi njuter och 

roar oss så som man njuter; vi läser, ser och bedömer litteratur och konst så som man ser och 

bedömer; men vi drar oss också tillbaka från den "stora massan" så som man drar sig tillbaka; 

vi finner det "upprörande" som man finner upprörande. Mannet, som inte är något bestämt 

och som är alla, om än inte som summa, föreskriver vardaglighetens varaart.54 

 

Mannets varaarter är avståndstagande, genomsnittlighet och nivellering, och tillsammans utgör 

dessa offentligheten. Avståndstagandet är Heideggers term för att det i ombesörjandet som hänvisar 

till andra också alltid finns en omsorg om skillnaden gentemot dem - oavsett om tillvaron vill jämna 

ut skillnaden eller "i sitt företräde framför de andra, är ute efter att hålla dem nere." Samtidigt gör 

avståndstagandet att tillvaron alltid är underkastad de andra i egenskap av en vardaglig 

medvarandravaro. Tillvaron är inte själv, utan mannet styr över dess varamöjligheter. Detta är 

genomsnittligheten, avgränsningen för vad som tillåts. Heideggers kraftfulla beskrivning lyder: 

 

Denna genomsnittlighet i företecknandet [sic] av det som kan och får vågas vakar över varje 

undantag som tränger sig fram. Varje företräde hålls ljudlöst nere. Allt ursprungligt blir över 

natten utslätat till något sedan länge bekant. Allt erövrat blir lättvunnet. Varje hemlighet 

förlorar sin kraft. Omsorgen om genomsnittligheten blottar ännu en väsensmässig tendens hos 

tillvaron, som vi kallar nivelleringen av alla varamöjligheter.55 

 

Vad har då mannets offentlighet för inverkan på tillvaron? Dess inverkan är att avlasta. Mannet 

finns överallt men är samtidigt omöjligt att slå fast. Det går alltid att skylla på, men "vem det var" 

kan inte sägas. Mannet reglerar utläggningen just därför att det är så diffust. På så vis kan mannet 

avlasta en enskild tillvaro, och i detta går det tillvaron till mötes, något det alltid gör, vilket befäster 

dess makt. Genom denna offentlighetens makt blir tillvarons vardagliga själv inte självet, utan man-

självet, ett själv förstrött i mannet som artikulerar betydelsefullhetens hänvisningssammanhang. 

Mannets förtrogenhet med bevänthetshelheten och genomsnittlighetens gränser styr båda 

frigivandet av den värld i vilken tillvaron är där.56 "I första hand", skriver Heidegger 

 

är tillvaron 'man' och mestadels förblir den det. Om tillvaron särskilt upptäcker och intresserar 

sig för världen, om den upplåter sitt egentliga vara för sig själv, så sker detta upptäckande av 

'värld' och upplåtande av tillvaron alltid som undanröjande av fördöljanden och fördunklingar, 

som ett krossande av de förvrängningar genom vilka tillvaron spärrar vägen till sig själv.57 
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55 A. a., s. 149. Kursivering i den ursprungliga texten. 
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Att vardagligt vara sitt där i mannets offentlighet innebär enligt Heidegger ett förfallande, men 

han är noga med att poängtera att ordet inte ska förstås i en moralisk bemärkelse. Förfallandet 

karaktäriseras särskilt av tre existentialer: pratet, nyfikenheten och tvetydigheten. Liksom 

förfallandet inte är en moraliserande term är inte heller "prat" avsett att vara en nedsättande sådan. 

När meddelandet uttalar sig gör den genomsnittliga förståeligheten att talet genom vilket 

meddelandet sker kan förstås utan att den som tar emot det uppnår ett förstående vara till talets 

"varom". Man hör i sådana fall på det talade, och förstår inte det varande som omtalas. Talets 

"varom" förstås inte specifikt, utan man förstår detsamma, eftersom talare och åhörare delar samma 

genomsnittlighet. Därför handlar inte medvaron längre om att gemensamt förstå en relation till ett 

varande, utan om "samtalandet och ombesörjandet av det talade." Talandet meddelar sig inte i pratet 

om ett tillägnande av det varande, utan genom det Heidegger kallar vidareförande och eftersägande 

- vilket får en starkare kraft i takt med att det sprids, och blir en auktoritet som i förhållandet till det 

"medvetna" eller "äkta" meddelande talets "varom" är grundlöst. Det är det grundlösa 

vidareförandet som konstituerar pratet - eller, i skriften, "skriverier". Heidegger menar: 

 

Läsarens genomsnittliga förståelse kommer aldrig att kunna avgöra vad som är ursprungligt 

vunnet och erövrat och vad som är blott eftersagt. Än mer, den genomsnittliga förståelsen vill 

överhuvudtaget inte veta av någon sådan åtskillnad och behöver den inte heller, eftersom den 

ju förstår allt.58 

 

Just att pratet är grundlöst låter det ta sig in i offentligheten, därför att pratet låter en förstå utan 

att ha tillgodogjort sig något. När talet blir till prat förvandlas upplåtenheten, och i- världen-varon 

artikuleras inte förstående, utan tillsluts, men det förmenta förstående som uppnåtts förhindrar 

ställandet av nya frågor - ja, pratet befriar tillvaron från behovet att förstå. Tillvaron har alltid växt 

in i pratets utlagdhet, och Heidegger skriver att den aldrig går att undkomma. Offentligheten, 

vidareförandet och eftersägandet, har så att säga blivit en fond mot vilken allt annat ses. Pratet "är 

den rotlösa tillvaroförståelsens varaart." Att vara rotlös på detta vis ska fattas existentialt, och har 

sin grund i att tillvaron är sitt "där". Den existentiala rotlösheten pågår som ett kontinuerligt 

upprotande, som gör att tillvaron i pratet är avskuren från medtillvaron och i-varon själv. Pratets 

rotlöshet är inte ett icke-vara för tillvaron, utan tillvarons "vardagligaste och mest hårdnackade 

realitet."59 

Nyfikenheten hänger ihop med att tillvarons ombesörjande kan komma till ro - antingen därför 

att verket som ombesörjs är färdigt, eller för att tillvaron vilar. Detta innebär inte att ombesörjandet 

upphör, utan att kringsynen släpps fri från det aktuella verket och dess don- och betydelsehelheter. 

Kringsynen börjar därför leta efter något nytt i vilket det kan "överlämna sig till världen". 

Kringsynen spanar rastlöst efter möjligheter till förströelse. Nyfikenheten styrs av pratet, vilket 

innebär att det är pratet som avgjort "vad man måste ha läst och sett." Heidegger skriver: 

"Nyfikenheten, för vilken inget förblir tillslutet, pratet, för vilket inget förblir oförstått, ger sig 

själva, det vill säga den på detta sätt varande tillvaron, garantin om ett förment äkta 'levande liv'."60 

I det att pratet och nyfikenheten gör att allt kan vetas av alla, om än oegentligt och på ett 

offentligt-auktoritärt sätt, uppstår tvetydigheten: det går inte att vara säker på att man verkligen 

förstått, därför att allt verkar vara förstått. Tvetydighetens inverkan på förståendet och utkastandet 

gör att alla möjligheter anas av alla - alla är dem på spåret genom hörsägen. Möjligheterna läggs 

fram, men utan kraft, därför att tvetydigheten tar bort intresset för den förverkligade möjligheten. 

Intresset för möjligheterna finns bara som nyfikenhet och prat, och förverkligandet av en möjlighet 

avslutar dessa. Enligt Heidegger hämnas de genom pratets konstaterande: "[D]et där hade man 

också kunnat göra, för - man var ju trots allt med och anade det." Han fortsätter: "Pratet blir till sist 
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rentav förargat när det som det anar och ständigt kräver verkligen sker. Därmed har det ju berövats 

möjligheten att fortsätta ana." Pratet och nyfikenheten har alltid hunnit fram till det senaste, och det 

äkta är alltid föråldrat inför offentligheten. Tvetydigheten döljer genomförandet som något 

betydelselöst, och framställer pratet och nyfikenheten som det som verkligen sker. Så länge 

tillvarons förståelse är rotad i mannet - vilket den alltid är - misstar sig därför tillvaron på sina 

varamöjligheter. "Tvetydigt", skriver Heidegger, "är tillvaron alltid 'där', det vill säga i den 

offentliga upplåtenhet inom medvarandravaron där det mest högljudda pratet och den fyndigaste 

nyfikenheten håller i gång 'verksamheten', där som allt och i grunden ingenting sker." Därtill 

inverkar tvetydigheten på den andre, för han är alltid i första hand "där" utifrån vad man hört om 

honom. Medvarandravaron blir i offentligheten inget bredvid-varandra, utan ett passande-på- 

varandra. "Under masken av för-varandra utspelas ett mot-varandra", skriver Heidegger. Inget av 

detta beror på en avsikt hos tillvaron eller de andra, utan kommer sig av att medvarandravaron är en 

kastad medvarandravaro i en värld - och detta kommer mannet alltid att förneka.61 

Pratet, nyfikenheten och tvetydigheten konstituerar tillsammans förfallandet. Detta är helt enkelt 

tillvarons uppgående i mannets offentlighet, i det att den är vid den ombesörjda världen. Detta 

karaktäriserar det tillvarons modus som Heidegger kallar oegentligheten, "en privilegierad i-

världen-varo, som är helt betagen av 'världen' och andras medtillvaro i mannet."62 Det är i detta 

modus den vardagliga tillvaron mestadels befinner sig. 

Varför sker allt detta? Varför förfaller tillvaron till offentligheten och de olika formerna av i-

världen-varo? På grund av ångesten. 

Hur ångesten fungerar förklaras bäst genom att kontrastera den mot fruktan, som ligger den nära 

men inte är samma sak. Fruktan är tillvarons modus inför ett hotfullt inomvärldsligt varande som 

närmar sig från en bestämd trakt. Detta varande upplåts som hotfullt av stämningen. Om 

stämningen inte "gör" det till något hotfullt är det bara något som närmar sig. Ångesten har 

emellertid inget med det enskilda varandet att göra. Den ängslas inte inför något som kommer från 

en bestämd trakt, utan från positionen "ingenstans". Detta betyder inte "ingen plats", utan världen 

överhuvudtaget, och inte "ingenting" utan möjligheten till något alls. Ja, när ångesten lagt sig säger 

tillvaron "Det var egentligen ingenting" - men det var just ingenting det var. Konsekvensen blir: 

"Ångesten individuerar tillvaron till dess egnaste i- världen-varo, vilken såsom förstående 

väsensmässigt utkastar sig i riktning mot möjligheter."63 Tillvaron flyr från världen in i 

möjligheterna. Detta är förfallandet. 

 

6. 2. Heideggers konsekvenser 
 

Åtskilligt finns att hämta ur det ovanstående när jag nu ska försöka ta mig an begreppet ”lön” på 

den mänskliga tillvarons nivå. Heidegger har inledningsvis klargjort tillvarons position i den 

vardagliga världen. Han har dessutom framställt en begreppsapparat som är användbar för att förstå 

hur lönen och kyrkoherden hör ihop. Jag skulle kunna iaktta det ontiska som ett finns att läsa i mitt 

källmaterial. Men att arbeta med den förontologiska uppfattningen om prästlönerna räcker inte. Det 

skulle inte ge mig kunskap om hela det varande. Det vore möjligt att konstatera att lönen bestod av 

naturaprodukter fram till 1862, och därefter av kontanter kopplade till spannmålspriserna, för att 

slutligen ersättas av en reguljär kontantlön 1910. Det vore vidare möjligt att slå fast hur mycket 

spannmål eller pengar lönen bestod av, när den betalades ut, och så vidare. Men den kunskapen vore 

frikopplad från människan, och en sådan uppsats kunde därför inte göra anspråk på att befinna sig 

på tillvarons nivå, utan skulle snarare höra till marknadens dito. 

Heideggers idéer går även att applicera på skrivandet av historia som sådant, och detta visar sig i 

det följande vara nyckeln till relationen mellan lön och präst. Det jag presenterat ur Heideggers 
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filosofi kommer alltså inte bara att röra sig inom den värld jag studerar, utan även i min vardagliga 

värld, samt mellan dem båda. 

 

6. 2. 1. Vittnets kringsyn och offentlighetens meddelande 
 

Jag måste, om jag ska vara Heideggers idéer trogen, placera varandet med tillvarons karaktär i 

centrum för min historieskrivning. Det är ett sådant varande som författat källmaterialet. Jag väljer 

att kalla detta varande "vittnet." 

Ett problem jag måste ta ställning till är källmaterialets fullkomlighet. Hur vet jag att det inte 

fanns mer, som inte skrevs ner? Hur vet jag vad som sades och vad som inte kunde sägas? En del i 

svaret på detta är vittnets kringsyn och förstående, särskilt om man tar offentligheten i beaktande. 

Dess inverkan på vittnet gjorde att denne kunde fatta allt i den vardagliga omvärlden såsom alla 

andra fattade det, vilket också är det enda rimliga kravet på vittnets förstående: han måste förstå 

såsom andra förstår. Detta förutsätter naturligtvis att det jag, uppsatsförfattaren, vill veta hör till det 

vardagliga och inte till det enskilda, eller att det enskilda åtminstone ryms inom det vardagliga. Det 

senare är fallet med den aktuella undersökningen - det är inte ens möjligt givet det tillgängliga 

källmaterialet att uttala sig om det enskilda. Vittnesmålet gäller en viss församling vid enskilda 

tidpunkter, och frågan beträffar en vardaglig värld, men alla fenomen inom den är så att säga 

allmänna, det finns inga individuerande drag hos det som framträder, inga "födelsemärken", och det 

fall som ska studeras blir därför "anonymt" - det skulle kunna vara vilken församling som helst, och 

det finns inget skäl att tro något annat. Vittnet kan alltså antas ha vetat allt som fanns att veta helt 

enkelt genom att i offentligheten kringsynt- ombesörjande fatta donhelheten i framställandet av 

källmaterialet.  

 Att situationen är "anonym" betyder att den står i ett alldaglighetens modus som gör att det går 

att arbeta med dess "man", inte att den kan ses som en abstraktion eller aggregering av alla likartade 

situationer. Slutsatsen blir att uppsatsen handlar om en enskild församling, men avsaknaden av 

individuerande drag måste kompletteras, och de kan bara kompletteras med ett "man". 

Detta "man" behärskar vittnet. Att vara behärskad av ett "man", att vara kastad in i en av 

offentligheten reglerad i-världen-varo, innebär att vissa möjligheter upplåtits för vittnet - vissa 

möjliga "för-vars-skull" i dess vara-till-världen. Detta av mannet bestämda förstående förklarar 

varför vittnet inte kunde se eller göra vad som helst, varför jag faktiskt kan veta vad vittnet såg. 

Vittnets vardagliga värld och sysslandet i den följde en bestämd "mall". Om jag kan teckna mallens 

konturer kan jag också förstå vad som fyllde den - vilka möjligheter som fanns i den värld källorna 

vittnar om. 

Dessa möjligheter är möjligheter till sysslande, och i det aktuella fallet särskilt möjligheter till 

ombesörjande. Vittnet såg vad kyrkoherden kunde ombesörja i och med inventeringen av den 

senares gård, eller vad denne förväntades ombesörja i och med utdelandet av olika lönetillägg. Och 

han såg det som de andra såg, därför att allt som var upplåtet för honom hörde till och reglerades av 

offentligheten han delade med dem, i såväl ontisk som ontologisk bemärkelse. 

Vittnesmålet, källmaterialet, är ett meddelande. Det existentiala meddelandet är som bekant inte 

detsamma som en underrättelse, till exempel i form av en lönetablå. Det låter däremot det varom 

historikern underrättas "medses". Jag får ett vara till ett hundra år gammalt redskapslider genom att 

läsa om dess behov av reparation, just genom att vittnesmålet är anonymt, och därför hänger 

samman med ett ”man” jag också kan vara delaktig i. Dåtidens man reglerade 

möjlighetsutkastandet, och jag själv kan ta del av detta eftersom jag också förstår mannet. Detta 

eftersom de sociala processer som Thidevall kallar "det moderna" har fortskridit och är mer aktuella 

än någonsin idag, samtidigt som Svenska kyrkans mission och det nordgermanska bondesamhällets 

materiella verklighet fortfarande utgör basen i all svensk kultur. Jag delar i högsta grad kulturella 

rötter med de varanden med tillvarons karaktär som utgjorde offentligheten i Björklinge församling 

1910-1932 - jag kommer till och med från deras grannförsamling - och den förändring deras 

samhälle var stadd i kastar sin skugga över mitt. Industrialiseringen har muterat, men är fortfarande 
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relevant. Urbaniseringen (eller ”urbanismen”) är starkare än någonsin. Sekulariseringen, oavsett om 

den innebär en dränering av de kristna symbolerna, en pluralism som gör religionen till en 

privatsak, eller individualismen-hedonismens nedbrytande av pliktetiken, är reell. Men alla dessa 

materiella eller mentala omvandlingar sker mot det luthersk-kristna bondesamhällets fond, vilket är 

giltigt oavsett om vi talar om det tidiga 1900-talet eller det tidiga 2000-talet. Mycket har förändrats, 

men jag vågar ändå hävda att jag fortfarande tillhör samma historiska kategori som människorna jag 

undersöker. 

Detta är samtidigt min uppsats svagaste punkt: Är inte det ovanstående bara ett uttryck för att jag 

är fast i mitt eget "man", så fast att jag ser det såsom behärskande historien? Låt oss hävda att jag är 

det. Pekar inte detta ut en av historikerns centrala uppgifter - att han måste tränga in i mannet av 

igår? Och hur skulle det gå till? Genom berättelser. Dåtidens prat och skriverier gör att jag inser 

vilka möjligheter som fanns. (En implikation av detta, som jag hoppas få tillfälle att studera 

närmare i ett kommande verk, är att även skönlitteratur är ett giltigt källmaterial). Att förstå en 

tillvaros utkasts möjligheter är att dyka in i dess givna tids offentlighet och stämning.  

Alltså: På grund av förmågan att medse mannet, som verkar ligga utanför källans vittnesbörd 

(och som verkar behöva utredas närmare i en kommande text), medser jag också 

möjlighetsbetingelserna för gården, lönen, prästen, etc. "Lägesrapporten" visar vad som sågs, och 

medseendet verifierar att det var just detta som alls kunde ses. 

 

6. 2. 2. Den vardagliga världen och lönens funktion 
 

Utan att vilja gå händelserna i förväg och kommentera en undersökning som ännu inte 

presenterats, måste jag föra ett preliminärt resonemang om den vardagliga värld jag strax ska ta med 

läsaren in i. Detta är nödvändigt för att ge Heideggers begreppsapparat tydlig tillämpbarhet samt för 

att hitta vägen till en rimlig definition av det i uppsatsen centrala begreppet "lönens funktion". 

Hur är den vardagliga värld jag ska studera uppbyggd, sedan jag tagit Heideggers 

begreppsapparat i bruk? Den är en tillvaros värld, en tillvaro vars vara i den världen är att vara 

"där". Detta "där" konstitueras av befintligheten och förståendet. Likaursprungligt med dessa finns 

talet. I världen finns också andra varanden, dels med tillvarons karaktär, dels utan den. Sättet 

tillvaron är i världen avgör hur den interagerar med dessa varanden. Har det andra varandet 

tillvarons karaktär står det i tillvarons försorg, och har det inte tillvarons karaktär är det en del av 

tillvarons ombesörjande. Försorg och ombesörjande är olika former av sysslande, vilket är termen 

för den vardagliga, genomsnittliga i-världen-varon. 

När sysslandet tar ombesörjandets form upptäcker tillvaron det inomvärldsligt varande med 

kringsynen. Kringsynen upplåter hur det varande är tillhands, eller hur det är något bevänt med det 

upptäckta. Det upplåtna varandet med en tillhandshet är donet, som alltid upptäcks och förstås inom 

en donhelhet - en serie hänvisningar till andra don, till materialet och till verkets mottagare, som gör 

att det alls kan vara något bevänt med donet. Tillhandsheten kan också upptäckas i det att något 

fattas eller inte passar. I det aktuella fallet ska jag undersöka lönetablåer och protokoll från 

undersökningar av prästgården i Björklinge församling. Dessa kommer att vara delar av 

hänvisningshelheter (och gården kommer kanske att utgöra en hänvisningshelhet i sig). Att bena ut 

de relevanta hänvisningarna kommer att bli en viktig del av undersökningen - det vill säga, att bena 

ut dem såsom de rimligen kringsynt- ombesörjande fattades av vittnet. 

Att fatta ett don i ombesörjandet är en varamöjlighet för tillvaron. Detsamma gäller att rycka in 

för eller rycka före någon i försorgen. Varamöjligheter är upplåtna av förståendet utifrån den 

befintliga stämningen. Samtidigt har tillvaron alltid kastats in i olika möjligheter - dess ursprungliga 

position är således inte "neutral", utan eftersom den alltid är i en värld är den alltid i en 

varamöjlighet. Möjligheternas upplåtelse begränsas av de andra - inte på så sätt att de enskilda 

andra varanden med tillvarons karaktär går in och förhindrar utkastet in i vissa möjligheter, utan 

därför att medvarons genomsnittliga form, mannet, reglerar offentligheten. Mannet konstitueras av 

avståndstagande, genomsnittlighet och nivellering, och förfallandet i offentligheten konstitueras av 
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pratet, nyfikenheten och tvetydigheten. Mannets offentlighet får tillvaron att se endast de 

möjligheter som tillåts, fastän den anar att en annan värld är möjlig. 

Jag vill hävda att lönen är ett don med vilken tillvaron kan ombesörja olika möjligheter. Själva 

poängen med särskilt kontanter är att de kan användas till att köpa ett ombesörjande av det ena eller 

andra, eller för den delen försorg i form av tjänster - och en prästgård är också en plattform för olika 

sorters ombesörjande eller försorg snarare än något som är till för bara ett eller ett fåtal ändamål. 

Såväl pengar som en gård kan ingå i väldigt många don- och hänvisningshelheter, men dessa 

inskränks av pratet till de möjligheter som borde fattas, samt av nivelleringen till vad som 

överhuvudtaget får göras. Detta ger en ontologisk förklaring till varför alla möjligheter faktiskt inte 

"fanns". 

Frågan om lönens funktion, stadd i en vardaglig värld i vilken möjligheterna reglerades av ett 

man, måste alltså lyda: In i vilka varamöjligheter kastades kyrkoherdens sysslande med lönedonen 

pengar och gård? De båda ursprungliga frågeställningarna i avsnitt 3 muterar till denna fråga som 

både är ontisk och ontologisk. 

Det jag har gjort ovan är att använda en annan ontologi än den gängse för att kunna placera 

människan i mitten av min historieskrivning och därför arbeta med luckan i forskningen, tillvarons 

nivå. Människan har blivit utgångspunkten för alla definitioner, alla frågeställningar och alla sätt att 

besvara dessa. Med sin tillvaroanalytik låter Heidegger mig förklara varför det källmaterialet 

presenterar är korrekt, och varför det inte finns mer att fråga efter. Vittnet förstod sin vardagliga 

värld och dess inomvärldsligt varande. Han gjorde detta eftersom han som en i-världen-varo kastad 

in i olika former av sysslande kunde fatta alla don han upptäckte. Han kunde däremot inte fatta dem 

hur som helst, därför att hans varamöjligheter reglerades av den offentlighet han verkade i. Hans 

ontologiska utläggning och hans ontiska användande av det inomvärldsligt varande inskränktes 

båda till vissa givna tillstånd. Jag kan veta hur dessa tillstånd såg ut, eftersom mina varamöjligheter 

regleras av samma "man" som vittnets. Mannets huvudsakliga komponenter är desamma idag som 

under den aktuella undersökningsperioden: urbanisering, industrialisering och sekularisering av ett 

nordgermanskt bondesamhälle. Vissa saker har ändrats, men jag har tillägnat mig dem genom prat, 

skriverier och andra med-delanden av det tidiga 1900-talets uttryck av enskilda stämningar. Det 

viktigaste meddelandet är källmaterialet självt. Det är dels en redogörelse för det inomvärldsligt 

varande, och därmed för det med vilket möjligheterna skulle ombesörjas, och dels ett 

sammankopplande av mig och mitt "man" med vittnet och hans "man". Vår medvaro meddelas. 

I och med anammandet av det ovanstående har jag byggt upp mitt vetande om den värld jag 

studerar på stabilare grund än jag hade kunnat göra med det Aspers och Kohl kallar en egologisk 

ontologi. Men gör inte det Heidegger kallar tvetydigheten att jag faktiskt aldrig kan veta det jag nu 

hävdar att jag vet, och inte bara anar? Tvetydigheten gör ju att tillvaron tror att det är pratet och 

nyfikenheten som är de verkliga möjligheterna. Jag svarar: det är just genom att jag medvetet går i 

fällan som jag kan använda tvetydigheten som verktyg. Det är tvetydigheten som sådan som 

möjliggör anonymiseringen av en enskild vardaglig värld, och därmed min uppkoppling mot 

dåtidens "man". Hur kan detta vara acceptabelt? Därför att konsekvensen blir densamma: Antingen 

"ser" jag dåtiden som den var, eller så måste jag sammanföra läsarens och mina egna aningar om 

den. Resultatet blir ändå att vi tror att dåtidens man var på det ena eller andra sättet, och att vi via 

det kan veta något om den vardagliga världen av igår. 

 

7. Undersökningen  

7. 1. Kontantlönen och dess tillägg. 
 

Jag redovisar kontantlönerna i tre steg: först presenterar jag den ordinarie lönen, de 

sammanslagna tilläggen, de avlöningstillgångar församlingen hade att tillgå, samt de extra medel 

kyrkofonden fått tillskjuta för att täcka upp skillnaden mellan den lön som skulle tillkomma 

kyrkoherden och församlingens tillgångar. Därefter presenterar jag församlingens olika tillgångar 

och deras bidrag till den totala utbetalda lönen. Till sist redovisar jag de olika tilläggen. 
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Vid en första översikt (diagram 1) verkar den ordinarie lönen stabil - från och med 

ecklesiastikåret 1919/1920 förändras den inte alls nominellt. Men i reella termer växer den rejält 

(diagram 2) - vid slutet av undersökningsperioden tjänade kyrkoherden ca 70 procent mer än han 

gjorde 1919. Jag har satt 1919 som basår för uträkningen av reella löner eftersom den enskilda 

spiken ecklesiastikåret 1918/19 ger ett märkligt perspektiv på efterkommande år, och får 

förändringarna att se mindre ut än vad de i verkligheten var. Tilläggens nominella värden mer än 

dubbleras mellan ecklesiastikåret 1818/19 och 1919/20, och stiger snabbt i två år tillför att sedan 

långsamt sjunka över en tioårsperiod, mest märkbart ecklesiastikåret 1928/1929. 

Församlingens förmåga att bära sina egna lönekostnader är otillräcklig genom hela 

undersökningsperioden. Nominellt bidrar kyrkofonden som mest med 5 336 kr och 15 öre året 

1919/20, men i reella termer är det inte förrän 1926/27 man kommer under denna nivå, med 

undantaget 1922/23 (1921/22 betalade fonden 5323 kr och 57 öre, alltså ca 13 kronor mindre, men 

det kan inte annat än i en orimligt sträng bemärkelse räknas som att ha kommit under nivån). Vissa 

år kommer mindre medel från församlingen än från kyrkofonden. Men vid en jämförelse mellan den 

ordinarie lönen och församlingens tillgångar framgår att skillnaden inte är så stor, både nominellt 

och reellt, utan att det är tilläggen som får lönekostnaderna att skjuta i höjden. Dessa är rimligen 

inte beslutade om på lokal nivå, utan "ovanifrån", varför det är omöjligt för församlingen att 

anpassa utgifterna till den befintliga ekonomin. Med detta sagt visar det sig att reallönen håller sig 

tämligen jämn under den undersökta perioden, sedan ordinarie lön och tillägg lagts samman. Under 

de fyra första åren är den nära att dubblas, och sedan kretsar den kring att vara mellan ungefär 65 

och 80 procent högre än vid undersökningens första år. Preliminärt verkar det som att tilläggen har 

en inflationsdämpande effekt, en misstanke, som vi nedan kommer att märka, är befogad. 

Undersökningen vänder sig nu till de sätt på vilka församlingen bidrog till löneutbetalningen. De 

medel som inflöt från församlingen till kyrkoherdens lön kom från fyra kategorier: Den första var 

en skatt baserad på mantal, som av en anledning som inte framgår skulle tas ut två gånger. Den 

andra var inkomster från löneboställen. Tablåerna förklarar inte närmare vad inkomsten baseras på 

utöver arrendet, men det får förmodas att eventuell försäljning av produkter bidrog till intäkterna. 

Den tredje var en slags restpost där även fonder ingick, och den fjärde var skogsförsäljning. 

Som framgår av diagram 3 kom pengarna till allra störta del från skatteintäkter. I 

syneinstrumenten nämns, som vi senare skall se, att prästgården saknade skog för kyrkoherden att ta 

bränsle eller virke till reparationer ur. Det är därför inte orimligt att skogsintäkterna till prästlönen 

också är lika med noll alla år utom de två sista. Det viktigaste resultatet av detta 

undersökningsmoment är också just skogens bristande tillhandshet. 
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Posten "Fonder och övrigt" behöver förtydligas. I tablåerna lyder den i sin helhet "Avgälder av 

lägenheter, avsöndrade eller upplåtna från boställe; ränta å medel, som vid försäljning eller 

avstående för allmänt behov erhållits för boställe eller del därav; ävensom övriga till avlöning av 

prästerskapet i pastoratet avsedda medel." 

Vi är därmed framme vid den viktigaste delen av undersökningen om lönerna, tilläggen. Alla 

sorters tillägg som förekommer i tablåerna är inte ifyllda. Därför, och för att visa vilken kyrkoherde 

som fick vilka tillägg, har jag valt att redovisa detta moment i en tabell istället för i ett diagram. Det 

blir en smula rörigt, men detaljrikedomen kräver det. De tre kategorier som aldrig under den 

undersökta perioden lett till utbetalning åt kyrkoherden i Björklinge är hyresersättning, 

adjunktsarvode och vikariearvode. Den enda gången kategorin ålderstillägg förekommer är 

ecklesiastikåret 1919/20, då J. A. Palmér erhåller det.64 Året därpå är hans sterbhus nedtecknat som 

lönemottagare, vid sidan av "T. f. kyrkoherden Th. Carlsson." Denne erhöll även "dagtillägg", vars 

innebörd inte förtydligas, men som jag gissar hängde ihop med att Carlsson var ny i tjänsten, och 

kanske inte bodde på orten. Detta är enda gången dagtillägg utges under undersökningsperioden.65 

1919/20 och 1920/21 är därtill de enda år då utbetalaren av tilläggen är synliggjord - det är 

                                                 
64 Förteckning över lönetillägg i Björklinge församling 1919/20. 

65 Förteckning över lönetillägg i Björklinge församling 1920/21. 
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Björklinge pastorat som står för pengarna. Alternativen som finns i tilläggstablåerna är "Pastoratet" 

samt "Kyrkofonden", men efter 1921/22 får eftervärlden inte veta vilken av dem som betalade. 

De näst vanligaste tilläggskategorierna är "skjutsersättning", som betalades ut alla år utom 

1921/22 och 1922/23, "tillfällig löneförbättring" som tillsammans med sin ersättare "Provisorisk 

tilläggslön eller tilläggsarvode" (1930/31 och framåt) delades ut samtliga år utom de fem första, 

samt "löneförbättring", som delades ut samtliga år mellan 1921/22 och 1929/30. Skillnaden mellan 

"löneförbättring" och "tillfällig löneförbättring" framgår inte av tabellen. Jag misstänker att det rör 

sig om olika inkomstkällor eller beslutsfattare. 

Den i särklass vanligaste formen av tillägg delades ut varje år: dyrtidstillägget. 1921/22 var det 

lika stort som den ordinarie lönen (se tabell 1), och som minst betalades 363 kronor ut 

ecklesiastikåret 1932/33. Någon förklaring bakom dyrtiden ges inte, men det rör sig rimligtvis om 

20- och 30-talens tvära kast mellan inflation och deflation. 

Slutligen utgavs barntillägg några av åren: 1923/24 - 1926/27 samt 1930/31 - 1932/33. En 

mycket tydlig fördel med tilläggstablåerna är att de klargör vem som innehade tjänsten som 

församlingens kyrkoherde, vilket endast ibland finns klargjort i de vanliga lönetablåerna. 

Församlingen verkar ha haft svårt att hitta en långvarig ersättare sedan kyrkoherde Palmér gått bort. 

Mellan 1920 och 1926 innehar tre personer tjänsten. Om vi förmodar att T. eller Th. Carlsson var 

kyrkoherde 1922/23, då ingen tjänsteinnehavare finns nedtecknad, var han församlingens 

kyrkoherde i cirka fyra år, varpå G. Ljunggren kort fyllde tomrummet det sista kvartalet 1923. 

Därefter var V. Carlsson kyrkoherde i två och ett halvt år, innan Hugo Odeberg tillträdde tjänsten, 

och förblev där under resten av den undersökta perioden. Undantaget är de första fyra månaderna 

1930, då en G. Hultgren avlöste Odeberg. Utöver kyrkoherden visar tilläggstablåerna två entiteter 

som fick pengar utbetalda till sig: Den bortgångne kyrkoherden Palmérs sterbhus samt 

prästerskapets änke- och pupillkassa, förvaltad av domkapitlet. 
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Tabell 1: De vanligaste lönetilläggskategorierna i Björklinge församling 1919/20 - 1932/33, nominella värden 

 

        

 
Källa: Sammanslagning av tablåer med redovisningar av lönetillägg mellan ecklesiastikåret 1919/20 och 1932/33, i Björklinge 

kyrkoarkiv, O III:1, Landsarkivet i Uppsala.  
 

7. 2. Prästgården  

7. 2. 1. Protokollet från 1906 
 

Det första protokollet kommer från en "ekonomisk besigtning å Björklinge församlings 

kyrkoherdebostället" den 26 juni 1906. Som tidigare nämnts har jag tagit med detta protokoll, trots 

att det faller utanför undersökningens avsedda tidsram, för att kunna jämföra det "egentliga" första 

protokollet med ett tidigare dokument, och därför hitta oegentligheter eller beslut som som 

inverkade på detta senare protokoll. Besiktningen 1906 skedde inte med anledning av att någon 
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tillträdde tjänsten, utan "på grund af Konungens Befallningshavandes i Upsala län förordnande af 

den 21 februari detta år." Vad detta förordnande innebar eller dess bakgrund nämns inte. 

Besiktningen förrättades av "nämndemännen O. Orström i Järsta och G. Eriksson i Golfvasta", samt 

kronolänsman, vars namnteckning jag inte förmått tyda. Baserat på namnteckningen i 

nästkommande protokoll, från den 4 oktober 1911, tror jag att namnet är P. Möllerstedt. Boställets 

innehavare var kyrkoherden J. A. Palmér, medan kyrkvärdarna J. A. Njurling från Tibble och 

August Larsson från Gränby var sockenombud. Dessa närvarade vid besiktningen, liksom 

kontraktsprosten "och Ordensledamoten" C. O. Larsson, benämnd "övrig närvarande." Detta är det 

kortaste av protokollen. Det är indelat i två delar, "Pastors hus" och "Församlingens hus." 

Skillnaden mellan dessa framgår inte. 

Inga anmärkningar fanns på källaren i pastors hus, det därtill hörande hemlighuset, eller någon 

av de två brunnarna (en vid ladugården, en vid brygghuset). Drängstugans fönster behövde målas 

för 1 kr. Dess dörr skulle "bättras" för 50 öre, och en ny sättas upp innanför den, till en kostnad av 4 

kr. Väggarna behövde rappas invändigt för 10 kr och takpaneler omläggas med fyllning för 18 kr. 

Slutligen skulle en ny eldstad uppmuras för 60 kr. Ladans tak var i dåligt skick. "[Å] södra golfvet 

och öfver logen" behövde det läggas om för 75 kr, och i övrigt repareras "med 2 tjog halm för 12 

kr." Västra väggens luckor skulle repareras, och en lucka sättas in i östra väggen, för 1 respektive 

1,50 kr. Besiktningen fann att svinhusets östra gavel behövde brädfodras för 7,50 kr, liksom 

knutarna för 4 kr. Östra gaveln behövde en ny vattlist för 1 kr. Därtill skulle takknuten förses med 

lärkbrädor för 1 kr. Precis som ladans tak behövde får- och färhusets tak lagas med halm, i det här 

fallet ett och ett halvt tjog för 9 kr. En byggnad, "Redskapslider eller vagnhus", skulle få ett nytt 

loftbräde under taket och tre nya bräder till golvet, som "med arbetslön" skulle kosta 3,50 kr. Till att 

bestryka samtliga pastors hus med tjära och rödfärg anslogs 25 kr. I övrigt står endast kommentaren 

"Badstufva finnes ej" om pastors hus. Sammantaget skulle förbättringarna kosta 234 kr fördelat som 

följer: 

 

1. Drängstugan: 93,50 kr. 

2. Redskapslidret/vagnhuset: 3,50 kr. 

3. Ladan: 89,50 kr. 

4. Får- och fähuset: 9 kr. 

5. Svinhuset: 13,50 kr. 

6. Rödmålningen och tjärstrykningen: 25 kr. 

 

Som "församlingens hus" räknades boningshuset, brygghuset, visthusboden, spannmålsboden 

och ett stall eller fähus. Av dessa kom inget undan utan anmärkning. Därtill fanns diken och 

hägnader som var utan anmärkning, en trädgård "i godt skick", och åker och äng befanns "väl 

häfvdade." Spannmålsboden behövde nytt tegel till taket för 1,20 kr. Norra sidan på visthusboden 

behövde få svillen (en del av byggnadens "skelett") iplankad för 15 kr, och bodens takhuv måste 

lagas för 2 kr. Det senare gällde även brygghusets dito, till ett värde av 4 kr. Brygghusets dörr 

behövde repareras för 2 kr, och en ny trappa byggas utanför dörren för 3 kr. Slutligen skulle norra 

väggen och västra knuten brädfodras för 15 kr. Detta var de mindre anmärkningarna. 

Boningshuset behövde få taket (av tegel) lagat för 1,50, och stenfoten skarvad och rappad för 4 

kr. Salen skulle vitstrykas för 3 kr. Detsamma gällde för taken i kabinettet, förmaket, 

förstugekammaren och södra vindsrummet. De förra två taken skulle även lagas och vindsrummets 

tak spännas om, alltså få ny papp uppsatt. Detta skulle kosta 1,50 kr för kabinettet, 2 kr för 

förmaket, 1,50 för förstugekammaren och 6 kr för södra vindsrummet. Detta rum behövde även nya 

tapeter för 1 kr. I norra vindsrummet skulle taket "bättras" för 1,50 kr. Slutligen skulle köket 

boaseras och oljemålas för 6 kr (boasering är en sorts träpaneler). 

Stallet-fähuset var nytt. Det hade tidigare funnits ett stall och ett fähus på gården, men dessa var 

nu "borta" (sic) och ersatta med ett gjuthus med måtten 18,5 meter långt och 14 meter brett, med 2,5 

meter höga väggar. Skullen satt 1,9 meter över marken. På längden var byggnaden delad i stall och 
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fähus. Det förra var cirka 7,5 meter långt och det senare alltså 11 meter. I stallet fanns fyra fönster, 

lucka till foderkullen och "träinredning". En dörr ledde till fähuset, som hade fem fönster, foderbord 

och ho av cement, samt plats för 18 djur. Från både fähuset och stallet ledde dörrar till en 

gödselstack. Båda avdelningarna kom man in i genom dubbeldörrar. Församlingsombuden 

framförde en önskan om att denna byggnad skulle "insynas såsom laga hus i stället för bortförda 

stallet och fähuset" vid nästa tillträdessyn. 

Till sist skulle församlingens hus liksom pastors tjäras och rödmålas för 25 kr. 

Sammanfattningsvis kostade förbättringarna 95,20 kr, fördelat som följer: 

 

1. Spannmålsboden: 1,20 kr. 

2. Visthuset: 17 kr. 

3. Brygghuset: 24 kr. 

4. Boningshuset: 28 kr. 

5. Bestrykning med färg och tjära: 25 kr. 

 

Enligt protokollet blev den totala summan för samtliga renoveringar 318 kronor och 90 öre. 

Detta stämmer emellertid inte, då summan av det redovisade materialet blir 329 kronor och 20 öre. 

Inget missnöje yttrades gentemot inspektionen. Dess beslut skulle verkställas senast den första 

oktober 1907. I övrigt fanns inget mer att anteckna, och inget mer är heller nedskrivet. 

 

7. 2. 2. Protokollet från 1911 
 

Den 4 oktober 1911 ägde en ny ekonomisk besiktning rum vid kyrkoherdebostället i Björklinge. 

Liksom 1906 kom det sig av en förordning från Kunglig Befallningshavande, denna gång av den 6 

juli 1911. Vad som föranledde en sådan förordning förtäljer inte protokollet. Som förra gången 

(troligen) förrättades synen av kronolänsman P. Möllerstedt samt två nämndemän, O. Orström i 

Järsta och den nytillkomne C. A. Eriksson i Bräcksta. Närvarande vid synen var också boställets 

innehavare, kyrkoherden J. A. Palmér, kontraktsprosten och ordensledamoten C. O. Larsson, samt 

kyrkvärdarna J. A. Njurling från Tibble och August Larsson från Gränby som sockenombud enligt 

kyrkostämman den 10 september 1911. Protokollet anger "instrument öfver den 26 juni 1906 senast 

hållen ekonomisk besiktning" som vägledande för den aktuella besiktningen. Liksom vid 

föregående tillfälle är bostället indelat i pastors hus och församlingens hus utan att någon förklaring 

ges för detta. 

Källaren i pastors hus var utan anmärkning, liksom brunnarna vid ladugården respektive 

brygghuset. Drängstugan uppvisade i mångt och mycket samma brister som 1906: En ny dörr skulle 

sättas upp innanför den befintliga till en kostnad av 4 kr, en ny eldstad muras för 60 kr, väggarna 

rappas invändigt för 10 kr och takpanelen läggas om med fyllning för 18 kr. Hemlighuset behövde 

ett nytt tak för 10 kr, och en ny svill och karm på östra framsidan för 10 kr. Redskapslidret behövde 

ett nytt fotbräde "under taket" för 1 kr och tre nya plankor till golvet "inuti" för 3,50 kr. På ladans 

östra vägg skulle en lucka sättas in för 1,50 kr. Får- och fähuset behövde ett nytt tak för 40 kr - 

vilket material som skulle användas framgår inte. Svinhuset behövde få östra gaveln brädfodrad för 

7,50 kr och täckbrädor till takknuten för 1 kr. Dess bottnar (en slags utfordringsanordning) behövde 

repareras, vilket skulle kosta 10 kr. "Till tjärstrykning och rödfärgning å samtliga Pastors hus 

anslogs 40 kr." Det fanns fortfarande ingen bastu på gården. Sammanlagt skulle renoveringarna 

kosta 196,50 kr, fördelat som följer: 

 

1. Drängstugan: 92 kr. 

2. Hemlighuset: 20 kr.  

3. Redskapslidret eller vagnshuset: 4,50 kr.  

4. Ladan: 1,50 kr.  

5. Får- och fähuset: 40 kr. 
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6. Svinhuset: 18,50 kr. 

7. Tjärstrykning och rödmålning: 40 kr. 

 

Bland det på gården som tillhörde församlingen var det ingen av byggnaderna som slapp undan 

utan anmärkning. Trädgården, dikena, ängen, åkern och hägnaderna var antingen i gott skick eller så 

fanns inget att anmärka på. Boningshuset fick särskilt många anmärkningar, men de flesta gällde 

mindre summor. Gällande själva byggnaden var taket i behov av lagning med 50 st. taktegel för 

totalt 5 kr, och stenfoten måste rappas för 6 kr. De dyrare renoveringarna gällde "målningen å 

fotplankan" som måste "bättras" för 30 kr, och husets plåtrännor som skulle kosta 25 kr att reparera. 

Vad som gjorde målningen så dyr, tre fjärdedelar av priset för att tjärstryka och rödmåla samtliga 

pastors hus, framgår inte. Husets veranda behövde också få plåtrännan reparerad, för 10 kr, och 

målningarna bättrade för 15 kr. Verandan har förärats en egen post i protokollet, separat från själva 

huset. 

Förstugans tak behövde vitlimmas för 1,50 kr. Detsamma gällde salens tak, till en kostnad av 4 

kr, och taket i förstugans kammare, för 2 kr. Salens kakelugn behövde fogstrykas för 1 kr, och så 

även förmakets kakelugn. Både förmaket och kabinettet behövde få taken vitlimmade och lagade. 

Kostnaderna för förmaket blev totalt 5 kr, 4 kr för taket och 1 kr för kakelugnen. Kabinettets tak 

kostade 1,50 kr. I köket fanns inte mer att anmärka än att spiselröret behövde ett nytt spjäll för 2 kr. 

De båda vindsrummen hade problem med taket - det norra behövde få sitt bättrat för 1,50 kr, och i 

det södra skulle det spännas om och vitstrykas för 6 kr. Tapeterna i det södra vindsrummet behövde 

också "bättras" för 1 kr. Mellan vindsrummen fanns en hall, vars panel i taket skulle repareras och 

strykas för 5 kr. 

Visthusbodens tak behövde lagas med 25 stycken taktegel för totalt 2,50 kr, och svillen på norra 

sidan iplankas för 3 kr. Dess takhuv måste lagas för 2 kr, och den "[n]ya vattrännan anbringas å 

norra långväggen" för 6 kr. Den anbefallna reparationen av brygghusets dörr skulle kosta 2 kr, och 

takhuven 4 kr. Själva taket behövde 50 nya taktegel för totalt 5 kr. Både skorstenen och pannmuren 

behövde rappas, för 2 kr respektive 1 kr. 

Spannmålsboden hade bara en anmärkning, taket behövde repareras för 2,50 kr med 25 taktegel. 

Stallet-fähuset som var nytillkommet vid besiktningen 1906 tas upp och beskrivs som i föregående 

protokoll, och samma önskan uttrycks 1911 som 1906: församlingen vill att byggnaden synas in 

som laga hus vid nästa av- och tillträdessyn. Eftersom 1911 års syneinstrument inte var en sådan 

fick beslutet rimligen skjutas på framtiden. I övrigt fanns inget att anmärka på byggnaden. 

Samtliga församlingens hus skulle rödfärgas och tjärbestrykas till ett värde av 40 kr. Totalt kostade 

alltså renoveringarna av församlingens hus 191,50 kr, fördelat som följer: 

 

1. Boningshuset: 121,50 kr.  

2. Brygghuset: 14 kr.  

3. Visthusboden: 13,50 kr.  

4. Spannmålsboden: 2,50 kr.  

5. Rödfärgning och tjärbestrykning: 40 kr. 

 

Sammantaget kostade renoveringarna av pastors och församlingens hus 388 kr. Inget mer "var att 

anteckna", och inget missnöje uttrycktes gentemot inventeringen. Reparationerna skulle vara 

färdiga den 1 oktober 1912. 

 

7. 2. 3. Protokollet från 1917 
 

1917 ägde den första av- och tillträdessynen rum under den aktuella undersökningsperioden. Den 

förrättades den 29 juni "jämlikt 64§ i ecklesiastika boställsordningen den 9 december 1910" av G. 

Ribbing, "häradshövding och domhavande i orten, med biträde av" Johan Gustaf Gustafsson i 

Hökby, Otto Öström i Järsta, Erik Hellström i Gyllby och Gustaf Adolf Karlsson i Waxmyra, 
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nämndemän. Avträdaren var J. A. Palmér, och tillträdaren Björklinge församlings pastorat. 

Församlingens ombud var "kyrkovärdarna J. A. Njurling i Tibble och August Larsson i Gränby 

enligt dem vid kyrkostämma den 24 juni 1917 meddelat förordnande" Enligt förordnande av 

Uppsala domkapitel den 20 juni 1917 var "Herr kontraktsprosten" C. O. Larsson i Ärentuna 

konsistorieombud, och som kronans ombud tjänade "Domänintendenten herr friherre E. G. 

Leijonhufvud enligt förordnande av Konungens befallningshavande i länet den 16 december i 

samma månad." Byggmästare Axel Olsson i Tunalund bistod inventeringen som sakkunnig i 

byggnadsfrågor, "varjämte brukaren August Karlsson var tillstädes för att tillhandagå med 

upplysningar." Den senaste av- och tillträdessyn som hållits ägde rum den 10 april 1886, då 

avträdaren, kyrkoherde P. Petterssons sterbhus, befriades från nybyggnadsansvar men fick betala 

1.808,55 kr för de brister som hittats vid besiktningen. J. A. Palmér tillträdde bostället den 1 maj 

1898 utan någon inventering. 

Som läsaren kanske sett i tabell 1 var J. A. Palmérs tid som kyrkoherde inte över, trots att han är 

skriven som avträdare i protokollet. Domkapitlet hade påkallat av- och tillträdessynen därför att "en 

ny lönereglering för prästerskapet i Björklinge församlings pastorat" skulle träda i kraft den 1 maj 

1918. Vilken reglering som avses är oklart, men jag bedömer som troligast är att det gäller lagen om 

prästerskapets löner från 1910 eller den ecklesiastika boställsordningen från samma år. 20 mars 

1917 beslutade Kungl. Maj:t att överväga sammanslagning av pastoratet med ett annat, vilket 

antecknades i protokollet. Om kyrkoherdetjänsten bleve ledig innan beslut fattats om 

sammanslagningen skulle tjänsten fyllas med en vikarie, som skulle åtnjuta samma förmåner som 

en ordinarie tjänsteinnehavare. "/.../ [F]ri bostad skulle beredas kyrkoherden genom upplåtelse av 

prästgård å nuvarande kyrkoherdebostället /.../." 

Den i tidigare protokoll tydliga uppdelningen mellan pastors hus och församlingens hus 

förtydligas något, i det att två listor över hus som församlingen respektive pastorn har ansvar för att 

bygga och underhålla är nedskrivna. Listorna överensstämmer med de hus som tagits upp i de 

tidigare protokollen. Eftervärlden får här också veta hur stor den tidigare nämnda åkern var: 125 

tunnland (ungefär 62 hektar). Till bostället hörde en skog av okänd storlek, men i den saknades 

tillgång till byggnads- och stängselvirke. Tio tunnor råg och 68,25 kr kontant återfanns, och friherre 

Leijonhufvud menade att rågen borde tillfalla efterträdaren för att garantera utsäde den kommande 

hösten. Konsistorieombudet menade å andra sidan att rågen inte skulle komma tillträdaren till någon 

nytta då den under den nya boställsordningen inte var att betrakta som tjänsteinnehavarens 

egendom, och föreslog därför att rågen skulle säljas och att pengarna som kom från försäljningen, 

tillsammans med kontanterna i inventariet, skulle tillfalla tillträdaren. Synens beslut följde den 

senare linjen, och rågen fanns vara värd 119,45 kr. 

Såväl församlingsombuden som kyrkoherden själv förklarade att den bostad som enligt Kungl. 

Maj:ts beslut den 20 mars skulle beredas kyrkoherden "icke lämpligen kunde beredas kyrkoherden 

på annat sätt än genom upplåtelse av prästgård å bostället enligt den ecklesiastika boställsordningen 

/.../." På den nya prästgården skulle finnas "sätesbyggnad, hushållskällare, visthusbod, brygghus, 

brunn, vedbod, vagnbod och hemlighus." Besiktningen som företogs gällde emellertid alla 

befintliga byggnader. 

Sätesbyggnaden uppgavs vara uppförd 1796-1797. Den var gjord av timmer, stod på stenfot, och 

dess tak var gjort av tegel. Huset var 16,3 meter långt, 8,3 meter brett och 3,6 meter högt. På östra 

långsidan fanns en ingång med veranda, och vid köksingången i norra gaveln av huset hade pastor 

byggt till en förstuga och ett skafferi. Nedervåningen bestod av förstuga, kök, sal och tre kammare, 

medan vinden hade två gavelrum och två frontespisrum (alltså två vindsrum mittpå byggnaden). 

Taket behövde 300 nya taktegel, vilket skulle kosta 45 kr. Två av verandans trappsteg måste läggas 

om, för 5 kr, och dess tak av plåt strykas för 20 kr. Skälet anges inte, men det ligger nära till hands 

att tro att det rör sig om rostbekämpning. Utbyggnaden vid köksgaveln skulle kosta pastoratet 50 kr, 

och förses med en plåt att täcka vattenlisten i taket med, efter att listen tätats med murbruk. Totalt 

skulle detta kosta 25 kr. Den sista åtgärden på husets utsida var den sneda ytterdörren, som skulle 

rätas upp och få tröskeln lagad för totalt 2 kr. 
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Förstugans tak behövde vitlimmas för 2 kr, och förmakets golv målas om för 20 kr. I 

expeditionsrummet (var det låg framgår inte, men det får förmodas att en av nedervåningens kamrar 

användes som expedition) behövde taket strykas för 4 kr. Om det gällde olja, färg, båda eller något 

annat framgår inte. Köket stod inför en stor renovering: ett nytt golv skulle läggas in för 70 kr. 

Därtill skulle tröskeln till förstugan "bättras" för 1 kr och järnspisen, som var kyrkoherdens, skulle 

köpas ut av pastoratet för 25 kr. Utbyggnadens skafferi skulle muras om, och muren för en kamin 

skulle förstoras. Detta skulle kosta 40 kr. Dörren skulle också tätas och målas för 3 kr. Norra 

gavelrummet på vinden behövde en ny kakelugn för 75 kr, och en ny fönsterkarm för 12 kr. I 

frontespisrummen saknades en fjäder i ett dörrlås. Att ersätta den skulle kosta 50 kr, och 

innanfönstren, som var kyrkoherdens egendom, skulle köpas ut av pastoratet för ytterligare 50 kr. 

Källaren var välvd av tegel med gråstensväggar. Den bestod av två rum. Dess överbyggnad var 

två överloppshus, alltså hus som byggts utöver det som krävdes av boställsinnehavaren, som 

skänktes till pastoratet utan någon kostnad. Pastoratet skulle däremot stå för reparationen av taken 

och rödmålningen av ytterväggarna, för 40 kr respektive 10 kr. 

Visthusboden och brygghuset satt ihop, och var byggda på samma sätt som sätesbyggnaden ("/.../ 

på stenfot av timmer under tak av tegel."). Byggnadens tak behövde läggas om för 125 kr. 

Brädfordringen måste bättras, och en ny fotlist sättas in. Detta skulle kosta 4 kr. Brygghusets 

ytterdörrar behövde lagas, liksom en ny tröskel skaffas fram. Tillsammans kostade detta 5 kr. Inuti 

själva brygghuset behövde cementgolvet "bättras" för 10 kr. För 18 kr skulle muren rappas och en 

ny ugnslucka samt ett eller flera lya plåtrör installeras för 18 kr. "Pannan i muren tillhörde 

kyrkoherden Palmér med överlämnades utan lösen till pastoratet." Bagarstugan som var en del av 

brygghuset behövde få spiseln reparerad för 3 kr och fönstren kittade och målade. En ny ruta måste 

också sättas in. Reparationen av fönstren skulle kosta 6 kr. Utanför brygghuset fanns en brunn. Den 

var murad av gråsten och hade en pumpledning. Brunnstaket behövde nya plankor och 

"överbyggnaden" behövde lagas. Tillsammans kostade detta 25 kr. 

Eftersom vedbod och vagnslider inte fanns bland de byggnader som tillhörde församlingen 

skulle pastoratet köpa ett hus som kyrkoherde Palmér byggt till en kostnad av 200 kr. Den del av 

byggnaden som var gjord till vedbod var 7,75 meter lång, 6,4 meter bred och 3 meter hög. Om 

vagnsboden nämns bara att den var 5,8 meter lång, varför det får förmodas att byggnaden mätte 

13,55 m gånger 6,4 m gånger 3 m. Dess tak behövde 50 nya taktegel för 7,50 kr och få en hög jord 

vid norra långsidan bortschaktad för 2 kr. 

Hemlighuset var sammanbyggt med ett överloppshus vars funktion inte framgår av protokollet. 

Inget var i övrigt att anmärka på det. Den drängstuga som tidigare hört till pastors hus stod på den 

nya prästgårdens mark. "Då den ej fick kvarstå där och icke ansågs med fördel kunna flyttas, skulle 

den av pastoratet borttagas, med rättighet för pastoratet att för boställets behov förfoga över det i 

byggnaden ingående material." 

De byggnader som inte skulle ingå i den nya prästgården skulle utgöra ett löneboställe. 

Protokollet innehåller redogörelser för hur problemet med byggnader som fattades på det nya 

lönebostället skulle lösas. Detta väljer jag att inte redovisa, då det inte rör sig om en del av 

kyrkoherdens lön och därför faller utanför ramen för denna uppsats. De byggnader som fanns, men 

som skulle övergå till lönebostället, redovisas, eftersom de mellan synen 1911 och den 1 maj 1918 

ingått i kyrkoherdens vardagliga värld som en del av lönen. 

Det tidigare nämnda stallet-fähuset synades in som laga hus. Det behövde rappas kring fönster 

och dörrar för 1 kr, och sju nya fönsterrutor måste sättas i för 5,75 kr. Byggnadens portar, 

foderluckor, fönsterkarmar och bågar behövde tjärstrykas för sammanlagt 40 kr, och stallbotten 

(alltså ett utfodringsdon) måste lagas för 50 kr. Detsamma gällde spiltorna, för 10 kr. Fähuset hade 

botten och foderbord av cement, och en "inledd vattenledning med pump tillhörig brukaren 

Karlsson", som pastoratet skulle köpa loss för 200 kr. 

Får- och fähuset var gjort av timmer på stenfot, med spillertak. Det hade byggts ihop med ett hus 

som tillhörde kyrkoherde Palmér, som denne gav pastoratet utan kostnad. Hela byggnaden var 10,2 

meter lång, 7,75 meter bred och 2,65 meter hög. Två nya fönsterrutor behövde sättas i för 1,50 kr, 



 

39 

liksom en ny gödsellucka för 2 kr. Väggarna måste diktas för 5 kr och fönstren lagas, kittas och 

målas för 6 kr. Svinhuset var byggt på samma vis som får- och fähuset, och mätte 5,75 m gånger 

5,08 m gånger 2 m. Det behövde en ny takhuv för 5 kr. Några delar av vägglaget var rötskadade, 

och behövde ersättas med plankor för 5 kr. Tre nya fönsterrutor måste sättas i för totalt 2,25 kr. 

Redskapslidret var 7,12 meter långt, 5,80 meter brett, och 12 timmervarv högt under tak av tegel. 

Taket var gjort av tegel, och 20 nya behövde sättas dit för totalt 3 kr. Spannmålsboden stod på 

bärstenar och var gjort av timmer med tegeltak. Det mätte 6,50 meter på längden, 5,30 meter på 

bredden, och 16 varv på höjden, och var indelad i tre bottnar. Dess västra gavel behövde rätas upp, 

särskilt bärstenarna, vilket skulle kosta 20 kr. Jorden i husgrunden behövde schaktas bort för 1 kr, 

och 50 nya taktegel läggas på för totalt 7,50 kr. 

En sädeslada som var 27,3 meter lång, 7,1 meter bred och 16 varv hög "[a]nsågs väl lämna 

knappt utrymme för skörden men dock ej kunna utdömas." Den var indelad i loge och två golv. Nya 

portar behövde sättas in på dess södra långsida för 12 kr, och logbotten lagas med en tolft plank för 

25 kr. 

En gammal tiondelada och en hö- och agnbod skulle köpas av pastoratet, då de var Palmérs 

egendom. Timret de var byggda av uppskattades vara värt 1.000 kr. 

En brunn som hörde till pastors hus var utan anmärkning, men det var sämre ställt med 

hägnaderna. Kring beteshagen behövde 340 famnar förbättras för 85 kr och 294 famnar för 176,40 

kr. Kring trädgården gällde detsamma 32 famnar för 8 kr och 50 famnar för 30 kr. "Å Ramsjö äng" 

behövde 41 famnar hägnad repareras för 10,25 kr. "Mot Sandbro" behövde 265 famnar repareras för 

212 kr, och "[m]ot Nyby" 303 famnar för 212,10 kr. "Hägnaderna kring ängarna Mickelsbo och 

Getskinnet mottogos av församlingsombuden utan syn som fullgoda." 

Slutligen uppmärksammades några brister med den gamla prästgårdens diken. "Rågångsdiket 

mot Nyby" måste förbättras för 33,80 kr, utloppsdiket för 100,05 kr, utloppet vid Ramsjö äng för 

7,20 kr och ett dike utefter landsvägen för 13,80 kr. 

Att hägna in den nya prästgården, "omfattande dels nuvarande inhägnade bostadstomt och 

trädgård dels vissa områden invid dess västra, södra och östra gränser", skulle kosta 275 kr. 

Pastoratet skulle stå för brandförsäkringen av byggnaderna. De hus som skulle finnas på den nya 

prästgården var "sätesbyggnad, hushållskällare, visthus, brygghus, brunn, vedbod, vagnbod och 

hemlighus." Reparationerna av dessa byggnader skulle vara färdigställda den 1 maj 1918. Vi får 

även veta att något behov av nybyggnation inte funnits under Palmérs tjugoen år som ansvarig för 

gården, ett ansvar som rimligen sammanfaller med hans tjänstgöring som kyrkoherde. 

Kostnaderna för de olika reparationerna och förbättringarna blev totalt 1.999,35 kr, fördelat som 

följer (protokollet gör inte som tidigare en uppdelning mellan pastors hus och församlingens hus): 

 

1. Sätesbyggnaden 449 kr. 

2. Hushållskällaren 50 kr. 

3. Visthusboden och brygghuset: 171 kr. 

4. Vedbod och vagnsbod: 209,50 kr. 

5. Stall och fähus: 107 kr. 

6. Fårhus: 15 kr. 

7. Svinhus: 12,25 kr. 

8. Redskapslider: 3 kr. 

9. Spannmålsbod: 28,50 kr. 

10. Sädeslada: 37 kr. 

11. Hägnader: 733,75 kr. 

12. Diken: 183,35 kr. 

 

Därtill kom fähusets pump som skulle köpas från brukaren Karlsson för 200 kr, och timret från 

den gamla tiondeladan samt hö- och agnboden. Hur länge pumpen varit installerad framgår inte. Ej 

heller framgår huruvida några klagomål gentemot av- och tillträdessynen framfördes. 
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7. 2. 4. Protokollet från 1926 
 

Den fjärde inventeringen ägde rum den 22 september 1926. Detta med anledning av ett cirkulär 

från Uppsala Domkapitel av den 9 juli 1926. Fler detaljer finns inte att tillgå angående kallelsen 

annat än att den ansågs ordentligt utlyst. Besiktningen utfördes av C. G. Olsson, vars yrke är okänt, 

domkapitlets ombud häradsdomare K. G. Stenberg från Untra gård i Söderfors, samt nämndeman J. 

A. Andersson från Uggelsta nära Vattholma. Konsistorieombud var kontraktsprost C. S. Lundqvist 

från Tensta nära Vattholma, och församlingsombud var kyrkvärd J. A. Njurling samt 

kommunalnämndens ordförande J. G. Pettersson. Det framgår av protokollet att arrendator K. E. 

Karlsson infann sig. Då ingen kyrkoherde nämns i protokollet kan detta tolkas som att K. E. 

Karlsson arrenderade prästgården medan kyrkoherden, som enligt tabell 1 måste ha varit V. 

Carlsson, levde någon annanstans. Frågan blir då om detta protokoll alls skall tas med i 

källmaterialet. Ger det mig mer information om kyrkoherdens vardagliga värld, och lönen i denna 

värld? Jag skulle hävda att så är fallet, även om det sker i en mer begränsad utsträckning än tidigare. 

Då jag från 1927 års protokoll vet att kyrkoherden åter tar gården i besittning är det rimligt att 

skriva ner detaljer som kan ha kommit att påverka dennes vardag. Det är däremot föga meningsfullt 

att redovisa vilka brister husen hade, då dessa inte kan ha ingått i en persons vardag om personen 

inte levde på gården. När kyrkoherden 1927 åter var närvarande nedtecknades de brister som då var 

relevanta. Protokollet från den 22 september 1926 behandlar både byggnader från det som enligt 

föregående besiktning skulle bli den nya prästgården och byggnader avsedda för det nya 

lönebostället. Det framgår inte varför Karlsson arrenderar båda, eller ens att så är fallet - detta måste 

emellertid antas. Mot bakgrund av det ovanstående redovisar jag detaljer som kan tänkas ha spelat 

roll för kyrkoherdens vardag när han kom tillbaka till gården. 

Stallets golv och inredning var i så dåligt skick att "en genomgripande reparation var utav 

nöden." Väggen mellan stallen och ladugården (med detta förmodar jag att det som kallats fähus 

både i tidigare protokoll och det aktuella avses) var så rutten att den börjat sjunka ihop. Då den bar 

upp skullen hade även denna "i ögonfallande grad sjunkit." Ladugården rymde 18 klavbundna djur 

"med knappt något utrymme till kättar", vilket inte längre ansågs nog. Därför skulle den ruttna 

väggen tas bort, och hela byggnaden bli ladugård. Att genomföra detta och därtill inreda den 

utökade ladugården skulle kosta 500 kr. Även svinhuset var i stort behov av reparation, och det 

beslöts att även detta skulle bli en del av ladugården. Inredningen skulle kosta 100 kr. Ett nytt stall 

måste uppföras, och placerades vid ladugårdens västra ände. Det skulle ha plats för åtta hästar och 

en fölbox. Kostnaden beräknades bli 2.500 kr. Även sädesladan var otjänlig, på grund av ett ruttet 

tak. Arrendator Karlsson hade byggt en "tidsenlig" sådan med måtten 30 meter gånger 12 meter 

gånger 5 meter, "av stolpar och bräder under spillertak, kraftigt och starkt byggd /.../." Denna köpte 

pastoratet för 2.000 kr. Lyckligtvis var träet i den gamla sädesladans väggar fortfarande dugligt, och 

det kom att användas i bygget av det nya stallet. Slutligen ansågs redskapslidret inte längre kunna 

fylla gårdens behov, och ett nytt skulle byggas söder om ladugården med måtten 15 meter gånger 7 

meter gånger 3,5 meter till en kostnad av 600 kr. Ladugården skulle stå klar den 1 oktober 1928, 

och de övriga byggnaderna 1 oktober 1930. Ingenting om klagomål nämns i protokollet. 

 

7. 2. 5. Protokollet från 1927 
 

Det sista protokollet är också det kortaste, bara två sidor. Förutom två detaljer om 

brandförsäkringen (den skall höjas till 14.000 kr men anses i övrigt vara betryggande), samt ett 

påpekande om att inhägnaden av prästgården som anbefalles i protokollet från 1917 fortfarande inte 

satts upp, utgörs det bara av en förteckning över brister på prästgårdens byggnader och kostnaderna 

för att reparera dem. Den här gången gäller saken endast den nya prästgården, då kyrkoherden, nu 

doktor Hugo Odeberg, har återvänt till sin tjänstebostad. Den ekonomiska besiktningen påkallades 

av Domkapitlets skrivelse den 27 april 1927, och hade sin grund i den ecklesiastika 



 

41 

boställsordningen från 1910. Den ägde rum den 12 oktober. Besiktningen förrättades av C. G. 

Olsson som ordförande, K. G. Stenberg i Gryttjom som domkapitlets ledamot, och nämndeman J. A. 

Andersson på Uggelsta gård i Lena församling som tredje ledamot. Följande brister antecknades: 

Sätesbyggnadens tak behövde lagas med 100 nya takpannor för totalt 20 kr. Stenfoten måste 

lagas och strykas för 15 kr. Verandans plåttak, husets vattenrännor och stuprör samt verandan själv 

måste målas. För plåttaket och rören skulle detta kosta 35 kr, och då verandan också måste få 

trappan reparerad skulle dess förbättringar totalt kosta 50 kr. 

Ledstängerna i tamburens trappa måste målas för 5 kr, och kakelugnen i expeditionsrummet 

fogstrykas för 2 kr. Mellan expeditionen och förmaket fanns en dörr, vars lås och tröskel behövde 

lagas, och mellan förmakets golv och fotpanel måste tätas. Golvet behövde också målas. Även här 

fanns en kakelugn som måste fogstrykas. Alla dessa förbättringar i förmaket skulle kosta 34 kr 

tillsammans. Kakelugnen i salen hade samma problem, och taket måste repareras invid kakelugnen. 

Detta skulle kosta 3 kr. Återigen samma problem hade kakelugnen i kökskammaren. Där behövde 

också golvet strykas och tröskeln till salen repareras. Kökskammarens kostnader blev 14 kr. 

Vattenreservoaren utanför köket behövde upprättas för 2 kr. 

På den övre våningen måste taket delvis repareras och strykas för 3 kr. Norra frontespisrummet 

måste få taket och tapeterna lagade runt kakelugnen för 10 kr. Kakelugnen i södra frontespisrummet 

måste få luckorna lagade för 2 kr. Södra gavelrummet användes som gästrum. Där måste taket 

läggas om och nya tapeter inbringas för 100 kr, och en ny kakelugn sättas in för 150 kr. 

Hushållskällaren behövde få taket och skorstenen på överbyggnaden lagade för 30 kr. Dess 

väggar måste rödmålas, och dörrarna lagas och tjäras. "En bro" måste också repareras. Dessa tre 

moment skulle kosta 30 kr tillsammans. Slutligen behövde stenfoten lagas och slamstrykas för 10 

kr. 

Visthusboden och brygghuset behövde 25 nya takpannor för totalt 5 kr. Hela huset, inklusive 

"luckor och dörr", måste tjäras för 30 kr. En ny vattenränna måste sättas in över dörrarna för 20 kr, 

och en fönsterruta sättas in för 2 kr. 

En avloppsledning skulle ledas från tvättstugan till diket "tvärs över vägen" för 50 kr, och från 

brunnens pump skulle vatten ledas in till "den nyanlagda klappbassängen" (en sorts tvättanordning) 

för ytterligare 50 kr. Tvättstugans fönster behövde få karmen lagad för 4 kr, och brunnen, 

brunnstaket och pumphuset skulle målas och repareras för 5 kr. 

Slutligen behövde vedboden-vagnslidret 25 nya takpannor och en ny huv för totalt 25 kr, och få 

väggarna målade och portarna tjärade för 2 kr. 

Totalt kostade dessa renoveringar 703 kr fördelat som följer: 

 

1. Sätesbyggnadens utsida: 120 kr. 

2. Sätesbyggnadens insida: 325 kr.  

3. Hushållskällaren: 70 kr. 

4. Visthusbod och brygghus: 57 kr. 

5. Tvättstuga och vattenledning: 104 kr. 

6. Vedbod och vagnslider: 27 kr. 

 

8. Sammanfattande diskussion 
 

Innan diskussionen tar vid presenterar jag en kort ordlista med de viktigaste begreppen från 

teoriavsnittet för att underlätta för läsaren: 

 

Ontisk – något som har med det varande att göra. 

Ontologisk – något som har med varat att göra. 

Tillvaro – människan, det varande som människan är. 

I-världen-varo – det faktum att människan är i världen, samt människan när hon är i världen. 

Sysslande – människans genomsnittliga, vardagliga sätt att vara i världen. 
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Don – ett varande utan tillvarons karaktär, med vilket tillvaron framställer verk. 

Ombesörjande – att göra något med ett don, särskilt att framställa verk. 

Försorg – sättet tillvaron sysslar med andra människor. 

Mannet – Offentlighetens ”vem”, dess genomsnittliga och vardagliga nivå. 

Meddelande – att dela förståendet med någon annan. 

Kastad/utkastad – att tillvaron alltid befinner sig i möjligheter och alltid kastar ut sig själv mot 

nya möjligheter. 

 

I den här magisteruppsatsen har jag försökt undersöka kyrkoherdens lön i Björklinge församling 

1910-1932. Jag har gjort det genom att använda två sorters källmaterial: lönetablåer innehållande 

data om de löneutbetalningar som skett och de lönetillägg som kyrkoherden erhållit, samt protokoll 

från så kallade syneinstrument, en sorts ekonomiska besiktningar, av kyrkoherdens tjänstebostad, 

kallad prästgården. Detta har jag gjort för att förstå hur lönen fungerade i kyrkoherdens vardag. Jag 

har valt den vardagliga nivån, den mänskliga tillvarons nivå, efter att ha visat hur tidigare forskning 

om lönebildning mest har befunnit sig på andra, mer makroorienterade nivåer. Det finns en lucka i 

forskningen som jag långsamt har börjat att fylla. Till min hjälp har jag använt den första halvan av 

Martin Heideggers Vara och tid, för att förstå hur en vardaglig värld fungerar när man tar hänsyn till 

att den är en människas vardagliga värld. 

Människan är i den vardagliga världen genom sitt sysslande. Sysslandet är utspritt i olika former, 

och sker med hjälp av don som hänvisar till andra don, till materialet som används, till verket som 

framställs, samt till de andra människorna. Så fort tillvaron inte sysslar med något kastas den ut mot 

nya möjligheter att syssla, eftersom tillvaron alltid är rastlös och nyfiken. Att syssla är att vara det 

ena eller det andra – att vara den som gör något eller som tillverkar något. ”Lönens funktion” 

framträder mot bakgrund av detta som ombesörjandet av möjligheter. En lön är till för att skapa 

möjligheter för tillvaron att förströ sitt vara i.  

Resultatet av den första undersökningen, den om kontantlönen, visar att den ordinarie lönen höll 

sig jämn under den undersökta perioden. Det är lönetilläggen som varierar, och som får lönens 

nominella värde att fluktuera. De vanligaste tilläggen var "skjutsersättning", "tillfällig 

löneförbättring" eller "provisorisk tilläggslön eller tilläggsarvode", "löneförbättring" och 

"dyrtidstillägg." Jag har gissat att dessa kategorier, särskilt den sista, var till för att bekämpa 

inflationen under den undersökta perioden. Övriga kategorier som förekommer är "ålderstillägg", 

"barntillägg" och "dagtillägg". Gällande det sistnämnda har jag gissat att lönen måste räcka till 

dagsturer för kyrkoherden från den ort där han egentligen var bosatt. Detta eftersom kyrkoherden, 

Th. Carlsson, står skriven som tillförordnad, och bara erhåller det en gång, när han är ny i tjänsten. 

Alltså: Skjutsersättning, tillfällig löneförbättring, provisorisk tilläggslön eller tilläggsarvode, 

löneförbättring, dyrtidstillägg, ålderstillägg, barntillägg, dagtillägg. Hur ska jag förstå dessa sett 

genom den ontologi jag presenterade i avsnitt 6? De tillägg som helt enkelt är varianter på temat 

"löneförbättring" är så generella att det vid en första anblick inte går att säga något om dem. Men 

stämmer detta? Termen "förbättring" hänvisar ju till en brist, och en brist är enligt Heidegger något 

varmed vi upptäcker tillhandsheten hos det don vi vill fatta. När tillvaron skulle begagna sig av 

lönedonet för att ombesörja möjligheter brast tillhandsheten, och en förbättring var nödvändig. 

Förbättringen tog formen av tillskjutna medel. På vilket sätt var donet inte tillhands, varför var dess 

bevänthet i ombesörjandet av möjligheter otillräcklig? Eller på vanlig svenska: vad var det 

kyrkoherden inte hade råd med? Det "man" skulle ha råd med: mat, kläder, den ena eller andra 

prylen som signalerade vem man var, den korrekta mängden lyx för att piffa upp tillvaron, 

möjligheten att förströ en rastlöst nyfiken i-världen-varo i nya former av sysslande... Det är inte 

svårt att tänka sig en kyrkoherde som klädde sig lite bättre än allmogen omkring honom, som åt lite 

finare, drack kaffe gjort på nya bönor istället för på gårdagens sump, läste böcker, gav barnen 

presenter, mm. Hur konsumtionen såg ut i det aktuella fallet vet jag inte - källmaterialet nämner det 

inte, utöver de reparationer av byggnaderna som måste företas. Något "man" måste ha råd med kan 

väl då sägas vara hus som inte förfaller. 
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Här uppenbaras ytterligare ett område som måste undersökas i ett kommande verk. Ersättningen 

hänvisar inte bara till det kyrkoherden inte hade råd med, utan också till det faktum att han inte hade 

råd - något som stämmer särskilt väl in på kategorin dyrtidstillägg. Detta kan tänkas bero på 20-

talets inflations- och deflationsvågor, och möjligen kan här en brygga mellan tillvarohistoria och 

makrohistoria skönjas. En sådan faller emellertid utanför den aktuella uppsatsens ramar. 

Så till skjutsersättningen - ombesörjandet av möjligheten till skjuts. Enligt tabell 1 betalades 

denna ut alla de år källmaterialet omfattar, utom ecklesiastikåren 1921/22 och 1922/23. Detta 

föranleder frågan: vart åkte kyrkoherden? Samtliga kyrkoherdar efter Palmér sägs vara 

tillförordnade, och alltså inte ordinarie. Tidigare har jag föreslagit att en av kyrkoherdarna mottog 

dagtillägg eftersom han inte skulle ha bott på orten och därmed behövt "pendla" till Björklinge. Var 

det i själva verket så att församlingen aldrig lyckades hitta en ersättare till Palmér, som på ålderns 

höst skulle ha flyttat iväg från Björklinge och med skjutsersättningen kommit tillbaka om 

söndagarna? Förlängdes därför hans efterträdares anställningar med ett år i taget? Det skulle kunna 

innebära att ingen kyrkoherde bodde i prästgården, utan att de använde skjutstillägget till att ta sig 

till församlingen från en annan ort. Kanske var det därför prästgården alltid hade en hel del som 

behövde åtgärdas vid syneinstrumenten - det bodde helt enkelt ingen där som kunde sköta gården 

löpande. 

Kunde skjutstillägget ha använts till något annat? Kanske till att hämta kyrkoherden och köra in 

honom till Uppsala där han skulle träffa den ena eller andra överordnade? Eller till att åka runt i 

församlingen och göra hembesök? Jag skulle hävda att dessa två alternativ är rimligare, om så bara 

för att protokollen inte på något vis nämner att kyrkoherden skulle ha varit bosatt, säg, inne i 

Uppsala. Samtidigt kan protokollet från 1926 tolkas som att hela prästgården arrenderades ut till K. 

E. Karlsson, och att kyrkoherde V. Carlsson (1924/25- 1926/27) alltså skulle ha levat någon 

annanstans och behövt använda sitt skjutstillägg till att komma till Björklinge. Carlsson fick inte ett 

större skjutstillägg än någon annan, vilket kan förstås som att samtliga kyrkoherdar bodde någon 

annanstans, men även som att skjutstillägget inte var till för veckopendling till och från Björklinge. 

Vad säger mannet? Man bodde väl på sin gård om man var präst? Om offentligen verkligen 

byggt en bro mellan dåtiden och mig själv borde jag väl kunna "se" hur det "var"? Men här har jag 

något konkret, en sakupplysning från dåtiden som skakar till kopplingen mellan mig och det jag 

hoppas se - arrenderade K. E. Karlsson hela prästgården eller bara ett boställe? Levde kyrkoherden 

verkligen i sin församling? 

Det jag hittills hävdat är att den vardagliga världen i Björklinge församling 1910-1932 är 

upplåten för mig eftersom jag har flera vittnesmål från den platsen och tiden, och eftersom jag delar 

offentlighet med det och därmed kan se mer än det som bara är nedtecknat i källorna. Hur väl tjänar 

mig detta nu? När vittnesmålen nu är otydliga måste jag åberopa den delade offentligheten, men att 

jag vet något om den vardagliga världen är inte detsamma som att jag vet något om det enskilda. 

Det rimliga är att prästen bodde i sin församling, men det är inte säkert. Det är inte så säkert att 

"man" kan veta det. Och var prästen bodde avgör hur skjutstilläggets tillhandshet ska förstås. Med 

detta sagt är det möjligt att tillägget var standardiserat och inte alls hade någon praktisk 

tillämpbarhet i den aktuella församlingen - kanske delades den bara ut för att en centralt belägen 

beslutsfattare ville ge alla lantligt belägna församlingar möjligheten att förflytta sig utan att det 

skulle kosta för mycket. Det finns många möjliga förklaringar till situationen, och här tvingas jag att 

göra det jag menade att jag inte skulle behöva: jag måste anta istället för att veta. Jag antar att 

kyrkoherden bodde i sin prästgård, och att skjutstillägget inte var till för att skjutsa honom till 

Björklinge. 

Ålderstilläggets och dagtilläggets möjlighetsbetingelser är svåra att utröna. I det förra fallet kan 

man tänka sig att en åldermans status kunde markeras med lönehöjningen, eller så kunde hans 

ålderdom och efterlevande tryggas, men i övrigt är det svårt att hänvisa till specifika möjligheter 

detta tillägg innebar. Detsamma gäller dagtillägget - vad det överhuvudtaget rörde sig om går inte 

att förstå. 

Barntillägget, slutligen, hänvisar föga förvånande till att "man" måste hålla sina barn med allt det 
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de behöver, och att det överhuvudtaget fanns barn på gården. 

Den andra delen av undersökningen gällde prästgården. Här är resultaten något mer användbara - 

det går att komma med resultat som är mer konkreta än de spekulationer jag var tvungen att ta till 

angående kontantlönen. 

Prästgården skulle under den undersökta perioden fungera inte bara som bas för utövandet av 

kyrkoherdeämbetet, utan även, för att tala med Heidegger, som vardaglig värld. Den värld som går 

mig till mötes när jag tar del av vittnesmålen är en värld i förfall. Färgen flagnar på de faluröda 

väggarna, tegelpannorna är trasiga, dörrarna sitter snett, byggstenarna är spruckna, stallväggen 

ruttnade och sjönk ihop... Det är få delar av gården som är utan anmärkningar i protokollen. 

Invändigt måste tapeterna bytas ut, spisen lagas, paneler sättas in, och så vidare. Men det är just 

tack vare dessa brister som jag kan se vad syftet med gården som lön var - vilka möjligheter den var 

avsedd att ombesörja. Dessa byggnader fanns på gården under den undersökta tiden: 

 

1. Boningshus/sätesbyggnad 

2.  Drängstuga 

3. Lada 

4.  Redskapslider/vagnhus 

5.  Får- och fähus  

6. Svinhus 

7. Stall 

8. Visthus 

9. Spannmålsbod 

10. Hushållskällare  

11. Vedbod/vagnslider  

12. Hemlighus 

 

Dessutom tillkom 125 tunnland åker, samt hägnader, ängsmark, diken och en trädgård. In i vilka 

möjligheter kunde kyrkoherden kastas som en följd av att det ovanstående var en del av hans 

vardagliga värld? 

Hans bostad hade gott om rum för honom själv och familjen. Han hade en expedition att arbeta i 

- ta emot personer som behövde själavård, förbereda predikan, hålla sig à jour med utvecklingen i 

samhället och kyrkan, etc. Det var meningen att kyrkoherden på sin gård skulle ha hästar i stallet, 

svin i svinhuset, får och höns i får- och fähuset, kossor i ladan, säd i spannmålsboden, en vagn och 

redskap i vagnboden och redskapslidret. Det var kort sagt meningen att prästgården inte bara skulle 

vara en förvärvsarbetande människas bostad som försörjdes genom bytet av kontanter mot varor 

och tjänster, utan en ekonomisk enhet som förutom konsumtion också ägnade sig åt produktion, och 

därtill åt den kristna missionen. Förekomsten av en drängstuga visar att kyrkoherden inte rimligen 

ägnade sig åt kroppsarbete dagarna i ända - i någon mån kunde man säga att det var det hans löns 

donkaraktär att ägna sig åt kroppsarbete. 

Det här är resultatet av undersökningen. Svaren på de första två frågeställningarna från avsnitt 3 

lyder: De utgifter kyrkoherdens kontantlön var avsedd att täcka var de utgifter "man" hade som 

kyrkoherde. Vilka dessa var framgår inte med tillräcklig tydlighet i källmaterialet. De vardagliga 

funktioner prästgården hade för kyrkoherden, förutom att vara bas för utövandet av hans prästerliga 

ämbete, var de möjligheter till ombesörjande som han kastades in i, till exempel skötsel av djur, 

skörd av säd på åkern, ledarskapet över drängar, snickeri i boden, och så vidare. Läsaren tycker nog 

att det här egentligen är rena självklarheter. Han har i sådana fall rätt. Vi visste redan det här. Det 

jag har åstadkommit i den här uppsatsen är att tala om varför vi visste det och varför vi vet det nu. 

När jag med Vara och tid som grund postulerat att världen börjar med en människa, vilket är 

starkare än att människan gör världen relevant, möjliggör jag ställandet av frågor som inte 

nödvändigtvis får falsifierbara svar - men som ändå kan ställas med fast mark under fötterna. Detta 

eftersom källmaterialet då går från att vara sakpåståenden vars sanningshalt aldrig kan kontrolleras 
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mot den verklighet de en gång beskrev, till att ge en inblick i just den vardag som ett varande med 

tillvarons karaktär kringsynt-ombesörjande upptäckte fem olika dagar under det förra seklets tre 

första årtionden. När källmaterialet blir ett vittnesmål handlar historieskrivningen om en 

mellanmänsklig kommunikation, om med-delandet av ett vara-till, snarare än om den strikta strävan 

efter falsifierbarhetskriteriets avstämmande mellan påstående och verklighet. Det betyder att jag 

erkänt min egen och vittnets ontologiska positioner som varanden med tillvarons karaktär inkastade 

i uppsatsförfattarens respektive källmaterialförfattarens ombesörjandemöjligheter, samt min världs 

och den undersökta världens ontologiska position som en tillvaros vardagliga värld, upplåten genom 

därets varakaraktärer befintlighet och förstående. Konsekvensen blir att en offentlighet reglerar 

såväl mina som vittnets handlingar, och våra upptäckter av det inomvärldsligt varande i våra 

världar. Vi delar denna offentlighet, eller har åtminstone liknande offentligheter att verka i. Detta 

innebär att de utkastmöjligheter vi ser i den med-delade världen, Björklinge församling 1910-1932, 

är desamma. Jag förstår det vittnet förstod, därför att jag är begränsad på samma sätt som han var. 

Det inomvärldsligt varande utan tillvarons karaktär har som vara att vara tillhands. Dess vara är 

ett till-att. Detta varande kallas ett don. I avsnitt 6. 2. 2. kom jag fram till att "lön" är ett don vars 

syfte är att ombesörja möjligheter. Möjligheter är hypotetiskt sett oändliga, men deras till-att 

framträder genom det av mannet behärskade förståendet. 

Den här uppsatsens kanske viktigaste fråga, som ändå är underordnad frågan om lönens funktion, 

lyder: Fanns det kossor i Björklinge prästgårds ladugård 1910-1932? Frågan är viktig eftersom den 

visar på kraften som finns att hämta i Heideggers ontologi. Några inledande svar vore "Det kan vi 

inte veta" eller "Det är väl klart att det gjorde." "Sunda förnuftet" säger att de fanns, vi "ser" dem i 

boxar och bås, betande på ängen, gående sin mjölkerska till mötes - men det står inte i 

källmaterialet att de fanns där, så hur kan vi då veta att ladugården inte stod tom? "Sunda förnuftet" 

är ju inte detsamma som vetenskap. Vi vet därför att "man" har kossor i ladugårdar. 

Möjlighetsbetingelserna för ladugården som don i en donhelhet behärskad av mannets offentlighet 

är i första hand inskränkta till innehav av nötkreatur. Läsaren och jag själv är inte två utanför 

världen stående varanden som kan bedöma det inomvärldsligt varande utifrån en neutral position. 

Vi är kastade-utkastande, vi är i-världen-varo, och i flykten från denna uppgår vi i sysslande. Det är 

från detta sysslandes position vi upptäcker allt inomvärldsligt varande, och därför också upptäcker 

den i vittnesmålet med-delade världen. I denna värld fanns det kossor. Det fanns verktyg, vagnar, 

drängar, möbler, och ännu mer, som inte står nedskrivet i källmaterialet och som en annan ontologi i 

strikt mening därför inte kan erkänna som existerande. Men vi vet att de fanns. Det som kallas 

"sunda förnuftet" är i själva verket mannets intrång i vår föreställningsvärld. Detta "man" är den 

genomsnittliga, vardagliga versionen av det varande vi delar världen med, de andra. 

Varför är då Björklinge församling 1910-1932 en genomsnittlig och vardaglig värld, och inte en 

individuell sådan? Därför att det saknas individuerande drag. Det finns inget som särskiljer 

Björklinge från en annan församling - helt enkelt för att den här undersökningen inte har med någon 

annan församling. Det var aldrig syftet med den. Betyder det att jag kan hitta på vad som helst och 

skylla på vardagligheten? Nej. Jag vet fortfarande det jag vet - men konsekvensen av mannets 

anonymiserande av Björklinges vardag blir att jag hamnar i samma position som jag varnade för i 

avsnitt 6. 2. - jag har inte till fullo lyckats förankra mina resultat i en enskild tillvaros situation. 

Detta är inte detsamma som att min lilla gärning här har misslyckats. Den erhåller bara inte sin 

mening förrän den har med en människa att göra. Den som vill skriva "tillvarohistoria" har därför 

som uppgift att individuera alla som deltar i offentligheten, och att upplåta individens vardagliga 

värld. Detta kan ske genom jämförelsen, men också genom intrånget i individen själv - ett intrång 

som möjliggörs om vittnet självt är individuellt i sitt vittnesmål. Annan historieskrivning är därmed 

inte meningslös, den är ju ett kartläggande av dåtidens "där": befintligheten och dess stämning, 

förståendet, det "man" individen reglerades av, donhelheterna som hanterades, och så vidare. Det är 

fullt möjligt att skriva en sådan historia, bara historikern i sitt ombesörjande av ett historiskt verk 

utgår från en ontologiskt korrekt position. 

Att arbeta med Heidegger är inte detsamma som att underkänna det befintliga sättet ekonomisk-
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historiker idag behandlar lön och lönebildning. Istället tror jag att Heideggers ontologi kan berika 

och komplettera den befintliga forskningen, därför att den gör något som hittills inte gjorts: Den 

sätter människan i centrum för alla definitioner och sättet som hela världen upptäcks genom. Den 

forskning jag har tagit upp i den här uppsatsen – och detsamma kan sägas om många andra verk – 

behandlar människan som något i världen ”bredvid” allt det andra som också är i världen. Resultatet 

blir att forskaren behandlar världen först, och sedan människan – han skriver alltid ett verk om hur 

världen fungerar, begränsat till aspekten ekonomi i det förgångna, och när han ska behandla 

ekonomin måste han ta med människan i beräkningen. Att vänta lite med att ta in människan och 

hennes mänsklighet i ekvationen låter frågorna bli mer praktiska – för det första fastnar inte 

forskaren i analys efter analys av varje mänsklig tillvaro som har med det undersökta att göra, för 

det andra kan resultaten uttalas med större säkerhet: Källorna säger att det undersökta såg ut såhär, 

jag har valt källorna eftersom..., det fastslagna är sant därför att..., och så vidare. 

Har man istället människan som ontologisk utgångspunkt blir frågorna naturligtvis centrerade på 

människan själv, och forskningen handlar främst om henne och först i andra hand om hennes 

ekonomiska förehavanden. Ekonomin själv blir en människas ekonomi, snarare än ett fenomen där 

människan spelar roll, men inte är det huvudsakliga forskningsobjektet. En fråga som är viktig att 

ställa i det här sammanhanget är om Heideggers ontologi – eller begreppsapparat – verkligen är 

nödvändig för att sätta den mänskliga tillvaron i forskningens centrum? Jag är kanske inte beredd 

att kalla den nödvändig, men den har visat sig komma med vissa fördelar. Ett exempel i den här 

uppsatsen är historikerns möjlighet att medse den vardagliga värld som vittnet beskriver. En sådan 

möjlighet hade historikern redan, men i den här uppsatsen har jag med utgångspunkt i Vara och tid 

kunnat beskriva den och därmed underbygga den, göra den acceptabel att använda, inte för att den  

en gång för alla är bevisad genom den befintliga historieskrivningens hantverk, utan för att dess 

varje moment har gjorts synligt, och därför möjligt att diskutera. Med-delandet och medseendet är 

inte immuna mot kritik, men de följer sin interna logik lika stringent som den etablerade 

vetenskapen, och om inte annat kan därför ett rent funktionalistiskt argument anföras: om vi ska 

studera människan är det bättre att använda denna mer människocentrerade ontologi än den som 

Aspers och Kohl kallar ”egologisk”. Huruvida historievetenskapen ska acceptera sådant filosofiskt 

jonglerande eller måste lämnas åt framtida diskussioner, men jag hoppas och tror att jag här har 

framställt ett positivt exempel på fördelarna med en annan världsåskådan. 

Den människocentrerade ontologin får en mycket konkret konsekvens i mitt arbete med 

definitionen av lönebegreppet. Lönen som sådan inte är i fokus för studien, utan människan och hur 

hon är med sin lön. Det är utifrån denna relation som ordet har definierats. En fråga för framtiden är 

om detta går att upprepa med andra ekonomiska begrepp, till exempel arbetsmarknad, konsumtion, 

ägande eller finans. I den här uppsatsen har begreppet ”lön” fått sin betydelse utifrån den verklighet 

lönen faktiskt befinner sig i. Styrkan med det är den existentiella relevans undersökningen då får – 

hur är människan med sin lön, på riktigt? Men paradoxalt nog blir det svårare att använda ordet 

efter att ha kommit fram till vad det betyder, för nu måste ju hela människan tas med i beräkningen 

när jag ska förstå vad det betyder att tjäna en viss mängd pengar i månaden – och samtidigt är det 

något väldigt lätt att förstå, så länge jag befinner mig i samma ”man” som människan jag studerar. 

Framtida forskning skulle behöva formalisera den människocentrerade ekonomisk-historiska 

forskningen utifrån Heideggers ontologi. En aspekt som lyfts i den här uppsatsen och som behöver 

vidareutvecklas är, förutom medseendet och den tillvaroncentrerade ekonomin, implikationerna för 

historikerskråets interna förehavanden – i en vetenskap som är så beroende av den kollegiala 

bedömningen som historiedisciplinen måste ett metaperspektiv anläggas, där mannets och 

offentlighetens konsekvenser för den enskilde historikern diskuteras. Heidegger verkar inte bara i 

de historiska världar vi kan studera, utan också i den värld vi själva lever i. Här måste antagligen en 

mer erfaren historiker ta vid, så att en undersökningen genomförs av en forskare med stor 

förtrogenhet med professionens normer. 

Slutligen vore det rimligt att i större utsträckning än vad som kunnat göras här utarbeta en  

teoretisk apparat kring mellanmänskliga ekonomiska handlingar. I den befintliga uppsatsen har 
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ekonomin så att säga varit ”statisk”, det är bara en tjänst och dess lön som undersökts, och inte 

relationen chef-anställd, patron-klient, eller köpare-säljare. Ingenting har hänt med lönen, 

kyrkoherden har ännu inte kastats ut i de möjligheter som ombesörjs med kontanterna eller gården. 

Cirkeln är nu sluten. Vi vet det vi visste i början av uppsatsen, vi har samma mål som förr - 

människan - men ett har förändrats: nu vet vi i vilken riktning cirkeln måste snurra vidare. Därför 

vill jag i korthet ställa några frågor som jag tror vore fruktsamma att arbeta vidare med för att 

utnyttja potentialen i Heideggers ontologi. Jag diskuterar dem inte närmare eftersom de inte har 

med uppsatsens frågeställningar att göra, och i de fall de ligger närmare det här arbetets tema har de 

tagits upp i den ovanstående texten. 

 

1. Skönlitteratur som källa. Givet att författaren alltid verkar inom sitt "man" och därför också 

sprider det vidare, dels i prat och skriverier, men också i mer allvarliga verk, kan 

skönlitteratur ge historikern inblick i den stämning och den offentlighet som rådde vid tiden 

för skönlitteraturens författande. Om verket behandlar en annan historisk miljö än den 

författaren levde i, kan det fortfarande ge oss denna inblick? Vilka konsekvenser får 

erkännandet av skönlitteraturens vikt i inramandet av det enskilda vittnesmålet?  

 

2. Delandet av dåtidens "man". Hur fungerar historikerns förmåga att medse mannet och den 

vardagliga världen som vittnesmålet gäller? Kan formella kriterier ställas upp, som måste 

uppfyllas för att historikern ska kunna sägas förstå det vittnet förstod? Hur ser dessa ut? 

Måste vi åberopa "världsanden" för att förklara hur mannet förändras över tid? 

 

3. "Man" och konsumtion. Hur ska en "tillvarohistoriker" arbeta med mannets inverkan 

 på konsumtionsmönster? Eller för den delen, på andra ekonomiska handlingar? Blir vi alla 

 slavar under behovet av att konsumera det ena eller det andra, klä oss på ett visst sätt, äta 

 något särskilt, unna oss det där, låta bli det där, etc.? Eller kan vi göra uppror mot 

 offentligheten och konsumera på ett annat sätt?  

 

4. Mikro och makro. Hur ska tillvarohistoria kopplas samman med makrohistoria? Hur ska en 

stor trend i samhället bevisas inverka på en enskild människa och hennes vardag? Vad i 

vardagen kan sägas vara resultatet av en makrotrend, och hur förändras de ontologiska 

aspekterna av en sådan? 

 

5. Falsifierbarheten och däret. Om historikern alltid är kastad in i en viss vardaglig i- 

 världen-varo, och därmed har fått sitt förstående begränsat av en given offentlighet, kan det 

 han kommer fram till falsifieras? Vad gäller för historieskrivningen när varje varande med 

 tillvarons karaktär erkänns ha en egen vardaglig värld, låt gå att den delas med andra? 

 Reduceras historievetenskapen till obrukbar relativism, eller kan en ny ordning byggas upp 

 

6. Vardaglighet och den individuerade situationen. Hur ska Heideggers ontologi omvandlas till 

att gälla det enskilda varandet? Vad händer med hans idéer när historikern lyckats bryta loss 

ett studieobjekt ur dess offentlighet och börjar arbeta med det som något individuellt? Kan 

dess situation fortfarande medses genom vittnesmålet, eller måste andra krav på källor 

ställas? Har jag irrat in i en återvändsgränd som försökt spela epistemologisk ping-pong med 

offentlighet och individ? 
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