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Källunderlag
Beteckning som används i databasen, vid
administration, uttag m.m.

Projektsammanfattning
Kort sammanfattning av projektet:
vetenskaplig grund, varför detta material
registreras.

Period
Den kronologiska period projektets
källmaterial omfattar.

Geografiskt område
Det geografiska område projektets
källmaterial berör.

Projektansvarig
Forskare som planerat och ansvarat för
registreringsprojektet.

Registrerare
Person(-er) som har arbetat med
registrering i projektet.

Registreringsperiod
Registreringens start- och slutdatum.

Moderator
Person som modererat och godkänt
registrerade fall.

Almö (Västmanland), gårdsräkenskaper 1682–1687.

Inom ramen för forskningsprojektet "Obesuttna familjers
försörjning och funktion i det tidigmoderna Sverige"
(forskare Jonas Lindström) har försörjningsaktiviteter från
Almö gård registrerats. Syftet har varit att dels besvara
frågan i vilken mån arbete vid herrgårdar bidrog till de
obesuttnas försörjning, dels frågan i vilken utsträckning
herrgårdar var beroende av obesutten arbetskraft.

1682–1687
Västerås-Barkarö socken (Västmanland)
Jonas Lindström
Jonas Lindström
2012-04-30 – 2013-06-13
Christopher Pihl
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Urvalsprincip
Beskrivning av den metodiska grunden
för urvalet av projektets källmaterial.
Varför har källserien valts? Om inte hel
källserie har registrerats anges hur
avgränsning har gjorts och hur
omfattande de valda delarna är.

Valet av Almö gård vilar på två grunder. Dels fanns där ett
källmaterial från det geografiska område (Västmanland) och
den tidsperiod (slutet av 1600-talet) som forskningsprojektet
riktar in sig på. Dels är Almö ett relativt litet gods, vilket
gör det till ett intressant jämförelseobjekt med större enheter
i området, t.ex. Tidö eller Strömsholm.

Registreringsprinciper
Specifika registreringsprinciper för
projektet (utöver de generella för
databasen), t.ex. hur noga olika variabler,
som ’hushåll’ eller ’rumslig kontext’, har
beaktats.

Typ av aktiviteter översiktligt,
Vilka typer av aktiviteter projektet har
genererat.

Antal aktiviteter
Antalet registrerade aktiviteter i projektet.

Antal fall
Antalet registrerade fall i projektet.

Registrerad mängd källtext
Ungefärligt antal registrerade källtrogna
ord i genomsnitt per fall.

Volymuppdelning
Principen för uppdelning av källunderlaget
inför registrering.

Falldefinition
Principen för avgränsning av fall inom det
använda källmaterialet.

Alla aktiviteter med identifierbara utförare har registrerats.

Olika sociala gruppers arbete vid en herrgård på
landsbygden. Vanligaste kategorier är Hantverk och
konstruktion, Jord- och skogsbruk, Transport.
309
100
60
Ett räkenskapsår.
En eller flera poster i räkenskaperna.
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Källor: arkiv
Källmaterialets placering: arkivinstitution,
arkivnamn, serie.

Källor: genomgången mängd
Antal volymer och om de helt eller delvis
genomgåtts.

Riksarkivet, Tidöarkivet, Gustaf Adolf De la Gardie och
Elisabeth Oxenstierna.
SE/RA/720859/06/03
1 volym.

Källor: tillgänglighet
Tryckta källor, reproduktioner (digitala,
filmade) hos RA eller på annat håll,
befintliga transkriptioner eller fotografier.

Digitala foton och transkriptioner hos Jonas Lindström.

Lagrat bildmaterial
Digitala fotografier lagrade i databasen
(anges med Ja, eller Nej), samt
uppskattning av mängden fotografier.

Källmaterial, beskrivning
Vilka år och volymer som registrering
skett från. Om originalet inte är tillgängligt
ska det anges hur källmaterialet är
tillgängligt. Källmaterialets beskaffenhet
(bundet, lösa ark, fragment, etc.).

Källkritiska kommentarer

Transkriberingsprinciper
Beskrivning av principerna för
transkribering av källmaterialet.

Ja, 1–3 bilder per fall.

Registrering har skett från volym 436 (serie 06:03), vilken
omfattar åren 1671–1687 och innehåller de enda
räkenskaperna från Almö i Tidöarkivet. Detaljerade
räkenskaper finns bara för åren 1682–1687. Till flera
utgiftsposter finns verifikationer.

Materialet innehåller detaljerade beskrivningar av olika
sociala gruppers arbete vid Almö gård. Det är däremot
endast betalt tillfälligt arbete som beskrivs, en delmängd av
allt arbete som utförs på gården, då t.ex. det arbete som
tjänstefolket gjorde inom ramen för sin ordinarie avlöning
inte finns med.

Källtext och källtrogna variabler har transkriberats enligt
GaW:s transkriberingsprinciper.
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Referenser
Litteraturreferenser eller hänvisningar till
forskare eller projekt som behandlat
källmaterialet.

Jonas Lindström, ”En gårdsfogdes vedermödor. Om kampen
om feodalräntan och en man i dess mitt”, i Ericsson,
Thisner, Winton & Åkerlund (red.), Allt på ett bräde. Stat,
ekonomi och bondeoffer: En vänbok till Jan Lindegren,
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2013, s. 73–85.

Kommentarer
Övriga kommentarer och upplysningar.
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