Dokumentation av källunderlag,
databasen Gender and Work
Dokumentationen fastställd 2015-12-07 av Rosemarie Fiebranz
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

Delsbo (Hälsingland), Elias Jonssons dagbok 1752–1761

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har
delprojektet "The gender division of labor and the importance of mobility in early modern small-scale agriculture" (forskare Rosemarie Fiebranz) registrerat försörjningsaktiviteter i en bondedagbok från Delsbo. Syftet har
varit att möjliggöra jämförelser mellan Österdalarna och
Hälsingland ifråga om arbetets innehåll och organisering i
skattebondehushåll där avsaluslöjd respektive textilproduktion för avsalu bedrivits.

1752–1761
Delsbo, Hälsingland
Rosemarie Fiebranz

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

Rosemarie Fiebranz

Registreringsperiod

2012-12-27 – 2013-11-29

Registreringens start- och slutdatum.

Moderator
Person som modererat och godkänt registrerade fall.

Christopher Pihl

1 (4)

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.

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

Bondedagbokens praktiknära noteringar inom projektets
undersökningsperiod, möjliggör jämförelser mellan Österdalarna och Hälsingland, ifråga om arbetets innehåll och organisering i skattebondehushåll där avsaluslöjd och andra
binäringar till jordbruket bedrivits.

Ur Elias Jonssons dagbok åren 1752–61 har alla identifierade försörjningsaktiviteter registrerats. Samtliga kontextvariabler har beaktats noga.

Alla försörjningsaktiviteter i dagboken 1752-61 har analyserats och registrerats. Vanligaste kategorier är Jord- och
skogsbruk, Hantverk och konstruktion, Transport.
1007
16
685

Principen för uppdelning av källunderlaget inför registrering.

Handskrift enligt proveniens

Falldefinition

Dagboksnoteringar för ett kalenderår, eller kronologiskt respektive tematiskt avgränsad del av kalenderår

Principen för avgränsning av fall inom
det använda källmaterialet.
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Källor: arkiv
Källmaterialets placering: arkivinstitution,
arkivnamn, serie.

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

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

Länsmuseet Västernorrland (Härnösand), Per Edholms personarkiv, serie F1.
1 volym, delvis genomgången.
Källan har digitalt fotograferats 2005 av Länsmuseet Västernorrland, samt transkriberats av Sture Norberg, Järfälla.
Såväl fotografier som transkription har generöst tillhandahållits av Sture Norberg.

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

Ja, ca 50.

Källmaterial, beskrivning

Registrering har skett från volym 2 (serie F1), fascikel 4,
som innehåller Elias Jonssons dagbok. Hela dagboken, åren
1752-1761, har registrerats.
Dagboken är sammanbunden med andra handskrifter.

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.

Dagbokens noteringar är inte gjorda dagligen, utan Elias
Jonsson sammanfattade vardagens sysslor någon gång var
eller varannan månad.
Dagboksskrivarens manliga perspektiv är tydligt. Av drygt
1 000 aktiviteter som registrerats från dagboken är det bara
tre procent som med säkerhet utförts av en kvinna.

Källtext och källtrogna variabler har registrerats utifrån
Sture Norbergs bokstavstrogna transkription, som vid behov kontrollerats mot fotografierna av källan.
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Referenser
Litteraturreferenser eller hänvisningar till
forskare eller projekt som behandlat källmaterialet.

Kommentarer
Övriga kommentarer och upplysningar.
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