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Dokumentation av källunderlag, 
databasen Gender and Work 

 
Dokumentationen fastställd 2021-11-10 av Jonas Lindström 
 

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

Göta hovrätts protokoll 1636-1675, urval 

Projektsammanfattning 
Kort sammanfattning av projektet: veten-
skaplig grund, varför detta material regi-
streras. 

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har 

försörjningsaktiviteter från Göta hovrätts Criminalia-serie 

registrerats. Materialet är ett urval av rättsfall från åren 

1636-1675 som involverar barn och ungdomar. 

Period 
Den kronologiska period projektets käll-
material omfattar. 

1636-1675 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets käll-
material berör. 

Områden under Göta hovrätts jurisdiktion: Götaland, 

Värmland, Blekinge, Bohuslän, Halland, Skåne. 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Jan Mispelaere 

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

Jan Mispelaere 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 

2009-12-02 – 2010-10-25 

Moderator 
Person som modererat och godkänt re-
gistrerade fall. 

Rosemarie Fiebranz 
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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 av-
gränsning har gjorts och hur omfattande 
de valda delarna är. 

Källmaterialet består av Göta hovrätts resolutioner i krimi-

nalmål, som tidigare behandlats i underrätter. Just perioden 

1635-1688 innehåller källserien handlingar som låg till 

grund för underrätternas beslut, som rannsakningar, förhör, 

brev, böneskrifter och suppliker, prästers intyg, födelseat-

tester, brev från myndigheter och sockenstämmoprotokoll. 

Av denna serie har rättsfall som involverar barn och ung-

domar valts för registrering. 

Registreringsprinciper 
Specifika registreringsprinciper för pro-
jektet (utöver de generella för databa-
sen), t.ex. hur noga olika variabler, som 
’hushåll’ eller ’rumslig kontext’, har beak-
tats. 

Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i de valda 

rättsfallen (inte bara barn och ungdomars) har analyserats 

och registrerats. 

Typ av aktiviteter översiktligt 
Vilka typer av aktiviteter projektet har ge-
nererat. 

Vanligaste kategorier är Jord- och skogsbruk, Arbetsled-

ning, Handel. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i pro-
jektet. 

426 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 

33 

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

645 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av källunderla-
get inför registrering. 

Handlingar från en hovrättssession (vår- eller höstsession) 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom 
det använda källmaterialet. 

Ett hovrättsärende med tillhörande handlingar 
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Källor: arkiv 
Källmaterialets placering: arkivinstitution, 
arkivnamn, serie. 

Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena, Göta hovrätt, serie 

EVAA 

SE/VaLA/03825 

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

18 volymer, delvis genomgångna 

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

Källorna är mikrofilmade och därefter digitalt reproduce-

rade. De är tillgängliga via riksarkivets digitala forskarsal. 

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

Nej 

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

Källmaterial har registrerats från åren 1636, 1638-40, 1643, 

1645, 1647, 1649, 1654-55, 1658, 1662-63, 1665, 1667, 

1670, 1674-75, ur volymerna 1, 7, 10, 13, 18, 23, 25, 27, 

38, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 51, 58, 61. 

Källkritiska kommentarer  

Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för transkri-
bering av källmaterialet. 

Källunderlaget har transkriberats källtroget av projektan-

svarig innan GaW:s transkriberingsprinciper fastställdes. 
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Referenser 
Litteraturreferenser eller hänvisningar till 
forskare eller projekt som behandlat käll-
materialet. 

Mispelaere, Jan, Guldmynt eller äpple: straffrättsligt an-

svar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 

1590-1800, Uppsala, 2009. 

Mispelaere, Jan ”När det så stor varder att det något kan 

göra. Om barns och ungdomars arbete i det tidigmoderna 

Sverige”, i Historisk tidskrift, 2013:1. 

 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

Brottmål som underställdes Göta hovrätt var vanligen såd-

ana som kunde medföra dödsstraff. 

 

 


