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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. 

Hammerdal (Jämtland), häradstingets protokoll 1646-

1687 

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

För forskningsprojektet Gender and Work har 

försörjningsaktiviteter från Hammerdals tingslag 

registrerats. Syftet har varit att öka mängden information i 

databasen och dess geografiska spridning. 

Period 
Den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar. 

1647-70, 1678-87 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets 
källmaterial berör. 

Hammerdal, Ström och andra församlingar i Jämtland. 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Jan Mispelaere 

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

Jan Mispelaere 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 

2010-11-08 – 2013-07-28 

Moderator 
Person som modererat och godkänt 
registrerade fall. 

Benny Jacobsson 
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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. 

Materialet består av samtliga rättsfall från häradstinget 

åren 1647 – 1670 och 1678 - 1687 som innehåller 

aktiviteter som syftar till försörjning. 

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

Målet har varit att registrera alla aktiviteter. Endast 

upprepade utlysningar att en gård eller egendom skulle 

överlåtas till en ny brukare har uteslutits. 

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

Vanligaste kategorier är Administration, rättsskipning och 

myndighetsutövning, Fastighetshandel, Jord- och 

skogsbruk. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i projektet. 

1393 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 

240 

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

197 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av 
källunderlaget inför registrering. 

Domstolsärenden från ett ting 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet. 

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

Riksarkivet, Östersunds landsarkiv, Jämtlands domsagas 

häradsrätts arkiv, serie A I 

SE/ÖLA/10822/A I 

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

Delar av 10 volymer (vol. 3-12). 

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

 Hammerdals Tingslags domboksprotokoll 1646-

1687. Transkriberade av Georg Hansson och 

publicerade på 

http://web.comhem.se/~u63806870/hammerdal/ind

ex.html. 

 Hammerdals Tingslags domboksprotokoll 1649-

1690. Red. av Georg Hansson. Pdf-dokument. 

(Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utg. 

digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands 

läns fornskriftsällskap.) Transkriptionen har 

publicerats på 

http://www.fornskrift.se/Avskrifter/Hammerdals_d

omb_1649-1690_4.pdf  
Lagrat bildmaterial 
Digitala fotografier lagrade i databasen 
(anges med Ja, eller Nej), samt 
uppskattning av mängden fotografier. 

Nej 

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.). 

Försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid 

Hammerdals tingslag 1647-1670, 1678-1686, samt 

vårtinget 1687, har analyserats och registrerats från 

volymerna 3-12 (i Georg Hansson transkribering). 

Källkritiska kommentarer 

Häradsrättens källserie har en lucka för åren 1671-1677. 

En hel del av de domstolsärenden som då behandlades av 

Hammerdals tingslag finns dock i de renoverade 

domböckerna från Jämtlands län bevarade på Riksarkivet.  
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Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för 
transkribering av källmaterialet. 

Transkriberingen är gjord av Georg Hansson, som i 

Hammerdals Tingslags domboksprotokoll 1649-1690, s. 5, 

skriver: ”Avskrifterna i denna utgåva återges med 

originalets språk, men är inte helt bokstavstrogna. En 

reservation måste göras för eventuella läsfel. Person- och 

ortnamn har normerats första gången i respektive paragraf 

för att underlätta sökning. Efter den normerade 

namnformen har ibland förlagans stavning utsatts inom 

hakparentes [ ]; detta gäller framför allt när förlagans 

stavning avviker märkbart från den normerade formen. 

Egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Punkt- och 

kommatering har ibland justerats för att underlätta 

läsningen. Kompletterande text i marginalerna har satts 

vid sin rätta plats, mellan tecknen \ och /. Låneord och 

titlar m.m, som i originalet skrivits med latinska bokstäver 

("humaniststil") återges här oftast med kursiv stil. 

Förkortningar har endast undantagsvis upplösts. 

Protokollets paragrafer har numrerats inom parentes ( ) om 

förlagan saknar numrering. Eventuella förtydliganden eller 

tveksamheter från min sida har också satts inom parentes.” 

 

Referenser 
Litteraturreferenser eller hänvisningar till 
forskare eller projekt som behandlat 
källmaterialet. 

Jan Mispelaere, ”Några barkkakor och en enda ko. 

Familjeförsörjning och arbete på 1600-talet och i början av 

1700-talet”, i På Liv och död. Årsbok Jämten 2013, Östersund, 

2012. 

 

Se även Jämtlands läns fornskriftsällskap (fornskrift.se) 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

 

 

 


