
1 (4) 

Dokumentation av källunderlag, 
databasen Gender and Work 

 
Dokumentationen fastställd 2020-09-14 av Sofia Ling 
 

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

Snevringe (Västmanland), häradsrättens protokoll 1671-

1699 

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

Inom ramen för forskningsprojektet "Obesuttna familjers 

försörjning och funktion i det tidigmoderna Sverige" 

(forskare Jonas Lindström) har försörjningsaktiviteter från 

Snevringe registrerats. Syftet har varit att besvara frågan 

vad obesuttna gjorde för sin försörjning och vilken roll de 

spelade i den lokala ekonomin. 

Period 
Den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar. 

1671-1699 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets 
källmaterial berör. 

Snevringe härad (Västmanland) 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Jonas Lindström 

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

Jonas Lindström 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 

2010-10-21, 2012-04-05 – 2013-12-30 

Moderator 
Person som modererat och godkänt 
registrerade fall. 

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. 

Snevringe härad utgör ett lämpligt undersökningsområde 

för en studie av obesuttnas försörjning och plats i den 

lokala ekonomin, på grund av dess diversifierade karaktär. 

Inom en relativt begränsad område ryms såväl 

bruksdominerade som godsdominerade socknar, men 

också sådana som dominerades av bönder. Under 

undersökningsperioden kan uppgifterna ur domböckerna 

dessutom kompletteras med uppgifter ur andra källor från 

samma område, som kyrkoböcker och räkenskaper. 

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

Ur protokollen från Snevringe häradsrätt 1671-99 har i 

första hand obesuttnas och tjänstefolks 

försörjningsaktiviteter registrerats. Beskrivningar av 

bönders och ståndspersoners arbete har tagits med i 

mindre grad. Mycket få aktiviteter som rör jordhandel och 

agerande i rätten har registrerats. 

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

Vanligaste kategorier är Jord- och skogsbruk, Tillgrepp, 

Handel. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i projektet. 

1247 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 

328 

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

189 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av 
källunderlaget inför registrering. 

Protokoll från ett ting 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet. 

Ärende vid tinget 
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Källor: arkiv 
Källmaterialets placering: arkivinstitution, 
arkivnamn, serie. 

 Riksarkivet, Svea Hovrätt, Advokatfiskalens 

arkiv, serie E XI e (häradsrätters renoverade 

domböcker) 

SE/RA/420422/02 

 Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Snevringe 

häradsrätt, serie A 1 a 

SE/ULA/11363 

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

7 volymer, delvis 

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

 Snevringe häradsrätts arkiv, serie A 1 a, volym 4 

(1671-1680) finns tillgänglig digitalt i 

Riksarkivets digitala forskarsal. 

 Svea Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, serie E XI e 

finns tillgängligt digitalt i ArkivDigital. 

 Digitala fotografier och transkriptioner hos Jonas 

Lindström, Historiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

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

Ja. Lagrad bild finns i 320 av 328 fall. 

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.). 

Ur Svea hovrätts arkiv (serie E XI e) har fall registrerats 

från volymerna 2262 (åren 1690-93, 1695, 1698), 2289 

(1687), 2290 (1689), 2295 (1694, 1696), 2300 (1699). 

Ur Snevringe häradsrätts arkiv (serie A 1 a) har fall 

registrerats från volymerna 4 (1671-1680), 5 (1681-1685). 

Källkritiska kommentarer 

På grund av sin karaktär av domstolsprotokoll innehåller 

källan ett stort antal illegala aktiviter. Jämfört med övriga 

domboksunderlag i databasen är andelen emellertid större 

(en tredjedel jämfört med ca 10 procent), vilket kan bero 

på inriktningen mot obesuttna, vilka tycks ha varit 

överrepresenterade i brott. Andelen kvinnliga aktiviteter 

är 22 procent. 
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Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för 
transkribering av källmaterialet. 

Källunderlaget har transkriberats källtroget enligt GaW:s 

transkriberingsprinciper. 

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

Jonas Lindström, "Vad gjorde de obesuttna? En verbinriktad 

studie av några västmanländska 1600-talskällor med stöd av 

databasen GaW" 

https://gaw.hist.uu.se/digitalAssets/449/c_449212-l_3-k_vad-

gjorde-de-obesuttna.pdf 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

 

 

 


