Dokumentation av källunderlag,
databasen Gender and Work
Dokumentationen fastställd 2016-02-29 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
Person(-er) som har arbetat med
registrering i projektet.

Registreringsperiod
Registreringens start- och slutdatum.

Moderator
Person som modererat och godkänt
registrerade fall.

Stockholms stads tänkeböcker 1555, 1565, 1575

För forskningsprojektet Gender and Work har
försörjningsaktiviteter registrerats från Stockholms stads
tänkeböcker. Syftet har varit att öka mängden information
från 1500-talet i databasen.

1555, 1565, 1575
Stockholm
Hanna Östholm
Hanna Östholm
2013-10-08 – 2014-01-17
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.

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 försörjningsaktiviteter som förekommer i
tänkeböckerna för åren 1555, 1565 och 1575 har
registrerats.
Endast renskrivna protokoll har använts; konceptprotokoll
har lämnats utan avseende eftersom de inte finns bevarade
för alla aktuella årgångar.

Ur tänkeböckerna har samtliga förekommande
försörjningsaktiviteter registrerats. Den rumsliga kontexten
har, där så varit möjligt, beaktats särskilt. Det arbete som
utförts vid utgivandet i tryck av tänkeböckerna, med
omfattande personregister, har ofta möjliggjort ytterligare
biografisk information samt hänvisningar till andra
protokoll där samma personer återkommer.
Vid köp/försäljning av fastigheter har inte ”underaktiviteter”
registrerats utan ansetts ingå, såsom uppbjuda (som skedde
vid tre tillfällen), betala, ta emot betalning och erlägga
fri(d)skilling.
Vid upprättande av inbördes testamente ingår vanligen även
att makarna låter införa avtalet i stadsboken, vilket inte
registrerats.

Vanligaste kategorier är Administration, rättsskipning och
myndighetsutövning, Fastighetshandel, Låneverksamhet.
1101
203
186
Protokoll från ett datum
Ett ärende ur protokollet från ett datum
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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.

Stockholms stadsarkiv, Borgmästare och Råd före 1636,
serie A (tänkeböcker i renskrift)
SE/SSA/0091
3 volymer, delvis
Tryckta källor:
• Almquist, Johan Axel & Hildebrand, Hans (red.),
Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 2,
N.F.:3, Stockholms stads tänkeböcker 1553–1567,
Stockholm, 1939
• Almquist, Johan Axel & Hildebrand, Hans (red.),
Stockholms stadsböcker från äldre tid. Ser. 2,
N.F.:4, Stockholms stads tänkeböcker 1568–1575,
Stockholm, 1941

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.).

Källkritiska kommentarer

Transkriberingsprinciper
Beskrivning av principerna för
transkribering av källmaterialet.

Av serie A har registrering skett från tryckt version av
volymerna 17 (1555), 18 (1565), 21 (1575).

Tänkeböckerna har fördelen att omfatta både civil- och
brottsmål, vilket gör dem till bredare källor men även
medför att fastighetsaffärer, arvskiften och testamenten
samt ämbetsmännens arbete vid domstolen genererar
många av aktiviteterna.
Rättsfall kan generellt medföra problemet att de behandlar
omtvistade aktiviteter, som alltså kan ifrågasättas om de
verkligen ägt rum.

Källunderlaget är källtroget transkriberat i tryckta utgåvan
av tänkeböckerna.
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Referenser
Litteraturreferenser eller hänvisningar till
forskare eller projekt som behandlat
källmaterialet.

Kommentarer
Övriga kommentarer och upplysningar.

Vid sidan av tänkeböckernas personregister, se Stockholms
Rådhus och Råd: festskrift : innehållande magistratens och
Rådhusrättens samt de äldre Rådhusbyggnadernas historia
[…]. 2 vol., Stockholm, 1915–1918.

Av tänkeböckerna framgår att staden börjat ta form i yttre
mening, med angivande av verkliga gatunamn vid sidan
av angivelser i stil med ”tomten söder om Olof bagares
hus”, vilket är av topografiskt intresse.
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