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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. 

Stora Malm (Södermanland), sockenstämmans protokoll 
1728–1745 

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

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har 
delprojektet "Childcare: taking care of one’s own and 
others children" (forskare Linda Oja) registrerat 
försörjningsaktiviteter från Stora Malms socken. 
Delprojektet är en studie av barnomsorg under 1600- och 
1700-talet, främst för att lokalisera barnkvävningsfall och 
ärenden rörande fattiga och/eller föräldralösa barns 
omhändertagande och utbildning. 

Period 
Den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar. 

1728–1745 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets 
källmaterial berör. 

Stora Malms socken (Södermanland) 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Linda Oja 

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

Linda Oja 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 2011-04-01 – 2011-09-27 

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. 

Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid 
sockenstämman 1728–45 har registrerats. 

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

Mer allmänna uppmaningar, överenskommelser och 
liknande att utföra visst arbete registreras inte. Mer 
specifika uppmaningar, domar eller befallningar, riktade till 
enskilda individer eller klart preciserade grupper (t.ex. 
namngivna rotar), registreras dock. 
I många sockenstämmoprotokoll kan man över lång tid följa 
uppmaningar, löften, nya uppmaningar och nya löften 
gällande ett och samma arbete. Arbetet registreras därför 
som regel först då det omtalas att det faktiskt har utförts. 
Inträde i tjänst, t.ex. som föreståndare för fattighuset, 
registreras. Däremot registreras inte antagning till 
hedersuppdrag såsom sexmannaskap, föreståndarskap i 
fattighuset, nämndemannaskap m.m. 
Uppgifter om barnomsorg och har registrerats extra noga 
och generöst. Med stöd i GaW:s gemensamma princip att 
arbete som i ett annat sammanhang skulle kunna rendera 
betalning ska registreras även om det i det specifika fallet 
inte sker mot ersättning, registreras även omhändertagande 
av egna barn. 

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

Vanligaste kategorier är Administration, rättsskipning och 
myndighetsutövning, Hantverk och konstruktion, Transport. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i projektet. 344 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 124 

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

99 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av källunderlaget 
inför registrering. 

En sockenstämmas protokoll 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet. 

Ett ärende vid sockenstämman 
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Källor: arkiv 
Källmaterialets placering: arkivinstitution, 
arkivnamn, serie. 

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Stora Malms 
kyrkoarkiv, serie K I (sockenstämmans protokoll) 
SE/ULA/11457 

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

1 volym, delvis 

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

Tryckt version: 
• Hjelmberg, Hilding (red.), Stora Malms 

sockenstämmoprotokoll: 1728-1862. 2, 1728–
1741, Katrineholmsortens hembygdsfören., 
Katrineholm, 1959 

• Hjelmberg, Hilding (red.), Stora Malms 
sockenstämmoprotokoll: 1728-1862. 3, 1742–
1760, Katrineholmsortens hembygdsfören., 
Katrineholm, 1960 

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.). 

Registrering ur serie K I (sockenstämmans protokoll) har 
skett från tryckta utgåvan av fall från åren 1728–1745 
(serie K I, vol. 1) 

Källkritiska kommentarer 

Sockenstämmoprotokollen är tillkomna på mer lokal nivå 
än de flesta domböcker och är ofta skrivna av 
kyrkoherden eller motsvarande. Deras tillkomst i en 
sockenkontext samt lokalkännedomen hos skribenten kan 
innebära både för- och nackdelar i jämförelse med 
domböcker. Fördelen är att ärenden och upplysningar som 
är ”för små” för tinget eller rådstugan här kan bli synliga 
och att protokollförarens lokalkännedom borgar för mer 
korrekta uppgifter. Nackdelen kan vara att upplysningar 
utelämnas om sådant som är allmänt känt i socknen; man 
behöver inte förklara allt så noga. Den stora fördelen ur 
databasens perspektiv är att sockenstämmoprotokollen 
kan ge upplysningar om andra aktiviteter än de som i 
regel tas upp i domstolarna. 
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Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för 
transkribering av källmaterialet. 

Transkriberingen är gjord av utgivaren av de tryckta 
protokollen. 
”Läsningen av de protokoll som förvaras i landsarkivet 
har skett från fotostatkopior. Vid tryckningen har 
originaltexten följts, även beträffande stavning – som icke 
alltid är konsekvent ens i ett och samma protokoll – och 
interpunktering. Förkortningar ha upplösts och de felande 
bokstäverna satts inom parentes ( ). Uteglömda ord eller 
ord, som erfordras för att bättre förstå meningen, ha 
tillsatts inom klammer [ ].” Hjelmberg, Hilding (red.), 
Stora Malms sockenstämmoprotokoll: 1728–1862. 1, 
Inledning och register, Katrineholmsortens 
hembygdsfören., Katrineholm, 1974 s. 5. 
Det bör alltså observeras att utgivaren har använt vanliga 
parenteser och ej hakparenteser vid upplösta 
förkortningar, vilket man vid språkanalytiskt användande 
av beläggen bör vara medveten om. 

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

Källmaterialet har använts av: 
• Bergenlöv, Eva, Skuld och oskuld. Barnamord och 

barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 
1680–1800, Diss., Lund, 2004 

• Tiscornia, Alberto, Statens, godsens eller 
böndernas socknar? Den sockenkommunala 
självstyrelsens utveckling i Västerfärnebo, Stora 
Malm och Jäder 1800–1880, Diss., Uppsala, 1992 

• Oja, L. (2015), Childcare and Gender in Sweden c. 
1600–1800. Gender & History, 27: 77–111. 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

Första bandet av källutgåvan utgörs av inledning och 
register. Där återfinns omfattande sakregister, 
personregister och fastighetsregister. 

 
 


