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.

Västerås (Västmanland), domkapitlets protokoll 1632–
1646, urval

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har
försörjningsaktiviteter från Västerås domkapitels
handlingar registrerats.

1632-1646
Västmanland
Jan Mispelaere
Jan Mispelaere
2010-02-07 – 2010-02-12
Jonas Lindström
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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.

Källmaterialet är ett urval av domkapitelsärenden från åren
1632–35, 1638, 1640 och 1645–46 som involverar barn och
ungdomar.

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.

Vanligaste kategorier är Arbetsledning, Hantverk och
konstruktion, Vård.
32
11
136
Handlingar från en domkapitelsittning
Ett domkapitelärende med tillhörande handlingar
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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.

•

Västerås stift (Västerås), Västerås domkapitel,
serie AI
Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Uppsala
domkapitel, serie EV117

4 volymer från Västerås domkapitel (delvis); 1 volym
från Uppsala domkapitel (delvis).
Hall, B. Rudolf, Kulturella interiörer från storhetstidens
uppryckningsarbete: tidsbelysande urval ur Joh.
Rudbeckii domkapitels- och visitationsprotokoller,
Norstedt, Stockholm, 1915

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

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.).

Nej

Registreringen har använt den tryckta upplagan, som
innehåller fall från Västerås domkapitel, serie A I, volym
6 (1632, 1634), 7 (1632–33), 8 (1646), 9 (1638, 1640,
1645).
Därtill har ett fall registrerats från Uppsala domkapitel,
serie EV117, volym 1 (1679).

Källkritiska kommentarer

Transkriberingsprinciper
Beskrivning av principerna för
transkribering av källmaterialet.

Källunderlaget har transkriberats av utgivarna av tryckta
utgåvan (Västerås domkapitel), och av projektansvarig
(Uppsala domkapitel) innan GaW:s
transkriberingsprinciper fastställdes.
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Referenser
Litteraturreferenser eller hänvisningar till
forskare eller projekt som behandlat
källmaterialet.

Jan Mispelaere, Guldmynt eller äpple: straffrättsligt
ansvar för barn och ungdomar i Sverige och
Nederländerna 1590–1800, Uppsala, 2009.

Kommentarer
Övriga kommentarer och upplysningar.
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