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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. 

Örebro (Närke), rådhusrättens protokoll 1690, 1691 

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

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har 

delprojektet "Embodying the state in a local context: 

lower civil servants and their households, 1650 to 1800” 

(forskare Maria Ågren) registrerat försörjningsaktiviteter 

från Örebro. Syftet har varit att besvara frågor om 

kvinnors och mäns konkreta arbete i lägre 

tjänstemannahushåll. 

Period 
Den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar. 

1690-1691 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets 
källmaterial berör. 

Örebro 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Maria Ågren 

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

Maria Ågren 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 

2011-08-18 – 2014-03-28 

Moderator 
Person som modererat och godkänt 
registrerade fall. 

Rosemarie Fiebranz 
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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. 

Registreringen omfattar alla typer av arbete (enligt GaW:s 

definition) som nämns i materialet under hela året 1690 

och hela året 1691. 

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

Domböckerna har skrivits av manuellt (år 1690 av Maria 

Ågren, år 1691 av Jessica Karlsson). Eftersom det ofta 

handlar om långa texter, har dessa ibland kortats med 

hjälp av hakparenteser. 

Databasens möjligheter har utnyttjats så långt materialet 

tillåtit det. Uppgifter om hushåll, släkt och civilstånd har 

dock varit ofullständiga i materialet. 

Vid gränsfall (ska aktiviteten uppfattas som arbete eller 

ej?) har det varit utslagsgivande huruvida fallet handlar 

om ett ämbetsmannahushåll eller inte. 

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

Vanligaste kategorier är Låneverksamhet, Administration, 

rättsskipning och myndighetsutövning, Handel. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i projektet. 

379 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 

109 

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

98 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av 
källunderlaget inför registrering. 

Rådhusrättens protokoll för ett år 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet. 

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

Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Örebro rådhusrätt 

och magistrat, serie A I A 

SE/ULA/11806.1 

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

2 volymer, delvis. 

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

Transkriptioner (excerpter) hos Maria Ågren. Digitala 

fotografier av domboken 1691 hos Gender & Work. 

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 har skett av åren 1690 (från serie A I A, 

volym 15) och 1691 (volym 16). Volymerna är bundna. 

Källkritiska kommentarer 

Domboken ger relativt god inblick i vad lägre ämbetsmän 

gjorde (och inte gjorde). Den är mycket knapphändig i 

sina uppgifter om vad ämbetsmäns hustrur sysslade med. 

Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för 
transkribering av källmaterialet. 

Målsättningen har varit att återge stavningen som i 

originalkällan, men misstag kan förekomma. Versaler och 

skiljetecken har så gott som möjligt återgivits enligt 

originalet men den, som är särskilt intresserad av sådant, 

rekommenderas att kontrollera mot originalet. 
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Referenser 
Litteraturreferenser eller hänvisningar till 
forskare eller projekt som behandlat 
källmaterialet. 

 Maria Ågren, The State As Master: Gender, State 

Formation and Commercialisation in Urban Sweden, 

1650-1780 (Manchester University Press 2017)  

 Maria Ågren, ’Another Process of State Formation, 

Cultural and Social History 11:1 (2014), 31-49 

 Maria Ågren, ‘Emissaries, allies, accomplices and 

enemies. Married women's work in early modern 

Sweden’, Urban History 41:3 (2014), 394-414 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

Örebro rådhusrätt och magistrat (ofta omtalad som stadens 

magistrat) har, när den förekommer som 

arbetsorganisation, genomgående klassificerats som 

"lokalt kollektiv" och inte som "statlig verksamhet", trots 

att rådhusrätten var en statlig domstol. Skälet är att i 

praktiskt taget samtliga fall där stadens magistrat 

uppträder som arbetsorganisation så handlar det om att 

den organiserat aktiviteter i staden och av nytta för staden. 

Rådhusrätten som dömande instans avkastar sällan 

ärenden som organiserats av rätten och som är av intresse 

för GaW. 

 

 


