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.

Östra härad (Småland), häradsrättens protokoll 1661–
1664, 1721

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har
försörjningsaktiviteter från Östra härad i Njudung
(Småland) registrerats. Syftet har varit att öka mängden
information i databasen.

1661–1664, 1721
Östra härad i Njudung (Småland)
Elisabeth Gräslund Berg
Elisabeth Gräslund Berg
2011-06-21 – 2012-10-02
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
häradsrätten 1661–64, samt februari och maj 1721, har
analyserats och registrerats.

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.

Speciell omsorg har ägnats rumsliga kontexter.

Vanligaste kategorierna är Administration, rättsskipning och
myndighetsutövning, Jord- och skogsbruk, Transport.
1267
246
125
Ett ting
Ärende vid tinget
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Källor: arkiv
Källmaterialets placering: arkivinstitution,
arkivnamn, serie.

Källor: genomgången mängd

Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena, Östra häradsrätts
arkiv, serie A I A
SE/VALA/01656

Antal volymer och om de helt eller delvis
genomgåtts.

2 volymer, delvis.

Källor: tillgänglighet

Digitala fotografier i riksarkivets digitala forskarsal (för
1661–64). Digitala fotografier hos Gender & Work (för
1721).

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

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

Ja, 242 av 246 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.).

Registrering har skett av åren 1661–1664 ur volym 4
(serie A I A), och 1721 ur volym 18. Originalen är buntat.

Källkritiska kommentarer

Transkriberingsprinciper
Beskrivning av principerna för
transkribering av källmaterialet.

Källunderlaget transkriberades källtroget av
projektansvariga innan GaW:s transkriberingsprinciper
tillkom.

Referenser
Litteraturreferenser eller hänvisningar till
forskare eller projekt som behandlat
källmaterialet.
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Kommentarer
Övriga kommentarer och upplysningar.

4 (4)

