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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. 

Anna Greta Veiland, levnadsberättelse och räkenskaper 

1741-63 

Projektsammanfattning 
Kort sammanfattning av projektet: veten-
skaplig grund, varför detta material regi-
streras. 

I syfte att öka den geografiska och källmässiga bredden i 

databasen har försörjningsaktiviteter i Anna Greta 

Veilands levnadsberättelse och räkenskaper registrerats. 

Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i levnadsbe-

rättelsen och i räkenskaperna har analyserats. Källtext och 

källtrogna variabler har registrerats bokstavstroget. 

 

Period 
Den kronologiska period projektets käll-
material omfattar. 

1741-1763 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets käll-
material berör. 

Sverige, Finland 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Benny Jacobsson 

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

Benny Jacobsson 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 

2016-03-01 – 2017-09-02 

Moderator 
Person som modererat och godkänt regi-
strerade fall. 

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 av-
gränsning har gjorts och hur omfattande 
de valda delarna är. 

Levnadsberättelsen har valts för att tillföra databasen upp-

gifter ur egodokument, vilka kan visa på andra typer av för-

sörjningsmaterial än domböcker och räkenskaper. Levnads-

berättelsen är dessutom skriven av en kvinnan och innehål-

ler uppgifter från Finland och södra Sverige.  

Registreringsprinciper 
Specifika registreringsprinciper för pro-
jektet (utöver de generella för databa-
sen), t.ex. hur noga olika variabler, som 
’hushåll’ eller ’rumslig kontext’, har beak-
tats. 

Alla kassanoteringar samt alla aktiviteter i levnadsbeskriv-

ningen har registrerats. 

Typ av aktiviteter översiktligt 
Vilka typer av aktiviteter projektet har ge-
nererat. 

Aktiviteterna har anknytning till sömnadsarbeten och in-

köp; de vanligaste kategorierna är Handel (99), Undervis-

ning (18), Arbetsledning (12).  

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i pro-
jektet. 

163 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 

15 

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

254 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av källunderla-
get inför registrering. 

Källunderlaget har uppdelats efter genre i Levnadsberät-

telse och Kassanoteringar. 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom 
det använda källmaterialet. 

En ort i ett kapitel (i Levnadsberättelse), eller Ett års kassa-

noteringar (i Kassanoteringar). 
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Källor: arkiv 
Källmaterialets placering: arkivinstitution, 
arkivnamn, serie. 

Uppsala universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen. 

Signum: UUB/REA000137367; arkivet omfattar 1 volym. 

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

Av volymen har levnadsbeskrivningen och kassanotering-

arna registrerats (volymen innehåller även recept och av-

skrivna dikter). 

Källor: tillgänglighet 
Tryckta källor, reproduktioner (digitala, fil-
made) hos RA eller på annat håll, befint-
liga transkriptioner eller fotografier. 

En transkription av volymens levnadsbeskrivning, samt 

kassanoteringarna, har utförts av Jessica Karlsson och 

Benny Jacobsson, samt finns i digital form (doc.). 
Lagrat bildmaterial 
Digitala fotografier lagrade i databasen 
(anges med Ja, eller Nej), samt uppskatt-
ning av mängden fotografier. 

Ja, samtliga registrerade fall. 

Källmaterial, beskrivning 
Vilka år och volymer som registrering 
skett från. Om originalet inte är tillgängligt 
ska det anges hur källmaterialet är till-
gängligt. Källmaterialets beskaffenhet 
(bundet, lösa ark, fragment, etc.). 

En volym från 1700-talet. Levnadsbeskrivningen, samt 

kassanoteringar från 1741-50 och 1759-63 har registrerats. 

Källkritiska kommentarer 

Attribueringen av volymen till Anna Greta Veiland bygger 

på en anteckning på insidan volymens främre pärm (Anna 

Greta Weiland Giöteborg d. 7: april Anno 1742). I levnads-

beskrivningen omtalas huvudpersonen i tredje person och 

benämns Anna Margaretha. Levnadsbeskrivningens inled-

ning är undertecknad AGW. 

Förutom denna volym har Veiland lämnat få spår efter sig; 

hon omnämns dock i Nagu församlings kyrkoböcker 

(Nagu församlings arkiv, Rippikirjat 1749-1755, Bild 114, 

Sid. 110; sökbar via Finska riksarkivet). 

Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för transkribe-
ring av källmaterialet. 

Källunderlaget har transkriberats källtroget enligt GaW:s 

transkriberingsprinciper. 

Referenser 
Litteraturreferenser eller hänvisningar till 
forskare eller projekt som behandlat käll-
materialet. 

Helmius, Agneta, ”Varp och inslag - Anna Greta Veilands 

väv”, Mansén, Elisabeth & Svante Nordin (red.), Lärdo-

mens bilder: festskrift till Gunnar Broberg, Stockholm: At-

lantis, 2002, s. 111-[124]. 
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Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

Källmaterialet innehåller en mycket stor andel aktiviteter 

som utförts av kvinnor (94%), varav de allra flesta av Anna 

Greta Veiland själv. 

 

 


