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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. 

Uppland, häradsrättsprotokoll 1638 

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

För pilotstudien ”Automatic verb extraction from 
historical Swedish texts”, genomförd i samarbete med 
Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, Uppsala universitet), 
Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), 
inom ramen för EparIT 2009, behövdes en digital 
textkorpus av 1600-talssvenska omfattande ca 10 000 ord. 
Ett urval ur en handskriven dombok från 1638, tryckt 
1937, gjordes. Texten digitaliserades genom manuell 
inskrivning. De därigenom digitaliserade delarna av den 
tryckta utgåvan användes för registrering i databasen 
GaW. 

Period 
Den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar. 

1638 (enstaka tidigare, 1625, 1635) 

Geografiskt område 
Det geografiska område projektets 
källmaterial berör. 

Uppland 

Projektansvarig 
Forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet. 

Jonas Lindström 

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

Jonas Lindström 

Registreringsperiod 
Registreringens start- och slutdatum. 2009-12-02 – 2010-03-04 

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. 

För inkodning gjordes ett urval ur den tryckta källutgåvan 
med ett omfång om ca 10 200 ord. Urvalet gjordes manuellt 
enligt principen mål med längre text än genomsnittligt, dock 
inte mål som bedömdes behandla enbart ägotvister. Från 
denna textkorpus har ärenden med uppgift om aktiviteter 
beskrivna i verbfraser registrerats. 

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

Databasens alla möjligheter utnyttjades så långt materialet 
tillät. Därmed har variablerna ”rumslig kontext”, ”hushåll”, 
”släkt” registrerats när källtexten föranlett det. 

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

Vanligaste kategorier är Jord- och skogsbruk, Transport, 
Handel. 

Antal aktiviteter 
Antalet registrerade aktiviteter i projektet. 85 

Antal fall 
Antalet registrerade fall i projektet. 30 

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

236 

Volymuppdelning 
Principen för uppdelning av källunderlaget 
inför registrering. 

Protokoll från en domkrets 

Falldefinition 
Principen för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet. 

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

• Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Stockholms 
och Uppsala läns häradsrättsdomböcker, serie A. 
SE/ULA/11454 

• Riksarkivet, Svea Hovrätt, Advokatfiskalkontorets 
arkiv, serie EXI e, Häradsrätters renoverade 
domböcker, Uppsala län, vol. 5. 
SE/RA/420422/02/E/E XI/E XI e/5 

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. 

• Tryckt utgåva: Nils Edling (red.), Lagläsaren Per 
Larssons dombok 1638. Jämte inledning, förklaring 
och register. Uppländska domböcker utgivna av 
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 
4, Uppsala 1937. 

• Digital transkription (urval) av Johanna Widenberg, 
våren 2009. Hos GaW, Hist. Inst. Uppsala. 

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.). 

Den tryckta utgåvans protokoll har hämtats från två 
originalkällor, den ena på ULA och RA (se Källor: arkiv, 
ovan). 
Volymen från ULA är den enda i serien, och är ett 
samlingsband i pergament, innehållande domböcker för 
1638 för de olika häradsrätterna i Stockholms och 
Uppsala län samt dombok 1639 för rådhusrätten i 
Södertälje. 
Volymen från Svea hovrätt utgör volym 5 i serie EXI e, 
Häradsrätters renoverade domböcker, Uppsala län. 

Källkritiska kommentarer 

Registrering från tryckt (1937) källutgåva av god kvalitet 
med material dels från en domboksrenovation gjord för 
landshövdingen i Uppsala (på ULA), dels från den 
renoverade domboken på RA. Originalkällorna har inte 
kontrollerats. 
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Transkriberingsprinciper 
Beskrivning av principerna för 
transkribering av källmaterialet. 

Transkriberingen är den källtrogna i den tryckta utgåvan. 

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

Nils Edling (red.), Lagläsaren Per Larssons dombok 
1638. Jämte inledning, förklaring och register. 
Uppländska domböcker utgivna av Kungl. Humanistiska 
vetenskapssamfundet i Uppsala. 4, Uppsala 1937. 

Kommentarer 
Övriga kommentarer och upplysningar. 

Den tryckta utgåvan omfattar underrättsprotokoll från 
Roslagen, från tre tingsresor år 1638 gjorda av lagläsaren 
Per Larsson. Per Larsson hade 1637 av Svea hovrätt 
förordnats som lagläsare i området. 
För vart och ett av det tiotal domsområden (socknar, härad 
och skeppslag) som den tryckta utgåvan omfattar, finns 
protokoll från tre ting: vinterting, sommarting och 
höstting. De är tryckta i tidsföljd inom varje domsområde 
för sig. (Referat från utgivarens förord.) 
 
Projektet utgör det först genomförda efter att databasen 
GaW tagits i bruk. 

 
 


