
1 (4) 

Dokumentation av källunderlag, 
databasen Gender and Work 

 
Dokumentationen fastställd 2020-10-20 av Jonas Lindström 
 

Projektnamn 
(används i databasen, vid administration, 
uttag m.m.) 

Dalhem (Gotland), Gustaf Bergs hushållningsdiarium 

1768-1769 

Projektsammanfattning 
(kort sammanfattning, max 100 ord, av 
projektet: vetenskaplig grund, varför detta 
material registreras) 

I syfte att öka den geografiska och källmässiga bredden i 

databasen GaW har försörjningsaktiviteter i den 

gotländske prästen Gustaf Bergs hushållsdiarium 

registrerats.  

Period 
(den kronologiska period projektets 
källmaterial omfattar) 

1768–1769 

Geografiskt område 
(det geografiska område projektets 
källmaterial berör) 

Gotland 

Projektansvarig 
(forskare som planerat och ansvarat för 
registreringsprojektet) 

Benny Jacobsson 

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

Jonas Lindström 

Registreringsperiod 
(registreringens start- och slutdatum) 

2015-03-20 – 2015-03-31 

Moderator 
(person som modererat och godkänt 
registrerade fall)  

Benny Jacobsson 
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Urvalsprincip 
(beskrivning av den metodiska grunden 
för urvalet av projektets källmaterial. Om 
ej hel källserie har gåtts igenom anges 
hur avgränsning av den del som 
registrerats har gjorts, och hur 
omfattande de valda delarna är) 

Gustaf Bergs hushållsdiarium ger unika och detaljerade 

inblickar i ett prästhushålls ekonomiska förehavanden och 

villkor under 1700-talet. Genom hushållets transaktioner 

med andra innehåller det därtill uppgifter om 

försörjningsaktiviteter som utförs av ett brett socialt 

spektrum. På grund av den stora mängden transaktioner 

och de enahanda typerna av uppgifter har bara de två 

första åren registrerats i databasen. 

Registreringsprinciper 
(specifika registreringsprinciper för 
projektet (utöver de generella för 
databasen), t.ex. om hur noga 
variablerna ’hushåll’ eller ’rumslig kontext’ 
har beaktats) 

Samtliga försörjningsaktiviteter som förekommer i 

räkenskaperna från åren 1768 och 1769 har registrerats. 

Typ av aktiviteter översiktligt, 
(något om vilka typer av aktivitetsposter 
projektet genererat) 

Materialet domineras av Handel (454 av 766 aktiviteter). 

Även aktiviteter inom kategorierna Hantverk och 

konstruktion, Låneverksamhet och Transport är flitigt 

förekommande. 

Antal aktivitetsposter 
(antal registrerade aktivitetsposter totalt i 
projektet) 

766 

Antal fall  
(antal fall som registrerats i projektet) 

282 

Registrerad mängd källtext 
(ungefärligt antal registrerade källtrogna 
ord i genomsnitt/fall) 

12 

Innehållsgruppering 
(principer för uppdelning av 
innehållsgrupper i volymer som 
registrering gjorts från) 

Ett räkenskapsår 

Fallavgränsning 
(principer för avgränsning av fall inom det 
använda källmaterialet) 

En post i räkenskaperna 
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Källor: arkiv 
(källmaterialets placering: arkivdepå, 
arkivnamn, serie) 

Visbys landsarkiv, Martin Gustafsons arkiv, F IV 

SE/ViLA/10437 

Källor: genomgången mängd 
(antal genomgångna volymer, hela/delar)  

1 volym (nr 77), delar 

Källor: tillgänglighet 
(ev. befintliga transkripter, foton, 
reproduktioner hos SVAR, tryckta 
utgåvor) 

Digitala foton av Benny Jacobsson samt transkriptioner 

gjorde av Jessica Karlsson, hos Gender and Work, 

Historiska institutionen, Uppsala universitet 

Lagrat bildmaterial 
(källfoton lagrade; ja/nej, ev. 
kvantifiering)  

 

Ja 

Källmaterial, beskrivning 
(hur materialet ser ut, vilka år och 
volymer som registrerats) 

Volymen F IV 77 täcker åren 1768–1798. Posterna är 

införda löpande dag för dag. I databasen har samtliga 

poster från de två första åren (1768–1769) som innehåller 

försörjningsaktiviteter registrerats och analyserats. 

Källkritiska kommentarer 
(för- och nackdelar med materialet från 
allmän vetenskaplig synvinkel samt från 
databasens perspektiv) 

I hushållsdiariet har noterats transaktioner med andra 

hushåll. Med undantag för Gustaf Berg själv ger det inga  

upplysningar om det konkreta arbete som prästhushållets 

egna medlemmar utförde. 

Transkriberingsprinciper 
(källtrogenhet, hur förkortningar, versaler, 
skiljetecken m.m. har behandlats) 

Källunderlaget har transkriberats källtroget enligt GaW:s 

transkriberingsprinciper. 
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Referenser 
(ev. litteraturreferenser eller hänvisningar 
till forskare/projekt som behandlat 
källmaterialet, el. liknande) 

Jonas Lindström, ”The Economic Network of an 

Eighteenth-century Clergyman”, i The Social Life of the 

Early Modern Protestant Clergy. Special Issue of 

The Journal of Religious History, Literature and Culture 

(2020). 

Kommentarer 
(övriga kommentarer och upplysningar 
som behöver dokumenteras för projektet) 

 

 

 


