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Forord

Redaktionen fremlægger hermed Kildekritisk Tekstsamling i en tredje 
og stærkt omarbejdet udgave.

Første udgave udkom i 1978, var udgivet af Jysk Selskab for Histo-
rie og redigeret af Jørgen Fink, Jens Chr. Manniche og Helge Paludan 
– alle ligesom vi undervisere i historisk metode ved Historisk Institut 
på Aarhus Universitet. De samme tre stod også for den næste udgave, 
der udkom 1999, ligeledes udgivet af Jysk Selskab for Historie, men 
nu i kommission hos Aarhus Universitetsforlag.

Den her foreliggende udgave rummer tolv øvelsesopgaver, som 
alle har emne fra Danmarks historie og som i tid spænder fra Saxo til 
1968. Fem af opgaverne er hentet fra de foregående udgaver, mens de 
syv er nye, i det mindste på tryk. Alle er blevet bearbejdet i forhold til 
tidligere versioner. Desuden er bogen blevet forsynet med en ny intro-
duktion til kildekritikken og dens begreber.

Men selv om der i indhold er tale om en ny samling, er de tilgrund-
liggende principper ganske som forgængernes. Udvalget er sket 
under hensyntagen til eksamenskravene. Hovedparten af opgaverne 
er faktisk eksamensopgaver, der derefter har været anvendt i under-
visningen, og som er blevet videreudviklet og revideret af de undervi-
sere, der har anvendt dem. Dette er også sket under medvirken af de 
studerende, der i tidens løb har arbejdet med teksterne.

Der ligger således megen erfaring gemt i en samling som denne, 
og af samme grund er det ikke muligt at nævne alle, som, med stort 
eller småt, har bidraget til, at opgaverne har fået den nuværende 
form. Dog bringer vi nedenfor en liste over dem, der har udarbejdet 
den første version af de her bragte tekstsæt, med tilføjelse i paren-
tes af initialerne på den af os, der har stået for redaktionen til denne 
udgave.

Det er heller ikke muligt at nævne alle, der har medvirket til, at 
denne udgave blev en realitet. Vi skal fremhæve nogle få, men vi er 
naturligvis også alle unævnte tak skyldig.

Først skal vi takke Helge Paludan, Jørgen Fink og Jysk Selskab for 
Historie for den arv, de har overladt os at forvalte. Dernæst Aarhus 
Universitetsforlag, fordi det påtog sig at stå for nyudgivelsen, der 
skulle vise sig at berede flere problemer end først forudset. Museet på 
Sønderborg Slot og Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå for bered-
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villighed med fremskaffelse af billedmateriale. Samt Jens Brøsted for 
velvillig tilladelse til at gengive dele af hans artikel.

Sluttelig skal vi nævne vores kollega Jens Chr. Manniche, der døde 
alt for tidligt i 2003. I respekt for hans store arbejde med de foregåen-
de udgaver af Kildekritisk Tekstsamling og med udviklingen af meto-
deundervisningen ved historiefaget på Aarhus Universitet i det hele 
taget, har vi ønsket at tilegne denne udgave mindet om ham.

Århus, juli 2007

Steen Busck
Carsten Porskrog Rasmussen 

Jan Rågård
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Redaktionel bemærkning

Ved gengivelsen af de valgte tekster har vi fulgt den hovedregel, at de 
er forsøgt bragt, som de er (hvilket i mange situationer vil sige: som 
forlægget er). Det betyder, at opsætningen inden for rimelighedens 
grænser afspejler tekstens egen, ligesom alle typografiske og ortogra-
fiske ejendommeligheder så vidt muligt er bibeholdt. Dette gælder 
også eventuelle fejl! Tekstens egne fremhævelser, og kun disse, er 
medtaget og er ligeledes forsøgt anført så tæt på kildens egen form 
som muligt. Hvis kildens egne noter er medtaget, gengives de som en 
del af teksten, hvilket også betyder at alle fodnoter er redaktionens.

Desuden har vi forsøgt at holde alle redaktionelle tekstdele klart 
adskilt fra kilden selv. Redaktionelle ændringer af teksten, tilføjelser, 
såvel som udeladelser, er anbragt i skarp parentes [] (udeladelser 
derfor således […]). I de få tilfælde, hvor en tekst selv anvender en 
skarp parentes, er dette udtrykkeligt markeret. Manchetter og forkla-
rende indskud er konsekvent holdt i kursiv.

Alle tekster, som ikke er forfattet på dansk eller moderne svensk, 
norsk og engelsk, er oversat. I mange tilfælde er anvendt allerede 
eksisterende oversættelser, og disse er oplyst i hvert enkelt tilfælde. 
Mangler en sådan oplysning, er der tale om oversættelser foretaget til 
denne udgave.

Opgaveforfattere og -redaktører
Mordet på Knud den Hellige 1086: Steen Busck
Kong Kristoffers død 1259: Helge Paludan (JR)
Kampen om Gotland 1361-76: Anders Bøgh (JR)
Overgangen over Storebælt 1658: Jens Chr. Manniche (CPR)
Frederik 6., Christian Frederik og Norge 1814: Jens Chr. Manniche (CPR) 
Casinomødet 1848: Hans Vammen (JR)
D.G. Monrad og rømningen af Dannevirke 1864: Helge Paludan (SB)
Slaget på Fælleden 1872: Jens Engberg (JR)
Bruno Topff og revolutionen i Sønderborg 1918: Jens Chr. Manniche (SB)
Advarslerne til Danmark forud for 9. april 1940: Jan Rågård
Rostock-mødet 1940: Jan Rågård
Atomvåben i Thule?: Jens Chr. Manniche (JR)
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Steen Busck:

Kildekritikken og dens begreber

Hvad er kildekritik?
Historikeres kilder kan være alt mellem himmel og jord: gamle red-
skaber, møbler, bygninger, vejforløb, byplaner, hvad som helst de 
kan bruge til at skaffe sig oplysning om det historiske emne, der måtte 
interessere dem. Men som regel er det tekster. Når journalister taler 
om deres kilder, er det normalt personer, de mener. De personer, en 
historiker kunne bruge som kilder, er for det meste døde. Der er ikke 
andet tilbage end det, de har efterladt sig, og blandt deres efterladen-
skaber er breve, regnskaber og alle mulige andre tekster de kilder, 
der er rigest på oplysninger. Billeder og film kan også være brugbare, 
men tekster er langt de mest anvendte kilder.

Ordet »kildekritik« er hentet fra tysk »Quellenkritik«, fordi tyske 
historikere var de første til at udvikle historiefaget til videnskab. På 
den tid, da dette skete, brugte man ordet »kritik« i nogenlunde samme 
betydning, som vi bruger ordet »analyse«. Kildekritik er kildeanalyse, 
som regel analyse af tekster og deres brugbarhed som historiske kil-
der. Man kunne også kalde det historisk tekstanalyse.

Mange andre fag har tekstanalyse som en central del af deres 
forskningsproces. Jurister analyserer lovtekster, teologer bibeltekster, 
litteraturforskere skønlitterære tekster osv. Historikerne studerer alle 
tænkelige slags tekster. Det gør sprogforskere også, men forskellen er, 
at sprogforskerne i højere grad har teksterne selv og deres sproglige 
udformning som emne, mens historikernes emne er en virkelighed 
uden for teksten selv, som de bruger den som kilde til. Dette ligger 
i selve ordet »kilde«. Der er ikke noget specielt videnskabeligt ved at 
bruge tekster på den måde. Det gør vi alle, når vi læser en avisarti-
kel, en plakat eller et brev, hvori en eller anden fortæller os noget om 
noget. I grunden ligger der heller ikke noget særlig videnskabeligt i 
den historiske tekstanalyse. Den består kort fortalt i at finde svar på 
to spørgsmål. Det ene lyder: Hvad står der i denne tekst, som jeg kan 
bruge til at belyse mit emne? Det andet lyder: Hvor stor vægt kan jeg 
lægge på de oplysninger, jeg har udvundet af den? At søge svar på det 
første spørgsmål kaldes at undersøge kildens »udsagnsevne«, at søge 
svar på det andet kaldes at undersøge dens »udsagnskraft«. Man har 
sagt, at kildekritik ikke er andet end almindelig sund fornuft. Det er 
der noget om, men det viser sig i praksis svært hele tiden at mobilisere 

65947_kildekritisk_.indd   11 9/22/08   3:37:03 PM



Kildekritikken og dens begreber 12

og bevare den kritiske holdning til kilderne, der skal til for at vurdere 
deres udsagnskraft. At opøve denne holdning i praksis, til den sidder 
i rygmarven, er et af de vigtigste led i historikeruddannelsen. Den kri-
tiske holdning til tekster er generelt stærkere udviklet hos professio-
nelle historikere end hos andre fagfolk.

Til gengæld er historikernes tekstanalyse ofte mere elementær. Vi 
kan ikke som jurister, teologer og litteraturforskere koncentrere os 
om en enkelt eller nogle få typer af tekster, men skal være parate til 
at omgås en hvilken som helst teksttype, og som regel arbejder vi i 
det enkelte forskningsprojekt med et stort antal kilder af mange for-
skellige typer. Dette betyder, at vi tit ikke fordyber os så meget i den 
enkelte tekst, men læser den hurtigt igennem for at finde netop de 
oplysninger, vi har brug for. Ofte er det kun et enkelt af de udsagn, 
kilden består af, vi skal bruge. I et brev er det måske kun dateringen, 
der interesserer os, fordi den kan oplyse, hvor brevskriveren befandt 
sig på et givet tidspunkt, mens resten af teksten lades ubenyttet. Litte-
raturforskeren eller bibeltolkeren har normalt mere tid til at analyse-
re den enkelte tekst og trænge ned gennem alle dens lag af betydning. 
Han har i højere grad teksten selv og ikke en virkelighed uden for den 
som objekt for sin forskning, og han interesserer sig for tekstens hel-
hed, mens historikeren er på jagt efter de bestemte kildeudsagn, der 
kan bringe oplysning om netop det emne uden for teksten, som han 
interesserer sig for.

Det funktionelle kildebegreb
En tekst eller en ting bliver først til historisk kilde i det øjeblik, den 
begynder at fungere som kilde for en historiker, der vil vide noget 
om et eller andet historisk emne. Som kilde vil dens udsagnsevne og 
udsagnskraft afhænge af, hvad historikeren i det konkrete tilfælde 
bruger den til. Kildens og dens enkelte udsagns værdi vil være en funk-
tion af de spørgsmål, han stiller til den, hans såkaldte problemstilling, 
og den måde, han bringer den til at fungere som kilde på i forhold til 
denne problemstilling. Dette kaldes det funktionelle kildebegreb til 
forskel fra et såkaldt materielt kildebegreb, hvorunder man opfatter 
de historiske kilder og kildetyper som havende en værdi i sig selv, såle-
des at f.eks. et middelalderligt brev, et såkaldt diplom, altid vil være af 
større værdi end en krønike, uanset hvad man bruger teksten til.

Det funktionelle kildebegreb ligger til grund for nærværende 
tekstsamling. Den består derfor af et antal problemstillinger formule-
ret som et eller flere spørgsmål, efterfulgt af et antal forskelligartede 
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Kildekritikken og dens begreber 13

tekster, som skal bruges til at besvare netop disse spørgsmål. Hvert 
sæt spørgsmål med tilhørende tekster kaldes et kildesæt. Mange af 
dem har været stillet som eksamensopgave på et eller andet tidspunkt. 
Opgaven bestod da i at udnytte hver tekst så godt som muligt for at 
finde frem til dens udsagnsevne i forhold til de stillede spørgsmål og 
derefter argumentere for og imod værdien af de fundne oplysninger, 
dvs. vurdere og drøfte dens udsagnskraft. Det skal understreges, at 
der ikke gives noget facit på en sådan opgave, kun gode og dårlige 
argumenter på grundlag af en præcis læsning af teksterne.

Inddeling af kilderne. »Meddelende og  
ikke-meddelende«, »deskriptive og præskriptive« kilder
Fra historievidenskabens barndom har man forsøgt at skaffe sig et 
overblik over alle historiske kilder og inddele dem i forskellige kate-
gorier. Den mest overordnede inddeling er sondringen mellem »talen-
de« og »stumme« kilder, senere kaldt »meddelende« og »ikke-med-
delende« eller »symbolske« og »ikke-symbolske« kilder, idet man ved 
»talende«, »meddelende« eller »symbolske« kilder forstår tekster og 
billeder, der henviser til noget andet end sig selv, til forskel fra redska-
ber, huse eller andre ting, der ikke rummer symboler i form af bogsta-
ver eller andre tegn eller figurer og derfor ikke henviser til andet end 
sig selv. Disse begreber ses sjældent anvendt i historiske arbejder.

En mere brugt distinktion er skellet mellem »deskriptive« og »præ-
skriptive« kilder, også kaldet »kognitive« og »normative«, dvs. hen-
holdsvis beskrivende og foreskrivende kilder og kildeudsagn. Under 
klassen af »deskriptive« eller »kognitive« kilder placerer man f.eks. 
krøniker og avisreportager, under de »præskriptive« eller »norma-
tive« lovtekster og befalinger, men den samme tekst kan udmærket 
indeholde både deskriptive og præskriptive udsagn.

En tredje distinktion er skellet mellem »offentlige« og »private« 
kilder, som går på, hvilken modtager teksten er beregnet for, et større 
publikum eller private venner og bekendte, familie eller ophavsman-
den selv, hvis det er en dagbog.

Alle disse distinktioner hidrører fra egenskaber ved kilden selv, 
som den så at sige er født med, ikke egenskaber den får i forhold til 
et bestemt emne eller en bestemt problemstilling. Sådanne distink-
tioner og klassifikationer bygger derfor strengt taget på et materielt 
kildebegreb, men de kan rejse funktionelle spørgsmål. En dagbog er i 
udgangspunktet en privat kilde, men det kan ikke altid udelukkes, at 
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Kildekritikken og dens begreber 14

dens ophavsmand har haft muligheden af en senere offentliggørelse 
for øje.

Om bestemte, mere konkrete kildetyper som middelalderdiplo-
mer, aviser, våbenskjolde og mønter er der udviklet hele videnskaber, 
diplomatik, heraldik, numismatik mfl., som inden for historiefaget 
kaldes for hjælpevidenskaber. Tidligere indgik sådanne hjælpeviden-
skaber i metodeundervisningen, men mængden af kildetyper er så 
stor, at det ikke har mening at koncentrere sig om nogle enkelte. Hvad 
det gælder om i metodeundervisningen, er at opøve færdigheden i at 
håndtere en hvilken som helst kildetype, man bliver stillet overfor. 
Senere i studiet kan man tage enkelte kildetyper op, som måtte spille 
en særlig rolle for det emne, man sidder med.

Begreberne »levn« og »beretning«
Enhver kildetekst kan anskues og bruges som et levn af den historiske 
situation, den opstod i, dens ophavssituation. Den kan tillige bruges 
på en anden måde, nemlig som beretning om det, den handler om. 
Man har tidligere brugt ordene »levn« og »beretning« som betegnelser 
for to forskellige kildetyper. Under det funktionelle kildebegreb bru-
ger vi dem om to forskellige måder at anskue og bruge en tekst som 
kilde på, idet vi sætter den i relation til to forskellige stykker historisk 
virkelighed, henholdsvis dens ophavssituation og den historiske vir-
kelighed, den handler om. Man kan f.eks. bruge Saxos krønike Gesta 
Danorum om danskernes bedrifter fra de tidligste tider til omkring år 
1200 som kilde til forholdene på Saxos egen tid, eller man kan bruge 
den som kilde til en af de begivenheder, den skildrer, f.eks. drabet på 
Knud den Hellige i året 1086. I det første tilfælde bruger man den som 
levn, i det sidste som beretning.

Det sidste er det simpleste og naturligste. Knud den Hellige og de 
andre danske konger og deres bedrifter er jo det, teksten selv retter 
opmærksomheden mod. Når man læser en bog, artikel eller en hvil-
ken som helst anden fortælling, interesserer man sig automatisk for 
det, den handler om. Det er jo meningen med den. Derimod er det 
hverken simpelt eller naturligt at anskue teksten som del af den virke-
lighed, den stammer fra. At Gesta Danorum skulle anskues som levn 
og bruges som kilde til, hvad der skete på Saxos egen tid, var næppe 
hans mening. Det er en utilsigtet brug af den.

Under levnsaspektet retter man opmærksomheden mod teksten 
selv og den virkelighed, der omgav den, bort fra det den selv retter 
opmærksomheden mod. Man spørger f.eks.: Hvilke forestillinger rum-
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Kildekritikken og dens begreber 1�

mer Saxos tekst om kongemagten, var disse forestillinger de almin-
delige på Saxos tid, eller var de specielle for ham og den kreds, han 
tilhørte? Hans fortælling om Knud den Helliges tid indledes med en 
meget rosende skildring af denne konge, som giver os et fyldigt ind-
tryk af Saxos kongeideal. Vi interesserer os nu ikke længere for kong 
Knud, men for Saxos kongeideal. At udnytte en fortælling som levn er 
en utilsigtet brug, som kræver, at man så at sige træder ud af den og 
betragter den på afstand i stedet for at lade sig rive med af handlin-
gen. Selvom vi i højere grad retter opmærksomheden mod teksten, er 
det stadig ikke teksten selv, der er i fokus. Vi bruger den stadig som 
kilde til noget uden for den selv, nemlig kongeidealer på Valdemars-
tiden.

Levnsaspektet og beretningsaspektet skal forstås som to læser-
positioner, historikeren uafladeligt veksler imellem. Snart anskuer 
han kilden som levn, snart som beretning. Når han f.eks. bruger Saxo 
som kilde til drabet på Knud den Hellige, altså som beretning, vil han 
ikke have læst ret længe, førend han træder tilbage fra kilden og spør-
ger: Hvorfor skriver Saxo sådan? hvad er meningen? hvem skriver 
han for? Historikeren anskuer med andre ord Saxos beretning som 
levn for at vurdere hans udsagn. I næste øjeblik vender han tilbage 
til beretningsaspektet og interesserer sig igen for Knud den Hellige. 
Under udnyttelsen af Saxos tekst som beretning vil historikeren gang 
på gang anskue den som levn. Når han omvendt bruger Saxos fortæl-
ling om Knud den Hellige som kilde til kongeidealerne på Saxos egen 
tid, altså udnytter den som levn, vil han alligevel gang på gang anskue 
den som beretning. Han kan simpelthen ikke lade være. Bl.a. er Saxo 
selv den væsentligste kilde til Gesta Danorums ophavssituation. Især 
dens fortale er en uundværlig kilde hertil. For at forstå den situation, 
krøniken er et levn af, må historikeren udnytte denne fortale som 
beretning. Meget ofte vil en kildes egne oplysninger være væsentlige 
til belysning af dens ophavssituation. Hvis man f.eks. sidder med et 
brev, der har været et led i selve det begivenhedsforløb, man er ved at 
undersøge, vil levnsaspektet og levnsudnyttelsen være det domine-
rende, men hvert øjeblik vil man alligevel anskue brevet som beret-
ning. Bl.a. må man for at kunne tidsfæste brevet anvende dets egen 
datering som beretning. Levnsaspektet og beretningsaspektet hænger 
med andre ord i praksis nøje sammen. At opøve evnen til ustandseligt 
at veksle mellem de to læserpositioner er et af de vigtigste formål med 
undervisningen i kildekritik.
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Udsagnsevnen
At klarlægge en kildes udsagnsevne med hensyn til et givet spørgs-
mål stiller tit store krav, selv under den relativt simple operation 
som en beretningsudnyttelse er. For det første skal man kunne læse 
teksten, dvs. tyde skriften og forstå sproget. Det er let nok for Saxos 
vedkommende, hvis man tager f.eks. den nye oversættelse til dansk 
fra år 2000. Hvis man tager den ligeledes nyudkomne kommenterede 
udgave på latin, det sprog Saxo skrev på, bliver det straks sværere, 
og hvis man går tilbage til de otte sider af hans kladde, der er fun-
det i Frankrig, bliver det endnu sværere. Hvor dybt man vil gå i den 
filologiske tekstanalyse og arbejdet med at finde tilbage til en tekst, 
der ligger så tæt på originalen som muligt, afhænger af, hvor stort et 
behov man har for nærlæsning, og dette afhænger igen af, hvad man 
bruger Gesta Danorum til. Hvis man f.eks. bruger den som beretning 
om kongedrabet 1086, vil man måske ved læsningen af den danske 
oversættelse finde, at dens udsagnskraft er så ringe, at man ikke 
behøver at læse den på latin. Hvis man derimod bruger den som kilde 
til skriftkulturen på Saxos egen tid, altså som levn, bliver hans måde 
at skrive latin og udforme sin tekst på af så stor interesse, at man må 
arbejde med den latinske udgave, måske endda med kladden, og man 
kan blive nødt til at føje en litterær tekstanalyse til den rent sproglige. 
Et sådant arbejde er de færreste historikere uddannet til, hvorfor de 
må hente hjælp fra den klassiske filologi.

For det andet skal man altid læse så præcist som muligt, så man får 
fat i, hvad der faktisk står, og ikke læser noget ind i teksten, som ikke 
står der. Dette lyder som en selvfølge, men er det ikke. Selv om man 
læser udmærket og forstår sproget godt, sker det uhyre let, at man 
ikke får fat i de rigtige betydninger i en tekst, fordi man ikke læser 
præcist nok. F.eks. sker det tit for historiestuderende, der løser opga-
ver i kildekritik. En historiker læser i forskelligt tempo, undertiden 
meget hurtigt for at nå igennem store mængder tekst så hurtigt som 
muligt, andre gange, når han har fundet noget af særlig betydning for 
sin problemstilling, nærlæser han teksten ganske langsomt og grun-
digt. Men altid er han nødt til at læse præcist, hvad der står. At udvik-
le evnen hertil og den kritiske sans over for både sin egen og andres 
upræcise læsning er et vigtigt led i historikeruddannelsen.

For det tredje gælder det om at finde frem til udsagnsevnen, dvs. 
hvad teksten kan oplyse om nøjagtigt det emne og den problemstilling, 
man bruger den som kilde til. Hvad siger den herom, og hvad siger den 
ikke? At kunne læse og læse præcist er en nødvendig, men ikke tilstræk-
kelig betingelse for at kunne udnytte kilden optimalt. Der kræves des-
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uden et betydeligt mål af fantasi og opfindsomhed, en forestillingsevne 
og sans for detaljen, som meget ligner den, Sherlock Holmes udviser, 
når han opklarer sine mord. Hvis emnet er et begivenhedsforløb, som 
det er det i alle denne tekstsamlings kildesæt, skal man kunne forestille 
sig begivenhedsforløbet, de handlende personers tanker og følelser og 
deres reaktioner i hver ny situation begivenhedsforløbet igennem. Man 
skal kort sagt lade fantasien blomstre og forestille sig alle muligheder, 
som detektiven gør det, og langs ad vejen drage kilderne ind til det 
historiske rum, man forestiller sig, for at se, hvilke dele af det, de kan 
oplyse og hvilke ikke. Kilderne vil placere sig højst forskelligt i forhold 
til dette forestillede rum. En tekst kan være en persons erindring om 
begivenhederne mange år senere, en anden kan være en persons for-
tælling herom nogle få dage senere, en tredje et samtidigt referat af et 
vigtigt møde, en fjerde et brev, der indgik som handling i selve begiven-
hedsforløbet, en femte kan man måske slet ikke se, hvad man skal med. 
Kilderne i denne tekstsamling har alle en eller anden form for udsagns-
evne i forhold til de spørgsmål, der er stillet, men det er ikke altid nemt 
at finde frem til den. Man skal ikke opgive for tidligt. Det gælder om at 
vride så mange oplysninger som muligt ud af hver enkelt kilde.

En meget vigtig ting, som også kræver forestillingsevne, er over-
blikket. Det kan være svært at danne sig et overblik over et komplice-
ret begivenhedsforløb og den måde, de forskelligartede kilder place-
rer sig på i forhold til det. Af overblikket afhænger bl.a. mulighederne 
for at kombinere kilderne, sammenligne dem og bringe dem i spil 
med hinanden. Også overblikket kan trænes op. Man kan lave sine 
egne hjælpemidler hertil i form af forskellige arbejdspapirer, f.eks. en 
tidslinje, hvor man noterer begivenhederne i kronologisk rækkefølge 
dato for dato, klokkeslæt for klokkeslæt, en anden tidslinje, hvor man 
placerer kilderne ind efter deres tilblivelsestidspunkt, en oversigt 
over kildernes indbyrdes afhængighedsforhold, hvilke oplysninger de 
har hentet hvorfra, en oversigt over de politiske grupperinger, aktø-
rerne indgik i, mv.

Udsagnskraft og ophavssituation
Når man har klarlagt en kildes udsagnsevne om det spørgsmål, man 
ønsker belyst, kommer turen til udsagnskraften, dvs. værdien af de 
oplysninger, man har udvundet af den. For at kunne vurdere den, må 
man anskue kilden som et levn af dens ophavssituation. For at vur-
dere udsagnskraften af Saxos beretning om Knud den Helliges død, 
må man forestille sig den situation, Saxo sad og skrev i. Hvem var han 
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egentlig? Hvilket publikum skrev han for? Hvor sad han og skrev, i 
hvilket miljø? Hvornår skrev han, i hvilken situation? Hvorfor skrev 
han denne krønike, hvad var hans og hans opdragsgiver Absalons 
hensigt med den, lå der en bestemt politisk tendens bag eller bare et 
ønske om at skrive en god og underholdende historie? Hvad var det for 
en slags krønike, sammenlignet med andre tekster i Saxos samtid og 
fortid? Havde han bestemte forbilleder blandt de romerske historie-
skrivere, som han efterlignede, eller kan andre genrer som f.eks. hel-
genbiografier eller bibelshistoriske beretninger have haft indflydelse 
på hans tekst? Hvor havde han sine informationer om Knuds død fra, 
fra andre nedskrevne krøniker eller fra mundtlige fortællinger, han 
havde hørt. Hvad kunne han egentlig vide om så fjern en begivenhed 
som Knud den Helliges død? Det kunne f.eks. være, at han havde sine 
oplysninger fra en anden krønike, som lå tættere på i tid, eller at han 
brugte en helt anden god historie, han havde læst, om en anden helt, 
hvis navn han bare skiftede ud med Knuds. I så fald er Gesta Danorum 
jo ikke meget værd som kilde til Kong Knuds død. Af Saxos fortale til 
krøniken kan man uddrage svar på en del af disse spørgsmål, men 
kan man stole på Saxos egne oplysninger om sin krønike? Kan man 
overhovedet stole på, at den er skrevet af en mand, der hed Saxo, på 
Valdemar Sejrs tid?

Det første led i bedømmelsen af en kildes udsagnskraft er bedøm-
melsen af dens autenticitet eller ægthed. Er den, hvad den giver sig 
ud for at være? Er Gesta Danorum overhovedet et ægte, et autentisk 
levn fra Valdemarstiden, eller er den et senere skrift, som blot giver 
sig ud for at være det, eller som man fejlagtigt har henlagt til Valde-
marstiden? De ældste bevarede håndskrifter med større dele af krøni-
ken er jo fra en langt senere tid. Direkte forfalskninger er vel sjældne, 
men de findes. Det klassiske eksempel er det konstantinske gavebrev, 
hvori kejser Konstantin i begyndelsen af 300-tallet overgav sin kejser-
lige myndighed til paven. Brevet viste sig ved en nærmere undersø-
gelse af dets sprog og udformning at være en pavelig forfalskning fra 
det 11. århundrede. Et nyere eksempel er Hitlers dagbøger, der blev 
afsløret ved en kemisk analyse, som viste, at det blæk, der var brugt, 
var produceret langt senere end 1940’erne.

Enhver kilde skal anskues som levn af sin ophavssituation og stil-
les over for spørgsmål som de nævnte: hvem, hvor, hvornår, hvorfor, 
hvad, hvordan? Det er langtfra sikkert, man finder svar på dem alle. 
Ofte må man nøjes med at forestille sig ophavssituationen og tænke 
sig til eventuelle forhold, som kunne svække beretningens troværdig-
hed. Dette er f.eks. tilfældet, når man arbejder med kildesæt, som de 
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efterfølgende. Og selvom teksten rummer oplysninger om sig selv, 
som Gesta Danorum gør det, er det ikke sikkert, man kan stole på 
disse oplysninger.

Det er vores opgave at udvinde så holdbar en viden som muligt af 
kilden. Det kan vi kun ved at rette alle de kritiske spørgsmål til den, 
vi kan komme i tanker om. Straks vi har læst Saxos eller en anden 
krønikes beretning om mordet på Knud den Hellige og noteret, hvad 
den siger, altså fastlagt dens udsagnsevne, må vi spørge: Kan det nu 
også passe? Bestemmelsen af en kildes eller et enkelt kildeudsagns 
udsagnsevne skal øjeblikkeligt følges op af en vurdering af kildens 
og den pågældende oplysnings udsagnskraft. Vi må forsøge at finde 
argumenter imod kildens og dens enkelte kildeudsagns holdbarhed, 
ligesom forsvareren i en moderne mordsag må finde argumenter 
imod vidnesbyrdene om den anklagedes skyld. I princippet stilles 
der lige så store krav til oplysningerne om kongedrabet i 1086, som 
man i nutidens retssale stiller til oplysningerne om et mord, der skal 
pådømmes. Den professionelle mistanke – den metodiske tvivl kunne 
man kalde det – er historikernes kendemærke. Lige så vigtigt det er 
med sin fantasi at kunne forestille sig den fortidige virkelighed, at 
konstruere den i tanken så at sige, lige så vigtigt er det bagefter at 
kunne rive alt det ned eller i det mindste markere alt det, der ikke 
er belæg for i kilderne, efter at disse har været underkastet en kritisk 
prøvelse. Ellers skal kollegerne nok gøre det. Under forsvaret af en 
disputats om Påskekrisen 1920 sammenlignede en af opponenterne 
afhandlingen med Lunds Domkirke og dens hovedkilder med kirkens 
bærende piller. Han konstaterede, at den vigtigste af disse bærende 
piller var en bestemt politikers beretning, som han derpå gik i gang 
med at undersøge. Den holdt ikke for en nærmere prøvelse, og store 
dele af kirken styrtede sammen.

Målet med kildekritikken er at finde ud af nøjagtigt, hvad man kan 
sige og ikke sige om sit emne på grundlag af de foreliggende kilder. 
Dette mål når man sjældent. Hvad man når, er at opstille et billede, et 
tentativt svar på sine spørgsmål, underbygget af de oplysninger, man 
har hentet ud af sit kildemateriale og argumenteret for holdbarheden 
af efter at have overvejet alle mulige modargumenter.

Begreberne »førstehåndskilde« og »andenhåndskilde«
Beretningen fra en person, som var til stede i Sankt Albani under kon-
gemordet, betegnes som en »førstehåndskilde« til den blodige begi-
venhed. En beretning fra en, der ikke selv var til stede, og som derfor 
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bygger på andres beretninger, kaldes en »andenhåndskilde«. Saxos 
skildring af kongen, der modtog nådestødet liggende på ryggen med 
armene ud til siden i korsform som en anden Kristus, er en anden-
håndskilde, eftersom Saxo blev født mange år efter mordet.

En førstehåndskilde er naturligvis bedre end en andenhånds. 
Folk, der har været til stede under en begivenhed, måske oven i købet 
som aktører i den, ved mere end folk, der ikke var til stede og kun 
har deres oplysninger på anden hånd. Men også førstehåndskilden 
må man forholde sig kritisk til. Øjenvidner er ikke altid pålidelige. 
Dette viser både vidnepsykologien og mange kriminalsager. Det sete 
afhænger af øjnene, der ser. Hvad en kirketjener, der tilfældigt over-
værede mordet i Sankt Albani, forstod og mente om hele situationen, 
ville på mange måder være afgørende for, hvad han så. Hvis han var 
på kongens parti, ville han se og navnlig bagefter fortælle noget helt 
andet, end han ville have set og fortalt, hvis han var på drabsmænde-
nes parti. Førstehåndskildens værdi vil afhænge af dens ophavsmands 
hele forståelse af, hvad der skete, hans evne til at huske og gengive det 
huskede med ord, hvor lang tid efter mordet han skrev sin erindring 
ned, hans eventuelle hang til at dramatisere og meget mere. Enhver 
ved, at når der er gået en vis tid, er det ens egen fortælling om det 
skete, man husker, snarere end det, man virkelig oplevede, og fortæl-
linger har det jo med at blive bedre og bedre, som årene går. Endelig 
er det ikke alt, man kan se med sine øjne. Kirketjeneren ville kunne 
se kongens person og nogle andre personer, der slog ham ihjel, men 
drabsmændenes motiver kunne han ikke se. Dem ville en af de aktive 
drabsmænd, hvis han ikke løj om dem, være en bedre kilde til end den 
passive tilskuer. Når man anvender kvalitetsbetegnelsen førstehånds-
kilde, må man gøre sig klart, nøjagtigt hvad den er førstehåndskilde 
til. Kirketjenerens beretning ville være førstehåndskilde til, hvor og 
hvordan kongen stod eller lå, da han blev dræbt, men ikke til, hvorfor 
nordjyderne forfulgte kongen til Odense og dræbte ham.

Begrebet »tendens«
En kilde vil ofte være præget af en bestemt, mere eller mindre bevidst 
tendens hos ophavsmanden, f.eks. en politisk tendens. Det er tyde-
ligt, at Saxos idealkonge Knud den Hellige gør alt, hvad han kan for 
at gavne kirken. Dette kunne hænge sammen med, at Saxo selv var 
gejstlig, og at hans chef og opdragsgiver var den danske kirkes over-
hoved, ærkebiskop Absalon. Efterkommere af drabsmændene ville 
måske tegne et helt andet billede af kongen og kongedrabet ud fra 
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en helt anden politisk tendens. En tendens kan være meget andet 
end politisk. Erindringer vil f.eks. ofte være præget af en tendens hos 
ophavsmanden til at fremhæve sin egen rolle i de begivenheder, han 
skildrer. I en vis forstand kan han slet ikke lade være. Uanset hvor 
beskeden han er, må han nødvendigvis skildre dem ud fra sit bestem-
te synspunkt, og han vil altid på en eller anden måde være interes-
seret i det billede, teksten tegner af ham selv. F.eks. kunne han være 
interesseret i at fremstille sig selv som et beskedent menneske.

Man kan gå endnu videre og sige, at enhver tekst har et formål 
og dermed en tendens til at fremstille tingene på en bestemt måde 
fra en bestemt vinkel. At den fuldstændigt neutrale og objektive tekst 
slet ikke findes. Men tendenser kan være mere eller mindre stærke og 
tydelige. Nogle tekster er mere tendensladede end andre. I kildekri-
tikken gælder det overalt om at være opmærksom på eventuelle ten-
denser i en tekst. De kan have stor betydning for dens udsagnskraft. 
Også i positiv retning. Hvis en kilde f.eks. rummer et udsagn, der går 
imod dens generelle tendens, hvis vi f.eks. hos Saxo støder på et nega-
tivt udsagn om hans helt Absalon, vil dette udsagn alt andet lige stå 
stærkere end et lignende udsagn i en kilde, der var fjendtlig over for 
Absalon. Saxo har gjort en indrømmelse, fordi han i sandhedens inter-
esse var nødt til det.

Begreberne »primær« og »sekundær«
Begreberne »primær« og »sekundær« drejer sig om afhængigheds-
forhold mellem kilder og kildeudsagn. En kilde er sekundær, hvis 
det kan påvises, at den har sine oplysninger fra en anden kilde, der 
i så fald kaldes primær. Det kan det kun, hvis denne kilde er bevaret. 
Begreberne »primær« og »sekundær« bruges i kildekritikken alene 
om afhængighedsforholdet mellem bevarede kilder og kildeudsagn. 
Saxo kan betegnes som sekundær i forhold til en række ældre kilder, 
hvis og kun hvis disse er bevaret, og det kan dokumenteres, at hans 
oplysninger stammer derfra. Hvis en anden senere krønike har hentet 
oplysninger fra Saxo, siges Saxo at være primær i forhold til denne 
senere krønike, uanset hvor han selv måtte have sine oplysninger fra.

Det er her igen vigtigt at skelne mellem teksten og dens enkelte 
udsagn. Gesta Danorum kan på en og samme side have udsagn, som 
er sekundære, og andre, som er primære. Før man bruger disse beteg-
nelser om et udsagn, må man altid spørge: Primær i forhold til hvad? 
Sekundær i forhold til hvad? I forhold til hvilket andet bevaret kilde-
udsagn?
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Et primært kildeudsagn erstatter et sekundært. Hvis et udsagn kan 
påvises at være sekundært, mister det sin udsagnskraft. Men det pri-
mære kildeudsagn har ikke nødvendigvis nogen stærk udsagnskraft. 
Selvom Saxo f.eks. skulle være primær med hensyn til oplysningen 
om, at kong Knud lå i korsstilling, da han blev dræbt, kan oplysningen 
udmærket være det pure opspind. Der siges med betegnelsen primær 
intet absolut om det pågældende kildeudsagns udsagnskraft, kun at 
det findes genbrugt i en anden senere tekst. Det gør der til gengæld 
med betegnelsen sekundær. Det sekundære udsagn har ingen udsagns-
kraft. Det er i bedste fald overflødigt. Vel at mærke hvis vi interesse-
rer os for det, det er et udsagn om, altså anskuer det som beretning. 
Hvis vi anskuer det som levn og f.eks. interesserer os for forfatteren 
og hans tendens til at låne oplysninger fra andre, for en forestillings 
udbredelse eller en mytes vandring gennem tiden, er sagen en ganske 
anden. Her som overalt er kildens værdi helt afhængig af det spørgs-
mål, vi stiller til den.

Begreberne »primær« og »sekundær« må ikke forveksles med 
begreberne »førstehånds« og »andenhånds«. Begge begrebspar an-
vendes ligesom begrebet tendens under beretningsudnyttelsen om 
forhold af betydning for beretningens udsagnskraft. Men begrebet 
førstehåndskilde er en stærkere kvalitetsbetegnelse end »primær«. En 
førstehåndskilde vil være tæt på den begivenhed, dens ophavsmand 
var førstehåndsvidne til – ikke nødvendigvis i tid, den kan være skre-
vet ned mange år senere eller på grund af en stærk tendens være en 
dårlig kilde – men den er tæt på i en mere absolut forstand end den 
primære. En primær kilde behøver hverken i tid eller på anden måde 
at have været tæt på det, den anvendes som kilde til. Betegnelsen siger 
kun noget om de bevarede kilders indbyrdes forhold.

Man ser undertiden udtrykket »primære kilder« anvendt i en 
anden betydning, nemlig om kilder, der er samtidige med det, vi bru-
ger dem som kilder til, eller simpelthen om kilder i almindelighed til 
forskel fra litteratur, ligesom på engelsk, hvor udtrykket »primary 
sources« anvendes om kilder i almindelighed til forskel fra den histo-
riske litteratur, der kaldes »secondary sources«. I dansk faghistorisk 
sprogbrug kalder vi normalt ikke litteratur for kilder, men skelner 
mellem kilder og litteratur.

Om kildernes tidsfølge
En andenhåndskilde vil altid være opstået senere end den kilde, den 
har sine oplysninger fra, en sekundær kilde altid senere end den pri-
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mære. Begge begreber understreger betydningen af kildernes tidsfæ-
stelse. Man skal så vidt muligt altid være på det rene med en kildes 
affattelsestidspunkt, så man kan placere den på en tidslinje i forhold til 
de andre kilder og i forhold til det, den anvendes som kilde til. Under 
løsningen af en opgave i kildekritik vil en tidslinje over kilderne være 
lige så vigtig som en tidslinje over de begivenheder, opgaven drejer 
sig om. Der kan være store problemer forbundet med dateringen af 
en kilde, hvis den ikke selv angiver en dato, hvad f.eks. Saxo ikke gør. 
I så fald må man i teksten eller i andre kilder søge holdepunkter for, 
hvornår den tidligst og senest kan være affattet. Saxo tilegner som 
nævnt sin krønike til kong Valdemar Sejr, som vi fra anden side ved 
kom på tronen i 1202. Gesta Danorum må med andre ord være færdig-
gjort efter 1202, sandsynligvis også efter erobringen af en række nord-
tyske områder før 1214, som omtales, men før erobringen af Estland i 
1219, som ikke nævnes. Den kronologiske rækkefølge er vigtig overalt 
i historiske undersøgelser. Derfor er faget kronologi, dvs. videnska-
ben om de historiske kalendersystemer og deres indbyrdes forhold, 
en vigtig hjælpevidenskab.

Begrebet »harmonisering«
Under arbejdet med at udnytte de kilder, man har til rådighed, vil man 
være tilbøjelig til at forsøge at få et samlet billede ud af de spredte 
oplysninger, man har fundet, og få dem til at passe sammen ligesom 
brikkerne i et puslespil. Hvor de siger noget forskelligt eller direkte 
modsiger hinanden, vil man være tilbøjelig til at ignorere disse for-
skelle og modsigelser eller lede efter et nyt billede, hvor de harmo-
nerer bedre med hinanden. Dette kaldes »harmonisering«, og det må 
man ikke. I kildekritikken drejer det sig ikke om at give alle parter ret 
og forene stærke og svage kildeudsagn med hinanden for at få det fyl-
digste og mest detaljerede billede ud af det. Det drejer sig tværtimod 
om at bringe kilderne i krig med hinanden, at slå ned netop på de 
punkter, hvor to kilders oplysninger afviger. Hvis de f.eks. har forskel-
lige datoer for den samme begivenhed, kan det være tegn på svag-
hed hos den ene eller dem begge. Og det er netop svaghederne, vi er 
ude efter. Et pænt menneske, som holder mere af kompromiser end af 
konflikter, kan være tilbøjelig til at finde en mellemproportional. Hvis 
den ene kilde siger kl. 11 og den anden kl. 12, så var det nok kl. 11.30; 
hvis den ene siger, at Saxo døde 1202 og den anden 1216, så var det 
nok 1209, mener han måske. Men en sådan harmonisering er strengt 
forbudt. Blandt historikere kaldes dette for »halvtolvregelen«.
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Begrebet »repræsentativitet«
Begrebet »repræsentativitet« bruges i sin mest præcise betydning i 
faget statistik, der jo indgår i alle videnskaber, som foretager kvanti-
tative undersøgelser, herunder historie. Hvis man har et meget stort 
kildemateriale, som er for stort til, at man kan nå det hele igennem, 
må man foretage et udvalg af såkaldte stikprøver. For at undersøgel-
sens resultater kan få gyldighed for hele det område, materialet dæk-
ker, f.eks. kongeriget Danmark, skal det udvalg, man foretager, være 
repræsentativt. Hvis man f.eks. vil undersøge vielsesalderen og dens 
udvikling i den danske befolkning 1750-1850, vil man næppe kunne 
overkomme at undersøge alle danske kirkebøger, men må nøjes med 
et udvalg. Repræsentativiteten af et sådant udvalg kan tilstræbes på 
flere måder. Man kan lægge bestemte kriterier til grund, f.eks. en geo-
grafisk spredning, så man tager et vist antal kirkebøger fra hvert stift, 
eller man kan foretage et fuldstændig tilfældigt udvalg. Det sidste er 
statistikkens foretrukne metode, som bruges bl.a. i meningsmålin-
ger. Et udvalg kan siges at være repræsentativt, hedder det her, hvis 
hver enhed, her enhver vielse, har haft en kendt sandsynlighed for 
at komme med i udvalget. Dette er et meget strengt krav, som volder 
store vanskeligheder i praksis, ikke mindst i historiske undersøgelser, 
hvor en del af kildematerialet typisk mangler. Hvis et vist antal kirke-
bøger er gået tabt, vil enhver vielse jo ikke have chancen for at komme 
med.

Derfor anvendes ordet »repræsentativt« blandt historikere i en 
bredere og vagere betydning end den statistiske, nemlig nogenlunde 
synonymt med ordet »typisk«, f.eks. således: hvor repræsentativt er 
Saxos kongeideal for kongeopfattelsen i danske krøniker og andre 
tekster fra højmiddelalderen? Hvor repræsentativt var det for konge-
opfattelsen i den danske befolkning omkring år 1200? Havde hele 
befolkningen et sådant kongeideal, eller fandtes det kun i eliten eller 
bestemte dele af eliten? Repræsentativitetsproblemet optræder især 
i strukturhistoriske undersøgelser, sjældnere i begivenhedshistoriske 
sammenhænge som dem, denne samlings kildesæt handler om.

Kildekritikken som led i den  
historiske forskningsproces
Kristian Erslev, der indførte undervisningen i kildekritik som en sær-
lig del af historikeruddannelsen i Danmark, kaldte kildekritikken for 
historisk teknik til forskel fra historisk metode. Han skelnede mellem 
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kildekritikken, analysen af kilderne, og »realkritikken«, analysen af 
den historiske virkelighed, og forstod ved metode de fremgangsmå-
der, man brugte i »realkritikken«. Eksempelvis har man inden for poli-
tologien udviklet forskellige metoder til brug for analysen af politiske 
beslutningsprocesser. Det er sådanne metoder, Kristian Erslev ville 
kalde metode til forskel fra teknik. Han vidste ikke, at der efter hans 
tid ville opstå nye samfundsvidenskaber som politologi, der tog sig af 
den side af sagen, og at historiefaget selv kun i begrænset omfang kom 
til at udvikle fælles metoder i hans betydning af dette ord. Mens man 
i samfundsvidenskaberne bruger store dele af de første studieår på at 
lære sådanne fælles metoder og begrebsapparater, har vi i historie-
studiet kun undervisning i kildekritik. Når kildekritikken efter Erslevs 
tid fik betegnelsen historisk metode, er det fordi, den blev den eneste 
fælles metode, historiefaget fik.

Om man vil kalde kildekritikken for metode eller teknik, er en 
smagssag, men Erslevs skel kan være gavnligt også i vores sammen-
hæng. Når man arbejder med et af kildesættene i denne samling, 
vil en del af arbejdet bestå i at analysere det begivenhedsforløb, det 
drejer sig om, en anden del vil bestå i analysen af kilderne. Disse to 
former for analyse skulle gerne hænge sammen, men man gør klogt i 
at skelne imellem dem, så man ikke fortaber sig i nok så intelligente 
politiske analyser af begivenhedsforløbet og glemmer det, det her 
først og fremmest drejer sig om: kildekritikken.

Kildekritikken er kun et enkelt led i historikerens forskningspro-
ces. Denne består i praksis af meget andet end kildeanalyse. En histo-
risk undersøgelse vil typisk bestå af følgende led: Først vælger man 
det felt, man vil undersøge, og indleder læsningen af den foreliggen-
de faglitteratur. Efter at have opnået et vist kendskab til feltet, foreta-
ger man en nærmere afgrænsning af det emne, man vil gå videre med, 
og som vil være overkommeligt inden for den tid, man har til rådig-
hed. Man læser videre, orienterer sig om kildemulighederne, justerer 
afgrænsningen derefter og lægger en plan for undersøgelsen. Planen 
består for det første i en plan for kildeindsamlingen og kildeanalysen, 
for det andet i en inddeling og strukturering af emnet. På begge felter 
må man vælge sine metoder.

Kildeindsamlingen og kildeanalysen, Erslevs historiske teknik, 
svarer til det, man i andre fag kalder dataetableringen, fordi man der 
har med nulevende mennesker og nutidig virkelighed at gøre og har 
mulighed for at etablere sine data selv. Også historikeren etablerer 
dybest set sine data selv, men han er henvist til at udvinde dem af det, 
der tilfældigvis er overleveret fra fortiden, og hans metoder må rette 
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sig derefter. I sociologi bruger man spørgeskemaundersøgelser af en 
nogenlunde ensartet karakter og har udviklet ensartede metoder til 
udformning og statistisk behandling af skemaerne. I sociologi, øko-
nomi, medicin og mange andre videnskaber er statistik et vigtigt fag, 
som alle skal kende til. Også historikere kan have brug for statistik. Et 
historisk kildemateriale, f.eks. kirkebøger og folketællinger, kan være 
så omfattende og ensartet, at det både giver mulighed for og kræver 
en kvantitativ behandling med inddragelse af statistisk metode. Men 
sådanne kvantitative undersøgelser er kun en ringe del af, hvad histo-
rikere foretager sig. Statistikken er derfor kun en hjælpevidenskab 
blandt andre hjælpevidenskaber, ikke en central metodisk disciplin, 
som man skal oplæres i fra studiets begyndelse. Arkivkundskab og 
andre former for kildesøgning er vigtigere. Middelalderlige krøni-
ker, årbøger og diplomer vil ofte være trykte, men hvor finder man 
dem? Og hvordan håndterer man dem? Her bliver diplomatikken en 
vigtigere hjælpevidenskab end statistikken. Andre kildetyper kræver 
andre hjælpevidenskaber. Kildetyperne kan skifte og hjælpevidenska-
berne med dem, men kildekritikken forbliver historikernes centrale, 
fælles metodiske disciplin, også over for kirkebøgerne og folketæl-
lingerne, der jo som alle mulige andre kilder skal sættes i forhold til 
deres ophavssituation, og udsagnskraften vurderes.

I planlægningens næste led, inddelingen og struktureringen af 
emnet og valget af de begreber og distinktioner, som skal bruges til 
formuleringen af problemstillinger og spørgsmål, foreligger der ikke 
en sådan fælles metode. Her bliver historikernes metoder mangfoldi-
ge. Andre fag har som nævnt i varierende grad fælles teoridannelser, 
begrebsapparater og fagsprog, hvorfra de henter deres ord, begreber 
og teser. Her som i dataetableringen kan historikerne gå på strand-
hugst, men de færreste gør det. Historikere har ikke noget egentligt 
fagsprog, men betjener sig oftest af almindeligt dansk dagligsprog. 
En del historikere mener endda, at man slet ikke bør bruge moderne 
begreber, men i stedet holde sig til fortidens og kildematerialets egne 
begreber.

En historisk undersøgelse kan tilrettelægges på mange måder. 
Hvis emnet er et begivenhedsforløb, vil tilrettelæggelsen ofte bestå i 
en kronologisk inddeling kombineret med en udvælgelse af de hoved-
temaer, der skal forfølges. Mange historiske afhandlinger har form af 
kronologisk fremadskridende fortællinger om begivenheder, som de 
udviklede sig fra år til år, undertiden fra dag til dag og time til time. 
Sådan er f.eks. bøger om politisk historie ofte indrettet. Andre har en 
problemstilling med klart formulerede spørgsmål om f.eks. årsagerne 
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til en bestemt begivenhed, motiverne bag en bestemt handling, i stil 
med de spørgsmål, der er stillet til nærværende tekstsamlings kil-
desæt. Atter andre vil undersøge en struktur og dens udvikling over 
tid, f.eks. den danske magtstruktur i 1500-tallet, og operere med en 
bestemt problemstilling som f.eks.: hvordan udviklede magtfordelin-
gen mellem konge og adel sig? Dette var problemstillingen i Kristian 
Erslevs disputats.

Efter planlægningen følger indsamlingen af kilder. Den foregår 
under højst forskellige vilkår, alt efter om man opererer i ældre perio-
der som antikken og middelalderen, hvor de overleverede tekster er 
få, eller i senere perioder, hvor mængden af kilder kan være uover-
skueligt stor. Under alle omstændigheder vil kildesøgningen udgøre 
en stor og vigtig del af forskningsprocessen og kræve masser af fær-
digheder og kundskaber såsom sprogkundskaber, arkivkundskab, 
interviewteknik, statistik osv., alt afhængigt af hvad det er for kilder, 
man har brug for.

Næste fase er kildeanalysen, hvis generelle principper vi her har 
fokuseret på. Også den vil i praksis være forskelligartet og indgå 
i forskningsprocessen på forskellige måder, alt efter hvilken type 
undersøgelse og hvilke kildetyper det drejer sig om. I en undersø-
gelse, der benytter sig af et nutidigt systematisk begrebsapparat, 
som demografiske eller økonomisk historiske undersøgelser gør, vil 
der være et klart skel mellem metode og kildekritik som det, Erslev 
opererede med. Kildekritikken vil indgå i etableringen af data. Man 
undersøger f.eks. den gennemsnitlige procent af fejl og mangler i de 
folketællingslister, man benytter. Man vil næppe gå i dybden med 
den enkelte folketællingslistes ophavssituation, men udtage et antal 
folketællingslister som stikprøver og kontrollere dem med kirkebø-
gerne fra samme sogn for derigennem at finde frem til en gennem-
snitlig fejlprocent i datamaterialet. Etableringen og efterprøvelsen af 
data er ét led i processen, den efterfølgende begrebslige og statistiske 
bearbejdelse af data et andet. I en politisk historisk undersøgelse, som 
ikke indfører moderne politologiske begreber, men benytter sig af det 
nutidige dagligsprog og kildernes egne begreber i et forsøg på at træn-
ge ind i begivenhederne, som de så ud for datidens politiske aktører 
selv, vil kildekritikken spille en anden og større rolle. Det vil her være 
svært at skelne teknik fra metode, fordi man simpelthen ikke bruger 
begreber og metoder i demografiens eller økonomiens forstand. Der 
er stor forskel på kildekritikkens rolle i disse to typer undersøgelser. 
Det arbejde, der lægges op til med nærværende tekstsamling, ligner 
mest den sidste type.
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Efter kildeanalysen følger den egentlige analyse af emnet ud fra 
problemstillingen under udnyttelse og bearbejdelse af de udvundne 
oplysninger, og endelig følger fremstillingen, udformningen af den 
afhandling, som er undersøgelsens resultat. Også i fremstillingen 
af forskningsresultaterne vil metoderne være forskellige, ligesom 
typen af afhandling vil være det. Men fælles for alle typer af historiske 
afhandlinger er det, at de skal være gennemdokumenterede. Dette 
sker ved hjælp af løbende noter og henvisninger og en eller flere ind-
ledende redegørelser for den litteratur og de kilder, der er anvendt. 
Enhver historisk afhandling skal gøre rede for sit kildegrundlag, 
således at alle anvendte oplysninger i princippet kan kontrolleres af 
fagfæller. Heri ligger i praksis garantien for, at det kildekritiske arbej-
de er forsvarligt udført. De kildekritiske bemærkninger i historiske 
afhandlinger vil ofte være at finde i indledninger og noter.

Historikerens arbejdsproces har således mange led: valg af emne, 
indlæsning, nærmere afgrænsning og strukturering af emnet, formu-
lering af problemstilling, valg af metoder, indsamling af kilder, kilde-
analyse, analyse af emnet ud fra problemstillingen og udnyttelse af de 
udvundne oplysninger, fremstilling og til sidst publikation. Kildeana-
lysen er kun et enkelt af disse led og kan indgå med forskellig vægt og 
på forskellig måde i forskellige typer undersøgelser. Alle disse led er 
ikke adskilte faser i processen, som hver især afsluttes, før næste fase 
påbegyndes. Også på dette punkt er der forskel mellem forskellige 
typer af undersøgelser, men normalt vil de være mere eller mindre 
sideløbende. De sidste kilder indsamles, og den sidste afgrænsning 
foretages måske, efter at man har skrevet store dele af fremstillingen. 
Kildeanalysen kan forekomme overalt i forløbet.

I forhold til historikerens hele arbejdsproces vil arbejdet med 
denne tekstsamlings kildesæt være en kort og lidt kunstig procedure. 
Emnet er valgt på forhånd, problemstillingen formuleret og kilderne 
indsamlet og skåret til efter problemstillingen. Det hele er tilrettelagt, 
så man alene fokuserer på det enkelte led, som kildeanalysen udgør.

Kildekritikken, som den indøves i metodeundervisningen, har 
været udsat for en del kritik, men i almindelighed er dens princip-
per, som de er fremstillet ovenfor, anerkendt som et nødvendigt led 
i historieforskningen, et fælles metodisk minimum, som alle histori-
kere skal leve op til. I grunden burde alle fag leve op til disse princip-
per. Alle, journalister, sociologer, medicinere, økonomer såvel som 
almindelige avislæsere, bør jo i princippet forholde sig kritisk til de 
oplysninger, de benytter, betragte deres kilder som levn af en bestemt 
ophavssituation og vurdere dem derefter. Det gør alle også i en vis 
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udstrækning, men ikke mange gør det så konsekvent som den træ-
nede historiker. Det er ikke kildekritikken i sig selv, der udmærker 
historikeren, så meget som dette, at han altid har den med sig.

Brugen af kildekritikkens begreber
Begreberne »udsagnsevne-udsagnskraft«, »levn-beretning« osv. fore-
kommer til forskel fra f.eks. økonomens begreber sjældent i den fær-
dige afhandlings tekst. De er ikke på samme måde virksomme i tilret-
telæggelsen, forståelsen og struktureringen af emne og problemstil-
ling, men alene beregnet på opøvelsen af den rette kritiske holdning 
til og håndtering af kilderne og disses enkelte udsagn, frem for alt på 
indøvningen af den læserposition, hvorfra man anskuer kilden som 
levn. Når man har øvet sig tilstrækkeligt længe, og den er kommet ind 
på rygraden, så man hvert øjeblik er klar til at indtage den, kan man 
godt lade begreberne ligge. Kildekritik er et spørgsmål om øvelse og 
atter øvelse. Man forbereder sig ikke bedst til eksamen ved at lære kil-
dekritikkens begreber udenad. Det gør man ved at øve sig, dvs. gen-
nemarbejde så mange kildesæt og skrive så mange skriveøvelser som 
muligt. Men bruger man begreberne, skal man naturligvis bruge dem 
korrekt.

Danske lærebøger i kildekritik
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2. oplag 1999) (1. udgave 1963)
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