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HISTORIESKRIVNING OCH HISTORIEFORSKNING 
 

Historiska och inte minst kyrkohistoriska framställningar från äldre tid brukar vara 

av det slag, som vi kallar historiskrivning. Exempel på detta är Carl Grimbergs 

Svenska folkets underbara öden och många andra. Till stor del har historikerna långt 

fram i vårt eget århundrade snarare varit historieskrivare än historieforskare i den 

mening som här avses. Detta innebär inte, att deras framställning genomgående 

skulle vara felaktiga. Tvärtom är det ju den tidigare historieskrivningen som bit för 

bit fört den historiska vetenskapen framåt. 

Också i vår tid finns det många historiska böcker, som mera är 

historieskrivning än resultatet av historisk forskning i modern mening. Exempel på 

detta är Vilhelm Moberg, även om han bygger på den moderna historieforskningens 

resultat. 

Vilken är då skillnaden mellan den äldre historieskrivningen och den 

historiska forskningen, sådan den också bedrivs in kyrkohistorien? 

Summariskt och något generaliserande kan man svara, att skillnaden ligger i 

inställningen till och behandlingen av källmaterialet. Medan äldre historiskrivare i 

princip återgav källornas uppgifter, har den moderna historiska forskningen på ett 

helt annat sätt intagit en kritisk distans till källmaterialet. Detta skall inte tolkas så, 

att äldre historieskrivning oreflekterat satte tilltro till alla möjliga källuppgifter: 

tvärtom möter man också där ofta diskussioner om bl. a. om källornas äkthet och 

tillförlitlighet Men man saknade genomtänkt historisk metod att nalkas materialet 

och i våra ögon ter sig denna typ av historieskrivning som alldeles för godtrogen när 

det gäller tilltron till källornas uppgifter. 

Den moderna historievetenskapen har under 1900-talet på den grundval som 

lades redan under förra århundradet utvecklat en speciell historisk metod för att 

kunna nalkas källorna så att felmarginalerna och riskerna för felaktiga slutsatser 

elimineras eller i varje fall kraftigt förminskas, samtidigt som man försöker redovisa 

de felaktigheter som fortfarande kan kvarstå. Denna metod att nalkas källorna brukar 

kallas för källkritik. 
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Den moderna källkritiken har vuxit fram steg för steg. Grundläggande insatser 

gjorde under förra århundradet båda tyska historikerna B. G. Niebuhr och L. von 

Ranks. Inom Sverige kom den lundensiske historieprofessorn Lauritz Weibull att på 

många sätt bli banbrytare — han verkade under förra delen av 1900-talet. 

Den kyrkohistoriska forskningen har under 1900-talet helt anpassat sig till 

denna historiska metod. I sakens natur ligger. som tidigare påpekats, att viktiga 

insatser på detta område gjorts före vårt eget århundrade även i Sverige. Bland 

föregångsmännen på det kyrkohistoriska området kan nämnas professorn i 

kyrkohistoria i Lund, Henrik Reuterdahl, senare ärkebiskop. Under 1900-talet har i 

Sverige även ämnet Praktisk teologi med kyrkorätt (senare Kyrko- och 

samfundsvetenskap, och numera Kyrkovetenskap) med början främst under Yngve 

Brilioths tid som professor i Lund fått stark historisk inriktning med användande av 

den moderna historieforskningens metodik. 

Det är därför väsentligt att den som studerar don historiska teologin 

(kristendomens historia) får möjlighet att åtminstone få en första introduktion i 

historisk metod och källkritik. 

Det kan observeras att de framställningar som idag finns om historisk metod 

och källkritik någon gång ifråga om de aktuella begreppen och termerna kan variera i 

betydelse och innebörd. De avvikelser som finns mellan de olika metodiska 

framställningarna är emellertid i regel marginella. 

 

 

HISTORISKT MATERIAL: KÄLLOR OCH BEARBETNINGAR  
 

Ska man försöka göra en historisk undersökning, har man som regel två grundtyper 

av material att använda sig av. Utgångspunkten måste hela tiden vara källorna. Men 

vid sidan av dessa använder man sig av de bearbetningar som finns, alltså äldre eller 

nyare forskningsresultat som berör samma frågeställningar och material. Ett annat 

ord för sådana barbetningar är historisk litteratur. Går man till en (kyrkohistorisk) 

undersökning och slår upp materialförteckningen, d.v.s. käll- och 

litteraturförteckningen, hittar man ofta en uppdelning just i a) källor och b) litteratur 

(= bearbetningar). Av praktiska skäl bar emellertid på senare tid denna principiella 

uppdelning ersatts av en förteckning av dels otryckt material (arkivmaterial m.m.), 
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dels tryckt material som kan anskaffas via bibliotek och bokhandel. Till sådant tryckt 

material räknas då både källor och litteratur, när det föreligger i tryckt form.  

 

Exempel:  
Ska man skriva om den för reformationen så betydelsefulla 
riksdagen i Västerås 1527, utgörs källmaterialet i första hand av 
själva riksdagsbesluten, som finns tryckta i utgåvan av svenska 
riksdagsakter (SRA). Även Peder Swarts krönika om Gustaf Vasa är 
en (berättande) källa. Litteratur och bearbetningar kan vara t.ex. 
Sven Kjöllerströms artiklar om Västerås ordinantia (Scandia 1960) 
eller om Västeråsriksdagen (i Historisk tidskrift 1960), eller, om vi 
går till äldre litteratur, Sven Tunbergs undersökning om Västerås 
riksdag från år 1915. Vill man göra en undersökning om Johan III:s 
kyrkoordning Nova ordinantia (NO) utgörs källmaterialet på 
motsvarande sätt av själva NO och eventuella andra källor, i detta 
fall t.ex. det "protokoll" som man funnit från förhandlingarna för 
NO:s tillkomst. Litteratur (bearbetning) blir i första hand Roland 
Perssons undersökning om NO och annan litteratur som man kan 
finna i Perssons materialförteckning. 

 

 Det är av fundamental betydelse att man skiljer bearbetningar (litteratur) från 

källorna. Det är i princip bara källorna som kan åberopas för de slutsatser man drar. 

Åberopar man en tidigare bearbetning av källmaterialet innebär detta, att man 

instämmer i de slutsatser dess författare drar om källornas tolkning, innebörd och 

vittnesförhållande. 

 

 

OLIKA SLAG AV KÄLLOR 
 

I fortsättningen lämnar vi bearbetningarna och håller oss enbart till problemet mod 

att nalkas källorna. 

Det är då till en början viktigt, att man skiljer mellan olika typer av källor. En 

grundläggande distinktion avser berättande källor å ena sidan och kvarlevor 

(=lämningar) å den andra. 

Definitionen av berättande källa är i princip enkel: en källa i berättande (episk) 

form. Hit hör t.ex. medeltida sagor och krönikor, reformationstidens krönikor eller, 

från moden tid, Winston Churchills arbete om Andra världskriget. 

Icke-berättande källor kallas alltså kvarlevor eller lämningar. Hit räknas 

arkeologiska fynd som gravar, mynt och kyrkobyggnader eller skriftliga såsom 
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protokoll, lagar, räkenskapshandlingar, brev (som också kan vara berättande) eller 

rikedags- och kyrkomötesbeslut m.fl. Man kan med andra ord skilja mellan två typer 

av kvarlevor, stumma respektive talande. De stumma kvarlevorna är i första hand de 

arkeologiska såsom mynt, ruiner och gravfynd, som inte förmedlar något skriftligt 

vittnesbörd. Motsatsen är då de talande med olika slag av skriftliga budskap, t.ex. 

protokoll, domstolsutslag, m.m. Talande kan också vara talande i egentlig mening, 

t.ex. bandinspelningar (som också kan vara berättande källor). 

 
Exempel: 
Är en runsten en stum eller en talande källa? Det beror på hur man 
vill använda den. Om en runsten har inskriptionen »Ulf drog i 
österled. Han döptes och dog i Gårdarike», kan denna användas på 
olika sätt. Frågar man vilken utbredning runstenarna hade, 
släktskapen med runinskrifter på andra håll, etc., är det en stum 
arkeologisk kvarleva. Vill man däremot veta, vart dåtidens 
människor kunde fara på sina sjöfärder eller om det vid denna tid 
fanns kristna svear, är denna runsten en berättande källa. 

 

Av detta följer två viktiga slutsatser: 

1. En kvarleva kan vara både stum och talande, beroende på hur man använder den, 

med andra ord med vilka frågor och problem man nalkas källan. 

2. En källa kan av samma anledning vara både en berättande källa och en kvarleva. 

 

 Exempel: 

Vill jag skriva om (ett avsnitt ur) Andra världskrigets historia och 
använder mig av Churchill stora arbete, använder jag detta som en 
berättande källa. Bygger jag däremot på samma arbete vid en 
undersökning av t.ex. Churchills inställning till nazismen eller 
kommunismen, använder jag den i stället som en (talande) kvarleva. 
Då är det inte den episka skildringen jag är ute efter utan i stället 
författarens värderingar. På motsvarande sätt använder jag Peder 
Swarts krönika som en berättande källa, om jag med dess hjälp vill 
skildra den religiösa eller politiska utvecklingen i Sverige under 
1520-talet. Vill jag däremot få veta vilken uppfattning man i Sverige 
vid denna tid hade om den danske kungen Kristian II (eller vilken 
syn krönikan har på Gustaf Vasa) använder jag i stället källan som 
en kvarleva. 
 

En källa kan alltså vara av olika karaktär, beroende på hur jag nalkas den. Samma 

källa kan vara både berättande och kvarleva, just beroende på vilka frågor eller 

problem man med dess hjälp vill ha belysta. 
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Det är ur källkritisk synpunkt väsentligt att man har klart för sig om använder 

en källa som berättande källa eller kvarleva, eftersom man metodiskt behandlar dessa 

båda typer av källor på olika sätt. 

Observera också att en berättande källa kan innehålla delar, som är kvarlevor 

(lämningar). 

 

Exempel: 
Adam av Bremen skrev på 1000-talet en krönika om missionen 
bland de nordiska folken. Detta är givetvis i princip en berättande 
källa. Men i krönikan finns insprängda citat från brev, referat av 
biskopsordinationer, av diplom, m.m., d.v.s. typiska kvarlevor. 
Olavus Petri krönika från 1500-talet är också en berättande källa. 
Men den innehåller olika kvarlevor, bl. a. citat från medeltida lagar. 

 

Av detta följer slutsatsen, att distinktionen mellan berättande källor och kvarlevor 

inte är absolut given. Det beror i hög grad på hur man nalkas källan, vilka frågor och 

problem man vill ha besvarade och belysta. En källa som i sig själv är berättande kan 

under vissa förutsättningar bli en kvarleva, t.ex. om man mera är intresserad av 

källans värderingar och författarens politiska eller religiösa åsikter än av det 

historiska skeende, som källan skildrar. 

Gör alltså klart för dig om du använder (del av) källan som berättande källa 

eller kvarleva. 

 

Exempel: 

Läser jag en källa om Gustaf Vasas äventyr i Dalarna, är det i princip 
en berättande källa jag använder. Eftersom jag vet att denna källa vill 
förhärliga Gustaf Vasa, måste jag rent principiellt vara ytterst försiktig 
med att sätta tilltro till dess uppgifter: de har ju den tydliga 
målsättningen att framställa honom i en så fördelaktig dager som 
möjligt. Som berättande källa är den alltså inte särskilt tillförlitlig. 
Däremot kan jag ur samma källa dra bestämda slutsatser om 
författarens syn på Gustaf Vasa och om den propaganda, som kungen 
lät sprida om sin person. Men då använder jag inte längre berättelsen 
som en berättande källa utan som en kvarleva. 
 

 

KÄLLKRITIK 
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Källkritik innebär, att man närmar sig källmaterialet med kritisk distans efter en 

bestämd historisk metod. Man accepterar inte godtroget allt vad källorna vill säga 

utan försöker komma fram till i vilken utsträckning de är tillförlitliga eller vilka delar 

av källorna som har högre trovärdighet än andra. Som tidigare påpekats är denna 

problematik inte bara beroende på källornas egen situation, innehåll och utformning 

utan också av vilka frågor och problem forskaren vill ha belysta. 

 

Analys av källans ursprung och tillkomstsituation 
 

Frågan om källans ursprungs- och tillkomstförhållanden är väsentlig för diskussionen 

om dess värde och tillförlitlighet. Inom källkritiken måste man bl.a. ta ställning till 

problematiken kring  

 

Källans äkthet 

 

Frågan om källans äkthet är givetvis helt avgörande för vår inställning till den i stort. 

Ofta kan äkthetsfrågan vara svår att avgöra. Många gånger har man inom den 

historiska forskningen låtit sig luras av falska källor. Äkthetsfrågan kan bl.a. 

bedömas utifrån en analys av det material som används (t.ex. pappret, pergamentet), 

handskriften, språkbruket och utifrån innehållsmässiga synpunkter. 

 
Exempel: 
Låt oss anta att vi hittar en handskrift som beskriver en gudstjänst 
från 1400-talets Sverige. Men när källan återger predikan säger 
prästen att det viktigaste är att människan blir rättfärdig »genom tron 
allena». Då kan vi på goda grunder anta att källan har kommit till 
efter reformationen och följaktligen inte är äkta. Detta kanske man 
också kan komma fram till genom att jämföra själva handskriften 
med andra handskrifter från 1400-talet respektive efterreformatorisk 
tid. 

 

Gång på gång möter man inom kyrkohistorien denna diskussion om dokumentens 

äkthet. Ibland visar det sig att s.k. äkta källor i själva verket är falska. Men man har 

också kunnat omvärdera källor, som tidigare har ansetts vara förfalskningar. 

 

Källans datering 
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Dateringen av källan hänger givetvis ofta samman med frågan om dess äkthet. Men 

även om man vet att källan är akta, är dateringsfrågan av största betydelse. Allmänt 

gäller regeln, att ju närmare i tid källan kommer den händelse eller det sammanhang 

som den skildrar, desto större trovärdighet. En samtidig källa har alltså, utifrån just 

denna aspekt, relativt sett en hög grad av trovärdighet. 

 Datering av en källa kan ske på olika sätt. Man kan kanske datera det material 

som används (skrivmaterial, bläck, etc.), handskriften och andra yttre faktorer. För 

äldre material, inte minst arkeologiskt, spelar den s.k. C 14-metoden en viktig roll för 

datering av organiskt material. Grovt talat undersöker man i vilken utsträckning de 

radioaktiva C 14-atomerna sönderfallit i C 12-atomer — från kemin vet man hur lång 

tid ett sådant sönderfall tar. De tidigare resultat som man kom fram till med denna 

metod, har emellertid måst revideras sedan vissa okända felkällor konstaterats. 

Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de 

historiska källorna ― bortsett då från att datum ofta angivits i skriftliga källor, i 

brev, m.m. Ibland har också falska eller fel daterade källor av innehållsmässiga skäl 

kunnat avslöjas. Man brukar tala om en tidpunkt ante quem (=före vilken) respektive 

post quem (=efter vilken) det som källan berättar om måste ha ägt rum. Man försöker 

med andra ord i källans innehåll finna hållpunkter för att kunna bestämma efter 

vilken tidpunkt (post quem) respektive för vilken tidpunkt (ante quem) den 

tillkommit. 

 

 
Exempel: 
Vi antar att vi funnit en källa, som handlar om Johan III:s 
kyrkopolitik och hans katolska intresse. Källan nämner varken att 
han legat bakom tillkomsten av kyrkoordningen Nova ordinantia 
(NO) 1575 eller liturgin Röda boken 1576. Däremot talas det om 
»kung Johan» (inte »hertig Johan»), Vi kan då dra slutsatsen att 
terminus post quem är 1569, det år då Erik XIV formellt avsattes och 
Johan kröntes. Terminus ante quem måste rimligtvis vara i början av 
år 1575: NO och Liturgin borde ha nämnts om den aktuella källan 
hade kommit till efter dessa dokument. 

 

 

  

 

Källans upphovsman 
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Om man med hjälp av sakuppgifter eller handskriftsjämförelser, m.m. kan komma 

fram till källans upphovsman har man skaffat sig ett bra utgångsläge för värderingen 

av källans uppgifter. I många fall är detta emellertid omöjligt eller ytterst svårt att 

avgöra. Har man i stället en lämning av exempelvis arkeologisk art kan man kanske 

försöka avgöra, vem som ritat en viss kyrka (eller om kyrkan byggts efter 

kontinentalt eller engelskt mönster), om Albertus Pictor utfört målningarna i Eds 

kyrka, o.s.v. 

 

 

Källans tillkomstort 
 

Ofta är tillkomstorten i brev och andra skriftliga källor angiven och då är 

tillkomstorten inte något problem (bortsett från möjligheten att den kan vara 

förfalskad).  

Beroende på problemet man behandlar kan det vara av betydelse att känna till 

källans tillkomstort. Ofta kan det emellertid vara av sekundärt intresse. 

 

Exempel: 
Låt oss anta att vi finner ett brev från Hans Brask till Gustaf Vasa, 
daterat Linköping januari 1528. Om vi vill skildra de kyrkopolitiska 
idéer som Brask gjorde sig till tolk för, är tillkomstorten tämligen 
ointressant. Vill vi däremot skildra biskop Brasks liv är det 
emellertid av största intresse, att få veta, att han skulle ha varit i 
Linköping 1528, eftersom det hittills har ansetts klarlagt att han 
lämnade Sverige redan 1527 efter Västerås riksdag. (Ovanstående 
exempel är fingerat). 

 

 

Källans karaktär 
 

Med källans karaktär menar vi sådana saker som om det är frågan om ett 

originaldokument, en avskrift, ett koncept, osv. Är det frågan om ett original, t.ex. 

originalet till Kyrkoordningen 1571, kan vi utan vidare bygga på dokumentet. Om 

det däremot är frågan om en avskrift, föreligger risk för felaktigheter — i 

verkligheten finns knappast något enda fall då avskrifter av en kyrkoordning el. dyl., 

på olika ställen återger olika textvarianter. Förhållandet är detsamma som ifråga om 
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handskrifterna till det Nya testamentet — ur historisk synpunkt tillämpas samma 

form av källkritik inom den historiska exegetiken som inom historievetenskapen och 

kyrkohistorien i stort. Har vi slutligen en källa i koncept kan vi inte utgå ifrån, att 

källans formuleringar eller bestämmelser kom att återfinnas efter den slutliga 

utgivningen. 

 

Exempel: 
Anta att vi finner ett koncept eller ett utkast till 1571 års 
Kyrkoordning (KO). Jämför vi detta med originalet kan det hända att 
det finns flera skillnader: bestämmelser som utgått eller tillkommit i 
en senare redaktion o.s.v. Hade vi inte haft originalkälla eller 
avskrift till 1571 års KO, hade det varit frestande att behandla 
konceptet eller utkastet som själva Kyrkoordningen ― och i så fall 
hade resultatet på flera punkter blivit missvisande. 

 

 

Normativ eller deskriptiv källa? 
 

En källa kan vara både deskriptiv och normativ, d.v.s. beskrivande eller påbjudande. 

Detta har stor betydelse för tolkningen av i första hand lagtexter. Är det så att en lag 

beskriver en situation kan det i själva verket hända, om texten är normativ, att den 

påbjuder något som ännu inte är för handen. Är den å andra sidan deskriptiv kan det 

hända, att den beskriver en situation som inte längre finns fastän lagtexten ändå 

»släpar efter.» Detta är inte ovanligt beträffande lagar. Dessutom kan det ofta vara 

svårt att av själva formuleringen avgöra om en text är normativ eller deskriptiv. 

 

Exempel: 

I flera lagar från medeltiden (kyrkobalken) står att kyrkbolet 
(prästgården) består av 7 hus. Är denna text deskriptiv vågar man 
kanske tro, att prästgårdarna vid denna tid bestod av 7 byggnader. 
Men är bestämmelsen normativ kanske det bara är en bestämmelse 
som i praktiken inte åtlyddes. 

 

 

 

 

Sammanställning av källans sakinnehåll, avsikter, m.m. 
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Första ledet av källkritiken omfattar en analys av källans. Andra steget blir att vi 

försöker skapa oss en bild av vad källan säger och varför den säger det — källans 

innehåll och avsikt. I detta andra led ingår olika moment. 

 

 

Språklig tolkning 
 

Vi måste givetvis begripa vad källan talar om. De egyptiska arkeologiska källorna 

var stumma källor tills hieroglyfskriftens hemlighet löstes — Då blev de talande. På 

samma sätt är ett latinskt medeltida diplom utan större historiskt värde om man inte 

kan läsa handskriften och begriper latin. 

 I den språkliga tolkningen ligger alltså olika moment. Först och främst måste man 

kunna läsa skriften (vi förutsätter givetvis att det gäller en skriftlig källa). När det 

gäller äldre handskrifter från medeltiden eller 1500- och 1600-talen är detta förvisso 

inte det lättaste, eftersom många bokstäver var helt olika de nuvarande, en rad för oss 

svårbegripliga förkortningar används m.m. 

Förutom att kunna läsa skriften måste man också förstå språket. När det gäller 

utländska språk är det självklart att de måste översattas till svenska, i direkt eller 

refererande form. Men även äldre svenska måste »översättas» till nutidssvenska. 

Många äldre ord och vändningar kan vara mycket svårförståeliga. Andra hade 

tidigare en annan innebörd än idag. 

Detta innebär att den språkliga tolkningen även innefattar en semantisk aspekt. 

Ofta används ord och begrepp i skiftande variationer och betydelser. Inom 

källkritiken måste man försöka klarlägga i vilken betydelse ett visst ord eller begrepp 

använd inom en speciell källa. 

 

Exempel: 
Ett enkelt exempel från en medeltida urkund. År 1158 talas i ett brev 
från kejsar Fredrik om biskopen av Hamburg överhöghet över alla 
kyrkor bland danskar, svenskar, norrmän, på Färöarna, Grönland, 
Hälsingland, Island, m.fl. folk. Ordet kyrka heter på latin ecclesia 
och kan då även betyda biskopsdöme (stift). Om man antar att 
ecclesia bara betyder kyrkor (=kyrkobyggnader=socknar) är brevet 
inte särskilt spännande på denna punkt. Betyder däremot ecclesia 
biskopsdöme innebär det att brevet förutsätter att bl.a. Hälsingland 
var ett biskopsdöme. 
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Det är alltså viktigt att göra klart för sig, vad orden betyder (betydde) i den situation 

och på den tid då källan skrevs. Genom en sådan språklig analys kan man också 

komma fram till dolda anspelningar, m.m., i texten, som man aldrig skulle kunnat 

förstå om man bara utgått ifrån ordens betydelse idag. Den språkliga och semantiska 

källkritiken är därför en mycket väsentlig del av källanalysen. 

 

 

Upphovsmannens avsikter, åsikter, etc. 
 

För att man ska skaffa sig en riktig bild av källans avsikter och tendens är det viktigt 

att man försöker föra en sammanställning av upphovsmannens ställningstagande, 

åsikter, etc.  På vilken sida står han? En sådan bild ställer man givetvis samman 

genom att se vad källan tar för ställning i olika kontroversiella frågor beträffande 

skeenden, orsakssammanhang eller personer. 

 

 

Värdering av källans användbarhet och relevans 
 

Som tidigare påpekats kan samma källa användas på olika sätt. En källa kan också ha 

ett större värde i ett sammanhang, beroende på problemställningen, än i ett annat. 

Frågan är också viktigt, d.v.s. säger källan någonting om just det som vi efter? 

 

Exempel: 
På grundval av en rad arkeologiska fynd från tidig kristen tid har 
forskare dragit slutsatsen, att Eskilstuna en gång var ett säte för en 
biskop, ett biskopssäte. I själva verket säger materialet ingenting om 
något biskopssäte, även om det vittnar om en tidig kristen kult i 
Eskilstuna. Materialet är med andra ord inte alls relevant när det 
gäller frågeställningen on vilka de äldsta svenska biskopssätena var. 
På liknande sätt är det vanligt, att man ur olika källor försöker få 
svar på frågor man i själva verket inte kan besvara. 

 

I värderingen av källans användbarhet — hur mycket vågar vi lita på källans 

uppgifter? — ligger en rad olika problem och kriterier: 

 

Källans datering (berättande källor) 
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Det är självklart att en berättande källa i princip är mer trovärdig ju närmre den i tid 

ligger det skeende, de händelser, som den skildrar. Har en källa kommit till långt 

efter den tid den handlar om får den större trovärdighet om man kan visa att det 

bygger på en äldre källa. Ju större samtidighet, desto större trovärdighet. 

Frågan om källans »ålder» är alltid relativ. Om en källa återger vad Johan Olof 

Vallin sade i en speciell situation är den att betrakta som ganska gammal, även om 

den bara är 20–30 år.  Skildrar den däremot Wallins biskopsvigning 20 år senare, är 

den ju nära nog samtida och har en stor trovärdighet. Detta beror givetvis på att det 

är svårare att minnas ord än händelser. 

 

Exempel: 
En berättande källa från 1200-talet nämner, att Sankt Sigfrid döpte 
Olof Skötkonung mer än 200 år tidigare. På grund av tidsmarginalen 
har källan i detta hänseende inte en sådan grad av trovärdighet att 
man kan bygga an vetenskaplig framställning på denna uppgift. 
Högre trovärdighet skulle den få om man kunde visa att den ifråga 
om Olofs dop byggde på en äldre, kanske samtida källa. Tänk på att 
från Olof Skötkonungs dop som skulle ha ägt rum omkring år 1000 
till mitten av 1200-talet förflutit 250 år: fundera på vilket historiskt 
värde en nutida källa skulle ha, om den skildrade en händelse i 
mitten av 1700-talet. 

 

Många källor, som är sena i förhållande till de händelser de skildrar. bygger på äldre 

muntlig tradition, t.ex. de isländska sagorna, och är upptecknade av sådan. 

Detsamma gäller ofta legendmaterialet. Även om en skriftlig källa på detta sätt är 

äldre än tiden för sitt upptecknande, är det svårt att tillmäta sådan muntlig tradition 

något stort källvärde, eftersom den successivt tagit intryck från olika tidsperioder och 

kan antas ha genomgått förändringar under årens lopp. 

 

 
 
 
 
Primära och sekundära källor (avser källans vittnesförhål1ande) 
 

Termerna »primär» och »sekundär» betecknar två eller flera källors förhållande till 

varandra. En sekundär källa bygger följaktligen på en annan och är sekundär till 

denna. Har man både den primära och den sekundära källan bevarad, ska man 

utnyttja den primära eftersom den sekundära saknar egenvärde. Den sekundära 
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källan får värde först om primärkällan gått förlorad — men i så fall måste man vara 

medveten om att man arbetar med en sekundär källa och de felmöjligheter detta 

innebär, t.ex. rena avskriftsfel, tillägg och förvrängningar. En relativt sett ung källa 

kan också få större värde om man kan visa att den är sekundär till en äldre, kanske 

samtida primärkälla.  

När det gäller användandet av en i förhållande till händelsen yngre källa är det därför 

viktigt att man försöker klargöra, om den är sekundär till en äldre primärkälla eller 

bara en sent tillkommen primärkälla. 

 

Exempel: 
I sin krönika från 1500-talet återger Olavus Petri händelser från 
medeltiden och äldre lagbestämmelser, m.m. Hans uppgifter är 
sekundära i förhållande till de äldre källor han bygger på. I den mån 
dessa primärkällor finns bevarade, saknar Olavus Petri krönika 
egenvärde på dessa punkter. Men eftersom hans förlagor ofta saknas, 
har denna sena sekundärkälla fått betydelse också för 
medeltidsforskningen. I och med att Olavus Petri uppger sina 
primärkällor, vet man också något så när hur långt tillbaka i tiden 
källmaterialet sträcker sig, d.v.s. hur gamla de primära källorna var 
och hur nära de i tiden kom de faktiska händelser de skildrar. På 
liknande sätt bygger också andra krönikor som behandlar längre 
tidsperioder ofta på äldre primärkällor. Men vet man ingenting om 
dessa, måste man vara mycket försiktig med sina slutsatser. 

 

 

Första- och andrahandskällor 
 

En förstahandskälla brukar definieras så, att det är en källa som nertecknats av en 

person som själv upplevt händelsen eller skeendet. En andrahandskälla är däremot 

skriven av någon som bara i andra hand, t.ex. genom en annan person, hört berättas 

om händelsen. Rent principiellt måste en förstahandskälla tillmätas större värde än en 

andrahanskälla. 

 
 
Exempel: 
Peder Swart skildrar i sin krönika Västerås riksdag år 1527. Bl.a. ger 
han en livfull skildring av kungens agerande. Denna skildring är 
historiskt sett mera värdefull om man vet att författaren själv deltog 
vid riksdagen än om han bara i andra hand fick höra hur den avlöpte. 
Man måste också ha klart för sig skildringens tendens (se nedan): i 
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det aktuella fallet står författaren på kungens sida gentemot den 
kyrkliga oppositionen med biskop Hans Brask i spetsen. 

 

 

Källans tendens 
 

Tendenskritiken är en mycket viktig del av källkritiken. De berättande källorna utgår 

alltid från en bestämd utgångspunkt och bestämda målsättningar. De är också skrivna 

av personer med sina speciella värderingar — detta går aldrig att komma ifrån, men 

man måste undvika att dra felaktiga slutsatser utifrån de värderingar som källan ger 

uttryck för.  

Ofta är berättande källor kraftigt tendentiösa och värdeladdade. Innan man 

vågar använda sig av en sådan källa, måste man försöka reda ut frågan om tendensen 

och anpassa sina resultat därefter. 

 

Exempel: 
Tidigare har nämnts Peder Swarts krönika om Gustaf Vasa. Här får 
bl.a. Hans Brask del av författarens (och kungens) missnöje. I slutet 
av år 1527 skulle Brask under en förment visitation på Gotland ha 
stulit alla kyrkornas dyrbarheter och fört med sig bort från Sverige, 
enligt Swart. När man vet att krönikan är skeptisk mot Brask, finns 
det anledning att ifrågasätta uppgiften. Man kan också ge händelsen 
en annan tolkning (om den nu ägt rum): Brask kan av lojalitet mot 
påvekyrkan fört bort silver och andra dyrbarheter för att det inte 
skulle falla i kungens händer — Gustaf Vasa var nämligen själv ute 
efter kyrkornas värdeföremål. Från kungens håll måste detta givetvis 
ha uppfattats som en stöld, även om vi inte vet vad Brask gjorde med 
de föremål som han eventuellt förde bort. 

 

 

I den historiska och inte minst kyrkohistoriska forskningen stöter vi gång på gång på 

problemen med de tendentiösa källorna. Att dessa inte går att använda som underlag 

för värdering av en persons insats eller ett orsakssamanhang måste vara självklart 

(enkla exempel: Vilken skillnad i bedömningen av Nils Dacke och hans uppror finns 

mellan kretsen kring kungen och Dacke själv? Hur uppfattades Sveriges deltagande i 

30-åriga kriget utifrån svensk respektive katolsk utgångspunkt?). 

Ett mycket svårt kapitel gäller sådan tendens, som tar sig uttryck i ett ensidigt 

val av uppgifter ― sådant kan vara mycket svårt att konstatera. 
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Exempel: 
Antag att någon motståndare till Gustaf Vasa ville framställa 
reformationen så, att kungen uteslutande ville åt kyrkornas 
rikedomar och saknade varje spår av religiöst intresse. Han skulle då 
kunnat ha skrivit en krönika, där kungens insatser bara ses i 
ekonomiska kategorier. Fanns det då inga andra källor, skulle 
eftervärlden vara hänvisad åt uppfattningen, att reformationen i 
Sverige genomfördes bara av ekonomiska skäl — fastän kungen 
kanske i själva verket hade en starkt reformatoriskt påverkad religiös 
grundsyn. På detta sätt har man under historiens gång försökt 
påverka samtidens och eftervärldens uppfattning om ett skeende i 
positiv eller negativ riktning, genom att bara ta med sådana uppgifter 
som ligger i linje med författarens eller redaktörens tendens, och 
utelämna de andra. 

 

Om en tendens kan spåras i en källa, kan man inte på grundval av just denna källa 

rekonstruera det verkliga historiska förloppet. Om samma uppgift också förekommer 

i en källa med motsatt tendens, kan man däremot som regel utgå ifrån att den 

verkligen inträffat. Mot detta kan givetvis helt andra omständigheter anföras, t.ex. att 

det gått för lång tid mellan händelsen som skildras och källans tillkomst, eller att 

källorna till det yttre 

är beroende av varandras framställningar, även om de har motsatt tendens. 

Har man bara en enda källa som är tendentiös kan man alltså inte använda den 

som grundval för en rekonstruktion av skeendet. Däremot kanske man kan utnyttja 

uppgifter i denna källa som inte är beroende av dess tendens och som man därför kan 

ge större eller mindre grad av trovärdighet, beroende på källsituationen i stort. 

 

Exempel: 
Peder Swart var mycket negativ mot Peder Sunnanväder för dennes 
uppror mot Gustaf Vasa. Tendensen är mycket tydlig, och vi kan 
därför inte lägga Swarts värderingar och iakttagelser till grund för en 
rekonstruktion av skeendet och orsakssammanhangen. Men när 
Swart berättar, att herr Peder avrättades på eftermiddagen den 18 
februari 1527 är detta en uppgift som inte har med tendensen att göra 
utan bara är en faktaberättelse som kan godtas om inte andra 
källkritiska kriterier, t.ex. tidsaspekten, talar mot uppgiftens 
trovärdighet. 

 

 

Överensstämmelsen med andra källor 
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Tidigare har vi talat om primära och sekundära källor. Med hjälp av språkliga och 

innehållsmässiga kriterier kan man upptäcka om en källa är beroende av någon 

annan. Man kan finna gemensamt stoff, verbala likheter, gemensamma fel och 

upprepningar av termer och schabloner. 

På detta sätt kan man se om två källor är beroende av varandra eller kanske går 

tillbaka på en eller flera gemensamma förlagor. Det är viktigt att ha klart för sig att 

liknande uppgifter i källor som är beroende av varandra eller av en gemensam 

förlaga aldrig kan bekräfta varandra. Finner man två belägg för ett påstående i källor 

som är beroende av varandra, är det alltså i själva verket frågan om ett enda belägg. 

Om två källor som är oberoende av varandra innehåller samma uppgifter är det 

däremot frågan om ytterligare ett belägg och detta ökar graden av trovärdighet. 

 

Exempel: 
I en berättande källa, Adam av Bremen, och i två lämningar (s.k. 
diplom från år 1133 respektive 1158) talas om Hälsingland som ett 
biskopsdöme. Detta innebär att det skulle finnas tre tidiga belägg för 
ett sådant biskopsdöme och tanken på ett sådant skulle då ha en hög 
grad av sannolikhet. Men det är tänkbart att alla källorna är beroende 
av varandra och inte kan bekräfta varandra. I så fall sjunker ju 
trovärdigheten till ett enda belägg och endast den äldsta källan, 
Adam, har något källkritiskt värde i detta sammanhang. 
Överhuvudtaget är det vanligt att skrivelser av medeltida och även 
senare ursprung ofta påverkat inte bara varandras utformning utan 
även innehåll. 

 

 
 
URVALET AV KÄLLOR OCH KÄLLUPPGIFTER 
 

Medan källforskaren som arbetar med äldre tider ofta har svårt att över huvud taget 

hitta användbart källmaterial, är problemet det motsatta för den som arbetar med 

undersökningar från senare tid. Här är källmaterialet ofta så rikligt, att det kan vara 

svårt att göra de avgränsningar och det urval, som är nödvändigt. 

Den ledande principen vid ett sådant urval måste vara att man i första hand 

arbetar med det källmaterial, som varit grundläggande eller viktigt för den fortsatta 

utvecklingen eller på olika sätt normerande. Gäller det t.ex. en tidningsdiskussion, 

använder man i första hand det material där de viktigare argumenten för första 
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gången förs fram eller sådana källor, som visat sig bli tongivande för den fortsatta 

diskussionen. 

 
 

Exempel: 
Vill man undersöka införandet av kvinnliga präster i Sverige, är det 
nödvändigt att kraftigt gallra i materialet, eftersom vissa tider snart 
sagt varje tidning i landet hade ledare eller insändare i denna fråga. 
När det gäller debatten får man utnyttja de diskussionsinlägg och 
debattartiklar som kom från de mera tongivande företrädarna för de 
olika uppfattningarna, samt sådana artiklar där nya eller för debatten 
väsentliga argument fördes fram. Den stora massan av insändare och 
inlägg, som i stort bara, upprepar samma argument för eller emot kan 
saklöst sorteras bort eftersom de saknar egenvärde och inte heller 
kom att få någon betydelse för den fortsatta utvecklingen eller 
diskussionen. 

 

 

Motsvarande gäller också andra typer av källor, som huvudsakligen hör hemma 

under de senaste århundradena, t.ex. protokoll från riksdagar eller kyrkomöten. Man 

kan inte återge exempelvis en lång kyrkodebatt om kvinnliga präster i sin helhet, 

utan får ur protokollet plocka fram de viktigaste inläggen eller argumenten på 

motsvarande sätt som i det ovanstående exemplet. 

Frågan om urval ur ett rikligt källmaterial är alltså liktydig med en prioritering 

av vissa källor och ett urskiljande av det viktigaste materialet från det mindre 

väsentliga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
DEN SAMMANFATTANDE VÄRDERINGEN  
 

Källfrågan är alltså ett svårt men viktigt kapitel inom den historiska vetenskapen. 

Inom varje historisk och kyrkohistorisk framställning måste man noga analysera 

frågan om källmaterialets värde med hjälp av den historiska metod och källkritiska 

granskning, som kan eliminera eller minska risken för felaktiga slutsatser. 
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Efter att ha underkastat källorna en sådan analys måste man också formulera 

sina resultat efter den grad av sannolikhet som källsituationen medger. Det händer att 

man i historisk litteratur möter sådana framställningar, där författaren till en början 

ifrågasätter källornas trovärdighet men sedan undan för undan glömmer sina 

betänkigheter och till slut redovisar sina slutsatser i så säkra ordalag som om 

källmaterialet hade varit helt problemfritt. Risken är alltså stor att man drar för säkra 

slutsatser på grundval av ett alltför svagt och bräckligt källmaterial. 

När resultaten av en historisk undersökning redovisas, oavsett om det gäller en 

C-uppsats, D-uppsats eller en doktorsavhandling, måste formuleringarna vara 

relevanta i förhållande till källsituationen. Beroende på källunderlaget och källornas 

relevans till frågeställningen ska man därför använda sig av graderande 

formuleringar för att klargöra graden av sannolikhet. Sådana formuleringar kan i 

vetenskapliga sammanhang vara  

 

 »med säkerhet» 
 »med stor sannolikhet» 
 »troligen» 
 »möjligen» 

  eller 
 »hypotetiskt» 

 
 

beroende på källäget. Det är betydligt bättre att använda en relevant formulering, 

t.ex. »möjligen» eller bara »hypotetiskt» om källsituationen är osäker än att komma 

med säkra påståenden, som kanske lätt kan vederläggas. Det är ett viktigt 

undersökningsresultat också att fastställa hur mycket man verkligen kan veta i en 

speciell fråga mot bakgrund av källsituationen eller att kanske formulera en 

arbetshypotes, även om den inte låter sig bevisas. Men detta måste hela tiden göras 

på ett sådant sätt att resultatet och formuleringarna återspeglar det faktiska källäget. 


