1

ARBEJDSPAPIRER TIL HISTORISK METODE
2. hefte
2. gennemsete ugave 1977
Let revideret skanning til hjemmesiden 2011
Karsten Thorborg

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR 2. HEFTE
INDLEDNING
I
TRADITIONSHISTORISKE ANMÆRKNINGER
II
SPØRGEPROBLEMATIKKEN
III
BEGRUNDELSESPROBLEMATIKKEN
IV
FORTOLKNINGSPROBLEMATIKKEN

Et APPENDIKS med nedenstående metodeopgaver til eksamen på Historisk Institut er ikke
medtaget her:
1. Den københavnske trykkefrihedsadresse 1835
2. Konspirationen mod Struense
3. Christian VIII's forfatningsplaner 1848
4. Hørups afgang fra Morgenbladet i 1883
5. Scheel Plessen og Lehmann marts 1848

INDLEDNING
2. hefte af "Arbejdspapirerne" indeholder bortset fra nogle indledende traditionshistoriske
anmærkninger og nogle få sider om henholdsvis spørge- og begrundelsesforhold et forsøg på at
tematisere nogle centrale problemer indenfor fortolkningsproblematikken. I det væsentlige betegner
heftet således blot et supplement til l. heftes tematisering af kildekritikken. Jeg havde oprindelig
håbet at kunne komme mere ind på forskningsprocessen i dens helhed og ville have baseret en
sådan undervisning på Lonergans inddeling af den historiske forskning i fire distinkte, men
indbyrdes afhængige delopgaver: research, interpretation, history og dialectic. Men tiden tillod det
ikke. Resultatet er blevet, at de to hefter tilsammen kun omfatter det felt, som normalt betegnes som
kildekritikken. Det er altså en meget begrænset del af den historiske forskningsproces, vi har kunnet
nå at tematisere i dette kursus.
Bortset fra de traditionshistoriske anmærkninger er de foreliggende blade næsten identiske med
dem, jeg gennem semestret har uddelt til studenterne. Det skyldes ikke, at de ikke kunne trænge til
at blive bearbejdede, men alene at jeg ikke har kunnet afse tid til at foretage en sådan fornyet
gennemarbejdelse. Sidst i heftet har jeg optrykt de fem eksamensopgaver, som Johny Leisner, Hans
Vammen og jeg har udarbejdet. De er efter min mening velegnede som øvelsesmateriale i
forbindelse med undervisningen. (Men de er altså ikke medtaget her i denne skannede udgave).
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I tidens løb har jeg modtaget kritik fra mange kanter. En del indvendinger har jeg kunnet tage
hensyn til under arbejdet, men andre vil jeg benytte lejligheden til at imødegå her ved at indsætte de
svar, jeg gav i en diskussion med studenterne.
l. indvending: jeg bruger for mange fremmedord, og det er derfor svært at forstå, hvad jeg mener.
Ved en eventuel revision af arbejdspapirerne vil jeg overveje, om jeg har brugt overflødige
fremmedord, men jeg er ikke enig i, at fremmedord kan undværes i en teoretisk undersøgelse som
denne, hvor kravet til præcision er afgørende. De mere dagligdags ord har et vagt og flertydigt
betydningsområde, men jeg har behov for at udtrykke og formidle en mere differentieret forståelse.
En atomfysiker ville næppe blive kritiseret for at være ufolkelig, fordi hans undervisning af fysikere
normalt kun kan forstås af disse. Det ligger i sagens natur, at man må erhverve sig en specialiseret
viden, hvis man vil forstå atomfysik. Det må man også, hvis man vil forstå kanonisk ret - der skal
man helst også kunne latin. Når jeg f.eks. skelner mellem "intelligent" og ”rationel" forståelse eller
mellem "tematisering" cg "performance" er det for at udtrykke nogle distinktioner, som ikke ligger i
dagligsproget, men som er centrale i kurset. Det er først og fremmest disse distinktioner, som er
svære at forstå, ikke fremmedordene. Brugen af disse kan tværtimod gøre meningen klarere, og den
forebygger - håber jeg - at læseren kan tro, at jeg bruger ordene i deres dagligdags brede betydning.
Hvis jeg f.eks. brugte ordet "behandle" i stedet for ”tematisere", er det ikke sikkert, at man ville
forstå, at jeg skelner mellem at behandle f.eks. Herodots historiesyn og at behandle de
erkendelsesaktiviteter, som konstituerer denne behandling. Der er en kvalitativ forskel på at besvare
spørgsmål af typen: Hvad var Herodots historiesyn? Og spørgsmål af typen: Hvordan er jeg nået til
erkendelse af Herodots historiesyn? Man kan så overveje, om det er umagen værd at søge at besvare
den sidste type spørgsmål, men man må ikke forvente, at et horisontskifte fra en naivrealistisk
afbildningsteori om den historiske erkendelse til en kritisk spørgsmål-svarteori kan foretages uden
alvorligt arbejde. Og selvom et sådant horisontskifte kan foretages ved i praksis blot at lære at
stille spørgsmål om den historiske virkelighed og at begrunde svarene, tror jeg, at det virker
stabiliserende på og vejledende for denne praksis, når man også kan tematisere den.
2. indvending: Undervisningen er for abstrakt, den kan ikke anvendes i praksis.
Lad mig straks fastslå, at jeg ikke har hævdet at gøre andet end at tematisere den historiske praksis,
og at man udmærket kan være en kvalificeret historiker uden at have gjort dette. Tyngdepunktet i
metodeundervisningen bør til enhver tid være de praktiske øvelser, tematiseringen heraf er
sekundær - både i betydning for uddannelsen og logisk. For man kan ikke tematisere uden at have
noget at tematisere, dv s. en praksis. Men jeg mener, at en mere korrekt tematisering af den
historiske praksis kan 1) vejlede denne praksis, 2) kan modvirke forkerte tematiseringers
blokeringer og 3) kan danne grundlag for en integration af forskellige forskningstraditioner, projekter og -discipliner indenfor en mere omfattende helhed og dermed modvirke følgerne af den
vidtstrakte specialisering i nutidens forskning.
3. indvending: Mine eksempler er for elementære. De tjener ikke som vejledning for arbejdet med
de mere komplekse problemer, som historikere arbejder med.
Nu er der tale om et introducerende kursus på første del, og det består af to dele: en dobbelttime
med praktiske øvelser og en enkelttime, hvor jeg har søgt at tematisere erfaringerne herfra. Den
mere vidtgående eksemplificering er altså ikke min opgave, og egentlige historiske
problemstillinger så som årsagerne til den franske revolution hører slet ikke hjemme her, men i
områdestudierne. Det ville stille alt for store krav til de vidensmæssige forudsætninger, hvis
sådanne spørgsmål skulle behandles i dette kursus. (Det er ikke mindst dette forhold, der ligger til
grund for den ændring af metodekurset, som er vedtaget af studienævnet i sommeren 1975).
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Alligevel ville kritikken selvfølgelig være berettiget, hvis det var rigtigt, at det, jeg tematiserer, er
irrelevant for den videregående historiske forskning. Men det mener jeg afgjort ikke er tilfældet.
Tværtimod mener jeg, at de operationer, som vor tematisering søger at blotlægge er basale for al
historisk forskning - og for den sags skyld for den menneskelige erkendelse i det hele taget. Man
kan tænke sig et metodekursus som dette tilrettelagt efter to modeller: enten som et katalog over
interessante emner: opinionsforskning, diplomatisk analyse, kvantitative metoder osv. eller som en
kernemodel, hvor man søger at identificere de grundlæggende aktiviteter, som konstituerer alle
disse forskningsgrene. Man må krybe før man kan gå, og før man har identificeret aktiviteterne i
små og forholdsvis let gennemskuelige eksempler, kan man næppe gøre det ved de mere komplekse
opgaveløsninger.
4. indvending: Jeg omgås letsindigt med ord som "korrekt”, "sandhed", "objektivitet" o.l.
En del af dette kursus går ud på at undersøge, hvad man meningsfuldt kan mene om disse ords
betydning. Man kan f.eks. ikke modsigelsesfrit hævde, at sandhed principielt er uopnåelig, fordi
man i og med at man hævder dette performativt forudsætter, at dette er et sandt udsagn.
(Performativ modsigelse). Jeg har i kurset argumenteret for, at "objektivitet" og "subjektbetinget"
ikke er polære begreber, men at opnået objektivitet er betinget af erkendelsesaktiviteter hos det
erkendende subjekt. Den er resultatet af en række erkendelsesaktiviteter, og vi har forsøgt at
afdække disse. Jeg har ikke hævdet, at min eller andres forståelse af årsagerne til den franske
revolution er sten- og nagelfast, men blot at den franske revolution havde årsager, og at hvis vi vil
erkende dem, må vi opfylde en række nødvendige forudsætninger, hvis art jeg på et alment plan har
søg at specificere. En række spørgsmål af betydning for den franske revolution kan siges at være
besvaret fyldestgørende, fordi bevismaterialet er bedømt at være tilstrækkeligt, f.eks. at Ludvig l6.
blev henrettet på en bestemt dag. En benægtelse heraf må begrundes med relevante data for at have
nogen som helst vægt. Og dette gælder også svar på mere komplicerede, spørgsmål. Da jeg kun har
forsøgt at identificere sandhedskriterierne på et helt alment plan, må vi bedømme, om de i konkrete
tilfælde har været opfyldt, og kritik må gå ud på at påvise, at bestemte data ikke er inddraget, eller
bestemte relevante spørgsmål ikke stillet eller besvaret korrekt. Hvad jeg har sagt er ikke andet, end
hvad enhver historiker performativt forudsætter, når han eller hun overvejer sine konklusioners
holdbarhed eller tager stilling til andre historikeres teorier.
Til slut ønsker jeg at takke Bernard Eric Jensen og Hans Vammen for inspirerende og konstruktiv
kritik og Grethe Christensen og Jytte Skytte for deres omhyggelige arbejde med renskrivningen af
dette og det foregående hefte.
Februar 1976/ marts 1977 (2011)
Karsten Thorborg

TRADITIONSHISTORISKE ANMÆKNINGER
Under behandlingen af Erslevs tematisering af den historiske forskningsproces i afsnit Ia & b søgte
jeg at vise:
l. at Erslev kritiserede og overskred den kildepositivistiske opfattelse af den historiske
forskningsproces, dvs. den opfattelse, hvor kildekritik identificeres med beretningskritik (=
troværdighedskritik),
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2. at han mente, at der er en principiel forskel mellem den metode, historikeren etablerer
kendsgerninger på, og den måde han/hun danner sin helhedsopfattelse på, dvs. mellem den
historiske teknik på den ene side og den historiske metode og teori på den anden side
(kendsgerningspositivisme),
3. at han grundlæggende anså historikerens konstruktive funktion i forskningsprocessen som en
fejlkilde, der så vidt muligt skulle reduceres til direkte observation og logiske operationer på
grundlag heraf (empirisme),
4. at han opfattede den historiske teknik som en (mangelfuld) erstatning for sådan direkte
iagttagelse af fortidslivet. Den skulle etablere de kendsgerninger på grundlag af hvilke historikeren
kan "forestille" sig dette, og derved give ham et fundament på linje med andre humane
videnskabers,
5. at han trods sit subjektfornægtende videnskabsideal måtte erkende, at det forudsatte
"Menneskeforstaaelse og Verdenskundskab" at forstå fortiden, ligesom han med sit funktionelle
kildebegreb reelt implicerede, at al historisk erkendelse fremkommer som svar på historikerens
spørgsmål og følgelig afhænger af hans eller hendes problembevidsthed,
6. men at han ikke gjorde sig denne implikation klar, og at hans - i forhold til hans ældre bog
"Grundsætninger for historisk Kildekritik", 1892 - nye indsigter derfor kom til at stå som
fremmeelementer i bogen. De kan kun integreres i et subjektudviklende videnskabssyn.
Den overordnede problemstilling for Erslev, da han skrev "Historisk Teknik", var at sammenligne
historie som videnskab med andre humane videnskaber og at undersøge, hvordan og i hvilken grad
historikeren kan nærme sig disses mere gunstige iagttagelsesvilkår. Da historikeren ikke direkte kan
iagttage den historiske virkelighed, må han ifølge Erslev prøve at forestille sig den på grundlag af
levn fra denne og samtidiges beretninger om deres iagttagelser. Men hertil kræves en særlig teknik,
og det er denne, Erslev har villet formulere principperne for i sin lærebog. Han indrømmede, at det
er en opgave, som kan stille store krav til historikeren, og at kildernes sparsomhed og kvalitet ofte
stiller ham svagt i sammenligning med den direkte iagttagers, men dels er det nu en gang det
særlige vilkår for den historiske erkendelse, og dels mente han, at det er muligt at etablere er række
kendsgerninger om den historiske virkelighed, og at historikeren på grundlag heraf kan danne sig en
nogenlunde sikker forestilling om mange situationer og handlinger i fortiden. Erslev betegnede
disse som ”enkeltiagttagelser”, og han opfattede dem som det relativt sikre grundlag for den
egentlige videnskabelige behandling af fortiden.
Som andre empiriske videnskaber havde deres umiddelbare iagttagelser, havde historien sine
middelbare iagttagelser, og der fandtes derfor intet specifikt historisk metodeproblem. I sin artikel
om historie i ”Salmonsens Konversationslexikon” fra 1921 skrev han således:
"Medens Kildekritikken er ejendommelig for H., netop fordi H.s Ejendommelighed er, at den sysler med det
forbigangne, er der næppe under Historikerens videre Arbejde nogen Metode, der er særegen for ham. Hvad
han kan udlæse af de enkelte Fakta, gør han ved en mere eller mindre stringent Benyttelse af de Metoder,
som hersker i de Videnskaber, der behandler samme Genstande i Nutiden som han i Fortiden."

Herved havde Erslev opnået at isolere det specifikt historiske til den tekniske fase og at fritage sig
selv som historiker for at skulle formulere en egentlig historisk metodelære. At dette sidste har voldt
ham alvorlige problemer, fremgår af hans afhandling "Historieskrivning. Grundlinier til nogle
Kapitler af Historiens Theori", der udkom l911 kort efter "Historisk Teknik". Under indflydelse af

5

den tyske nykantianske filosof Heinrich Rickert skelnede han ganske vist her mellem anskuelse og
erkendelse:
"Historieskrivningen stræber at male Fortiden levende og anskueligt; men at afbilde Virkeligheden er ikke
Videnskab (Rickert) og Historievidenskabens Maal er heller ikke at skildre, men at forstaa." (Kr. Erslev:
Historiske Afhandlinger bd. II, 1937 s. 259).

Men når han skulle bestemme denne videnskabelige forståelse nærmere, var det alligevel tyske og
franske positivisters afbildningsteori om den historiske erkendelse, han forudsatte og nølende
tilsluttede sig. Dvs. en mosaikteori, hvor "virkeligheden" forstås som indbegrebet af
kendsgerninger, og virkelighedserkendelse følgelig består i at ordne disse, så de dækker.
"Tag et ganske simpelt Eksempel: Opgaven er at fremstille en Forhandling i en Rigsdag. Hvor let synes ikke
denne Opgave! Her er jo kun tale om ved Ord at gengive Ord, ikke om det saa meget vanskeligere: ved Ord
at fremstille en Handling. Vi har hver eneste Tale gengivet med stenografisk Nøjagtighed, og hvis
Historikeren var helt bundet til Virkeligheden, maatte han ve1 simpelthen afskrive Rigsdagstidende. Ingen vil
dog være i Tvivl om, at det ikke er Historieskriverens Vej, og hvorfor ikke? Fordi denne Tale, som fylder
Sider i det stenografiske Referat, er holdt af en ganske ubetydelig Politiker, som har talt for tomme Bænke,
medens en anden Taler, der kun har sagt meget faa Ord, er blevet hørt med anspændt Opmærksomhed, fordi
enhver vidste, at her talte den store Fører, her lød Ord, der vilde have vidtrækkende Følger. Saa maa
Historieskriveren drage den sidste Taler frem, maa skyde den anden i Baggrunden eller helt ud; kun derved
kan han faa Læseren til at forstaa, hvad det hele har betydet. Se dette kan man nu betegne med smukke Ord;
det er at faa Forhandlingens Kerne frem, det er at naa ind til den dybere Virkelighed; men den simple
Sandhed er dog, at Historikeren ikke gengiver Forhandlingen, som den er foregaaet, ikke lader sig binde af
Virkeligheden." (Op. cit. 240f. mine understregninger).

Erslev erkendte, at historieskriveren nødvendigvis må "samle og gruppere", men herved samles
brikkerne, dvs. de etablerede kendsgerninger, på en subjektiv måde af historikeren: Han fjerner sig
fra virkeligheden, hævdede Erslev, og det må historievidenskaben ifølge sit begreb ikke. Det er på
denne baggrund intet under, at han følte trang til at bryde en lanse for historieskrivningens frihed,
for reelt var det historikerens frihed til at stille og besvare spørgsmål, han forsvarede overfor en
subjektfornægtende videnskabsopfattelse, der bandt ham til en kronologisk ordning af de etablerede
kendsgerninger.
Det var således Erslevs videnskabsopfattelse, der gjorde, at han ikke turde eller kunne tage
konsekvensen af sine på praktiske erfaringer baserede nye indsigter. Hvis den historiske teknik er
subjekt- og historiskbetinget, måtte allerede fagets fundament synes usikkert, fordi "betinget" for
ham var ensbetydende med "relativ" eller "ikke-almengyldig". Det problem søgte han at overvinde
ved at isolere det til kildekritikken og ved at betone dennes rent tekniske karakter som følge af
historikerens særlige iagttagelsesvilkår. På det efterfølgende metodiske trin søgte han at løse
problemet ved at skelne mellem den videnskabelige historiske forskning på den ene side og
historieskrivningen på den anden side som væsensforskellige aktiviteter. Det var ingen lykkelig
udvej, men det viser hans dilemma. Få år efter gik han af som professor og blev rigsarkivar.
Muligvis en følge af dette.
For Erslevs elever, der med begejstring havde tilegnet sig, "Grundsætningerne" fra 1892, var
"Historisk Teknik" en skuffelse. Knud Fabricius fortæller, hvordan han og hans studiekammerater i
1890erne gennem Erslevs undervisning havde følt "et nyt Virkefelt, og en ny Verden aabne sig for
dem." (Fortid og Nutid. 1938 s. 147). Måske kan denne følelse til dels forklares ved, at de gamles
uhåndterlige dannelseskrav hos Erslev erstattedes af praktiske anvisninger på, hvordan historisk
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forskning skulle udføres. Med hans teoretiske autoritet som garant fik de studerende mål og midler,
og i bevidsthed om at repræsentere en ny tid oplevede de, at det var dem beskåret at skulle
gennemføre videnskabelig funderet viden om fortiden. Fabricius har i en afhandling om
"Gennembruddet i dansk Historieforskning" karakteriseret den nye bevægelses videnskabssyn ved
"Interessen for Udgiverarbejder og for dybtgaaende Specialundersøgelser, --- opbygget af hidtil
ukendt Arkivstof og baseret paa Kildekritikkens Principper." Videre nævner han bevægelsens
"Ængstelse for Hypoteser - og endnu mere - for Syntheser". (H.T. l0. V s. 406f).
Udgiverarbejder - specialundersøgelser - ængstelse for hypoteser og synteser. Her møder vi den
uforfalskede tro på, at historikeren forudsætningsløst kan tømme "kilderne" for kendsgerninger, at
den historiske viden er indbegrebet af disse, og at midlet til at nå den er kildekritikken.
I "Historisk Teknik" gjorde Erslev delvis op med denne kildepositivistiske opfattelse. Han
understregede den historiske tekniks begrænsede opgave indenfor forskningsprocessen som helhed,
og han introducerede en række indsigter, som i deres konsekvens gjorde den historiske erkendelse
betinget af historikerens forudforståelse. - For så vidt var det et nyt dannelseskrav han hermed
stillede som betingelse for historisk erkendelse. Men disse indsigter forblev partielle hos Erslev,
idet hans overordnede videnskabsopfattelse ikke tillod, at han drog de videre konsekvenser af dem.
Og hans elever oplevede dem som fremmedlegemer i bogen. For dem var der ingen tvivl: det var
"Grundsætningernes" Erslev, der var den rigtige. Arup og Fabricius, som ellers ikke var særlig
enige, kappedes om at afvise den funktionelle definition af levnings- og beretningsslutninger. (Se
Arups nekrolog over Erslev i Universitetets Festskrift nov. 1930 s. 163 og Fabricius i Fortid og
Nutid 1937 s. 515f).
I 1916 afløste Erik Arup Erslev som metodelærer ved universitetet. Han opfattede sig selv som
Erslevs elev og arvtager, men han var i udpræget grad en praktisk orienteret historiker uden Erslevs
teoretiske interesse og dannelse. Det var mindre gennem læsning end ved praktisk deltagelse i sin
tids politiske debat og ved personlig omgang med radikale politikere og erhvervsfolk, at han
udviklede sin opfattelse af faget og dets samfundsmæssige betydning. Som grundlag for sin
undervisning benyttede han fortsat Erslevs udgave af historiske kildesteder, og hans metodiske
overvejelser må søges spredt i hans produktion, ikke mindst i hans mange kritiske anmeldelser og
polemikker,
Det var et hovedmål for Arup at afmytologisere den historiske erkendelse ved at frigøre den fra
traditionen og give den et videnskabeligt grundlag, og til dette skulle kildekritikken tjene. Men han
gik videre. I sin nekrolog over Erslev kritiserede han denne for at have været traditionsbunden i sin
almindelige historiske opfattelse.
"Saa langt den kritiske undersøgelse bar ham frem, kunde han naa nye resultater, --- men naar han skulle
behandle større tidsrum og videre emner, gjorde hans fantasiløshed sig gældende." (s. 172 ).

Vi møder her Arups robuste løsning af Erslevs dilemma: I overensstemmelse med sit overordnede
videnskabssyn havde Erslev ikke kunnet begrunde sin helhedsopfattelse af større tidsrum og videre
emner videnskabeligt, men havde måttet henvise sådanne helhedsopfattelser til historieskrivningen,
men her så Arup intet problem. Han tilsluttede sig Erslevs videnskabssyn - og bebrejdede ham hans
fantasiløshed på synteseplanet. Og Erslevs nye indsigter i "Historisk Teknik” afviste han resolut:
"Forskningens første opgave er at samle de rigtige kendsgerninger og udskille alle de urigtige, saa at
sammenstille de rigtige kendsgerninger i betragtningsomraader, det vil sige videnskaber, saa at afveje disses
betydning indbyrdes." ("Historie ved Kbhvns. Universitet 1537--1937", Scandia 1938 s. l2).
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Man genkender Erslevs "teknik", "metode" og "teori" bag denne formulering. At udskille de rigtige
kendsgerninger var kildekritikkens opgave, og her kunne Erslevs materielle distinktion fra
"Grundsætninger" bruges: Levningerne var de objektive kilder, beretningerne de subjektive. Det
gjaldt om i videst mulig udstrækning om at bygge den historiske fremstilling på levninger, navnlig
dokumenter.
”Endnu helt op til vor tid har man ikke forstaaet, at levningen, lige fra Peterskirken selv til den falske veksel,
er en saa langt sikrere kilde ti1 viden om fortiden, end en beretning om Peterskirkens bygningshistorie eller
vekselfalsknerens beretning om hans særlige tilfælde."(Anf. arb. s. 11).

Men selv om han i denne meget slagkraftige formulering overså, at også beretningerne om
henholdsvis Peterskirkens bygningshistorie og vekselfalsknerens særlige tilfælde kan udnyttes som
grundlag for levningsudnyttelse, var hans grundlæggende erfaring i overensstemmelse med
moderne historieforskning: At historikeren så vidt muligt bør undgå at begrunde sine domme om
fortiden ved beretningsudnyttelse. Det spørgsmål, han reelt stillede, var dette: Hvad betyder det for
min problemstilling, at x var tilfældet? Uden ret at kunne tematisere det, befæstede og
videreudviklede han i sin praksis Erslevs brud med kildepositivismen med dens indskrænkede
kritikbegreb.
Når de rigtige kendsgerninger var udskilt, skulle historikeren sammenfatte dem i en "fast udformet
helhedsopfattelse" (Historisk Tidsskrift 7. rk. IV s. 338). Vi møder her kimen til en
konfrontationsteori om den historiske erkendelse: Historikeren skal med udnyttelse af al sin
skabende fantasi, viden og personlige erfaring søge at forklare de for hans problemstilling relevante
kendsgerninger. I et kendt stykke formulerede Arup dette:
Historikeren skal "digte over de Kendsgerninger, der virkelig kan udsondres af kilderne som tilforladelige,
over dem alle, ikke imod dem og ikke udover dem." (H.T. 8. rk. V s. 1907f ).

Arups efterfølger, Aksel E. Christensen, har fortalt, at der i Arups arkiv findes notater fra hans
læsning: De indeholder ingen referater af andre historikeres helhedsopfattelser, han har kun hæftet
sig ved de meddelte kendsgerninger! Forståelsen af disse forbeholdt han sig selv. Men når han
skulle tematisere, hvordan en sådan helhedsopfattelse etableres, kunne han kun henvise til fantasi
og den moderne videnskab. Forudsætningen var fortsat en afbildningsteori, og spørgsmålenes
erkendelseskonstituerende funktion var han ikke klar over. Det var sin personlige oplevelse af
kampen for at opnå en tilfredsstillende helhedsopfattelse af komplicerede forhold, han søgte at
beskrive.
Når Arup afviste Erslevs nye indsigter i ”Historisk Teknik” var det måske bl.a., fordi han
Fornemmede, at de i deres konsekvens truede det absolutte skel mellem kildekritikken og metoden.
At han så stærkt betonede denne uafhængighed, var for at sikre sin autonomi som historiker overfor
traditionen. I stedet for at overtage den overleverede historiske viden, skulle historikeren udsondre
kendsgerninger af kilderne og på grundlag heraf danne sig sin selvstændige og videnskabeligt
funderede helhedsopfattelse.
"Kritisk historisk forskning er ikke bundet til tid eller sted, tro eller politiske anskuelser, nationalitets eller
racefordom. Den er kun lige begyndt at arbejde, og der ligger et kolossalt arbejde for den." (Scandia XI
1938. 11f).

Den centrale indsigt heri var, at historikerens helhedsopfattelse af sit emne er hans egen: vi kan
erkende forhold i verden, som ikke var erkendt i denne selv. Selvom man f.eks. ikke i
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middelalderen kendte begrebet "social struktur", var der alligevel en social struktur i middelalderen,
og det er muligt, at vi kan erkende den. Men det forudsætter, at vi spørger om den, og herved kom
Arup til indirekte at betone den problemstillende historikers autonomi i forhold til sine kilder. For
Arup hang denne indsigt naturligvis sammen med hans stærke forkærlighed for levningsudnyttelsen, der jo er mulighedsbetingelsen for, at historikeren kan overskride sine hjemmelsmænds
selv- og samtidsforståelse. Men når Arup af senere historikere med rette er blevet kritiseret for at
have besiddet ringe modstandskraft overfor egne gode ideer (Poul Nørlund), kan en del af
forklaringen måske søges i det forhold., at han så resolut havde afvist de funktionelle implikationer
af Erslevs nye indsigter i ”Historisk Teknik”. Han indså ikke, at de kendsgerninger, han udvalgte,
naturligvis var bestemte af den problemstilling, han arbejdede med og af hans opfattelse af
forskellige faktorers indbyrdes betydning. M.a.o. at distinktionerne mellem teknik, metode og teori
ikke kunne opfattes som isolerbare og successive trin i forskningsprocessen.
Og da han ikke forstod helhedsopfattelsen som svar på en problemstilling, spurgte han selvfølgelig
heller ikke om, hvor han havde problemstillingen fra. Sig selv som problemstillende bevidsthed
stillede han følgelig ikke spørgsmål ved og overså dermed, at han også selv var et historisk produkt,
at de kendsgerninger, han "udsondrede", var betingede af hans egen forhåndsviden, og at denne selv
var historisk betinget. Man kan ikke uden videre sætte sig ud over den tradition, man selv er et
produkt af. Det fordrer, at man kan dømme om, at betingelserne for ens erkendelses gyldighed er
opfyldt. Måske kan man sige, at Arup i sin kamp for at frigøre sig fra traditionens fordomme kom til
at stå forsvarsløs overfor sine egne.
Skal Erslevs dilemma løses, må det ske ved en dybtgående overvejelse af, hvad vi skal forstå ved
"erkendelse", "virkelighed", "objektivitet" m.v. En sådan kritisk overvejelse foretog Arup ikke.
Tværtimod afviste han de ansatser hos Erslev, der pegede i denne retning udfra en rigtig forståelse
af, at de var uforenelige med det overordnede videnskabsideal, som Erslev ikke havde kunnet
frigøre sig fra, og som Arup helhjertet tilsluttede sig. Men heldigvis, kan man sige, var han udfra
dette udgangspunkt mindre konsekvent end Erslev, idet han ikke indså, at hans krav om en fast
formet helhedsopfattelse af problemer i fortiden var uforeneligt med hans videnskabssyn. Det krav
var ligeså vel som Erslevs nye indsigter baseret på personlige erfaringer som praktisk historiker, og
de var så påtrængende, at en forkert videnskabsopfattelse ikke formåede at undertrykke dem. Det er
især ved dette krav, at Arup har bidraget til den skandinaviske metodetradition, ligesom han
stabiliserede og skærpede Erslevs brud med kildepositivismen ved sin stærke betoning af
levningsudnyttelsens betydning.
Arup videreførte den rent praktisk orienterede metodeundervisning, som Erslev på grundlag af
udstrakt teoretisk læsning introducerede i 1880erne, men han gjorde uden Erslevs teoretiske
baggrund og uden på noget tidspunkt, synes det, at anfægte præmisserne herfor. Han lærte de
studerende en teknik og krævede, at de skulle bruge deres fantasi og viden ved dannelsen af en
helhedsopfattelse. I den følgende generation blev denne praktiske linje forsat af Arups efterfølger,
Aksel E. Christensen, mens Povl Bagge stod ret ene med sin teoretiske interesse. Hermed var
undervisningen i metode, som Aksel E. Christensen m. fl. varetog og historievidenskabens
teoretiske grundlagsproblemer blevet adskilt.
I 1960erne blussede interessen for historisk metode op. Allerede i 1956 udkom Ottar Dahls
disputats "Om årsaks problemer i historisk forskning", og fra 1965 har der årligt været afholdt
nordiske metodekonferencer på skift i de forskellige lande. I det samme tidsrum er artikler om
historiske metodeproblemer blevet almindelige i fagtidsskrifterne, og der udkom en række
håndbøger om emnet - de første i Skandinavien siden Erslev:
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H. P. Clausen: Hvad er historie, 1963; Ottar Dahl: Grunntrekk i historieforskningens metodelære
1964/67; Pentti Renvall: Den moderne historieforskningens principper, 1965; Rolf Torstendahl:
Historia som vetenskap, l966; Sivert Langholm: Historisk rekonstruksjon og begrunnelse, 1967.
Fra metodekonferencerne publiceres de afholdte foredrag med korte diskussionsreferater. Hver
konference har sit særlige tema. Langholm taler ligefrem om en "intellektuel bevægelse blandt
nordiske historikere" (Langholm: "De nordiske fagkonferencer om historisk metodelære i 1960årene". Sv. H. T. 90, 1970 s. 79).
Det er først i 1970erne, at en egentlig kritik har sat ind, dels indenfor retningen selv og dels fra
marxistisk eller hermeneutisk orienterede historikeres side. (Hermeneutik= fortolkningsteori).
Årsagerne til 60ernes voksende interesse for den historiske metode er utvivlsomt komplicerede.
Langholm fremhæver især behovet for mere eksplicitte undervisningsprincipper som følge af
stigende studenterantal og fremvæksten af den moderne samfundsforskning. (Anf. arb. s. 72-75).
Navnlig har den videnskabsteoretiske tradition, som har været dominerende i de angelsaksiske
lande efter krigen haft betydning som inspirationskilde og legitimeringsgrundlag. Det var således
denne videnskabsteoretiske tradition, H. P. Clausen tænkte på, da han på den første nordiske
metodekonference udtalte, "at undervisningen i historisk metodelære må ske indenfor den
referenceramme, en moderne videnskabsteoretisk analyse af historieforskningen stiller til rådighed."
(Cit. hos Langholm anf. arb. s. 73). Den moderne skandinaviske metodedebat, som vi møder den i
1960erne og først i 1970erne, er således ikke alene præget af den erslevske tradition, men også - på
godt og ondt - af en nypositivistisk videnskabsteori. Til det onde hører distinktionen mellem
kognitive og normative kildeelementer, ligesom Erslevs subjektfornægtende videnskabsideal er
blevet videreført og befæstet. (Jf. Ib). På kreditsiden står først og fremmest bestræbelsen på at
tematisere den historiske forskningsproces i dens helhed i en almindelig videnskabsfilosofisk
sammenhæng med brug af eksplicit definerede begreber.
Litteratur:
Kr. Erslev: "Historieskrivning. Grundlinier til nogle kapitler af Historiens Theori”, Kbhvns. Universitets
Festskrift 1911, optrykt i ”Historiske Afhandlinger, bd. II, 1937; Povl Bagge: ”Om historieforskningens
videnskabelige karakter. Nogle bemærkninger i anledning af Kr. Erslevs skrift ”Historieskrivningen””, H.T.
10. rk. V; Knud Fabricius: ”Studiet af Danmarks Historie før og nu”, Fortid og Nutid XII, 1938; samme
”Gennembruddet i dansk Historieforskning og Historieskrivning i 1870'erne og 1880'erneH.T. l0 rk. V 1940;
Erik Arup: Nekrolog over Erslev, Kbhvns. Universitets Festskrift nov. 1930; samme: ”Historie ved Kbhvns.
Universitet 1537-1937", Scandia bd. XI, 1938; Jens Chr. Manniche: "Tysk-kritisk skole og fransk-kritisk
skole. Et bidrag til studiet af historieteoretiske synspunkter i Danmark", H.T. bd. 75:1, 1975; Göran B.
Nilsson: "Om det fortfarende behovet av källkritik", Sv. H. T.1973:2; Søren Mørch m. fl.: "Dansk
historievidenskabs krise", Skrifter fra Inst. for historie og samfundsvidenskab, Odense universitet, 1975/76;
Sivert Langholm: "De nordiske fagkonferencer om historisk metodelære i 1960-årene'', Sv. H. T. 90: 1970;
Göran Fredriksson: "Historia som vetenskap i Sverige: Empirism ock källkriticism", Heften for kritiska
studier, nr. 3-4. 1974; "Linier i dansk historieskrivning i nyere tid (ca. 1890-1950)", Udg. i anledning af
Historisk Samfunds 75 års jubilæum af Den danske historiske forening, 1976.
Afhandlinger, som jeg er blevet opmærksom under arbejdet: Birgitta Oden: "Det moderna historisk-kritiska
genombrottet i Svensk historisk forskning". Scandia 1975:1, samme: "Lauritz Weibull och forskersamhället",
Lund 1975, Hans Kryger Larsen: "Erik Arup", Odense 1976, Kristof K. Kristiansen og Jens Rahbek
Rasmussen: "Brud eller kontinuitet i dansk historievidenskab", Fortid og Nutid 1976.

Langholm:
Som repræsentant for erslevtraditionen i dens nyere form har vi valgt Sivert Langholm med hans
bog "Historisk rekonstruksjon og begrunnelse" fra l967. I indledningen omtaler han
historieskrivningens særegenhed og begrunder i lighed med Erslev, at dens objekt "unndrar seg
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direkte observasjon". (s. 5). Han mener, at "fordi fortiden er forgangen", må historikeren danne
teorier om den, og at det fælles for disse teorier er, "at de ikke kan konfronteres med virkeligheten
selv". Forudsætningen for dette må være, at Langholm tilslutter sig Erslevs mening, at
kildekritikkens opgave er at rekonstruere et tabt iagttagelsesmateriale, og at teoridannelsen består i
at sammenfatte de således rekonstruerede enkeltiagttagelser i en helhedsopfattelse af det valgte
emne. En sådan tolkning af Langholm støttes af hans måde at inddele forskningsprocessen på i l)
valg af problemstilling, 2) kildegranskning og 3) teoridannelse, (s. 108),
hvor kildekritikkens opgave netop er at etablere og begrunde relativt simple beskrivelser, direkte
baserede på kilderne, og teoridannelsen består i sammenfatninger af disse. (s. 60).
"Utsagn bygges på utsagn oppover i rekonstruksjonernes pyramide ved, at ethvert utsagn følger af
andre utsagn logisk. Omvendt prøves de øverste abstraksjoner ut fra det kriterium at de følger
logisk av sammenfatningene på nest øverste trin osv. nedover." (s. 65).
For så vidt kan hans standpunkt betegnes som kendsgerningspositivistisk ligesom Erslevs og Arups:
Historikeren skal først etablere de for emnet relevante kendsgerninger og derefter sammenfatte
disse. Problemstillingen tjener til at afgrænse kildematerialet, bestemme dets udnyttelsesmåde og
brugbarhed med hensyn til at etablere de relevante kendsgerninger. Men fremgangsmåden
beskrives ikke desto mindre som induktiv, dvs. at historikeren bygger sin viden op nede fra, og
begrundelsen af de historiske teorier sker omvendt og symmetrisk ved en empirisk reduktion.
Det er i god overensstemmelse hermed, at generalisationsproblematikken indtager en så central
plads i hans omtale af teoridannelsen. Selve ordet "sammenfatninger" peger også i retning af, at det
er en sådan talmæssig summationsmodel, der ligger til grund for hans tematisering.
Men selvom hans disposition af bogen såvel som hans behandling af både kildekritikken og
teoridannelsen forudsætter en sådan kendsgerningspositivistisk opfattelse, så er hans beskrivelse af,
hvordan historikeren når frem til sine teorier, baseret på en anden videnskabsopfattelse. Inspireret af
den nyere videnskabsteoretiske debat omkring Karl R. Poppers bog: "The Logic of Scientific
Discovery" og under indtryk af den almindelige relativistiske opfattelse, der har vundet udbredelse
efter 2. verdenskrig, gør han op med den opfattelse, at man først slutter fra kilderne og så
sammenfatter resultaterne. I stedet prøver han at forstå forskningsprocessen som en helhed, hvor
både de elementære beskrivelser og sammenfatningerne heraf fremkommer ved, at historikerne
søger at "rekonstruere (= danne teorier om) ”en virkelighet som kan forklare kildene." (s. 17). Og
denne bestræbelse tematiserer han således:"1) søken etter alternative hypoteser og 2) forsøk på å
falsifisere den hypotese en søker å begrunne" (s. 19). Her indføres med ét en hypotetisk-deduktiv
model, hvor historikeren på alle trin i forskningsprocessen skal konfrontere sine ideer, uanset hvor
disse måtte komme fra, med observationer og anden accepteret viden. Det er en model, der
forudsætter et skarpt skel mellem erkendelsens tilblivelse og spørgsmålet om dens gyldighed, men
Langholm nævner intet sted denne distinktion udtrykkeligt, og han synes ikke klart at have erkendt
den. Når han alligevel har overtaget modellens ensidige betoning af begrundelsesproblematikken
som den eneste videnskabeligt relevante, skyldes det snarere, at han er blevet opmærksom på, at der
består en modsætning mellem hans subjektfornægtende videnskabsideal på den ene side og
historikerens frie valg af problemstilling og dennes styring af forskningen på den anden side. Det er
denne modsætning, han mener at kunne opløse ved at kun interessere sig for at ”presentere
kriteriene for den sikre slutning, usikkerhetsmomentene ved forskjellige typer av historiske
slutninger, og den korrekte vitenskapelige holdning til det usikre." (s. 9).
Langholms delvise opbrud fra Erslevs induktive kendsgerningspositivisme og hans forsøg på at
forstå den historiske forskningsproces i lyset af en hypotetisk-deduktiv videnskabsopfattelse er
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karakteristisk for den skandinaviske metodedebats stigende forståelse af problemstillingens
styrende funktion i forskningsprocessen og for, at selv enkle historiske slutninger implicerer en
mangfoldighed af vidensmæssige forudsætninger hos historikeren. For så vidt kan man sige, at der
er en tendens til at betone Erslevs nye indsigter. I den udstrækning spændingen mellem indsigten i
historikerens aktive funktion og det tilgrundliggende subjektfornægtende videnskabsideal er
erkendt, har den været søgt løst ved at indrømme problemstillingernes subjektbetingethed, men
fastholde kravet om svarenes objektivitet forstået et som principiel afledbarhed fra intersubjektivt
kontrollerbare observationer og med henvisning til en særlig videnskabelig holdning overfor den
uundgåelige usikkerhed ved de videnskabelige resultater.
Hos den østrigsk fødte, men engelsk naturaliserede videnskabsteoretiker Karl R. Popper er
spændingen mellem indsigten i erkendelsens subjektbetingethed og kravet om dens almengyldighed
klart erkendt og søgt løst ved en skarp sondring mellem vore teoriers oprindelse (genese) og deres
gyldighed. Langt stærkere end de skandinaviske metodeforfattere betoner han subjektpolen i
forskningsprocessen: Han lægger umådelig vægt på de videnskabelige resultaters udspring i den
menneskelige fantasi. Des mere vidende og kreativ, videnskabsmanden er, desto bedre kan han
opstille sine hypoteser. Men hvordan han finder frem til disse, opfatter Popper som helt
uforudsigeligt. Om videnskabsmanden får dem i drømme eller i laboratoriet, er irrelevant for
spørgsmålet om deres gyldighed, og kun det er videnskabeligt relevant. Det afgørende er ikke
ideernes oprindelse, men kontrolspørgsmålet: Om de kan udsættes for og modstå alvorlige forsøg på
at falsificere dem (tests). De videnskabelige resultater er principielt foreløbige, men i den
udstrækning de har kunnet modstå falsifikationsforsøg, siger han, at de er "corroborerede".
Hos Popper møder vi altså en klar sondring mellem problemstilling, hypotesedannelse og
begrundelsesproblematik. Problemstillingen er bestemt af den enkelte forskers eller
forskningsinstitutions interesse, og hypotesedannelsen implicerer forskerens kreativitet, men begge
er de videnskabelig set irrelevante og har kun interesse for videnskabshistorikeren,
erkendelsespsykologen og forskningspolitikeren. Videnskabsteoretikeren interesserer sig i stedet for
begrundelsesproblematikken, og her fastholder Popper den empiristiske traditions subjektfornægtende videnskabsideal. Erkendelsen konstitueres indenfor et socialt univers (World III) ved
stadig kritisk prøvelse af den overleverede viden og af nye ideer gennem konfrontation med - ikke
afledning (induktion) fra ”data". I konsekvens af denne radikale objektfiksering har han kaldt en af
sine afhandlinger ”Epistemology without a Knowing Subject" - erkendelsesteori uden et erkendende
subjekt! Det betegner reelt erkendelsesteoriens negation og erstatning med et princip - "kriticisme"
kalder han det.
Problemstillingen er hos Popper og Langholm historikerens spørgsmål og hypotesen/teorien hans
svar herpå. Erkendelsens indhold er altså både bestemt af historikerens spørgsmål og af kravet om,
at det skal være i overensstemmelse med de relevante "data" dvs. observationer og anden accepteret
viden. For så vidt har de ret, men når de nærmere skal bestemme problemstillingens styrende
funktion, er den bagvedliggende forestilling alligevel perceptionspsykologisk. Popper har
sammenlignet den historiske problemstilling med et søgelys, der rettes mod "den historiske scene".
(Se f. eks. "The Open Society and its Enemies" bd. II s. 260f.). Og Langholm sammenligner den
med et fotografiapparat:
"Liksom det ikke er muligt å ta noe "objektivt" fotografi av f. eks. en by, er det umulig å gi noen "objektiv"
(både i betydningen "fullstendig" og i betydningen "allmengyldig") fremstilling av noen del av fortiden.
Ethvert historisk arbeid må nøye seg med å søke å skaffe fram den kunnskap om fortiden som tilfredsstiller
forfatters og samtidsmiljøs erkjennelsestrang. At neste generasjon kanske ønsker å vite andre ting, kan vi
ikke gjøre noe ved." (s. 97).
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Begge opererer de altså med historikerens spørgsmål som noget i retning af en synsvinkel (i
bogstavelig forstand). Et objekt kan tage sig forskelligt ud fra forskellige afstande og synsvinkler,
uden at man kan sige, at den ene iagttagelsesposition er rigtigere end den anden. Langholm taler om
"perspektivets relativitet", og den historiker, der ønsker ”et omfattende utsyn" må ”samle på
perspektiver". Måske er det "det nærmeste vi kan komme i retning av "objektivitet"", mener han. (s.
98).
Ja, den historiske erkendelse fremkommer som svar på spørgsmål, og i den forstand vil jeg tale om
”perspektivisme”.
Kontrastafklaring:
Hos Popper og Langholm er der tale om en synsvinkelrelativisme, og forudsætningen for denne er
stadig en subjektfornægtende afbildningsteori. Da historikeren er nødt til at anlægge en synsvinkel,
må indholdet af hans teorier om fortidens virkelighed til dels være afhængige af denne, og derfor
bliver de historiske teorier højst delsandheder, dvs. sande i forhold til en bestemt synsvinkel.
Problemstillingens funktion i forskningsprocessen er da den, at den som en lyskaster styrer
udformningen af hypoteser og angiver relevanskriteriet for datamaterialet. Hvordan dette samles til
en teori står hen.
Det er vigtigt at bemærke, at denne principielle relativitet stadig beror på, at erkendelse opfattes i
analogi med afbildning, og at problemstillinger i overensstemmelse hermed opfattes i analogi med
synsvinkler i bogstavelig rumlig forstand, altså perceptionspsykologisk. Men erkendelse er ikke
analog med afbildning. Den fremkommer som svar på spørgsmål baseret på undren: Hvad er det? Er
det sandt? Er det umagen værd? Mulighedsbetingelsen for indsigter er altså historikerens undren og
spørgen, men disse aktiviteter glemmes ofte, fordi man fikserer på resultatet. Det er den nære
forbindelse mellem undren/spørgen og indsigt/svar/hypotese, som Popper og Langholm ikke har fat
i. De har ikke indset, at en hypotese er et formuleret svar på et spørgsmål: Hvad/hvorfor er x? Og at
den historiske erkendelse såvel som al anden erkendelse derfor ikke må forstås i analogi med
synssansen, men som en kompliceret struktur af spørgsmål-svarrelationer. I stedet identificerer de
fornuft med logisk og kritisk tænkning, og formentlig opfatter de indsigter som intuitioner, der har
en irrationel karakter. Først med forståelsen af, at indsigter udgør det kvalitative spring mellem
spørgsmål og svar, og af at erkendelsen konstitueres af en proces af spørgen og svaren styret af den
overordnede og i forskningsprocessen sig udviklende problemstilling, er det muligt helt at bryde
med enhver afbildningsteori om den historiske erkendelse og dermed med en principiel
erkendelsesrelativisme. I stedet taler vi altså om ”perspektivisme”.
Til denne kritik af Popper og Langholm mht. den intime sammenhæng mellem undren/spørgen og
indsigt/svar indenfor ”the context of discovery” kommer også, at jeg mener deres behandling af
begrundelsesspørgsmålet, "the context of verication" er uholdbar. Denne forståelse har som
forudsætning, at man subjektneutralt kan konfrontere ideer eller hypoteser med "data", i sidste ende
med observationsdata. Men hvordan kan man erkende, om en omfattende historisk fremstilling er
blevet "corroboreret" eller falsificeret ved konfrontation med data? Jeg ville sige, at historikeren
argumenterer for sin teori med stadig henvisning til data. Og Popper kan i hvert fald ikke begrunde
sin videnskabsteori på dens egne præmisser, da den ikke kan ”corroboreres" ved konfrontation med
"data".
Litteratur:
Poppers søgelysteori er nært beslægtet med Max Webers opfattelse, se især dennes afhandling "Die
"Objektivität" sozialwissenscaftlicher Erkenntnis" fra 1904.
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Popper: "Has History any Meaning?” kap. 25 i "The Open Society and its Enemies", bd. II 1945; samme:
"On the Sources of Knowledge and of Ignorance", afhandling 1960, genoptrykt i "Conjectures and
Refutations" l963; samme: ''Epistemology Without a Knowing Subject", trykt i "Objective Knowledge”
1972; samme: "The Poverty of Historicism", 1957. Om Popper se Brian Magee:”Popper”, Kbh. 1973.
Lonergan: ”History and Historians” kap. 9 i "Method in Theology”.
Det videre forløb:

Vi har i sidste semester behandlet kildekritikken – bortset fra kildetolkningen – og diskuteret den
skandinaviske metodetraditions tematisering af den. Målet var at indføre jer i denne tradition, fordi
den ligger til grund for meget af den forskning, I vil møde, men også at overskride den og
transformere dens centrale indsigter til en anden erkendelsesteoretisk ramme. I det følgende vil jeg
på et helt alment plan behandle henholdsvis, spørge- og begrundelsesproblemerne i den historiske
forskning, og derefter vil jeg søge at tematisere nogle emner indenfor fortolkningsproblematikken.
Begrundelsen for specielt at behandle disse temaer er, at de til trods for deres grundlæggende
betydning for al historisk forskning ikke er blevet selvstændigt tematiseret i den skandinaviske
metodetradition.

II SPØRGEPROBLEMATIKKEN
I modsætning til en naivrealistisk afbildningsteori, hvor erkendelsen opfattes i analogi med et
fotografiapparat, er dette kursus baseret på en spørgsmål-svar erkendelsesmodel. Historikerens
spørgen er altså erkendelseskonstituerende: Uden undren og spørgen, ingen erkendelse. Ideelt
skabes erkendelsen ved, at historikeren ud fra sin problembevidsthed undrer sig over et eller andet
og formulerer denne førverbale undren i spørgsmål eller serier af spørgsmål: Hvad er x? Hvorfor er
x tilfældet? o.l. Det er denne undren, der driver spørgeaktiviteten, og "svaret" på denne er indsigter,
dvs. før verbale aha-oplevelser, som historikeren kan formulere som svar på sine spørgsmål. Under
arbejdet udvikler han sin problembevidsthed om det foreliggende emne, og før eller senere
indtræffer normalt den overordnede indsigt, som gør det muligt for ham at give en samlet
(hypotetisk) forståelse af sit erkendelsesobjekt. En sådan helhedsopfattelse af et givet emne må
forstås som et struktureret sæt af svar på de relevante spørgsmål.
Men det er langtfra altid, at historikerne gør sig klart, hvad det er for spørgsmål, de søger svar på,
eller hvad det er for spørgsmål, deres indsigter/hypoteser/teorier er svar på. Erkendelsesaktiviteterne
fungerer spontant og oftest uden, at vi hefter vor opmærksomhed på dem. Indsigter kan indtræffe
umiddelbart som svar på vor undren, uden at denne på noget tidspunkt opleves som andet end en
psykisk spændingstilstand, der hurtigt glemmes. De fleste historikere kender sikkert den ofte
pinefulde kamp for at vinde magt over stoffet i forsøget på at danne sig en holdbar helhedsopfattelse
af et givet emne, og de kender lykkefølelsen, når spændingen udløses ved indsigtens indtræffen.
Men det er resultatet, vi hæfter os ved, mens vejen gennem undren og spørgen glemmes og/eller
misforstås. I bedste fald kan man da som Arup og Popper henvise til fantasien, når man skal
forklare andre, hvordan de skal gøre.
Forståelsen af spørgeaktivitetens erkendelseskonstituerende funktion betegner derfor ikke blot en
beskrivelse af, hvad vi under alle omstændigheder gør, når vi erkender, men den indebærer en
mulighed for, at vi ved at gøre os vore spørgsmål klare kan spørge mere præcist og systematisk.
Forståelsen indebærer således et direktiv om, at historikeren ikke bør læse sine informationskilder
passivt og lade sine problemstillinger kritikløst lede af disse, men i stedet bør studere dem med et
formål, som han til stadighed bør holde sig for øje, således at den overordnede problemstilling: At
forstå et givet erkendelsesobjekt, bliver styrende for hans spørgeaktiviteter. Og omvendt, at han bør
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søge at klare sig, hvad hans indsigter er svar på, og hvordan de forholder sig til den overordnede
problemstilling.
Når historikeren. spørger, er det, fordi der er noget, han ønsker at vide, som han ikke ved, men som
han på den anden side ved, at han ikke ved. Det forudsætter m.a.o. viden eller saglig forudforståelse
at kunne spørge. Man kan kun spørge om, hvad der ligger indenfor ens horisont. Det første,
historikeren må gøre, er at give sit erkendelsesobjekt navn: Hvad er det, han søger at forstå? Men
det er ikke nok at kunne formulere interessante problemer, han må også kende midler til at løse
dem.
Den overordnede problemstilling må derfor brydes ned i håndterlige delproblemer, og disse må
løses i en strategisk fornuftig rækkefølge, da løsningen af et spørgsmål forudsætter, at andre
spørgsmål allerede er besvaret. Det gælder om at stille relevante spørgsmål, som kan besvares
Under arbejdet udvikler historikeren sin problembevidsthed gennem en selvkorrigerende
læreproces, indtil han forhåbentligt opnår den adækvate problembevidsthed, der sætter ham i stand
til at gennemskue, hvilke spørgsmål, der er relevante og mulige at besvare på grundlag af
de foreliggende data. Under den selvkorrigerende læreproces ændrer vor opfattelse af
erkendelsesobjektet sig fra en rent nominel erkendelse til en virkelig spørgsmål-svar struktureret
forståelse. Dvs. fra at være et blot navn til at være en erkendt størrelse. Og princippet for den er
stadig at hæfte sig ved det, man ikke forstår.
Popper har altså ikke ret i, at hypotesedannelsen slet ikke kan systematiseres. For selvom det er
rigtigt, at indsigter ikke kan afledes eller forudsiges, så fremkommer de dog som svar, og man kan
differentiere mellem forskellige typer af spørgsmål og opgaver. Det er ikke mindst på historikerens
spørgsmål, at man skal kende ham. Det gælder i øvrigt både individuelt, og når det drejer sig om at
karakterisere særlige historikerskoler. Forskellige historiske skoler har igennem tiderne rendyrket
særlige typer af opgaver, ofte har de også villet gøre gældende, at deres særlige erkendelsesobjekt
burde være historiens genstand. Vi kan i vid udstrækning forstå sådanne skoler som
spørgetraditioner.
Muligheden for - på grundlag af en saglig forudforståelse - at skelne mellem forskellige typer af
spørgsmål og for at finde en strategisk orden at stille dem i, fremgår af følgende eksempel: På
grundlag af en amerikansk undersøgelse af C. F. C. Hawkes har arkæologen Jørgen Jensen
afdækket forskellige spørgeniveauer, når målet er at erkende fortidig social virkelighed på grundlag
af rent arkæologisk datamateriale:
”Man kan da begynde med spørgsmål, som fx vedrører
(1) teknikken i redskabsfremstillingen og det forhistoriske samfunds dagligdags aktiviteter. Problemet om
kildernes repræsentativitet er da forholdsvis enkelt. Ad den vej kan man konstruere, hvad man kan betegne
som teknologisk-evolutionistiske modeller, … treperiodesystemet (sten-, bronce- og jernalder), som benyttes
i store dele af europæisk arkæologi, er en sådan model.
(2) Derefter følger spørgsmål, som vedrører erhvervsformen og de basale økonomiske forhold. Problemerne
om kildernes repræsentativitet er da øget, men man kan dog fortsat ret ligetil opnå svar, ofte ved relativt
simple eksistensdomme, ved konstatering af f,ex. tamdyrsknogler i et fundmilieu, aftryk af korn i lerkar,
tilstedeværelse af smelteovne på bopladser etc.
(3) Efter denne gruppe af spørgsmål følger andre, hvor kildernes repræsentativitet er langt sværere at
bedømme, man ønsker oplysninger om, hvorledes strukturen i et givet samfund var, hvorledes relationerne
mellem dets enkelte dele var, f.ex. hvorledes arveretten fungerede, og hvorledes ægteskabssystemet var
struktureret - altsammen spørgsmål, som blot er de første en etnolog ville stille under studiet af en
folkegruppe eller anden social enhed. Usikkerheden ved svarene er nu vokset betydeligt, idet forbindelsen
mellem kilden og den historiske virkelighed, man søger at belyse, er mere problematisk.
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(4) Disse spørgsmål leder over i en sidste gruppe, som vedrører, hvad man normalt kalder den åndelige
kultur, herunder f.ex. religiøse forestillinger og deres udtryk i riter og lignende. Det er helt indlysende, at
svarene nu har en stor usikkerhedsmargin, da man søger oplysninger om f.ex intentionerne bag en kildes
fremkomst - en vanskelighed man træffer overalt i historieforskningen, da der så at sige aldrig består en
entydig relation mellem resultatet af en handling og motivet til handlingen. Handlingsresultatet vil næsten
altid være usikkert som kilde til viden om motivet.”
(Arkæologi og kulturforskning. H. T. 12 rk. II 1966 s. 18f.).

På det første spørgeniveau, som Jørgen Jensen nævner, er det målet at erkende forskellige
produktionsstader. Arkæologen må først identificere sine fund som produkter af menneskelig
aktivitet og bestemme deres brug i datiden. Heri indgår bl.a. nogle forudsætninger om visse
almenmenneskelige træk og vilkår. Vi går med andre ord ud fra, at der består en grundlæggende
analogi mellem fortidens mennesker og os selv. Mere specifikt kan vi inddrage viden om andre
folkeslags redskabsbenyttelse, f.eks. arkaiske stammers, når vi skal besvare spørgsmål om de
fundne genstandes brug. Dernæst søger vi at erkende, hvilken produktionsteknik, der må have stået
til rådighed for de mennesker, der har produceret de således identificerede produkter. Vi slutter altså
fra disse til den producerende handling (performace). På grundlag af viden om, hvilke produkter,
der kan produceres på et givet produktionstrin, og om, hvilke genstande, der faktisk forefindes
sammen i fundmiljøer, ordner vi produkterne i grupper med fælles produktionsmæssige
forudsætninger og karakteristika iøvrigt, f.eks. kunstneriske. Disse placeres i forhold til hinanden
som udviklingstrin alt efter produktionsteknikkens kompleksitet.
På det andet spørgeniveau søger vi at sætte disse produktionsstader i relation ti1 de
samfundsstrukturer, som de har indgået i. Vi kan således gå ud fra vor viden om forskellige
hovederhvervstyper hos nutidige arkaiske folkeslag, når vi skal formulere spørgsmål med henblik
på at erkende det konkrete fortidssamfunds erhvervsformer:
”Blandt nulevende folk er udskilt seks hovederhvervstyper: 1) lavere jægere, hvor almindelig indsamling
spiller hovedrollen eller en lige så stor rolle som jagt, 2) højere jægere, hvor jagten er det bærende erhverv,
indsamling kun en biting - kvinders og børns beskæftigelse, 3) halvagerbrugere, hvor kvinderne driver et
primitivt agerbrug, medens manden tager sig af jagt og kvægavl, 4-5) helagerbrugere uden og med plov, hvor
agerbruget er det bærende og både mænds og kvinders arbejde, og 6) kvægavlere.”
(Poul Kjærum: "Fortiden til Revision" s. 101).

For at besvare det således stillede spørgsmål, må vi stille og besvare spørgsmål om arten og
distributionen af de fundne redskaber, bopladsers placering, spor efter pløjning, knoglerester
m.v.
På det tredje spørgeniveau går vi videre. Erkendelsesobjektet er nu arbejdets og dagligdagens
organisering i det pågældende samfund. Er erhvervsformen kendt, kan vi på grundlag af almindelig
viden om sådanne samfunds sociale institutioner formulere spørgsmål om netop dette samfunds
sociale institutioner. F.eks. kan gravsætningsmåden benyttes som bevismateriale for svar på
spørgsmål om høvdingeinstitutionen og om tilstedeværelsen af trælle.
Det sidste spørgeniveau har som mål at forstå fortidsmenneskenes egen forståelse af dem selv og
deres omverden. Poul Kjærum skriver om en gravplads ved Tustrup på Djursland omfattende tre
samtidige grave fra megalithkulturen:
Om det idémæssige indhold af religionen giver fundene derimod kun antydninger. At den må være en
anereligion og at de døde har været en magtfaktor i de levendes samfund er vel uomtvisteligt. Ligeledes er
det højst sandsynligt, at ritualerne ved megalithgravene også har været led i en frugtbarhedskult. I hvert fald
hænger dødekult og frugtbarhedskult nøje sammen blandt nutidens primitive agerbrugere, og i franske
megalithgrave lignende de nordiske findes billedlige fremstillinger af kvindefigurer, hvor kønnet er stærkt
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accentueret, endelig må det tilføjes, at folketroen bl.a. i megalithområderne på Irland og i Bretagne tillægger
gravene en frugtbargørende kraft. (Anf..arb. s. 129).

Er man nået så vidt, kan man prøve at forstå tankegangen bag sådanne anereligioner hos nutidige
folkeslag på et tilsvarende teknisk og erhvervsmæssigt stade og derfra slutte til det fortidssamfund,
man ønsker kundskab om, men som fremhævet af Jørgen Jensen, må svarene på sådanne spørgsmål
nødvendigvis være behæftet med stor usikkerhed.
Med dette eksempel har jeg villet vise, hvordan den historiske erkendelse skrider frem gennem
stadige spørgsmål og svar. I det givne eksempel var det målet at forstå et konkret samfund og dets
kultur (dvs. et bestemt folks sociale interaktion og dets egen forståelse heraf) så nuanceret og
fuldstændigt som muligt.
For at nærme sig dette mål, var det nødvendigt at bryde erkendelsesobjektet ned i delspørgsmål og
besvare dem i en strategisk rækkefølge under hensyn til datamaterialets art. De fire spørgeniveauer
betegner en sådan nedbrydning af erkendelsesobjektet i delopgaver opstillet i strategisk orden for en
undersøgelse, hvor erkendelsesgrundlaget udelukkende består af ”stumme kilder". Løsningen af
hvert af disse delmål gennemførtes igen ved at stille og besvare spørgsmål. For hvert delmål gælder
det, at historikeren må stille og så vidt muligt besvare alle relevante spørgsmål, og at løsningen af
disse rejser videregående spørgsmål, indtil det egentlige erkendelsesobjekt er forstået så nuanceret
og fuldstændigt som muligt. At dette kan give anledning til nye spørgsmål om andre erkendelsesobjekter er klart.
Hovedsagen er, at I kommer til at forstå den historiske erkendelse som konstitueret af et
kompliceret netværk af spørgsmål-svarrelationer. Ved formuleringen af spørgsmålene har jeg
endvidere villet vise, hvordan historikeren udnytter sin viden om tilsvarende tilfælde, eventuelt i
form af modeller hentet fra andre sociale videnskaber, in casu etnologien. Omvendt kan
erfaringerne fra dette konkrete studium naturligvis udnyttes til at forstå andre tilfælde, dvs. indgå i
historikerens saglige forudforståelse for andre undersøgelser i form af en skærpet problembevidsthed og større lethed mht. at opnå indsigter.
III BEGRUNDELSESPROBLENIATIKKEN
Under omtalen af spørgeproblematikken tematiserede jeg nogle problemer i forbindelse med
historikerens spørgeaktiviteter, når målet er at opnå direkte indsigter i data. I og med sine spørgsmål
strukturerer historikeren sine forventninger om bestemte typer af indsigters indtræffen. Han kan
f.eks. søge indsigt i ting, korrelationer, intenderet mening, konkrete situationer, eller forandring, og
der er da tale om spørgsmål af typen: Hvad/hvorfor er det? Men han kan også stille spørgsmål af
typen: Er det sandt? Og han forventer i så fald en refleksiv indsigt.
Det er denne Mulighed for at strukturere sine forventninger i typer af direkte og refleksive
spørgsmål, der muliggør udviklingen af en heuristik, dvs. en differentieret spørgestruktur i det
erkendende subjekt.
Men selvom man ikke kan stille spørgsmålet: Er det sandt? Uden at have en hypotese at stille det
om, så kan man naturligvis udmærket undlade at stille og besvare spørgsmålet. Meget ofte er
evidensoplevelsen ved vore direkte indsigter meget stærk, og det er fristende at formulere dem og
handle, som om vi rationelt havde dømt om bevismaterialets tilstrækkelighed. Der skal ligefrem
selvovervindelse til for at forholde sig kritisk til ens egne gode ideer. Det er derfor vigtigt på
forhånd at vide, at den fuldbyrdede erkendelse ikke alene forudsætter direkte indsigt i data, men
også rationel dom om denne indsigts sandhed eller sandsynlighed.
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Det er altså ikke tilstrækkeligt, at historikeren fremsætter sine ideer. Han må også begrunde dem og
kvalificere dem mht. deres større eller mindre grad af sandsynlighed. Ideelt set bør han kunne
specificere under hvilke omstændigheder en given hypotese er sand, og dømme om, hvorvidt disse
omstændigheder er opfyldt. Men en sådan analyse af ens erkendelses forudsætninger er ingen let
sag. Som ideal betegner det imidlertid et direktiv for forskning og kritik. Kriteriet for, om en given
historisk erkendelse er sand, er, at alle relevante spørgsmål for det pågældende erkendelsesobjekt er
besvaret, at svarene rammer plet, og at de er usårlige, (Lonergan). Nu er det jo ikke givet, at alle
relevante spørgsmål kan besvares – endsige da at svarene kan siges at være usårlige, men så må
historikeren søge at angive sine konklusioners større eller mindre sandsynlighed. (NB. ikke at
forveksle med statistisk sandsynlighed, således som Langholm gør det s. 108. Det er en kvalitativ
dom om en historisk teori og har intet med chance at gøre).
Det er således vigtigt, at historikeren løbende dømmer om sine resultaters sikkerhed og begrunder
sine domme ved argumenter og med henvisning til data. Men selv hvor han måtte mene at have
besvaret alle relevante spørgsmål fyldestgørende, kan han naturligvis have taget fejl. Ikke alene kan
han have overset noget, men der kan også komme nye opdagelser, som kan give anledning til
revision af hans resultater. Nye data kan dukke op, og ny f.eks. psykologisk eller sociologisk
generel erkendelse kan fordre andre spørgsmål og/eller svar end dem, han/hun har kunnet præstere
på grundlag af sin og sin tids viden. Han kan kun sige, at dette, så vidt han kan bedømme, er en
korrekt eller sandsynlig forståelse af det givne emne og angive hvorfor. Men det er vigtigt at
påpege, at også revisionen af erkendelsen følger den kognitive struktur, jeg har søgt at redegøre for:
Ved at være opmærksom på data, ved at søge at forstå disse og ved at dømme om denne forståelses
rigtighed.
IV FORTOLKNINGSPROBLEMATIKKEN
(Erslev ~ 31-35 & 76-79, Langholm s. 29f, 48-53, 54-58 & l08f.).
Disposition:
a.
Fortolkningsproblematikkens erkendelsesobjekt og –grundlag samt dens placering i
den klassiske kildekritik
b.
Fortolkningens mulighedsbetingelser
c.
Uddybende noter
d.
Fortolkningsregler
e.
Fortolkningens opgave i den historiske forskningsproces
a Fortolkningsproblematikkens mål er at forstå indholdet af andre menneskers intenderede mening.
Vi har i det foregående brugt ordet "forståelse" bredt i betydningen "indsigt", nemlig som indsigt i data
(sanse- eller bevidsthedsdata), dvs. direkte indsigter, eller som indsigt i en sådan forståelses korrekthed, dvs.
refleksive indsigter. I denne vide betydning betegner ”forståelse” grundlæggende kognitive aktiviteter, som
er konstituerende for al erkendelse. Men det er muligt at skelne mellem forskellige former for forståelse alt
efter, hvad der spørges om. Tematiseringen af den historiske praksis består jo netop i at udvikle en
differentieret erkendelse af vore forståelsesaktiviteter. Distinktionen mellem direkte og refleksive indsigter er
et eksempel på en sådan differentiering, men det er også muligt at skelne mellem forskellige typer af direkte
og refleksive indsigter. Vi kan ikke nå særlig vidt i et kursus som dette mht. at udvikle en sådan differentieret
bevidsthed om vore forståelsesaktiviteter, men måske kan vi ved at indføre nogle grundlæggende
distinktioner bidrage til, at I med tiden lettere kan nærme Jer dette mål og undgå nogle af de blokeringer,
som en forkert tematisering af forskningsprocessen kan resultere i. Vi kan blandt andet skelne mellem
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spørgsmål om og dermed forståelse af helheder, korrelationer, statistisk hyppighed, konkrete situationer,
forandring og intenderet mening. Det er denne sidste type af forståelse, vi her skal søge at tematisere.

"Intenderet mening" kan ligeså lidt defineres eksternt som "erkendelse" eller "forståelse", men må
ligesom disse begreber defineres ved de konstituerende aktiviteter. Da vi i sin tid diskuterede, hvad
erkendelse er, påpegede jeg, at vi i selve denne diskussion performativt forudsatte det, vi skulle
undersøge: Vi søgte at erkende, hvad erkendelse er. For at besvare dette spørgsmål måtte vi
undersøge erkendelsens mulighedsbetingelser, dvs. undersøge gennem hvilke mentale aktiviteter
erkendelse konstitueres. Erkendelse er blot en særlig form for intenderet mening.
Når vi taler om intenderet mening, er det for at indskrænke fortolkningsproblematikken til at
omfatte forståelsen af menneskers formålsrettede mentale aktiviteter. Men når vi har bestemt
fortolkningens opgave som den at forstå andre menneskers intenderede mening, så ligger der ikke
heri nogen påstand om, at resultatet af undersøgelsen altid fører til, at der findes en entydig og klar
mening med f.eks. en meddelelse eller handling. Meningsbegrebet er umådelig kompliceret, og
meget ofte er vore intentioner flertydige og uklare.
Herved nærmer vi os et andet problem: Produkterne af menneskets mentale og formålsbestemte
(intentionale) aktiviteter kan være mere eller mindre bevidste. De strækker sig fra drømme til
erkendelse og klart formålsbestemt handlen og stræben. Vi vil imidlertid her udelukke det ubevidste
fra fortolkningsproblematikken. Ganske vist er drømmetydning også fortolkning, men det er
en anden form for tolkning end den, som har som mål at forstå andre menneskers indsigter og
tanker, vurderinger og domme, beslutninger, handlen og stræben. Det er disse bevidsthedsniveauer fra indsigtsniveauet og opefter - vi betegner ved termen ”intenderet mening".
Når vi ønsker at forstå et andet menneskes intenderede mening, møder vi imidlertid straks den
vanskelighed, som i den empiristisk-behavioristiske tradition har ført til en forkastelse af
meningsbegrebet som videnskabeligt begreb: At man kun har direkte adgang til sine egne meninger.
Meninger kan ikke observeres - så lidt som oplevelser og følelser. Vi kan kun begribe andres
meninger på grundlag af disses ydre manifestationer, f.eks. meddelelser eller handlinger. (NB. dette
at meddele noget er også en handling). Sådanne ydre manifestationer kalder vi udtryk. Indenfor
fortolkningsproblematikken betegner "intenderet mening" altså erkendelsens objekt, "udtryk”
erkendelsens grundlag og "fortolkning" de kognitive aktiviteter, hvormed det erkendende
subjekt, "fortolkeren", begriber et andet menneskes, "aktørens", intenderede mening.
Intenderet mening kan udtrykkes eller kommunikeres på mange måder: Ved mimik og gesta og ved
symboler, gennem handling og stræben, dvs. performativt eller ved meddelelse. Kommunikationen
kan være direkte, dvs. at aktøren meddeler det, han eller hun ønsker at udtrykke eller kommunikere,
eller den kan være indirekte, dvs. at aktøren søger at opnå en ønsket virkning på anden måde.
Sokrates' maieutiske fremgangsmåde og hans personlige eksempel og død er eksempler herpå.
(Maieutiker = fødselshjælper).
I Sokrates' eksempel var der overensstemmelse mellem hans lære og hans handlinger, men ofte vil
dette ikke være tilfældet, enten fordi vi ikke kan gennemskue vor egen praksis, eller fordi vi ikke
kan eller vil efterleve de idealer, vi gør os til talsmand for. "Du skal rette Dig efter, hvad præsten
siger, ikke efter hvad han, gør." Hvis vor praksis er i modstrid med det vi siger, taler vi om en
performativ modsigelse. Man kan f.eks. i praksis forudsætte det, man benægter, som når man
fastslår som en sandhed at sand erkendelse ikke kan opnås. Det er en sådan performativ kritik, vi
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har rettet mod Langholms opfattelse af objektivitet, (s. 11f.). Eller man kan foregive at handle ud fra
ideelle motiver for at vinde social/politisk accept.
Under tematiseringen af den klassiske kildekritik omtalte vi to måder, hvorpå historikeren kan
udnytte meddelelser på for at opnå viden om fortiden, nemlig qua beretning og qua levning. I det
første tilfælde stiller historikeren spørgsmålet: Er det troværdigt, hvad X har meddelt? I det andet
tilfælde spørger han: Hvad betyder det for min problemstilling, at X har udtrykt sig således? Men i
begge tilfælde har vi stiltiende forudsat, at svaret på spørgsmålet: Hvad ønskede X at udtrykke eller
meddele? var uproblematisk. I dagligdagen vil dette ofte være tilfældet, men det skyldes, at en
række betingelser for umiddelbart at forstå sådanne dagligdags meddelelser er opfyldt i og med vor
socialisering til sprog og kultur. Når talen drejer sig om de tekster, som historikere ønsker at forstå,
vil dette ofte ikke være tilfældet. (Jf. I,angholms eksempel med ”Gammelpræsten" s. 29f.).
Der er her tale om en problematik, som i den skandinaviske metodedebat nok er erkendt, men som
kun i meget ringe grad er søgt tematiseret. For så vidt griber vi ved vor omtale af
fortolkningsproblematikken bag om den klassiske kildekritik og dens moderne efterfølgere til nogle
forudsætninger for denne, som stort set kun er blevet belyst i praksis i form af kildelæsning. Da
erkendelsesobjektet er en mental performance og erkendelsesgrundlaget identificerede
meningsbærende tegn, er tolkningen en form for levningsudnyttelse. (Jf. Ie).
Det kan være en meget vanskelig opgave at forstå en tekst fra fortiden. Ikke alene forudsætter det
kendskab til det pågældende sprog og en saglig forudviden om, hvad teksten refererer ti1, men det
forudsætter også, at fortolkerens problembevidsthed er på niveau med tekstforfatterens. Det er ingen
øjeblikssag at forstå en tekst af Grundtvig eller Marx, selvom man eventuelt både forstår ordene og
kender de objekter, de refererer til. Tværtimod kræver det en høj grad af selvudvikling. Generelt
betegner muligheden for at forstå andre mennesker en betingelse for eksistensen af et menneskeligt
meningsunivers, og kendskab til andre kulturers og sociale gruppers tænkemåde såvel som til
betydelige menneskers tanker er horisontudvidende og personlighedsudviklende.
Vi har imidlertid ikke villet indskrænke fortolkningsproblematikken til at forstå, hvad en aktør
direkte ønskede at meddele eller udtrykke, men har bestemt dens mål til at forstå intenderet mening,
Spørgsmålene om aktørens eventuelle skjulte hensigter og oprigtighed hører også ind under denne
problematik som videregående spørgsmål. Og erkendelsesgrundlaget herfor behøver ikke være
overleverede tekster, men kan være enhver form for udtryk, herunder handlinger som først har
måttet rekonstrueres. (Jf. Ih).
Bemærk at vi heri adskiller os fra Erslevtraditionen, hvor tolkningen netop har som mål at bestemme
"meningsindholdet i "talende” kilder" (Langholm) eller "at forklare, hvad den talende Kilde siger, dvs. hvad
den kyndige Læser i Datiden vil have faaet ud af den." (Erslev). Vi inddrager altså under
fortolkningsproblematikken det Langholm kalder slutninger til formål og holdninger, og Erslev kalder
slutninger til sjæleliv. Når vi har valgt at omtale også disse operationer her, skyldes det ikke, at vi ikke
mener, at man kan skelne mellem spørgsmål om den direkte udtrykte mening med en tekst og f.eks.
spørgsmål om den bagvedliggende strategi, men det skyldes, at vi ønsker at behandle spørgsmålet om at
forstå intenderet mening samlet, og at vi vil imødegå en tendens til at tale om meninger uafhængigt af de
mennesker, der har haft dem. Det være sig i øvrigt aktørens eller de samtidige fortolkeres. (Jf. Erslevs
definition ovenfor).
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b. Fortolkningens mulighedsbetingelser
Englænderen H. P. Rickman har i sin klare og kortfattede bog, "Understanding and the human
studies", angivet tre mulighedsbetingelser for at forstå intenderet mening:
l. at vi som mennesker deler visse almenmenneskelige træk og vilkår,
2. at vi har kendskab til de sociale normer, som er bestemmende for, hvordan mennesker i en
bestemt kultur og i en bestemt gruppe indenfor denne udtrykker sig,
3. at vi kender den konkrete kontekst, hvori det pågældende udtryk forekommer.
Mens 2 & 3 angår udtrykssiden, kan vi tilføje to mulighedsbetingelser, som angår fortolkerens
saglige forudforståelse:
4. at vi kender de objekter aktøren eventuelt refererer til og
5. at vi er på højde med aktørens problembevidsthed.
Som ved al forståelse kan vi endvidere skelne mellem en spørge- og en begrundelsesproblematik,
dvs. mellem spørgsmål af typen: Hvordan når jeg til erkendelse af et andet menneskes intenderede
mening? Og spørgsmål af typen: Hvordan kan jeg verificere, om min forståelse af et andet
menneskes intenderede mening er korrekt?
Vi ved fra os selv, hvad det vil sige at udtrykke os, og vi er derfor i stand til at identificere noget
som udtryk, også selvom vi ikke forstår den intenderede mening med det pågældende udtryk. Man
har således kendt skriftsprog, som man længe ikke kunne tyde, og man har identificeret noget som
redskaber, selvom man ikke kender deres brug. Fra rumstationer udsendes signaler til fremmede
solsystemer. Hvis der findes intelligensvæsener i rummet, mener man, at de vil kunne opfatte
bestemte tegn så som Pytagoras' læresætning som udtryk. Mennesket er altså både forståeligt og
forstående, og denne forståelse konstitueres på en måde, som i sine grundtræk er fællesmenneskelige. Mennesket er et meningsskabende væsen.
Desuden deler menneskene nogle fælles vilkår. For at tilgodese sine behov, og fordi mennesket er
meningsskabende, producerer de. De gør det med bevidste formål, og i denne produktion såvel som
i deres interaktion i øvrigt følger de bestemte normer, som de kender, og som de normalt har en
eller anden mening om berettigelsen af. Det er fristende at citere Marx fra "Den tyske Ideologi"
(1845/46):
"- den første forudsætning for al menneskelig eksistens --- (er) ---, at menneskene må være i stand til at leve
for at kunne "skabe historie". Til at leve hører der imidlertid fremfor alt mad og drikke, bolig, klæder og
endnu mere. Den første historiske handling er altså produktion af midler til tilfredsstillelse af disse behov,
produktionen af det materielle liv selv, og dette er en historisk handling, en grundbetingelse for al historie,
der endnu idag som for tusinder af år siden hver eneste dag og hver time må opfyldes for blot at holde
menneskene i live. --Det andet punkt er, at tilfredsstillelsen af de første behov - tilfredsstillelsesakten og det allerede erhvervede
tilfredsstillelsesinstrument fører til nye behov - og denne produktion af nye behov er den første historiske
handling. --Produktionen af livet, både af ens eget liv gennem arbejde og af nyt liv gennem avling fremtræder allerede
nu som en dobbelt relation - på den ene side som en naturlig relation, på den anden side som en social
relation; social i den forstand, at man herved forstår samvirke af flere individer uanset under hvilke
betingelser, på hvilken måde og med hvilket formål. Det fremgår heraf, at en bestemt produktionsmåde eller
et bestemt industrielt trin altid er forbundet med en bestemt måde at samvirke på eller et bestemt socialt trin,
og denne måde at samvirke på er selv en "produktivkraft"; endvidere, at mængden af de produktivkræfter,
der er tilgængelige for menneskene, betinger den samfundsmæssige tilstand, og at ”menneskehedens
historie" altså stadigvæk må studeres og bearbejdes i sammenhæng med industriens og vareudvekslingens
historie."
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(Citeret efter Witt-Hansens oversættelse i bindet om Marx i Berlingske Filosofi Bibliotek s. 112-14).

Når Marx konkluderer, at der fra første færd findes en materialistisk sammenhæng mellem
menneskene indbyrdes, så er det værd at notere, at denne sammenhæng konstitueres af
menneskenes sociale og målrettede handlinger. Det er disses forudsætninger, vi i det foregående har
undersøgt med henblik på at bestemme en fællesmenneskelig bevidsthedsstruktur, ligesom Marx i
dette stykke har bestemt nogle fællesmenneskelige livsvilkår. Det er dette fællesskab mellem de
historiske aktører og deres nutidige fortolkere, som udgør den grundlæggende mulighedsbetingelse
for forståelsen af levn som produkter af andre menneskers produktive aktivitet.
Eksempel til illustration af elementære fortolkningsproblemer:

Billederne er taget fra Jørgen Læssøe: "Det første assyriske Imperium", Kbh. 1965, s. 85 og 86.

Oversættelser af tre tilsvarende tekster fra samme fund:
"'Sig til Kuwari, således taler Shepratu, din broder.
Zuzum, hanizarum'en af Ilale, som havde sendt et budskab til Kusanarhim, kom, og han bragte med sig til
Aliae kongen af Kusanarhim, og han holdt et møde med Kirgirza og Talpusharri, og de svor en endelig ed
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imellem sig, og Nashshumar, kongen af Kusanarhim, og Shurti --- kommer med en hær på 3000 mand, og
Bergigendae, Rabu-Amurrim'en af Zytlim kommer til Kunshum med sine tropper, og Kirgirza med sin hær
og hæren fra Kusanarhim og Shudamelim er draget af sted for at belejre Arrunim. I byen er måske en som vil
sige: "Kom jeg vil give byen til Jer."
Nu - hvis de talrige konger af Lullum, som er blevet dine fjender, vil slutte fred, og du har tilstået dem en
endelig beedigelse, så akcepter deres nåde og modtag deres fred. Du ved selv at kornlagrene er tomme, og at
der ikke er noget korn til den hær, der kommer. Nu sørg for fred på gode betingelser med Lullum, og sørg for
transporten af korn og meld så din herre og landet kan glæde sig, og han kan fastslå dit navn for evigt.
Og skaf mig 500 slyngesten.
Og du må undersøge situationen med hensyn til Shamshi-Adad, og hvis han er besluttet [at drage] videre
frem, så lad der ikke være nogen ængstelse for Utem's skyld, tag din gode [=pålidelige] hær under
kommando og kom til mig, og lad dem holde de gode Lullæere i Shusharrâ, indtil du er kommet op til mig.
Hvis du allerede er klar over situationen og der er [nogen grund til] ængstelse for Utem, så lad hæren
forblive, så den kan beskytte landet Utem og byen Shusharrâ, - og du med dine tjenere kom op til mig.
Og lad ikke landet sige noget mod dig. Du kender selv deres mening. I al fremtid vil de stå op og sige som
følger: "Han alene har gjort således, hvis fader og --- gjorde --- og hvem hvad han selv angår, hans herre
elsker som sit eget liv - nu har hans herre været under belejring i tre år, men han kom ikke, og han har ikke
betalt skat til sin herre, og han har ikke stået ved vor side." Disse ting vi1 de sige imod dig, en ond ting til
sene tider, og vort hjerte er bekymret. Lad tage varsler om Shusharrâ's skæbne, og du må tage afsted og
komme til mig, og lad kornet blive bragt til mig under dit opsyn. Jeg beder dig indtrængende: så snart som
muligt, udsæt det ikke, - som du ved, er hæren nær."
"Sig til Kuwari: således taler Shepratu din broder.
Jeg har hørt dit brev, som du sendte mig, hvor du sagde følgende: Nipram kom til mig fra foran ShamshiAdad, og han [sagde] følgende: De nyheder, så mange som Shamshi-Adad svarede mig, er meget gunstige,
og han har erobret byen Arapha; og Shamshi-Adad er draget af sted til Qabra, men han har sendt sin søn
Ishme-Dagan med en hær på 50.000 mand for at omringe Nurrugum.
Disse ting skrev du til mig i brevet og sendte til mig. Læg nøje mærke til disse nyheder. Måske vil manden
ikke erobre hele landet, så at der for os ikke vil være grund til ængstelse. Hold nyhederne borte fra ShamshiAdads mand; og måtte dine ord være behagelige for ham; og skriv til Lullum, de konger som er fjendtlige
overfor dig, så at de må oprette venlige forbindelser med dig. Vis dig ikke fjendtlig, modtag venlige
forbindelser med dem. Så de må handle til fordel for landet Utem og byen Shusharrâ og for ekspeditionskorpset, gør dette. --Nu, en anden sag. Med hensyn til at levere hirse, hvorfor er du tavs? Opret venlige forbindelser til Lullum,
og lever så hirsen til mig snarest. Du ved at kornlagrene er tomme. Der er ingen hirse [eller] mel. Lever hirse
[og] mel til mig snarest. Hærene er nær. Opret dit navn."
"Sig til Kuwariz således [siger] Talpusharri, din broder.
Nu har jeg sendt tropper. Lad det ikke gå sådan, at disse tropper spredes i landet med henblik på transport af
korn. Udnævn vagtposter, så at disse tropper kan vende tilbage til landet, og du for dit vedkommende skal
drage omsorg for proviant, øl og olie til tropperne, som er undervejs til dig." :

Disse lertavler blev sammen med nærved 100 andre fundet af en dansk ekspedition, da den i 1957
udgravede ruinhøjen tell Shemshara på Raniasletten i Irakisk Kurdistan - ikke langt fra Kirkuk,
oldtidens Arrapha. Sletten, der er helt omgivet af bjerge, gennemstrømmes af en biflod til Tigris,
Nedre Zab, og er meget frugtbar. Den er ca. 250 km2 stor.
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Kortet er taget fra Jørgen Læssøe: "Fra Assyriens Arkiver", Kbh, 1960 s. 29.
Tavlerne er skrevet på det semitiske sprog akkadisk og med kileskrift. Først i det 19. århundrede
lykkedes det at tyde denne, Jørgen Læssøe, der har oversat teksterne, skriver om vanskelighederne
herved.:
"Assyriologen befinder sig let i en situation, hvor han må spørge sig selv, om noget som helst da kan tages
for givet; han føler sig forpligtet til forud for hver ytring, som han med sine særlige forudsætninger kan anse
for hjemlet i kilderne, at begynde endnu en gang med Adam og Eva: at meddele begrundelse og
dokumentation for hver af sine oplysninger, næsten som om den assyriologiske videnskab var født i går.
Assyriologiske afhandlingers noteapparater er tilbøjelige til at antage proportioner, som kan synes absurd:
dog skyldes dette forhold netop assyriologens bevidsthed om, at kun en ringe del af assyriologiens specielle
erkendelser kan betragtes som en del af vor tids almindelige viden."
Jørgen Læssøe: "Det første assyriske Imperium." Kbh.s Universitets Festskrift nov. 1966, s. 6.

Det fremgår af tavlernes indhold, at ruinhøjen tell Shemshara i oldtiden var byen Shusharrâ i landet
Utem. Tavlerne stammer fra samme arkivkrukke og er næsten alle stilet til Kuwari fra afsendere,
som ofte betegner sig som "din herre", "din søn" eller "din broder". Efter alt at dømme stammede
Kuwari fra en by oppe i bjergene ved Raniasletten ved navn Kunshum. I hvert fald har han haft en
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ejendom der. Om Talpusharri ved vi, at han omvendt har ejendom i Shusharrâ, idet han byder
Kuwari at passe bedre på den.
Den Shamshi-Adad, der omtales i teksterne, kan identificeres som den mægtige assyriske konge,
Shamshi-Adad I, hvis regeringstid er dateret til 1815-1782 f.kr. Hans felttog mod landet Quabra kan
med stor sandsynlighed henføres ti1 hans 27. regeringsår. Quabras beliggenhed kendes ikke, men vi
ved, at han først erobrede Arrapha, og at han herfra overskred Nedre Zab for at nå til Quabra. De
øvrige personnavne og lokaliteter kan ikke nærmere oplyses.
De lertavler, som man fandt i tel Shemshara var ofte stærkt beskadigede og meget skøre.
Udgravningen måtte gennemføres med stor omhu, således, at deres indbyrdes beliggenhed kunne
bestemmes, og for at de ikke skulle smuldre ved optagningen. Først efter at være efterbrændt kunne
de gøres til genstand for nærmere studium. Om dette skriver Jørgen Læssøe:
”Den videnskabelige behandling av en kileskrifttavle forudsætter for det første erfaring i læsning av
kileskriften efter en originaltext. Håndskrift og personlige ejendommeligheder varierer fra skriver til skriver.
Der er et langt spring fra den regelmæssige, raffinerede kalligrafi hos den, der udarbejdede et exemplar av en
assyrisk konges annaler, til den, hvis opgave det var at tage et brev efter diktat.
En anden forudsætning hos den moderne bearbejder av et kileskriftdokument er forståelse av texten. De
fleste assyriologer, som arbejder med udgivelsen av originaltexter, begynder vistnok med at læse tavlen og
nedskrive texten i transkription for at danne sig et første billede av dens mening. Når dette er sket, og en
forståelse tilvejebragt, kopieres texten. Det vi1 sige, at den tegnes av i nøjagtig overensstemmelse med
forlægget.” (Fra Assyriens Arkiver s. 23).

Der er altså ikke tale om, at transkriptionen fra lertavle til papir - jf. figuren s. 22 - kan foretages
mekanisk. Det forudsætter ikke alene kendskab til kileskrift og til akkadisk, men også, at
assyriologen nogenlunde forstår tekstens mening og fra utydelige tegnkombinationer kan få
associationer til kendte ord, som på meningsfuld måde kan indpasses i sammenhængen. Allerede
transkriptionen implicerer således en elementær tolkning, og dette gælder i endnu langt højere grad
oversættelsen til et moderne sprog. Det er et stort problem, fordi de akkadiske ord i sin tid har været
ladet med andre associationer end de "tilsvarende" moderne ord. Hvad ville det f.eks. sige at være
"konge" 2000 år f.kr. i Mesopotamien? Og hvad indebar det, at Kuwari skulle tage "varsler" om
Shusharrâ? Hvad betyder det, at Sepratu og Talpusharri kalder Kuwari "broder"? Assyriologen, der
konstant arbejder med sådanne tekster og således møder de samme ord i mangfoldige sammenhæng,
udvikler efterhånden en historisk sans, som gør det muligt for ham få de rette associationer ved
ordene, idet han ved, hvordan man i den pågældende kultur ville tale eller handle i bestemte typiske
situationer - eller netop ikke ville gøre det. (Jf. vor egen nutidige situationsfornemmelse). Men
assyriologen kan ikke tage denne viden for given hos sine læsere, selv hvor hans egen forståelse
måtte være korrekt. Og ofte må han være usikker på, om dette er tilfældet. Historikeren Niels
Saxtorph, der har arbejdet med disse tekster, fortæller, at han ved flere lejligheder har spurgt
Læssøe, om de ikke også kunne oversættes på en anden måde, fordi det ville give en bedre mening.
Og ofte har han fået ret. Når Læssøe i Sepratus andet brev har brugt ordet "ekspeditionskorps",
skyldes det sikkert til dels hans viden om, at Talpusharri har sendt tropper til Kuwari. Han går med
andre ord ud fra, at det er dem, Sepratu har ment, at Kuwari skulle handle til fordel for. Men måske
er det nogle helt andre tropper, som vi blot ikke kender noget til.
Prøv inden I læser videre at forstå de citerede tekster sætning for sætning: Hvad har brevskrivernes
intenderede mening været?
Tolkningens opgave er at forstå afsenderens intenderede mening med brevene. Når vi overvejer,
hvilke vanskeligheder det indebærer at oversætte sådanne gamle tekster til et moderne sprog, så
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indser vi, at vi ikke uden videre kan forstå velkendte ord som "konge”, "tjenere", "by", ”land", "ed",
"broder" som vi gør det i vor nutidige sammenhæng. At der er en konge af Kusanarhim, siger os
noget, men ikke ret meget, sålænge vi ikke ved, hvad Kusanarhim er og ikke kender noget til
kongeinstitutionen på stedet. Betegner Kuwaris "tjenere" hans hird, hans sekretærer eller hvad?
Kuwari har ikke været i tvivl om, hvad Sepratu mente, men vi har ikke den dagligdags viden, som
Sepratu har kunnet forudsætte hos modtageren af hans budskab. Hvilken juridisk/social norm ligger
der bag betegnelsen "broder"? Åbenbart kan Sepratu og Talpusharri gøre fordring på Kuwari i en
fælles "herres" navn. Kan vi forstå denne institution i analogi med feudaltidens institutioner i
Europa? I hvert fald må Kuwari vel opfattes som en slags guvernør nede på sletten for en "herre"
oppe i bjergene. At han har ejendom i Kunshum og sandsynligvis stammer derfra bestyrker den
hypotese, at han er sat i et embede nede på sletten. Lullæerne må være et folk, der bor på sletten. At
der findes flere lullæiske "konger" tyder ikke på, at "konge" nødvendigvis betegner nogen stor
enhed. Måske "høvding" giver rigtigere associationer? Således prøver vi at forstå, hvad ordene
betegner. Men bemærk: Det er en proces, der foregår i fortolkeren!
For at forstå brevene må vi også inddrage vor viden om assyrerkongen Shamshi-Adad I og hans
felttog mod Quabra. Vi ved, at assyrerne først erobrede Arrapha, hvis beliggenhed i forhold til Zab
og Shusharrâ vi kender, og at de dernæst måtte overskride Zab for at nå frem til Quabra.
Marchvejen må altså være gået syd-vest for Raniasletten. På baggrund heraf bliver bjergfolkenes
ængstelse og senere lettelse forståelig. Ved afsendelsen af sit første brev har Sepratu ikke kendt
Shamshi-Adads planer og har frygtet for, at han har villet erobre hele "landet", men i det andet brev
har han af Kuwari fået meddelelse om, at assyrerne er draget forbi mod Quabra. Hermed har
bjergboerne fået ryggen fri til deres eget felttog mod Arrunim. Imens skal Kuwari holde ShamshiAdad hen og holde fred med lullæerne på sletten og sørge for forsyninger til hæren i bjergene.
Med denne baggrundsviden kan vi nogenlunde forstå, hvad Sepratu har ønsket at meddele Kuwari,
dvs. at vi har erhvervet en del af den saglige forudforståelse om assyrernes bevægelser og om
bjergboernes interesser m.v. som Sepratu har kunnet tage for givet, at Kuwari besad. Eller sagt på
en anden måde: Vi har søgt at danne os en teori, der kan gøre brevenes udsagn meningsfulde. Hvor
der stadig er dunkle sætninger, må vi overveje, om det er vor saglige forudforståelse, der er
utilstrækkelig, eller om det er oversættelsen eller vor tolkning af den, der er forkert. For selvom vi
eventuelt forstår ordene, er det ikke sikkert, at vi ved, hvad de refererer til, og selvom vi eventuelt
ved, hvad der er værd at vide om Mesopotamiens kongeinstitution i oldtiden, er det ikke sikkert, at
vi forstår ordene, og selvom Læssøe eventuelt har forstået både ordene og ved, hvad de refererer til,
er det ikke sikkert, at vi forstår hans oversættelse korrekt. F.eks. ville vi misforstå Læssøe, hvis vi
uden videre forstod ord som "konge" og "tjenere" i vor dagligdags betydning, for det er naturligvis
ikke i denne betydning, at han har valgt at bruge de moderne betegnelser som oversættelser for de
assyriske. Ordene må forstås ud fra deres konkrete kontekst og i lyset af vor viden om oldtidens
Mesopotamien.
”Mening” kan ikke ses, men må forstås på grundlag af udtryk og med brug af fortolkerens
forudforståelse, dvs. kendskab til det pågældende sprog, sociale normer, konkret historisk viden,
almenmenneskelige erfaring mv. Denne potentielle viden aktualiseres, når fortolkeren stiller
spørgsmål om tekster som dem, vi har analyseret ovenfor: Hvad refererer udsagnene til? Hvad
betyder ordene på dette sted? Der er altså ikke tale om, at fortolkeren kan eller bør gå
forudsætningsløst til værks for at opnå en korrekt forståelse. Ganske vist er det en almindelig fejl
ved fortolkninger, at fortolkeren læser sig selv og sin tids forestillinger ind i historiske tekster (jf.
"the Whig fallacy"). Men midlet herimod er ikke forudsætningsløshed hos fortolkeren, men
tværtimod en høj grad af historisk bevidsthed. Fortolkeren må klart skelne mellem sig selv og sin
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tid på den ene side og aktøren og hans tid på den anden. Og des større viden han har om begge
sider, des bedre er hans/hendes forudsætninger for at nå frem til en korrekt tolkning.
Hvis jeg ser en mand klippe hæk eller bliver bedt om at lukke døren, forstår jeg uden videre den
intenderede mening med henholdsvis handlingen og meddelelsen, fordi de pågældende udtryk
forekommer i en bestemt kontekst, og fordi jeg har den adækvate forudforståelse. Jeg ved nemlig i
forvejen, hvad det vil sige at klippe hæk og at lukke døre, og jeg kender det sprog, hvori
meddelelsen gives. Det var denne dagligdags almenviden, som vi savnede ved tolkningen af de
akkadiske breve. Det kræver lang tids studium at erhverve sig en sådan almenviden om en anden
tidsalder og/eller kultur - ofte vil det kun ufuldstændigt kunne lade sig gøre. En sådan almenviden
om andre tiders typiske handle- og tænkemåder kaldes historisk sans.
Men historikeren ønsker ikke blot at forstå andre tiders dagligdags tænke- og handlemåder, men
også fortidens specialiserede forståelse. Det er muligt, at de problemer, der behandles i en tekst,
ligger udenfor min problemhorisont, og jeg må derfor gennemgå en mere eller mindre omfattende
selvudvikling, før jeg kan forstå teksten. Helt alment kræver det et horisontskifte at gå fra den
empiristiske erkendelsesopfattelse, hvor virkelighedserkendelse opfattes i analogi med afbildning,
til en spørgsmål-svaropfattelse af erkendelsen. Og før I har foretaget dette horisontskifte, vil I ikke
kunne forstå disse arbejdspapirer. Men hertil kommer, at det kræver et studium at forstå en tekst
som ”Begrebet Angst” af Søren Kierkegaard. Dette forhold er et eksempel på forståelsesproblematikkens eksistentielle dimension.
Men selvom vi måtte besidde den adækvate forudforståelse af de problemer, der er relevante for at
forstå et givet sæt af udtryk, så har vi ikke dermed forstået disse. Der er jo forskel på selv at kunne
besvare et spørgsmål og på at forstå, hvordan dette spørgsmål er stillet og besvaret af andre. Og det
er netop denne sidste opgave, der er fortolkningsproblematikkens mål. Selv med den mest
fuldkomne forudforståelse er vor opgave som fortolkere altså slet ikke begyndt. Selvom vi f. eks.
måtte kende Shamshi-Adads planer og marchrute, så kender vi ikke dermed Shepratus viden herom,
og selvom vi måtte vide alt hvad der er værd at vide om kildekritik, så mangler vi stadig at forstå
Erslevs opfattelse heraf. (Noget andet er, at vi selvfølgelig kan benytte henholdsvis Shepratu og
Erslev som informationskilder om de pågældende emner).
Ønsker vi at forstå den intenderede mening med f.eks. en tekst, så betegner denne på den ene side
en intentionel helhed og må forstås som en sådan. Men denne helhed er på den anden side
konstitueret af dens bestanddele og disses struktur. Vi forstår helheden gennem delene, men disses
betydning bestemmes omvendt af helheden. Der består nemlig ikke nogen entydig relation mellem
udtryk og intenderet mening. De samme tegn kan betyde noget forskelligt i forskellige sammenhæng, og omvendt kan det samme indhold udtrykkes ved forskellige tegn. For at vi kan forstå et
tegn eller symbol, må det følgelig findes i en bestemt kontekst.
Hvis jeg spørger jer: Hvad betyder "lov"? Eller en oprakt hånd? Så kan I ikke svare uden at få
præciseret, i hvilken kontekst udtrykket findes. Men omvendt kan I heller ikke forstå konteksten
uden gennem de udtryk, som konstituerer den. Man taler om en hermeneutisk cirkel eller spiral.
(Hermeneutik = fortolkningsteori). Tilsyneladende er det en ond cirkel, men vejen ud af den er den
selvkorrigerende læreproces. Vi møder teksten med visse forventninger, og under læsningen
korrigerer vi disse, idet vi stadig arbejder på to planer, nemlig dels med at forstå helheden, dels med
at forstå de enkelte udtryk eller sæt af udtryk. Således skruer vi os gennem en spiralbevægelse frem
mod en forståelse, idet vor helhedsopfattelse kaster lys over de enkelte udtryks mening, ligesom
omvendt disse korrigerer helhedsopfattelsen. Ofte må vi læse en tekst flere gange, før vi (eventuelt,)
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når til en korrekt forståelse, og det kan være nødvendigt at udvide konteksten ved at inddrage andre
data, f.eks. andre skrifter af samme forfatter eller fra samme institution.
Under bestræbelsen for at forstå et givet sæt af udtryk - dvs. indenfor spørgeproblematikken - the
context of discovery - må vi altså på den ene side overveje vore egne personlige forudsætninger
herfor og på den anden side søge at finde frem til den adækvate kontekst for forståelsen af de
pågældende udtryk. Meningen med et enkelt ord må f.eks. forstås i lyset af sætningen, sætningen
må forstås i lyset af afsnittet, afsnittet i lyset af kapitlet, dette må forstås på grundlag af bogen som
helhed, ligesom denne på sin side må forstås på grundlag af forfatterens handlinger og øvrige
produktion såvel som af andre tilsvarende skrifter fra tiden. Drivfjederen er her som ved al
erkendelsessøgen den menneskelige undren og spørgen, og forudsætningen for denne er
fortolkerens voksende problembevidsthed og forventninger. Bemærk, hvordan vi i bestræbelsen på
at forstå de assyriske tekster bestandig hæftede os ved det, vi ikke kunne forstå. Denne undren kan
være en undren over enkelte ord eller sætninger. Hvad betyder de her? Og hvad refererer de til? Det
kan være en undren over forfatterens måde at disponere teksten på, hans udeladelser eller
vægtfordeling. Eller det kan være undren over tilsyneladende eller reelle inkonsistenser,
umotiverede reaktioner eller meddelelser, misforhold mellem hvad der siges, og hvad der gøres
(performativ modsigelse). Vi hæfter os ved det, vi ikke forstår eller finder påfaldende, indtil der
ikke melder sig flere relevante spørgsmål i forbindelse med at forstå aktørens intenderede mening,
dvs. vi har besvaret spørgsmål som: Hvad ønskede aktøren at udtrykke eller meddele? Hvad var det
for problemer, han søgte at løse med sin handlemåde eller med en given formulering? Var det hans
oprigtige mening? Hvad var hans formål med at udtrykke sig således? Om vi når frem til en korrekt
forståelse afhænger af, om vi er opmærksomme overfor data, stiller intelligente spørgsmål og
overvejer datamaterialets tilstrækkelighed for vore svar rationelt. Og dette forudsætter på sin side, at
vi har udviklet den fornødne problembevidsthed og forhåndsviden, samt at vi har kunnet fremdrage
den adækvate kontekst for at bestemme udtrykkenes betydning.
Hermed har jeg berørt begrundelsesspørgsmålet, the context of verification. Er det overhovedet
muligt at nå til en korrekt forståelse af andre menneskers intenderede mening? Og i bekræftende
fald hvordan kan man afgøre, om ens forståelse heraf er korrekt?
Lad mig begynde med at fastslå, at hele vor dagligdag er baseret på, at det er muligt at forstå andre
menneskers intenderede mening, og at muligheden herfor bliver bekræftet mange gange om dagen
for hver af os. Når vi sender breve, skriver vi navn og adresse på konvolutten, og det viser så, at
postvæsenet udmærket forstår vor intenderede mening hermed. Der var ikke megen ide i at samles
her, hvis ikke vi kunne forstå hinanden. Osv., osv. Der er ingen tvivl om, at vi i princippet kan
forstå andre menneskers intenderede mening, og vi kan alle nævne utallige eksempler på tilfælde,
hvor det er lykkedes og på hvor det er mislykkedes. Vi har nemlig en mængde muligheder for at få
vore tolkninger af en lang række af dagligdagens meddelelser bekræftet eller korrigeret. Og det
samme gjaldt naturligvis også fortidens mennesker. Når Sepratu i sit andet brev til Kuwari lod
denne vide, hvordan han havde forstået hans brev, må det have været ud fra et sådant ønske om
kontrol.
Fra skønlitteraturen kender vi imidlertid mange eksempler på, at den samme tekst bliver fortolket
meget forskelligt, og det samme gælder også mange af de tekster eller handlinger, som historikere
fortrinsvis interesserer sig for. Selve ordet "tolkning" bruges ofte i betydningen: Noget man ikke
kan nå til nogen endegyldig afgørelse af. For at tage stilling til dette problem må vi indføre nogle
differentieringer. Den form for tolkning, vi her søger at tematisere, er tolkning i betydningen:
Forståelse af intenderet mening. Vi må altså udskille tolkning i betydningen: Hvad kan jeg opleve
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ved læsningen af dette digt uanset forfatterens mening? Og: Hvordan kan jeg udnytte denne tale til
at fremme mine egne eller mit partis interesser? Og: Hvad kan man sige om et menneske, der
udtaler sig på denne måde?
Men selvom vi udskiller sådanne spørgsmål og alene søger at forstå aktørens intenderede mening,
er det naturligvis langtfra altid, at vi kan nå til en sikker tolkning. Det kan skyldes, at vi savner
nogle af de nødvendige personlige forudsætninger herfor, eller at den relevante forståelseskontekst
ikke kan etableres. Hvis sådanne mangler ikke er erkendt af forskerne, vil de kunne fremsætte
indbyrdes uforenelige tolkninger som mere sikre, end det er berettiget. Men det er også muligt, at
forskellige tolkninger kan integreres i en mere omfattende tolkning, nemlig hvis fortolkerne hver
især har besvaret nogle af de for tolkningen relevante spørgsmål, men ikke alle. Hermed er vi også
nået til kriteriet for, om en tolkning er korrekt: Er alle relevante spørgsmål stillet og besvaret? Er
svarene usårlige, og rammer de plet? Det er disse spørgsmål, fortolkeren med sin refleksive
forståelse må dømme om.
Men selvom vi måtte nå frem til en korrekt forståelse af aktørens intenderede mening, er det ikke
givet, at denne har været klar og entydig. Resultatet af tolkningen kan udmærket blive, at aktørens
intenderede mening var uklar og sammensat.
I det foregående har jeg først bestemt fortolkningens opgave og data og har placeret fortolkningsproblematikken i forhold til den skandinaviske metodetradition, (a). Dernæst har jeg søgt at
afdække nogle centrale forudsætninger for, at man kan nå til forståelse af andre menneskers
intenderede mening gennem en analyse af fortolkningens mulighedsbetingelser, (b). I det følgende
vil jeg komme ind på nogle praktiske fortolkningsregler, (d). Men først vil jeg indføje nogle
uddybende noter, (c).
c. Uddybende noter
Vi har valgt at indskrænke brugen af termen "fortolkning" til at omfatte den opgave at forstå andre
menneskers intenderede mening. Grundlaget for forståelsen heraf er ”udtryk” enten i form af direkte
meddelelser eller i form af aktørens aktiviteter (performance) - herunder naturligvis selve den
handling at meddele noget.
Handlingsbegrebet er af central betydning for de humane videnskaber, idet den sociale virkelighed
i det væsentlige er konstitueret af interaktionen mellem handlende mennesker. Denne interaktion er
normstyret og institutionsbestemt, dvs. at individerne handler i et system af gensidige typificerede
forventninger. Hver især varetager de samfundsmæssige opgaver, som de har en forståelse af og en
holdning til. Den sociale virkelighed er derfor meningskonstitueret og må forstås som sådan. Men
menneskene er ikke kun skabere af denne sociale virkelighed, de er også selv skabt af den. Gennem
opvæksten socialiseres individet til sin gruppes, klasses og sit samfunds normer og en række
praktiske færdigheder internaliseres. Det handlende individ véd, hvad han foretager sig, hvad der
forventes af ham, og hvori opgaven består. Og han udfører den mere eller mindre
samvittighedsfuldt og intelligent. Men han behøver ikke at have forstået sine egne bevæggrunde
eller sin funktion i helheden for at kunne varetage den. Han behøver end ikke at overveje disse
spørgsmål, men kan have internaliseret sin gruppes normer på samme måde som et barn tilegner sig
sproget uden at kende til stilistik eller grammatik, eller han kan bryde med dem af drifts- eller
følelsesmæssige grunde.
Men netop fordi normer er vedtægter, som kan brydes, og ikke naturlove, søger statsmagt, sociale
klasser og interessegrupper at gøre deres mere eller mindre modstridende interesser gældende ved at
producere ideologier, der skal artikulere nogle sæt af sammenhængende handlingsnormer og
retfærdiggøre dem politisk og moralsk for individerne. Og herved imødekommer de et grund-
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liggende menneskeligt behov for at kunne forklare og retfærdiggøre sine handlinger for sig selv og
andre og forstå sig i lyset af en identitetsgivende helhedsforståelse. Selvom sådanne refleksioner
ofte antager karakter af efterrationaliseringer af givne interaktionsformer og af institutionelle eller
individuelle interesser, så er de dog også udtryk for menneskelige behov for en meningsfuld
virksomhed såvel som for deres sikkerhedsbehov – i hvert fald må de appellere hertil. Og de virker
derved sammen med andre faktorer handlingsstyrende.
Den menneskelige handlen og stræben må altså forstås som resultat af to sæt af faktorer, der
indgår med forskellig vægt fra individ til individ og fra handling til handling: Nemlig ubevidste
bevæggrunde og tvangsmekanismer i aktøren og af hans mere eller mindre teori/ideologiformidlede
opfattelse af situationen.
Distinktionen mellem performativ og selvforstået mening.
Den intenderede mening, en aktør udtrykker gennem sin handlen, behøver ikke at være identisk
med den mening han eventuelt selv måtte tillægge den, hvis han skulle formulere den for sig selv
eller andre. Dels kan den være styret af ubevidste bevæggrunde og tvangsmekanismer, dels er der
forskel på at følge bestemte normer og principper og på at kunne formulere dem adækvat. Vi vil
betegne den i handlingen iboende intenderede mening som ”performativ mening” og aktørens egen
tolkning heraf som hans ”selvforståede mening”.
Kontrastafklaring.
Til belysning af vor tematisering af fortolkningsproblematikken vil jeg modstille denne med den
empiristiske tradition.
Hvis erkendelsen - således som den empiristiske tradition hævder - i sidste instans - beror på
observation, er det klart, at meningstolkning må skabe problemer, for meninger tilhører menneskets
indre liv, og dette kan ikke ses. En måde at løse dette problem på har været at hævde eller snarere
forudsætte en naiv intuitionistisk tolkningsteori. Man er gået ud fra, at objektiverede meninger,
f.eks. meninger som er udtrykt skriftligt, kan ses umiddelbart. Det var blandt andet den illusion, jeg
ønskede at eliminere med de assyriske breve. Foruden de sproglige problemer ville jeg vise, hvilken
funktion vor saglige forudforståelse har for tolkningen samt nødvendigheden af den relevante
kontekst for forståelsen af de enkelte udtryk eller sæt af udtryk.
Når man kunne mene, at den objektiverede mening umiddelbart kan ses, skyldtes det, at en række
forudsætninger for forståelsen er til stede i de fleste dagligdags situationer. Men også i disse sker
der i øvrigt ofte misforståelser.
En konsekvens for metodelæren af en sådan naiv intuitionisme er, at fortolkeren helst skal gå
forudsætningsløst til teksten. Indenfor nykritikken i litteraturforskningen har der i
overensstemmelse hermed været stillet krav om, at fortolkeren ikke måtte inddrage viden om
forfatteren og hans tid i tolkningen. Som reaktioner på nogle udbredte tendenser til henholdsvis at
læse sig selv og sin tids forestillinger ind i litterære tekster og på at forskyde interessen fra
forfatternes værker til deres privatliv, var disse krav forståelige, men de beroede på en fejlagtig
tematisering af fortolkerens praksis.
Der finde en omfattende videnskabelig retning, behaviorismen, som ud fra empiristiske
erkendelsespræmisser helt har forkastet meningsbegrebet som videnskabeligt set irrelevant.
Retningen hævder ikke, at mennesket intet indre liv har, men at man ikke kan erkende det
videnskabeligt, og at de sociale videnskaber derfor må baseres på iagttagelse af menneskets ydre
adfærd (behavior) og finde lovmæssigheder for denne uden hensyntagen til aktørernes
bevidsthedsliv. Retningen ser altså bort fra den kendsgerning, at den sociale virkelighed er
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meningskonstitueret. Overført på historieforskningen indebærer det, at man ikke skal beskæftige sig
med fortidens menneskers oplevede virkelighed, men kun med at konstatere deres adfærd og
virkningerne heraf, evt. på kvantitativ basis. Inden for denne retning har fortolkningsproblematikken kun det formål at tjene kildekritikkens etablering af kendsgerninger om, hvem der
gjorde hvad og hvornår og til at kunne forstå videnskabelige værker. I overensstemmelse hermed
behandles fortolkningsproblematikken meget forenklet i traditionens metodelærebøger. Allerede
hos Erslev slog dette igennem, men siden er det nærmest blevet yderligere styrket i 60ernes
skandinavistiske metodetradition.
I den hermeneutiske tradition indtager den menneskelige selvforståelse og dennes betydning for
menneskenes interaktion i en samfundsskabt social virkelighed en central plads. Og ligeledes
fællesskabet mellem fortolker og aktør. Men i denne tradition anvendes termen ”fortolkning” som
omfattende videregående problemstillinger og flere aktiviteter hos historikeren end vi har valgt at
gøre i disse papirer. (Se herom H. P. Rickman: Understanding and the human studies, 1967, og
Bernard Eric Jensen: Wilhelm Dilthey som hermeneutisk historiker, i Studier i historisk metode nr.
12 1977).
Litteratur:
Bernard Longergan: Method in Theology kap. 3: Meaning og kap 7: Interpretation; H. P. Rickman:
ovennævnte værk; Bernard Eric Jensen, ovennævnte artikel; Berger & Luckmann: Den samfundsskabte
virkelighed, 1966, oversat fra engelsk 1972; Johan Asplund: Om undren overfor samfundet, 1972.

d. Praktiske fortolkningsregler
Der kan gives mange tommelfingerregler for, hvordan man i praksis kan spørge, hvis man lidt mere
systematisk vil arbejde med at forstå andre menneskers intenderede mening. Når jeg bruger
udtrykket ”tommelfingerregler”, er det, fordi der er tale om nogle sæt af praktiske erfaringer, der
aktualiseres hos fortolkeren, når han eller hun står overfor at skulle løse en fortolkningsopgave.
Men hvilke fremgangsmåder, der i et givet tilfælde måtte vise sig frugtbare, afhænger både af
fortolkerens forudsætninger og af opgavens art: Hvad er det for en type udtryk, man søger at forstå?
Der er forskel på at skulle nå til forståelse af dagligdags handlinger, diplomatiske forhandlinger,
bureaukratiske aktstykker, litterære tekster, videnskabelige arbejder og filosofiske undersøgelser.
Men heller ikke indenfor en enkelt sådan gruppe kan en bestemt metode angives, for indsigter kan
ikke afledes. De kommer spontant som respons på vor undren og spørgen. Det betyder ikke, at de er
tilfældige eller forudsætningsløse, men blot at de ikke kan fremtvinges eller deres specifikke
indhold forudsiges. Der er ikke tale om, at vi her kan behandle sådanne metoder mere systematisk,
men jeg vil i det følgende give nogle illustrerende eksempler.
Hvis erkendelsesgrundlaget er en egentlig tekst, er det ofte en god ide at spørge: Hvordan er denne
tekst struktureret? Dvs. søge at forstå forfatterens organiserende princip. Hvad er det for
hovedspørgsmål han har søgt at besvare, og i hvilken orden har han gjort det? Det tvinger
fortolkeren til at hæve sig over tekstens enkelte bestanddele og søge at forstå den som en intentionel
helhed. Man bør således orientere sig i og om teksten, før man begynder den egentlige
gennemlæsning, og når man har læst den, bør man overveje, hvordan forfatteren har struktureret
den og hvorfor. Strukturen er en væsentlig nøgle til at forstå hans mening. - Hvad der naturligvis
hverken må forlede en til at tro, at teksten nødvendigvis er klart struktureret, eller at strukturen
nødvendigvis har været resultatet af forfatterens forudlagte plan. Menneskets ordnende evne
fungerer spontant, og det kræver et ekstra sæt af spørgsmål fra forfatterens side at forstå denne
struktur. Det er således en almindelig erfaring, at man først kan skrive forord til sidst. Ofte må hele
teksten omorganiseres, idet forfatteren først til sidst har skrevet sig til klarhed.
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Et andet spørgsmål, der kan være grund til at stille, er: Hvad er det for en slags tekst? Vi kan skelne
mellem forskellige typer af tekster og indenfor disse mellem forskellige genrer. Hvis en aktør vil
undgå misforståelse og negative reaktioner, må han/hun følge den valgte genres "love". Man
udtrykker sig forskelligt, og de samme udtryk kan derfor betyde noget forskelligt, indenfor
forskellige genrer, ligesom det heller ikke er ligegyldigt, om en udtalelse falder i retten eller i
dagligstuen. (Jf. begrebet "situationsfelt" hos Andersson & Furberg: "Sprog og Påvirkning" s. 3642). Vil historikeren benytte Holbergs komedier som kilde til forfatterens opfattelse af bønder og
herremænd, må han tage hensyn til genren. En "ligefrem læsning", som den Jens Engberg benytter,
når han bruger folkeeventyrene som kilde til almuens fomentlige klassefjendskab, er næppe uden
videre berettiget. ("Dansk Guldalder", 1973 s. 63-73). Til gengæld. repræsenterer hans bog selv en
genre indenfor historieskrivningen, som ligger nær op ad den dokumentariske roman, og den må
forstås og vurderes i lyset heraf.
Det forhold, at tekstforfattere følger særlige fremstillingslove, har vi været inde på i forbindelse
med de middelalderlige diplomer. I har fået udleveret Johs. Steenstrups "Diplomets Bestanddele",
som er en analyse af de mønstre, man i middelalderen fulgte ved udfærdigelsen af officielle breve.
Ligesom en nutidig korrespondent har en række stående formuleringer til sin rådighed ved
udfærdigelsen af forretningsbreve, havde man i middelalderen faste forbilleder til brug ved
udfærdigelsen af forskellige typer af breve. Vi er med dette eksempel indenfor kategorien "social
bogføring" med dens mere snævre rammer for den individuelle prægning. Men også privatbreve er
bundne af modtagerens typificerede forventninger. Når vi indleder et privatbrev med "Kære NN",
ved NN godt, at der blot er tale om en stående vending, og han eller hun opfatter den derfor ikke
ligefremt som en kærlighedserklæring. Snarere ville et brud på konventionen vække modtagerens
opmærksomhed.
Med disse eksempler har jeg antydet det almene forhold, at en forfatter/aktør udtrykker sig i et
socialt univers og har kendskab dettes normer. Selv hvor han ikke har noget personligt kendskab til
den eller dem, han henvender sig til, kan han derfor mere eller mindre forestille sig de
forventninger, hans handling/værk/meddelelse vil blive mødt med, og de reaktioner han vi1 få. Jo
mere typificerede de gensidige forventninger er, eller jo større personligt eller socialpsykologisk
kendskab han har til modtagerne og til deres normer, des sikrere kan han forudse deres reaktioner og tage hensyn til dem. Det er et udtryk for modenhed at kunne forstå andres perspektiv og
problemhorisont og tage hensyn hertil. Andersson & Furberg kalder det "adressatrelevans",
modtagerrelevans, (s. 15).
Men det forhold, at aktøren skriver med en bestemt læserkreds eller modtager i tankerne og tager
hensyn til dennes forventede reaktion ved udfærdigelsen af sin tekst, kan have central betydning for
tolkningen af hans mening. Vi må nemlig skelne mellem hans egen mening på den ene side og hans
meningsformidling på den anden side - og som regel er det kun den sidste bestræbelse, der findes
objektiveret i form af tekster. Sådanne formidlingshensyn kan være pædagogiske, men de kan også
være taktisk bestemt. I det sidste tilfælde har aktøren informationer og hensigter, som han skjuler
for modtager(ne), fordi han formoder, at kendskab hertil ville føre til uønskede reaktioner. Han kan
også benytte midler, som han antager vil påvirke modtagernes psyke på en måde, som disse ikke
selv kan gennemskue, og som får dem til at reagere på den ønskede måde (f.eks. reklame,
propaganda). I disse tilfælde kan vi tale om manipulation. Erkendelsen af en sådan hensigt hos
aktøren, hvad enten denne måtte være en enkeltperson eller beslutningstagerne i et firma eller en
interesseorganisation, er selvfølgelig i sig selv en vigtig fortolkningsopgave.
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Dette fører til, at historikeren må spørge: Hvem har forfattet eller står bag udsendelsen af denne
tekst? Hvem henvender den sig til og igennem hvilket medium? I hvilken situation og med hvilket
formål er den udsendt? Dvs. de spørgsmål, historikere sammenfatter i begrebet ophavssituationen.
Hermed menes de momenter i forbindelse med en "kildes" tilblivelse, som måtte være relevante for
forståelsen af den som udtryk for ophavsmandens mening og hensigt. Men der behøver ikke være
tale om en egentlig levning. Begrebet ophavssituation anvendes nemlig ikke blot indenfor
tekstkritikken, men også i forbindelse med forståelse af handlinger. (Jf. handlingsudnyttelse). Den
umiddelbare hermeneutiske kontekst for handlingstolkning er netop den situation, hvori handlingen
indgår, idet aktørens forståelse af denne situation er vigtig for hans handlemåde. (Se Robert F.
Berghofers analyse af "the situational approach to human behavior" i "A behavioural approach to
historical analysis", New York 1969 s. 27-74).
Men hele tiden er det vor undren, der driver undersøgelsen fremad indtil (forhåbentligt) alle
relevante spørgsmål er stillet og besvaret på en måde, som er usårlig og som rammer plet. Det er
dette spørgsmål, vi besvarer i vor refleksive dom om vor fortolknings korrekthed eller større eller
mindre sandsynlighed.
I stedet for at fortsætte denne almene snak om hermeneutiske regler, vil jeg tage et konkret
eksempel, nemlig en artikel i "Socialisten" 2. maj 1872. I modsætning til de assyriske breve volder
denne tekst ingen større problemer på det elementære forståelsesniveau, og den kan derfor tjene til
at illustrere spørgsmålene om forfatterens/udgiverens hensigter med artiklen og hans forståelse af
modtagerne mv.
Artiklen står under en opfordring fra bestyrelsen for Den internationale Arbejderforening for
Danmark til de københavnske arbejdere om at møde på Fælleden søndag d. 5. maj til en politisk
demonstration. Den internationale Arbejderforening såvel som dens presseorgan "Socialisten" var
oprettet året før og havde vakt nogen opmærksomhed blandt arbejderne såvel som hos
myndighederne og i borgerskabet. Utvivlsomt har begivenhederne omkring Pariserkommunen
spillet en rolle herfor. Bestyrelsen bestod af et triumvirat med udstrakt myndighed, Louis Pio, der
var forfatter til den i øvrigt anonyme artikel, Harald Brix og Paul Geleff. Alle født først i 1840erne.
Anledningen til artiklen var en efter tidens forhold ganske betydelig murerstrejke, "murerskruen". I
begyndelsen af april 1872 vedtog mursvendelavet at gå i strejke, og strejken støttedes af
"Socialisten", der netop var skiftet fra uge- til dagblad.
”MÅLET ER FULDT!
Snart dages det, Brødre, det lysner i Øst!
Til Arbejdet fremad i Kor!
Løgn og Bagtalelser i Bladene, ulovlig Fremfærd af Autoriteterne, Had og Forfølgelse fra Kapitalisternes
Side, det er den "Imødekommen", der er vist vore smaa og billige Fordringer af de idiotiske Magthavere.
Denne Lejlighed burde gribes, sagde de, for ret at vise Arbejderen, hvor afhængig han er af Kapitalens
Naade og Barmhjertighed, for at lade ham føle, hvor let det er for den lille herskende Klike paa aldeles
storborger-lovlig Maade at sulte ham ihjel, hvis han ikke bøjer Nakken under Aaget, hvis han ikke kryber til
Korset og beder om den Naade, at maatte slide som sædvanligt for at forøge Indholdet af Storborgerens
velspækkede Pengepunge.
Og hvor ypperligt forstaar vore Modstandere ikke at enes, naar det gælder en saadan Sag. Ministre,
Magistrat, Politidirektør, Grundejere og Pengeposemænd, alle har de faaet travlt med at sammensværge dem
mod Folket; alle føler de, at nu gælder det at kvæle Frihedsspiren, ligegyldigt om det skal ske "med eller
uden Loven". Derfor løser Ministeriet Murmesteren, der har det kgl. Teater, fra hans Forpligtelser; derfor
opkalder Crone hver Dag Mursvende, omendskønt de ikke har forset sig; derfor udsætter Magistraten
Murerlærlingenes Prøver, og har endog den Frækhed at ville røve Laugenes Penge og gøre Københavns
Haandværkere og Arbejdere umyndige; derfor overfalder Ligningskommissionen Mursvendene med Breve;
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derfor inddriver Grundejerne ubarmhjertigt Huslejen hos de Strikende; derfor skælder Friskolelærerne deres
uskyldige Børn ud; derfor nægter Understøttelsesforeningerne at hjælpe de Nødlidende blandt dem; derfor
falder endelig hele Pressen over dem med Løgn og Skældsord, med Haan og Trusler.
Københavns Arbejdere!
Vor ivrigste og mest hadefulde Modstander, Redaktør C. Ploug, erklærer i "Fædrelandet", at "Samfundets
Tarv fordrer paa det bestemteste, at dette Forsøg (Murerskruer) falder saaledes ud, at Arbejderne kommer til
bedre Erkendelse af deres egen Interesse", det vil med andre Ord sige, at han opfordrer Murmestrene til at
sulte deres Svende ud, for at ikke de andre Haandværkere og Arbejdere ogsaa skal faa Mod til at forsøge at
forbedre deres Kaar!
Ska1 vi da som Lam lade os føre til Kapitalens Slagterbænk? Skal vi taale, at vore Fjender maaske for flere
Aar standser vor Fremgang? Nej det kan Københavns Arbejdere ikke være bekendt! Lad os derfor samle os;
Regeringen plejer jo hvert Øjeblik at holde Revu over de af deres Undersaatter, som de ved første givne
Lejlighed vil ofre paa Krigsgalskabens Alter for at tilfredsstille deres Ærgerrighed. Lad os da engang holde
Mandtal over alle frie Arbejdere, over Alle, som vil hjælpe os i Kampen mod Kapitalen; vi vil da faa at
kende vor egen Magt og vore Fjenders Svaghed; samlede i tusindvis vil vi stille vore Fordringer og love
hverandre at staa Last og Brast indtil Sejren er vor!
Men Jer, I Guldets Dyrkere! I, de Fattiges Udsugere! Eder vil vi endnu en Gang tilraabe "I har i Aartusinder
iskænket os en bitter Livsdrik; vogt Jer nu, Maalet er fuldt! Lad der ikke komme en eneste Draabe til, eller det flyder over!”

Den borgerlige presse og myndighederne tolkede artiklen som en trussel om revolution, og
politidirektør V. Crone forbød efter samråd med justitsminister J. F. Krieger demonstrationen. På et
voldsomt møde lørdag aften besluttede bestyrelsen alligevel at afholde mødet, og alle tre
bestyrelsesmedlemmer blev derfor anholdt natten til søndag. Men forinden havde Pio på
bestyrelsens vegne skrevet artiklen til søndagens udgave af "Socialisten'', hvor de krav, som
bestyrelsen ville foreslå arbejderne at slutte op om, for første gang blev meddelt offentligt.
”Maaske staar det i Politiets og Regeringens Magt at forbyde os det, maaske kan de bevæge Danmarks frie
Værnepligtige og de af Landets Borgere, som de sulter i Polititjenesten, til at optræde som viljeløse
Redskaber i deres Hænder; men een Ting staar klart for os: saa længe vi staar paa Lovlighedens Grund,
saalænge vi benytter de Midler, som vor Grundlov hjemler os, saalænge viger vi ikke en Fodsbred tilbage for
Magten. - Lad vore Modstandere handle, som de har Lyst til, vi tager ikke vor Bekendtgørelse tilbage."
"De Forslag, der foreligger paa Mødet idag fra den internationale Forenings Bestyrelse, er følgende:
l. Alle Arbejdere erklærer, at den nuværende Murerskrue bør støttes ved Pengebidrag, dels fordi den er
fremkaldt ved Mestrenes Nægtelse af billige Fordringer; dels fordi det vilde være ubodelig Skade for alle
andre Arbejdere, hvis den skulde mislykkes.
2. Bestyrelsen i Forening med hvem andre, som Arbejderne dertil maatte udvælge, bemyndiges til for den
nærmeste Tid at handle i alle Arbejderes Navn, og skal forebringe Hs. kongelige Højhed Kronprinsen
følgende Ønsker:
A. Der udnævnes en Arbejdsminister, for at han straks i Forening med den øvrige Regering
kan tage under Overvejelse, paa hvilken Maade den Fattige øjeblikkelig kan hjælpes, uden at han kommer
ind under Fattigvæsenet i den nuværende Skikkelse, og uden at han mister sine Borgerlige Rettigheder.
B. Det tillades Arbejderne i de forskellige Fag at oprette Forligskommissioner, der kan
udjevne Tvistigheden i Arbejdssager mellem Mestre øg Svende.
C. Det paalægges alle Autoriteter ikke at optræde til Fordel for den ene eller anden Part, naar
Arbejdet er nedlagt.”
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Trods forsøg fra de tilbageblevne arbejderføreres side at aflyse mødet, strømmede mange alligevel
til Fælleden d. 5, hvor de blev mødt af politi og beredne husarer. Begivenheden er siden blevet
betegnet "slaget på Fælleden". Der er ingen tvivl om, at myndigheder og borgerskab virkelig var
opskræmt, men det var nok mere udsigterne på længere sigt, der forskrækkede, end alvorlig frygt
for mødet som sådan. Politidirektør Crone turde intet svare for, hvis mødet blev afholdt som
tilsigtet, men for alt, når han fik det forbudt. Voldelige sammenstød og ødelægelser var man dog
forberedt på, og det er betegnende, at Krieger i sin dagbog dagen efter "slaget" kunne skrive: "noget
Sammenstød fandt ej sted". Det viste sig da også, at mødet kunne splittes med hårdhændet brug af
politistave og flade klinger, selvom en del ordenshåndhævere måtte behandles for mindre skrammer
bagefter.
I det foregående er den væsentligste forståelsesbaggrund skitseret. For en elementær forståelse er
det blot nødvendigt at op lyse, at "opkalde" betyder "stævne" og "friskolelærerne" er lærerne ved de
betalingsfri skoler, hvor de mindre velstillede børn gik. Videre kan man undre sig over, hvad det er
for forhold, der måtte ligge til grund for Pios konkrete beskyldninger i dette afsnit, men jeg har ikke
prøvet at undersøge dem - og hvad vigtigere er: Det havde læserne heller ikke.
Artiklens erklærede mål er at opfordre Københavns arbejdere til at give møde, så de kan lære deres
egen styrke at kende og demonstrere den overfor myndigheder og arbejdsgivere. Artiklens tone er
patetisk, bittert forurettet og truende. Læseren får det umiddelbare og stemningsbårne indtryk, at det
alene afhænger af arbejdernes solidaritet og vilje, om de vil kunne foreskrive modparten deres
betingelser. Det kan derfor give anledning til undren, at artiklen af d. 5. er påfaldende defensiv i
tonen, og at de annoncerede krav er såre beskedne. Også i forhold til modstandernes vurdering af
magtforholdene og til de faktiske begivenheder synes forventningerne i artiklen af 2. maj
overdrevne.
Med denne problembevidsthed kan vi nærlæse "Maalet er fuldt!" med henblik på nærmere at
bestemme dens karakter og hensigten med den. Vi skifter derfor opmærksomheden fra spørgsmålet
om, hvad forfatteren søgte at formidle til hans virkemidler.
Artiklen står umiddelbart under bestyrelsens opfordring til at give møde på Fælleden d. 5. og er
rettet til Københavns arbejdere i dagbladet "Socialisten". Det har tydeligvis været magtpåliggende
for forfatteren at give den en iøjnefaldende fremtrædelsesform. Selve opfordringen står med store
typer hen over forsiden, og nedenunder følger så artiklen, som begrunder den, med en kort og
fyndig overskrift, markeret med udråbstegn og patetisk efterfulgt af et par verselinjer. På samme vis
indledes selve teksten fyndigt og staccatisk med en række sideordnede, apositorisk sammenstillede
og injurierende substantiver. Interessen fanges, og spændingen udløses i en påstand og
efterfølgende forklaring:
"det er ---". For ikke at tabe tempo indledes det efterfølgende afsnit med et sideordnet "Og". Ny
beskyldning og så: "derfor --- derfor --- derfor" otte gange, så tempoet og indignationen fastholdes
og opbygges til andendelens direkte påkaldelse: "Københavns Arbejdere'." Altså en direkte
henvendelse til de intenderede modtagere. Endnu engang spændes forventningen, samtidig med at
indignationen øges og umærkeligt handlingsorienteres ved at afsløre modstandernes frygt. Så først
kommer udløsningen gennem de efterfølgende retoriske spørgsmål og det understregede svar: "Nej,
det kan Københavns Arbejdere ikke være bekendt!" På dette høje stemningsleje kan omsider det
patetisk-lyriske budskab udslynges i to sideordnede "lad os ---"-sætninger. Og først fra dette
indignationens og magtfølelsens højdepunkt er der stemningsmæssig dækning for truslen mod
"Guldets Dyrkere", ''de Fattiges Usugere".
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Artiklen er struktureret over læsten: Sådan er det, heraf følger, og sådan skal vi gøre.
Tilstandsbeskrivelsen er meget lidt konkret og stærkt følelsesbetonet. Den får troværdighed ved at
blive bekræftet af modstandernes egen (foregivne) udtalelse og ved de konkrete (påståede)
konsekvenser. På samme måde vinder påstanden om modstandernes frygt og arbejdernes potentielle
styrke troværdighed ved at tillægges Carl Ploug.
Pio skelner klart mellem en "vi-gruppe" og en "dem-gruppe" - bemærk, hvorledes fjenderne
sammensværger "dem", ikke sig. "Dem-gruppen" identificeres med en sammenrottet klike af
magthavere, der med alle midler og ved en egen ret - som de i øvrigt bryder efter behag undertrykker folket, friheden og retfærdigheden. Alt til fordel for deres i forvejen velspækkede
"Pengepung". I modsætning til magtklikens selviske overgreb, fremstilles arbejderne som tålsomme
og undertrykte. Indignationen skærpes ved, at det er de elementære livsfornødenheder, der fratages
dem, og ved at det er "deres uskyldige Børn" og "de Nødlidende", det går ud over. Derved vækkes
læserens ansvarsfølelse: Børn og nødlidende er nogle, man tager sig af. Det kan han "ikke være
bekendt! Det står i hans og hans kammeraters magt at ændre disse skændige forhold. Han skal blot
møde på Fælleden d. 5..og bakke Internationales bestyrelse op. Det er et spørgsmål om enighed og
beslutsomhed.
Det kræver viden og evne til abstraktion at kunne forstå sin situation i en større sammenhæng end
ens personlige erfaringskreds med dens konkrete handlinger og personlige motiver. Det er
bemærkelsesværdigt, at Pio på engang prøver at få arbejderne til at overskride denne personlige
erfaringskreds, hvor de oplever sig som individ eller lille-gruppe overfor arbejdsgiver, skolelærer og
foged, og på den anden side appellerer til følelser og erfaringer fra netop denne selvsamme
erfaringskreds. Han ønsker, at de skal opleve sig som tilhørende en undertrykt, men potentiel
magtfuld klasse overfor en herskende klasse med fundamentalt andre interesser, men hans middel til
at få dem til at foretage denne abstraktion er at personificere klasserne, at gøre dem til konkrete og
moralske enheder. Det er således betegnende, at det er læsernes moralske indignation, gruppesolidaritet, den personlige anstændighedsfølelse og beskedenhed snarere end politiske
interesser, han slår på, når han vil legitimere sit forehavende. Begrundelsen for at undertrykkelsen
af netop denne strejke bør være anledning ti1 en fælles demonstration, illustreres ligeledes konkret
med billedet af det fyldte mål, (=målekrus). Det er kun enhedskulturens forudsætning om en fælles
samfundsmæssig interesse for alle indbyggere, der problematiseres (jf. bl.a. ordet "storborgerlovlig" og "krigsgalskaben"). Ellers søger forfatteren at udnytte den vante selv- og omverdensforståelse hos modtagerne ved at appellere til deres dagligdags følelser og erfaringer.
På grundlag af denne analyse af forfatterens virkemidler og modtagerfornemmelse kan det
konkluderes, at artiklen er klart agitatorisk. Den er henvendt til en modtagergruppe, som forfatteren
mener bedst at kunne påvirke i den ønskede retning ved en meget stemningsbetonet og forenklet
virkelighedsbeskrivelse. Den umiddelbare hensigt er, at få arbejderne til at møde på Fælleden til
støtte for de krav, Den internationale Arbejderforening måtte stille.
Det er nu på tide at vende tilbage til den pludselige neddæmpning af forventningerne i artiklen d. 5.
maj, altså tre dage senere. Her er den truende tone forsvundet og erstattet med den svagere parts
trodsige retsbevidsthed. Formodentlig har Pio villet opnå Det forenede Venstres støtte, og de krav,
der ønskes støtte til ved mødet, er ret moderate forhandlingstilbud. Hvis bestyrelsen selv havde troet
på deres evne til at gennemtrumfe deres krav, havde denne retræte ikke været nødvendig, og vi kan
altså konkludere, at den udæskende og meget optimistiske tone i "Maalet er fuldt!" var et blot

36

agitatorisk virkemiddel. Det skulle også være sært, om Pio med sit kendskab til arbejdernes lave
politiske bevidsthed for alvor skulle have bedømt de reelle magtforhold så urealistisk.
Men hvorfor løb bestyrelsen så den risiko at indkalde til møde på Fælleden, hvad ville den opnå?
Her er det nødvendigt at inddrage vor viden om dens situation på indkaldelsestidspunktet. Det var
en ny forening, hvis fremtid afhang af, om det skulle lykkes den at placere sig centralt i arbejdernes
bevidsthed såvel som i den offentlige bevidsthed iøvrigt som repræsentant for en arbejderbevægelse, som den gennem sin agitation tillige skulle give realitet. Den havde kun en mulighed for
at udkonkurrere de gamle svendelav: At tage têten. Ved at samle og sætte sig i spidsen for uroen
håbede den at blive den, der skulle tegne firmaet. At ikke blot jeg, men også bestyrelsen forstod
situationen således, bestyrkes af krav nr. 2: at den skulle bemyndiges til at handle i alle arbejderes
navn.
Artiklen d. 5. er udtryk for en ændret situation. På den ene side havde myndighederne reageret
beslutsomt ved at forbyde mødet. På den anden side var hensigten i nogen grad nået. Nu gjaldt det
om at vinde kontrol over den skabte bevægelse, så den nyvundne position kunne udnyttes til indre
organisation og til forhandling med modparten. Desuden gjaldt det om at stille krav, som mange
kunne billige, og som myndighederne var villige til at forhandle om. Bestyrelsen fastholdt derfor
mødet trods politiforbuddet, men den søgte samtidig at sikre sig bag grundloven og ved moderate
forhandlingstilbud, dvs. ved en blanding af trusler og tilbud.
Jeg har forsøgt at tolke Pios og bestyrelsen for Internationales hensigter med henholdsvis artiklerne
af 2. og 5. maj ud fra de meget forskellige situationer, hvori de er skrevet. Om der har været tale om
en klar strategi, eller om Pio blot fra dag til dag har stolet på sin politiske situationsfornemmelse, tør
jeg ikke sige. Min tolkning er også upræcis på et andet punkt. Jeg har nemlig nævnt forskellige
momenter i de to situationer, som Pio synes at have taget hensyn til ved udformningen af sine
artikler, men nogen egentlig afvejning af disse momenters relative betydning for hans problembevidsthed har jeg ikke foretaget. De foreliggende data ville næppe heller tillade det.
Tilbage er verifikationsspørgsmålet: Er min tolkning korrekt? Dvs. er alle relevante spørgsmål
stillet? Er svarene usårlige? Og rammer de plet? På disse punkter må en eventuel kritik sættes
ind.
Jeg vil først nævne en illustrerende detalje. Når jeg hævdede, at Pios brug af "dem" i stedet for
"sig" er et stilistisk virkemiddel, så kan man imødegå mig, hvis man kan påvise, at københavnske
arbejdere forventede, at han skrev "dem" på dette sted. I så fald er min påstand ikke rigtig, men
bemærk, at der kan gives klare kriterier for, under hvilke omstændigheder min påstand vil være
korrekt. En anderledes vægtig kritik ville kunne rejses, hvis det kunne påvises, at Pio faktisk havde
oplevet sin og internationales situation væsentlig anderledes end forudsat af mig, f.eks. ved data om
Pios personlighedsstruktur. Min forudsætning har jo været, at han har bedømt sin situation
realistisk, men var parat til at tage en risiko, da dette var nødvendigt for at slå igennem som politisk
fører. Det ville være bagklogskab at hævde, at han var urealistisk i sin bedømmelse, blot fordi han
faktisk kom i fængsel.
Bemærk, at jeg under analysen af "Maalet er fuldt" skiftede opmærksomheden fra indholdet af
artiklen til forfatterens virkemidler. Andersson & Furberg diskuterer i deres bog "Sprog og
påvirkning", 1975, "hvorledes sproget fungerer som påvirkningsmiddel, og hvordan dets
påvirkningsfunktion skal forklares." (s. 10). Deres metode er den, at de søger at afdække de
spontane og gensidige forventninger, som ligger til grund for en normal tillidsfuld kommunikation,
for dernæst at vise, hvorledes disse forventninger kan udnyttes i påvirkningsøjemed. Indenfor
danskfaget har man betegnet denne beskæftigelse ”pragmatisk analyse”. Der er vist både uenighed
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og uklarhed om denne disciplins mål, men i dette kursus betegner pragmatisk analyse et
opmærksomhedsskifte fra spørgsmål om, hvad en afsender ønskede at udtrykke eller kommunikere,
til spørgsmål om, ved hvilke midler, han eller hun - i det mindste performativt - søgte at gøre
kommunikationen – hvad enten denne måtte være direkte eller indirekte - effektiv.
Forudsætningen for den pragmatiske analyse er, at der består en meningsfuld sammenhæng mellem
en aktørs hensigt, hans situationsforståelse (herunder modtagerbevidsthed) og hans handlemåde
(virkemidler). Dens erkendelsesgrundlag er identificerede meddelelser og dens erkendelsesobjekt
afsenderens påvirkningsmidler. Der er tale om en form for levningsudnyttelse, da ingen
troværdighedsspørgsmål er impliceret. Er handlemåden (påvirkningsmidlerne) erkendt, kan denne
viden indgå i erkendelsesgrundlaget for at fortolke aktørens hensigt(er), modtagerbevidsthed og
situationsforståelse i øvrigt. Han må nemlig have ment, at disse virkemidler ville være egnede til at
opnå hans hensigt overfor bestemte modtagere i den konkrete situation. Men det afgørende ved den
pragmatiske læsemåde er, at I vænner jer til også at kunne anskue en given meddelelse som et
påvirkningsforsøg og ikke kun som en mere eller mindre troværdig informationskilde.
Der kan være grund til at uddybe begrebet om aktørens modtagerbevidsthed en smule. Et vigtigt
element i en aktørs modtagerbevidsthed er hans/hendes viden om eller fornemmelse for
modtagerens forventninger til ham i den konkrete situation. Disse forventninger kan være
rollebestemte, men de kan også bero på socialpsykologisk eller personligt kendskab til modtageren
tillige. Altså: Hvilke forventninger stiller man normalt til et menneske, der præsenterer sig på denne
måde i en sådan situation? Eller: Hvilke forventninger har denne særlige befolkningskategori? Eller:
Hvilke forventninger har netop dette menneske, som kender mig personligt? (jf. s. 83f.).
Mens vi i denne konventionelle sfære med dens typificerede gensidige forventninger har
rollebegrebet, når vi taler om personer og deres funktioner, så har vi genrebegrebet, når talen er om
tekster. Genrebegrebet har stor betydning indenfor disciplinen pragmatisk analyse i danskfaget,
fordi man der har arbejdet med avis- og ugebladstekster. Dvs. tekster, som er beregnet for en større
eller mindre del af offentligheden og som netop kan inddeles i forskellige genrer. Der stilles således
forskellige forventninger til en reportage, en kronik eller en leder. Disse forventninger kan
selvfølgelig udnyttes i f.eks. i kunstnerisk eller politisk øjemed, demonstrativt eller ved at liste
elementer ind fra andre genrer, uden at læseren mærker det. En reportage kan f.eks. være tendentiøs.
Man kan også udnytte en accepteret genre som middel ti1 at undgå censur.
Et andet væsentligt element i en aktørs modtagerbevidsthed er hans kendskab til modtagerne
iøvrigt, deres behov, idealer, vante forestillinger og problembevidsthed. Der er dels spørgsmålet
om, hvilken forudforståelse og grad af enighed han mener at kunne forudsætte hos modtager(ne), og
dels kan han enten søge at problematisere modtager(ne)s holdning eller søge at udnytte den til
skjulte eller åbenbare formål. Psykologisk og politisk er det f.eks. et almindeligt kneb at omtale en
ønskværdig tilstand, som om den allerede eksisterede for derigennem at gøre den gældende. Vi taler
om besværgelsesknebet. Pios overdrevent optimistiske fremstilling af arbejdernes potentielle magt i
1872 er et eksempel herpå. Den psykologiske mekanisme består i, at aktøren søger at påvirke
modtageren ved at stille høje forventninger til ham, som er svære at skuffe. Hertil kommer
naturligvis det opmuntrende ved tillid og tro.
Men selve modtagerbegrebet er ofte ikke så ligetil. En meddelelse kan være direkte rettet til en
bestemt person eller gruppe af modtagere, men det udelukker selvfølgelig ikke, at den kan være
formuleret med andre læsere i tankerne tillige. Aktøren kan således indirekte henvende sig til
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skjulte modtagere eller en bestemt skjult modtager. Da Pio skrev "Maalet er fuldt!", vidste han
naturligvis, at artiklen ville blive læst af andre end de arbejdere, han direkte henvendte sig til, og
den truende tone har måske også været møntet på regering og borgerskab. Han kan have regnet
med, at myndighederne efter denne artikel ville finde sig til rette med ham frem for at gøre ham til
politisk martyr. Stillet overfor fængslingstruslen måtte han siden nøjes med at appellere til den
almindelige retsbevidsthed - og sandsynligvis er det lige så meget Venstre, han her har haft i
tankerne, som arbejderne.
Der kan også være tale om, at en aktør er forsigtig med, hvad han meddeler eller overhovedet betror
papiret af frygt for, at hans meddelelse skal komme i forkerte hænder eller på anden blive brugt
imod ham. Ligeledes kan man omgå censur ved at skrive "mellem linjerne", det være sig i breve
eller i trykte artikler.
Med skyldig hensyntagen til disse forhold, kan historikeren benytte sin viden om en aktørs
modtagerbevidsthed som kilde til viden om modtagerne, såfremt vi har gode grunde til at antage, at
hans bevidsthed om dem har været korrekt. Vi kan tale om indirekte troværdighedskritik. Hvis Pio
virkelig har kendt sine pappenheimere - hvad vor viden om deres reaktion på hans artike1 d. 2/5
tyder på - så kan hans modtagerbevidsthed tages som indicium for deres lave politiske
bevidsthedsniveau.
Selvom jeg går udover fortolkningsproblematikken, vil jeg alligevel uddybe omtalen af den indirekte
troværdighedskritik en smule. Ved troværdighedskritikken, som jeg har behandlet i afsnit If, er historikerens
erkendelsesgrundlag en meddelelse, og hans spørgsmål er: Er denne meddelelse sand? Ved indirekte
troværdighedskritik er erkendelsesgrundlaget aktørens handlemåde, eventuelt hans virkemidler i en given
meddelelse. Hvis han ville opnå X, og hvis han handlede rationelt på grundlag af sin forståelse af situationen,
så kan vi slutte, at han må have opfattet denne på den og den måde - eller i hvert fald ikke på den og den
måde. Vi slutter altså fra viden om hans formål og handlemåde til hans situationsforståelse og herunder hans
modtagerbevidsthed. Dernæst kan vi sige, at hvis han iøvrigt måtte anses for at have været velinformeret og
en god bedømmer, så må situationen - ikke bare hans forståelse af den - have været den og den. Til tider kan
viden om en persons handlemåde i en konkret situation være en nok så god kilde til denne som hans senere
meddelelse om situationen. Den indirekte troværdighedskritik er en form for handlingsudnyttelse, (jf. Ih).

e. Fortolkningens opgave i den historiske forskningsproces
Omtalen af fortolkningsproblematikken har været styret af det overordnede spørgsmål: Hvordan
kan vi forstå andre menneskers intenderede mening? At det er vigtigt for historikeren at kunne dette
er indlysende. Ikke alene er det i sig selv en central opgave for historikerne at forstå tanker og
tænkemåder fra andre tider og kulturer, men meningstolkningen er desuden en helt basal
forudsætning for al historisk forskning. Man behøver blot betænke, at den er en forudsætning for, at
historikeren kan udnytte meddelelser i de historiske levn og for, at han overhovedet kan forstå disse
som produkter eller rester af produkter af andre menneskers bevidste og intentionale aktiviteter,
uanset i øvrigt om disse produkter har været intenderede eller blot de ikke-intenderede
konsekvenser af disse aktiviteter såsom fortidens køkkenmøddinger eller nutidens
industriforurening. Den historiske udvikling skabes af menneskenes intentionale aktiviteter, men det
er kun den ene side af sagen, for gennem disse aktiviteter omformer menneskene både sig selv og
deres omgivelser, dvs. deres egne subjektive og objektive eksistentielle vilkår. Denne proces skabes
og er delvis konstitueret af menneskenes meningsfulde handlen, men den er ikke resultatet af nogen
overordnet plan. Den historiske udvikling er altså meningsskabt, men ikke meningsfuld i
betydningen bevidst målrettet. At forstå den historiske udvikling eller sider af denne er derfor ikke
nogen fortolkningsopgave, selvom en sådan forståelse nødvendigvis implicerer fortolkning ligesom iøvrigt fortolkningen implicerer almindelig historisk viden. På samme måde er det heller
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ikke nogen fortolkningsopgave at forstå den objektive situation, hvorpå de historiske aktører
reagerede, idet vi klart må skelne mellem, hvordan de forstod situationen og situationen selv.
Endelig er det heller ikke alene en fortolkningsopgave at forklare, hvorfor et bestemt menneske
eller en tidsalders mennesker tænkte og handlede på bestemte måder, for menneskers handlinger er
ikke alene bestemte af intentionale processer, men ofte også af dyberegående ubevidste processer i
og mellem individerne. I alle disse tilfælde overskrider historikerens erkendelse altså forståelsen af
de historiske aktørers egen forståelse eller summen heraf, og muligheden heraf beror på, at han kan
stille og besvare spørgsmål uafhængigt af, om disse spørgsmål er stillet eller besvaret korrekt af
fortidens mennesker. Fortolkningen har således en central, men begrænset opgave i den historiske
forskning.
Den historiske forskning omfatter ikke kun dataindsamling (research) og fortolkning
(interpretation). Dens videre mål er at forstå selve den historiske udvikling (history) og hertil hører
at tage kritisk stilling til divergerende udviklingsteorier (dialectic). Men de sidste to funktionelle
specialiseringer er ikke medtaget i disse arbejdspapirer til den historiske metode.
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