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Abstract 

What happens when historical theories are used as evidence in a trial? Is it possible for historians to 

use their own scientific tools when acting as participants in a juridical process? And how do judges 

deal with historical evidence? The aim of this study is to answer these questions by analyzing a 

specific trial, known as “Härjedalsmålet”. Härjedalsmålet was a court case about the Sami people’s 

right to let their reindeer graze on private property grounds in Härjedalen during the winter season. 

Their claim to this right was based on prescription of time immemorial.  In order to prove their long 

history in Härjedalen, the Sami people summoned the archaeologist Inger Zachrisson to testify. 

According to Zachrisson, the Sami people have a history in Härjedalen that stretches as far back as 98 

AD. However, another archaeologist, Evert Baudou, claims that there is no evidence of a continuity of 

the Sami culture in Härjedalen during the early Middle Ages. In order to prove their respective 

theories, the archaeologists base their arguments on both archeological and historical (written) 

source material.  The archeologists wrote a number of statements and articles which they sent to 

court. In this master’s thesis, these statements and articles are analyzed using the scientific criteria 

that a study must meet to be considered scientific by the historian community.  

The analysis shows that the scientific criteria are not fully met in by the archeologists and that the 

used written source material from the Middle Ages doesn’t meet the criteria for classic historical 

source criticism. The judges do not evaluate the historical evidence; they simple note that the 

archeologist have different opinions and that there is no certain evidence of a continuing Sami 

culture in Härjedalen during the early Middle Ages. The conclusion of this master’s thesis raises new 

questions: can history, known to be an interpretive science, ever produce evidence that is “certain 

enough” in a court? And how can the Sami people, whose nomadic life left little archeological and 

historical source material behind, ever prove their existence in a certain area in historical times? 
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Inledning 

 
Vad gör historia till en vetenskap, vad karaktäriserar denna vetenskap och vad händer med det 

historievetenskapliga förhållningsättet när historiska påståenden debatteras i en annan kontext än 

den trygga akademiska miljön? Det är frågor som den här uppsatsen ska fokusera på. Historieämnet 

skiljer sig från många andra vetenskaper eftersom empirin utgörs av spår som dåtidens människor 

har lämnat efter sig. Av den anledningen är historia en tolkande vetenskap eftersom den bygger på 

olika forskares tolkningar av det i vissa fall mycket fragmentariska källmaterial som dåtidens 

människor har efterlämnat.  

Historievetenskapen växte fram inom universitetsvärlden under 1800-talet, men historiker har inte 

alltid nöjt sig med att hålla sig inom universitetens väggar. 1996 blev till exempel tolkningar av vad 

som hände Europas judar under andra världskriget ett brännande ämne då den brittiske historikern 

David Irving stämde forskaren Deborah Lipstadt för förtal sedan hon hade pekat ut Irving som 

historieförfalskare i boken Denying the Holocaust, The growing assault on truth and memory. Irving 

menade att hans tvivel på historierna om massmordet på judar i gaskammare var rimligt.1 Irvings tes 

var att ”bevisen” för Förintelsen var fabricerade i efterhand av Tysklands besegrare. I rättegången 

behandlades en stor mängd källmaterial från andra världskriget. Den brittiska domstolen slog fast att 

folkmordet på judarna verkligen hade ägt rum och medvetet planerats av ledarna i det nazistiska 

partiet.2  

Även dispyter som berör äldre historia har varit föremål för rättslig prövning. I den så kallade 

”Selbusaken” i Norge, som gällde renbetesrätt i distrikten Essand och Riast/Hyllingen, åberopades 

omfattande historiskt källmaterial som berörde de norska samernas äldre historia i dessa områden. 

Materialet och tolkningar av detta skickades bland annat in av historiker Kjell Haarstad.3 Dom i målet 

föll 2001, till samernas fördel.  

Selbusakens svenska motsvarighet är Härjedalsmålet som ägde rum 1990-1996. I detta mål stämde 

ett hundratal markägare och tre skogsbolag fem samebyar i Härjedalen. Stämningen gällde samernas 

rätt till vinterbete för sina renar i hela Härjedalens kommun, en rätt som markägarna hävande att 

samerna inte hade. Samerna hävdade då i sin tur att de hade rätt till vinterbete, bland annat grundat 

på urminnes hävd. Urminnes hävd innebär i korthet en rätt till exempelvis ett visst landområde, 

                                                           
1
 Guttenplan, D.D. Förintelsen inför rätta: sanning, lögn och historia: - berättelsen om David Irving-rättegången, 

2.uppl. Stockholm: Nordstedts, 2005, 5 
2
 J.Evans, Richard. Till historiens försvar, 1. uppl. Stockholm: SNS Förlag, 2000, 8 

3
 Rumar, Lars. Historien och Härjedalsdomen – En kritisk analys. Under utgivning. 
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grundat på ett långvarigt bruk av området. Relativt tidigt i processen anlitade samerna arkeolog Inger 

Zachrissons som är av åsikten att det finns bevis på samisk kontinuitet i Härjedalen från tiden kring år 

0 och ända fram till våra dagar. Markägarna anlitade då arkeolog Evert Baudou som är av en annan 

åsikt än Zachrisson. Arkeologernas argument för sin respektive ståndpunkter grundande sig på 

materiella lämningar och tolkningar av dessa, men de framförde även argument som grundade sig på 

skriftiga historiska källor. Då jag själv har en magisterexamen i arkeologi och sedan har valt fortsätta 

min akademiska karriär inom till historieämnet blev jag mycket intresserad av rättegången när jag 

hörde talas om den första gången. Den första frågan som dök upp i huvudet är om det 

överhuvudtaget går att använda historiska teorier i en rättegång? Både historia och arkeologi är 

tolkande vetenskaper där källorna i många fall är fragmentariska. I en rättegång torde det ställas 

höga krav på trovärdiga bevis. Hur går detta ihop? Dessutom: vad händer med det vetenskapliga 

förhållningssättet, som torde vara en självklarhet inom akademin, när ett historiskt källmaterial ska 

debatteras i ett rättsmål?  

I den här uppsatsen kommer jag att använda Härjedalsmålet för att analysera användandet av 

historiska teorier i ett juridiskt sammanhang. Jag vill undersöka om den juridiska kontexten har 

någon påverkan på graden av vetenskaplighet i de argument som läggs fram och hur juristerna 

resonerar kring de historiska bevis som läggs fram. Expertvittnena i denna rättegång är arkeologer 

som använder både materiella lämningar och historiska berättande källor som grund för sina 

argument. Perioden som de behandlar i Härjedalsmålet är från år 0 fram till 1500-talet, med tonvikt 

på århundradena runt år 1000, det vill säga den brytpunkt då förhistorisk tid beräknas bli historisk tid 

i Sverige. Senare tidsperioder är också under diskussion i Härjedalsmålet, men endast tiden fram till 

1500-talet kommer att studeras i den här uppsatsen. För att möjliggöra en analys utifrån 

historievetenskapliga kriterierna kommer fokus att ligga på de skriftliga källor som arkeologerna har 

använt sig av, även om de arkeologiska ställningstagande kommer att redovisas för att ge en samlad 

bild av arkelogernas ståndpunkter. Ett historiskt källmaterial bör behandlas utifrån vedertagna 

historievetenskapliga regler, oavsett om forskaren till vardags främst arbetar med tiden före 1050 

eller tiden efter 1050.  

Tidsperioden som arkeologerna vittnar om i rättegången är spännande att studera eftersom 

källmaterialet som rör samernas historia från denna tid är tämligen magert. Samerna har genom 

historien ofta levt i en kringflyttande tillvaro som lämnar få fysiska spår. De har inte heller haft någon 

skriftlig tradition. Det innebär att samerna redan som en grundförutsättning är i underläge i en 

rättegång eftersom ”bevisen” är få och inte alltid enkla att tolka.  
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att utifrån Härjedalsmålet undersöka vad som händer med det 

historievetenskapliga förhållningsättet när historiska teorier används som bevis i en rättegång. Detta 

kommer att göras genom att dels granska vetenskapligheten i de argument som läggs fram av 

respektive sida i målet, dels genom att undersöka hur juristerna har gått tillväga för att granska 

trovärdigheten, och därmed vetenskapligheten, i arkeologernas argument.  

Uppsatsen frågeställningar är: 

 Vilka rivaliserande teorier om samernas äldre historia i Härjedalen förekommer i 

rättegången? 

 

 Vilka argument läggs fram för att stödja teorierna och på vilka historiska källor stödjer sig 

argumenten? 

 

 Utifrån ett vedertaget historievetenskapligt angreppssätt, är det rimligt att använda de 

historiska källorna och argumenten på det sätt som sker i rättegången?  

 

 Hur bedömer juristerna de historiska argumenten trovärdighet och går det att i domen följa 

deras resonemang? 

Bakgrund 

 
Härjedalsmålet är inte det första målet om renbetesrätt i Sveriges historia där historiska fakta har 

tagits i beaktning, även om det är det första mål till vilket arkeologer har kallats in som expertvittnen. 

Även i det så kallade ”Skattefjällsmålet” var samernas historia uppe för granskning och diskussion. 

Skattefjällsmålet ägde rum 1966-1981 och var en principrättegång som samerna öppnade mot 

staten. Frågan gällde en förtydligad och bättre rätt till de gamla skattefjällen i norra Jämtland.4 

Skattefjällen var områden som i enlighet med ett kungligt brev från 1841 hade avgränsats för 

samernas förfogande.5 Tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen ogillade samernas alla anspråk i 

Skattefjällsmålet. Trots det uppfattades HD:s dom som en förstärkning av skyddet för de samiska 

näringarna, eftersom HD konstaterade att samerna har en starkt skyddad bruksrätt.  

                                                           
4
 Lundström, Inga (red.), Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 

2007, 77. 
5
 Lundström, 2007, 65 
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Den 20 september 1990 lämnade tre skogsbolag och ett hundratal privata markägare in en 

stämningsansökan gällande ett antal samebyars rätt till vinterbete för sina renar i Härjedalen till 

Svegs tingsrätt. Som svarande stod Handölsdalens sameby, Mittådalens sameby, Tåssåsens sameby, 

Tännäs sameby och Idre nya sameby. Skogsbolagen träffade en förlikning med samebyarna 1992 

men stämningen från majoriteten av de privata markägarna stod fast.6  Dom i målet föll 1996-02-21, 

till markägarnas fördel.7 Tingsrättens dom överklagades till Hovätten för nedre Norrland och dom föll 

2002-02-15. Även hovrätten bedömde att markägarnas fastigheter inte var belastade med 

renbetesrätt. Målet har kommit att kallas ”Renbetesmålet” och ”Härjedalsmålet”. I sin ännu inte 

utgivna bok Härjedalsdomen och historien benämner Lars Rumar målet som ”Härjedalsmålet”, 

oavsett om han pratar om målet i tingsrätten eller hovrätten. Det verkar alltså som att 

bennämningen Härjedalsmålet är mer vedertaget. Av den anledningen har jag valt att använda den 

benämningen i den här uppsatsen, trots att den endast kommer att behandla det material som låg till 

grund för tingsrättens dom.  

I tingsrättsmålet anger samerna fyra grunder till varför de har rätt till vinterbete i Härjedalen: 

1. Urminnes hävd 

2. Lagfäst rätt utifrån renbetes- och rennäringslagarna 

3. Sedvana 

4. Konventionsskyddade rättigheter8 

Det är den första grunden, urminnes hävd, som är anledningen till att det blev aktuellt att försöka 

kartlägga samernas äldre historia i Härjedalen. För att man ska kunna åberopa urminnes hävd krävs 

ett långvarigt bruk av till exempel ett visst markområde. Detta bruk ska skett utan att det har 

ifrågasatts av andra. I samband med att den nya jordabalken trädde i kraft 1972 togs 

bestämmelserna om urminnes hävd bort. Högsta domstolen slog dock i sin dom i Skattefjällsmålet 

fast att renskötselrätten vilar på urminnes hävd, varför detta begrepp återinfördes i jordabalken 

1993. Den tidsram som krävs för att urminneshävd ska uppstå är oftast cirka 90 år, men detta 

tidsspann har ifrågasatts i fall som gäller rennäringen. I tingsrättens dom i Härjedalsmålet har 

tingsrätten visserligen utgått från en kvalifikationstid på 90 år, men denna räknades bakåt från 

införandet av den nya jordabalken 1972. Samebyarna blev på grund av detta tvungna att bevisa att 

vinterbete förekommit på de berörda markerna från tiden före den första renbeteslagens tillkomst 

                                                           
6
 Lundström, 2007, 77  

7
 Rumar, under utgivning 

8
 Östersunds tingsrätt. Svegs tingsrätts dom 1996-02-21 i mål T88-90, 15 
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1886.9 Det gälldes alltså för samebyarna att visa på att de hade utnyttjat markerna för renbete under 

lång tid utan att detta nyttjande har ifrågasatts av andra.  

Inför huvudförhandlingarna enades parterna om att rättegångens processmaterial skulle delas in i 

fem avsnitt: 

1. Yrkanden och grunder 

2. Förhållandena före 1500-talet 

3. Förhållandena 1500-1880 

4. Förhållandena 1880-1900 

5. Förhållandena efter 190010 

Även den slutgiltiga domen kom att delas in på samma sätt. Målet är mycket omfattande och enbart 

domen består av 183 sidor exklusive bilagor. Antalet insända aktbilagor, det vill säga olika typer av 

material såsom yttranden, kartor och artiklar som skickats in till rätten, uppgår till 1252 stycken. Som 

nämnts i indelningen kommer denna uppsats endast att fokusera på tiden före 1500-talet och 

behandla de aktbilagor som har åberopats som bevis för denna tidsperiod. En viss avgränsning har 

skett vilket redogörs för under avsnitten ”Avgränsning”.  

Första gången historiska teorier tas upp i målet är ett yttrande från käranden den 10 april 1992, 

aktbilaga 710. Under rubriken ”Historisk bakgrund” står det bland annat läsa att ”flera historiska 

utredningar” stödjer att den samiska bosättningen i Jämtland/Härjedalen inte har någon hög ålder. 

Vidare kan man läsa att den tidigare utbredda uppfattningen att samerna var den skandinaviska 

halvöns urbefolkning som trängts undan av en befolkning som har invandrat söderifrån tycks vara 

felaktig. Några skäl för detta anges inte i texten.11  

Yttrandet fokuserar på främst på vad de skriftliga källorna säger om samernas historia. Bland annat 

nämns jordeböckerna, där en same upptas första gången 1761. Det var en same vid namn Anders 

Jonsson som erlade skatt för Skars- och Helagsfjällen. Förutom jordeböcker anges två källor i 

yttrandet: Abraham Hülphers reseberättelse ”Dagbok öfwer en Resa genom Norrland 1758” samt 

Janrik Bromés verk ”Jämtlands och Härjedalens historia”, utgiven 1945. I Hülphers reseberättelse 

beskriver han förehållandena i varje socken i landskapen och anger att samerna under båda sommar 

och vintertid uppehåller sig vid fjällkanten. ”Om några lappar i södra Härjedalen eller den del som 

                                                           
9
 Rumar, under utgivning 

10
 Östersunds tingsrätt. Svegs tingsrätts dom 1996-02-21 i mål T88-90 

11
 710: Yttrande från käranden (1992-04-10), 5 
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omfattas av Härjedalens kommun har Hülpher inget att berätta”, står det i yttrandet. Innehållet i 

Bromés böcker beskrivs inte närmare i yttrandet. 12  

Som svar på markägarnas yttranden åberopade svaranden Inger Zachrissons artikel Härjedalens äldre 

historia där hon menar att samernas historia i Härjedalen är mycket äldre än vad som tidigare 

påståtts. Detta grundar hon på arkeologiska fynd, historiska källor och ortsnamnsforskning. Efter 

detta kallar markägarna in arkeologen Evert Baudou som expertvittne. Baudou är av en annan åsikt 

än Zachrisson vad gäller samernas historia i Härjedalen. De två arkeologerna skickar vardera in sex-

sju yttranden och medverkar vid två rättegångsförehandlingar.  

Källmaterial  

 
Källmaterialet i denna uppsats utgörs de 13 aktbilagor i Härjedalsmålet, författade av arkelogerna 

Inger Zachrisson och Evert Baudou, som har åberopats som bevis för tiden före 1500-talet. 

Yttrandena är av skiftande längd och består av allt mellan tre och trettio sidor. Ett viktigt källmaterial 

har också varit domen i målet, framförallt de delar som behandlar tiden före 1500-talet. Domen och 

med tillhörande aktbilagor finns tillgängliga i arkivet på Östersunds tingsrätt.  

Före detta landsantikvarie Lars Rumar har under det senaste decenniet ägnat tid åt att forska kring 

Härjedalsmålet. Hans forskning har resulterat i en bok, Historien och Härjedalsdomen – En kritisk 

analys, som just nu är under utgivning. Jag har fått förmånen att ta del av bokens innehåll och 

tillåtelse att använda den i min uppsats. Rumars bok har varit till stor hjälp i att få ett grepp om hela 

Härjedalsmålet. Boken kommer att beskriver i mer detalj under rubriken ”Relaterad forskning”. 

Professor Patrik Lanttos förord till boken har varit till ovärderlig hjälp för att bringa klarhet i 

begreppet urminnes hävd och dess tillämpning i Härjedalsmålet.  

Avgränsning 

 
Domen i tingsrätten överklagades till hovrätten men endast målet och domen i tingsrätten kommer 

att inkluderas i den här uppsatsen. Denna avgränsning har skett av tidsmässiga skäl.  Uppsatsen 

kommer att behandla delar av det material av målet och domen som avser tiden före 1500-talet 

Senare tidsperioder kommer inte att ingå eftersom det är just tiden före 1500-talet, med dess 

tämligen magra källmaterial, som gör det intressant att granska denna period. Det är också den enda 

tidsperiod som arkeologerna är inblandade i. Svarandesidan, det vill säga samerna, har åberopat 13 

                                                           
12

 Aktbilaga 710: Yttrande från käranden (1992-04-10), 5 



7 
 

stycken aktbilagor som bevisning för sin sak gällande tiden för 1500-talet. Sju av dessa aktbilagor är 

författade av Inger Zachrisson och de sex andra är författade av Knut Bergsland och Gösta Holm, 

både språkforskare.13 De sex yttrandena från Bergsland och Holm rör diskussioner om det samiska 

språket och ortsnamn. Jag har valt att inte ta med språkforskningen i denna uppsats eftersom 

språkhistoria och språkvetenskap ligger utanför mitt kompetensområde. Arkeologerna kommer 

visserligen också in på språkfrågor och ortsnamn i sina yttranden och artiklar, vilket visar att det är 

svårt att dra en tydlig linje mellan de olika humanitiska vetenskaperna. Jag har dock valt att ta med 

även de språkhistoriska delarna i arkeologernas argument eftersom de tydligt kopplade till övrig 

argumentation som grundar sig på skriftliga källor.  

Även kärandesidan, markägarna, har använt sig av yttrande som behandlar språkhistoriska frågor. 

Dessa är skrivna av Kjell Haarstad. Haarstad bemöter yttranden och artiklar författade av Bergsland 

och Holm, vilket gör att inte heller Haarstads yttranden har tagits med i min studie. Markägarna 

åberopar sammanlagt 12 aktbilagor, varav sex är yttranden av Evert Baudou. Fyra aktbilagor är 

författade av Haarstad och Holm. De två återstående aktbilagor som markägarna åberopar är ett 

utdrag ur domen i Skattefjällsmålet, NJA 1981:1, samt ”Christinakartan”, en karta över Jämtland och 

Härjdalen ritad av Thomas Christoffersson Hedrӕus.14 Varken utdraget ur Skattefjällsdomen eller 

Christinakartan nämns i tingsrättens bedömning för tiden före 1500-talet, varför jag har valt att inte 

ta med dessa aktbilagor i studien.  

Zachrisson och Baudou grundar sina teorier på både arkeologiska lämningar och historiskt skriftligt 

källmaterial. Eftersom det här är en magisteuppsats i historia och jag vill undersöka det 

historievetenskapliga förhållningsättet har kommer de arkeologiska argumenten endast att 

behandlas översiktligt. Argumenten som grundar sig på ett skriftligt historiskt källmaterial kommer 

däremot analyseras för att kunna avgöra graden av vetenskaplighet i arkeologernas yttranden och 

insända artiklar.  

 

 

 

                                                           
13

 Östersunds tingsrätt. Svegs tingsrätts dom 1996-02-21 i mål T88-90, 25 
14

 Ibid, 40 
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Historia som vetenskap 

 
När blev historieämnet en vetenskap och vad kännetecknar egentligen denna vetenskaplighet? I det 

här avsnittet kommer jag att översiktligt redogöra för historievetenskapens framväxt och hur den 

positivitiska tanken om prövbarhet kom att tillämpas inom historieämnet.  Syftet är att klargöra vad 

som karaktäriserar vetenskapligheten i ämnet historia och vilka kriterier en historisk studie bör möta 

för att bedömas vara vetenskaplig.  

Historiefilosofen Leopold von Ranke (1795-1886) var mycket betydande för historievetenskapens 

utveckling under första hälften av 1800-talet. Rankes grundtanke brukar sammanfattades med att 

han ville studera historien såsom den verkligen tedde sig, ”wie es eigentlich gewesen.”15 Ranke 

undervisade vid universitetet i Berlin och samlade en krets studenter och forskare kring sig. Målet var 

att utveckla studiet av historien till en empirisk vetenskap genom att de historiska skildringarna i så 

hög grad som möjligt skulle vila på riktiga observationer av verkligheten. Just i Tyskland 

underlättades detta arbete av att tillgängligheten av de statliga arkiven ökade. En specialisering och 

institutionalisering av historievetenskapen skedde sedan under 1800-talets andra hälft. 

Specialiseringen handlade om att det skriftliga källmaterialet nu definitivt blev historikerns 

verksamhetsfält. De materiella lämningarna blev istället arkeologins specialområde medan den 

muntliga kulturen kom att studeras inom etnologin och antropologin. Denna specialisering innebar 

att vissa samhällen och områden som inte hade eller hade haft någon skriftlig kultur ställdes utanför 

historievetenskapen.16   

Det positivistiska genombrottet inom historievetenskapen skedde i början av 1900-talet.17 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och innebär att man vill bygga positiv, dvs. säker, 

kunskap. Den positivistiska traditionen går tillbaka till förnuftstänkandet och de naturvetenskapliga 

framstegen under 1600- och 1700-talen. Grundprinciperna inom positivismen är sträng faktakontroll 

och logik i de vetenskapliga resonemangen.18  

En historikers källmaterial består av spår, i de flesta fall skriftliga spår, som det förflutna har lämnat 

efter sig.19  Inom naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan forskaren genom till exempel 

experiment och intervjuer för att få fram så kallad ”säker” kunskap. Eftersom historikern inte på 

samma sätt kan utföra experiment eller intervjua personer som sedan länge är avlidna tog det 

                                                           
15

 Dahlgren, Staffan & Florén, Anders. Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning. Lund: 
Studentlitteratur, 1996, 54 
16

 Dahlgren & Florén, 1996, 55-56 
17

 Ibid, 56 
18

 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare.2 uppl. Liber, Stockholm, 2007.  
19

 Dahlgren & Florén, 1996, 38 
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positivistiska genombrottet inom historien ett lite annat uttryck än inom andra vetenskapliga 

discipliner. För att pröva och värdera det historiska källmaterialets användbarhet utvecklades den 

historievetenskapliga källkritiken. Med källkritik menas en kritisk undersökning av den aktuella 

källan. Historiska källor delas vanligtvis in i två typer: kvarlevor och berättande källor. En kvarleva är 

en källa som är ett omedelbart uttryck för upphovsmannen eller upphovssituationen. Genom ett 

brev kan vi få veta något om brevskrivarens tankar och känslor, vilket gör brevet till en kvarleva. Om 

historikern istället använder sig av fakta i brevet till att återskapa en historisk händelse som 

brevskrivaren berättar om, anses brevet vara en berättande källa. Det går inte att veta om 

påståendena i brevet är sanna eller falska, vilket innebär att historikern måste förhålla sig kritiskt till 

den information som finns i brevet.20  

Genom ett källkritiskt förhållningsätt prövas den berättande källan utifrån tre huvudkriterier: 

närhets- tendens- och beroendekriteriet.  

 Närhetskriteriet har att göra med närheten i tid och rum mellan den berättande källan och den 

händelse som han berättar om. Ju närmare den berättande källan befinner sig den händelse eller det 

förhållande som historikern vill undersöka, desto pålitligare kan källan anses vara.  Till 

närhetskriteriet hör också frågan om uppgiftslämnaren i den berättande källan är förstahandsvittne 

eller om han i sin tur har fått uppgifter ifrån någon annan.21  

Tendenskriteriet är ett viktigt kriterium för att avgöra om källan är objektiv eller inte, det vill säga, 

om källan är tendensiös. Källan är tendensiös om uppgiftslämnaren medvetet har förvrängt 

framställningen i ett visst syfte, men det kan också handla om att ett ensidigt faktaurval eller att 

relevant information tonas ner.22  

Beroendekriteriet är ett kriterium som historikerna övertog från filologerna som studerar olika 

handskrifters beroende till varandra. Om två av varandra oberoende källor ger forskaren samma 

uppgift ökar trovärdigheten hos de berättande källorna.23  

Källkritiken är alltså en följd av det positivistiska genombrottet inom historievetenskapen och kan 

benämnas som en systematisering av det sunda förnuftet. Källkritiken har debatterats flitigt i den 

akademiska världen och har kallats för allt från ”den historiska metoden ” (eftersom man länge ansåg 

att källkritiken var den metod som gjorde historia till en vetenskap) till att benämnas som en metod 

bland många metoder. Staffan Dahlgren och Anders Florén skriver dock i sin bok Fråga det förflutna – 

                                                           
20

 Dahlgren & Florén, 1996, 190 
21

 Ibid, 191 
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 Ibid 
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10 
 

En introduktion till modern historieforskning att källkritiken är något som alla historiker måste kunna 

hantera och att den ska ”sitta i ryggraden på alla historiker”.24 Vidare anser de två författarna att 

källkritiken är ”en oundgänglig del i den vetenskapliga historikerns arbetssätt”.25  

Synlighetskriteriet – en utveckling av källkritiken? 

 
Under 1960-talet skedde ett genombrott för socialhistorisk forskning i Sverige. Socialhistorikerna 

arbetade med att bygga upp en bild av en större samhällelig enhet istället för att, som mer 

traditionella historiker, mer skriva om politikens och diplomatins historia. Det nya intresset för 

socialhistoria innebar att andra typer av källor än de skriftliga blev betydelsefulla, till exempel 

materiella lämningar och muntliga vittnesmål.26 Dessa källor blir viktiga när historikern vill undersöka 

händelser och sammanhang från vilka det finns få eller inga skriftliga källor. Under 1970-talet, efter 

socialhistoriens genombrott, började historiker prata om den ”dolda historien”. Här åsyftades de 

grupper av människor som inte så ofta syns i källorna, till exempel kvinnor, fattiga och etniska 

minoriteter. Man ville utvidga historieämnet så att dessa grupper också fick plats i 

historieskrivningen.27  

I sin artikel ”Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i 

dagens historieforskning” diskuterar Maria Ågren denna utveckling i förhållande till den 

historievetenskapliga källkritiken. Hon anser att historiker i allmänhet vet hur de ska handskas med 

det faktum att vissa fenomen har dålig synlighet i källorna. Det faktum att något inte syns i källorna 

innebär inte att det aldrig har funnits. Detta är känt bland svenska historiker sedan 1800-talet, även 

om det fick en ny innebörd och ett nytt fokus i och med socialhistoriens genombrott.28 Detta håller 

även Staffan Dahlgren och Anders Florén med om, och beskriver i sin bok hur historikernas tumregel 

förr i tiden var ”Quod non est in actis, non est in factis” (Vad som inte kan observeras i materialet har 

aldrig inträffat). Det är en ståndpunkt som historiker sedan länge har lämnat eftersom man har insett 

att det ger helt vilseledande perspektiv på det förflutna, menar Dahlgren och Florén.29 När denna typ 

av slutsatser trots allt görs, det vill säga slutsatser dragna ur källornas tystnad, kallas dessa för e 

slientio-slutsatser.30  

                                                           
24

 Dahlgren och Florén, 1996, 185 
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 Ibid, 192 
26

 Ibid, 58 
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 Ågren, Maria Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik: några synpunkter på källkritikens roll i dagens 
historieforskning. Historisk tidskrift (Stockholm), 2005:2, 254 
28

 Ågren, 2005, 254 
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 Dahlgren och Florén, 1996, 180 
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 Ågren, 2005, 254 
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Insikten att man bör undvika e-silentioslutsaser är alltså något enligt historiker är något självklart och 

bygger på sunt förnuft. Det finns dock en fara med den här typen av allmänna insikter, menar Ågren. 

Eftersom den är så självklart och förnuftsgrundad är den svår att tala om och lära ut. För att på ett 

tydligare sätt bekräftar e-silentioargumentets ogiltighet föreslår därför Ågren att de källkritiska 

kriterierna utökats med ett nytt begrepp: Synlighetskriteriet. Dagens historiker har ofta en vilja och 

ambition att se sitt forskningsobjekt i en kontext. Historikern är med andra ord intresserad av att se 

så mycket som möjligt av den komplexa helheten, istället för att utgå från att det som inte syns inte 

finns. Genom att använda synlighetskriteriet som ett kritiskt test av källmaterialet kan historikern 

synliggöra vad det är som synligt i källan och varför just detta är synligt.31 Till syvende och sist är det 

inte slumpen utan samhälleliga maktförhållanden som styr vad som syns i de berättande källorna.32 

Synlighetskriteriet är därmed ett intressant verktyg för att synliggöra dåtidens rådande 

maktförhållanden.  

Minimikrav  
Rolf Torstendahl tillhör de historiker som anser att källkritiken är en metod bland metoder, men i sig 

själv inte tillräcklig för att forskningen ska vara trovärdig ur vetenskaplig synpunkt.33 Torstendahl har 

därför preciserat normer, så kallade minimikrav, som definierar vad som ska uppfyllas av en studie 

för att den ska anses vara vetenskaplig.34 Dessa minimikrav är: 

- Empirisk prövbarhet 

- Logisk konsistens (studien ska inte vara självmotsägande) 

- Beaktande av allt relevant material  

- Inre sammanhang (koherens) i framställning av resultaten 

- Nya resultat (inte bara upprening av det som redan är känt)35 

Kravet på empirisk prövbarhet betyder att ett historiskt påstående måste vara empiriskt prövbart för 

att det ska vara vetenskapligt. Grunderna för påståendet, det vill säga vilket källmaterial som har 

använts, var det finns förvarat, vilket tillvägagångssätt forskaren har haft för att skapa påståendet, 

måste preciseras. 36 
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Dahlgren och Florén skriver i Fråga det förflutna att det historiska forskarsamhället idag är i stort sett 

eniga om användbarheten i de grundläggande metoder som inryms i minimikraven.37   

”Ett historievetenskapligt förhållningsätt” 
Kraven för att studie inom historieämnet ska bedömas vara vetenskapligt hållbar är att alltså att 

forskaren dels förhåller sig källkritisk till de källor som hon eller han använder, dels att studien 

motsvarar de historievetenskapliga minikraven. Syftet för den här uppsatsen är att granska vad som 

händer med det historievetenskapliga förhållningsättet när historiska teorier diskuteras i en rättssal. I 

det ”historievetenskapliga förhållningsättet” inkluderar jag, med stöd av ovanstående redogörelse, 

källkritiken samt de historievetenskapliga minimikraven för vetenskaplighet. Det är utifrån dessa två 

begrepp jag kommer analysera arkeologernas källor och argument. Tillvägagångssättet kommer att 

beskrivas i avsnitten ”Metod”. Till de tre klassiska källritiska kriterierna som handlar om närhet, 

tendens och beroende kommer jag i denna studie att lägga synlighetskriteriet som har föreslagits av 

Maria Ågren. Detta eftersom samernas efterlämnande källor är få, framför allt när det gäller skriftliga 

källor, vilket gör det relevant att granska källorna utifrån detta kriterium.   

Metod 

 
För att analysera vad som händer med det historievetenskapliga förhållningssättet när historiska 

teorier används som bevis i en rättegång måste graden av vetenskaplighet i argumenten på något 

sätt definieras. Detta kommer jag att göra genom att granska de historiska källorna utifrån den 

vedertagna källkritiken samt analysera hur de framlagda argumenten utifrån de historvetenskapliga 

minimikraven. Utifrån detta hoppas jag sedan kunna säga någonting om rimligheten i att använda de 

källor och argument på det sätt som arkeologerna för i rättegången.  

I ett första steg kommer jag att läsa respektive arkeologs yttrande och identifiera de argument som 

förs fram och som grundar sig på ett skriftligt källmaterial. Detta sker genom en kvalitativ 

innehållsanalys av de insända yttrandena och artiklarna. En kvalitativ analys är inriktad på en tolkning 

av materialet, där forskaren analyserar och värderar ett källmaterial utan att matematiskt 

sammanställa analysresultatet, vilket skulle ha skett i en kvantitativ innehållsanalys38 I den här 

studien kommer jag att analysera arkeologernas artiklar och yttranden i syfte att definiera vad i 

texten som kan anses vara ett argument för arkeologens teori om samernas historia. I 

analysredovisningen kommer visserligen antalet argument att på något sätt att redogöras, det vill 

säga kvantifieras, men i övrigt kommer analysen endast att vara kvalitativ.  

                                                           
37
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För att sedan avgöra graden av vetenskaplighet i argumenten kommer de historiska källor som 

argumenten grundar sig på att analyseras för sig och själva argumenten för sig. Källorna som 

arkeologerna grundar sig på analyseras utifrån den information som arkeologerna själva ger om 

källorna i sina yttranden. Detta eftersom min tanke är att granska de faktiska yttranden och 

artiklarna som inkommit till rätten, i den form de inkommit. Det är det material som juristerna har 

haft att ta ställning till.  

Till sist kommer juristernas bedömning och eventuella resonemang kring de historiska argumenten 

att analyseras. Uppsatsen analys kommer således ske i fyra steg: 

1. Identifiering av argument i artiklarna och yttrandena som bygger på ett skriftligt källmaterial. 

2. Analys av de skriftliga källorna utifrån den historievetenskapliga källkritiken: Närhetskriteriet, 

tendenskriteriet, beroendekriteriet och synlighetskriteriet. Källorna kommer att analyseras utifrån 

den information som framkommer om dem i yttrandena. I resultatredovisningen kommer endast de 

kriterier som var möjliga att analysera i det angivna källmaterialet att tas upp.  

3. En samlad analys av arkeologernas argument utifrån de historievetenskapliga minimikraven. 

Minimikraven som kommer användas i analysen är: 

Logisk konsistens (studien ska inte vara självmotsägande)  

Empirisk prövbarhet 

Beaktande av allt relevant material  

Inre sammanhang (koherens) i framställning av resultaten 

Minimikravet som gäller att studien bör generera nya resultat kommer inte att tas med i analysen. 

Detta eftersom syftet med de insända yttrandena är att tillföra historiska argument för den ena eller 

andra sidans sak, inte att tillföra ny kunskap till historieämnet generellt.  

 

4. Redogörelse av juristernas bedömning av de historiska argumenten och en analys deras eventuella 

resonemang kring de bevis som har lagts fram.  

Relaterad forskning 

 
Riksantikvarieämbete gav år 2007 ut antologin Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr. Boken, 

vars redaktör är Inga Lundström, består av 12 artiklar som berör kulturarvets och historiens 

användning i samhällsdebatten. Majoriteten av artiklarna handlar om Norrbotten med ämnen som 

kväner och identitet på Nordkalotten, språkutveckling i Tornedalen och Nattavarras historia. Lars 
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Thomasson har skrivit en av artiklarna som istället handlar om sydsamernas villkor. I artikeln 

Jämtlandssamernas renbetesrätt – en strid om historieskrivningen men i grunden en kulturkamp i 

vidaste mening skriver Thomasson om jämtlandssamernas historia ur ett nationellt perspektiv. Han 

går igenom hur statens regler och lagar har styrt villkoren för sydsamerna i Jämtland men tar också 

med Härjedalen i denna översikt. I slutet av artikeln berättar han kortfattat om Skattefjällsmålet och 

Härjedalsmålet, och sätter på så sätt in dessa mål i ett större perspektiv där han visar på sydsamernas 

villkor både förr och nu.39  

I samma antologi har Evert Baudou och Inger Zachrisson skrivit varsin artikel som knyter an till 

Härjedalsmålet. I Arkeologi inför rätta – sydsamernas äldre historia sammanfattar Zachrisson sina 

arkeologiska argument i målet. Bland annat redogör hon för fynden vid Vivallen samt återger 

Baudous kritik och sina egna motargument. Hon drar också paralleller till liknande renbetesmål i 

Norge, främst målet Selbusaken som innebar att samerna fick rätt att låta sina renar vinterbeta på 

privat mark. Zachrisson menar att det är underligt att Selbusaken och dess utgång inte påverkade 

juristerna i Härjedalsmålet.40 I slutet av artikeln skriver Zachrisson att studier om forntiden borde få 

leva sitt eget liv och att det knappast går att föra en meningsfull diskussion i rättsalen.41 Zachrisson 

nämner inte de skriftliga källor som hon använde i målet.  

Baudous artikel Arkeologi och politik i norr har ett något bredare perspektiv än Zachrissons artikel. 

Hans fokus är de politiska beslut som har haft betydelsen för den framväxande arkeologiska 

vetenskapen i Norrland. I artikeln diskuterar han arkeologins ställning i samhället och arkeologin som 

politiskt verktyg. Som ett exempel på när arkeologiska diskussioner samverkar med det omgivande 

samhället tar han upp Härjedalsmålet. Han återger inte sina argument utan beskriver sin egen och 

Zachrissons medverkan mer översiktligt. Däremot pekar han på en, som han menar, avgörande 

skillnad mellan sin egen och Zachrissons inställning till tolkning av ett arkeologiskt material. Han 

skriver att kunskap om arkeologiska lämningar alltid innebär en osäkerhet eftersom det källmaterial 

som finns bara är ett litet utsnitt av en forntida situation. Vad arkeologerna sedan utläser av detta 

utsnitt beror deras egen nutid och situation. Av den anledningen är det Baudous åsikt att arkeologisk 

forskning inte går att använda i ett nutida rättsmål med juridiska krav. 42  Implicit skriver alltså 
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Baudou att Zachrisson har gjort sig skyldig till att föra arkeologiska tolkningar in i rättsalen på ett ur 

arkeologisk synvinkel ovetenskapligt sätt.  

I sin ännu inte utgivna bok Historien och Härjedalsdomen – en kritisk analys har Lars Rumar gått 

igenom det historiska processmaterialet i Härjedalsmålet. Han har analyserat det historiska 

bevismaterialet i både tingsrättsmålet och hovrättsmålet och behandlar främst tiden efter 1500-

talet. Han har också använt sig av det omfattade kartmaterial som skickas till rätten.  Däremot har 

Rumar valt att inte analysera de arkeologiska och språkhistoriska bevis som lades fram i 

Härjedalsmålet, då han anser att det ligger utanför hans kompetensområde.43 Han har heller inte 

analyserat de skriftliga historiska källor som arkeologerna hänvisar till. Med undantag för bevisen 

som lagts fram för tiden före 1500-talet har Rumar alltså analyserat allt historiskt arkivmaterial som 

lades fram i Härjedalsmålet. I den över 200 sidor långa boken går han igenom bevismaterialet, bland 

annat det material har samband med avvittringen i Jämtland och Härjedalen. Avvittringen innebar att 

statlig mark överfördes i enskild ägo och processen i Jämtland och Härjedalen påbörjades under 

1800-talets första decennier. Avvittringen fick konsekvenser för samernas betesmarker, något som 

Rumar har studerat. Rumar har också granskat det omfattande historiska kartmaterial som skickas in 

till rätten i samband med målet. Hans sammanfattande slutsats är att den historieskrivning som 

ligger till grund för Härjedalsdomen till stora delar är en förvrängning av det förflutna. Eftersom 

historieskrivningen hade en så stor betydelse i målet och den slutgiltiga domen menar Rumar att 

detta är en mycket allvarlig anmärkning som borde föranleda en omprövning. 44 I min uppsats 

kommer jag att analysera den tidsperiod som Rumar inte har behandlat i sin bok, det vill säga tiden 

före 1500-talet.  

Förutom antologin Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr har jag inte funnit någon litteratur 

som diskuterar användningen av historiska teorier i ett juridiskt sammanhang. I antologin finns dock 

ingen artikel som specifikt berör diskussionen om eventuella vetenskapliga konsekvenser som 

kommer av att blanda historia och juridik. Utifrån detta tror jag att min uppsats kan vara ett relevant 

bidrag i diskussionen om historiens användning i samhällsdebatten.  

 

 

 

 

                                                           
43

 Rumar, under utgivning 
44

 Ibid 



16 
 

 

 

 

 

Analys av källmaterial och argument 
 

Detta avsnitt kommer att läggas upp på följande sätt: Inledningsvis kommer Inger Zachrissons och 

Evert Baudous övergripande teorier att redovisas. I samband med det kommer jag att ge en kortare 

sammanfattning av de materiella lämningar som arkeologerna grundar sina teorier på. Därefter 

redovisas de av arkeologerna insända aktbilagorna kronologiskt och de historiska argumenten i 

respektive aktbilaga återges. De historiska källor som argumenten grundar sig på kommer att 

analyseras utifrån de källkritiska kriterierna. Efter att genomgången och den källkritiska analysen av 

samtliga aktbilagor är utförd följer en sammanfattning av analysresultatet under rubriken ”Resultat 

av den källkritiska analysen”.  

Arkeologerna argument kommer sedan att analyseras utifrån de historievetenskapliga minimikraven 

såsom de benämns av Torstendahl. Ett sammanfattat resultat, där varje minimikrav redovisas för sig, 

följer på analysen.  Efter det kommer jag att redogöra för juristernas, det vill säga tingsrättens, 

bedömning av de bevis som åberopas för tiden före 1500-talet. Avslutningsvis kommer resultatet av 

den källkritiska analysen, analysen utifrån de historievetenskapliga minimikraven samt juristernas 

bedömning att sammanfattas och diskuteras utifrån uppsatsens syfte.  

Huvudsakliga teorier 
Sammanlagt står arkeologerna Inger Zachrisson och Evert Baudou som författare till 13 insända 

aktbilagor. Sju av dessa är skrivna av Zachrisson och sex av Evert Baudou. Aktbilagorna består av 

både artiklar och yttranden, i vilka arkeologerna för fram sina teorier om samernas historia i 

Härjedalen. 

Inger Zachrisson menar att Härjedalen under hela forntiden (ca 7000 f. Kr – 1100 e.Kr ) var en del av 

ett stort nordligt kulturområde med en nordlig fångstkultur. Materiella lämningar från denna 

fångstkultur finns i Sverige ända ner till norra Dalsland, södra Värmland, Västmanland och nordvästra 

Uppland. Samisk etnicitet har gradvis vuxit fram inom denna fångskultur. När detta har skett är en 

definitionsfråga, men Zachrisson menar att det i alla fall är säkert att säga att det fanns en samisk 

kultur inom detta område 98 e.Kr. Det är året då samer nämns i en skriftig källa för första gången.  



17 
 

Zachrisson argumenterar för sin teori genom att använda både arkologiska och historiska (skriftliga) 

källor. De skriftliga källorna kommer att redovisas och behandlas i nedanstående analys, men för att 

få ett sammanhang är det viktigt att också känna till vilka arkeologiska bevis som åberopas. 

Zachrisson menar att det finns spår av den nordliga fångskulturen, det vill säga från samisk kultur, 

från ca 200 f. Kr. Spåren består främst av bevarade gravar där horn och ben av älg och ren har lagts 

ner. Från tiden ca 800-1200 e. Kr finns en boplats med tillhörande gravfält i nordvästra Härjedalen, 

kallad Vivallen, som Zachrisson tolkar som samisk. Boplatsen är en kåtatomt med en typisk samisk 

härd och gravarna har tydliga samisk kännetecken, såsom näversvepningar av de döda.45 Det finns 

också ett ännu äldre gravfält i Härjedalen som tolkas som samiskt, nämligen den så kallade 

Krankmårtenhögen. Krankmårtenhögen är daterad till ca 200 f.Kr – 200 e.Kr. 46  

Evert Baudou å sin sida håller visserligen med om att tolkningen av Vivallen som en samisk boplats 

med tillhörande gravfält är korrekt, men menar att det inte finns någon kontinuitet mellan Vivallen 

och senare samisk bosättning i området. Boplatsen kan vara ett uttryck för en expansiv period i den 

samiska kulturen i Övre Norrland under vikingatiden. Vivallen kan alltså ha varit boplats för en grupp 

utflyttade samer. Han skriver också att det inte finns några arkeologiska fynd som tyder på en samisk 

bosättning i Härjedalen under senare delen av medeltiden.47  Enligt Baudou går det andra gravfältet 

som Zachrisson åberopar, Krankmårtenhögen, inte att bestämma etniskt och har få likheter med 

gravfältet i Vivallen.48 

Zachrisson menar alltså att det finns en samisk kulturkontinuitet i Härjedalen från ca år 0. Evert 

Baudou håller visserligen med om att Vivallen kan betecknas som samisk, men att det i övrigt inte 

finns några materiella lämningar i Härjedalen som kan betecknas tillhöra samisk kultur. Hans teori är 

således att det inte finns någon samisk kulturkontinuitet i Härjedalen från tiden för Vivallen (800-

1200 e.Kr) och fram till sen medeltid.  

Genomgång av argumenten med analys utifrån de källkritiska kriterierna 
I detta avsnitt kommer jag gå igenom de insända artiklarna och yttrande aktbilaga för aktbilaga. 

Aktbilaga 732, Härjedalens äldre historia av Inger Zachrisson, är insänd till tingsrätten 1992-08-19. 

Det sista yttrandet från arkeologerna insändes av Evert Baudou 1995-09-18 och har nummer 1137. 

Aktbilagorna kommer att analyseras i kronologisk ordning eftersom arkeologerna bemöter varandras 

argument i sina yttranden. Datumet för insändandet till tingsrätten framgår i fotnoterna.  
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De skriftliga källorna som argumenten grundar sig på kommer, när det är möjligt, att analyseras 

utifrån de källkritiska kriterierna som granska närhet, tendens, beroende och synlighet. Endast de 

kriterier som är aktuella att ha med i analysen utifrån de redovisade källorna kommer att redovisas.  

Aktbilaga 732: Härjedalens äldre historia av Inger Zachrisson 

Aktbilaga består av en artikel av Inger Zachrisson som publicerade i tidsskiften ”Sápmi” nr 8/92 och 

sändes in till rätten på initiativ av svarandesidan.  

Syftet med skriften är att belysa samernas äldre historia i Härjedalen. Tesen som Zachrisson driver är 

att norrfennoskandiska fångskulturen kan kallas samisk åtminstone från det år som samer första 

gången nämns i en skriven källa, det vill säga år 98 e. kr. Det innebär, menar Zachrisson, att samisk 

kultur en gång var utbredd över minst tre fjärdedelar av nuvarande Sverige och att dagens 

norrlänningar bör ha genetiska rötter tillbaka till denna kultur.49 Det finns ingen definition av vilka 

områden som ingår i norra Fennoskandia, men eftersom skriften handlar om Härjedalens historia får 

man utgå från att Zachrisson menar att landskapet ingår i detta område.  

Zachrisson grundar sin hypotes i arkeologiska tolkningar av främst gravar, men har också ett relativt 

omfattande avsnitt där hon behandlar historiska berättande källor. Hon grundar sin hypotes på nio 

argument:  

 Den romerska historieskivaren Tacitus nämner samer, fenni, i en skrift från år 98 e.Kr. Fenni 

är en latinisering av ordet finnar som är den västnordiska benämningen på samer.50  

 År 150 e. Kr talar Ptolemaios om finnoi, på 500-talet nämner Jordanes och Prokopios 

skrithifinoi och tvåhundra år senare skriver om Paulus Diaconus om scritofini. Även tidiga 

anglosaxiska källor såsom Beowulf, Widsith och Orosius talar om finnas och skridesfinnas. 

Ordet Skrid kommer av det västnordiska skrida a skidum, att åka skidor.51  

 Från 800-talet finns en beskrivning av hur samer håller tama renar. Denna beskrivning gavs 

av den norske stormannen Ottar till kung Alfred av Wessex på 800-talet.52  

 Från 1100-talet finns två östnorska lagar bevarad. I dessa lagar finns tydliga förbud mot att 

fara till ”finnar” för att låta sig spås. Den ena lagen, Eidsivathingslag, gällde för områdena 

Hedmark, Raumrike, Hadeland och Gudbrandsdalen medan den andra, Borgarthingslag, 

gällde för kursområden ner till Bohuslän. Lagarna är nedskrivna kring år 1120, vilket innebär 

samerna åtminstone vid den tidpunkten ovedersägligen fanns i detta område. Några 
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liknande bestämmelse kring samer från västra delen av landet finns inte, varför Zachrisson 

menar att faran för samisk spådom var mycket mer akut i öst än i väst. 53  

 I det äldsta bevarade översiktsverket över norsk historia på norrönt 

(fornnorskt/fornisländskt) språk, Ágrip, talas det om ”Svåse finnkonge” som bodde i Dovre i 

Oppland. Texterna i Àgrip är nedskrivna på 1190-talet. I beskrivningen av den förmodande 

samiska ”kungen” i Dovre framgår det enligt Zachrisson tydligt av beskrivningen att 

författaren har varit på platsen.54  

 Den historiska krönikan Historia Norvegiӕ, också den nedskriven på 1190-talet, berättar 

också om samer. Efter en studie av ortnamnen i krönikan anser E F Halvorsen (1987) att 

författarna beskriver förhållandena i sydöstra Norge. I krönikan beskrivs samerna som 

nomader som bor i tält med skinn och näver, att de är ”körandes med renar” och att de 

”fäster glättade bräder under fötterna och förflyttar sig snabbare än fågeln genom 

snödrivor”. En schamanistisk seans beskrivs också. 55 

 Snorre Sturlasson skriver på 1200-talet i Halvdan Svartes saga om samer i Hadeland några 

mil norr om Oslo. I Olav den heliges saga nämns samer i Oppland och i Harald Hårfagers saga 

beskrivs samer i Dovre.56 Snorre talar dels m ”Finnmark” norr om ”Kölen” som anses vara 

ungefär dagens Finnmark i Nordnorge, men också om ”Finnland” som tycks avse samiskt 

område mer allmänt. I Olav den heligas saga berättar Snorre om ett område djupt inne i 

”Finnland” som kallas ”Härdalarna”, ett namn som inte kan återfinnas i dagens Finland. Det 

är därför inte otroligt, menar Zachrisson, att han syftar på dagens Härjedalen. 57  

 Adam av Bremen skriver på 1000-talet om skridfinnarna och hur en del av dem hade blivit 

omvända till kristendomen. Adams geografiska uppgifter anser visa att samer från fanns 

öster om Värmland och ända ner i Dalarna och Västmanland. Zachrisson hänvisar här till en 

bok om Adam av Bremen skriver av Tore Nyberg 1984.58    

 Zachrisson anser, med stöd i N Ahnlunds bok om norrländska skinnskatter från 1946, att 

lappskatten från Ume lappmarker och gamla skinnskatten i Härjedalen starkt påminner om 

varandra. Lappskatten är den äldsta kända skatten från nordiskt område och grundade sig på 

företeelsen bågmantalet. Det handlade om att en same som hade fyllt 15 år och kunde 

spänna en båge skulle erlägga en mård i skatt. Vid 16 års ålder gällde två mårdar, och vid 

fyllda 17 skulle samen erlägga tre mårdar i skatt. Skinnskatten i Härjedalen utgick i ekorrskinn 
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och ålades varje man från 15 år uppåt, där antalet också steg med åldern. Zachrisson skriver 

att det finns en stor överensstämmelse mellan förhållanden i Härjedalen, vilken kan vara en 

indikation på att Härjedalen under tidig medeltid var ett övervägande samiskt landskap.59  

I ”Härjedalens äldre historia” anför Zachrisson alltså nio argument för att samernas historia i 

Härjedalen sträcker sig så långt tillbaka som till första århundradet efter Kristi födelse. Hon menar att 

den fångsbefolkning som fanns i dessa trakter i alla fall från denna tid, då den romerska 

historieskrivaren Tacitus nämner ordet samer i en skrift, kan kallas samisk eller protosamisk. I kapitlet 

om de skriftliga källorna inleder Zachrisson med att redogöra för en rad äldre skriftliga källor som 

nämner ordet samer (som i dessa källor bland annat benämns som ”fenni”, ”finnoi” och 

”skrithifinoi”). Zachrisson anger inte hur hon menar att dessa skrifter och nämnandet av samer 

geografiskt hänger ihop med Härjedalen. De är inte heller möjliga att bedöma utifrån de källkritiska 

kriterierna, eftersom i artikeln inte framkommer mer information om skrifterna än att samer nämns i 

dem. I två av argumenten, de som grundar sig på beskrivningar om samer från den norske 

stormannen Otto samt Adam av Bremen, framkommer det inte vilka skrifter denna information kan 

finnas. Vad gäller Snorre Sturlassons sagor från 1200-talet berättar Zachrisson om att Snorre nämner 

samer i samband med ett antal norska orter, men någon ytterligare information om källorna ges 

varför de inte går att granska källkritiskt. Zachrisson refererar också till Adam av Bremen och hans 

berättelser om skridfinnar. Problemet är att hon inte berättar något om den skrift eller de skrifter 

som hon hämtat informationen ifrån, vilket för att någon källkritisk granskning inte är möjligt att 

göra.  Argumentet om likheterna mellan den gamla lappskatten som fanns i Ume lappmarker och 

skinnskatten i Härjedalen är intressant och kommer att studeras utifrån de historievetenskapliga 

minimikraven i analysen av Zachrissons samlade argument. Eftersom det inte anges vilka källor som 

har använts i denna analys är det dock inte möjligt att göra något källkritisk analys av det 

argumentet. Zachrisson refererar till en bok av Ahnlund från 1946 men sammanfattar inte vilka källor 

som Ahnlund stödjer sig på.  Endast tre av de nio argumenten grundar sig således på skriftliga källor 

som är möjliga att granska källkritiskt: de två östnorska lagarna Eidsivathingslag och Borgarthingslag, 

översiktsverket Ágrip samt krönikan Historia Norvegiӕ. Dessa fyra källor är mer utförligt beskrivna i 

Zachrissons text och är därför möjliga att granska utifrån ett eller flera källkritiska kriterier.   

Närhetskriteriet: De två lagarna är inte möjliga att bedöma utifrån närhetskriteriet eftersom det inte 

är framkommer vem upphovsmannen är. Gissningsvis beskriver lagarna sin samtid men den 

begränsande informationen i Zachrissons artikel. Vad gäller översiktsverket Àgrip skriver Zachrisson 

att det av beskrivningarna tydligt framgår att författaren har varit på platsen och sett ”finnkongen”. 

                                                           
59

 Aktbilaga 732: Härjedalens äldre historia av Inger Zachrisson (1992-08-19), 44 



21 
 

Om så är fallet uppfyller källan närhetskriteriet. I krönikan Historia Norvegiӕ förekommer 

ögonvittneskildringar av hur samerna lever, hur deras tält ser ut samt hur en seans med en schaman 

går till. Om inte redogörelserna är uppdiktade får man utgå från att beskrivningarna av samerna är 

berättade av ett förstahandsvittne, men det framgår inte om detta förstahandsvittne är författaren 

till krönikan. Det går således inte att veta vilket tidsspann som finns mellan själva händelserna och 

nedtecknandet, vilket innebär att källan endast med viss tvekan kan anses klara närhetskriteriet.  

Beroendekriteriet: De två lagarna är de källor som bäst uppfyller beroendekriteriet. De är nedskrivna 

vid ungefär samma tid (ca 1120-talet) och pratar båda om förbud att åka till samer för att spå sig. 

Översiktsverket Agrip och krönikan Historia Norvegiӕ är också samtida (både är från 1190-talet) och 

pratar båda om samer i ungefär samma geografiska områden. Lagarna, översiktsverket och krönikan 

stärker också beroendekriteriet hos varandra eftersom alla är skrivna inom loppet av cirka 100 år och 

nämner att samer finns i ungefär samma geografiska områden i Norge.  

Synlighetskriteriet: Zachrisson skriver angående de östnorska lagarnas förbud mot att spå sig hos 

samer att: ”Farorna för samisk shamanism måste ha varit mycket mer akuta på Östlandet än på 

Västlandet, varifrån inga sådana förbud är kända”. Syftet med uttalandet kan jag endast spekulera i, 

kanske vill Zachrisson på detta sätt peka på att det samiska området var avgränsat till sydöstra 

Norge. Det är dock vanskligt och inte förenligt med synlighetskriteriet att uttala sig om att bristen på 

bevarade lagar betyder att farorna för samisk schamanism var inte var aktuell i Västerlandet. Det kan 

ha funnits många anledningar till att rädslan för schamanism var större i de östra delarna, till 

exempel det på moraliska värderingar hos de personer som nedtecknade lagarna.  

Aktbilaga 807, bilaga 1: Yttrande av Evert Baudou  

I yttrandet framför Baudou sina åsikter om Zachrissons argument i Härjedalens äldre historia. Han 

inleder med att kritisera Zachrisson för att hon i skriften brister i att redogöra för den vetenskapliga 

grunden, bland annat genom att hon inte definierar grundläggande begrepp som 

”etnicitet”,”protosamisk” och ”kultur”.60 

I sitt yttrande anför Baudou två argument: 

 I boken Germania av Tacitus nämns mycket riktigt ordet ”fenni”, vilket kan vara samer. Dock 

finns inga geografiska hållpunkter som visar att dessa ”fenni” bodde i Härjedalen. Inte heller 

de andra medeltida källorna som Zachrisson åberopar ger någon fast grund för att samer ska 

ha bott i Härjedalen under denna tidsperiod.61  
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 I Härjedalens äldre historia nämner Zachrisson Adam av Bremens uppgift om skidfinnar i 

skriftlig källa från 1000-talet och skriver att de geografiska uppgifterna i källan ”anses visa” 

att samer vid denna tid fann öster om Värmland, i Dalarna och i Västmanland.62  Zachrisson 

hänvisar till Tore Nybergs bok om Adam av Bremen. Baudou skriver dock i sitt yttrande om 

Nybergs tolkning av Adams skridfinnar i den aktuella källan. Adam av Bremen uppger att en 

del av dessa skridfinnar var kristna, vilket Nyberg anser tyder på att skridfinnarna inte var 

samer. Detta eftersom man inte känner till några grupper av samer som var kristna vid den 

här tiden. Dessutom lyfter Baudou fram att Nyberg själv är tveksam på om de områden som 

benämns som Värmland, Dalarna och Västmanland av Adam av Bremen hade samma omfång 

och avgränsning som idag.63  

Baudou åberopar inte några nya skriftliga källor som grund för sina argument utan anför istället kritik 

mot Zachrissons argument. Av den anledningen finns det ingen poäng med att återupprepa analysen 

av de källor (Tacitus och Adam av Bremen) som Baudou tar upp. Dessa bedömdes i analysen av 

aktbilaga 732 vara otillräckligt beskrivna för att kunna vara föremål för en källkritisk granskning, 

vilket också är fallet i Baudous yttrande. Anmärkningsvärt är att både Zachrisson och Baudou 

använder sig av Tore Nybergs bok om Adam av Bremen. Baudou hänvisar till en tolkning av Nyberg 

som Zachrisson inte tar upp i sin artikel.  

 Tore Nybergs tolkning av ordet skridfinnar är värd att granska utifrån synlighetskriteriet. Baudou 

återger Nybergs åsikt att han anser det vara osäkert om skidfinnarna är samer, eftersom Adam av 

Bremen uppger att en del av dessa var kristna. Eftersom det inte finns kunskap om några kristna 

samer från denna tidsperiod varför Nyberg är mycket tveksam till om skridfinnarna var samer. Här 

bör man dock ta med i beräkningen att antalet skriftliga källor som berör samer under tidig medeltid 

är mycket få och fragmentariska. De ger troligen inte något heltäckande bild av folkgrupper och 

deras religion i Norden under 1000-talet. Därför bör både Nyberg och Baudou med tanke på 

synlighetskriteriet vara försiktiga med att dra slutsatser utifrån bristen på källor om skridfinnarnas 

religion.  

Aktbilaga 812: Yttrande av Inger Zachrisson 

Zachrisson inleder med att försvara sig mot de delar av Baudous kritik som gällde anklagelserna kring 

hennes ovetenskaplighet och alltför svepande generaliseringar i skriften Härjedalens äldre historia. 

Zachrisson menar att skriften var tänkt som en populärvetenskaplig översikt som med nödvändighet 

innehåller generaliseringar och förenklingar. Zachrisson skriver vidare: ”Om det hade varit avsett som 
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ett rättsligt dokument, skulle det ha varit annorlunda formulerat. Det kan därför inte ensamt läggas 

till grund för en rättslig prövning”.64 

Zachrisson anför inga nya skriftliga källor i yttrande, men bemöter Baudous (och Nybergs) kritik 

gällande Adam av Bremens skrift från 1000-talet. Zachrisson hänvisar här till arkeolog Stig Welinders 

åsikt att det på Adam av Bremens tid fanns en gräns som gick strax norr om södra Västmanland-

södra Värmland. Norr om denna gräns bodde det människor som inte tillhörde det 

kungadöme/hövdingadöme som hade sitt centrum i Västergötland och Uppland vid den här tiden. De 

här människorna har enligt Welinder rimligtvis ”någon slags dåligt utredd kulturkontinuitet” till 

dagens samer som finns i området. Welinder säger vidare att detta är kunskap som ”väl ingen tvivlar 

på”.65  Zachrisson anger inte källan till Welinders uttalande eller vad han i sin tur grundar sitt 

antagande på. Eftersom Zachrisson inte anger några nya skriftliga källor går det inte att göra någon 

källkritiks analys av detta yttrande.  

Aktbilaga 820: Yttrande av Evert Baudou 

Inte heller i detta yttrande anför Baudou några nya skriftliga källor som stöd för sin argumentation. 

Det finns ett kortare avsnitt som behandlar skriftliga källor där Baudou återigen kritiserar Zachrisson 

för att använda Adam av Bremen som en källa för geografiska upplysningar om det medeltida 

Norden. Han skriver vidare att det utifrån det gamla skriftliga materialet som trots allt finns, inte går 

att få fram några hållbara fakta om de etniska förhållandena i Härjedalen under järnålder och 

medeltid.66  

Aktbilaga 842: Mötet mellan skandinaver och samer av Inger Zachrisson 

Aktbilagan består av en artikel författad av Inger Zachrisson. Artikeln behandlar materiella och 

skriftliga källor som enligt Zachrisson kan visa på hur samer och nordbor/germaner har mötts och 

interagerat med varandra. Zachrisson anger två argument som grundar sig på skriftiga källor: 

 I de östnorska lagarna från 1120-talet innehåller förbud om att fara till ”finn”, det vill säga 

samer, för att spå sig. Dessa källor är analyserade i analysen av yttrande 732. I skriften 

utvecklas Zachrisson sin tolkning av lagtexten, och skriver att det faktum att ett sådant 

förbud fanns visar att det måste ha vanligt att människor tog kontakt med samer i syfte att 

spå sig.67  

 I isländska annaler (årsböcker) från 1313 omtalar giftemål mellan samer och nordmän i 

samhällets högsta nivå. De visar också att högvälborna i samhället leder sin ätt tillbaka till 

                                                           
64

 Aktbilaga 812: Yttrande av Inger Zachrisson (1993-06-10) , 1 
65

 Aktbilaga 812: Yttrande av Inger Zachrisson (1993-06-10), 3 
66

 Aktbilaga 820: Yttrande av Evert Baudou (1994-03-03),  9 
67

 Aktbilaga 842: Mötet mellan skandinaver och samer av Inger Zachrisson (1994-05-02), 11 



24 
 

samer som något att vara stolt över. Detta tyder på att samerna hade en hög ställning i 

samhället.  

De östnorska lagarna har analyserats under yttrande 732 och kommer därför inte att behandlas igen. 

En ny källa är däremot de isländska annalerna, vilka tyvärr är mycket svåra att bedöma utifrån de 

källkritiska kriterierna. Det framgår inte av Zachrissons text vem som har skrivit annalerna, om det 

rör sig om flera böcker (gissningsvis eftersom benämningen skrivs i plural) eller om det som skrivs är 

andrahandsuppgifter eller noterat av ett ögonvittne till fenomenen.  

Aktbilaga 848: Herdalir i Finnland – Finnlendiga i Herdala av Inger Zachrisson 

Även denna aktbilaga är en artikel författad av Inger Zachrisson. Zachrisson argumenterar för att 

namnet Herdalir som förekommer i Olav den heliges saga från ca 1230 bör tolkas som Härjedalen. 

Sin hypotes grundar hon på fem argument: 

 Olav den heliges saga är skriven av Snorre Sturlasson och ingår i hans stora verk om Norges 

kungar. Snorres skildring grundar sig på ett skriftligt vittnesmål av Sigvat Thordarson (ca 995- 

ca 1045) som var kung Olavs nära vän och medhjälpare. Sigvat, som levde 200 år före Snorre, 

skriver enligt Snorre att kung Olav utkämpade en strid mot finnlänningarna när han var i 

Herdalir (”Härdalarna”). Zachrisson anser alltså att Herdalir i detta fall ska tolkas som 

Härjedalen. Hon menar också att benämningen ”finnlänningar” ska tolkas som ”samer” och 

att ordet ”Finnland” från början betydde ”samernas land”. 68 

 Namnet Herdalir återfinns inte i nuvarande Finland och är dessutom en rent nordisk 

språkform.69 

 Landskapet Härjedalen kallas Herdalir även i en annan skriftlig källa som är samtida med 

Snorre. Denna källa är Sverres saga som behandlar den norske kungen Sverres regeringstid 

1177-1202. Den första delen av boken är enligt sagans prolog författad av islänningen Karl 

Jónsson, som ska ha skrivit sagan i samråd med Sverre själv. I Sverres saga finns ett parti där 

Sverres reser genom Värmland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland mot Tröndelag. 

Vägbeskrivningen är mycket detaljerad vilket tyder på god lokalkännedom. I sagan berättas 

det att Sverre for från Järnbärarland (Dalarna) mot ”det härad som heter Herdalir”.70  

 Ordet ”same” i källorna från det första årtusendet utgår genomgående från det 

fornvästnordiska ordet ”finnr” (plural ”finnar”). Än idag betyder ordet finne ”same” i Norge, 

liksom i norska dialekter i Härjedalen. Zachrisson hänvisar här till boken Finn-namna - Minne 

om urfolket, skriven av L Olsen.  
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 När man i de norröna (fornnorska/fornisländska) källorna talar om samiskt området i dagens 

Norge användas vanligen beteckningen ”Finnmark”.  

Av de fem argumenten grundas två på skriftliga källor som är möjliga att granska källkritiskt: Olav den 

heliges saga av Snorre Sturlasson och Sverres saga av Karl Jónsson. De argument som gällde ordet 

”finn” utgår från en bok av L. Olsen men Olsens källor finns inte angivna.  

Närhetskriteriet: Den ena av de två skriftliga källorna, Olav den heliges saga, uppfyller inte 

närhetskriteriet eftersom skildringen är en andrahandskildring. Visserligen bygger skildringen på en 

skriftlig uppgift från ett ögonvittne som var samtida med kung Olav, men det är 200 år mellan 

ursprungsskriften och Snorres berättelse om kung Olav. Vi vet inte om Snorre har citerat Sigvats 

berättelse korrekt. Den andra källan, Sverres saga, ska dock enligt uppgift i sagans prolog vara 

författad av en person som var samtida med kung Sverre. Sagan ska till och med ha skrivit i samråd 

med Sverre, vilket gör att den uppfyller närhetskriteriet.  

Beroendekriteriet: Vad gäller påstående om ordet ”Herdalir” uppfylls detta kriterium genom att 

Zachrisson använder två samtida, oberoende källor som båda benämner Härjedalen som Herdalir. 

Den ena, Kung Olavs saga, är dock tveksam ifråga om närhetskriteriet, vilket för att den egentligen 

inte är optimal att använda för att stärka trovärdigheten hos Sverres saga utifrån beroendekriteriet.   

Aktbilaga 868: Yttrande av Evert Baudou 

I yttrandet bemöter Baudou Zachrissons hypotes om att ordet ”Herdalir” i Olov den heliges saga är 

detsamma som Härjedalen (se analysen av aktbilaga 848). Baudou skriver i sitt yttrande att han inte 

bedömer Zachrissons ”förslag” som trovärdiga. Han anger ett argument för detta, vilket handlar om 

att provinsnamnet Härjedalen har diskuterats av språkforskare vilkas resultat går emot Zahrissons 

hypotes. Baudou konstaterar att Zachrisson inte har redogjort för denna forskning. Han återger ett 

antal gamla namn på Härjedalen som är belagda så långt tillbaka som till 1243. Baudou hänvisar här 

till E. Modin och boken Härjedalens ortnamn och bygdesägner.  Bland de namn som enligt Modin går 

att belägga och som Baudou redovisar i sitt yttrande finns inte ”Herdalir” med.71 

Eftersom Modins källor inte anges är det inte möjligt att granska dem utifrån närhets-, tendens- och 

beroendekriteriet. Däremot är det relevant att diskutera Baudous slutsats av Modins forskning 

utifrån synlighetskriteriet. Det äldsta namnet på Härjedalen är enligt Modin är belagt från år 1273. 

Olav den heliges saga, där namnet Herdalir förekommer, är skriven ca 1230. Det innebär ett 

tidsspann på 50 år mellan namnen. Det kan vara så att Modin inte har tagit del av de källor som 

Zachrisson grundar sin hypotes på. Det kan också vara så att de källor som Modin grundar sina 
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slutsatser på är från en annan del av Norden med en annan språktradition. Oavsett vilka skillnader 

som eventuellt finns i vilket källmaterial som använts, bör man som forskare fundera över vad som är 

synligt och inte i källorna och vilka slutsatser man i så fall kan dra av det. I det här fallet kan 

”Herdalir” vara en ännu inte belagd gammal form av namnet Härjedalen.  

 

 

Aktbilaga 895: Yttrande av Inger Zachrisson 

I detta yttrande bemöter Zachrisson Baudous kritik gällande namnet ”Herdalir”. Hon anför inget nytt 

historiskt källmaterial för att stödja sin hypotes, men hänvisar till en avhandling av Allan Rostvik från 

1967. I Rostviks avhandling (Har och harg)behandlas Härjedalen och han ger tre exempel på 

skrivningar med ”Her-”, ”herdal” och ”hӕrdaal” från 1300-talet och 1400-talet. Zachrisson redogör 

inte vilka källor Rostvik grundar sina resultat på, vilket innebär att en källkritisk analys inte kan 

göras.72  

Aktbilaga 906, 976, 1042, 1121 och 1137: Yttranden av Evert Baudou och Inger 

Zachrisson 

De fem sista yttrande från arkeologerna innehåller främst diskussioner om det tidigare anförda 

arkeologiska materialet, upprepningar av argumenten grundade på historiska källor, 

principdiskussioner om arkeologins prövbarhet i en rättssal samt ren pajkastning de två arkeologerna 

emellan där de ifrågasätter den andres kompetens.  

Två yttranden, 1121 av Inger Zachrisson och 1137 av Evert Baudou, innehåller nya argument.  

I aktbilaga 1121 skriver Zachrisson återigen om Historia Norvegiӕ men nu återger hon mer 

information om källan. Sedan tidigare har det framgått att krönikan är skriven ca 1190, men nu 

skriver Zachrisson också att krönikan handlar om de norska kungarna fram till år 1015.73 Zachrisson 

återger också ett citat ut krönikan, översatt från norrönt språk av Halvorsen 1987: 

”Norge--- er delt på langs i tre belter hvor folk kan bo. Det første og bredeste beltet er kystbeltet; det 

andre, mindre beltet kalles Opplandene; det tredje beltet er fullt av skogar hvor finnene bor, men 

uten å pløye jorden.”74 

Finnarna, det vill säga samerna, placeras alltså i de skogsbeklädda gränstrakterna mellan Norge och 

Sverige, skriver Zachrisson.75  
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När Zachrisson tog upp Historia Norvegiӕ i Härjedalens äldre historia nämnde hon inte att krönikan 

från ca 1190 berättar om Norges kungar fram till 1015. Tidsspannet mellan händelserna och 

nedtecknandet är alltså minst 150 år, vilket för att källan är tveksam utifrån närhetskriteriet. Under 

analysen av Härjedalens äldre historia, aktbilaga 732, bedömde jag att källan med viss tveksamhet 

kunde klara närhetskriteriet eftersom det fanns så pass detaljerade ögonvittneskildringar i den. Nu 

framkommer det att dessa ögonvittnesskildringar måste vara andrahandsuppgifter vilket gör källan 

mindre trovärdig. 

Baudou tar i yttrande 1137 återigen upp diskussionen om ordet ”Herdalir”. Han hänvisar till en 

översikt om Finlands historia från 1992, skriven av Torsten Edgren. I boken skriver Edengren om 

Finlands vikingatida historia och nämner i det sammanhanget Olav den heliges saga. Enligt Edgren 

berättas det hur Olav ska ha landsstigit i Finland efter att ha härjat i Estland. Efter landsstigningen ska 

Olav ha tågat inåt landet mot en plats som heter Herdal. Edgren tvivlar inte på att Finland i Olav den 

heliges saga är detsamma som dagens Finland. Det framgår dock inte vad Edgren grundar sina 

antaganden på.  

Kung Olavs saga har sedan tidigare analyserats i aktbilaga 732. I aktbilaga 1137 presenterar Baudou 

alltså en alternativ tolkning av vilket land som Olav och han här landsteg i. Enligt Torsten Edgren ska 

Olav ha tågat mot ”Herdal” i dagens Finland. Zachrisson menar i yttrande 848 att namnet ”Herdalir” 

inte finns i dagens Finland och att det är en rent nordiskt språkform. Eftersom Olav den heliges saga 

analyserades i analysen av aktbilaga 848 kommer den inte att analyseras igen. Det framgår heller inte 

av yttrande om Edgren har använt sig av några andra historiska källor förutom Olav den heliges saga.  

Resultat av den källkritiska analysen 
Totalt har 13 insända skrifter/yttranden analyserats varav sju författade av Inger Zachrisson och sex 

av Evert Baudou. Av de aktbilagor som är författade av Zachrisson består tre av artiklar medan fyra är 

yttranden. Samtliga insända dokument från Baudou är yttranden. I majoriteten av yttrandena är 

redovisningen av det källmaterial som ligger till grund för argumenten bristfällig eller saknas helt. 

Särskilt Baudou hänvisar återkommande till andra forskares slutsatser utan att redovisa vilket 

källmaterial dessa forskare har använt men även Zachrisson lägger fram argument på det här sättet. I 

Zachrissons fall handlar det också om att hon visserligen redovisar de skriftliga källorna, men i flera 

fall missar att ge läsaren information om upphovsman, årtal för källans tillkomst samt innehåll. I 

artikeln om Härjedalens äldre historia (aktbilaga 732) anger hon nio argument för sin teori en lång 

samisk kulturkoninuitet i Härjedalen, men endast tre av dem grundar sig på källor som är möjliga att 

analysera källkritiskt.  
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 I alla argument där arkeologerna hänvisar till andra forskare, med undantag från Zachrissons 

hänvisning till Stig Welinders slutsats i aktbilaga 812, refererar de till en bok eller studie skriven av 

forskaren vars slutsatser de återger. För att ta del av och kunna bedöma trovärdigheten i de 

ursprungliga källorna krävs det av läsaren att hon eller han själv söker upp boken och sätter sig in i 

den forskning som har gjorts. I den här uppsatsen har jag endast utgått från de yttranden och skrifter 

som har lämnats in och har alltså inte gått vidare till arkeologernas egna källor. Med tanke på det 

omfattande material som sändes in till rätten under Härjedalsmålets sex år är det inte heller troligt 

att juristerna har haft tid och möjlighet att undersöka de studier som arkeologerna hänvisar till. Ett 

icke redovisat källmaterial gör det omöjligt att göra en källkritisk granskning av materialet och 

därmed blir det också omöjligt att avgöra graden av trovärdighet och vetenskaplighet i de källor som 

har använts. Förutom detta är ett icke redovisat källmaterial också något som gör att minimikravet 

på empirisk prövbarhet inte uppfyllas. Det kommer att diskuteras mer utförligt i analysen av 

argumenten utifrån de historievetenskapliga minimikraven.  

Fem av 13 aktbilagor innehöll hänvisningar till källor som var möjliga att analysera utifrån ett eller 

flera källkritiska kriterier: Tre författade av Zachrisson, varav två artiklar och ett yttrande, och två av 

Baudou, båda yttranden.  Ingen av dessa källor kunde analyseras utifrån samtliga fyra kriterier. Det 

behöver inte i sig vara någonting negativt, åtminstone inte vad gäller synlighetskriteriet som inte 

alltid är aktuellt att använda. Desto allvarligare är det att källorna inte har varit möjliga att granska 

utifrån närhets- tendens- och beroendekriteriet, de tre klassiska källkriterierna som är mycket viktiga 

för att avgöra trovärdigheten i en källa. Tendenskriteriet gick inte att bedöma i någon av 

skrifterna/yttrandena eftersom alltför lite information om källans upphovsman angavs. 

Närhetskriteriet gick att granska i delar av källorna i skriften Härjedalens äldre historia (aktbilaga 732) 

i Herdalir i Finnland – Finnlendiga i Herdala (aktbilaga 848) samt i yttrande 1121, samtliga med 

Zachrisson som författare.  Beroendekriteriet var möjligt att granska i källor som förekommer i 

aktbilaga 732 och 848. Synlighetskriteriet har varit aktuellt att ta med i granskningen i tre fall: 

Aktbilaga 732, 807 och 868. De två senare utgörs av yttranden från Evert Baudou och här diskuteras 

synligheten i de källor som andra forskare grundar sina resultat på. Synlighetskriteriet blir här en 

reflektion av de slutsatser som arkeologerna själva eller de forskare de hänvisar till drar utifrån 

källornas tystnad, snarare än en granskning av källorna i sig. De tre fall där synlighetskriteriet är 

aktuellt är när alltför långtgående slutsatser tycks ha dragits på grund av ett icke existerande 

källmaterial.  

Av de få källor som gick att granska utifrån närhets- och beroendekriteriet var det Sverres saga 

(aktbilaga 848) som bäst klarade närhetskriteriet eftersom den är skriven av en person som var 

samtida med kung Sverre. Översiktsverket Ágrip (aktbilaga 732) klarade också närhetskriterat bra 
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eftersom det enligt Zachrisson framgår att författaren hade varit på plats och sett de samer som 

beskrivs.  När det kommer till beroendekriteriet var de två östnorska lagarna mest tillförlitliga 

eftersom de är dels är samtida och dels är samstämmiga vad gäller förbud om att fara till samer för 

att spå sig (se aktbilaga 732). Lagarna gick däremot inte möjliga att bedöma utifrån närhetskriteriet. 

Översiktsverket Ágrip är också samtida med de östnorska lagarna vilket gör att trovärdigheten ökar 

efter en granskning av beroendekriteriet. Ágrip är alltså den enda källan som klarar både 

närhetskriteriet och beroendekriteriet.  Övriga källor var tveksamma ur trovärdighetssynpunkt efter 

den källkritiska analysen. Till exempel var Olav den heliges saga tveksam utifrån närhetskriteriet 

eftersom den beskriver händelser som skedde 200 år bakåt i tiden (aktbilaga 848), vilket också är 

fallet med krönikan Historia Norvegiӕ.  

Resultatet av den källkritiska analysen av de historiska källor som arkeologerna använder i sin 

argumentation visar alltså att analysen i de flesta fall inte ens gick att göra eftersom källmaterialet i 

många fall inte redovisas. Om källans trovärdighet inte ens går att bedöma är det också studien 

tveksam ur vetenskaplig synvinkel. I de fall när en källkritisk analys gick att göra var det ingen källa 

som kunde analyseras utifrån samtliga källkritiska kriterier. Översiksverket Àgrip var den enda källa 

kunde analyseras och bedömas som trovärdig utifrån både närhetskriteriet och beroendekriteriet.  

Det är med bakgrund av analysresultatet svårt att säga någonting om huruvida det är rimligt att 

använda källorna på det sätt som arkeologerna gör. För att svara på den frågan på ett någorlunda 

utförligt sätt hade det krävts att källmaterialet hade varit mer utförligt redovisat. Men utifrån de få 

källor som faktiskt gick att analysera, kan det konstateras att arkeologerna drar väl långtgående 

slutsatser utifrån ett källmaterial som inte klarar en källkritisk granskning särskilt väl.  

Analys av argumenten utifrån de historievetenskapliga minimikraven  
I detta avsnitt kommer jag att analysera de två arkeologernas argument utifrån de 

historievetenskapliga minimikraven. Eftersom det finns likheter i de insända artiklarna och yttranden 

när det kommer till i vilket grad arkeologerna redovisar sina källor, kommer den empiriska 

prövbarheten vad gäller båda arkeologernas argumentation att diskuteras först.  

Evert Baudou för till skillnad från Inger Zachrisson inga egna resonemang som baseras på skriftligt 

källmaterial. I de yttranden som Baudou skickat in till rätten anför han endast kritik mot Zachrissons 

resonemang. Detta gör han genom att hänvisa till andra forskares slutsatser, men utan att redovisa 

dessa forskares empiri och resonemang. Det går utifrån detta faktum att diskutera Baudous 

argument i relation till den empiriska prövbarheten. Däremot blir det svårt att analysera dem utifrån 

de övriga minimikraven (logisk konstistens, beaktande av allt relevant material samt koherens). För 

att göra det krävs det att forskaren, i detta fall Baudou, för ett eget resonemang som grundar sig på 
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en uttalad empiri. Det gör inte Baudou. Av den anledningen är det endast Zachrissons argument som 

kommer att analyseras utifrån minimikraven som handlar om logisk konstistens, beaktande av allt 

relevant material samt koherens.  I de fall Baudous kritik av Zachrissons argument har betydelse för 

analysen kommer hans kritik att redovisas.  

Empirisk prövbarhet 

Genomgången av arkeologernas yttranden som gjordes i samband den källkritiska analysen visade att 

de källor som argumenten grundande sig på i majoriteten av fallen var bristfälligt redovisade. 

Minimikravet om empirisk prövbarhet handlar bland annat om att det ska vara möjligt att pröva 

forskarens slutsatser genom att gå till de källor som forskaren har använt, vilket blir svårt när det är 

oklart vilka källor som har använts. I sina yttranden och artiklar hänvisar visserligen Zachrisson och 

Baudou till källor för sina argument, men hänvisningarna är ofta svepande och oprecisa. I aktbilaga 

732, Härjedalens äldre historia, nämner Zachrisson att Snorre Sturlasson beskriver samer i tre olika 

tidigmedeltida sagor. Hon anger dock inga sidhänvisningar eller avsnitt vilket gör att det skulle bli ett 

omfattande arbete att kontrollera hennes källor. Samma sak gäller alla medeltida källor som 

Zachrisson hänvisar till. Både Baudou och Zachrisson hänvisar i sina artiklar och yttrande till andra 

forskares studier, men det framgår inte vilka källor dessa forskare i sin tur grundar sin forskning på. 

Visserligen kan man gå till forskarens bok och försöka utröna vilka källor som har använts, men det är 

ett tidsödande arbete som inte skulle behövas om arkeologerna beskrivit forskarens argumentation 

och slutsatser på ett tydligare sätt.  

Med undantag av Zachrissons referens till Stig Welinder åsikt om samernas geografiska placering i 

yttrande 812 hänvisar arkeologerna alltså i samtliga fall till de källor och/eller forskare som de har 

använt, men det görs på oprecist och läsarovänligt sätt. Det går med andra ord att pröva deras 

argument rent empiriskt, men en sådan prövning skulle vara tvungen att ske i flera steg och vara 

mycket tidsödande. Det är heller inte troligt att juristerna har haft möjlighet att genomföra ett 

sådant arbete.  

Analys av Inger Zachrissons samlade argument  

Zachrisson teori i detta mål är att samernas historia i Härjedalen sträcker sig så långt tillbaka som till 

århundrandet efter Kristi födelse. I sina tre artiklar och fyra yttranden framför hon argument för att 

underbygga sin teori. Några av argumenten återkommer flera gånger och handla om ungefär samma 

sak, varför jag har valt att redovisa Zachrissons samlade argument i olika teman. Efter att Zachrissons 

argument har analyserats kommer jag att sammanfatta den samlade analysen utifrån minimikraven, 

där varje krav redovisas för sig.  
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Finne – same? 

Zachrisson hänvisar i aktbilaga 732 och 812 till utländska författare, främst romerska skrivare, som i 

olika verk skriver om ett folkslag som kallas ”fenni”, ”finnoi”, ”scritofini” och ”skridesfinnas”.  

Zachrisson utgår från att ”finnar” är ett gammalt ord för samer, en tes som hon i skriften Herdalir i 

Finnland – Finnlendiga i Herdala (aktbilaga 848) dels underbygger genom att hänvisa till boken Finn-

namne – Minne om urfolket av L Olsen, dels genom att konstatera att ordet ”finne” idag betyder 

same på norska samt i norska dialekter i Härjedalen.  

Ordet ”skridesfinnas”, som återfinns i romersk och anglosaxisk historieskrivning, kopplas ihop med 

det västnordiska ordet för skidor, ”skrid”, vilket Zachrisson skriver om i artikeln Härjedalens äldre 

historia. I samma artikel återger Zachrisson ett stycke ur krönikan Historia Norvegiӕ om hur ”finnar” 

sätter bräder under fötterna och åker ”snabbt som fågeln genom snödrivor.”76 

Ett grundläggande antagande som Zachrisson gör är alltså att ordet ”finne” och ”skridfinnas” (i olika 

stavningar) betyder same. Mycket av Zachrissons övriga argumentation bygger på just detta 

antagande. Det argument hon anför för antagandets giltighet är att det norska ordet för same är 

”finne”. I övrigt hänvisar hon till en bok om finn-namn, men redogör inte för hur författaren har 

underbyggt sina slutsatser.  

Påståendet att ordet finne betyder same i dagens norska är lätt att kontrollera, vilket gör att just 

detta argument är enkelt att pröva empiriskt. Om det sedan tyder på att det gamla ordet ”finne” 

också betydde same för tusen år sedan är svårare att pröva, i alla fall eftersom Zachrisson inte ger 

läsaren några upplysningar om den bakomliggande forskningen.  

Vid ett tillfälle, i yttrande 807, anför Baudou tolkningar av Tore Nyberg som kan tala emot 

Zachrissons antagande om ordet ”finne”. Adam av Bremen skriver under 1000-talet om ”skridfinnar” 

vilket Zachrisson tolkar som samer. En del av skridfinnarna beskrivs som kristna. Det tyder enligt 

Nyberg  på att folkslaget som kallades ”skridfinnar” inte var samer eftersom det inte är känt att det 

fanns kristna samer på den här tiden. I aktbilaga 732 tar Zachrisson själv upp Nybergs bok om Adam 

av Bremen, men nämner inte den tolkning an Nyberg som Baudou refererar till. Utan att ha läst Tore 

Nybergs bok om Adam av Bremens bok går det inte att säga vad som faktiskt står i den, men det 

verkar inte troligt att Baudou återger hans tolkning på ett felaktigt sätt. Det tyder på att Zachrisson 

har valt att inte redovisa denna tolkning av Nyberg vilket visar att hon i det här argumentet inte har 

tagit allt relevant material i beaktande.  
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Herdalir som i Härjedalen 

I tre av aktbilagorna, 732, 848 och 895, framför och argumenterar Zachrisson för hypotesen att ordet 

”Herdalir” är detsamma som Härjedalen. Aktbilaga 848 är en artikel på temat. Zachrisson utgår dels 

från Olav den heliges saga av Snorre Sturlasson där det berättas att kung Olav slogs mot 

”finnlänningar” när han var i ”Herdalir”, dels från Sverres saga där kung Sverre reser genom 

Värmland, Dalarna (Järnbärarland), Härjedalen och Jämtland mot Tröndelag. Härjedalen benämns 

som ”Herdalir”.  

Zachrisson är genomgående konsekvent i sitt argumenterande och återupprepar snarare argument 

istället för att tillföra nya belägg för sin hypotes. Liksom i fallet i ordet ”finne” har Evert Baudou i 

yttrande 1137 lyft fram en alternativ tolkning, framförd av Torsten Edgren i översikt om Finlands 

historia, publicerad 1992. Edgren menar att ordet ”Finnland” i Olav den heliges saga syftar på dagens 

Finland. Zachrisson har inte nämnt Edgrens tolkning i något av sina yttranden. I yttrande 868 redogör 

Baudou för E. Modins forskning om provinsnamnet Härjedalen och kritiserar Zachrisson för att hon 

inte har redogjort för denna forskning. Sammantaget tyder Baudous yttranden på att Zachrisson 

även när det gäller detta påstående inte har beaktat allt relevant material.  

Samernas geografiska placering 

Förutom hypotesen att ”Herdalir” betyder Härjedalen, som har ifrågasatts av Baudou, finns det i de 

källor som Zachrisson presenterar liten eller ingen empirisk grund för samernas koppling till 

Härjedalen. Syftet med de yttranden och skrifter som är inskickade till rätten bör vara att visa på en 

samisk närvaro och kulturkontinuitet i Härjedalen sedan förhistorisk tid och Zachrisson hävdar i 

yttrande 732 att det finns en kulturkontinuitet av samisk kultur i Härjedalen sedan åtminstone år 98 

e.Kr.  

En stor del av källorna som Zachrisson grundar sina argument på är norska medeltida källor. 

Visserligen tillhörde Härjedalen Norge ända fram till 1645, vilket gör det relevant att se till det norska 

källmaterialet. Problemet är att ingen av dessa källor nämner Härjedalen, bara orter i Norge såsom 

Dovre, Oppland och Gudbrandsdalen. Adam av Bremen pratar om ”skridfinnar” öster om Värmland 

och ända ner i Dalarna och Västmanland, men han nämner inte Härjedalen specifikt. I Historia 

Norvegiӕ beskrivs ”finnarna” bo i de skogstrakterna mellan Norge och Sverige, men denna gräns är 

lång och skogstrakterna som avses blir svårplacerade. De två östnorska lagarna, Eidsivathingslag och 

Borgarthingslag nämner orter i Norge samt ett område ner mot Bohuslän, men Härjedalen nämns 

inte. Den empiriska prövbarheten gällande påståendena om samernas geografiska placering är alltså 

tveksam eftersom omnämnandet av ”Herdalir” är det enda riktigt relevanta underlag som Zachrisson 

lägger fram. Baudou kritiserar Zachrisson för detta i yttrande 820.  
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Skinnskatter i Härjedalen och Ume lappmark 

I skriften Härjedalens äldre historia, 732, gör Zachrisson en koppling mellan lappskatten i Ume 

lappmarker och skinnskatten i Härjedalen. Båda skatterna avsåg en skatt i form av skinn från ekorre 

respektive mård. Antalet skinn bestämdes av personens ålder och avlades första gången vid 15 års 

ålder. Antalet skinns om skulle skattas steg i takt med personens ålder. Zachrissons slutsats är att 

likheterna i mellan dessa två skatter kan vara en indikation på att Härjedalen under tidig medeltid var 

ett övervägande samisk landskap.  

Zachrisson ger inte läsaren någon information om vilket empiriskt material som ligger till grund för 

kartläggningen av de två skinnskatterna. Det textavsnitt som beskriver skatterna är relativt kortfattad 

och Zachrisson ger ingen information om N. Ahnlunds resonemang, varför det är svårt att bedöma 

hur denna del svarar upp mot kraven på empirisk prövbarhet, logisk konsistens och koherens. Det är 

dock anmärkningsvärt vilken långtgående slutsats som Zachrisson drar utifrån en likhet i beräkning av 

antalet skinn per man. Hon kan inte visa på någon empiri som styrker hennes slutsats vilket gör att 

den blir svår att på allvar utifrån en vetenskaplig synvinkel.  

Samernas ställning i samhället 

I den insända skriften Mötet mellan skandinaver och samer, aktbilaga 842, presenterar Zachrisson 

materiella och skriftliga källor som enligt henne visar på möten och interaktion mellan samer och 

nordbor/germaner. De skriftiga källor som hon hänvisa till är isländska annaler från 1313 samt de 

östnorska lagarna från ca 1120 som hon har refererat till i ett flertal yttranden.  

Först och främst kan relevansen av den här artikeln för det aktuella rättsfallet ifrågasättas, då 

eventuella möten och interaktion mellan samer och nordbor inte i sig stärker hypotesen om en tidig 

samisk närvaro i Härjedalen.  

Enligt Zachrisson visar de isländska årsböckerna på att samerna hade en hög ställning i samhället. Här 

gissar jag att det är det norska samhället som avses, även om det inte framgår av skriften. 

Årsböckerna omtalar giftemål mellan samer och nordmän i samhällets högsta nivå och hur högättade 

personen leder sin ätt tillbaka till samer, som något att vara stolt över. Å andra sidan hänvisar 

Zachrisson i denna skrift även till de östnorska lagarna som förbjöd nordbor att fara till samer för att 

spå sig. Zachrisson hänvisa till lagarna som ett bevis för att interaktion skedde mellan samer och 

nordbor, men samtidigt talar dessa två källor emot varandra. Lagarna visar på att samerna befann sig 

utanför samhället och ansågs vara så farliga att nordbor förbjöds att kontakta dem. Det tyder inte på 

någon hög ställning i samhället. Här finns alltså en logisk inkonsistens i studien eftersom de båda 

påståendena säger emot varandra.  Visserligen kan båda källorna tyda på att möten mellan 
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folkgrupperna har skett men det är utifrån kravet om logisk konstistens inte trovärdigt att dra 

slutsatser om samernas samhälleliga ställning utifrån de redovisade källorna.  

Resultat av analysen utifrån de historievetenskapliga minimikraven 
Empirisk prövbarhet: Den empiriska prövbarheten försvåras av att arkeologerna i det närmaste 

konsekvent ger vaga och oprecisa hänvisningar till sina källor, oavsett om det handlar om historiskt 

källmaterial eller hänvisningar till andra forskares studier. Det går inte att säga att kravet inte uppfylls 

eftersom det trots är möjligt att kontrollera den empiri som arkeologerna grundar sig på, men 

hänvisningarna hade kunnat vara mycket mer utvecklade och tydliga.  

 Logisk konsistens: Endast Zachrissons argument har analyserats utifrån detta krav. Hennes 

argument är genomgående sammanhängande och följer logiskt på varandra. Ett exempel är hennes 

argumentation av samernas närvaro i Härjedalen under tidig medeltid.  Hon för en argumentation 

om att ”finne” betyder same samt ett resonemang om att ordet ”Herdalir” utifrån Sverres saga bör 

anses vara Härjedalen. När sedan kung Olav i Olav den heliges saga utkämpar en strid mot 

finnlänningarna i Herdalir drar hon slutsatsen att samer fanns i Härjedalen under kung Olavs tid, det 

vill säga kring år 1000. Endast vid ett tillfälle brister Zachrissons resonemang ifråga om logisk 

konsistens och det är när hon drar slutsatser om samernas ställning i samhället. Å ena sidan hänvisar 

hon till isländska annaler som tyder på att samerna hade en hög ställning, å andra sidan refererar 

hon till de östnorska lagarna som pekar på att samerna som folkgrupp var utanför samhället.  

Beaktande av allt relevant material: I yttrande 868 kritiserar Baudou Zachrisson för att hon inte har 

redovisat E. Modins språkforskning om provinsnamnet Härjedalen. I yttrande 807 och 1137 för 

Baudou fram alternativa tolkningar av andra forskare kring ordet ”skridfinnar” och den geografiska 

placeringen av ”Herdalir”. Den här kritiken från Baudou visar att Zachrisson inte har tagit allt relevant 

material i beaktande när hon har fört fram delar av sina argument. Även om hon inte håller med om 

de slutsatser som anförs är det rimligt att hon åtminstone tar hänsyn till dem.  

Inre sammanhang (koherens) i framställning av resultaten: Zachrissons argumentation är 

genomgående sammanhängande, mycket på grund av att hon upprepar sina argument i flera 

yttranden. Med ett möjligt undantag för artikeln Mötet mellan skandinaver och samer (aktbilaga 842) 

hänger hennes argumentation samman med den teori hon vill anföra om samernas historia i 

Härjedalen.   

Tingsrättens bedömning  
Som tidigare nämnts delades rättegångsmaterialet i Härjedalsmålet in i fyra tidsperioder: 

Förhållandena före 1500-talet, förhållandena 1500-1880, förhållandena 1880-1900 samt 
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förhållandena under 1900-talet. Även domen i målet delades in efter dessa tidsperioder och en 

enskild bedömning för varje tidsperiod gjordes. Då denna uppsats granskar vetenskapligheten i de 

argument som gäller tiden före 1500-talet är det endast tingsrättens bedömning av denna period 

som kommer att redovisas.  

Tingsrättens bedömning av tiden före 1500-talet omfattar knappt två sidor text i den 183 sidor långa 

domen, varav bedömningen av arkeologernas yttranden utgör ett kortare stycke. Juristerna 

konstaterar att det vetenskapliga värdet av det forskningsarbete som Inger Zachrisson har redovisat i 

sina artiklar och yttranden starkt har ifrågasatts av Evert Baudou. Tingsrätten menar därmed att det 

inte med någon grad av säkerhet går att bedöma om det före 1500-talet förekommit en tidig samisk 

kultur i Härjedalen. Om en sådan kultur har funnits går det inte heller att bedöma om denna kultur 

har fortlevt till utgången av 1500-talet.77  

Utifrån vad som står i domen verkar juristerna inte ha gjort någon bedömning av graden av 

vetenskaplighet och trovärdighet i arkeologernas insända material. De nöjer sig med att konstatera 

att Baudou starkt ifrågasätter det vetenskapliga värdet i Zachrissons slutsatser och menar att det 

därmed inte går att säga vem som har rätt.  

Sammanfattning och slutsats 
De två arkeologernas teorier handlar om huruvida det finns en samisk kulturkontinuitet i Härjedalen 

mellan ca år 1000 och fram till 1500-talet. Inger Zachrisson menar att så är fallet medan Evert 

Baudou hävdar motsatsen. De skriftliga källor som Zachrisson grundar sin argumentation på är främst 

medeltida källor. Dessa består av bland annat av norska lagar, isländska sagor och annaler samt 

berättelser om samer nedtecknade av romerska skrivare. Baudou anför inte några ”egna” skriftliga 

källor utan redovisar istället alternativa tolkningar av Zachrissons källor. I flera fall hänvisar han till 

andra forskares slutsatser men anger inte deras källor.  

Utifrån den källkritiska analysen har det framkommit att arkeologerna i alltför liten uträckning 

redovisar sitt källmaterial för att en fullgod källkritisk analys ska kunna göras. Den största bristen 

handlar om att Baudou och Zachrisson i stor utsträckning hänvisar till andra forskares slutsatser men 

väljer att inte redogöra för dessa forskares empiri eller resonemang.  Källkritiken är en viktig del av 

det historievetenskapliga hantverket och denna brist på källredovisning minskar trovärdigheten i 

arkeologernas argumentation.  

Den bristfälliga källredovisningen hänger också samman med minimikravet som gäller empirisk 

prövbarhet. För att ett historiskt påstående ska vara empiriskt prövbart måste forskaren redovisa 
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sina källor och sitt tillvägagångssätt. Båda arkeologerna hänvisar gärna till andra forskares slutsatser 

men inte till dessa forskares resonemang, metod eller källor. Det är teoretiskt möjligt att kontrollera 

detta genom att gå till de refererade forskarnas studier, men det är knappast i enlighet med vad som 

kan kallas god historievetenskaplig sed utifrån kravet på empirisk prövbarhet. Eftersom juristerna 

med stor sannolikhet inte har haft möjligt att studera arkeologernas källor måste de lita på 

trovärdigheten i studier som de själva inte har fått någon redogörelse av.  

Evert Baudou ägnar sina yttranden åt att bemöta Inger Zachrissons argument och för inga egna 

resonemang. Av den anledningen kunde inte hans argument analyseras utifrån minimikraven som 

gäller logisk konstistens, koherens och huruvida allt relevant material har beaktats. Analysen av Inger 

Zachrissons argument visade att de höll relativt bra för dessa tre krav, med undantag för några delar 

av argumentationen där hon uppenbarligen inte hade beaktat relevant material och där det fanns en 

logisk inkonsistens gällande samernas samhälleliga ställning.  

Den källkritiska analysen och analysen av arkeologernas argument utifrån minimikraven visar 

sammantaget att graden av vetenskaplighet i arkeologernas insända material är låg. Om man väger 

samman Zachrissons och Baudous användning av historiska källor samt deras argumentation så 

brister det vetenskapliga förhållningsättet på avgörande punkter, nämligen vad gäller redovisning av 

källmaterial och tillvägagångssätt. Utifrån detta anser jag att de historiska källorna och argumenten i 

detta mål används på ett sätt som inte är helt rimligt ur en vetenskaplig synvinkel.  

Det är viktigt att komma ihåg att de argument som har analyserats endast är de argument som 

grundar sig på historiska källor, det vill säga skriftligt historiskt källmaterial. Arkeologerna för också 

resonemang utifrån det arkeologiska materialet. Eftersom den här uppsatsen som syfte att studera 

det historievetenskapliga förhållningssättet har inte dessa resonemang varit en del av analysen. Det 

är möjligt att den vetenskapliga nivån utifrån de arkeologivetenskapliga normerna är högre.  

Vad beror då det bristande historievetenskapliga förhållningssättet på? Har det någon koppling till 

den juridiska kontexten? En viss vägledning kan man få av att titta på resultatet av den källkritiska 

analysen. De aktbilagor där källorna var möjliga att anlysera utifrån fler än ett källkritiskt kriterium 

var två av Inger Zachrissons artiklar: Härjedalens äldre historia och Herdalir i Finnland – Finnlendiga i 

Herdala. Dessa artiklar är inte skrivna i syfte att i första hand användas i rättegången, vilket däremot 

yttrandena är. I de yttrande som skickades in var det endast ett av Zachrisson och två av Baudou som 

överhuvudtaget ar möjligt att anlysera källkritiskt. Dock var Baudous yttranden endast möjliga att 

diskutera utifrån synlighetskriteriet och inte utifrån de klassiska kriterierna som gäller närhet, 

tendens och beroende. Granskningen gällande källornas synlighet kom i dessa yttranden att handla 

om de slutsatser som Baudou drog utifrån källornas tystnad, snarare än källorna själva. Zachrissons 
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yttrande innehöll en hänvisning till en källa som redan tidigare hade analyserats i artikeln 

Härjedalens äldre historia, men i och med att Zachrisson gav mer information om källan gjordes en 

ny granskning utifrån närhetskriteriet. Detta visar på att det vetenskapliga förhållningsättet brister i 

högre grad i yttrandena, vilket tyder på att det är just sammanhanget, det vill säga rättegången, som 

gör att graden av vetenskaplighet försämras. Ett anmärkningsvärt uttalande i samband med den här 

slutsatsen är Zachrissons inledande ord i yttrande 812. Hon försvarar sig här mot Baudous kritik i 

yttrande 807, där han anklagar henne för bristande vetenskaplighet i artikeln Härjedalens äldre 

historia, aktbilaga 732. Zachrisson skriver Härjedalens äldre historia var tänkt som en 

populärvetenskaplig artikel som med nödvändighet innebär förenklingar. Hon skriver därefter att om 

artikeln skulle ha varit avsedd som ett rättsligt dokument så skulle det ”ha varit annorlunda 

formulerat”. Det går inte att med säkerhet säga vad Zachrisson menar med ”annorlunda formulerat”, 

men utifrån sammanhanget är det rimligt att tro att hon menar en högre grad av vetenskaplighet 

med färre förenklingar. Det är därför intressant att notera att de yttranden som hon sedan skickar in, 

som är direkt avsedda att användas i rättegången, i ännu högre grad brister i vetenskaplighet. 

Detsamma gäller visserligen också Baudous yttranden.  

Tingsrättens bedömning av tiden före 1500-talet är kortfattad. De konstaterar att Baudou start har 

ifrågasatt det vetenskapliga värdet i Zachrissons artiklar och yttranden, men det framkommer inte att 

juristerna har fört några resonemang kring de anförda teorierna, argumenten eller källorna. 

Avslutningsvis skriver tingsrätten att det inte med ”någon grad av säkerhet” går att bedöma om det 

har förekommit någon tidig samisk kultur i Härjedalen före 1500-talet. Juristerna tycks alltså inte 

själva har gjort någon värdering av vetenskapligheten och trovärdigheten i de två arkeologernas 

teorier. På grund av att det vetenskapliga värdet i Zachrissons insända material har ifrågasatts av en 

annan forskare, i det här fallet Baudou, konstaterar de att någon säker bedömning inte går att göra.  

Sammanfattningsvis verkar det historievetenskapliga förhållningsättet vackla när historieämnet 

flyttar in i en rättssal. Forskarna, i det här fallet arkeologerna, lägger alltför stor vikt vid källor som är 

tveksamma ur källkritisk synvinkel, alternativt som inte går att bedöma alls eftersom de inte 

redovisas. Vad gäller de argument som används är de mycket sällan empiriskt prövbara, vilket är ett 

viktigt krav för att en studie ska anses vetenskaplig. När juristerna sedan ska göra sin bedömning av 

det material som åberopas från svaranden respektive käranden så gör de ingen egentlig bedömning 

vad gäller trovärdighet, grad av vetenskaplighet och vilken sida som bedöms ha ”rätt”. Tingsrättens 

bedömning är istället att det inte med någon grad av säkerhet går att säga om det har funnits någon 

tidig samisk kultur i Härjedalen. Det vill säga: när två forskare inom samma disciplin inte är överens, 

tar inte heller juristerna någon ställning eller gör ett försök att bedöma graden av vetenskaplighet i 

om de bevis som läggs fram.  
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Diskussion  

 
Analysen visar att det vetenskapliga förhållningssättet brister i det material som arkeologerna har 

skickat in till rätten. Den visar också att juristerna inte gör någon bedömning eller för något 

resonemang kring trovärdigheten och graden av vetenskaplighet i det insända materialet. 

Analysresultat väcker flera frågor: Varför brister arkeologerna i sitt vetenskapliga förhållningsätt, 

varför gör inte juristerna någon egentlig bedömning av det insända materialet och är det ens möjligt 

att använda historiska teorier som slagträ i ett rättsfall? 

Vad gäller arkeologernas inskickade material visa analysen att det är svårt att få en bild av den empiri 

som de grundar sina argument på. Det är vanligt förekommande att arkeologerna hänvisar till andra 

forskares slutsatser, vilket i och för sig inte är någonting konstigt. Inom den akademiska världen 

refererar forskare gärna till andra forskares arbeten. Ett problem i processmaterialet i Härjedalsmålet 

är att arkeologerna ofta hänvisar till andra forskares slutsatser utan att på något sätt redogöra för 

hur de i sin tur har kommit fram till dessa slutsatser. Det är förstås inte möjligt att i ett yttrande till 

ringsätten återge den andra forskares källmaterial i detalj eller ingående berätta om dennes 

tillvägagångsätt, men det borde gå att vara mer utförligt än att till exempel bara skriva att Torsten 

Edgren anser att ordet Finnland avser dagens Finland och inte ”Sameland” (se Baudous yttrande 

1137). Särskilt viktig är detta när slutsatserna kommuniceras till personer som inte är historiker eller 

arkeologer, utan jurister. Juristerna är inte själva insatta i forskningsfältet och har ingen möjlighet att 

göra någon bedömning av trovärdigheten i de argument som arkeologerna lägger fram. Men vad är 

det då som gör att det inskickade rättegångsmaterialet brister i vetenskaplighet? Det är givetvis svårt 

att säga. Den källkritiska analysen visa att det källhänvisningarna har en tendens att bli mer svepande 

och oprecisa i yttrandena, som skrivits i syfte att vara underlag i rättegången, jämfört med de 

inskickade artiklarna. Vad detta beror på går bara att spekulera i. Kanske vill arkeologerna på ett så 

slagfärdigt och sammanfattat sätt som möjligt få fram sitt budskap, vilket innebär att de inte vill ägna 

tiden åt långa, vetenskapliga redogörelser. Kanske vill de förenkla för juristerna. Problemet är att 

förenklingar kan innebära att vetenskapligheten blir lidande, precis som Baudou själv påpekar i 

yttrande 807 när han kritiserar Zachrissons populärvetenskapliga artikel Härjedalens äldre historia för 

bristande vetenskaplighet.  

Det faktum att juristerna inte för några resonemang utifrån artiklarna och yttrandena eller försöker 

bedöma deras trovärdighet är på sätt och vis förståligt. För det första är inte juristerna skolade i 

ämnena historia och arkeologi, för det andra är yttrandena skrivna på ett sätt som gör det svårt att få 

ett grepp om trovärdigheten i argumenten. Det är ur den synvinkeln inte så underligt att juristerna 

väljer att inte göra någon egentlig bedömning utan endast konstatera att de två forskarna tycker 
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olika. Den stora frågan är istället varför arkeologerna kallades in från första början? Vad trodde man 

sig kunna få ut av att ta del av teorier om samernas äldre historia i Härjedalen? Kanske fanns det en 

förhoppning om att de skriftliga och materiella källorna skulle ge mer ”säker” kunskap än vad som i 

realiteten är möjligt. Den slutgiltiga bedömningen i tingsrätten gällande tiden före 1500-talet blev att 

det inte med någon grad av säkerhet går att säga att det fanns någon tidig samisk kultur i Härjedalen 

före år 1500. Vad innebär uttrycket ”med någon grad av säkerhet? När är något säkert nog, och kan 

historiska påståenden någonsin vara säkra? Både historia och arkeologi är i hög grad tolkande 

vetenskaper eftersom empirin inte är prövbar på samma sätt som inom naturvetenskap. Inom dessa 

vetenskaper arbetar forskarna med båda skriftliga och materiella källor. Traditionellt har historiker 

främst arbetat med historiska källor och kan genom att jämföra flera oberoende källor stärka 

trovärdigheten hos det aktuella källmaterialet. När det kommer till materiella källor är denna 

jämförelse inte alltid lika enkel att göra. Många gånger är också de materiella lämningarna få och 

fragmentariska, vilket leder tanken tillbaka till samernas historia och de källor som denna historia har 

lämnat efter sig. Som det framkommer i inledningen av den här uppsatsen har samernas sätt att leva 

gjort att de inte har efterlämnat något eget skriftigt källmaterial. I takt med att gränsdiskussioner och 

statliga direktiv började beröra samerna och folkbokföringen via kyrkan blev mer formaliserad går 

det att spåra samerna i källorna, men detta gäller främst tiden från 1600-1700-talen och framåt. Från 

tiden före 1500-tal finns mycket få skriftliga källor som nämner samer. Det som återstår då är 

materiella lämningar, men dessa kan vara mycket svårtolkade. Har då samerna någonsin en chans att 

nå upp till en grad av säkerhet som i juridisk mening krävs för att påvisa deras historiska rötter?  Som 

framgår av Maria Ågrens resonemang kring synlighetskriteriet är det ingen slump vad som syns i 

källmaterialet, det styrs av samhälleliga matförhållanden. Men det är heller ingen slump vilken typ av 

källmaterial som bedöms vara ”rätt” och mer ”säkert”. Även detta avgörande görs av de som har 

makten i ett samhälle, vilket sällan är en etnisk minoritet. Härjedalsmålet är ett exempel på hur svårt 

det är att klargöra en minoritetsgrupps historia i ett sammanhang och på ett sätt som styrs makten 

och majoritetsbefolkningen. Det visar också på svårigheten och sårbarheten i att kalla in 

expertvittnen inom ett område som juristerna inte rimligtvis kan vara insatta i, expertvittnen som 

dessutom tycker olika. Kanske hade tingsrättens bedömning blivit en annan om de två arkeologerna 

hade varit överens?  

Framtida forskning 
Tingsrättens dom i Härjedalsmålet överklagades till hovrätten där arkeologerna återigen kallades in 

som vittnen. Detta trots att juristerna uppenbarligen inte kunde göra någon egentligen bedömning 

utifrån arkeologernas inskickade material i tingsrättsmålet. Det vore intressant att dels analysera 

arkeologernas argument i målet i hovrätten och hovrättens bedömning av dessa argument, dels göra 
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en jämförande analys av tingsrättens och hovrättens bedömning av samernas allra äldsta historia. 

Vilka likheter och skillnader finns? 

Flera mål gällande renbetesrätt har följt på Härjedalsmålet. Ett av dessa i Nordmalingsmålet där 120 

fastighetsägare i Nordmalings kommun stämde tre fjällsamebyar i Västerbotten. Stämningen gällde 

rätt till renbete kring Nordmaling. Stämningsansökan lämnades in 1998 och först 13 år senare fällde 

HD ett avgörande som innebar att samerna hade sedvanerätt i området.78 Historikern Lennart 

Lundmark kallades in som sakkunnig i detta mål, vilket gör Nordmalingsmålet till ett spännande 

framtida forskningsobjekt. Vilka argument för Lennart Lundmark fram? Förblir han oemotsagd? För 

juristerna några resonemang kring Lundmarks yttranden och förhåller sig Lundmark själv till den 

historievetenskapliga ”verktygslådan”?  

Om det finns resurser att genomföra ett större forskningsprojekt kring ämnet renbetesmål och 

historieskrivning vore det intressant att göra en jämförande analys av samtliga renbetesmål där 

historiska teorier har använts som bevis, kanske specifikt inriktade på teorier som gäller samerna 

äldsta historia. Har dessa teorier påverkat utgången av målet? Om så är fallet, på vilka sätt? Går det 

utifrån en sammanfattande och jämförande analys av samtliga renbetesmål säga något om 

fruktbarheten i att använda historiska teorier i ett rättssammanhang?  
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