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1 Inledning 

Denna rapport redovisar resultaten från forskningsuppdraget till 
Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner 
och lantalaiset, gällande insamling av mänskliga kvarlevor i 
Tornedalen och synen på tornedalingar i arkeologisk och 
närbesläktad forskning. I denna rapport presenteras kortfattat 
forskningsstudiens bakgrund, upplägg och resultat. I texten 
diskuteras också kortfattat frågan om repatriering och 
återbegravning av mänskliga kvarlevor, särskilt vad gäller samiska 
kontexter där denna fråga diskuterats under lång tid och flera 
återbegravningar ägt rum, som del av hanteringen av en mörk 
historia och som ett steg i försoningsprocesser. 

Forskningsarbetet har genomförts på deltid sedan november 
2020, totalt motsvarande en månads heltidsarbete. Arbetet har 
inrymt litteraturstudier, arkivstudier, sammanställning av 
rapporten och presentationer vid seminarier. Arbetet har 
påverkats negativt av den under denna tid pågående Corona-
pandemin, då arkiv, museer och andra institutioner varit stängda 
och det har varit svårt eller omöjligt att genomföra resor och 
möten på plats under långa tidsperioder. Forskningsarbetet har 
också delvis baserats på min tidigare forskning kring frågor om 
insamling av samiska mänskliga kvarlevor under 1800-tal och 
tidigt 1900-tal, och kring repatrierings- och återbegravningsfrågor 
i samiska kontexter och internationellt (se t.ex. Ojala 2009, 2016). 

I denna text används ofta beteckningarna tornedalingar och 
Tornedalen för att benämna de minoritetsgrupper och det 
geografiska område som Sannings- och försoningskommissionen 
för tornedalingar, kväner och lantalaiset behandlar, vilket utgör 
en medveten förenkling av en betydligt mer komplex situation. 
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1.1 Utgångspunkter för forskningsuppdraget 

Forskningsarbetet är indelat i två huvudsakliga delstudier:  
1) Insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen, och  
2) Synen på tornedalingar i arkeologisk och närbesläktad 
forskning. Dessa två delstudier hänger på många punkter nära 
samman. 

Tidsavgränsningen för studien är 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
En central utgångspunkt är att synen på en folkgrupps förflutna, 
och även dess forntida förflutna (förhistoria), under den aktuella 
tidsperioden spelade stor roll för hur folkgruppen betraktades i 
nuet och hur uppfattningar om folkgruppens framtid formades 
och diskuterades. Därför är det viktigt att förstå föreställningarna 
om folkgruppens förflutna för att förstå synen på folkgruppens 
nutid och framtid. 

Vad gäller delstudie 1 så har senare tids forskning 
uppmärksammat och diskuterat insamling av samiska mänskliga 
kvarlevor under den aktuella tidsperioden (bland annat i min egen 
forskning). Det fanns under denna tidsperiod ett stort intresse, 
från forskare och samlare i Sverige och runt om i världen, för 
insamling av mänskliga kvarlevor som kategoriserades och 
behandlades som samiska. Frågan om insamling av kvarlevor från 
tornedalingar har dock inte uppmärksammats på samma sätt. 
Fanns det ett intresse att kategorisera mänskliga kvarlevor som 
tornedalska? Fanns det ett intresse att insamla dessa kvarlevor, 
och att inkludera dem i anatomiska/rasvetenskapliga samlingar? 
Det finns inga ”färdiga” svar på dessa frågor, och därför har det 
krävts en mer ingående studie och diskussion av denna fråga. 

När det gäller delstudie 2 är en viktig utgångspunkt att 
undersöka huruvida, och på vilket sätt, det ”tornedalska” inom 
forskningen konstruerades och behandlades som ”det andra”, som 
något ”främmande”, i de nationella historiska narrativen i Sverige, 
och i vilken grad den tornedalska befolkningen marginaliserats 
eller osynliggjorts i tidigare forskning. På vilket sätt relaterade 
synen på den tornedalska befolkningen till de samtida nationella 
narrativen? Delstudien fokuserar i första hand på arkeologisk 
forskning, men även viss annan närbesläktad forskning. 

Relationen till det samiska är en central aspekt av 
forskningsarbetet, såväl inom delstudie 1 som delstudie 2. Hur 
förhöll sig synen på tornedalingar till synen på samer i 
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arkeologisk, anatomisk och annan närbesläktad forskning? Även 
synen på relationen mellan den tornedalska befolkningen och den 
finska befolkningen i Finland är en relevant fråga i detta 
sammanhang. 
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2 De vetenskapliga kontexterna för 
insamlingen av mänskliga 
kvarlevor 

I Sverige fanns det tre stora anatomiska samlingar, som skapades 
under 1800-talet och tidigt 1900-tal: vid Karolinska Institutet, 
Uppsala universitet och Lunds universitet. För den kraniologiska 
forskningen och den rasvetenskapliga anatomin eller etnografin, 
som utvecklades under 1800-talet, krävdes kranier som kunde 
mätas och undersökas. Skallmätningar skedde inte bara på 
levande människor utan även på avlidna individers kranier, vilket 
ledde till utgrävningar och plundringar av gravar. Intresset för 
jämförande rasstudier var starkt, vilket ledde till en efterfrågan på 
kvarlevor, särskilt kranier, från olika folkgrupper runt om i 
världen. Insamlingen kunde ske genom, eller med hjälp av, t.ex. 
lokala läkare, forskningsresande och andra resenärer, offentliga 
eller kyrkliga företrädare, som gåvor och donationer eller genom 
utbyte och handel. 

Det är dock viktigt att betona att det inte bara var kvarlevor 
från olika urfolksgrupper eller minoritetsgrupper som ingick i 
dessa samlingar, utan även kvarlevor från en rad andra grupper av 
människor, inte minst från fattigvården, fängelser och andra 
socialt utsatta grupper i Sverige. Mänskliga kvarlevor kom också 
kommit till museisamlingar genom olika former av arkeologiska 
utgrävningar, t.ex. från utgrävningar av medeltida 
stadskyrkogårdar eller av olika slags massgravar. Gränsen mellan 
medicinhistoriska och kulturhistoriska samlingar är dock inte 
alltid helt tydlig. Och gränsen mellan vad som kan ses som 
arkeologi och fysisk antropologi eller anatomisk vetenskap är inte 
heller alltid helt klar under 1800-talet. 
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En central gestalt i historien om fysisk antropologi i Sverige är 
anatomen Anders Retzius (1796–1860), kraniolog och skapare av 
det så kallade ”skallindexet”, som användes för att mäta och 
klassificera individuella kranier som dolikocefal (långskalle) och 
brakycefal (kortskalle). I mycket av forskningen i Sverige 
introducerades olika idéer om hierarkier i vilka de dolikocefala 
typerna ansågs vara mer högtstående än de brakycefala typerna, 
och den ”rena” svenska eller nordiska rastypen ansågs vara 
utpräglat dolikocefal/långskallig. Anders Retzius skapade en stor 
samling av kranier från folkgrupper runt om i världen, inklusive 
från samer, vid Karolinska Institutet i Stockholm (Ljungström 
2014; Ek 2022). I en förteckning över Karolinska Institutets 
samiska samling från år 1910 är en stor del av de mänskliga 
kvarlevorna från norra Sverige gåvor från läkare och forskare. Här 
nämns bl.a. kvarlevor från Lycksele, Stensele, Arjeplog, 
Muoniovaara, Karesuando och Kautokeino (von Düben 1910: 18). I 
Anders Retzius samling ingick också några kranier med 
beteckningen ”kväner”, vilka tas upp nedan. 

Anders Retzius har själv beskrivit sin samling av samiska 
kranier vid Karolinska Institutet i Stockholm och vikten av att 
kunna säkerställa deras äkthet, så att de inte blandas ihop med 
kranier från svenska eller finska nybyggare: 

För det närvarande eger Karolinska Institutets museum 22 
lappkranier och skulle egt 8 derutöfver om icke tid efter annan genom 
skänker och utbyten till andra museer antalet blifvit minskadt. Af de 
här nu befintliga 22 exemplaren har jag dock endast begagnat 16 till 
närvarande beskrifning, emedan de öfriga dels äro af barn, dels till 
äkthet osäkra, upptagna ur gamla kyrkogårdar; hvaremot jag för dessa 
16 har närmare uppgifter om personernas namn, ålder m.m. […] 
Dessas värde förhöjes genom underrättelserna om deras härkomst, en 
omständighet af så mycket större vigt, som lapparne begrafvas på 
samma kyrkogårdar som nybyggarne, hvilka äro svenskar och finnar. 
Häraf inses huru lätt misstag kunna uppstå vid insamling af kranier 
på sådana ställen. (Retzius 1864: 23f.; texten publicerades första 
gången 1842) 

Efterfrågan på kranier från olika folkgrupper, inte minst olika 
urfolksgrupper, var stor bland forskare och institutioner i olika 
delar av världen. Anders Retzius var involverad i en internationell 
byteshandel med kranier från olika folkgrupper. Som exempel kan 
nämnas att han sände kranier, inklusive minst ett samiskt och ett 
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finskt, till vetenskapsmannen Samuel George Morton (1799–1851) 
i USA, kraniolog och storsamlare av kranier (för mer om Morton 
som kraniesamlare, se Fabian 2010; se också omnämnande av 
kranier från svenska, finska och samiska grupper i Mortons 
samlingar i Meigs 1856). I ett brev till Evert Julius Bonsdorff (1810–
1898), professor i anatomi och fysiologi vid Helsingfors universitet 
i Finland, daterat den 14 november 1850, skriver Anders Retzius: 

Jag sänder honom [Samuel George Morton] i denna vecka tvenne 
cranier af de sista jag fick från dig. I fjor fick han en Lapp, en Slavon, 
en Finne. Men han är omättelig, likasom jag sjelf. (Retzius 1902: 275) 

Anatomen Gustaf Retzius (1842–1919; se Lindblad 2007; 
Uddenberg 2019), son till Anders Retzius, var en annan viktig 
person i den framväxande rasvetenskapliga forskningen under 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 1873 genomförde Gustaf Retzius, 
tillsammans med Christian Lovén, senare professor i fysiologi vid 
Karolinska institutet och medicine kandidat Erik Nordensson, en 
forskningsresa till Finland, då man utförde bland annat olika 
etnologiska uppteckningar och antropologiska mätningar av skall- 
och kroppsmått. Genom utgrävningar av gravar ibland annat 
Pälkäne i Birkaland, och Pielavesi och Rautalampi i Norra Savolax, 
kom man över ett stort antal kranier, som hamnade på Karolinska 
institutet (här kan nämnas att krav på återföring av dessa kranier 
har framförts under senare år, bland annat från gruppen 
”Kommittén för återlämnande av finska kvarlevor i Karolinska 
Institutets samlingar”, Ek 2022: 22; se vidare information om 
platserna där insamlingen av kvarlevorna skedde i Ruohonen 
2021). I boken Finska kranier från 1879 skriver Gustaf Retzius om 
sitt intresse för nordliga finnar och ”kväner” i Finland, och sin 
önskan om mer etnografisk och fysisk antropologisk forskning för 
att förstå etnologi och anatomi hos de nordliga finska grupperna: 

Det har från början ingått i planen för dessa här föreliggande 
forskningar i den finska antropologien att göra icke blott Finlands 
egna innevånare och de i den aflägsna östern boende finska stammar 
till föremål för utredning, utan äfven att härvid taga i betraktande den 
finska rasens utposter i väster. Som bekant hafva ända in i senare åren 
finska etniska element förefunnits inom den skandinaviska halföns 
gränser, detta såväl i norra Sverge och Norge som i vissa delar af båda 
landens midt. I Lappland och Norrland hafva från gränstrakterna i 
Finland, sedan långa tider tillbaka, finnar i större och mindre skaror 
utvandrat och slagit sig ned; och till Norges nordkust lär ännu en 
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sådan utvandring ega rum. Säkert är, att ett betydande finskt element 
ingått i det nordliga Skandinaviens befolkning. En utredning af detta 
finska elements forntida och nutida utsträckning skulle ega ganska 
stort etnologiskt intresse, synnerligen i samband med en 
undersökning af kvänerna i Finland; hittills föreligga dock inga 
undersökningar i denna riktning. (Retzius 1879: 141) 

1892 uppstod en brand i Karolinska Institutets anatomiska 
museum, då en stor del av Anders Retzius kraniesamling 
förstördes. I ett brev skrev sonen Gustaf att ”den största förlusten 
utgöres af den förträffliga lapska serien som torde vara oersättlig, 
inskaffad af min fader under en lång följd af år, hvartill kommo de 
genom Düben från Nordvi inköpta 17 skelett ur lappgrafvar” 
(Ljungström 2004: 228, 427). 

Under tidigt 1900-tal växte den rasbiologiska forskningen, och 
den därmed förknippade rashygieniska ideologin, i betydelse. 1922 
öppnades Statens institut för rasbiologi i Uppsala. Det 
rasbiologiska institutet i Uppsala genomförde olika rasbiologiska 
undersökningar bland den tornedalska befolkningen, men det kan 
vara värt att betona att denna forskning i första hand inriktades 
på levande personer (den rasbiologiska forskningen i Sverige och 
dess förhållande till den tornedalska befolkningen behandlas av 
Curt Persson inom ramen för Sannings- och 
försoningskommissionen). Det finns dock exempel på mätningar 
av avlidna personers kranier, såsom när kranierna mättes i 
öppnade gravar inne i Jukkasjärvi kyrka år 1907, och även vad 
gäller utgrävningen av gravar i Rounala 1915, där Herman 
Lundborg (1868–1943), blivande chef för det rasbiologiska 
institutet, fanns med i bakgrunden som inspiratör (se vidare 
nedan). 

Relationen mellan tidig arkeologi och fysisk antropologi och 
tidig rasvetenskap under 1800-tal och mellan arkeologi och 
rasbiologi under tidigt 1900-tal är en intressant fråga (se t.ex. 
Svanberg 2012). Mer forskning skulle behövas kring denna fråga, 
liksom vad gäller relationen mellan anatomiska och arkeologiska 
samlingar av mänskliga kvarlevor från 1800- och tidigt 1900-tal. 
Som ett exempel på den nära kontakten mellan arkeologi och 
rasforskningen kan nämnas att i organisationskommittén för den 
så kallade Svenska folktypsutställningen, vilken presenterades i 
flera svenska städer under år 1919, ingick bland annat Oscar 
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Almgren (1869–1945), professor i arkeologi (nordisk och 
jämförande fornkunskap) vid Uppsala universitet.  

I källorna kan man också i vissa fall spåra negativa reaktioner 
från lokalbefolkningen, vilket kommer att lyftas fram i avsnittet 
om Enontekis gamla kyrkogård (för vidare exempel på lokalt 
motstånd mot insamlingen av mänskliga kvarlevor, se Ojala 2016).  
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3 Insamling av mänskliga kvarlevor i 
Tornedalen 

Det har under arbetets gång inte varit möjligt att spåra någon mer 
storskalig insamling av mänskliga kvarlevor specifikt inriktad mot 
den tornedalska befolkningen, av det slag som riktats mot den 
samiska befolkningen. Det är sedan tidigare känt att det 
rasbiologiska projektet, delvis under ledning av Herman 
Lundborg vid Statens institut för rasbiologi i Uppsala, hade ett 
intresse för den tornedalska befolkningen (se t.ex. Hagerman 2015, 
2016; Persson 2018). Men det har även funnits ett intresse inom 
forskningen för den befolkning som i dag kallar sig tornedalingar, 
kväner och lantalaiset när det gäller fysisk antropologiska och 
anatomiska insamlingar. 

Det storskaliga intresset under 1800-tal och tidigt 1900-tal vad 
gäller insamling av mänskliga kvarlevor riktades i första hand mot 
den samiska befolkningen. Här fanns också ett stort 
internationellt intresse från forskare och samlare runt om i Europa 
och andra delar av världen, vilket ledde till utbyte och handel med 
mänskliga kvarlevor betecknade som samiska. 

Här är det dock mycket viktigt att understryka att även den 
insamling av mänskliga kvarlevor som specifikt inriktades mot 
den samiska befolkningen kan, på olika sätt, ha påverkat den 
tornedalska befolkningen. Först måste man betona att frågan om 
olika individers etnicitet (tillhörighet till en viss folkgrupp) är en 
mycket komplex fråga i Tornedalen, vilken blir alltmer 
svårdefinierad ju längre bakåt i tiden man rör sig. Det fanns inte 
nödvändigtvis några skarpa gränser mellan de olika 
befolkningarna i Tornedalen, och det är väl känt att det under lång 
tid funnit kontakter och släktskap mellan de olika 
befolkningsgrupperna i Tornedalen. De historiska förhållandena 
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längre bakåt i tiden är inte heller särskilt väl undersökta och det 
finns många frågor om tidigare relationer mellan samiska och 
tornedalska grupper som är outforskade. 

Svenska statens politik, och assimilerings- och 
försvenskningsprocesserna, i Tornedalen har även haft påverkan 
på relationerna mellan vad som i dag betraktas som tornedalska 
och samiska grupper. Man måste också betänka att vissa av de 
individer som klassificerades som samer av forskare under tidigare 
perioder mycket möjligt, på grund av släktskap och 
assimileringsprocesser, kan vara förfäder till den nuvarande 
tornedalska befolkningen. 

Till stor del handlade det om definitioner, och makten över 
definitionerna: vem betraktades som same, vem betraktades som 
tornedaling (finsk), vem bestämde detta, och vilken var den 
faktiska grunden för denna indelning? För många forskare och 
samlare var ett centralt problem att avgöra att de samiska 
kvarlevorna som insamlades var ”äkta samiska”. Denna 
”äkthetsstämpel” var en stark drivkraft, vilket också kan ha 
påverkat etniska beteckningar och benämningar.  

I det följande kommer jag att gå närmare in på ett antal fall av 
insamling av mänskliga kvarlevor i Tornedalen som är relevanta 
för forskningsuppdraget. De viktigaste fallen med aktörer från 
Sverige gäller Enontekis (Markkina) gamla kyrkogård och Rounala 
gamla kyrkogård. Här har drivkrafterna främst rört sig om att 
finna samiska kvarlevor, men dessa kvarlevor kan, såsom 
diskuterats ovan, även ha relevans för dagens tornedalingar, 
kväner och lantalaiset. Jag kommer även att ta upp insamlingen av 
mänskliga kvarlevor vid Akamella kyrkogård i Pajala kommun, 
utförd av aktörer från Finland, vilken är mycket intressant för 
denna undersökning, och som berör en kyrkogård i ett område 
som vid tiden för utgrävningen ansågs ha en finsk och delvis 
samisk befolkning. 

3.1 Insamling/plundring av mänskliga kvarlevor vid 
Enontekis (Markkina) kyrkogård 

En plats som återkommer i beskrivningar av 
utgrävningar/plundringar av gravar under 1800-talet är 
Markkina/Enontekis gamla kyrkogård, nordväst om Karesuando 
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(på finska sidan av gränsen). Kyrkan vid Enontekis grundades i 
början av 1600-talet, såsom en av flera kyrk- och marknadsplatser 
i de inre delarna av norra Sverige, med syfte att knyta dessa 
områden närmare den svenska kronan och kyrkan och stärka 
kronans och kyrkans kontroll över lokalbefolkningen (Bergling 
1964; Ojala 2020). Vad gäller insamlingen av mänskliga kvarlevor 
från Markkina var såväl svenska som utländska aktörer 
verksamma, såsom den franska La Recherche-expeditionen 1838–
1840 (Knutsen & Posti 2002). Även företrädare för Svenska kyrkan 
var involverade i dessa utgrävningar/plundringar. En viktig person 
i detta sammanhang var kyrkoherden Lars Levi Læstadius. 

Lars Levi Læstadius (1800–1861), kyrkoherde i Karesuando och 
senare Pajala församlingar, är som grundare av den læstadianska 
väckelserörelsen en centralgestalt i Nordkalottens samhälls- och 
kyrkohistoria. Læstadius var också botaniker och upprätthöll 
kontakter med många ledande naturforskare i sin samtid. Vad 
som har varit mindre känt är att Læstadius också var delaktig i 
gravplundringen och hanteringen av samiska kvarlevor.  

I sin avhandling om Læstadius som naturvetare har dock Olle 
Franzén presenterat ett flertal exempel på dennes medverkan i 
plundringen av samiska gravar (Franzén 1973). Även forskare som 
Gunnar Broberg och Lennart Lundmark har lyft fram hans 
delaktighet i gravplundringar (Broberg 1982; Lundmark 2008). Att 
Læstadius tjänster var efterfrågade av olika kategorier 
vetenskapsmän visar han själv i ett brev från år 1835 till botanikern 
J.G. Agardh i Lund: ”Emellertid vilja botanisterne, ibland hvilka en 
del är omättelig, gärna hafva fjellväxter i ’100de tals Exemplar’. 
Entomologerne vilja ha skorfvar; Ornithologerne foglar; 
Physiologerne död skallar” (Læstadiusarkivet 1835). 

Olle Franzén beskriver en händelse, som utspelas år 1837 och 
som återgivits i zoologen Sven Lovéns dagbok, då Lovén, länsman 
E.U. Grape, Læstadius, kateketen E. Kolström och pastor Liljeblad 
i Muonioniska begav sig till Enontekis gamla kyrkogård i 
Markkina för att plundra gravar och insamla samiska kranier 
(Franzén 1973: 213). 

I en serie osignerade tidningsartiklar, som allmänt tillskrivits 
Læstadius själv (se Franzén 1973: 213f. och Lundmark 2008: 146), 
beskrivs plundringen av gravar under den franska La Recherche-
expeditionen till Nordkalotten och Spetsbergen (1838–1840, vilken 
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leddes av Joseph Paul Gaimard), då Læstadius agerade som guide 
och lokal expert för expeditionens medlemmar i området kring 
Karesuando. Sällskapet genomförde 1838 ”en excursion till 
Enontekis, för att söka Lappskallar”: 

Man bör anmärka att det fordna Enontekis är en öde plats. Kyrkan är 
flyttad till Palojoensuu 5 mil nedanför på Ryska sidan. Endast 
Grafstället står kvar på Enontekis. Här fann President Gaimard, Hrr 
Robert och Sundewall en stor skatt, kanske det bästa fynd de gjorde 
under hela resan, nemlingen 2 tunnsäckar fulla med Lappskallar och 
menniskoben. Presidenten sjelf blef på slutet mycket ifrig att samla 
hvar enda benskärfva, som kom opp ur grafven. Doktor Sundewall 
fruktade endast, att vårt dödgräfvararbete kunde komma ut bland 
Lappallmogen, hälst vi hade med oss en Dödgräfvare från 
Karesuando, som gräfvde upp grafvarne. (Franska wetenskapliga 
expeditionen 1838: nr. 72) 

Artikelförfattaren avslutar: ”Efter att hafwa gjort denna skörd af 
Lappben och skallar reste wi förnöjde hem till Karesuando…” 
(Franska wetenskapliga expeditionen 1838: nr. 73). Senare frågade 
en nybyggare artikelförfattaren om det verkligen var rätt att 
plundra de döda på ett sådant sätt som hade skett i Enontekis. 

Vid ett tidigare tillfälle när han hade visat några andra 
naturforskare till samma kyrkogård i Markkina, Enontekis, och 
dessa endast samlade in kranier, frågade en kvinna honom vad 
som skulle hända på uppståndelsens dag när skallarna var skilda 
från kropparna med tusentals kilometer (Franska wetenskapliga 
expeditionen 1838: nr. 72). 

I museet Musée de l’Homme i Paris finns ett antal samiska 
kranier som härrör från La Recherche-expeditionen, vilka anges 
komma från Kautokeino. Lennart Lundmark frågar sig dock om 
det inte kan röra sig om en sammanblandning mellan Kautokeino 
och Karesuando och att dessa eventuellt kommer från 
gravplundringen i Markkina, Enontekis (Knutsen & Posti 2002: 
121ff.; Lundmark 2008: 147). 

Læstadius förhållande till samiska gravar och kvarlevor visas 
vidare av innehållet i ett av hans brev till zoologen C.J. Sundevall 
(som också deltog i La Recherche-expeditionen), daterat 
september 1846 i Karesuando, där han kommer med ett 
hänsynslöst och känslokallt förslag: 

Om Bror ville vara god och framföra min hällsning till Doctor eller 
Professor Retzius, (hvikendera af Bröderna som först träffas) att det 
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icke är någon lätt sak, att få ett Cranium af ett nyfödt Lappbarn. Men 
Wretholm reser hit ibland vintertiden, och grafven står öppen hela 
vintern. Monne icke han som Chirurg, kunde skära af hallssen på ett 
sådant Barnlik? (Læstadiusarkivet 1846) 

År 1842 tackade Anders Retzius Doktor Wretholm 
(provinsialläkare bosatt i Nedertorneå församling) för hjälp med 
att få tag i samiska kranier. I samma sammanhang nämnde han 
även att han i sina samlingar hade kraniet från en tvåårig samisk 
flicka (Retzius 1864: 23, 28; texten publicerades ursprungligen 
1842). 

Med tanke på dessa exempel kan man fråga sig vilken syn 
Læstadius egentligen hade på den samiska och den finska 
(tornedalska) befolkningens gravar och kvarlevor efter deras 
anhöriga – liksom hur hans syn överensstämde med mer allmänna 
synsätt på de dödas kvarlevor och skydd av gravplatser i sin 
samtid. Dessa exempel visar också med stor tydlighet att det fanns 
ett lokalt motstånd mot gravplundringen, även bland nybyggare, 
som de ansvariga forskarna och utgrävarna kände till men valde 
att inte respektera. 

Här finns anledning till vidare reflektion kring Lars Levi 
Læstadius roll i insamlingen av mänskliga kvarlevor, hans 
relationer till den anatomiska och fysisk antropologiska 
forskningen och dess företrädare, liksom hur detta påverkade den 
tornedalska befolkningen genom den framträdande position 
Læstadius innehade i lokalsamhällena under sin livstid. 

I Karolinska institutets anatomiska samlingar har det ingått 
kvarlevor från Enontekis gamla kyrkogård, i form av ett kranium 
benämnt ”Finne/Qvän”, som enligt uppgift inköpts av zoologen 
Sven Lovén under 1830-talet (personlig kommunikation Olof 
Ljungström). Detta kranium finns bevarat i Karolinska institutets 
samlingar i dag (se vidare nedan). 

I Uppsala universitets samlingar har det även funnits kvarlevor 
från Enontekis kyrkogård. Enligt katalogen: ”377.1. Kranium från 
Enontekis kyrkogård. (Lapp?) Tillvarataget af aman. Eskil Olsson. 
1915. 6231”, samt ”377.2. Kraniefragment från Enontekis kyrkogård. 
(Lapp?) (se föreg.)” (Museum Gustavianum katalog; Svanberg 
2015: 278). Dessa kvarlevor kommer alltså från Eskil Olsson, 
samma år som hans utgrävning av gravarna vid Rounala 
kyrkogård, 1915 (se vidare nedan). Det finns alltså anledning att 
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tro att Olsson besökte Enontekis gamla kyrkogård (Markkina) i 
samband med utgrävningarna vid Rounala och där insamlade 
dessa kvarlevor, vilka sedan fördes till Uppsala universitets 
anatomiska samlingar. Museum Gustavianum vid Uppsala 
universitet har i dag kvar åtminstone ett av dessa kranier i sina 
samlingar (se vidare nedan). 

Det har under senare ägt rum ett antal arkeologiska 
undersökningar vid Markkina, vilka har bidragit till en mer 
fördjupad och nyanserad bild av platsens historia (Lahti 2004; 
Halinen 2007; Harlin et al. 2020; se även beskrivningen av 
Markkina i Grape 1969 [1803–1804]). 

3.2 Insamling av mänskliga kvarlevor från Rounala 
kyrkogård 

Ett mycket omdiskuterat fall gäller insamlingen av mänskliga 
kvarlevor från Rounala kyrkogård, nordväst om Karesuando. År 
1915 genomfördes en utgrävning av kyrkogården under ledning av 
Eskil Olsson från Uppsala, med syfte att ”tillvarataga det 
antropologiska materialet å Rounala gamla kyrkogård och 
undersöka de eventuella resterna efter den vid kyrkan belägna 
forna marknadsplatsen” (Wiklund 1916: 17).  

Utgrävningen skedde på uppdrag av Anatomiska institutionen 
i Uppsala och med bidrag från Regnellska fonden, civilministern 
och landshövdingen Oscar von Sydow, och LKAB. I ett brev i 
LKAB:s arkiv från Vilhelm Hultkrantz (1862–1938), professor i 
anatomi vid Uppsala universitet, till Hjalmar Lundbohm (1855–
1926), disponent vid LKAB, förklarar Hultkrantz hur den första 
tanken på en utgrävning i Rounala väcktes av Herman Lundborg, 
senare chef för Statens institut för rasbiologi i Uppsala, med syfte 
att finna samiska kranier till den anatomiska samlingen. 
Hultkrantz samrådde med Karl Bernhard Wiklund (1868–1934), 
professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, och Oscar 
Almgren, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, innan 
planerna fastslogs och Eskil Olsson anlitades för arbetet (LKAB:s 
arkiv Korrespondens 1915; tack till Curt Persson, Luleå tekniska 
universitet, för tips om detta brev).  

Även Gaston Backman (1883–1964), känd rasbiologisk forskare, 
senare (från 1933) professor i anatomi vid Lunds universitet, var 
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inblandad i planerna för utgrävningen i Rounala (Lidén et al. 
2019). Hultkrantz var också starkt engagerad i rasbiologisk 
forskning, som en av initiativtagarna till Statens institut för 
rasbiologi, ledamot av institutets styrelse, och organisatör av 
Svenska folktypsutställningen 1919. Detta exempel visar tydligt på 
nätverken vid Uppsala universitet och de nära banden mellan de 
olika ämnena i Uppsala: anatomi, rasbiologi, språkvetenskap och 
arkeologi. 

Eskil Olsson avled senare samma år, och det finns mycket lite 
dokumentation bevarad från utgrävningarna 1915 (Museum 
Gustavianum 1915). Enligt uppgifter fördes två skelett och 21 
kranier till Anatomiska institutionen i Uppsala. Eskil Olsson och 
K. B. Wiklund uppger att länsman Karl Bäcklund i Muonio i 
Finland redan på 1880-talet hade grävt upp ett antal (minst 10) 
kranier på kyrkogården, vilka sänts till Helsingfors universitets 
anatomiska samlingar (Wiklund 1916; Ruohonen 2012: 65f.).  

En forskningsgrupp bestående av arkeologerna Thomas 
Wallerström från NTNU i Trondheim och Kerstin Lidén från 
Stockholms universitet har under en tid bedrivit ett projekt om 
Rounala kyrkogård. Nya C-14-prover som analyserats inom 
projektet visade på att begravningarna från Rounala är mycket 
äldre än vad som tidigare antagits, med dateringar till medeltiden 
(de äldsta förefaller ligga på 1300-talet), vilket betyder att man 
behöver tänka om den medeltida historien, påverkan från 
kristendomen och etableringen av de första kyrkogårdarna i 
området (Aronsson 2013; Wallerström 2017; Lidén et al. 2019; 
Fjellström 2020). Enligt forskargruppen tyder 
forskningsresultaten på att de begravda på platsen var del av en 
samisk kulturell kontext, men att det kan finnas även andra 
individer begravda här, t.ex. präster, handelsmän, nybyggare och 
bönder från älvdalen (Lidén et al. 2019). 

Sametinget framförde år 2009 krav på att kvarlevorna skulle 
repatrieras från Historiska museet och att kontrollen över dem 
skulle överföras till Sametinget. Sametinget betonade att frågan 
inte enbart handlade om det formella juridiska ägandet, utan att 
den var av mycket större symbolisk betydelse, och man hänvisade 
även till internationell rätt (Sametinget 2009).  

En överenskommelse uppnåddes, vilket innebar att de 
mänskliga kvarlevorna från Rounala kunde överföras till Ájtte i 
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Jokkmokk, för att där ingå i en samisk kontext. Äganderätten, och 
därmed rätten att bestämma om en eventuell återbegravning, 
skulle dock kvarstå hos svenska staten (Statens historiska museer 
2009). Under år 2021 har dock Ájtte framfört önskemål om att 
kvarlevorna från Rounala ska återbegravas. I januari 2022 har 
Sametinget lämnat in en hemställan till Uppsala universitet om 
repatriering av de mänskliga kvarlevorna (Sametinget 2022). En 
process kring dessa krav pågår för närvarande, vilken diskuterades 
bland annat vid en konferens vid Ájtte – Svenskt fjäll- och 
samemuseum i maj 2022, arrangerat av Ájtte, 
Riksantikvarieämbetet och Sametinget (Ájtte hemsida). 

3.3 Insamling av mänskliga kvarlevor från Akamella 
kyrkogård 

Ett annat mycket intressant fall gäller utgrävningen vid Akamella 
ödekyrkogård vid Muonioälven, i Pajala kommun. Sommaren 1878 
genomförde Edvard Pfaler, medicine kandidat från Finland, en 
utgrävning vid en kyrkogård på den svenska sidan av 
Muonioälven, norr om Muonioniska (Muonio) kyrka, vilken av 
honom betecknades som en kyrkogård vilken inte längre 
upprätthålls, men som hade brukats för begravningar fram till 
nyligen. Detta rör sig alltså om nuvarande Akamella 
ödekyrkogård. Enligt uppgifter ska Pfaler ha samlat in minst 25 
kranier, samt möjligen ytterligare ett kranium från ett barn, från 
vad han betecknade som en timrad vintergrav på kyrkogården 
(Weymarn 1881; Ruohonen 2012: 63ff.). Enligt en sammanställning 
från 1881 är dessa kranier mycket välbehållna och bör härstamma 
från begravningar som ägt rum inom ett par årtionden före själva 
utgrävningen. I denna text anges också att befolkningen i området 
är finsk och delvis samisk (Weymarn 1881). Dessa kranier fördes 
till de anatomiska samlingarna vid Helsingfors universitet. Sedan 
2001 förvaras 23 av kranierna från Akamella kyrkogård vid Samiskt 
museum Siida i Enare, norra Finland. Museet önskar, och är enligt 
uppgift redo, att återlämna dessa kvarlevor för en återbegravning 
(personlig kommunikation Eija Ojanlatva). 

Museum Gustavianum har i sina samlingar ett kranium som i 
katalogen betecknats ”1878 Fr. Kyrkogård vid Myonioiska 
[Muonionniska] (sannolikt ej Finne) i Norrbottens län” (Museum 
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Gustavianum katalog; Svanberg 2015: 267; se vidare nedan). Detta 
kranium kan med stor sannolikhet komma från utgrävningarna 
utförda av Pfaler vid Akamella kyrkogård. Varför kraniet 
markerades med ”sannolikt ej Finne” är oklart. Det är också oklart 
hur detta kranium kommit till Uppsala universitets samlingar. 
Man kan tillägga att Akamella ligger inom det tornedalska 
området, och att det i beskrivningen från 1881, som ovan nämnts, 
anges att kranierna till synes var relativt nyligen begravda då de 
var mycket välbevarade (Weymarn 1881: 95). 

3.4 Undersökningar av kyrkor och gravplatser 

Inom arkeologin har betydligt färre arkeologiska 
forskningsprojekt, och arkeologiska undersökningar och 
inventeringar, ägt rum i de norra delarna av Sverige, t.ex. i 
Norrbottens län, än i de mellersta och södra delarna av landet (se 
vidare Loeffler 2005; Ojala 2009; Hagström Yamamoto 2010). 
Eftersom Torneälven inte är utbyggd har inte heller Tornedalen 
omfattats av de arkeologiska undersökningar som ägde rum inför 
vattenkraftsutbyggnaden av andra älvar i norra Sverige. De mer 
systematiska arkeologiska inventeringar som genomförts i 
Tornedalen har varit sentida och inte särskilt omfattande (Edbom 
et al. 2001; se även Hederyd et al. 1991; Hederyd & Alamäki 1993). 

Ett fåtal arkeologiska undersökningar har berört gravar och 
mänskliga kvarlevor i Tornedalen. Ett exempel är de arkeologiska 
undersökningarna vid Kyrkudden i Hietaniemi som utfördes 
under perioden 1974–1980 under ledning av arkeologen Thomas 
Wallerström, då flera undersökta anläggningar tolkades som 
gravar (Wallerström 1995a: 109ff., 1995b: 109ff.). Enligt den 
osteologiska analysen kunde man identifiera ben från fyra 
individer, från såväl kremationsbegravning som skelettbegravning 
(Vretemark 1995). Det undersökta benmaterialet var mycket 
fragmenterat och vittrat. 

Vid platsen för den medeltida kyrkan Särkilax i Övertorneå 
kommun, vilken bortfördes och förstördes av vattnet i en mycket 
kraftig vårflod år 1617, har genom århundradena påträffats 
människoben från frameroderade begravningar på kyrkogården, 
även relativt nyligen då ett kraniefragment påträffades år 1988. 
Under åren 1946–1947 genomfördes vissa mindre arkeologiska 
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undersökningar på platsen (Antti 2017: 93–96; om Tornedalen vid 
tiden för vårfloden 1617, se även Torikka 2017). Johan Portin (1760–
1839), organist i Övertorneå församling, skriver i sin beskrivning 
över Övertorneå socken, vilken troligen sammanställdes mellan 
1780-talet och 1820-talet (Wahlberg 1968: 292), om fynden av ben 
vid Särkilax gamla kyrkoplats: 

Af Ruinerna märkes ej annat på stället där kyrkan stått, än en 
uphöjning af ett stenröse eller en liten Holme mitt i Elfven, som vid 
högre vattn öfverhöljes; och en mängd af de Dödas Ben och 
Hufvudskålar hvilcka sednare Kyrkoherden Grape 1770 lät samla från 
Gamla stället, och längre inpå fasta landet nedgräfva; förat befria dem 
från Vattnets våldsamma åtgärd som utskar Landet… Må anmärkas: 
at en del av hufvudskålarne, som blifvit fundna på Kirkonpirkiö, hava 
låg Panna liten och kort Näsa hoptryckta kindben och smal Haka, 
samt benläggorna korta, hvaraf man kunde sluta at desse Meniskor 
varit Lappar, hvars skepnad de likna. (Portin 1968: 148f.) 

Detta uttalande utgör ett intressant tidigt exempel på synen på 
mänskliga kvarlevor i de nordliga områdena och försöken att 
genom anatomiska drag dela in kvarlevorna i olika typer eller 
grupper (se i ovanstående citat omnämnandet av vissa kvarlevor 
som hypotetiskt ”samiska”). 

Vid kyrkoundersökningar i Jukkasjärvi kyrka 1907 har även 
skallmätningar på avlidna individer förekommit. När golvet i 
Jukkasjärvi kyrka skulle renoveras i början av 1900-talet och gravar 
framkom under kyrkgolvet, uppmanade LKAB:s disponent 
Hjalmar Lundbohm arkeologen Gustaf Hallström att göra 
skallmätningar på de kranier som framkommit vid 
renoveringsarbetet (Persson 2013: 91ff.; Gustaf Hallströms arkiv 
Korrespondens 1907). Ett antal gravar under kyrkgolvet 
undersöktes och kraniologiska mätningar av de avlidnas kranier 
genomfördes på plats (Hallström & Leijonhufvud 1908; Gustaf 
Hallströms arkiv 1907). 

År 1947 skedde en ny undersökning av gravarna inne i 
Jukkasjärvi kyrka. Efter den slutförda undersökningen lades 
kvarlevorna tillbaka i jorden under kyrkgolvet, kistorna lades 
tillbaka i gravarna och lösa likdelar nedlades i nygjorda lådor 
(Norrbottens museum Jukkasjärvi socken). I rapporten över 
undersökningen anges också att likdelar och kistor förefaller ha 
varit i oordning under kyrkgolvet sedan undersökningen år 1907 
(ATA 1948). 
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Det kan vara värt att nämna att även Gällivare gamla kyrka har 
varit föremål för gravundersökningar. Jöran Grapenson skriver att 
den gamla kyrkan var i mycket dåligt skick och 1901 genomfördes 
en restaurering, då det tidigare delvis murkna golvet ersattes med 
ett nytt. Man påträffade ett antal lik under golvet, vilka flyttades 
till en gemensam grav på kyrkogården (Grapenson 1942: 57). Det 
finns också en kort beskrivning av en gravundersökning inne i 
Gällivare gamla kyrka år 1889 av H. V. Rosendahl, läkare i Gällivare 
och känd för insamling av samisk materiell kultur och samiska 
heliga föremål (Gustaf Hallströms arkiv 1889). 

Vid fornminnesinventeringen år 1992 vid den gamla 
begravningsplatsen, kallad Manganiemi, vid Pajala tätort på andra 
sidan Torneälven från tätorten, gjordes följande notering i 
inventeringsboken (ödekyrkogården är registrerad som två delar i 
Kulturmiljöregistret, kallade 1 och 2 nedan): 

1) Ödekyrkogård, oklar avgränsning, ca. 30 x 30 m. Inom området syns 
5 gropar, 2 m diam och 0,5 m dj. Groparna finns i en lövdunge på en 
udde kallad Manganiemi. Lövdungen är nästan helt kringodlad. Vid 
inventeringstillfället 1992 grävdes en provgrop i en av groparna. På 1 
meter djup framkom ett obränt människokranium. En osteologisk 
analys visade att kraniet tillhört en kvinna som dött vid 18–30 års 
ålder. Kvinnan hade ett kort, brett och förmodligen högt kranium 
(kraniet var inte helt). Hon var brachycephal eller kortskallig. 
Följande mått kunde tas: […] 2) Ödekyrkogård? Enligt 
ortsbefolkningen har delar av människoskelett påträffats någonstans 
på angiven plats. Inga fynd gjordes 1992. (Fornsök, inventeringsbok 
1992-10-22, Manganiemi, L 1992:2006, RAÄ Pajala 16:1) 

Man kan se det som ett anmärkningsvärt språkbruk att definiera 
det påträffade kraniet som brachycephalt eller kortskalligt så sent 
som år 1992, vilket anknyter till det tidigare rasbiologiska 
språkbruket. 

Enligt inventeringsboken från den tidigare inventeringen år 
1966 ska Manganiemi ha använts som begravningsplats innan 
begravningsplatsen vid Kengis anlades på 1600-talet och platsen 
ska ha varit allmänt känd som en gammal begravningsplats i 
Pajala (Fornsök, inventeringsbok 1966-09-16, Manganiemi, L 
1992:2006, RAÄ Pajala 16:1; se även information från 
lokalbefolkningen i Norrbottens museum Pajala socken). 

I Personhistorisk tidskrift från 1902 berättar Hugo Samzelius 
(1867–1918), författare och jägmästare, känd för sina 
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forskningsresor och insamling av etnografiska föremål i norra 
Sverige och Finland på uppdrag av bland annat Nordiska museet, 
kortfattat om sin undersökning av begravningsplatsen vid 
Manganiemi under år 1891: 

Äldsta kända begrafningsplatsen i Pajala är belägen å Manganiemi 
udde på norra sidan af Torne älf inom Isac Svarts hemmansskifte. Vid 
denna tid prädikade prästen från Öfvertomeå i en stuga på södra 
älfstranden (Pajala by), döpte och jordfäste. Begrafningsplatsen 
undersöktes af antecknaren sommaren 1891. Skeletten ligga med 
ansiktet vändt åt öster och dels i lådor eller kistor, dels hopade 
ofvanpå hvarandra i större gropar med groftimrade väggar 
(förmodligen vintergrafvar; kistorna hafva multnat). (Samzelius 1902: 
54f.) 
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4 Samlingar med mänskliga 
kvarlevor från Tornedalen och från 
tornedalingar, kväner och 
lantalaiset i Sverige 

 
I detta avsnitt tas kända fall av mänskliga kvarlevor i 
museisamlingar i Sverige upp, som har koppling till Tornedalen, 
vilka framkommit under forskningsarbetet. 

Tidigare försök att kartlägga mänskliga kvarlevor i samlingar i 
Sverige har framför allt fokuserat på samiska mänskliga kvarlevor 
(Edbom 2005; Harlin 2008; se även Ojala 2016). Fredrik Svanberg 
har studerat de anatomiska samlingarna vid Uppsala universitet 
(Svanberg 2015). En kunskapsöversikt, genomförd av Statens 
historiska museer tillsammans med Statens museer för 
världskultur, har presenterat en översiktsbild av hanteringen av 
mänskliga kvarlevor vid museer i Sverige, men utan 
detaljuppgifter (Drenzel et al. 2016). 

Här bör man nämna att det också finns eller funnits samlingar 
med mänskliga kvarlevor i Finland som är relevanta i detta 
sammanhang. Det gäller bland annat kvarlevorna från Rounala 
(minst 10 individer) och kvarlevorna från Akamella (minst 25 
individer) som fördes till de anatomiska samlingarna vid 
Helsingfors universitet. Var Rounala-kranierna som fördes till 
Helsingfors finns i dag är okänt. 23 av kranierna från Akamella 
förvaras i dag vid Samiskt museum Siida i Enare (personlig 
kommunikation Eija Ojanlatva). 
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4.1 Historiska museet, Stockholm 

Historiska museet i Stockholm har de största arkeologiska och 
osteologiska samlingarna i Sverige. Det har inte gått att finna 
några mänskliga kvarlevor från Tornedalen i de osteologiska 
samlingarna vid Historiska museet (Historiska museet online-
katalog; personlig kommunikation Johnny Karlsson). 

4.2 Museum Gustavianum, Uppsala universitet 

Vid Anatomiska institutionen vid Uppsala universitet växte en 
anatomisk samling fram under 1800-tal och tidigt 1900-tal. I denna 
samling ingick också en stor kraniologisk samling med kvarlevor 
från framför allt Sverige, men också andra delar av världen 
(Svanberg 2015; Uppsala universitet hemsida). 

I de anatomiska samlingarna vid Uppsala universitet, som i dag 
förvaltas av Museum Gustavianum, Uppsala universitet, har det 
ingått ett kranium från vad som i katalogen beskrivs som en man 
”1878 Fr. Kyrkogård vid Myonioiska [Muonionniska] (sannolikt ej 
Finne) i Norrbottens län” (Museum Gustavianum katalog; 
Svanberg 2015: 267). Varför kvarlevorna i katalogen har markerats 
med ”troligen ej Finne” är oklart. Detta kranium kan sannolikt 
komma från de utgrävningar som enligt uppgift genomfördes 
sommaren 1878 vid Akamella kyrkogård, i nuvarande Pajala 
kommun, av Edvard Pfaler från Finland (eventuellt via ett utbyte 
mellan Uppsala universitets och Helsingfors universitets 
anatomiska samlingar; se ovan). Detta kranium finns i dag bevarat 
i Museum Gustavianums nuvarande samlingar (personlig 
kommunikation Anne Ingvarsson). 

Av särskilt intresse är samlingen av kvarlevor från Rounala, 
nordväst om Karesuando, vilka utgrävdes 1915 under ledning av 
Eskil Olsson och fördes till de anatomiska samlingarna vid 
Uppsala universitet (dessa har diskuterats mer i detalj ovan). I dag 
har Museum Gustavianum kunnat identifiera kvarlevor från 18 
individer från Rounala (personlig kommunikation Anne 
Ingvarsson). Dessa kvarlevor har överförts (deponerats) till Ájtte – 
Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Det pågår för 
närvarande en process kring en eventuell framtida återbegravning 
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av kvarlevorna, med en begäran om återföring och återbegravning 
från Sametinget (Sametinget 2022). 

I Uppsala universitets anatomiska samlingar har det även 
funnits kvarlevor från Enontekis kyrkogård (på finska sidan av 
gränsen). Enligt katalogen: ”377.1. Kranium från Enontekis 
kyrkogård. (Lapp?) Tillvarataget af aman. Eskil Olsson. 1915. 6231”, 
samt ”377.2. Kraniefragment från Enontekis kyrkogård. (Lapp?) 
(se föreg.)” (Museum Gustavianum katalog; Svanberg 2015: 278). 
Dessa kvarlevor kommer alltså från Eskil Olsson, samma år som 
hans utgrävning av gravarna vid Rounala kyrkogård, 1915. 
Åtminstone ett av dessa kranier från Enontekis kyrkogård (nr. 
377.1) finns bevarat i Museum Gustavianums samlingar i dag. 
Kraniefragmentet (377.2) har inte museets personal kunnat 
identifiera i samlingarna (personlig kommunikation Anne 
Ingvarsson). 

Förutom Rounala-kvarlevorna har de anatomiska samlingarna 
vid Uppsala universitet inrymt ett antal kvarlevor klassificerade 
som samiska, bland annat kvarlevor inköpta från handelsmannen 
Georg Andreas Nordvi (1821–1892) från Varanger i Nordnorge 
(åtminstone sex individer), kvarlevor från arkeologen Gustaf 
Hallströms forskningsresor i samiska områden på Kolahalvön i 
början av 1900-talet (från åtminstone 28 individer), och att antal 
kvarlevor från olika platser i norra Sverige, så som Offerdal, 
Lycksele och Arjeplog (se Ingvarsson Sundström & Metz 2012; 
Svanberg 2015; personlig kommunikation Anne Ingvarsson). Vad 
gäller skeletten från Arjeplog pågår ett repatrieringsärende. 
Uppsala universitet har förordat en repatriering, och ärendet 
handläggs för närvarande av regeringen (Uppsala universitet 
hemsida). 

4.3 Historiska museet, Lunds universitet 

Vid Lunds universitet byggdes också en anatomisk samling med 
mänskliga kvarlevor från olika folkgrupper runt om i världen. I 
denna samling fanns också samiska kvarlevor, bland annat kraniet 
efter ett samiskt barn från Jämtland förmodligen skänkt av Anders 
Retzius, kraniet efter en samisk kvinna född i Lycksele och död på 
sjukhus i Lund 1864, och skelettet av en kvinna från Varanger i 
Nordnorge som inköpts av Georg Andreas Nordvi (Bergman 2022). 
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Enligt uppgifter från Historiska museet vid Lunds universitet, 
som i dag förvaltar de gamla anatomiska samlingarna, finns det 
inga kvarlevor som är specifikt angivna som finska (tornedalska). 
Från Norrbottens län finns det ett kranium märkt på hjässan 
”Lapp från Arjeplog 1852 af kand. Waldenström”. Det pågår för 
närvarande en process för repatriering och återbegravning av 
detta kranium, efter en begäran från Arjeplogs sameförening (se 
diskussionsinlägget ”Universitetet har ett ansvar för den 
försoningsprocess som en repatriering kan innebära” av Lunds 
universitets rektor och Historiska museets chef i Renström & 
Kersten 2021). Vidare finns två kranier från Luleå markerade på 
hjässorna med ”Från Luleå November 1875” och som kommer från 
samlingarna tillhörande Sven Nilsson (1787–1883; personlig 
kommunikation Jenny Bergman), professor i naturalhistoria vid 
Lunds universitet, känd för sin inflytelserika storutbredningsteori, 
enligt vilken den samiska befolkningen hade utgjort den tidigaste 
befolkningen inte bara i Skandinavien utan även i stora delar av 
norra Europa (se vidare nedan). 

4.4 Karolinska institutet, Stockholm 

Vid Karolinska institutet, Stockholm, finns i dokumentationen 
som härstammar från de gamla anatomiska samlingarna uppgifter 
om ett antal mänskliga kvarlevor som kan vara relevanta för den 
aktuella kartläggningen. Det rör sig om åtminstone fyra kranier 
som betecknats som ”kvänska” (Ljungström 2014; personlig 
kommunikation Olof Ljungström). Ett kranium, benämnt 
”Finne/Qvän”, härstammar från Enontekis gamla kyrkogård 
(Markkina) och har, enligt uppgift, inköpts av Sven Lovén på 1830-
talet. Två andra kranier är endast benämnda ”Finne/Qvän”, utan 
mer detaljerade proveniensuppgifter, och anges ha tillhört Anders 
Retzius samlingar (dessa kan eventuellt härstamma från norra 
Finland, se Retzius 1878: 195ff.). Det fjärde kraniet är benämnt 
”Finne/Qvän”, och uppges komma från en individ som avled på 
1790-talet i Fredrika (Västerbottens län) och hade donerats av Dr. 
Lindström. Dessa fyra kranier benämnda ”Finne/Qvän” finns 
enligt uppgift bevarade i Karolinska institutets nuvarande 
samlingar (personlig kommunikation Olof Ljungström). 
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Samlingarna har även inrymt ett kranium från Karesuando, 
insamlat av naturhistorikern J. A. Wahlberg (1810–1856), och ett 
kranium från Muoniovaara, inlämnat av Dr. Salomon, vilka 
redovisas i Gustaf von Dübens publikation Crania Lapponica från 
1910 (von Düben 1910: 18). Kranierna från Karesuando och 
Muoniovaara finns dock inte bevarade i Karolinska institutets 
nuvarande samlingar (personlig kommunikation Olof 
Ljungström). 

De kraniologiska samlingarna vid Karolinska institutet 
drabbades av en brand år 1892, varvid stora delar av samlingarna 
skadades eller förstördes. Det är fortfarande oklart hur mycket av 
samlingarna som gick förlorade. Efter mitten av 1900-talet föll 
denna och andra anatomiska samlingar i Sverige i oordning, på 
grund av minskat intresse från forskarvärlden för denna typ av 
kraniologisk och anatomisk forskning. Även dokumentationen, i 
form av kataloger m.m., har i flera fall förstörts eller försvunnit. 
Mycket av de gamla anatomiska samlingarna har först under 
senare år inventerats och en hel del arbete återstår fortfarande. 

Här finns det behov av ett mer ingående forskningsarbete, 
vilket inte har varit möjligt att genomföra under projektets gång. 
Karolinska institutet har också initierat ett arbete med att gå 
igenom de gamla anatomiska samlingarna, vilka har en komplex 
historia och har förvaltats av flera olika institutioner under de 
senaste årtiondena (Ek 2022; personlig kommunikation Olof 
Ljungström). 

4.5 Norrbottens museum, Luleå 

Norrbottens museum i Luleå är länsmuseum för Norrbottens län, 
vilket omfattar det tornedalska området. I museets samlingar 
förvaras ett antal mänskliga kvarlevor från Norrbottens län, i 
huvudsak från olika arkeologiska undersökningar i länet. Enligt 
uppgift har museet inte några samlingar med mänskliga kvarlevor 
som är direkt relevanta för det aktuella forskningsuppdraget. 
Personalen vid museet arbetar dock för närvarande med en 
genomgång av de arkeologiska samlingarna, vilken inte är färdig. 
Som exempel på mänskliga kvarlevor i samlingarna kan nämnas 
kvarlevor från utgrävningar vid den gamla kyrk- och 
marknadsplatsen i Jokkmokk, samt kvarlevor från de arkeologiska 
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räddningsundersökningarna vid Silbojokks kyrkogård, Arjeplogs 
kommun (personlig kommunikation Emma Boman). 
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5 Repatrierings- och 
återbegravningsdebatter 

Sedan lång tid har krav på repatriering och återbegravning av 
samiska mänskliga kvarlevor i samlingar förts fram av samiska 
företrädare och aktivister (Duoddaris 2002; Ojala 2009). Det som 
på allvar startade en större och bredare debatt om repatriering och 
återbegravning i Sverige var ett beslut av Sametingets plenum i 
Sverige i februari 2007, då man krävde en genomgång av alla 
samiska mänskliga kvarlevor i statliga samlingar, en kartläggning 
av hur museerna och institutionerna tillskansat sig dessa 
lämningar, samt en repatriering och värdig återbegravning 
(Sametinget 2007). 

För närvarande intar frågor om repatriering återigen en synlig 
plats i den allmänna samhällsdiskussionen, inte minst till följd av 
100-årsminnet av öppnandet av Statens institut för rasbiologi i 
Uppsala år 1922. Framför allt har diskussionerna gällt samiska 
mänskliga kvarlevor. På senare tid har även repatriering gällande 
andra samlingar, såsom etnografiska och arkeologiska, 
diskuterats. Nordiska museet har visat intresse för att starta en 
dialog med det samiska samhället om framtidens förvaltning av 
det samiska kulturarv som förvaras vid museet. Krav har även 
ställts på återföring till Sápmi av arkeologiskt fyndmaterial, såsom 
de föremål som insamlades av arkeologen Gustaf Hallström vid 
utgrävningen år 1915 av den samiska offerplatsen Unna Saiva i 
Gällivare kommun, och som för närvarande förvaras vid 
Historiska museet i Stockholm (Andersson 2021). Det kan i 
sammanhanget också nämnas att det under den senaste tiden har 
framförts krav från samiska aktörer på en överföring av 
förvaltningen till Sametinget av de album med fotografier av 
samer som tagits under rasbiologiska expeditioner vid Statens 
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institut för rasbiologi i Uppsala och som i dag förvaras vid Uppsala 
universitetsbibliotek. Det finns också rasbiologiska album med 
bilder på tornedalingar vid biblioteket (Persson 2018). 

Det har skett ett antal återbegravningar av mänskliga kvarlevor 
i samiska kontexter i Sverige. Här kommer de mest 
uppmärksammade återbegravningsfallen rörande samiska 
mänskliga kvarlevor i Sverige kortfattat nämnas.  

Det första mer uppmärksammade fallet av en återbegravning 
av samiska mänskliga kvarlevor i Sverige gällde den så kallade 
Soejvengeelles (”Skuggmannens”) grav i Tärna socken i 
Västerbottens län. Graven grävdes ut 1950 av Ernst Manker från 
Nordiska museet i Stockholm (Manker 1961: 156ff.). I samband 
med utgrävningen lovade Manker skriftligen i ett brev att benen 
skulle återföras till sin plats efter analyserna, vilket dock inte 
skedde. Efter krav från en lokal sameförening medgav Historiska 
museet att benen kunde återbegravas. Innan återbegravningen 
utförde Västerbottens museum en ny undersökning av 
gravplatsen och nya C-14-dateringar visade att begravningen 
troligen kunde dateras till 1400-talet, vilket var en mycket tidigare 
datering än vad som tidigare hade antagits. I oktober 2002 ägde 
återbegravningsceremonin rum vid gravplatsen, och graven 
rekonstruerades (Heinerud 2004; Stångberg 2005). Detta fall visar 
på möjligheter att föra en dialog och att nå överenskommelser 
mellan lokalbefolkning och arkeologer, som kombinerar 
vetenskapliga analyser, vilka kan ge ny kunskap om historien, med 
förståelse och respekt för den lokala befolkningens önskemål. 

En annan återbegravning ägde rum år 2011 vid Gransjön i norra 
Jämtland. Graven upptäcktes på 1980-talet, då den undersöktes 
och benen fördes till länsmuseet Jamtli i Östersund. Senare 
framfördes krav på en återbegravning av kvarlevorna från den 
lokala samebyn. Länsmuseet och länsstyrelsen gick med på en 
återbegravning, men före återbegravningen genomfördes nya 
analyser och dateringar. Dateringarna av benen visade på 
senmedeltiden, en period om vilken man har lite kunskap när det 
gäller den samiska historien i området (Hansson 2012). Anders 
Hansson, chefsarkeolog vid Jamtli i Östersund, skriver om 
återbegravningsprocessen: 

Återbegravningen ägde rum hösten 2011 men före detta genomfördes 
en rad undersökningar på skelettet. Väl medveten om att skelettet 
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med största sannolikhet nu är förlorat för fortsatt forskning är det 
min uppfattning att vi gjort helt rätt. Handlingen har stor betydelse 
för det samiska samhället, både känslomässigt och symboliskt. Det är 
även en tydlig markering att arkeologisk forskning i dag bedrivs på 
ett helt annat sätt än vad fallet var för inte bara 100 år sedan utan även 
25 år sedan. Ord som delaktighet och inflytande får inte uppfattas 
som tomma. (Hansson 2012: 24) 

Den hittills största återbegravningen i en samisk kontext i Sverige 
ägde rum i Lycksele i augusti 2019, då 25 kranier, som samlats in 
vid en arkeologisk undersökning år 1950 på den gamla 
kyrkogården som varit i bruk under 1600- och 1700-tal, 
återbegravdes. En mycket intressant lokal process ägde rum, i 
vilken Liksjuon Sámiensiäbrrie/Lycksele sameförening, Lycksele 
kommun, Svenska kyrkan och Västerbottens museum m.fl. deltog. 
Syftet med denna process var inte enbart att verka för en 
återföring och återbegravning av kvarlevorna utan även att 
undersöka hur utgrävningen gått till 1950, hur kvarlevorna 
hanterades efteråt, vilka de centrala aktörerna var, och hur 
lokalbefolkningen och andra berörda grupper påverkats av och 
upplevt denna process. Syftet var även att bidra till en större 
försoningsprocess (Aurelius 2019). Vid återbegravningsceremonin 
lämnade representanter för museer och universitet tillbaka 
kvarlevorna till representanter för det lokala samhället, vilka 
utförde själva återbegravningen. Vid ceremonin bad också 
representanter för Historiska museet och Svenska kyrkan 
offentligt om ursäkt för institutionernas roller i insamlingen och 
hanteringen av de mänskliga kvarlevorna. 

Efter återbegravningen i Lycksele har ett par ytterligare 
återbegravningar ägt rum, såsom återbegravningen av ett kranium 
i Lycksele år 2020, som tidigare tillhört Uppsala universitets 
anatomiska samlingar. En återbegravning av ett antal käkben som 
insamlats vid en arkeologisk undersökning på 1950-talet vid det 
tidigmodern Vila kapells kyrkogård, och som därefter förvarats 
och utställts vid Tandläkarhögskola, Umeå universitet, ägde rum i 
Tärnaby år 2020 (övriga kvarlevor från utgrävningarna vid Vila 
kapell återbegravdes redan på 1960-talet; Svestad 2019). 

Här kan också nämnas (åter-)begravningen av kvarlevorna av 
den judiske mannen Levin Dombrowski, som avled i fängelse i 
Lund under slutet av 1800-talet. Hans kvarlevor togs till de 
anatomiska samlingarna vid Lunds universitet. Efter krav från den 
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judiska församlingen i Malmö medgav rektorn för Lunds 
universitet år 2005 en återbegravning, vilket dock ledde till starka 
protester från vissa forskare vid Lunds universitet (Berggren 
2005).  

Vidare har det vid flera tillfällen förekommit återbegravningar 
av mänskliga kvarlevor som tillvaratagits vid arkeologiska 
utgrävningar av medeltida och efterreformatoriska kyrkogårdar i 
Sverige. Det har också förekommit en rad internationella 
repatrieringar av mänskliga kvarlevor från museisamlingar i 
Sverige till andra länder, oftast efter krav från olika 
urfolksgrupper. Internationella repatrieringar har skett till bland 
annat Australien, Nya Zealand, USA och Franska Polynesien, från 
institutioner såsom Karolinska institutet, Etnografiska museet, 
Lunds universitet och Uppsala universitet. 

5.1 Repatrieringsprocesser i Finland 

Även i Finland skedde utgrävningar av gravplatser och 
kyrkogårdar i syfte att finna samiska kranier och skelett till fysisk 
antropologisk och kraniologisk forskning. Vid Helsingfors 
universitets anatomiska samlingar bildades en stor samling 
samiska kranier och skelett, bland annat från Utsjoki, Enare och 
Savukoski, men också som nämnts ovan från kyrkogårdarna i 
Rounala och Akamella i norra Sverige (se vidare Isaksson 2001; 
Harlin 2008: 196; Ruohonen 2012; se också diskussion om fysisk 
antropologisk forskning i Finland och synen på den finska 
befolkningens plats i rastänkandets system och hierarkier i 
Kemiläinen 1998). 

I Finland ägde en återbegravning av ett stort antal kranier från 
de anatomiska samlingarna vid Helsingfors universitet rum på en 
gammal samisk begravningsplats vid Enare 1995. Dessa kranier 
hade grävts upp under tidigt 1900-tal. Enligt en överenskommelse 
överfördes år 2001 resterande delar av samlingen med samiska 
kvarlevor vid Helsingfors universitet till Samiskt museum Siida i 
Enare. Sametinget och Siida delade ansvaret för samlingarna, men 
utan rätt att själva bestämma om en eventuell återbegravning 
(Lehtola 2005; Harlin 2008: 11). Under senare tid har dock 
Sametinget och Siida initierat en process för att återbegrava dessa 
kvarlevor, utifrån önskemål från det samiska samhället. En 
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återbegravning kommer att genomföras i augusti 2022 i Enare, 
Utsjoki och Nellim (Niittyvuopio 2021; personlig kommunikation 
Eeva-Kristiina Harlin och Eija Ojanlatva). Enligt uppgift önskar 
museet också att återlämna de 23 kranier från Akamella kyrkogård 
(se ovan), som sedan 2001 förvaras vid museet, för en 
återbegravning (personlig kommunikation Eija Ojanlatva). 

Här kan man också nämna den pågående 
repatrieringsprocessen av de samiska etnografiska samlingarna (ej 
mänskliga kvarlevor) vid Nationalmuseet i Helsingfors till Samiskt 
museum Siida i Enare (Anttila & Kataja 2021). 

5.2 Repatrieringsprocesser i Norge 

I Norge har det förekommit en storskalig insamling av samiska 
mänskliga kvarlevor under 1800-tal och tidigt 1900-tal, som del av 
fysisk antropologisk och rasbiologisk forskning (se vidare 
diskussion i Evjen 1997; Schanche 2000; Kyllingstad 2004, 2014). 

Det har även förekommit ett par fall av återbegravningar av 
mänskliga kvarlevor i en samisk kontext i Norge. Ett mycket 
uppmärksammat och symbolladdat fall i Norge rörde 
(åter)begravningen av Mons Sombys och Aslak Hættas skallar. De 
två männen avrättades för sin delaktighet i Kautokeinoupproret 
1852. Deras skallar fördes därefter till de anatomiska samlingarna 
vid universitetet i Oslo. Efter en långvarig kamp av släktingar (och 
svårigheter att finna Aslak Hættas kvarlevor i samlingarna) kunde 
männens skallar begravas vid kyrkan i Kåfjord (Mathiesen 2017). 

Ett annat mycket uppmärksammat fall har rört den ortodoxa 
skoltsamiska gravplatsen i Neiden i Nordnorge. Fallet har varit 
omdiskuterat då olika åsikter rörande huruvida kvarlevorna skulle 
återbegravas omedelbart eller först vara tillgängliga för forskning 
om den lokala skoltsamiska historien hade förts fram av den 
samiska lokalbefolkningen. Efter en tids diskussioner, och efter 
beslut av Sametinget i Norge, återbegravdes i september 2011 
kvarlevorna efter 94 individer i Neiden (Svestad 2013, 2019). Detta 
fall visar på den potentiella komplexiteten i återbegravningsfall, 
och vikten av att ta hänsyn till de olika åsikter, intressen och 
prioriteringar som kan finnas inom den berörda 
lokalbefolkningen.  
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I Norge finns en särskild överenskommelse om hur de samiska 
kvarlevorna i de anatomiska samlingarna får förvaras och 
studeras, vilket bland annat inbegriper att forskare måste ansöka 
om etisk prövning av en etisk kommitté och tillstånd från 
Sametinget för att få genomföra studier på benmaterialet (Holand 
& Sommerseth 2013). 

Man kan i detta sammanhang också nämna det nyligen 
avslutade Bååstede-projektet, inom vilket omkring hälften av de 
etnografiska samlingarna (ej några mänskliga kvarlevor) 
repatrierats från Norsk folkemuseum i Oslo till flera samiska 
museer i Norge (Gaup et al. 2021). 

5.3 Repatriering, urfolksrättigheter och 
minoritetsrättigheter 

Diskussionerna i de nordiska länderna angående samiska 
mänskliga kvarlevor anknyter till internationella debatter om 
repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor i 
samlingar, i synnerhet gällande mänskliga kvarlevor från olika 
urfolksgrupper, vilka varit och är mycket viktiga i stora delar av 
världen. Det finns en omfattande litteratur kring repatrierings- 
och återbegravningsfrågor i olika delar av världen, men i 
synnerhet rörande USA, Kanada, Australien och Nya Zealand (se 
t.ex. Fforde et al. 2002; Gabriel & Dahl 2008; Colwell 2017; Fforde 
et al. 2020; Meloche et al. 2021). 

De samiska kraven kan ses som del av ett större komplex av 
frågor som handlar om självbestämmande vad gäller 
kulturarvsförvaltning och kulturmiljövård – och som del av en 
större global rörelse av urfolk som kräver rätten till självdefinition, 
självbestämmande och vad som ibland brukar benämnas ”rätten 
till sin egen historia”. Dessa krav har på ett globalt plan utmanat 
den traditionella forskningen och tvingat forskare att betänka och 
omvärdera hur man insamlar, förvarar, studerar och ställer ut 
mänskliga kvarlevor. Även om det finns många exempel på 
intressekonflikter, så finns det också många positiva exempel där 
repatrieringskrav bidragit till såväl nya samarbetsformer som nya 
perspektiv och ny kunskap (se vidare Ojala 2009). 

Inom repatrieringsdebatterna spelar urfolksrättigheter och 
internationell rätt en stor roll, så även inom den samiska 
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repatrieringsrörelsen. FN:s Deklaration om urfolks rättigheter 
från år 2007, som Sverige skrivit under, är särskilt relevant i detta 
fall, då den innehåller flera paragrafer om urfolks kulturella 
rättigheter. I paragraf 12.1 anges att: 

Indigenous peoples have the right to manifest, practice, develop and 
teach their spiritual and religious traditions, customs and 
ceremonies; the right to maintain, protect, and have access in privacy 
to their religious and cultural sites; the right to the use and control of 
their ceremonial objects; and the right to the repatriation of their 
human remains. (UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples) 

År 2015 fick Statens historiska museer, tillsammans med Statens 
museer för världskultur, i uppdrag av regeringen att redovisa en 
kunskapsöversikt om mänskliga kvarlevor vid offentliga museer. I 
rapporten Mänskliga kvarlevor vid offentliga museer: En 
kunskapsöversikt från 2016 betonar arbetsgruppen vikten av mer 
forskning om de anatomiska samlingarnas insamlings- och 
forskningshistoria, och det efterfrågas nationella riktlinjer och 
vägledningar i repatrieringsfrågor (Drenzel et al. 2016). En av 
rekommendationerna utifrån arbetet med kunskapsöversikten 
formulerades på följande sätt av arbetsgruppen: 

Vi rekommenderar att ett större grepp tas om frågan kring kvarlevor 
från minoritetsgrupper och urfolk i svenska samlingar genom att en 
mera ingående kunskapssammanställning utförs i form av en 
fördjupad forskningsuppgift på statligt initiativ. Uppdraget bör 
innefatta en närmare kartläggning av förekomsten av denna slags 
kvarlevor i samlingar vid museer och myndigheter samt bakgrunden 
kring insamling, hantering och användning över tid. (Drenzel et al. 
2016: 5) 

I regeringens proposition för en ny kulturarvspolitik lyftes frågan 
om repatriering av mänskliga kvarlevor och behovet av nationella 
riktlinjer för hanteringen av mänskliga kvarlevor i samlingar och 
för handläggning av återförandeärenden, vilket inte funnits i 
Sverige tidigare (Proposition Kulturarvspolitik 2017). 
Riksantikvarieämbetet fick uppdraget att formulera dessa 
vägledningar. Som resultat av detta arbete presenterade 
Riksantikvarieämbetet under år 2020 två nya vägledningar i god 
samlingsförvaltning för kulturarvssektorn i Sverige, dels gällande 
stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar (RAÄ 
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2020a) och dels gällande stöd för museer i återlämnandeärenden 
(RAÄ 2020b). 

I dessa vägledningar lyfts FN:s Deklaration om urfolks 
rättigheter fram som ett relevant dokument inom den svenska 
kulturarvsförvaltningen och kulturarvförvaltningen: ”Samerna är 
ett urfolk och har därigenom, med utgångspunkt i FN-
deklarationen för urfolk, rätt att få tillgång till eller repatriering av 
sina ceremoniella föremål och mänskliga kvarlevor” (RAÄ 2020b: 
9; se även RAÄ 2020a: 8). I vägledningen Stöd för museer i 
återlämnandeärenden tas även de nationella minoriteterna upp: 

När det gäller kvarlevor från andra minoriteter bör lagen (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
beaktas. I minoritetslagen fastslås att de nationella minoriteterna ska 
ges möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem. (RAÄ 
2020b: 9) 

Här kan även nämnas Ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter, som Sverige undertecknat och ratificerat, och vilken 
trädde i kraft i Sverige år 2000. Artikel 15 fastställer följande 
angående nationella minoriteters rätt till deltagande: 

Parterna skall skapa nödvändiga förutsättningar för att den som 
tillhör nationella minoriteter effektivt skall kunna delta i det 
kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga 
angelägenheter, särskilt sådana som berör dem. (SÖ 2000:2) 
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6 ”Försvenskning” av forntiden 

I det följande ges en översiktlig sammanfattning av delstudie 2, 
som inrymmer en diskussion om synen på Tornedalen och 
tornedalingar, kväner och lantalaiset inom arkeologisk och 
närliggande forskningsområden. 

Framväxten av arkeologin som ämne i de nordiska länderna var 
nära kopplat till nationsbyggena i de olika länderna. Arkeologin 
har rötter som sträcker sig långt bakåt i tid, ända till 1600-talets 
antikvariska forskning i Sverige, då man tolkade forntida skrifter 
av olika slag, som t.ex. de isländska sagorna och andra medeltida 
och tidigmedeltida handskrifter, och då man började intressera sig 
för de fornlämningar som fanns i landskapet och kunde utgöra 
källor till berättelser om forna tider. 

Detta var under Sveriges stormaktstid, då det svenska riket 
behövde en storslagen forntid. I skapandet av ett mäktigt förflutet 
för ett mäktigt rike som eftersträvade en mäktig framtid spelade 
även arkeologiska undersökningar och insamlingen av fornfynd 
(artefakter) en viktig roll. Redan under 1600-talet diskuterade de 
lärde om de nordliga folkens ursprung, och om den samiska 
befolkningens relation till den finska befolkningen, bland annat i 
Johannes Schefferus Lapponia, först publicerad år 1673 (Schefferus 
1956 [1673]). I dessa tidiga diskussioner talade man ofta om 
samernas och finnarnas ursprung inom ett gemensamt 
tolkningsramverk. 

Under denna tid var Finland en del av det svenska riket, och på 
Nordkalotten ägde det rum en kamp över värdslig och kyrklig 
kontroll av området och dess invånare, en konkurrens om 
naturresurser, handel, handelsvägar och -platser, och 
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skattläggning, mellan Sverige-Finland, Norge-Danmark och 
Ryssland. 

Arkeologin som ett vetenskapligt ämne växte dock fram i 
Sverige i huvudsak under 1800-talet – alltså efter det att Sveriges 
stormaktstid var slut, och det svenska riket hade förlorat Finland 
till Ryssland. Under tidigt 1900-tal institutionaliserades 
arkeologin, med arkeologiska institutioner och professurer. Under 
1900-talet växte också en allt starkare kulturminnesvård fram i 
Sverige, med lagar och förordningar som skyddade arkeologiska 
lämningar, det som i dag kallas kulturmiljövård. 

Under tidigt 1800-tal sågs samerna av många forskare som hela 
Sveriges och Skandinaviens, och även stora delar av övriga 
Nordeuropas, första ursprungliga befolkning. En viktig teori var 
den så kallade storutbredningsteorin utvecklad av Sven Nilsson, 
professor i naturalhistoria vid Lunds universitet, vilken framfördes 
i hans arkeologiska pionjärverk Skandinaviska Nordens Ur-
invånare (1838–1843). Slutsatserna baserades på en kombination 
av arkeologiska studier och kraniologiska studier av kranier från 
t.ex. megalitgravar i södra Sverige. 

Även Anders Retzius, professor i anatomi vid Karolinska 
institutet, var en aktiv anhängare av teorierna om den samiska 
befolkningen stora utbredning under förhistorisk tid och förde 
fram dessa teorier även på ett internationellt plan. Här kan man 
kanske finna en ledtråd till Anders Retzius intresse för ”kvänerna” 
– med tanke på de kranier som betecknats som ”kvänska” i 
Karolinska institutets anatomiska samlingar – som ett forntida 
folk. Detta kan tolkas som en del av hans intresse att utifrån 
kraniologiska undersökningar försöka förstå den förhistoriska 
befolkningen på Nordkalotten och relationen mellan samiska och 
finska befolkningsgrupper. 

Under sent 1800-tal skedde en stor förändring i synen på 
relationen mellan vad som betraktades som ”svensk”, ”samisk” och 
”finsk” historia. Under det sena 1800-talet blev samerna 
betraktade som ett ”främmande” folk som invandrat under relativt 
sen tid till Skandinavien österifrån. Bland de forskare som förde 
fram liknande tankar kan nämnas Gustaf von Düben (1822–1892), 
professor i anatomi vid Karolinska institutet (von Düben 1977 
[1873]), Gustaf Hallström (1880–1962), arkeolog, verksam i norra 
Sverige (Hallström 1929), och till viss del även Oscar Montelius 
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(1843–1921), tongivande arkeolog och riksantikvarie (se Ojala 
2009: 120; Jensen 2012: 58f.; Svanberg 2012: 90ff.). 

Inom forskningen skapades en rad dikotomier mellan ”vi” och 
”de”, mellan det nationella och ”de andra”, vilka inte ansågs ha 
bidragit med något särskilt betydelsefullt till den nationella 
historien och identiteten, och som inte riktigt hörde hemma i 
Sverige. Frågan om samernas invandring från öster blev därefter 
ett tema i forskningen under lång tid, ända fram till 1970-talet 
(Baudou 1974; se vidare Ojala 2009: 115ff.). Även den tornedalska 
(finska) befolkningen i Norrbotten sågs som ”de andra”, och 
exkluderades från den nationella självbilden i Sverige. 

Denna förändring i synsätt inom forskningen mot slutet av 
1800-talet har samband med ökad nationalism i Sverige, och även 
den framväxande rasvetenskapliga forskningen, med dess 
klassificeringar och hierarkier av folkgrupper och kulturer. Vidare 
kan man se en koppling till ökade konflikter i norra Sverige över 
naturresurser och ökad konkurrens om mark och vatten. 

Forskare inom olika discipliner har visat på hur det efter 1808–
1809 års krig påbörjades en process att omtolka den nationella 
självbilden i Sverige, vilken även omfattade forntidsforskningen 
och den framväxande arkeologiska forskningen. Denna process 
skulle kunna beskrivas som en ”försvenskning” av forntiden. 

Det följande citatet i artikeln ”Nationaliteterna i Norrland” av 
Karl Bernhard Wiklund (1868–1934), senare professor i finsk-
ugriska språk vid Uppsala universitet och ansedd som sin samtids 
främsta vetenskapliga expert på de samiska och tornedalska 
grupperna, kan tjäna som en illustration av synen på det samiska 
och det finska (tornedalska) under den tid då arkeologin växte 
fram som en akademisk vetenskap. Syftet med artikeln var att 
besvara frågorna, vilka ansågs vara av stort aktuellt intresse, 
rörande hur länge de ”främmande” folken samer och finnar 
(tornedalingar) hade levt i Sverige, hur stora deras 
bosättningsområden hade varit historiskt och vilken framtid de 
kunde ha i ”vårt land”: 

Vi se… huruledes den svenska nationaliteten så väl i finntrakternas 
skogar som i Lapplands karga marker öfverallt trängt fram och 
tränger fram med den rätt, som den högre kulturen har öfver den 
lägre, och vi kunna icke bättre afsluta denna uppsats än med en 
önskan, att den civilisation, för hvilken svenskarne äro 
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representanter, måtte, så vidt möjligt är, en gång komma att omfatta 
hela vårt fosterland. (Wiklund 1895: 385f.) 

6.1 Tornedalen och tornedalingar, kväner och 
lantalaiset i fornforskning och arkeologi 

Den omtvistade relationen mellan arkeologiska lämningar från 
historisk och förhistorisk tid och olika nutida grupper i 
Tornedalen har diskuterats av bland annat Thomas Wallerström 
(2006) och Sara Hagström Yamamoto (2010: 116ff.). Denna fråga 
inrymmer också flera konfliktfyllda element, där arkeologiska 
lämningar har varit föremål för nutida lokala konflikter, ofta 
centrerade kring frågan om ”vem var först” och olika tolkningar av 
det förflutna, med kopplingar till konflikter över resurser, och 
land-, fiske- och jakträttigheter, vilket har uppmärksammats av 
arkeologiska forskare (Wallerström 2006; Hedman 2007; 
Hagström Yamamoto 2010). Historikern Lars Elenius har i ett stort 
antal arbeten diskuterat konstruktioner av tornedalsk, kvänsk, 
finsk, samisk och svensk etnicitet i de nordliga områdena, och 
förståelsen av områdets etniska historia, bland annat i förhållande 
till etnopolitiska och nationalistiska rörelser, språkpolitik och 
samtida vetenskapliga perspektiv (Elenius 2001, 2017, 2018, 2019). 

Frågan om tidighistorisk och förhistorisk etnicitet är en svår 
fråga. Detta gäller inte minst Tornedalen, där frågan om 
tidighistoriska och förhistoriska etniska identiteter är mycket 
komplicerad. Tornedalen ligger inom det samiska 
bosättningsområdet, med den tornedalska 
minoritetsbefolkningen med djupa historiska rötter, liksom i 
senare tid inflyttade grupper från såväl Sverige som Finland. 
Tornedalska aktörer har även under senare tid framfört krav på 
urfolksstatus, i likhet med samerna. Komplexiteten i att använda 
etniska tolkningar och beteckningar under förhistorisk tid har 
diskuterats inom arkeologisk forskning under lång tid. Det ligger 
utanför det här forskningsarbetets uppdrag att fördjupa sig i 
denna fråga, men det är viktigt att peka på att etnicitetsfrågan är 
relevant vad gäller insamlingen av äldre mänskliga kvarlevor från 
Tornedalen. Frågan är, som nämnts ovan, kontroversiell och har 
utgjort en konfliktyta mellan olika befolkningsgrupper i det 
aktuella området. 
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Det ligger också utanför ramarna för det här arbetet att i detalj 
utreda hur frågan om ”kvänerna” som en befolkningsgrupp under 
tidighistorisk och förhistorisk tid har behandlats i historisk och 
arkeologisk forskning (se vidare diskussioner i t.ex. Wiklund 1896; 
Tenerz 1962: 104ff.; Julku 1986; Elenius 2018, 2019). Det är dock 
viktigt att påpeka att det funnits ett intresse också från anatomisk 
och fysisk antropologisk forskning att utforska den ”kvänska 
frågan” (se ovan om Karolinska institutet, Anders Retzius och 
Gustaf Retzius).  

Under arbetets gång har relationen mellan synen på samiska 
grupper och tornedalingar framstått som mycket central. Det 
handlar om synen på vem som är same och vem som är 
tornedaling, kvän eller lantalainen, och hur denna syn förändrats 
över tid. Dessa grupper har gemensamt att de under lång tid 
behandlats som ”de andra”, i förhållande till den nationella 
svenska normen, inom arkeologisk och annan forskning som 
berör historisk och förhistorisk tid. 

Såväl de samiska som de finska (tornedalska) 
befolkningsgrupperna konstruerades som folk som inte riktigt 
hörde hemma i Sverige. Det var dock inte möjligt att helt ignorera 
de samiska och finska befolkningsgrupper i de norra delarna av 
landet, och man var inom forskningen tvungna att på något sätt 
skapa en plats för samer och finnar i bilden av forntiden i Sverige. 
På så sätt blev såväl den samiska som den finska (tornedalska) 
befolkningens existens i norra Sverige ett historiskt problem, som 
forskare kommenterade på olika sätt. 

Inom forntidsforskningen var relationen mellan samiska 
grupper och finska grupper central när det gäller de nordliga 
områdenas förhistoria. I denna större fråga ingick frågan om de 
forntida ”kvänerna” som en viktig länk. Frågan har också 
kopplingar till diskussioner om de föränderliga relationerna 
mellan Sverige och Finland när det gäller forntidsforskning, där 
även språkstriderna i Finland spelade en viktig roll (Jensen 2009, 
2012). 



       

44 

7 Sammanfattning av 
forskningsuppdragets resultat 

7.1 Övergripande slutsatser – Delstudie 1 

Det har inte gått att finna spår av en mer storskalig insamling av 
mänskliga kvarlevor under 1800-tal och tidigt 1900-tal specifikt 
riktad mot den tornedalska (finska) befolkningen i Norrbottens 
län. Den storskaliga insamlingen var i huvudsak inriktad på den 
samiska befolkningen och sökandet efter vad man betraktade som 
”äkta” samiska kvarlevor, i synnerhet kranier. Men det är mycket 
viktigt att understryka att det också fanns ett intresse för 
mänskliga kvarlevor från den tornedalska (finska) befolkningen, 
även om detta intresse inte omsattes i en omfattande 
insamlingspraktik. Vidare är det viktigt att betona att insamlingen 
av mänskliga kvarlevor som ägde rum i det tornedalska området, 
vilken primärt var inriktad på samiska kvarlevor, på olika sätt kan 
ha påverkat och varit relevant för den tornedalska befolkningen i 
området. 

Vidare finns det behov av mer forskning om synen på den 
tornedalska (finska) befolkningen, och dess relation till den 
samiska befolkningen, inom den anatomiska, rasvetenskapliga 
och rasbiologiska forskningen, och om synsätten på vad som 
betraktades som tornedalska (finska) och samiska mänskliga 
kvarlevor inom insamlingen under den aktuella tidsperioden. 

Det finns också ett behov av mer ingående kartläggningar av de 
anatomiska och arkeologiska samlingarna med mänskliga 
kvarlevor i Sverige, med särskilt fokus på minoritetsgrupper och 
urfolksgrupper. Med tanke på den bakomliggande historien 
framstår detta som ett särskilt ansvar för den svenska staten, även 
vad gäller finansiering och resurstilldelning. 
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7.2 Övergripande slutsatser – Delstudie 2 

Under 1800-talets gång och under tidigt 1900-tal ägde en 
”försvenskning” av historien och förhistorien rum. Inom 
fornforskningen och den tidiga arkeologin under 1800-tal och 
tidigt 1900-tal har de finska (tornedalska) grupperna, liksom de 
samiska, konstruerats som ”de andra” i relation till den nationella 
svenska historien och identiteten. Tornedalska (finska) historier 
exkluderades till stor del från den nationella svenska historien. 
Den tornedalska (finska) befolkningens existens i Norrbottens län 
sågs som ett historiskt problem, vilket formulerades och tolkades 
på olika sätt över tid. 

Fornforskningen, den antikvariska forskningen och den 
arkeologiska forskningen i Sverige hade nära band till 
rasforskningen och rasbiologin under 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Det går också att fastslå att relativt lite forskning har ägnats 
tornedalingar, kväner och lantalaiset i jämförelse med forskningen 
om den samiska befolkningen. Inom senare tids arkeologi har 
Tornedalen varit ett marginaliserat område. Generellt sett har den 
arkeologiska kunskapen om Tornedalen varit låg bland arkeologer 
i Sverige. Det finns ett behov av mer forskning om synen inom 
forskningen på den tornedalska (finska) befolkningen i 
Norrbottens län, och om synen på relationen till den samiska 
befolkningen. Det finns också behov av mer forskning om 
relationerna mellan arkeologi och anatomisk forskning, 
rasvetenskap och rasbiologi. 

7.3 Övriga slutsatser och kommentarer 

Vad gäller påverkan på och kränkning av tornedalingar, kväner 
och lantalaiset kan man konstatera att insamlingen av mänskliga 
kvarlevor under 1800-tal och tidigt 1900-tal ägde rum utan hänsyn 
till lokalbefolkningen och under vad som i dag skulle betraktas 
som djupt oetiska förhållanden. Insamlingspraktikerna visar på 
”överhetens” förhållningssätt gentemot lokalbefolkningen i 
Tornedalen, vilka karakteriserades av ojämlika maktförhållanden 
och nedsättande synsätt. Studien har visat på kopplingar mellan 
insamlingen av mänskliga kvarlevor, rasvetenskap, rasbiologi och 
arkeologi. I den nutida samiska kontexten upplevs 
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insamlingshistorierna som mycket kränkande, och frågan om 
samiska mänskliga kvarlevor i samlingar betraktas som en 
känslomässig och symbolisk starkt laddad fråga, vilket många 
samiska aktörer vittnat om. Relevansen av insamlingen av 
mänskliga kvarlevor i Enontekis (Markkina), Rounala och 
Akamella för tornedalingar, kväner och lantalaiset i dag är en fråga 
som bör värderas av Sannings- och försoningskommissionen. 

Vidare kan den marginalisering och exkludering som förekom 
i de historiska narrativen betraktas som del av bakgrunden till de 
kränkningar som ägde rum i samband med försvensknings- och 
assimileringsprocesserna i Tornedalen. 

Vad gäller insamlingen av mänskliga kvarlevor under 1800-tal 
och tidigt 1900-tal kan man urskilja en rad olika centrala aktörer 
på lokal, regional, nationell och internationell nivå, samt inom 
akademiska nätverk. I fallet rörande Enontekis gamla kyrkogård 
(Markkina) under 1830-tal är centrala aktörer t.ex. kyrkoherden 
Lars Levi Læstadius, de franska vetenskapsmännen i La 
Recherche-expeditionen, anatomen Anders Retzius och zoologen 
Sven Lovén (1809–1895). Vid insamlingarna av mänskliga 
kvarlevor från Rounala och Akamella under sent 1800-tal var 
lokala aktörer från finska sidan av gränsen också aktiva. 

Kring insamlingen av mänskliga kvarlevor vid utgrävningen av 
gravarna vid Rounala gamla kyrkogård år 1915 samlades ett 
nätverk av en rad aktörer från Uppsala universitet, regionalt och 
lokalt, i ett framväxande rasbiologiskt nätverk. Vad gäller de 
kraniologiska undersökningarna i Jukkasjärvi kyrka 1907 ingår 
bland annat arkeologen Gustaf Hallström och LKAB:s disponent 
Hjalmar Lundbohm. 

Finansieringsfrågan har varit central för all fältverksamhet, 
forskning och samlingsförvaltning vad gäller insamlingen av 
mänskliga kvarlevor. Utgrävningen vid Rounala kyrkogård år 1915 
genomfördes med hjälp av ekonomiska medel från Regnellska 
fonden (kopplat till Uppsala universitet), civilministern och 
landshövdingen Oscar von Sydow, samt LKAB. 

Vad gäller genusaspekter kan man konstatera att det var män 
som insamlade de mänskliga kvarlevorna, de akademiska 
nätverken bestod av manliga forskare, och kvarlevor från män, 
kvinnor och barn insamlades. 
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Genomgången av repatrieringsfallen visar på att det är samiska 
mänskliga kvarlevor som varit i centrum för diskussionerna i 
Sverige. Vidare har det förekommit internationella repatrieringar 
till flera länder från olika svenska institutioner och museer. Det 
finns också ett fall av en repatriering och återbegravning av 
kvarlevorna av en judisk man (Lunds universitet, 2005). 
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8 Avslutning 

Under arbetets gång har det, som det beskrivits ovan, inte gått att 
spåra någon mer storskalig insamling av mänskliga kvarlevor 
specifikt inriktad mot den tornedalska befolkningen, av det slag 
som riktats mot den samiska befolkningen. Man kan dock 
konstatera att det funnits ett intresse även för den tornedalska 
(finska) befolkningen inom rasvetenskaplig anatomi och 
antropologi, och rasbiologi. Mycket av insamlingen av mänskliga 
kvarlevor, liksom (för-) historieskrivningen, har primärt berört 
den samiska befolkningen i norra Sverige, men har relevans för 
den tornedalska befolkningen.  

Det kan vara viktigt att värdera relevansen för tornedalingar, 
kväner och lantalaiset av den insamling av mänskliga kvarlevor i 
Tornedalen som primärt var riktad mot den samiska 
befolkningen. Det gäller framför allt utgrävningarna av gravar i 
Rounala och Enontekis (Markkina) som beskrivits ovan. Även 
utgrävningen av gravar vid Akamella kyrkogård är mycket 
relevant här. En sådan värdering kan vara en fråga för Sannings- 
och försoningskommissionen. 

Här är det viktigt att, än en gång, betona att etnicitetsfrågan, 
och vem som klassificeras som same eller som tornedaling, kvän 
och lantalainen, är viktig i detta sammanhang. Detta är en mycket 
komplicerad och mångdimensionell fråga, med olika 
uppfattningar, och kopplingar till olika nutida konflikter över 
historia, kulturarv och land- och vattenrättigheter. 

En viktig slutsats är att det finns behov av mer ingående 
framtida historisk och arkeologisk forskning om Tornedalens (för-
)historia, och de historiska relationerna mellan samiska 
befolkningsgrupper och tornedalingar, kväner och lantalaiset. 
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Forskningsuppdraget anknyter till flera större frågor, av stor 
aktuell vikt. Det handlar bland annat om den framtida 
förvaltningen av kulturarvet i Sverige, och om tillämpningen av 
minoritetsrättigheter och urfolksrättigheter inom 
kulturarvsförvaltningen i Sverige. Mer specifikt handlar det om 
kulturarvsförvaltningen i Tornedalen, och minoritetsgruppernas 
och urfolksgruppernas deltagande, representation och 
medbestämmande i kulturarvsfrågor. Det handlar också om vilka 
roller och vilket ansvar forskningsvärlden, museerna, 
kulturarvsinstitutioner och kulturarvsmyndigheter har i dessa 
frågor. Vidare anknyter forskningsuppdraget till de aktuella 
debatterna om Sveriges koloniala historia i de nordliga områdena 
och dess konsekvenser i samhället i dag. 

Frågan om insamlingshistorier och nutida museisamlingar 
rörande mänskliga kvarlevor från urfolksgrupper och 
minoritetsgrupper är ett ämne av stor betydelse för 
forskningsvärlden, vilket berör grundläggande frågeställningar 
om forskningsetik och relationen mellan forskare och andra 
grupper i samhället som berörs av forskningen. Det handlar också 
om hur man inom forsknings- och museivärlden väljer att förhålla 
sig till och hantera sin egen vetenskapshistoria, med dess mörkare 
sidor. Denna historia behöver undersökas och analyseras närmare 
i Sverige. Här finns ett stort framtida ansvar för forskningsvärlden, 
museer och andra kulturarvsinstitutioner. 
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