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1 Inledning 

Flera stora museer äger idag föremålssamlingar där det går att finna föremål 
från världens alla hörn. Många museer är fyllda med föremål av utländsk 
härkomst som av olika anledningar hamnat på museum. Det handlar t.ex. om 
krigsbyten tagna som troféer i krig eller vid plundringar av städer, föremål som 
stulits vid utgrävningar och gravplundringar eller saker som samlats in till 
museer i kolonialiseringens och imperialismens spår. Naturligtvis finns även 
föremål som museerna själva köpt in eller fått i gåva. Hos de museer som hyser 
dessa ting har föremålen fått sin plats i samlingen, men för de institutioner, 
länder eller etniska grupper som representerar föremålens ursprung kan dessa 
föremål istället utgöra ett hål i en samling eller en bit av ett skingrat kulturarv. 
Frågan är om föremålen verkligen hör hemma på museum långt från dess 
naturliga hemvist eller om de bör lämnas tillbaka till dess ursprungsplats? 

1.1 Innehåll och avgränsning 
Uppsatsen behandlar problematiken kring återförande av kulturföremål till dess 
ursprungsplats. Den första delen består av en bakgrund som är utgångspunkt 
för den avslutande analysen. Jag har valt att diskutera återförandets 
problematik kring föremål som tagits som krigsbyten i gångna tider samt 
föremål som samlats in till museer och har sitt ursprung hos etniska 
minoriteter. De sistnämnda föremålen är följaktligen av etnografisk karaktär. 
Uppsatsen tar även upp rekommendationer från UNESCO, FN:s organisation 
för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, gällande hantering av 
återföringsfrågor samt ICOM:s, International Council of Museums, etiska 
anvisningar. De argument för och emot återlämning av kulturföremål som 
analyseras och diskuteras i analyskapitlet samt den problematik som omgärdar 
frågan har sin utgångspunkt i tre kända fall där frågan om återförande av 
museiföremål har aktualiserats. Uppsatsen behandlar inte primärt den 
omfattande illegala handeln med kulturföremål. Detta kommer ändå att nämnas 
eftersom det är ett närliggande ämne. Fokus ligger på Sverige och svenska 
museer, men med visa inslag av internationella perspektiv. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa frågan om återlämnande av 
kulturföremål till dess ursprungsplats. Jag kommer att analysera och diskutera 
problem som uppstår då ett eventuellt tillbakaförande blir aktuellt. Detta sker 
mot bakgrund av tre fall där återlämning aktualiserats; Djävulsbibeln, 
haislaindianernas totempåle samt samiska föremål. Jag har inte för avsikt att 
komma med några svar på hur dessa frågor ska lösas utan vill endast belysa 
den problematik som omgärdar frågan om återlämning. I diskussionen jag för i 
analyskapitlet utgår jag från följande frågeställningar: 

• Vad betyder ett föremål för de inblandade i ett fall av återlämnande? 
• Vem/vilka har äganderätt till föremålen? Är äganderätten till föremålen 

verkligen det väsentliga? 
• Vart och till vem ska föremålen lämnas tillbaka? 
• Vilka krav ska uppfyllas för att en återlämning ska kunna bli aktuell? 
• Vilken roll spelar själva debatten för återföringsproblematiken? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och hypotes 
Enligt Igor Kopytoff har föremål värden. Dessa värden kan förändras till ett 
annat beroende på förändringar i tid och rum, men även beroende på vem som 
betraktar, innehar och brukar föremålet. Ett föremål kan således byta 
värderegim.1 Även Wilhelm Östberg har uppfattningen att föremål kan byta 
värde och betydelse beroende på omständigheter omkring. Enligt Kopytoff och 
Östberg har föremål en biografi. De föremål som finns på museer är inte 
passiva och stillastående utan har något att berätta. Föremålets värde och 
betydelse har förändrats från det att tinget lämnade sin ursprungliga plats till 
det att det hamnade på museum. Föremålet har fått ett tillägg i sin biografi.2 
Föremål har ett värde eftersom de har något att berätta. De har ett socialt liv. 
Tesen att föremål har sociala liv framförs av Arjun Appadurai.3 

Appadurais (red.) bok The Social Life of Things. Commodities in Cultural 
Perspective har influerat många forskare och författare. I ett nummer av 
Etnografiska museets tidskrift Ethnos utgår författarna i sina artiklar om 
föremål och deras sociala förhållanden från nämnda bok. Artiklarna syftar inte 
till att kritisera Appadurais arbete utan vill snarare visa att hans teser går att 

                                                 
1 Kopytoff, Igor, 1986, “The cultural biography of things: commoditization as process” s. 64 ff. 
2 Östberg, Wilhelm, 2002, ”Museiföremål har många liv”, s. 378 ff. 
3 Appadurai, Arjun, 1986, “Introduction: commodities and the politics of value”, passim. 
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vidareutveckla och modifiera. Författarna vill visa att tesen om föremåls 
sociala liv och föränderliga värde går att överföra till nya teman som inte 
diskuteras av Appadurai.4 På samma sätt vill jag i denna uppsats använda det 
resonemang som förs i Appadurais bok om föremåls föränderliga värde och 
sociala liv utifrån frågan om återlämning av kulturföremål till dess 
ursprungsplats. Men det finns även dem som vänder sig mot tesen att föremål i 
sig berättar något och har sociala liv. En av dessa är Christian F. Feest. Enligt 
honom berättar föremål i sig ingenting utan är ”dumb silent”. För att få 
betydelse och kunna berätta något måste föremål alltid sättas in i ett 
sammanhang. Endast med hjälp av bilder eller berättande text kan föremål 
berätta något.5  

Eftersom föremål kan byta värderegim innebär det att ett och samma 
föremål kan ha många olika värden och betydelser beroende på vem som 
betraktar det och utifrån vilket perspektiv. Med utgångspunkt i detta teoretiska 
resonemang utgår jag från hypotesen att föremål som diskuteras i en 
återföringsdebatt har ett föränderligt värde. Föremålet har flera värden. Det har 
ett värde för mottagaren, emedan det kan ha ett annat värde för givaren. På 
grund av att ett föremål är betydelsefullt för flera grupper uppstår en konflikt 
om var föremålet hör hemma. Dessa värden ska i detta sammanhang inte ses 
som ett ekonomiskt värde, utan som de värden som tillskrivs ett föremål i dess 
roll som kulturföremål. 

1.4 Forskningsläge 
Problematiken kring frågan om återförande av kulturföremål till dess 
ursprungsplats har under senare tid aktualiserats från olika håll. I Sverige har 
flera konferenser hållits över ämnet. År 2002 togs frågan upp på Skandinaviska 
Museiförbundets möte. Ett flertal av föredragen därifrån publicerades senare i 
tidskriften Nordisk Museologi, nr. 2 2002. Konferensen gav en inblick i hur 
frågan om återföring har aktualiserats och behandlats i Norden.6 År 2000 
anordnades en konferens om återförande av samiska föremål vid Áttje, Svenskt 
Fjäll- och Samemuseum. Konferensen syftade till att lyfta fram känsliga frågor 

                                                 
4 George, Kenneth M., 1999, “Objects on the loose: ethnographic encounters with unruly artefacts. A 
foreword”, s. 149 f. 
5 Feest, Christian F., 2001, “Museum representations of native Americans issues in an ongoing debate”, s. 
6 f. 
6 Temanummer i Nordisk Museologi, 2002/2. 
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till debatt med fokus på frågan Vem äger kulturarvet?7 Återföringens 
problematik aktualiserades i somras i den svenska pressen. Författaren Sven 
Lindqvist krävde att mänskliga kvarlevor som finns magasinerade på svenska 
museer skulle lämnas tillbaka till dess ursprungsländer. En debatt uppstod med 
uttalanden från såväl författaren som kulturministern och museisverige.8 

1.5 Metod och material 
Uppsatsen är baserad på litteraturstudier. Jag har gått igenom material som 
behandlar frågan om ett eventuellt återlämnande av kulturföremål till dess 
ursprungsplats. De flesta texter innehåller argument för eller emot ett 
tillbakalämnande. Utifrån texterna har jag sedan analyserat och diskuterat kring 
de olika argumenten och problematiserat själva frågan om ett tillbakalämnande 
för att se om den uppställda hypotesen stämmer. 

Det material jag använt mig av består av ett flertal tidningsartiklar som tar 
upp tillbakaförandet av krigsbyten och etnografiska föremål till dess 
ursprungsplats. Jag har även tagit del av rapporter från konferenser som 
behandlat återföringsfrågor samt böcker som i en vidare mening behandlar 
problematiken. Fördelen med konferensartiklarna är att alla är skrivna av olika 
författare. Det gör att bilden blir mer nyanserad än om en och samma skribent 
skulle behandla alla frågor. Samtidig gör det att man få en allmän insikt i hur 
återföringsproblematiken uppfattas inom kulturvärlden. Tyvärr är det inte lika 
vanligt att den andra sidan i debatten kommer till tals. Jag har huvudsakligen 
använt mig av material som behandlar återföringsproblematiken från ett 
svenskt perspektiv eftersom jag anser det mest relevant för uppsatsens syfte. 
Vid sidan av detta har jag också använt mig av UNESCO:s internationella 
konvention som behandlar frågan om återföring av föremål och ICOM:s etiska 
regler. De teoretiska utgångspunkterna har jag hämtat från Arjun Appaduris 
ovan nämnda bok samt ett avsnitt ut Etnografiska museets jubileumsbok Med 
världen i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet. 

                                                 
7 Mulk, Inga-Maria, 2002, ”Samiska museer och förvaltningsorgan – identitet och kulturarv”, s. 11. 
8 Se t.ex. Lindqvist, Sven, 2003, ”Lämna tillbaka skeletten!”, Strandberg, Lina, 2003 (a), ”Ulvskog tvekar 
om stulna skelett”, Strandberg, 2003 (b), ”Stulna aboriginskelett återförs till Australien”. 
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1.6 Förtydligande av begrepp 
Jag avser med begreppet kulturföremål, föremål som har ett särskilt värde och 
betydelse för de personer som kräver tillbaka dem. Samma föremål betraktas 
även som kulturföremål av de institutioner som hyser dem. Jag anser det svårt 
att ge en fastare definition av vad begreppet kulturföremål innebär eftersom 
den skulle bli alldeles för vid. Jag är medveten om att jag använder begreppet 
kulturföremål i en vid bemärkelse, men jag anser att i fall av återlämnande 
måste det avgöras från fall till fall vad kulturföremål är. Begreppet innefattar i 
denna uppsats krigsbyten och etnografiska föremål. Vad krigsbyten och 
etnografiska ting består av varierar. 

I uppsatsen talar jag ofta om återföring av kulturföremål till dess 
ursprungsplats. Begreppet ursprungsplats har ingen enkel och klar definition. 
Med begreppet kan menas såväl plats där föremålet är tillverkat, den plats där 
föremålet senast fanns, det ställe där folk som ägt föremålet bott, den plats där 
ett föremål är upphittat som den plats föremålet har starkast koppling till. 
Ursprungsplatsen kan vara såväl ett land som ett mindre avgränsat geografiskt 
område. Anledningen till att jag även i detta fall ger begreppet en vid betydelse 
är att jag anser att några generella riktlinjer för vad som menas med 
ursprungsplats inte kan ges. Avgörandet måste ske från fall till fall med hänsyn 
till hur föremålet ifråga har använts, vem föremålet var avsett för och vem som 
har använt föremålet. 
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2 Skapandet av etnografiska museisamlingar 

En av huvuduppgifterna för museer världen över är att förvärva föremål och 
bevara dem för eftervärlden. Ett mål som eftersträvas idag är att alla museer 
ska arbeta efter den förvärvspolicy som utarbetats av ICOM. Denna säger bl.a. 
att museer endast ska ta emot eller köpa föremål med känt ursprung och som 
inte införts i landet illegalt eller stulits vid t.ex. arkeologiska utgrävningar.9 
Sådana klara etiska regler har emellertid inte alltid funnits. Många etnografiska 
museers samlingar består av föremål hämtade från avlägsna delar av världen 
och representerar allt från vardagsföremål till mänskliga kvarlevor och kuriosa. 
Ett stort antal föremål har fått sin plats i museers samlingar till följd av en 
medveten insamlingspolicy utformad efter gångna tiders ideal. Kring 
sekelskiftet 1900 ansågs till exempel skelett från primitiva folk vara ett viktigt 
studiematerial för att förstå människans utveckling. Föremål som representerar 
andra kulturer har även givits till museer i form av gåvor eller har köpts in av 
museerna själva. Också genom krig, handels- och upptäcktsresanden, 
missionering, kolonialisering, arkeologiska utgrävningar, ren plundring och 
stöld har en ström av föremål från hela världen hamnat på museer i 
västvärlden. De som en gång i tiden samlade in föremål tyckte sig göra en god 
gärning eftersom de ansåg sig dokumentera kulturer som var på väg att gå 
under. Om människor inte ville lämna ifrån sig föremål kunde insamlarna t.ex. 
hävda sin koloniala makt eller framhäva föremålens vetenskapliga betydelse i 
syfte att lägga beslag på dem. Genom denna typ av samlande skapades många 
museisamlingar.10 Och visst fick insamlarna rätt, många kulturer kom att gå 
under. I och med den europeiska imperialismen och missioneringen vid 
sekelskiftet 1900 lade insamlarna själva genom sitt samlande grunden till 
många kulturers undergång. 

                                                 
9 ICOM, ICOM Code of Ethics for Museums, http://icom.museum/ethics_rev_engl.html, 3 Acquisitions to 
Museum Collections. 
10 Greenfield, Jeanette, 1996, The Return of Cultural Treasures, s. 91, Östberg (red.), 2002, Med världen 
i kappsäcken: samlingarnas väg till Etnografiska museet, passim. 
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2.1 Haislaindianernas totempåle 
Som en följd av att många föremål lämnat sin ursprungliga hemvist och hamnat 
på museum i andra delar av världen reses gång på gång krav på deras 
återlämnande. Dessa krav framförs ofta åratal efter det att föremålen 
försvunnit. Ett uppmärksammat fall i Sverige är haislaindianernas totempåle 
som finns på Etnografiska museet i Stockholm. Pålen har funnits där sedan 
1929 och kom dit via en svensk konsul i British Columbia, Kanada. Hur han 
lyckades få med sig totempålen till Sverige är inte helt klart, men det var under 
protester från haislaindianerna. För dem är pålen mycket viktig eftersom den är 
en symbol och kraftkälla mot skogsavverkningar. Haislaindianerna anser att ett 
återlämnande skulle vara ett sätt att för dem återupprätta sin kultur och stärka 
banden mellan dem. I början av 1990-talet började haislafolket framföra krav 
på att totempålen skulle lämnas tillbaka och 1994 beslutade den svenska 
regeringen att gå med på deras begäran. Beslutet hade naturligtvis föregåtts av 
en debatt mellan förespråkare för respektive emot ett återlämnande.11 

2.2 Samiska föremål 
Liksom främmande föremål samlades in till museer från världens alla hörn, 
samlades exotiska föremål in även inom ett och samma land. Ett exempel på 
det i Sverige är insamlandet av samiska föremål. På 1600-talet började staten 
och kyrkan samla in samiska föremål. Även forskare och institutioner 
förvärvade en hel del material, antingen genom köp eller genom rov. Idag finns 
bl.a. trummor, heliga föremål och mänskliga kvarlevor, dvs. en stor del av 
samernas kulturarv på museer och andra institutioner utanför det samiska 
kärnområdet. Insamlingen skedde ofta mot samernas vilja eller mot deras 
kännedom. Parallellt med objekt som ute i världen samlades in i 
kolonialiseringens kölvatten samlades samiska föremål in i Sverige i ett led att 
stärka nationalstatens identitet, kristna hedningarna och så småningom bygga 
upp svenska muser. Idag, när demokratiseringen av västvärlden kommit en 
lång bit på väg, börjar allt fler urbefolkningar att kräva självständighet och 
självstyre. Att kräva tillbaka sitt kulturarv kan vara ett steg på väg mot detta 
mål.12 

                                                 
11 Haisla Totem Pole Repatriation Project, http://www.haislatotem.org, Westberg, Karin, 2002, 
”Totempålen – en levande historia”, s. 138 ff. 
12 Mulk, Inga-Maria, 2002, s. 12 ff., Samefolket, 2001, ”Återförande av samiska föremål”, s. 40. 
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3 Från krigsbyte till museiföremål, exemplet 
Djävulsbibeln 

I de många krig som Sverige och andra länder förde för flera hundra år sedan 
gällde att vinna mark och bli en geografisk stormakt. Men även på det 
kulturella planet var det viktigt att framstå som en mäktig stat. Ett sätt att 
demonstrera sin storhet var att visa upp praktfulla konstverk, böcker, guld och 
silver m.m. Om dessa föremål inte redan fanns i hemlandet kunde de 
införskaffas genom krigsbyten. Under trettioåriga kriget kom t.ex. en rad 
böcker, vapen, smycken och andra föremål som krigsbyten till Sverige.13 Hur 
krigsbyten fick tas fanns ofta reglerade i krigslagar och fastställdes vid 
fredsfördrag som överenskommelser mellan stridande parter. Många gånger 
deltog såväl meniga soldater som befäl i plundringar av städer. I tider då 
statens krigskassa var slut kunde soldaterna ersätta sina uteblivna löner genom 
att plundra och röva föremål i andra länder.14 Krigsbyten togs ofta som troféer, 
antingen direkt i strid eller vid belägring. Att ta troféer har länge ansetts vara 
moraliskt försvarbart, till skillnad från att beslagta föremål i rena plundringar. 
Plundring var ett sätt att utöka sin egen nations rikedom och på samma gång 
avväpna fienden. Om svenska soldater rövade föremål genom plundring i tyska 
städer ansågs det som ett sätt att skada den tyske kejsaren eftersom 
medborgarna representerade regenten. Under 1600-talet, det århundrade då den 
moderna folkrätten föddes, ansågs det helt legitimt att stjäla och fördärva 
motståndarnas tillhörigheter. Denna typ av agerande var även försvarbart inför 
Gud eftersom denne till viss del ansågs stödja handlandet. Under 1700-talet 
kom denna syn att förändras och det blev allt svårare att försvara rovet av 
föremål i krigstider.15 Idag räknas det som krigsförbrytelser att förstöra och ta 

                                                 
13 Oredsson, Sverker, 2001, ”Kulturen som krigsbyte”, s. 19. 
14 Rangström, Lena, 1978, Krigsbyten på Skokloster, s. 5 f., Munkhammar, Lars, 2002, ”Byte är byte och 
kommer aldrig mer igen”, s. 55. 
15 Minnhagen-Alvsten, Monika, 2002, ”Reflexioner kring återförande av kulturarv till dess 
ursprungsplats”, s. 49 f. 
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andra länders kulturskatter och sedan 1954 skyddas kulturföremål i krig eller 
väpnad konflikt genom en FN-resolution.16 

Ett resultat av forna tiders plundringar och erövringar är att det idag finns 
många krigsbyten utställda på våra museer, i våra biblioteks samlingar samt i 
kyrkor och arkiv. På dessa kulturinstitutioner har de hamnat efter att t.ex. ha 
prytt slott och adelsmäns boningar. Föremål som tagits som krigsbyten finns 
idag ofta utställda eftersom det handlar om praktföremål. De var på sin tid 
vackra föremål som adelsmän gärna stoltserade med för att visa upp den 
svenska storheten. I vissa fall tillföll krigsbyten regenten själv. Ett av de största 
rov som gjorts av den svenska armén är det så kallade Pragrovet 1648. Vid 
detta tillfälle stals bl.a. Silverbibeln, Djävulsbibeln och andra praktföremål från 
kejsarens rustkammare. Drottning Kristina skrev i ett brev att biblioteket i Prag 
skulle tillvaratas och skickas till henne. Delar av denna boksamling användes 
sedan för att bygga upp universitetsutbildningen i Sverige, men drottning 
Kristina ansåg även att krigsbytet var hennes privata egendom.17 

Krav på att krigsbyten ska återföras till sitt ursprungsland har rests i alla 
tider. Redan på 1600-talet krävde t.ex. Sveriges motståndare att få tillbaka 
delar av Pragrovet som stals 1648. Kraven fick sällan någon större 
genomslagskraft men i samband med fredsavtal hände det ändå att föremål 
lämnades tillbaka. Under hela 1700-talet restes krav på återlämning från Polen 
och på 1800-talet lämnades en del biblioteksmaterial tillbaka.18 Den debatt om 
återlämning av krigsbyten som förts under modern tid har ofta fått stort 
genomslag i media. Ett exempel är den debatt som blossade upp 1990 inför 
Tjeckoslovakiens president Václav Havels besök i Sverige. Inför dennes besök 
uppstod en debatt om huruvida delar av Pragrovet, framförallt Djävulsbibeln, 
skulle lämnas tillbaka. Djävulsbibeln är mycket unik och har tillhört Kungliga 
Biblioteket i Stockholm sedan 1649. I Prag förvarades den i den tyske 
kejsarens rustkammare och var ett lån från ett böhmiskt kloster. Uppgifter om 
att president Havel skulle komma med en förfrågan om att få med sig delar av 
de konstskatter som svenskarna rövade i Prag kom ut i pressen. Miljöpartiets 
riksdagsman Kaj Nilsson tog i en motion fasta på förslaget och krävde att 
Sverige skulle lämna tillbaka Djävulsbibeln. I och med detta var debatten i full 
gång och fördes såväl i pressen som i riksdagen.19 Kulturministern och de stora 

                                                 
16 Greenfield, 1996, s. 187. 
17 Minnhagen-Alvsten, 2002, s. 50, Rangström, 1978, s. 7. 
18 Rangström, 1978, s. 21. 
19 Göransson, Anncy, 1990, ”Silverbibeln och andra kulturskatter hamnade i Sverige som krigsbyte. 
Tjuvgods som bör lämnas tillbaka?”, s. 10, Munkhammar, 2002, s. 55. 
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kulturinstitutionerna var avogt inställda till förslaget och hoppades att frågan 
skulle kunna lösas vänskapligt. Till deras lättnad kom aldrig någon förfrågan 
från tjeckoslovakiskt håll, men likväl hade de svenska kulturinstitutionerna 
tvingats till debatt och ta ställning i frågan. De svenska kulturinstitutionerna 
var dock beredda på debatten eftersom liknande frågor hade avhandlats 
tidigare.20  

Vid sidan av ovan nämnda insamlingssätt finns även föremål på våra 
museer idag som rätt och slätt är stöldgods. På senare år har den illegala 
handeln med kulturföremål från världens alla hörn exploderat. Länge trodde 
man att detta inte var något stort problem i Sverige eller att svenska museer var 
särskilt drabbade, men en ny undersökning har givit en annan bild. Det har 
visat sig att det på svenska museer finns föremål med okänd härkomst som kan 
ha kommit hit i strid mot ursprungslandets lagar, trots att museerna använder 
sig av ICOM:s insamlingspolicy.21 

                                                 
20 Munkhammar, 2002, s. 55. 
21 Lagercrantz, Caroline, 2001, ”Illegal handel med kulturskatter. Eldsjäl driver kampen mot rovdriften 
på världens kulturskatter”, s. 10 f. 
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4 Rekommendationer och etik 

Under 1900-talet har intresset ökat för ett skyddande av våra kulturföremål. 
Frågan är numer av internationellt intresse eftersom kulturarvet är en del av 
mänsklighetens historia och tillhör oss alla. De senaste årens förstörelse av 
kulturhistoriska platser, plundringar av arkeologiska utgrävningar och den allt 
mer omfattande illegala handeln med kulturföremål har lett till att en rad 
internationella rekommendationer och förordningar uppstått som har till syfte 
att skydda kulturföremål. Till detta kommer också frågan om återsändande av 
kulturföremål till dess ursprungsplats.22 Vid sidan av lagar och 
rekommendationer finns även en hel del etiska och moraliska aspekter att ta 
hänsyn till. Jag ska här i korthet redogöra för den viktigaste av de 
internationella konventioner som berör problematiken samt diskutera etiska 
och moraliska aspekter. Eftersom uppsatsen primärt inte behandlar den illegala 
handeln med kulturföremål går jag inte in på den legala behandlingen av dessa 
frågor. 

4.1 1970-års UNESCO-konvention 
Inom UNESCO har frågan om återföring av kulturföremål till dess 
ursprungsplats länge varit en omdebatterad fråga. På grund av att en stor 
mängd kulturföremål tagits från forna kolonier och Tredje världen till väst, har 
frågan om återföring av kulturföremål inom UNESCO ofta koncentrerats kring 
dessa geografiska områden.23 UNESCO:s huvudsakliga uppgifter är att komma 
med rekommendationer, skriva resolutioner och teckna multilaterala 
konventioner. Dessa kan sedan antas av medlemsstaterna men är endast 
vägledande, inte juridiskt bindande. Medlemsstaterna har sedan till uppgift att 
överföra rekommendationerna till sina nationella rättsliga instanser. Efter andra 
världskriget har en rad rekommendationer kommit från UNESCO.24 Den 

                                                 
22 Greenfield, 1996, s. 185. 
23 Svenska unescorådet, 1976, Återförande av kulturföremål: [slutrapport], s. 4. 
24 Greenfield, 1996, s. 185 ff. 



 

 14

konvention som närmast behandlar frågan om återförande av kulturföremål till 
dess ursprungsplats är 1970 års konvention om åtgärder för att förbjuda och 
förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till 
kulturegendom. Konventionen inriktar sig främst på återlämning kopplad till 
den illegala handeln med kulturföremål.25 Det är viktigt att påpeka att 
konventionen inte omfattar föremål som förts bort före 1970. Konventionen har 
med andra ord ingen retoraktiv verkan. Men just på grund av denna 
begränsning i konventionen har frågan om återförande av kulturföremål till 
dess ursprungsplats lyfts fram vid sidan om. Frågor som rör illegal handel med 
kulturföremål och frågor kring återföring går ofta hand i hand.26 Vid sidan av 
Unescokonventionen finns UNIDROIT-konventionen från 1995. Den 
behandlar framför allt frågor kring stulna eller illegalt exporterade 
kulturföremål.27 

4.1.1  Kritik mot 1970-års konvention 
Eftersom konventionen inte har någon retroaktiv verkan kan den alltså inte 
omfatta återföringsproblematiken kring krigsbyten tagna för flera hundra år 
sedan eller föremål insamlade av museer före 1970. Anledningen till att jag 
ändå lägger stor vikt vid den är att den trots allt har satt fokus på dessa frågor. 
De diskussioner som förs kring återförande av kulturföremål hänvisar generellt 
sett till denna. Att konventionen endast tar upp föremål som är aktuella för 
återföring sedan 1970 gör att den får en ganska begränsad verkan. För att ett 
återförande ska vara aktuellt måste dessutom alla inblandade länder vara 
anslutna till konventionen.28 Det kan med anda ord vara svårt att kräva tillbaka 
föremål från stater som inte skrivit under konventionen. 

I konventionen har begreppet ”cultural property” givits en väldigt vid 
betydelse. Begreppet inkluderar föremål som på religiösa eller världsliga 
grunder betecknas vara av betydelse för konst, vetenskap, litteratur, arkeologi, 
förhistoria och historia. För att därtill falla inom en av dessa kategorier måste 
föremålet ha koppling till den stat som kräver tillbaka det samt vara del av dess 

                                                 
25 IARC – The Illicit Antiquities Research Centre, UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and 
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, 
http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/Conventions/english.htm#unesco. 
26 Svenska unescorådet, 1976, s. 6. 
27 UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT Convention on 
Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 24 June 1995), 
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm. 
28 IARC, http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/Conventions/english.htm#unesco. 
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kulturarv.29 Att definitionen är så vid gör att i princip vad som helst faller inom 
ramen och vissa kategorier blir svårdefinierade beträffande dess innehåll. På 
grund av den vida definitionen läggs ingen fokus på föremål som är speciellt 
utsatta för illegal handel och inga krav ställs på att föremål av särskild vikt ska 
lämnas tillbaka. Konventionen säger däremot att varje medlemsstat ska 
upprätta organ som ska utarbeta förslag till lagar och föreskrifter till skydd för 
kulturarvet, i synnerhet vad gäller föremål av stor betydelse.30 Vad ett föremål 
av särskild betydelse är, är alltså upp till de enskilda länderna att bedöma. Det 
kan således vara svårt att få tillbaka föremål som i det egna landet betraktas 
vara av särskild vikt om det inte finns någon gemensam definition och därmed 
inte erkänns som betydelsefullt föremål av innehavarlandet. 

Konventionen talar ofta om att föremål ska föras tillbaka till dess 
ursprungsland, men nämner inte någonstans vad ursprungsland egentligen är. 
Konventionen verkar förutsätta att ett föremål alltid hör hemma i det land det 
stulits eller importerats ifrån. I själva verket är frågan om ursprungsland 
betydligt mer komplicerad än så. Ursprungsland kan bl.a. vara det land där 
föremålet i fråga är tillverkat, där ett föremål är upphittat eller det land som 
föremålet har starkast band till. Det är därför viktigt att frågan om 
ursprungsland utreds noga från fall till fall. 

Det finns heller inte någon åldersgräns angiven för föremål som ska 
skyddas. I Sverige finns reglerade lagar om utförsel och export av föremål. Till 
exempel får inte samiska föremål som är äldre än 50 år och har ett värde över 
2000 kr lämna landet utan tillstånd.31 Att någon åldersgräns inte finns är en 
brist som leder till att konventionens giltighet försvagas eftersom den inte 
effektivt kan skydda föremål av vissa utsatta kategorier. 

4.1.2 Sverige och 1970-års konvention 
När konventionen kom 1970 fick den kritik från flera håll och flera av 
UNESCO:s medlemsländer skrev inte under den. Ett av dessa länder var 
Sverige. Från svenskt håll tyckte man att landet inte var särskilt berört av 
frågan eftersom konventionen i första hand behandlade föremål från 
ockuperade länder eller kolonier. Vidare tyckte man att frågan måste utredas 
mer och därför tillsatte Svenska unescorådet en egen arbetsgrupp som syftade 

                                                 
29 IARC, http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/Conventions/english.htm#unesco, article 1. 
30 IARC, http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/Conventions/english.htm#unesco, article 5. 
31 Adlercreutz, Thomas, 2002, “Indigenous peoples and their cultural heritage. Some legislative 
examples”, s. 71. 
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till att lägga fram förslag om hur frågor kring återförande borde skötas i 
Sverige. Gruppen anslöt sig till UNESCO:s huvudprinciper, men kom med 
några invändningar. Gruppen tyckte inte att konventionen borde avgränsas vare 
sig till tid eller rum. Frågan om återförande av kulturgods borde med andra ord 
inte koncentreras till enbart Tredje världen och kolonier. Inte borde det heller 
finnas någon tidsgräns för föremål som ska återföras, återförande borde även 
inkludera tiden före 1970. Man ansåg däremot att resolutionen inte omfattade 
frågan om återlämning av krigsbyten. Den viktigaste punkten den svenska 
gruppen framförde var att frågor om återföring måste behandlas från fall till 
fall.32 Inte förrän i oktober 2002 skrev Sverige på konventionen. Frågan om ett 
svenskt anslutande hade då kommit upp vid ett flertal tillfällen och dessutom 
hade det i media kommit fram uppgifter om att Sverige inte var skonat från 
handeln med illegala kulturföremål.33 Huvudanledningen till att resolutionen 
skrevs under först då var att Sverige tidigare inte ansett sig kunna leva upp till 
konventionen genom den nationella lagstiftningen och andra praktiska 
fullföljande åtgärder.34 Att Sverige inte skrev på konventionen förrän trettio år 
efter dess tillkomst bryter mot de kulturpolitiska mål som riksdagen och 
regeringen formulerat. Enligt dessa är kulturarv en fråga om respekt för olika 
gruppers kulturarv. 

Kulturarvet i Sverige är ett av mänsklighetens kulturarv och som sådant ett svenskt ansvar 
gentemot det internationella samfundet. Av motsvarande skäl bör Sverige engagera sig i 
ett solidariskt samarbete med andra länder för att skydda detta arv.35 

Trots att Sverige inte skrev under konventionen då den kom är det tydligt att 
den ansågs vara vägledande för hur återföringsfrågor borde behandlas i 
Sverige. Att Svenska unescogruppen ansåg att konventionen inte borde 
begränsas till tid och rum kan vara ett sätt att säga att frågan är viktig även för 
andra föremål, dvs. att göra konventionens grundprinciper giltiga även i övriga 
fall. Detta skulle i så fall vara enligt ICOM:s etiska regler (se nedan), vilka 
förvisso inte kom till förrän senare. Ett tecken på att konventionen borde gälla 

                                                 
32 Svenska unescorådet, 1976, s. 1 ff. 
33 Kulturdepartementet, Svensk anslutning till Unesco-konvention, 
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/action=obj_show?c_obj_id=46852, Lagercrantz, 
2001, s. 10. 
34 Kåks, Per, 2002, ”Vem tillhör kulturarvet? Funderingar kring ägande och förfogande”, s. 109. 
35 Minnhagen-Alvsten, 2002, s. 49. 
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föremål utöver tidsgränsen 1970 är det faktum att gruppen diskuterar 
tillbakalämnande av föremål tagna på 1600-talet.36 

4.2 ICOM:s etiska regler 
ICOM har som syfte att utveckla och förbättra världens museer.37 Genom sina 
yrkesetiska regler hoppas de sätta en standardnivå för musealt arbete som 
museipersonal världen över ska ansluta sig till. Den yrkesetiska koden har dock 
inte företräde framför medlemsnationernas juridiska lagar.38 I den punkt som 
berör återlämnande av kulturföremål låter det som följer: 

If a country or people of origin seek the return of an object or specimen that can be 
demonstrated to have been exported or otherwise transferred in violation of the principles 
of these conventions (UNESCO 1970, UNIDROIT 1995, förf. anmärkning) and shown to 
be part of that country's or people's cultural or natural heritage, the museum concerned 
should, if legally free to do so, take prompt and responsible steps to co-operate in its 
return.39 

Av de etiska reglerna framgår vidare att vid en eventuell återföring måste en 
diskussion alltid hållas mellan berörda parter. Det är att föredra om 
diskussionen hålls utifrån vetenskapliga och fackmässiga principer istället för 
på regerings- eller politisk nivå.40 

Vad gäller mänskliga kvarlevor och heliga föremål har ICOM satt upp 
särskilda kriterier för dess hantering. De ska handskas med respekt och om de 
ska användas i utställningar måste det ske med stor försiktighet och aktning. 
Föremålen ska finnas tillgängliga för forskning men det är viktigt att ha 
berörda parters godkännande. Krav på återföring av denna typ av föremål 
måste behandlas vördnadsfullt.41 Ovannämnda kategorier föremål har särskilt 
diskuterats av International Committee for Museums of Ethnograpy, ICME, 
och de anser i enlighet med de etiska reglerna att frågor av denna art måste 
behandlas med stor försiktighet och att denna typ av föremål bör prioriteras när 
det handlar om återlämning av föremål till dess ursprungsplats.42 

                                                 
36 Svenska unescorådet, 1976, s. 19. 
37 ICOM Sverige, Vad är ICOM?, http://www.sweden.icom.org/vad.html. 
38 ICOM, http://icom.museum/ethics_rev_engl.html. 
39 ICOM, http://icom.museum/ethics_rev_engl.html, 4.4 Return and restitution of cultural property. 
40 ICOM, http://icom.museum/ethics_rev_engl.html, 4.4. 
41 ICOM, http://icom.museum/ethics_rev_engl.html, 6.6 Human remains and material of sacred 
significance. 
42 Minnhagen-Alvsten, 2002, s. 50. 
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4.2.1 Diskussion kring ICOM:s etiska regler 
Trots de rekommendationer som UNESCO-konventionen från 1970 framför 
och trots ICOM:s etiska regler är det tydligt att dessa inte tillämpas fullt ut på 
museer idag. Statens Museer för Världskultur har nyligen tagit fram en 
insamlingspolicy som följer ICOM:s regler, men ändå har föremål med oklar 
bakgrund hamnat på dessa museer. Från myndighetens håll säger man att 

ICOMs regler har kanske inte […] varit kända för den enskilde museitjänstemannen. Man 
har istället följt gamla samlarprinciper som inte överensstämmer med dagens museietik.43 

Det inträffade är viktigt eftersom det visar vikten av att alla som arbetar inom 
branschen måste vara bekanta med de etiska regler som finns. Kanske behövs 
ännu mer utbildning. Dessutom ska museer och andra kulturinstitutioner föregå 
med gott exempel inför allmänheten och saknas denna kunskap kan det vara 
svårt att inför museibesökare förklara hur stulna föremål hamnat på museum. 
Även i UNESCO-konventionen från 1970 talas det om vikten av etiska regler 
inom kultursektorn och att det är viktigt att dessa följs.44 

                                                 
43 Lagercrantz, 2001, s. 11. 
44 IARC, http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/Conventions/english.htm, articlel 5e. 
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5 Att lämna tillbaka eller inte? 

Återförande av kulturföremål till dess ursprungsplats har många former och 
kan ske av flera anledningar. Återföring kan ske inom länder, mellan länder 
eller mellan institutioner. Det kan även ske mellan institutioner och etniska 
grupper eller privata ägare. Krav på återförande kan dessutom baseras på 
många olika faktorer, bl.a. historiska, politiska, legala, etiska och 
materialistiska. Vilken aspekt man än lägger på frågan om tillbakalämning 
uppstår lätt en rad problem. Jag kommer här i analyskapitlet att diskutera och 
analysera en rad frågor beträffande problematiken kring återförande av 
kulturföremål till dess ursprungsplats. De exempel jag använder för att belysa 
de problem som kan uppstå är hämtade från de tre exempel som beskrivits i 
kapitlen 2.1, 2.2 och 3. 

5.1 Föremåls värde och betydelse 
Ett kulturföremål som hamnar i fokus för en debatt om ett eventuellt 
återförande till dess ursprungsplats antas ha ett värde. Om ett museum eller 
annan institution ställer sig avvisande till ett återlämnande måste föremålet i 
fråga vara av särskild betydelse för dem. Samma sak gäller dem som vill ha 
tillbaka föremålet. Om objektet inte var av betydelse eller hade något värde 
skulle de inte kräva tillbaka det. Föremål har sociala liv och varje föremål har 
en egen biografi. Liksom en människa genomgår olika faser och förändringar i 
livet kan även ett föremål förändras. Ett föremål har ett särskilt värde och en 
speciell betydelse i sitt ursprungsskick och på sin ursprungliga plats. När 
föremålet sedan flyttas till en annan tid eller miljö förändras den ursprungliga 
betydelsen och blir en helt eller delvis annan. Föremålets värde i sig förblir 
däremot detsamma. Alla föremål som diskuteras i denna uppsats; 
Djävulsbibeln, haislaindianernas totempåle samt samiska föremål har värden 
och är viktiga för såväl dess ursprungliga innehavare som dess nya. Jag ska 
nedan diskutera vilka olika betydelser och värden föremål som omdiskuteras i 
en återföringsdebatt kan ha. 
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5.1.1 Föremåls värde och betydelse i sig 
Flera fall som rör återlämning av kulturföremål till dess ursprungsplats slutar 
med att det omdebatterade föremålet stannar kvar hos den institution som 
innehar det. Istället färdigställs en kopia som lämnas tillbaka till dem som 
kräver föremålet åter.45 Ofta ser kopian exakt likadan ut som originalet. I det 
här läget kan man fundera över varför den institution som innehar föremålet 
inte lika gärna kan behålla kopian själv och lämna tillbaka originalet till dess 
ursprungliga innehavare? Det går ju ändå inte att se någon skillnad på 
objekten. I fall som dessa tror jag att det har att gör med föremålets 
autenticitetsvärde, dvs. föremålets värde och betydelse i sig. En kopia kan inte 
ersätta det ursprungliga föremålet, vare sig för ett museum eller för dem som 
vill ha tillbaka föremålet. För museernas del kan det handla om en rädsla att 
förlora prestige. Kopior lockar inte besökare på samma sätt som original. 
Endast originalföremål kan skapa den där speciella känslan hos 
museibesökarna av att befinna sig i en annan tid eller miljö. Trots att en kopia 
ser exakt likadan ut kan den inte förmedla samma upplevelser som originalet. 
Däremot tror jag att om man inte visste att föremålet ifråga var en kopia skulle 
känslorna inför det vara desamma som inför originalet. Betydelsen av ett 
originalföremål skiljer sig således åt mellan museum och museibesökare. För 
museers del kan tillbakalämnande av originalföremål även vara kritiskt ur 
forskningssynpunkt. Att tvingas lämna tillbaka föremål kan medföra att museet 
förlorar sin ställning som forskningsinstitution. En kopia kan inte studeras på 
samma sätt som ett original. Därmed mister museet en del av sitt anseende och 
sin forskningsstatus. 

För föremålens ursprungliga ägare är naturligtvis originalföremålet mycket 
viktigt, framför allt om det handlar om religiösa eller symboliska föremål. 
Dessa är ofta laddade med en särskild kraft som andra inte förstår eller märker 
av. Men när heliga föremål och mänskliga kvarlevor bryts ur sin kontext och 
andra människor hanterar dem, förlorar de sitt sakrala värde och får en ny 
innebörd. När föremål blir museiobjekt förs de in i ett dokumentationssystem 
och förses med ett nummer för att passa in i en samling. I och med detta får 
föremålet ett tillägg i sin biografi, men det ursprungliga värdet och betydelsen 
finns fortfarande kvar. Om föremålet sedan återförs till dess ursprungliga ägare 
och används i sitt ursprungliga syfte är det, trots allt föremålet varit med om, 

                                                 
45 Se t.ex. Minnhagen-Alvsten, 2002, s. 52 f. 
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samma föremål med samma värde.46 Det innebär att en kopia inte kan ersätta 
det ursprungliga föremålet eftersom föremålet i sig har en inneboende kraft. 

På detta sätt berättar föremål en historia. Det är i insamlingsögonblicket 
som föremålet förändras och byter värde och betydelse. Djävulsbibeln har t.ex. 
gått från att vara helig bok, till krigsbyte och musealt objekt men förlorar i och 
med denna förändring inte sina tidigare värden. Företeelsen i sig gör att boken 
fått flera tillägg i sin biografi och som berättar om en händelse på 1600-talet. 
Föremål är med andra ord inte passiva, utan ett föremåls biografi berättar om 
dess sociala liv. 

5.1.2 Politiskt värde 
Den kanske allra vanligaste anledningen till att många ursprungsbefolkningar 
och etniska minoriteter i allt större omfattning börjar kräva tillbaka föremål 
beror på att det är ett led i att stärka deras identitet och kräva självständighet. 
Inte så långt tillbaka i tiden fråntogs många etniska minoriteter och 
ursprungsbefolkningar inte bara sina rättigheter och landområden utan även för 
dem betydelsefulla kulturföremål. Det skedde under en tid då de av olika 
anledningar inte kunde motstå de vita männens överlägsenhet. Idag, när 
mänskliga rättigheter och demokrati får allt starkare fäste världen över, börjar 
många grupper kräva tillbaka föremål som de anser orätt har tagits ifrån dem. 
Såväl samerna som haislaindianerna har berövats föremål som för dem är 
viktiga och kraftfulla symboler. Att få tillbaka dessa föremål är ett sätt att få 
tillbaka sitt ursprung, sin historia. Ett föremål kan utgöra en länk mellan det 
förflutna och nutiden och på så sätt hjälpa till att återuppliva traditioner som 
idag nästan har dött ut. För haisla gav beslutet om att totempålen skulle 
återlämnas nytt hopp om framtiden eftersom den är ett viktigt medel i kampen 
mot skogsskövlingen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att återförande 
av kulturföremål kan vara viktigt för en grupp som helhet men inte för var och 
en av individerna. Bland haislafolket fanns det enligt dem själva människor 
som inte närmare berördes av beslutet om ett återförande av totempålen.47 För 
samerna handlar återföringsfrågorna inte bara om att få tillbaka de fysiska 
föremålen, utan även om att på egen hand få styra över sitt kulturarv. För 

                                                 
46 Kåks, 2002, s. 110. 
47 Westberg, 2002, s. 138 ff., Gurt, Carl-Johan & Persson Henric, Totempålekravet – del av en större 
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denna sida finns ett flertal tidnings- och tidskriftsartiklar publicerade som handlar om återförandet av 
haislaindianernas totempåle. 
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samerna utgör kulturarvet grunden i ett levande och starkt samhälle. På 1970-
talet började samerna ställa krav på bildandet av egna museer. Idag ses dessa 
museer som länkar mellan historia och nutid och är ett sätt att kräva 
självständighet och självstyre.48 För många individer och grupper handlar det 
helt enkelt om att få återupprättelse. 

Ett känt fall som belyser vilken betydelse ett återförande av kulturföremål 
till dess ursprungsplats kan ha är de isländska dokument som under 
århundraden funnits i Danmark. Dokumenten är några av Islands mest 
värdefulla och betydelsefulla manuskript och innehåller bl.a. gamla 
konungasagor. Enligt islänningen Magnus Magnusson går deras betydelse inte 
att överdriva för det isländska folket. Manuskripten är ursprunget till isländsk 
kultur. När Island under 1800-talet försökte befria sig från det koloniala danska 
trycket sökte de kraft och inspiration i sagorna. Återförandet av dokumenten 
till Island möttes av jubel från alla håll. Island hade fått en egen identitet och 
var inte längre en gammal dansk koloni. Enligt Magnusson handlar återföring 
av kulturföremål till dess ursprungsplats inte om moral eller legalitet, utan om 
anständighet och civiliserat beteende. Han stöder därför till fullo olika länders 
eller gruppers krav på återlämning.49 Kan denna ståndpunkt möjligen 
härstamma från det faktum att han personligen varit med om ett lyckat 
återförande? 

Förutom samernas önskan om att stärka sin identitet har det i Sverige 
förekommit fall där återlämning av föremål debatterats som ett sätt att stärka 
en lokal identitet. Ett fall gäller skelettet efter den så kallade Barumskvinnan. 
Kvarlevorna av kvinnan är de äldsta som har hittats i Sverige och bevaras på 
Statens Historiska Museum i Stockholm. Länsmuseet i Kristianstad har flera 
gånger framfört en önskan om att Barumskvinnan ska förflyttas dit och bevaras 
där, eftersom hon anses ha ett stort symbolvärde och vara viktig när det gäller 
att lyfta fram den skånska historien och identiteten. Samtliga förfrågningar 
avslogs dock.50 När det gäller fall av det här slaget tror jag det kan vara viktigt 
att ta till viss försiktighet. Om frågan drivs för långt och kraven gång på gång 
avslås kan det vara lätt att det hela snart blir en fråga om prestige. Hur stor del 
av kulturarvet ska finnas i Stockholm och vad ska finnas lokalt? Frågan hänger 
samman med äganderättsproblematiken (kap. 5.2). Att Statens Historiska 
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49 Greenfield, 1996, s. 1 ff. 
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Museum vägrar släppa Barumskvinnan ifrån sig är deras sätt att hävda 
äganderätten. 

Åsikten om att kulturföremål kan användas för att stärka en nations 
identitet användes som ett av huvudargumenten av dem som förespråkade ett 
återlämnande i debatten om Djävulsbibeln.51 När frågan aktualiserades 1990 
genomgick Tjeckoslovakien en demokratiseringsprocess. Tanken var att ett 
återförande skulle kunna bidra till att stärka landets självförtroende samt stärka 
banden mellan Sverige och Tjeckoslovakien.52 Debatten om Djävulsbibeln 
visar att frågan om återförande av kulturföremål lätt kan bli en politisk fråga 
där det handlar om att vinna politiska poänger. Önskan om att föra tillbaka 
boken kan från förespråkarnas håll ses som ett sätt att föra länderna närmare 
varandra genom att ge upprättelse åt en gammal orätt. 

Ett mycket talande exempel på hur återlämnande av kulturföremål kan bli 
en rent politisk fråga visar fallet med totempålen. År 1993 var av FN utsett som 
”FN-året för världens ursprungsfolk” med syfte att lyfta fram 
ursprungsbefolkningars rättigheter och stärka internationellt samarbete. Året 
efter, 1994, kom den svenska regeringens beslut om att skicka tillbaka 
totempålen till haislaindianerna. Motiveringen löd som följer: 

Regeringen medger med anledning av det av FN:s generalförsamling proklamerade och 
nyligen avslutade urbefolkningsåret att totempålen som gåva får överlämnas till Kitamaat 
Village Council.53 

Frågan som detta beslut reser är vilken giltighet utslaget egentligen hade? Det 
kan knappast ses som en gest från den svenska regeringen att tillgodose 
haislafolkets egentliga begäran. Att skicka tillbaka pålen som en följd av FN-
året ger snarare en bild av att den svenska regeringen har handlat politiskt 
korrekt vid en tidpunkt som krävde det. Dessutom skickades totempålen 
tillbaka som gåva vilket ytterligare försvagar beslutets giltighet. Att ge pålen 
som gåva kan vara ett sätt att undkomma en besvärlig situation. Samtidigt är 
det ett sätt att bryta mot vad FN-året egentligen stod för, nämligen att lyfta 
fram ursprungsbefolkningars rättigheter. Att lämna pålen som gåva istället för 
att ge tillbaka den som ett led i att respektera haislafolkets rättigheter strider 
mot detta. Genom att låta pålen bli en gåva frånkom Sveriges regering 
farhågorna att beslutet skulle kunna bli prejudicerande. 

                                                 
51 Göransson, 1990, s. 10. 
52 Göransson, 1990, s. 10. 
53 Westberg, 2002, s. 142. 



 

 24

Det finns även exempel på hur tillbakalämnande av krigsbyte kan tjäna 
som en politisk vänskapsgåva. Ett fall gäller ett älghudskyller som finns 
bevarat på Livrustkammaren i Stockholm. Efter slaget vid Lützen den 6 
november 1632 där Gustaf II Adolf stupade plundrades kungens kropp på 
kläder och smycken. Föremålen kom senare att föras till den kejserliga 
konstkammaren i Wien som troféer. År 1920 kom emellertid kungens kyller 
tillbaka till Sverige. Det överlämnades som en gåva från den Österrikiska 
staten som tack för Svenska Röda korsets insatser under första världskriget.54 
Idag har Gustaf II Adolfs rock en central del i Livrustkammarens 
basutställning. Kanske lockar den fler museibesökare där, än vad den skulle ha 
gjort om den funnits kvar i Österrike, eftersom den representerar ett känt skede 
i vår svenska historia. På samma gång kan det vara läge att fundera över om 
det inte finns föremål på våra svenska museer som på motsvarande sätt skulle 
ha en naturligare hemvist i andra länder? 

Exemplen ovan visar hur kulturföremål kan få politisk betydelse och 
utgöra brickor i ett politiskt spel. Att debatter om återlämnande ofta förs på 
politisk nivå, istället för inom museivärlden har vi sett prov på flera gånger. 
Detta strider dock mot ICOM:s etiska regler som föreskriver att diskussioner 
och agerande bör hållas inom museivärlden. Skälet till att denna typ av frågor 
ofta tas upp i politiska sammanhang beror säkerligen på att endast regeringen 
kan besluta om återlämning av statlig egendom. 

5.1.3 Musealt värde 
Många människor anser att saker och ting ofta gör bäst nytta och har störst 
betydelse för dem som känner samhörighet med dem. Det kan därför tyckas att 
återföring av kulturföremål till dess ursprungsplats borde vara en självklarhet i 
många fall. Detta resonemang bortser emellertid helt från det faktum att de 
institutioner som hyser föremålen också har en relation till dem och att 
föremålen även för dessa är av en grundläggande betydelse. För ett museum 
kan ett föremål vara av stor vikt eftersom det utgör en del i en samling. Om 
museet möts av krav på att lämna ifrån sig föremål kan det hävda att det 
kommer att uppstå en lucka i dess samling, varpå en stor mängd forskning och 
information försvinner. Vad museet däremot kanske inte alltid tänker på är att 
samma föremål kan utgöra en lucka i ett annat museums samling eller i ett 
folks historia, vilket är fallet med t.ex. haislaindianernas totempålen och många 
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samiska föremål. Det finns även fall där museers samlingar har skapats genom 
att förstöra andra kulturinstitutioners samlingar.55 Att föremål har en plats i en 
samling innebär att de är vetenskapligt viktiga för museet. Objekten har ett 
forskningsvärde. Detta diskuterar jag vidare i avsnitt 5.4. 

5.1.4 Kulturellt värde 
När det gäller Djävulsbibeln hävdades det från de svenska kulturinstitutionerna 
att boken skulle stanna i Sverige eftersom den hade funnits så länge i landet att 
den blivit en del av det svenska kulturarvet. Boken är dessutom en av KB:s 
främsta symboler och betraktas som ett underverk. Eftersom Bibeln under så 
lång tid varit i Sverige har den bidragit till den kulturella utvecklingen av 
landet. Att lämna tillbaka den skulle därför vara att splittra vårt eget kulturarv.56 
Djävulsbibeln har fått ett kulturellt värde för landet Sverige, men även ett 
symbolvärde för Kungliga Biblioteket. I det här fallet kan man dock vända på 
synsättet och påstå att det land som blivit berövat på Djävulsbibeln gått miste 
om mycket i sin kulturella utveckling. Även om Djävulsbibelns hemvist är 
omtvistad (se kap. 5.3), hör den hemma någonstans. För att använda de 
svenska kulturinstitutionernas egna skäl mot ett återlämnande får man anta att 
man vid bokens ursprungliga hemvist gått miste om ett stort kulturarv eftersom 
boken ges en sådan stor betydelse. 

Frågan är om samma skäl mot återlämning kan anges för de etnografiska 
kulturföremål med utländskt ursprung som idag finns på våra svenska museer. 
Alla dessa saker har naturligtvis bidragit till att skapa och utveckla våra 
svenska kulturinstitutioner men jag personligen identifierar mig inte med dessa 
föremål och tänker inte på dem som en del av mitt kulturarv. Kanske kommer 
detta att förändras i framtiden när världen blir ännu mer integrerad, men hänger 
naturligtvis samman med vad man identifierar sig med. Hur som helst är det 
klart att de länder och folk som ser sina kulturföremål utställda på museer långt 
från dess ursprungliga platser gått miste om en del av sitt kulturarv. 
 Enligt UNESCO-konventionens artikel 4c utgör 

cultural property acquired by archaeological, ethnological or natural science missions, 
with the consent of the competent authorities of the country of origin of such property 
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en del av varje stats kulturarv.57 Om konventionen skulle ha retroaktiv verkan 
vore stora delar av det som vi betraktar som vårt kulturella arv illegalt insamlat 
eftersom mycket kommit till Sverige utan samtycke från andra länders ledning. 
Föremål som idag krävs tillbaka är sällan erkända som svenskt kulturarv av de 
länder som vill ha tillbaka dem. 

5.1.5 Ekonomiskt värde 
Att Djävulsbibeln tillmäts stor betydelse och har ett ansenligt symboliskt värde 
pekar på en faktor som gör kända kulturföremål viktiga för museer och andra 
kulturinstitutioner ur ytterligare en synvinkel. Djävulsbibeln är en välkänd bok 
som fascinerar många. Föremål av detta slag som finns utställda på våra 
museer kan användas för att marknadsföra museerna och locka besökare. Att 
Djävulsbibeln och andra krigsbyten får vara kvar i Sverige är därför mycket 
viktigt för de institutioner som hyser dem eftersom föremålen kan användas 
som ett sätt att locka besökare. Turismen är en av de snabbaste växande 
näringarna idag och genererar stora pengar. Kulturarvet har blivit ett viktigt 
inslag i kampen om turister och tillskrivs stor ekonomisk betydelse. Återigen 
går det att se saken från ett annat perspektiv. De etnografiska kulturföremål 
som finns på våra museer härstammar i flera fall från idag ekonomiskt fattiga 
områden. Om föremålen fördes tillbaka till deras naturliga hemvist skulle de 
kunna ställas ut på museer där och på så sätt bidra till regionens ekonomi. Om 
de samiska föremål som finns på museer i Stockholm fördes tillbaka till 
Norrland skulle de kunna bidra till att utveckla turismen där. Men frågan är 
bara om föremålen verkligen skulle bli lika välbesökta där som om de fanns i 
Stockholm? De som känner störst samhörighet med objekten finns redan i dess 
närhet och för andra minskar tillgängligheten. I vilket fall som helst skulle det 
förmodligen bli ett uppsving för de lokala museerna att bara få ha föremålen 
hos sig. 

I många fall föreligger emellertid hinder för att över huvud taget ställa ut 
föremål från andra kulturer, speciellt när det gäller rituella och religiösa objekt. 
Denna typ av föremål är sällan menade att visas för allmänheten utan är 
förbehållna ett fåtal utvalda. Man kan således fundera över det etiska i att tjäna 
pengar på andra kulturers föremål, speciellt när det gäller föremål som enligt 
dess ursprungliga innehavare inte bör visas upp. 
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Den uppställda hypotesen om att föremål som omdebatteras för ett 
eventuellt återsändande till dess ursprungsplats har ett föränderligt värde 
stämmer. Exemplen ovan visar att ett och samma föremål kan ha olika 
betydelser och värden för en och samma institution men kan även skilja sig åt 
mellan olika institutioner eller grupper. 

5.2 Äganderätt 
En fråga som genast ställer till problem då fall av återlämning av kulturföremål 
aktualiseras är äganderätten. Vem eller vilka äger egentligen krigsbyten tagna 
för flera hundra år sedan? Och hur är det med etnografiska föremål hämtade 
från idag mer eller mindre sönderfallna nationer och som numera finns på 
museer långt från deras naturliga hemvist? I detta avsnitt diskuterar jag först 
äganderättsproblematiken kopplad till krigsbyten och därefter till etnografiska 
föremål. 

5.2.1 Äganderätten till krigsbyten 
Problemet aktualiserades bl.a. i debatten om ett eventuellt återlämnande av 
Djävulsbibeln 1990. Från svenska kulturinstitutioners sida hävdades det 
bestämt att boken tillhör den svenska staten. Den har funnits på KB sedan 1649 
och dess äganderätt reglerades i fredsfördraget efter trettioåriga kriget.58 Detta 
ville man ytterligare legitimera genom att understryka att det under 1600-talet 
var helt legitimt att ta krigsbyten. Djävulsbibeln och andra erövrade föremål 
bör därför heller inte betraktas som stöldgods eftersom de museer och andra 
institutioner som hyser dem antingen fått föremålen som gåvor eller köpt dem. 
Museer och andra kulturinstitutioner har med andra ord förvärvat krigsbyten 
lagligt och vill få bort stämpeln av att inneha stöldgods.59 De ansåg sig inte ha 
gjort något orätt och tyckte således att de hade laglig rätt till bytena. Den 
juridiska aspekten på äganderätten till krigsbyten stöder detta resonemang. 
Lagen säger att Sverige, i detta fall, inte är förpliktigade att återlämna 
krigsbyten. ”Enligt grundläggande juridiska principer ska en handling bedömas 
enligt lagen vid den tidpunkt då handlingen företogs”.60 Som tidigare nämnts 
var det under 1600-talet allmänt accepterat att ta krigsbyten och detta 
legitimerar alltså museernas innehav av föremålen. I mångt och mycket håller 
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jag med kulturinstitutionerna om vad de säger, men till viss del låter det även 
som ett försvar för att legitimera innehavet av objekten och framförallt ett sätt 
att hävda äganderätten. Naturligtvis är de medvetna om att deras äganderätt 
åter kommer att ifrågasättas. Om allt hade gått rätt till för flera hundra år sedan 
skulle de egentligen inte ha föremålen i sina samlingar. Det kan således vara 
viktigt för institutionerna ifråga att sätta upp ett försvar mot de moraliska och 
etiska aspekter som kan framföras mot dem. 

Uppfattningen om krigsbyten som svensk statlig egendom finner man även 
i den utredning som gjordes av Svenska unescorådet 1975 och som ligger till 
grund för svenskt agerande i frågan om återförande av kulturföremål. Däremot 
kan museernas hållning sägas strida mot ICOM:s etiska regler. Dessa säger, 
som tidigare nämnts, att museer ska vara lyhörda inför krav om återföring. 
Denna uppfattning, i alla fall vad gäller krigsbyten verkar inte vara särskilt 
vanlig bland personalen på kulturinstitutioner. Men till museipersonalens och 
andras försvar kan man säga att de faktiskt inte har någonting alls att göra med 
det faktum att Djävulsbibeln finns på KB eller att andra krigsbyten finns på 
andra museer. Föremålen hade redan funnits där i flera hundra år innan de 
började jobba där. 

Bland dem som stödde förslaget om att sända Djävulsbibeln tillbaka till 
Tjeckoslovakien märks främst personer utanför kulturvärlden.61 Intressant är att 
det i deras krav på återlämning inte finns någon diskussion om vem eller vilka 
som har äganderätt till boken. De tycks överhuvudtaget inte fundera över 
saken, utan verkar utgå från att den skulle omhändertas av Tjeckoslovakiens 
president. Skälen till ett tillbakalämnande grundade sig istället på andra 
faktorer. 

En anledning till att synen på återlämnande av krigsbyten skiljer sig inom 
och utom kulturvärlden tror jag beror på att uppfattningen om företeelsen som 
sådan skiljer sig åt mellan grupperna. Utanför kulturinstitutionerna kan 
återföringsproblematiken väcka känslor och människor känner sympati med 
det berövade landet. Säkert handlar det också om en brist på kunskap om 
dåtidens sätt att behandla krigsbyten. Inom museivärlden däremot betraktas det 
hela på ett mer komplext sätt. Det finns en rad faktorer att ta ställning till inför 
ett eventuellt återförande av föremål till dess ursprungsplats. Men jag tror även 
att det finns en rädsla inom museivärlden när de ställs inför krav på återföring, 
en rädsla att förlora sina samlingar. Därför är det säkert lätt att inta 
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försvarsställning. Enligt Per Kåks, f.d. chef för Etnografiska museet i 
Stockholm, hävdar museerna genom denna oro sin äganderätt till föremålen. 
Han funderar vidare över om det i själva verket inte är så att museerna endast 
disponerar föremålen och inte äger dem?62 Om så är fallet borde det inte finnas 
några hinder för återlämnande om alla krav runt omkring uppfylls. 

5.2.2 Äganderätten till etnografiska föremål 
Hur är det då med föremål som kommit till museernas samlingar i modern tid? 
När det gäller haislaindianernas totempåle borde själva äganderättsfrågan 
egentligen inte utgöra något problem. Föremålet togs till Sverige mot haislas 
vilja. Det är att betrakta som stöld och därmed borde Etnografiska museet inte 
ha någon laglig rätt till pålen. Däremot kan man hävda att museet fick 
totempålen som gåva och tog emot den i god tro vilket komplicerar frågan. Nu 
behöver det här emellertid inte bli något problem eftersom det redan är bestämt 
att pålen ska återvända till sin ursprungliga plats. I och med det kommer 
haislafolket att återfå äganderätten. Detta förfarande leder däremot till att man 
kan ställa frågan på sin spets och fundera över om det verkligen är 
äganderätten som är det väsentliga? När det handlar om att återfå föremål från 
våra förfäder gäller det inte att bara koncentrera sig på själva äganderätten till 
det fysiska föremålet. I första hand handlar det om att känna samhörighet till de 
föremål och det kulturarv som våra förfäder skapat. När det gäller totempålen 
är det haislaindianerna som identifierar sig med den och borde därför ha 
företräde till den. Detta kan sedan i förlängningen leda vidare till att få 
äganderätt över föremålet. Kanske är det alltså inte äganderätten i sig som är 
det primära, utan det viktiga är att känna samhörighet och kunna identifiera sig 
med objekt. Kulturarvet hör till oss alla och ägs av alla gemensamt. Däremot är 
det inte säkert att alla identifierar sig med det kulturarv som vi alla gemensamt 
innehar och det är heller inte säkert att alla har möjlighet att förvalta, bevara 
och tillgängliggöra detta kulturella arv. Ett kulturföremåls fysiska placering 
kan således vara av stor vikt och bör kanske i första hand finnas hos dem som 
identifierar sig med det. Men fullt så enkelt är det emellertid inte alltid. För att 
en omplacering av kulturföremål ska bli möjlig måste först en rad faktorer tas i 
beaktande. Dessa diskuterar jag i kommande avsnitt. Med detta resonemang 
vill jag inte frånta någon dess rätt att få tillbaka kulturföremål, utan jag vill 
snarare peka på en inbyggd problematik i frågan om återföring och äganderätt. 
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Frågan om äganderätten får ytterligare en annan aspekt när man funderar 
över äganderätten till de skelett och mänskliga kvarlevor som finns bevarade 
efter samer på ett flertal museer. Hos många samer finns en önskan om att föra 
återstoderna hem för att ge dem en ordentlig och värdig begravning.63 Frågan 
som jag nu ställer mig är om man kan äga sina förfäders kvarlevor? Vid 
närmare eftertanke tror jag inte att det från samernas sida handlar om 
äganderätten till kvarlevorna, utan snarare att de vill ha rätten att ge sina 
förfäder en värdig avslutning. Vad som från museernas sida är viktigt i denna 
diskussion är att förvissa sig om att de som vill ha tillbaka kvarlevorna 
verkligen har rätt till dem, dvs. att det i själva verket är deras förfäder, något 
som säkerligen inte alltid är helt lätt att reda ut. När det gäller museernas 
innehav av mänskliga kvarlevor bör de följa ICOM:s etiska regler och 
behandla dessa med respekt. Om museerna däremot kan sägas ha någon 
äganderätt till skelettmaterial är mer tveksamt. Kanske stämmer Per Kåks 
hypotes om att museerna endast förvaltar föremål in i detta fall? 

Etnografiska museet i Stockholm har vid ett flertal tillfällen sänt tillbaka 
mänskliga kvarlevor till dess ursprungsplats, bland annat ett tatuerat 
maorihuvud till Nya Zeeland. I det här fallet handlade det däremot inte om att 
begrava skallen, utan den fördes till en speciell bevaringsplats på ett museum.64 
Det kan tyckas mig lite konstigt att huvudet fördes från ett museum till ett 
annat eftersom maorierna genom detta fortfarande inte fick ”ensamrätt” till det. 
Att huvudet skulle få en speciell bevaring på ett museum var dock enligt 
maoriernas önskemål. Etnografiska museet har i alla fall handlat helt i enlighet 
med ICOM:s etiska regler. 

Ett annat skäl som kulturinstitutioner använder för att legitimera sitt 
innehav av krigsbyten och stöldgods är att flera konstföremål som tagits från 
t.ex. Afrika givit inspiration till många av Europas stora konstnärer och 
skulptörer. Detta ska även ha bidragit till att skapa respekt och erkännande för 
den afrikanska konsten.65 Så må vara fallet men det innebär samtidigt att 
ursprungslandet förlorat delar av sin konst och sina traditioner. Personligen 
tycker jag det är ett konstigt argument att använda för att hävda sin äganderätt. 
Att hävda äganderätt till ett kulturföremål är ett sätt att tillskriva objektet värde 

                                                 
63 Samefolket, 2001, s. 40. 
64 Lind, Elisabet, 2002, ”Historien om det tatuerade maorihuvudet och ett halvt kranium från Tasmanien”, 
s. 362 ff. 
65 Greenfield, 1996, s. 296. 
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och peka på att föremålet har betydelse. Vilka värden och betydelser föremålet 
i fråga tillskrivs varierar beroende på vem som hävdar äganderätten. 

Till skillnad från när det gäller tillbakalämnandet av krigsbyten verkar det 
från museers sida finnas en mer positiv inställning till att lämna tillbaka 
etnografiska föremål. Kanske beror det på att det inom detta område finns 
direkta rekommendationer och konventioner men även att museerna känner ett 
visst ansvar inför det sätt föremålen hamnat där. 

5.3 Vart och till vem ska föremål lämnas tillbaka? 
Ytterligare en fråga som uppstår vid ett eventuellt återförande av föremål, och 
som hänger nära samman med äganderättsproblematiken, är till vem föremål 
ska återsändas. Många av de krigsbyten som hamnat på svenska museer har 
tagits från stater som inte längre existerar. Djävulsbibeln togs från den tyske 
kejsaren i Prag. Det tyska kejsardömet är dock sedan länge försvunnet och 
därmed finns heller ingen naturlig hemvist för boken. Det kan sägas att Bibeln 
har sin kulturella hemvist i dagens Tjeckien, men betyder det att den ska 
lämnas tillbaka dit? Ytterligare ett problem som rör tillbakalämnandet av 
krigsbyten är att många föremål som kommit till Sverige genom rov redan var 
stöldgods då svenskarna tog dem. Det kan därmed vara svårt att veta var 
föremålen hör hemma. Om Djävulsbibeln skulle lämnas tillbaka blir frågan inte 
bara till vilket land, utan även till vem? Till staden Prag, till landet Tjeckien, 
till den katolska kyrkan, till ättlingar till den dåvarande tyske kejsaren? Listan 
kan göras lång. Denna diskussion kan även överföras till att röra de 
sameföremål som debatteras för ett eventuellt återförande. I fall som rör 
återföring av mänskliga kvarlevor är frågan om vart dessa ska ta vägen 
naturligtvis mycket viktig. Speciellt i fall där man inte är säker på vems 
kvarlevorna är och de krävs tillbaka av flera olika grupper. Om en dispyt 
uppstår om var ett föremål ska placeras kan den motverka själva syftet med 
återlämningen och ge näring åt dem som motsätter sig ett tillbakalämnande. 

Beträffande haislaindianernas totempåle kan man däremot säga att den har 
en naturlig hemvist. Den bortfördes från en plats som idag är bebodd av 
ättlingar till dem som reste pålen och var pålen ska resas borde således inte 
vara en fråga som ger upphov till dispyt. 

Vad denna diskussion egentligen handlar om är var föremål har sitt 
ursprung och vilka svårigheter det kan vara att fastställa. Ska föremål alltid 
lämnas tillbaka till den plats de togs ifrån och vem ska de lämnas tillbaka till? I 
UNESCO-konventionen från 1970 ges ingen definition på vad ett 
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ursprungsland egentligen är. Det är inte alltid säkert att det folk som en gång 
blev av med föremålen bor kvar på samma ställe när de kräver tillbaka dem. 
Ändå kan föremålet ha en speciellt stark koppling till den ursprungliga 
regionen. Konventionen nämner heller inget om vem som ska vara mottagare 
av tillbakalämnade föremål. Kulturföremål kan lämnas tillbaka till olika 
institutioner och grupper. Det kan vara t.ex. etniska grupper, andra museer, 
andra länder och privatpersoner. Vad som är viktigt att tänka på är att alla 
mottagare inte har samma resurser och möjligheter att ta hand om föremål på 
ett tillfredsställande sätt. Det är heller inte säkert att alla har samma 
uppfattning om vad som bör hända med ett föremål när det lämnas tillbaka. 
Vad som krävs för att ett tillbakalämnande ska kunna ske och hur åsikterna om 
hur föremål bör omhändertas kan skilja sig åt diskuterar jag i avsnittet nedan. 

5.4 Krav på mottagaren för återlämning 
Om ett föremål debatteras för ett eventuellt återlämnande finns det flera 
faktorer att ta i beaktande innan ett tillbakalämnande kan bli aktuellt. De 
kanske viktigaste aspekterna är hur föremål kommer att bevaras och förvaras, 
men även att dess säkerhet garanteras. Museiföremål kräver ofta speciell 
förvaring med hänsyn till t.ex. ljus och luftfuktighet, något som gör att alla inte 
har möjlighet att tillgodose dessa krav. Till exempel kan det vara svårt för 
grupper utanför museivärlden att leva upp till bestämmelserna. Ett exempel 
som belyser den nämnda problematiken gäller fallet med totempålen. Ett krav 
för att ett tillbakalämnande skulle bli aktuellt var att pålen skulle bevaras på ett 
musealt tillfredsställande sätt och få en lämplig placering inomhus. Det strider 
direkt mot vad som egentligen är meningen med totempålar, nämligen att de 
ska ruttna ner och återgå till jorden. Kravet medförde att haislaindianerna var 
tvungna att uppföra ett hus där pålen kunde resas. Projektet är dock mycket 
kostsamt och än idag finns pålen kvar i Sverige.66 I det här fallet medförde 
kravet om pålens bevarande inget hinder för ett återsändande utan kan snarare 
sägas ha bromsat ett snabbt tillbakalämnande. Däremot får totempålen ett nytt 
värde och en ny betydelse när den reses inomhus istället för ute i det fria vilket 
egentligen är meningen. Det ursprungliga värdet finns dock inneboende i 
pålen. 

                                                 
66 Westberg, 2002, s. 142. 
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Ett ofta framfört argument som museer använder sig av för att berättiga sitt 
innehav av krigsbyten eller stulna kulturföremål är att föremålen inte skulle 
finnas bevarade idag om de inte hade tagit hand om dem.67 Det stämmer i 
många fall, särskilt beträffande föremål som kommer från krigshärjade 
områden. Men om ursprungslandet nu har fått ordnade förhållanden finns det 
inget som längre hindrar ett tillbakalämnande. I debatten om totempålen 
framfördes från flera håll synpunkten att pålen borde stanna i Sverige på grund 
av bevaringsskäl. En av dem som uttalade denna åsikt var professor emeritus 
Åke Hultkrantz vid institutionen för jämförande religion vid Stockholms 
universitet, som är mycket kunnig om indianer och deras totempålar. Han sa i 
ett utlåtande i Expressen att ”[…] hade inte pålen förts till Sverige 1929 hade 
klimatet i Kanada förstört den”. Vidare framkom en rädsla för att 
tillbakalämnandet skulle bana vägen till Etnografiska museets upplösning.68 
Uttalandet tycks konstigt från en som har stor kunskap om indianer och 
totempålar. Han om någon borde veta hur betydelsefull totempålen är för haisla 
och att det är tradition att låta dem förfalla. Kanske är uttalandet ett uttryck för 
den egoism som har framförts från museihåll, (se vidare nedan) bl.a. från 
Jeanette Greenfield. 

Ibland kan det uppstå en konflikt mellan museer och mottagare av återfört 
föremål angående hur materialet ska bevaras. Ett exempel kan gälla bevaringen 
av mänskliga kvarlevor. De som får tillbaka kvarlevor efter döda förfäder vill 
ofta kunna begrava sina släktingar och betraktar inte längre kvarlevorna som 
museiföremål. Det händer att museer motsätter sig detta med hänvisning till att 
materialet bör bevaras ur forskningssynpunkt. Enligt Per Kåks har alla rätt att 
begrava sina förfäder. När det gäller föremålsfattiga kulturer betyder 
kvarlevorna ofta oändligt mycket mer för ättlingarna än för de museer där 
återstoderna legat bevarade i magasin.69 Att få begrava sina förfäder är en 
mänsklig rättighet men om mänskliga kvarlevors bevarande på museer och 
andra institutioner betraktas ur forskningssynpunkt har institutionerna faktiskt 
bidragit till en hel del kunskap om dessa folk. Museer och andra institutioner 
har genom forskning medverkat till att en mängd fakta som säkerligen skulle 
ha gått förlorad genom historien om föremålen inte hade bevarats kommit 
fram. Jag menar med detta inte att det är rätt att bevara mänskliga kvarlevor 

                                                 
67 Göransson, 1990, s. 10, Greenfield, 1996, s. 9. 
68 Arnstad, Henrik, Låt totempålen vara kvar, artikel i Expressen 5 december, 1991 publicerad 
elektroniskt på http://www.hypatia.se/haisla/911205.htm. 
69 Iregren, Elisabeth, 2002, ”Hur bevara samernas biologiska historia?”, s. 90 f., Kåks, 2003, s. 110. 
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som museiföremål, men det kan i sammanhanget vara viktigt att komma ihåg 
att museer trots allt bidragit med mycket gott i syfte att kartlägga och fördjupa 
förståelsen av ursprungsbefolkningars historia och levnadssätt. Detta trots att 
föremålen ofta samlats in under rasistiska förtecken. Kritik mot museers sätt att 
behandla mänskliga kvarlevor saknas inte. Enligt Östberg har konstnären Pippa 
Skotnes ifrågasatt varför museer använder mänskliga kvarlevor inom forskning 
med utgångspunkt i ett naturvetenskapligt synsätt. Materialet skulle lika gärna 
kunna användas inom forskning om vetenskapshistoria eller rasism. Mänskliga 
kvarlevor är trots allt vittnesmål mot gångna tiders händelser och agerande lika 
mycket som genetiskt studiematerial.70 

Jeanette Greenfield menar även hon att kulturföremål generellt sett är 
viktigast för det folk föremålen är skapade för, det folk som själv skapat 
föremålen eller det folk vars historia och identitet är upphängda på föremålen. 
Detta kan, menar hon i likhet med Per Kåks ovan, inte jämföras med 
föremålens museala betydelse. Hon menar att museerna är egoistiska i sina 
krav på att behålla föremål i sina samlingar, ofta är det inte ett bra argument att 
hålla kvar föremål på grund av forskningsskäl. Många föremål skulle kunna 
lämnas tillbaka eftersom de redan är färdigforskade.71 Om detta stämmer är det 
inte särskilt etiskt av museerna. Man måste dock komma ihåg att det ständigt 
finns ny forskning att göra. Det är alltid möjligt att studera föremål utifrån nya 
vinklar och förutsättningar. Frågan är om så är fallet med föremål som bevaras 
i magasin och sällan används i utställningar? Många föremål skulle kunna 
lämnas tillbaka om alla krav runtomkring uppfylls. Magasinerade föremål tar 
upp plats och dessutom kostar underhållet mycket. Det är dock ingen garanti 
att återlämnade föremål inte kommer att bevaras på samma sätt. Om ett 
museum inte kan tänka sig att för gott återbörda ett föremål till dess 
ursprungliga plats finns alltid möjligheten med deposition och utlån. 
Återförande av kulturföremål till dess ursprungsplats är dock ingen garanti för 
att kunskap tillvaratas. 

Ett av museernas mål är att tillgängliggöra kulturarvet för så många som 
möjligt. I vissa fall kan krav på återlämning av föremål till dess ursprungliga 
plats komma att strida mot detta mål. Om t.ex. de samiska föremål som finns 
på museer i Stockholm lämnas tillbaka till Norrland kommer tillgängligheten 
till föremålen att minska. Stockholm är trots allt en central region och fler 
människor har möjlighet att besöka ett museum där än i Norrland. Problemet 
                                                 
70 Östberg, 2002, s. 382. 
71 Greenfield, 1996, s. 297. 
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hänger samman med den problematik som diskuterats i kapitel 5.1.2 om lokalt 
och regionalt men även med frågan om vad vi identifierar oss med. Möjligen är 
det så att vissa samlingar gör sig bäst på ett särskilt ställe trots att dess 
tillgänglighet minskar. I Norrland finns det flest samer och det torde vara de 
som i första hand identifierar sig med de samiska samlingarna. Men för 
samerna kan det även finnas ett intresse av att deras kulturarv visas utanför det 
samiska centralområdet. Det är ett sätt att sprida kunskap om den samiska 
kulturen. 

Just tillgängligheten används ofta från museihåll som ett argument mot 
tillbakalämnande av kulturföremål till dess ursprungsplats. Museerna menar att 
det i dagens moderna samhälle finns många sätt att få tillgång till samlingar 
och dokument, bl.a. genom Internet, böcker och utställningar. Dessutom är 
föremål ofta väl dokumenterade i referenslitteratur.72 Resonemanget går att 
vända på. Om föremål är tillgängliga på dessa sätt, varför kan de då inte 
lämnas tillbaka? Museerna, som redan har stor kunskap om föremålen, kan ju 
lika gärna studera föremålen på dessa sätt. Mot detta försvarar sig museerna 
med att ett tillbakalämnande skulle skapa stor förvirring och kulturinstitutioner 
skulle rasa samman eftersom föremål är dokumenterade och katalogiserade på 
vissa sätt. Det blir även problem med hänvisningar i referenslitteratur samt att 
museer och andra institutioner lagt ner åratal av arbete på 
dokumentationsprocessen.73 Att det uppstår problem med dokumentation och 
hänvisningar ligger det en hel del i, men att motsätta sig ett återlämnande på 
grund av att det skulle skapa förvirring låter mer svagt. Ett återlämnande skulle 
skapa stor uppmärksamhet i de kretsar som berörs och samtliga berörda skulle 
därmed veta var föremålet hamnar. Kunskap kan dessutom överföras från ett 
ställe till ett annat och nya hänvisningar kan skapas. Troligtvis hänger detta 
samman med den tidigare diskuterade rädslan museer har att förlora sin 
forskningsstatus. 

5.5 Vilken roll spelar själva debatten om ett 
återlämnande? 

Jag tror även att debatten i sig om ett eventuellt återförande av kulturföremål 
till dess ursprungsplats kan vara av betydelse för att belysa problematiken. 
Framför allt sätter diskussionen fokus på ett problem som jag inte tror är 
                                                 
72 Minnhagen-Alvsten, 2002, s. 50. 
73 Holmström, 1990, s. 10, Seidel, 1991, s. 6. 
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särkskilt känt utanför de kretsar som berörs. En debatt i media kan skapa 
intresse och förhoppningsvis även leda till att människor får upp ögonen för 
problemet. I förlängningen kan detta leda till att människor blir mer 
uppmärksamma vid köp av t.ex. antikviteter och ifrågasätter dess ursprung om 
det är oklart. För ursprungsbefolkningar kan debatten bidra till att lyfta fram 
deras krav på ökad självständighet och skapa en medvetenhet hos allmänheten 
om de orättvisor de utsatts för. 

Som tidigare nämnts, tror jag i likhet med Per Kåks att debatten kan vara 
skrämmande för museerna. Problemet uppmärksammas och kan leda till att nya 
krav på återlämning ständigt återkommer. Denna bävan baseras i flera fall på 
rädslan att förlora stora delar av sina samlingar. I debatten om totempålen 
framkom från vissa håll en rädsla för att folk inte längre skulle våga donera 
föremål till museer eftersom de inte kunde garantera att föremålen skulle få 
stanna hos dem.74 Denna rädsla säger faktiskt en hel del om hur många 
museisamlingar är uppbyggda och att det finns en medvetenhet därom. Men 
debatten kan också tjäna som reklam för museer. Det föremål som omtvistas i 
en återföringsdebatt får särskild uppmärksamhet och kan väcka nyfikenhet hos 
många. Finns föremålet ifråga utställt är det möjligt att fler människor besöker 
museet för att få se föremålet och bilda sig en egen uppfattning i debatten. 
Detta innebär i sig att föremålet får en ny betydelse och därtill ett nytt värde, 
nämligen som reklampelare. Användandet av föremålet är emellertid 
detsamma, föremålet får bara ett tillägg i sin biografi. 

Att debatten i sig kan påverka människors inställning och handlingskraft 
framkom tydligt i ett exempel från i somras. I en rad tidningsartiklar 
uppmanade författaren Sven Lindqvist kulturminister Marita Ulvskog att lämna 
tillbaka stulna aboriginskelett som bevaras på Etnografiska museet i Stockholm 
till Australien. Ministerns hållning var från början avvaktande med hänvisning 
till att Sverige inte kan lämna tillbaka föremål ”bara för sakens skull”. Men 
efter fler debattinlägg och påtryckningar från flera håll ändrade kulturministern 
uppfattning och ställde sig positiv till ett tillbakalämnande. En process sattes 
igång för att undersöka möjligheterna att lämna tillbaka kvarlevorna.75 

Till följd av att frågan hamnar i fokus och debatt uppstår kan 
stödföreningar bildas. En stödförening finns t.ex. i fallet med haislaindianernas 
totempåle. Stödföreningen är viktig eftersom den bidrar till att samla in pengar 

                                                 
74 Lagercrantz, 2001, s. 11 f., Holmström, 1990, s. 10. 
75 Lindqvist, 2003, s. 2, Strandberg, 2003 (a), s. 4, Strandberg, 2003 (b), s. 4. 
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så att totempålen så snabbt som möjligt ska kunna skickas tillbaka till 
Kanada.76 

På det hela taget tror jag att frågan om återförande kan föra mycket gott 
med sig, både om ett tillbakalämnande genomförs eller inte. Återförandet av 
haislaindianernas totempåle har givit mycket för båda parter. Etnografiska 
museet uppger att de fått till stånd ett givande samarbete med haislafolket och 
att museets publik fått varit med om att ta del i ett levande utbyte mellan två 
kulturer. Dessutom har en långvarig vänskap byggts upp.77 

                                                 
76 Haisla Totem Pole Repatriation Project, “Support the project”, 
http://www.haislatotem.org/support/index.html. 
77 Lagercrantz, 2001, s. 12. 
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6 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa problematiken kring återförande av 
kulturföremål till dess ursprungsplats. Jag har diskuterat och analyserat 
problem som uppstår då återförande av kulturföremål till dess ursprungliga 
plats blir aktuellt. De exempel jag använt som utgångspunkt i min analys är 
Djävulsbibeln, haislaindianernas totempåle samt samiska föremål. De frågor 
jag analyserat och diskuterat i undersökningens analyskapitel berör problem 
kring föremåls värden och betydelser, äganderättsproblematik, till vem föremål 
ska lämnas tillbaka, vilka krav som ställs för ett återlämnande samt hur själva 
debatten kan påverka ett tillbakalämnande. Uppsatsen är baserad på 
litteraturstudier och en stor del av det material jag använt kommer från 
konferensartiklar där återföringsfrågor diskuteras. Undersökningen fokuserar 
på tillbakalämnande av kulturföremål utifrån ett svenskt perspektiv. För att 
sätta frågan i ett större sammanhang har jag undersökt hur frågan om 
återlämnande av kulturföremål till dess ursprungsplats behandlas av UNESCO 
och ICOM. 

Den uppställda hypotesen om att föremål som omdebatteras för ett 
eventuellt återsändande till dess ursprungsplats har ett föränderligt värde 
stämmer. Föremålet i fråga har ett värde för mottagaren och ett annat värde för 
givaren. Dessa skiftande värden gör föremålen betydelsefulla för båda parter 
utifrån olika aspekter. För de museer eller andra kulturinstitutioner som 
innehar föremålen har objekten museala, ekonomiska och kulturella värden. 
För dem som kräver tillbaka föremål har objekten framför allt ett politiskt 
värde. Föremålen har även ett värde och en betydelse i sig. Om ett föremål blir 
aktuellt för ett återsändande kan äganderätten till det ställa till problem. 
Äganderättsproblematiken hänger även samman med frågan om var ett 
föremåls naturliga hemvist är och till vem föremål ska lämnas tillbaka? 
Krigsbyten som tagits från idag försvunna riken har ingen naturlig hemvist och 
det är därmed mycket svårt att avgöra till vem de ska lämnas tillbaka. 
Etnografiska föremål däremot har ofta en naturlig hemvist och de som hävdar 
äganderätten till dessa föremål är många gånger ättlingar till dem som en gång 
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brukade och innehade föremålen. Men för dem som kräver föremålen åter är 
det kanske egentligen inte äganderätten som är det väsentliga. Det viktiga är att 
känna samhörighet och kunna identifiera sig med de föremål och det kulturarv 
som deras förfäder skapat. 

Innan kulturföremål sänds tillbaka till dess ursprungsplats finns en rad 
faktorer att ta i beaktande beträffande hur föremålen ska användas och bevaras. 
Ibland uppstår det en konflikt mellan museer och mottagare om detta. Det är 
dock viktigt att bägge parter är överens så att konflikten inte motverkar hela 
syftet med tillbakalämningen. Själva debatten som uppstår då ett föremål 
diskuteras för ett eventuellt tillbakasändande är viktig i sig. Den kan bl.a. bidra 
till att människor uppmärksammar den rådande problematiken men debatten 
kan även påverka människor att ändra uppfattning. 
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