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1. Inledning 

1.1 Problemformulering

Samisk repatriering, det vill säga återbördande av samiska kvarlevor och föremål, har länge varit en

infekterad fråga vilken inte tycks ha ett enkelt svar. I Sverige är det många museer som följer 

ICOMs etiska regler, där det uppmanas att museer bör vara beredda på samtal om återföring av 

kulturföremål men också samarbete.1 En annan punkt avser när museer måste plocka bort religiösa 

föremål eller mänskliga kvarlevor, ifall det kommer ett krav från ursprungssamhället. Däremot är 

detta något som museerna själva ska uppföra riktlinjer kring.2

 I Vetandets Värld, P1 torsdagen den 12 februari diskuterades frågan om repatriering i programmet 

Forska eller begrava skallarna3. Detta på grund av att mycket av de samlingar med kvarlevor, som 

finns på olika institutioner i Sverige, var skapade under rasbiologins ideologi. Förutom kvarlevor 

från ursprungsbefolkningar, så som samerna, finns även kvarlevor efter människor som var fattiga, 

brottslingar som blivit avrättade och ”självmördare”. Olof Ljungström, idé och lärdomshistoriker 

vid Karolinska Institutet som undersöker dess samlingar med mänskliga kvarlevor, menar att denna 

fråga är viktig att lösa men att det är ett nytt läge för Karolinska Institutet. Fredrik Svanberg, 

forskningschef vid Statens historiska museer, menade att det var för tidigt att besluta vad som skulle

göras med dessa kvarlevor eftersom det är svårt att avgöra vad det är för kvarlevor. Rose-Marie 

Huuva, som var samisk representant och som är engagerad i repatrieringsfrågan gällande denna typ 

av samlingar, menade att detta än en gång visar på en ovilja och en tendens som vittnar om att dessa

rasbiologiska tankar ännu lever kvar.4

Även inom Sametinget förekommer oenigheter om hur repatrieringsfrågan bör hanteras.5 Det har 

gjorts en hel del satsningar, så som att starta ett etiskt råd 2007 där repatrieringsfrågan av mänskliga

kvarlevor var hög prioriterad.6 År 2000 beslutade Ájtte och Sametinget i Sverige att ett projekt 

angående återförande av samiska föremål och samlingar skulle påbörjas. Syftet var att ta reda på hur

mycket av detta material som finns på museer och institutioner, både i Sverige och Europa.7 

Under våren 2015 pågick en diskussion på Sameradions hemsida under hashtagen #samekranium. 

1 Årre, ICOMs etiska regler för museer Kapitel 6
2 Ibid.  4.4
3 Sveriges radio. P1 Vetandets värld. Forska eller begrava skallarna?
4 Ibid.
5 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi Etiskt råd fanns bara på pappret.
6 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Sametinget gör inget för samiska kvarlevor. 
7 Ajtté, samiskt kulturarv.
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Under rubriken Fokus på samiska kvarlevor syntes det att frågan om repatriering fortfarande är en 

viktig fråga för samerna. Bland annat Rounalakranierna var uppe för debatt.8

Hundratals samiska kranier och skelett finns på muséer och institutioner i Europa. Vad har Sametinget

gjort efter sitt beslut 2007 att kräva tillbaka alla samiska kvarlevor i Sverige för återbegravning? Hur

ställer sig den akademiska världen idag till Sametingets krav? Vad vill regeringen? Vi borrar djupare i

frågan under nästa vecka. Delta även du i diskussionen under #samekranium.9

Repatriering berör inte enbart kvarlevor, utan även föremål och immateriellt material (till exempel 

inspelat material, så som intervjuer). Internationellt har ursprungsbefolkningarna fått större 

inflytande och rättigheter, där rätten över sitt eget kulturarv ingår. Inom den akademiska världen har

repatrieringens varande eller icke varande diskuterats. Museer och andra institutioner arbetar på 

olika sätt med frågan, bland annat genom olika konferenser och seminarier. Nordiska museet har en 

av de största samiska samlingarna10 och på deras hemsida lyfts repatrieringsfrågan fram under 

rubriken Samer. De ställer sig frågan ”Rövat eller räddat?”, där de belyser museernas tidigare 

historia där föremål och mänskliga kvarlevor togs från både västvärldens kolonier men också från 

samerna i Sápmi.11 Personligen kom jag i kontakt med dessa frågor under min praktik på 

Västerbottens museum i Umeå, september till början av november 2014. Västerbottens museum har

aktivt arbetat med denna typ av frågor, bland annat själva varit delaktiga i Sveriges första 

återbegravning av samiska kvarlevor 2002. Repatrieringsfrågan har ansetts vara viktig, vilket har 

resulterat i en repatrieringspolicy som Västerbottens museum införde 2010. Under praktikperioden 

fick jag även känna av debatten kring Kulturhuvudstadsåret 2014, som just hölls i Umeå.12 Det som 

Umeå stad hade valt att lyfta fram under året var det samiska perspektivet13 där temat blev de 

samiska årstiderna. Detta medföljde en rad reaktioner, både positiva och negativa. Vissa har menat 

att den samiska kulturen har blivit utnyttjad för att marknadsföra Umeå medan andra har sett det 

som ett tillfälle att upplysa om den samiska kulturen. Dessa och fler åsikter fick jag höra under 

praktiktiden som sammanföll med slutskedet av Kulturhuvudstadsåret och insåg att det finns 

problem som behöver belysas. Även om detta arbete fokuserar på kulturvård är det något som 

speglar samhället och på så vis kommer att bli viktigt för hur vi ser på vår samtid, men även vad 

som blir kvar till vår framtid.

8 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Osäkert om vad som händer med Rounalakranierna.
9 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Fokus på samiska kvarlevor
10 Harlin, Recalling Ancestral Voices 
11 Nordiska museet. Rövat eller räddat?
12 Umeå2014. European capital of culture
13 Umeå2014. Det samiska perspektivet
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1.2 Teori

Examensarbetet kommer att baseras på en djupintervju som utförs med personal inom Västerbottens

museum samt en representant från den samiska referensgruppen. Den teori som kommer att 

appliceras på undersökningen, för att analysera intervjumaterialet, är genom Laurajane Smiths bok 

Uses of heritage14 som utmanar och ifrågasätte  begreppet kulturarv. Hon framför en teori om att  

kulturarv (eng.”heritage”) är något som egentligen inte finns, som enligt Smith är något ogripbart i 

den bemärkelsen att det är något vi tillskriver exempelvis byggnader eller platser och förser dem 

med inneboende egenskaper. Dessa värden är starkt förknippade med det fysiska genom 

materialistiska värderingar, så som materialets estetik eller ålder. Smith menar att det är processen i 

att något studeras, bevaras, konserveras och skyddas som gör att vi upplever det som ett kulturarv. 

Det boken avhandlar är hur kulturarv konstrueras och reproduceras utifrån ett flertal faktorer, så 

som identitet, sociala och kulturella värden. Kulturarv är en förhandling mellan olika aktörer om 

vad spm ska tolkas och hur det ska presenteras, individuella kontra kollektiva minnen.15

Eftersom den västerländska synen på kulturarv dominerar , vilket hon benämner som ”authorized 

heritage discourse” (i fortsättningen AHD), överskuggas alternativa kulturarvsdiskurser. Hon menar 

att discourse innefattar en social praktik, det vill säga själva processen. Den som har makten att 

styra kulturarvsdiskursen är en profession som påverkar, utpekar och överför upplevelsen av 

kulturarv till kommande generationer. På så vis reproduceras bilden utifrån en hegemonisk 

kulturarvsdiskurs med västerländska värderingar som används och appliceras globalt. På så vis är  

kulturarv inte ett neutralt begrepp och det är just därför det bör benämnas som AHD. Något som är 

viktigt att framhålla är att, trots detta, kulturarvsdiskursen är föränderlig. Kulturarvsdiskursen 

omformas beroende på kontext och tid samtidigt som den utmanas av alternativa diskurser som kan 

påverka hur den bör framställas.16

I kapitel 8 The Issue is Control- Indigenous politics and the discourse of heritage beskriver Smith 

hur ursprungsbefolkningar har reagerat mot AHD, eller hur deras kulturarv har tolkats på ett 

västerländskt sätt och att de kräver rätten att få tolka sitt eget kulturarv. AHD har nämligen tolkat 

ursprungsbefolkningars kulturarv som något förflutet eller förlorat, som ett arkeologiskt material. 

Just frågan om repatriering av kvarlevor menar Smith inte enbart handlar om konflikt mellan två 

kulturella ståndpunkter utan också om att ursprungsbefolkningen behöver argumentera för att ses 

som en legitim tolkningsföreträdare för sitt kulturarv gentemot forskareliten. Det Smith ser som 

14 Smith, Uses of Heritage
15 Ibid.
16 Ibid.
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AHD i debatten är att den som besitter AHD antingen pekar på att det finns universella 

forskarvärden som går före allt, men också att museerna har äganderätten eftersom det vid 

förvärvstillfället finns juridiskt bindande dokument (”finders keepers”).17 Ett exempel på det 

sistnämnda argumentet användes när Etnografiska museet i Stockholm fick ett repatrieringskrav 

från Haislaindianerna som krävde tillbaka sin totempåle, då museet hänvisade till att den hade köpts

och att museet därmed är ägaren.18 

För att kritisera Smiths tes, AHD, är att den polariserar och ställer grupper mot varandra. Detta är 

förvisso en förutsättning för att beskriva kulturarvsdiskursen men det blir ett fokus på 

motsatsförhållande, i fallet med ursprungsbefolkning och majoritet. Smith för en klar och tydlig 

maktanalys inom kulturarvsdiskursen, vilket är avgörande för att kunna föra en sådan tes. AHD blir 

på så vis ett laddat begrepp i sig själv. Det är dominerande eller koloniserande, vilket kan ses som 

en negativ egenskap och på så vis blir AHD något negativt (det vill säga inte neutralt). Detta är dock

något hon bemöter i Conclusion där Smith menar att kulturarvsdiskursen ofta är mer nyanserat än 

AHD, men att det inte finns utrymme för detta i boken.19 Kulturarvsdiskursen är något som blir 

tydligt i de enkätundersökningar som utförs, tesen bekräftar att det finns något problematiskt med 

att det många menar är heritage (läs AHD) styr och överskuggar alternativa vinklingar.

AHD kommer att användas för att tolka Västerbottens museums repatrieringspolicy. Något som är 

viktigt att framhålla är att ett policydokument är format under AHD, eftersom det har sammanställts

av en profession som i sin tur är skolad enligt västerländska traditioner. Detta påverkar, naturligtvis,

kulturarvsdiskursen. Detta är något som kommer att behandlas närmare under diskussionen.  

1.3 Syfte

Frågan om repatriering är en väl utredd fråga om etik, men även folkrätt. Däremot har frågan om 

hur detta bör åtgärdas inom museisammanhang, eller inom kulturvården, inte kommit speciellt 

långt. Etiska riktlinjer finns överlag, men inte enbart för repatriering. Syftet med denna uppsats blir 

således att undersöka hur ett museum arbetar med repatriering av samiska föremål och kvarlevor. 

Detta examensarbete kommer att undersöka Västerbottens museums repatrieringspolicy genom att 

intervjua dem som arbetar med repatrieringsfrågan och museets samiska referensgrupp.

17 Smith, Uses of Heritage s.279-280
18 Läs mer under 3. Tidigare forskning om repatriering.
19 Smith, Uses of Heritage s.299
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1.4 Frågeställning

-Hur ser diskursen ut kring repatrieringspolicyn inom museet?

-Vad ser respondenterna för problem med en repatrieringspolicy och vad finns det för möjligheter?
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2. Metod

Det blir viktigt att förankra frågeställningen i praktiken vilket kräver en kvalitativ intervjumetod 

med dem som arbetar med repatrieringspolicyn som verktyg. Därför kommer som tidigare nämnts 

en djupintervju att genomföras med tre anställda inom Västerbottens museum samt en representant 

från den samiska referensgruppen.20 Urvalet kom att ske med hjälp av anställda på Västerbottens 

museum. De som är involverade i denna fråga och hade möjlighet att medverka deltog i intervjun. 

Intervjun tillsammans med Västerbottens museums repatrieringspolicy kom att utgöra 

undersökningsunderlaget. Eftersom Västerbottens museum är det enda museet i Sverige som arbetar

med ett repatrieringspolicydokument kommer materialet att tolkas utifrån hur respondenterna 

resonerar. För att kunna tolka intervjuerna kommer jag presentera undersökningen på liknande sätt 

som Smith. Smiths undersökning bygger på en enkätundersökning som har utförts på fyra platser, i 

kapitel 421 om ett engelskt country house, kapitel 522 australiensisk fossilplats tillika världsarv, 

kapitel 623 ett arbetsmuseum och kapitel 724 ett engelskt gods. Citat har plockats från enkäterna och 

redovisas tillsammans med Smiths analys om de medverkandes tankar och resonemang kring 

kulturarv. Detta kan i sin tur visa hur AHD har reproducerats, till exempel såg Smith bland annat att 

kulturarv kunde ses som representativitet, en nations historia, äkthet, vackert och identitet. På så vis 

görs en direkt koppling mellan material och tolkning, det är på liknande sätt detta examensarbetes 

intervjumaterial kommer att analyseras.

Intervjun kommer att följa en friare form som kommer att utgå från en del basfrågor men med 

hänsyn till att respondenterna kunde komma med andra tankar än jag hade avsett. På så vis öppnade

intervjutillfället upp för diskussion, något som alltid ingår i beräkningen vid en kvalitativ intervju.25 

Den 23 april 2015 besökte jag Västerbottens museum för att träffa respondenterna. Syftet var att 

lyssna på gruppens resonemang utan att leda frågorna alltför mycket. Intervjun kom att centreras 

kring kontext och trauma samt svårigheter. Andra aspekter så som immateriella värden och  den 

potential som repatriering kan resultera i lyftes också. Till intervjutillfället utformades frågor som 

låg som grund för intervjun och baserades på mina egna reflektioner kring repatriering. Till exempel

ställde jag frågor om hur museet har arbetat med repatriering, men även om museet har haft dialog 

med andra museer angående etiska frågor kring samiska föremål. Till den samiska representanten 

ställdes frågor om hur hen upplevde diskussionen om mänskliga kvarlevor i Sverige samt den egna 

20 En närmare beskrivning av respondenterna presenteras under kapitel 5. Undersökning
21 Smith, Uses of Heritage, kap. 4 s.115-161
22 Ibid. s.162-192
23 Ibid. 195-236
24 Ibid. 237-275
25 Holme, Solvang Forskningsmetodik s. 100-101

6



personliga kopplingen till den samiska identiteten. Ibland var det även viktigt att styra in samtalet 

på ämnet, då den fria formen innebar sidospår. De flesta frågorna besvarades under diskussionens 

gång.

Intervjumaterialet kommer att analyseras, som tidigare nämnts, med hjälp av Laurajanes Smiths 

begrepp AHD. Det är nödvändigt eftersom repatrieringsfrågan även handlar om hur kulturarv har 

konstruerats utifrån en hegemonisk kulturarvsdiskurs, vilken museer är en del av. Undersökningen 

kommer att redovisas med citat och tolkningar som kommer att leda fram till en diskussion, vilken i

sin tur besvarar frågeställningen. På så vis kommer en helhetsanalys att utföras genom att 

strukturera intervjumaterialet utifrån olika teman som faller under intervjuns övergripande tema: 

repatriering.26

2.1 Metodkritik och etik

Eftersom undersökningen bygger på intervjuer är det viktigt att framhålla att det blir utifrån dessa 

premisser som antaganden kommer att göras. Däremot finns det mycket att hämta från denna källa 

som kan ge svar på examensarbetets frågeställning. De som medverkar i undersökningen är 

medvetna om att materialet kommer att analyseras med fokus på repatrieringspolicyn. Eftersom det 

handlar om myndighetspersoner medverkar de som anställda vid museet och har på så vis stor 

kunskap om ämnet. Samtidigt blir detta en mycket kontrollerad intervju, eftersom de på grund av 

sin yrkesroll redan har mött och aktivt varit en del i denna fråga. Den samiska representanten är 

anonym, just eftersom hen medverkar i egenskap av privatperson. Eftersom detta är en svår fråga 

som även blir politisk är det extra viktigt att integriteten skyddas. Den tolkning av intervjumaterialet

som görs kommer att påverkas av den förförståelse som jag har gällande repatrieringsfrågan. Detta 

är oundvikligt eftersom repatriering är ett ämne som kräver förkunskap innan det går att göra denna 

typ av undersökning.

Smith utför en enkätundersökning och får på så vis ett omfattande material. Detta examensarbete 

kommer att bygga på ett intervjumaterial som har insamlats vid ett tillfälle. På så vis skiljer sig 

metoderna åt i fråga om omfång och syfte, detta påverkar såklart även resultaten. I Smiths fall 

försöker hon kartlägga hur AHD påverkar allmänhetens uppfattning av kulturarv. Min undersökning

bygger istället på hur människor som har jobbat med repatrieringspolicyn har upplevt 

problematiken. Det kan anses som en svaghet att undersökningen enbart byggs på ett 

intervjutillfälle, men samtalet som uppstår mellan respondenterna kan trots detta påvisa en diskurs 

26 Holme, Solvang Forskningsmetodik kap.10
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gällande repatrieringspolicyn. De som deltar är insatta i ämnet och på så vis blir det en djupintervju 

som kan ge större förståelse av frågan, vilket inte hade varit möjligt med till exempel en 

enkätundersökning.

2.2 Avgränsning och perspektiv

I och med att syftet är att undersöka hur Västerbottens museum har arbetat med sin 

repatrieringspolicy av samiskt kulturarv, men även få in en alternativ synvinkel från den samiska 

representanten, blir det viktigt att avgränsa detta stora ämne. Mitt perspektiv har varit att en 

repatrieringspolicy kan ses som ett steg i rätt riktning när det kommer till repatrieringsfrågan, men 

att det behöver undersökas. En undersökning kan ge en djupare förståelse för fler aspekter med en 

repatrieringspolicy.

2.2.1 Etnicitet och utförselfrågor

Repatriering i sig är en komplicerad och mångfacetterad fråga och då detta examensarbete är inom 

begränsad tidsram kommer inte alla dessa facetter kunna belysas. Det är viktigt att poängtera att det 

kan finnas andra grupper i Sverige som berörs av repatriering av kvarlevor och föremål, men att 

detta ligger utanför forskningsområdet för detta examensarbete. En fråga som uppkommer i och 

med ämnet repatriering är utförselfrågan angående kulturföremål. Här breddas repatrieringsfrågan 

till att handla om nationalstater som repatrierar eller kräver repatriering, det handlar oftast om 

krigsbyten.27 Utförselfrågor berör även ursprungsbefolkningar utanför Sverige. Dessa 

frågeställningar ligger utanför examensarbetets syfte.

Etnicitet är något som är viktigt att beröra i och med ämnet repatriering. Det är viktigt att påpeka att

etnicitet är ett omfattande begrepp, som inte har med nationalitet eller religiös tillhörighet att göra. 

Det handlar om identitetsupplevelse och att känna tillhörighet till en folkgrupp. Minoriteter och 

ursprungsbefolkningar är enligt FN grupper som med historisk kontinuitet är kopplade till vissa 

områden.28 Det är även viktigt att påpeka att samhället är präglat av vissa maktförhållanden, som 

ibland har byggt på en etnisk maktordning där skillnader har gjorts mellan vissa folkgrupper. De 

konflikter som har med samiska kvarlevor att göra är att de har samlats in en gång i tiden på grund 

av att de är samiska. Som i fallet med Rounalakranierna där nya analyser gjorts och där slutsatsen 

har blivit att dessa kvarlevor är samiska, då ”de flesta individer tillhör en homogen grupp som har 

ätit en blandad kost där den huvudsakliga födan varit atlantfisk medan renen inte varit lika viktig.”29

27 Bring, Parthenonsyndromet
28 Läs mer under 4.1 Internationellt
29 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Forskare slår fast: Rounalakranierna är samiska 
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När det kommer till etnicitet kan kopplingen mellan identitet och vetenskap bli en snårig fråga. De 

kan användas som ett politiskt slagträ inom gruppen (som kommer att beröras i slutdiskussionen) 

eller utom gruppen. Inom samernas olika organisationer får vissa fler rättigheter än andra (till 

exempel de som arbetar inom rennäringen) och därmed större möjligheter att påverka omvärldens 

syn på den egna kulturen. Samtidigt har institutioner makten över ett material som har insamlats i 

ett syfte av att utpeka och särskilja etnicitet som nu används i andra syften och därmed avgör vad 

som tolkas.  Det finns skilda åsikter om vad som bör göras i fallet med Rounalakranierna, som på 

sikt kan leda till ett steg mot ett större inflytande från samiskt håll. I detta fall handlar denna 

repatrieringspolicy om det samiska kulturarvet, vem är same och vem är inte det? Vem är det som 

har tolkningsföreträde? Vilka ur den samiska folkgruppen får något att säga till om och kan kräva 

inflytande? I samebyarna finns representanter som får stort inflytande, men vem är det som 

representerar? Sameradion och SVT Sápmi publicerade 5 juni 2015 en artikel som visade att i 51 av

landets 52 samebyar var det endast tre samebyar med en kvinnlig ordförande. Sjutton av dessa hade 

inte någon kvinna alls i sina styrelser och sammanlagt är det endast 16 procent kvinnor allt som allt 

i landets samebystyrelser.30 

Vilken grupp är det som kan kräva repatriering?  I Tiffany Jenkins bok Contesting Human Remains 

in Museum Colletctions beskrivs vad som sker när en ny grupp kräver inflytande i frågor om 

repatriering. I kapitel 4 The Rise and Impact of Pagan Claim-Makers beskriver Jenkins en 

nypaganistisk grupp i Storbritannien som har krävt inflytande. I ett försök att få tillträde i 

repatrieringsfrågor har gruppen Honouring the Ancient Dead (HAD) skapats för att kräva rätten 

över de kvarlevor de anser är en del av deras historia. Denna grupp menar att de inte blir sedda på 

samma sätt som ursprungsbefolkningar som har fått mänskliga kvarlevor repatrierade.31 Bör denna 

grupp få inflytande, eftersom de identifierar sig som en grupp människor med liknande 

utgångspunkt? Eller har de inte samma rätt på grund av att de varken har historisk kontinuitet till en 

plats eller har utsatts för ett historiskt trauma? Det är alltid problematiskt när ett ”vi-och-dom-

förhållande” utmålas, eftersom detta i längden snarare kan skapa fler skiljelinjer och murar 

människor emellan. Ibland kan det finnas skäl för denna särskiljning för att påvisa underliggande 

maktstrukturer , vilket har lämnat spår som påverkar dagens samhälle. Dessa är uppbyggda under 

lång tid och bör därför ses som relevant för dagens frågor om rasism och mångkultur.

Vilka är det som anses tillhöra en profession? Hur bör de som arbetar identifiera sig? Har deras 

30 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Endast tre kvinnliga samebyordföranden i landet 
31 Jenkins, Contesting human remains in museum collections
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etniska tillhörighet betydelse för hur de sköter sitt arbete. Hur går det att ställa sig objektiv och 

verka för en allmänhet om ens tillhörighet finns i en minoritetsgrupp? Museerna strävar efter att gå 

från sin auktoritetspräglade yrkesroll till att involvera fler synpunkter. Även personliga erfarenheter 

påverkar yrkesrollen, oavsett etnisk tillhörighet. Det är många frågor som inte kommer att kunna 

besvaras i detta arbete, men det är viktigt att bära med sig dessa funderingar för att förstå 

bakomliggande faktorer som påverkar detta arbetes perspektiv.
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3. Tidigare forskning om repatriering

När det kommer till repatrieringsfrågan finns det en del forskning inom olika områden. Repatriering

är mångfacetterat och innefattar folkrätt, etik och identitet. Detta är något som berör museer, 

forskare och ursprungsbefolkningar. I boken Making Representations beskrivs det ökade samarbetet

mellan  museer och ursprungsbefolkningar, men även förändringen av museernas roll och uppdrag i 

en post-kolonialistisk värld. Författarna i boken tar upp olika utställningar som har väckt starka 

känslor från ursprungsbefolkningar och etniska minoriteter, då det har blivit tydligt att det finns en 

problematisk maktbalans där deras kultur tolkas ur ett västerländskt synsätt. I del tre skrivs tre 

avsnitt om mänskliga kvarlevor och kulturegendomsrätt men även om repatrieringsdebatten.32 

Utimut: past heritage - future partnerships är en samling texter som diskuterar om hur repatriering 

kan skapa nya möjligheter mellan museer och ursprungsbefolkningar. De beskriver museernas 

historia med det koloniala arvet som har bidragit till konflikter, men även bakomliggande politiska 

krafter som komplicerar, gruppidentitet som skapas ur historiskt trauma samt universalism eller 

nationalism i förhållande till kulturarv.33 Global Ancestors är en samling essäer som beskriver olika 

fall angående ursprungsbefolkningars presentation på museer samt det ökade kraven på repatriering 

av föremål och mänskliga kvarlevor. Syftet med boken är att belysa och diskutera hur museer kan 

anpassa sitt arbetssätt och sina samlingar för att vara lyhörda inför alternativa synsätt.34

Det finns andra problem när det kommer till repatriering som Ove Brings senaste bok från 2015 tar 

upp, Parthenonsyndromet.35Det handlar om vem det är som har äganderätt till alla världens 

kulturskatter, om det beror på ursprung eller hur länge det har befunnits inom en nation. 

Typexemplet är Parthenonfrisen, som kommer från Akropolis i Grekland som idag finns på British 

museum i London. Denna konflikt har fått ge namn åt boken. I ett av bokens kapitel tar Bring upp 

Urbefolkning mot Majoritetssamhället utifrån ett folkrättsperspektiv. Här beskrivs de lagar och den 

utveckling som har skett till förmån och stöd för urfolks rättigheter till sitt eget kulturarv, däribland 

rätt till sin kulturegendom. Han tar upp de FN:s konventioner36, som är juridiskt bindande, vilka 

avser mänskliga rättigheter samt även hur de stärker rätten att bevara ”en särpräglad etniskt kultur”, 

vilket han menar även legitimerar urfolks rättighet att kunna repatriera sina kulturföremål som har 

gått förlorade. Han tar även upp ILOs konvention 169 Ursprungsfolk och stamfolk37 som antogs 

1989 för att minska riskerna för diskriminering av ursprungsbefolkningar i arbetssektorn. 

32 Simpson, Making representantions
33 Grønnow, Utimut: past heritage - future partnerships
34 Redfern, Global Ancestors
35 Bring, Parthenonsyndromet
36 (ESK) 1966
37 ILO nr 169
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Konventionen är ett starkt verktyg som används i kultur- och marktvister men även mot 

gruvbrytning. I och med denna tydliga linje är det få länder som har skrivit under konvention då den

anses som svår att genomföra. Länder som inte har skrivit under konventionen är bland annat 

Sverige och Finland medan Norge och Danmark har anslutit sig. På samma  sätt har FN-

deklarationen 2007 fungerat för att lösa konflikter angående egendom men även stärker gruppens 

rättigheter, vilket är ovanligt när det kommer till mänskliga rättigheter då det snarare handlar om 

individens rätt. Bring beskriver även rättsfall där frågan om äganderätt har varit uppe för diskussion,

bland annat Haislaindianernas totempåle som hade stått på Etnografiska i Stockholm sedan 1929 

men som 2006 repatrierades efter en del tvister. Ove Bring menar att tvisterna gällande artefakter 

ofta är mer infekterade än när det kommer till kvarlevor, där en etisk överenskommelse har växt 

fram, på grund av den frågan väcker starkare känslor. Han beskriver fall där kvarlevor har 

repatrierats, främst fall där kvarlevorna är från Oceanien38 och nämner endast i förbigående två 

samiska återbegravningar.39  

När det kommer till mänskliga kvarlevor i museisamlingar och etiska dilemman har Tiffany Jenkins

i sin bok Contesting Human Remains in Museum Collections, utifrån ett brittiskt perspektiv, 

beskrivit problematiken. Hon beskriver forskarnas invändningar och argument mot repatriering, 

förändring av museers ställning som auktoritet samt en djupare förklaring och bakgrund till varför 

mänskliga kvarlevor är problematiska.40 Malin Mastertons avhandling Duties to past persons 

belyser det etiska dilemman som har uppkommit vid vetenskapliga undersökningar av mänskligt 

material, rättigheter för de döda och deras identitet.41

38 Bring, Parthenonsyndromet  s.201-227
39 Läs mer under 4.2 Samerna
40 Jenkins, Contesting Human Remains in Museum Collections
41 Masterton, Duties to past persons
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4. Bakgrund

4.1 Internationellt

Europas länder har ett förflutet med en stor andel kolonialmakter. Detta har även speglats i 

kolonialmakternas museer där de olika nationerna ville visa på det egna landets maktposition i 

världen. Därför kom även kolonialländernas föremål, men även människor, att visas upp.42 Under 

1950- och 60-talen kom en våg av aktivism rörande medborgerliga rättigheter som ett resultat av att 

andra världskriget tog slut, FN:s bildande och ett krav från de koloniserade länderna som kom att 

kräva självstyre. Det var även då som grupper, utifrån etnicitet, kön eller sexualitet höjde sina röster

mot etablissemanget.43 I och med att FN bildades gjordes en allmän förklaring angående mänskliga 

rättigheter under 1940-talet som ett resultat av krigsförbrytelserna och Förintelsen under andra 

världskriget, vilket kom att leda till Haagkonventionen.44 FN kom även att arbeta med frågor 

gällande minoritetsgrupper, vilket de gör än idag.

 

Vem som tillhör en ursprungsbefolkning, ”indigenous” på engelska, kan vara svårdefinierat och 

laddat på grund av den historiska kontext som omger detta begrepp, eftersom det även associerar till

tidigare negativa och nedsättande benämningar, till exempel ”inföding”. FN:s forum Indigenous 

Issues45 är ett rådgivande organ till ECOSOC (Ekonomiska och sociala rådet) som rör 

ursprungsbefolkningsfrågor. I ett försök att förtydliga ursprungsbefolkningsbegreppet beskrivs detta

i faktabladet Who are indgenous peoples? som är utgivet inom detta forum. Några folkgrupper som 

särskilt lyfts fram är till exempel Amerikas ursprungsbefolkningar, inuiter och aleuter vid 

polarcirkeln, samerna i norra Europa, aboriginerna och Torressundöborna i Australien samt 

maorierna på Nya Zeeland. Förutom att ursprungsbefolkningen särskiljer sig från det dominanta 

samhället spelar identitet, historisk kontinuitet innan kolonisering eller nybyggarsamhällenas 

bosättning på en plats, utpräglat språk och kultur samt trosföreställning in i begreppets betydelse. 

Just identitetsbegrepp, anknytningen till naturen och förfäder hör även ihop med dessa kriterier.46

NAGPRA (Native American Graves Protection and Repatriation Act )47 är en lag som försäkrar att 

USAs ursprungsbefolkning, indianerna, och deras förfäders gravar och kulturföremål skyddas och 

blir repatrierade. Förutom att indianerna har rätt till sina egna kvarlevor, begravningsföremål, heliga

42 Simpson, Making Representations, s.1-2
43 Ibid. s.7
44 ICOMOS international council on monuments and sites. The Hauge Convention.
45 United Nations. Permanent Forum on Indigenous Issues.
46 Who are indgenous peoples? Factsheet 
47 National Park Service U.S. Department of the Interior. National NAGPRA
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föremål samt kulturarvsföremål respekteras de och erkänns för den kunskap de själva besitter 

angående sin kultur. Indianerna har utsatts för otaliga övergrepp och både förlorat mark och 

kulturföremål. På grund av de historiska omständigheterna, samt en rad utlösande faktorer, kom 

NAGPRA att införas 16 november 1990.48 Tjugo år efter sin tillkomst har NAGPRA dragits med 

med en del svårigheter. Från att först handla om praktiska saker så som tidspress, ekonomisk 

ansträngning samt svårigheter med kategorisering finns fortfarande frågor som ännu inte fått svar. 

Något som författarna Sangita Chari och Jamie M. N. Lavallee menar i Accomplishing NAGPRA är 

att museer tycks ställa sig frågorna: går vetenskapliga upptäckter förlorade utan det material som 

återbegravs och har museerna misslyckats med sitt uppdrag att verka för allmänheten?49 Andra 

problem som har märkts av är att lagen har upplevts som omständlig, då tolkning utgör en stor del 

av det juridiska arbetet vid en repatrieringsförfrågan. Hur avgörs om något är ett heligt objekt?50 Ett 

annat problem som uppstår är när det kommer till äldre kvarlevor , eftersom en repatriering enbart 

kan ske om det finns kopplingar till indianskt ursprung. Så var fallet 1998 med Kennewickskelettet, 

då ett 9000 år gammalt skelett kom att bli föremål för en tvist emellan ursprungsbefolkning och 

forskare. Arkeologen som hade undersökt skelettet hittade ”kaukasiska” drag i analysen. 

Umatillastammen krävde återbegravning via NAGPRA, vilka många forskare motsatte sig på grund

resultaten av analysen. Stammen sa att DNA inte var något de brydde sig om, de hade funnits på 

platsen sedan Skaparen gett dem liv och existens. Just dessa typer av konflikter gör det svårt att veta

hur NAGPRA bör tillämpas.51

Under mitten av 1900-talet hade rättigheter för minoritetsgrupper blivit en växande rörelse över 

hela världen. Även ett sådant uppvaknande skedde i Australien för dess ursprungsbefolkning, 

aboriginerna.52 Samtidigt pågick en annan rörelse och ett intresse för det egna kulturarvet och 

miljön, på samma sätt som i Sverige i och med små gräsrotsrörelser, under åren 1960-1980.

Australien kom att starta sitt ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 1974. En 

diskussion som fördes inom rådet var om Venedigchartern var kompatibel  med Australiens 

förutsättningar. Till slut kom ett beslut i februari 1979 om att skriva en ny charter. Samma år i 

augusti, under ett möte i Burra bearbetades en charter som kom att omvärdera synen på kulturarv.53 

Den omarbetade versionen från 1999 är den som idag används och har hyllats för att involvera de 

som berörs, till exempel ursprungsbefolkningar. Den har även bidragit begreppet cultural 

48 Chari  Accomplishing NAGPRA s.19-28

49 Ibid., s.12
50 Bring, Parthenonsyndromet s.205
51 The Dead and Their Possessions, s.96-97
52 Simpson, Making Representantions s. 237
53  Walker, The Development of the Australia ICOMOS Burra Charter, s.9-10
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significance har börjat användas. Vad som är av cultural significance definieras hur en plats 

värderas eller används, vilket betyder vad platsen har för kulturell betydelse för de som brukar 

den.54 2001 kom ett förtydligande från Australiens ICOMOS där Aborginerna och Torresundöborna 

erkänns som Australiens ursprungsbefolkning. I dokumentet klargörs ursprungsbefolkningens 

avgörande inflytande och viktiga medverkan för att kunna redogöra för sitt kulturarv utifrån dess 

betydelse55  Burrachartern har inspirerat fler länder att arbeta på liknande sätt.56

4.2 Samerna

1977 blev samerna erkända av regeringen som Sveriges ursprungsbefolkning, vilket innebar en 

kulturell särställning och därmed även folkrättsliga rättigheter.57 Tiden innan hade bestått av en 

etnopolitisk mobilisering där samerna krävde inflytande med rätt till sitt språk och sin kultur. Trots 

detta är marktvisten och jakt- och fiskefrågan fortfarande en infekterad konflikt. Sverige har inte 

ratificerat ILOs konvention 169 om ursprungsbefolkningars rättigheter, vilket vissa menar kan 

tolkas som att regeringen diskriminerar samerna.58 Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum59 

öppnade 198960 och är huvudmuseum för samerna, även om Nordiska museet ansvarar för 

utförselfrågor gällande samiska föremål,61 har den största samlingen med samiska föremål. 1993 

bildades Sametinget, vilket är en statlig myndighet vilken verkar för att förbättra samernas 

möjlighet att bevara och utveckla sin kultur. Parlamentet är folkvalt och organisationen fungerar 

ungefär som kommunerna.62  

Statens institut för rasbiologi öppnade 1922 i Uppsala och institutets förste föreståndare var Herman

Lundborg.63 Rasbiologins ideologi kom att kategorisera och dela in människor efter ”ras”. I Sverige 

kom detta tankesätt att färga samhällsklimatet i övrigt, ”en lapp skall vara en lapp”-politiken, vilken

kopplade den samiska identiteten  med den nomadiska livsstilen och renhållningen. I och med detta 

avvikande levnadssätt från resterande samhälle kom samerna att assimileras och diskrimineras.64 

Ernst Manker var etnolog och kom under början av 1900-talet att bli tongivande för hur det samiska

kulturarvet kom att presenteras. 1939 blev han intendent på Nordiska museet och byggde upp dess 

54 Smith, Uses of Heritage s.103
55 Australia ICOMOS-Statement on Indigenous Cultural Heritage. 2001

56 Legnér, Mattias. Handledarmöte den 15 maj 2015, 13:03:52
57 prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43 
58 Diskrimineringsombudsmannen. Regeringen kränker samers mänskliga rättigheter.
59 Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum. Om Ájtte
60 Jokkmokk. Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum.
61 SOU 1988:1188, 31§
62 Sametinget. Folkvalt organ och myndighet 
63 Uppsala universitet. Rasbiologiska institutets arkiv.
64 Silvén, Konstruktionen av ett samiskt kulturarv

15



samiska samlingar, även om Arthur Hazelius hade avsatt en plats för samerna i den svenska 

historien. Manker satte även upp den kulturhistoriska utställningen Lapparna 1947 som kom att stå 

i trettio år. Under Mankers verksamma tid var rasbiologin en vedertagen vetenskap.65

Mycket av det material som finns i de svenska samlingarna, både på museer och andra institutioner, 

finns just på grund av rasbiologins genomslag och acceptans som en vetenskap.66 Under årens lopp 

har olika etiska riktlinjer utformats, för att bland annat kunna bemöta de frågor om ”känsligt 

material” som mänskliga kvarlevor utgör. I Sverige följer många institutioner som bedriver 

forskning  etiska riktlinjer angående mänskliga kvarlevor.67 Museer följer ICOM:s etiska regler, ett 

dokument med etiska föreskrifter för museer och anställda vid museer. Den internationella 

museiföreningen ICOM, International Council of Museum, antog 1986 ICOM Code of Professional

Ethics, vilken modifierades 2001. Den svenska versionen utkom 2004. I punkt 4.3 finns beskrivet 

hur mänskligt materialet bör behandlas på museer.68

4.3 Att visa känsligt material

Mänskliga kvarlevor och material av religiös betydelse måste visas på ett sådant sätt att det överensstämmer

med professionella  normer,  och i  medvetande om de intressen och trosuppfattningar som finns bland de

samhällsmedlemmar,  etniska  eller  religiösa  grupper  som  föremålen  kommer  från,  i  den  mån  dessa

uppfattningar är kända. De måste presenteras med stor takt och respekt för de känslor av mänsklig värdighet

som alla folkslag delar.69

Detta innebär att mänskliga kvarlevor och religiösa föremål, i den mån de visas, måste presenteras 

med respekt och värdighet. Det står att det är utifrån professionella normer men även etniska eller 

religiösa gruppers (kända) uppfattningar.

Allt eftersom har efterfrågan om repatriering ökat i Sverige. Den första samiska repatrieringen 

utfördes 1997 i Norge. Det var kranierna efter Mons Sombys och Aslak Haetta som år 1854 blev 

avrättade för sin medverkan i Kautokeinoupproret. Efter halshuggningen fördes skallarna till det 

anatomiska institutet i Oslo. Ättlingarna till Sombys och Haetta kom med hjälp av norska 

Sametinget att lyckas genomdriva en repatriering så att kranierna kunde återbegravas med resten av 

kvarlevorna70. Den andra repatrieringen i Norden kom att utföras i Sverige 2002 vid Atoklimpen i 

65 Silvén, Konstruktionen av ett samiskt kulturarv
66 Sveriges radio. P1 Vetandets värld. Forska eller begrava skallarna?
67 CODEX – regler och riktlinjer för forskning 
68 Årre, ICOMs etiska regler för museer
69 Ibid kapitel 4.3
70 Sametinget. Samiska mänskliga kvarlevor måste återbördas
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Tärnaby, Västerbotten. Det var efter en arkeologisk undersökning som Ernst Manker på 1950-talet 

tog med sig kvarlevorna av Soejvengeelle (”Skuggmannen” på sydsamiska) ner till Stockholm för 

vidare undersökning, men med ett löfte om återbegravning efter analys. Efter Mankers död glömdes

detta löfte bort, drygt 50 år senare kunde löftet styrkas med hjälp av ett brev som fanns i Nordiska 

museets arkiv.  I oktober 2002 återbegravdes Soejvengeelle under en ceremoni, tillbaka i sin grav 

vid Atoklimpen.71 Den andra repatrieringen och återbegravningen i Sverige utfördes i Gransjön, av 

Jämtlands länsmuseum Jamtli.72

Vissa menar att det finns risker med repatriering och återbegravning av kvarlevor, eftersom det 

handlar om tolkningar och identitetsuppfattning.73 Vad går att utläsa med hjälp av benmaterialet, går

det att hitta ”bevis”? I samernas fall går det att hitta förändringar i kost som visar att  samerna inte 

alltid har varit renskötare, vilket å sin sida återupprättar de 80 % samer som inte är renskötare. Det 

kan visa på en mångfacetterad historia.74 De samlingar som finns kan berätta mycket som skulle 

kunna gagna samerna.75 

71 Jans Heinerud, intervju
72 Sveriges radio. Sameradion & SVT Sápmi. Återbegravningen i Gransjön 2011
73 Weiss, Reburying the past : the effects of repatriation and reburial on scientific inquiry
74 Samisk representant och Jans i intervju
75 Hallgren, Mänskliga kvarlevor: ett problematiskt kulturarv
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5. Undersökning

5.1 Västerbottens museum

Västerbottens museum är ett länsmuseum som ligger i Umeå och är ett kulturhistoriskt museum 

som går efter principerna samla, vårda och visa. Museets ansvarsområde omfattar hela 

Västerbotten, ett till ytan stort län, där 11 av 15 kommuner ingår i ett samarbete som heter Alla 

tiders Västerbotten. Detta projekt har biblioteken i kommunerna som mötesplatser, för att på så vis 

kunna bidra med olika aktiviteter men även inventeringar samt utredningar. Det samiska kulturarvet 

är en del av Västerbottens kulturhistoriska uppdrag och varje år har museet en samisk vecka, som 

våren  2015 hade temat Silver. I och med detta arrangeras både seminarier och föreläsningar 

angående samiska frågor.76 77 

5.2 Repatrieringspolicy

Västerbottens museum utarbetade 2010 en repatrieringspolicy gällande samiskt kulturarv. Den avser

samiska kvarlevor, föremål samt immateriellt kulturarv. I Bakgrund beskrivs hur insamlingen av 

samiska kvarlevor och kranier, under den tid då skallmätningar var vanliga, uppkom samt 

bakomliggande faktorer. Bakgrunden till de repatrieringar som har utförts redogörs, även  

efterfrågan från samiskt håll. Problematiken och de etiska svårigheter som uppkommer med 

repatriering berörs, då det handlar om identitet samtidigt som behovet av att forska finns. Dock 

framhåller Västerbottens museum att det just därför är viktigt att skapa ett instrument, ett 

policydokument, för att kunna möta krav om repatriering.78

Syftet med policyn är ”att utifrån ett museiperspektiv hitta ett moraliskt och etiskt hållbart 

förhållningssätt till kulturhistoriska dokumentinsatser som rör de samiska kulturarven, som till 

exempel arkeologiska, etnologiska och byggnadshistoriska undersökningar.” samt att följa museets 

kulturhistoriska uppdrag: att samla, vårda, visa och forska. Utöver detta dokument hänvisar 

Västerbottens museum till sina policydokument gällande insamling och förvärv samt ICOM:s etiska

riktlinjer. Repatrieringspolicyn har två huvudinriktningar, där a. Policyn ska innehålla föreskrifter 

för kulturhistoriska dokumentations- och insamlingsarbeten. b. Ska omfatta ett regelverk gällande 

för hur samiska föremål, det immateriella kulturarvet och mänskliga kvarlevor bör behandlas i 

samlingarna.79

76 Såhkie Umeå sameförening. Ubmejen biejvieh 2015-Samiska veckan i Umeå. 
77 Museimagasinet 2015, 1, Västerbottens museum
78 Västerbottens museum AB Repatrieringspolicy gällande samiskt kulturarv   s.2-3

79 Ibid s.3

18



Vid insamlande av material anbefaller museet att det bör ske med klarhet kring förvärvade föremål 

samt insamlat immateriellt kulturarv. Det vill säga att proveniens, ägare och att informationen 

kommer från säkra källor är fastställt, eftersom det handlar om att täcka in hela historien. När ett 

föremål eller material är säkrat ska vården av detta ske med respekt och professionalitet. Mänskliga 

kvarlevor eller föremål ska inte visas upp om tidigare ägare (exempelvis sameförening eller 

sameby) motsätter sig detta. Detta gäller även om det inte finns någon proveniens. När det kommer 

till forskning och provtagning av material, som exempelvis mänskliga kvarlevor, föremål eller 

immateriellt kulturarv, ska detta ske med respekt och i samverkan med samiska organisationer. 

Samverkan med samebyar eller sameföreningar gäller alla typer av undersökningar som avser 

samiskt kulturarv, till exempel vid arkeologiska undersökningar (där även samråd med 

Länsstyrelsen måste ske).80'

5.3 Bakgrund till den samiska referensgruppen samt kort presentation av 

respondenterna

Museet har sedan 1990-talet arbetat med en samisk referensgrupp som verkar för att understödja 

den samiska kulturen. Det var en statlig satsning, som riktades till en del museer och institutioner. 

Västerbottens museum var ett av dessa museer.  Det var detta som möjliggjorde att en samisk 

referensgrupp kunde starta, tanken var att detta skulle vara en kulturell organisation. Det statliga 

bidraget kom att användas till resebidrag för representanterna för att åka till Umeå, men numera 

träffar museet representanterna ute i länet.81 Förutom sameföreningar och samebyar är Länsstyrelsen

involverad, även DAUM medverkade när det fanns.82 När den samiska referensgruppen samlas på 

årsmötena brukar det bli en blandad grupp på 15-20 personer och  det brukar ske på olika platser i 

länet. År 2015 var den samiska veckan i Umeå. Ibland har museet bjudits in av de olika samebyarna

som då organiserat en träff. Museet brukar skicka ut kallelser till alla samebyar, men ibland kan det 

falla mellan stolarna, därför är inte alla samebyar representerade. Museet hoppas kunna nå ut till 

fler samebyar, vilket har varit svårt.83  När Västerbottens museum kallar till stormöte och informerar

(till exempel återkopplar om sådant som museet arbetar med och har samisk koppling), ber de också

om synpunkter från den samiska sidan. Eftersom alla har olika åsikter kan det under detta möte 

komma fram en rad olika ståndpunkter.84

80 Västerbottens museum AB Repatrieringspolicy gällande samiskt kulturarv s.4
81 Hillevi Wadensten, intervju
82 Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns-, och folkminnesarkivet i Umeå. Den 1 januari 2015 stängde

avdelningen Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). 
83 Hillevi Wadensten, telefonsamtal 2015-02-18 19:37-19:46
84 e-mail, samisk representant
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Respondenterna

Jans Heinerud arbetar på Västerbottens museum med  projekt och uppdragsverksamheten mot den 

kulturhistoriska avdelningen. Han har jobbat med samiskt kulturarv i ungefär 30 år, först i Jämtland 

sen i Västerbotten.

Hillevi Wadensten arbetar som etnolog på Västerbottens museum och har jobbat med 

referensgruppen sedan mitten av 1990-talet. Det samiska kulturarvet har varit en prioriterad fråga i 

hennes arbete.

Andersson berättar ur ett samiskt perspektiv och som representant för den samiska referensgruppen.

Har studerat på universitet för att lära sig om det egna samiska kulturarvet. Personen vill vara 

anonym och Andersson är fingerat. 

Staffan Lundmark har arbetat på DAUM - dialekt och ortsminnesarkivet i Umeå, som lades ner i 

början av 2015. Numera har han en tjänst på Västerbottens museum för att arbeta med DAUMs 

material.
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5.4 Analys av intervjumaterialet

Jans: Det är väl en process på gång nu också i...

Andersson: Det är alltid en process.

Intervju

Datum: 2015-04-23
Tid: 13.00
Plats: Västerbottens museum, mötesrum Fjället
Medverkande: Anna Lindfors, Jans Heinerud, Hillevi Wadensten, Andersson, Staffan Lundmark

Här nedan följer ett antal utvalda citat från intervjun som illustrerar de teman som tas upp och ger 

djupare inblick i hur repatrieringsfrågan ser ut för museet, vilket har att göra med 

repatrieringspolicyn. Den representanten från den samiska referensgruppen, Andersson, ger en 

annan infallsvinkel i frågan än de tre anställda på museet. Texten före och efter citaten är en 

omskrivning av vad respondenterna säger under intervjun. I slutet resonerar jag över 

respondenternas tankar.

Förtydligande: När citaten är förkortade redovisas detta med tre fetmarkerade punkter ”...”. I 

transkriberingsmomentet lades punkter, icke-fetade, för att påvisa när respondenten tvekade. Detta 

är inte en förkortning.  Ännu en del av transkriberingen som kräver en förklaring är vissa 

förstärkande ord för beskriva stämningen under intervjun, till exempel  -SKRATTAR- eller då 

störande ljud har dolt delar av intervjun  (-sprak- ). För att förtydliga saker, eller lägga in en 

förklaring har de kommentarer och ord lagts in mellan [ ] vilket är tillagt av mig.

5.4.1 Citat

En andlig kontakt

Innan återbegravningen av Soejvengeelle (Skuggmannen) hade Västerbottens museum kontakt med 

Vapste semesita (Vapsten sameförening). Det var då diskussionen om återbegravning uppstod. När 

allt var klart för återbegravning85 kontaktade Länsstyrelsen Västerbottens museum för att utföra en 

arkeologisk utgrävning, vilket måste göras i och med att det hade att göra med en fornlämning. Här 

berättar Jans om när undersökningen var klar, det var kallt med risk för snö. Det märkliga var att 

snöfallet kom när de var färdiga med undersökningen.

85 Läs mer om återbegravningen av Soejvengeelle 4.2 Samerna s.17
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Jans: Jo, men vi kände ändå att.. det var.. vi kände en.. harmoni hela tiden faktiskt när vi

var där och det kändes som att.. naturen var med oss, faktiskt, trots att vi frös.

 Därefter beskriver Jans hur återbegravningen gick till, ceremonin som hölls och den stämning som 

omgärdade återbegravningen.  ”Så det var.. Det kändes som att.. ja, de va.. Han hade kommit 

tillbaks...” Kvarlevorna lades i en ackja som var klädd med renskinn, sedan bars dessa till graven på

en bår två till tre kilometer bort. När kvarlevorna och gravgåvorna var på plats täcktes graven igen 

med hällar, dagen efter började det snöa igen. 

Även om inte alla samer begravs i traditionella gravar, finns andligheten i att vara nära den 

miljö som har betytt mycket för personen och är knuten till den samiska identiteten.

Jans: Och det är säkerligen många som begravs, alltså kremeras och strös över fjället

utan att vi känner till det också.  

Andersson: Nu har vi faktiskt ganska nyss en.. det är ganska lätt att få tillstånd nu ska

jag säga.. Ganska nyligen en renskötare som..

Jans: Mm.. Och det är ju helt förståeligt, man vill bli begravd i en miljö som man..

Andersson: Men det är ju egentligen inte en samisk gravsättning, just att kremera.

Jans: Nä, det är ju inte det.. Absolut.. Men å andra sidan hamnar man ju i den här miljön

som man vill.

Även om det inte anses typiskt samiskt med denna gravsättning handlar det om att uttrycka 

respekt för den dödes rätt att välja, även om det faller utanför ramen för vad som anses som 

traditionellt samiskt.

Immateriella värden

Staffan berättar om DAUM, då frågan om repatriering inte är lika stor i arkivsammanhang kommer 

andra aspekter upp. Från museets håll önskades en ökad dokumentation av det immateriella 

kulturarvet, som startade på 1950-talet även om det vid den tiden inte fanns ett ord för det. Det 

handlade helt enkelt om att spara människors berättelser, något som låg i tiden då det fanns en 

tydlig agenda att spara något som riskerade att gå förlorat. Det samiska har varit en synlig del i 

samlingarna, där fokuset främst har varit att bevara originalspråket, men även ortnamn och 

folkminnen.
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Staffan: Originalspråk, det är ju både för- och nackdelar, nu då.. för att, jag menar.. det

blir svårtillgängligt på ett plan, naturligtvis, det krävs språkkunskaper ofta för att kunna

få  kolla  på  vad  det  är  för  nånting  men  samtidigt  är  det  ju  ändå  en  helt  ... andra

dimensioner när folk berättar på sitt eget språk.

Staffan beskriver detta som svårtillgängligt, ur en forskares synvinkel, då det kräver 

språkkunskaper. Samtidigt menar han att det finns ett värde, att det finns flera dimensioner när 

någon berättar på det egna språket. Detta är något som lyfts fram som ett av DAUMs viktigaste 

uppdrag, det finns nästan mer av minoritetsspråkligt material än svenska.

Repatrieringsfrågan kom upp i och med att DAUMs material skulle flyttas till Uppsala. Många  var 

berörda av detta material, till exempel Västerbottens museum och Umeå universitet. Det ansågs  

vara orimligt att materialet som hade skapats i Norrland skulle flytta någon annanstans.

Staffan ...'Ska det här flyttas iväg?' och naturligtvis, jag menar.. saker fungerar ju även

om det är flyttat åt nåt håll...men arkivet är ju uppbyggt genom att många människor har

valt just den här platsen i Umeå då, för sina samlingar, för sina arbetsresultat och så

vidare... För att, i det här med att arkivet fanns i en universitetsstad och att den ändå har

historien bakåt i en stiftelse och alltihopa och närheten till andra.. som museet och andra

som hör ihop med historien så...

Var hör det hemma?

Andersson beskriver, ur samisk synvinkel, hur vanligt det är i samiska familjer att ha föremål på 

museer som antingen har sålts, eller omhändertagits på tveksamma grunder (ibland även från en 

släkting inom familjen). Här framhålls att vissa föremål faktiskt inte borde säljas.

Andersson:...Men tänkte just när det gäller seitar, jag skulle nog säga att, ja förvisso är

ju  seiten  ett  föremål  men  det  är  ju  ett  andligt  föremål  alltså  det..  det  betyder  ju

platsrådare, alltså anden som råder på platsen. Och där skulle jag nog säga, den är inte

till försäljning.. det.. det är något som egentligen är omöjligt att sälja.

Dessa seitar innehar andra värden och borde inte ha sålts i första taget, menar Andersson. Trots att 

det finns skäl att tro att mycket av de samiska föremål som finns på museer kanske just har 

insamlats på detta tveksamma sätt, som Andersson beskriver ovan. Däremot menar Andersson  att 
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museerna uppfyller ett syfte och att det i förlängningen har inneburit att föremålen finns bevarade 

men också tillgängliga för de som fortfarande praktiserar samiska trosföreställningar.

Andersson: ...men sen kan det faktiskt också vara så att falanger av släkten fortfarande

faktiskt inte är kristna utan att det finns ju samer som har mer en naturfolksreligion

fortfarande och att man då på något vis har tillgång till gamla tankar och kan få input

och så.. så då kanske, det kan ju också va bra att inte nån kan kräva ut föremålen, utan

att det finns som ett samlat samiskt kulturarv om man nu ska tänka att man gör något

'bra' av det.. inom citattecken..

Trots att museer kan ses som något positivt, menar Andersson, att det kan finnas en del samer som 

känner en ambivalent känsla över att deras kultur finns representerade på museer. Den finns 

tillgängligt, vilket är bra, men även att turister tar del av detta.

Andersson:  ...samtidigt så går det ju tyska turister där och pratar om föremålen och..

väldigt  personliga,  för  oss   personliga  saker  men  att  det  är..  det  blir  ju  också  en

objektifiering. Så att, det är ju två delar i det men jag tror nog de flesta tycker att Ájtte

är ett väldigt bra museum, att det är väldigt bra att det finns.

Jans  pekar  på  att  kontexten  är  viktigt,  något  som  behöver  tas  med  i  beräkningen  vid

repatriering. I och med detta kommer proveniens upp, var kommer det ifrån och var hör det

hemma?

Jans: Sas det.. de mänskliga kvarlevorna från  Rounala skulle ha en bas i.. på Ájtte?

Eller, vid ett tillfälle vet jag att det var..

Andersson: Ja... och Ájtte har ju varit positiva till att ta emot det.

Jans: Ah, precis.. men dom är fortfarande nere i Stockholm, eller?

Andersson: Det.. Det kan jag inte svara på, men jag tar det nästan för självklart och för

mig känns det ju som att men så kan man väl i alla fall göra att flytta dom till Ájtte, för

det är ju också en .. det är ju liksom en.. lite bättre än om.. i Stockholm.. men sen är det

ju ett samiskt beslut, vad ska man göra. Ska man ha  ceremoni eller.. och där tror jag ju

att samer tycker olika.

Det geografiska läget är viktigt, både för museer och för samer. Däremot är det svårt att veta hur 
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detta bör tas om hand.

Jans: ...i en diskussion vet jag att ... sa att 'det är ju bättre att', vi pratar om seitar från

Marsfjäll vid det tillfället och då sa hon 'det är ju bättre att det finns på Västerbottens

museum, det är ju närmare för oss så att säga, både geografiskt och mentalt -skrattar-

än att det finns i.. nere på Nordiska. Och jag menar det kan vara lite så för att jag håller

också med det du säger [vänder sig till Andersson] att i och med att det har kommit in

på museum så är det ju bevarat också, då finns det ju kvar.

Här värderas närheten till materialet, att det bör hamna på ett museum som är närmare ”ursprunget”.

Ett kranium som omnämns som ”Lappflicka från Lycksele” är något både Andersson och Jans 

menar direkt borde repatrieras från Lund, troligen till Västerbotten. Däremot är det osäkert om vart 

kvarlevorna ska ta vägen. Om det bör återbegravning eller förvaras på ett etiskt korrekt sätt. Jans 

berättar om den kulturella kontexten och varför den anses viktig.

Jans:...  ja,  den  kulturella  kontexten  tror  jag.  Och  just  den  här  ..  samröran,  alltså

identiteten … kraniet av, det står 'Lappflicka, Lycksele' ... som finns i Lund.. Det kan ju

vara också så att, så att säga, då är ju den tagen ur en kulturell identitet och.. ja, så att

säga och har hamnat i en stadsmiljö...

Ifrågasättande om kategorisering

En fråga som uppkom i och med DAUMsamlingarnas flytt till Uppsala var kategoriseringen, något 

som tidigare skett utifrån individ till individ. Istället uppkom nu diskussionen om materialet borde 

delas in i etnisk kategorisering. Detta kom inte att ske, eftersom det sågs som ett bakåtsträvande och

icke-relevant. 

Staffan: ...allting har ju varit efter individerna då och så sen, det som händer det är ju att

antingen pratar man ju på samiska eller inte eller halvdeles.. eller man kanske har ett

samiskt efternamn fast man pratar på meänkieli.. man pratar om livet på nån helt annan

ort  i  Sverige  egentligen.  Då  blir  det  ju  väldigt  hopplöst  det  här  med  att  börja

kategorisera. Jag har då känt det som att det var ett ganska modernt sätt att se på det här

med.. människor och samhälle.. tar det från individen..

Andersson reagerar på just kategorisering och menar på att det skapar problem. I och med 
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kategoriseringen påvisas en särskiljning mellan samer och svenskar, vilket inte är eftersträvansvärt.

Andersson: Och egentligen så är ju all kategorisering i en mening av ondo för att.. eller

på ett sätt är det ju det. Därför samer är lika mångfacetterade som svenskar och har levt

lika mångfacetterat som svenskar. Så att den där etiketteringen är ju.. 

Rasism och historiskt trauma

Samerna har utsätts för historiska övergrepp, vilket bottnade i rasism. Andersson pekar på hur detta 

har påverkat varför just det var viktigt att Soejvengeelle skulle repatrieras.

Andersson: Men, det är just den kopplingen: rasism, som är obehaglig och jag tänker ju

att det var väl också Mankers upplevelse av sin egen maktposition, av sin egen roll i

sammanhanget  som  blir  problematisk.  Och  han  anser  ju,  sig  ha  den  självklara

rättigheten att göra såhär mot en grav. Och det kommer ju liksom ur, tänker jag, en hel

samhällsstruktur som gör att han känner att det är rätt, så att säga. 

...

Andersson: Och det är ju liksom traumat, så att säga. Men jag kan ju tänka att det blir

besvärligt, för er.. för ni möter ju det traumat.

Här finns en förståelse för att det kan finna svårigheter med hur museer bör möta detta trauma.

Det finns även en förståelse till att dåtidens övergrepp begicks med den tidens världsbild. På 

samma sätt tas plundringarna på Rounala kyrkogård som Laestadius86 87 medverkade till. Detta

var, enligt alla respondenter, en fruktansvärd händelse som ligger rätt nära i tid,  vilket än idag 

bidrar till trauma. Denna historiska händelse måste bemötas och lösas för att såren ska läkas, 

menar Andersson som lyfter fram traumat vilket många samer fortfarande känner av. 

Andersson: ... det är bara det att det blir oerhört svåra och komplicerade frågor ibland.

Skelett som man inte vet vart dom kommer ifrån men de anses va samiska, vad gör man

med dom?  Det här som var i Norrbotten, att man faktiskt gick ut på nätterna och grävde

upp gravar och rånade gravar, nybegravda. Och så, med prästens goda minne som sa 'Ta

den graven'. Det är ju fruktansvärda övergrepp mot dom familjer som, och det är ju i

ganska modern tid. Det är ju jättetraumatiska övergrepp och jag tror snarare att det är

86 Läs mer om Rounalakranierna under  2.2.1. Etnicitet och utförselfrågor
87 Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Forskare slår fast: Rounalakranierna är samiska 
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snarare det , för samisk del, så är det ju upplevelserna av övergrepp och trauma som är

svår.

Detta menar Andersson har bidragit till stor misstro bland samer, att det inte går att lita på 

myndigheter på grund av det traumat som har skapats och ligger latent. Detta sätter också 

käppar i hjulet för läkningsprocessen, både hos samerna själva men även de som måste möta 

traumat. På samma sätt gäller det med Soejvengeels grav då alla respondenterna menar att det 

var en respektlös handling att föra bort kvarlevorna, att det var ett maktövergrepp. Däremot 

anser Andersson att det var skillnad när den arkeologiska undersökningen som skedde innan 

återbegravningen  utfördes.

Andersson:...Men processen därefter, och processen att återföra honom igen till graven

att det blev en utgrävning. Och jag tänker att, ja, det blir ju på samma villkor  som även

andra fornlämningar hanteras på något sätt så det tycker jag att där ska det ju inte va nån

skillnad. Jag tycker det är bra att det inte är någon skillnad.

Här sker undersökningen på samma grunder som om det hade gällt en icke-samisk 

fornlämning. På så vis urskiljs inte någon skillnad och på så vis jämställs den arkeologiska 

undersökningen mot andra arkeologiska undersökningar. Den har en annan utgångspunkt, 

vilket är en viktig skillnad mellan Mankers utgrävning och den som utfördes 2002.

Andersson berättar om att det finns äldre släktingar som är begravda i traditionella, samiska gravar. 

Antingen hällgravar, klippgravar eller liknande. Meningen med graven, enligt Andersson, var att 

den skulle vara otillgänglig eftersom den inte skulle sörjas eller återvändas till. Hur skulle det vara 

om den skulle uppdagas? Här jämförs det med Soejvengeelle, där skillnaden kanske främst handlar 

om avstånd i tid.

Andersson: Alltså det, det går inte att.. jag kan inte säga hur man.. hur det skulle vara,

när det börjar på att va ganska nära person.. så nära i tid. För Soejvengeelle är ju hur

som helst en fornlämning så att då tycker jag man kan känna sig lite mera.. känns viss

distans.. på något vis..

Vad forskningen kan bidra med och ”politisk dynamit” 

Under diskussionen kom även andra aspekter upp när det kommer till repatriering. Att det 
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finns ett vetenskapligt värde som går att utläsa i ett arkeologiskt material. Den samiska 

representanten menar att det finns en stor andel av samerna som blir förbisedda i den politiska

debatten, det vill säga de som inte är renskötare. En del av problemet är att den renskötande 

näringen är så starkt kopplad till den samiska identiteten. Vid vetenskapliga analyser av 

arkeologiskt skelettmaterial har det visat på att ett skifte har skett av diet som har innefattat 

havsfisk. Detta innebär att samerna inom detta geografiska område inte alltid varit renskötare. 

På så vis blir detta vetenskapliga underlag politisk dynamit inom den samiska gruppen. Även 

om den samiska identitet är flytande, menar respondenterna att det inte handlar om att samer 

per automatik är renskötare men att diskussionen gärna hamnar där.

Andersson:  Och  jag  tänker  också  på  den  här  Geddas  karta  [Jonas  Gedda,

lappskattelandet: Umeå lappmark 1671] visar ju nu att det också är mera fiske.. Hur det

nu är, jag tycker inte att det är så viktigt. För mig är det liksom en icke-fråga men det är

klart, samer har också olika utbildningsnivå. Det finns människor som bara blir envisa i

någon viss fråga 'Så har det alltid varit' och då vill man inte höra att det skulle va på det

sättet att samer har, att det finns en mer mångfacetterad historia än vad man kan tänka

sig...

Jans resonerar kring den samiska identiteten och renhållningen, ur ett historiskt perspektiv.

Jans:  Det  kan  ju  ha  varit  vildrensjakt..  och  det  var  det  ju  väldigt  mycket  på

sextonhundratalet [1600-talet]. Men jag tänkte såhär vid  Rounala, alltså det här är ju en

samisk begravningsplats. Alltså, räcker inte det som ett argument och att … Jag menar,

då är det ju.. personer som känner sig hemmahörande i den samiska identiten, samiska

kulturen. Det är ju ett ganska starkt argument, oavsett -sprak- näringsgren  -sprak- om

man känner sig kulturellt  samhörig med den samiska kulturen.  Det tycker jag är ett

starkt argument..

Andersson anser, från personlig synvinkel, är att de historiska konflikterna behöver bearbetas.

Det finns även konflikter inom samegruppen, där det handlar om marktvister och 

representativitet. Vem är det som får synas i debatten?

Andersson: Alltså, personligen har jag bestämt mig för att, det är en process att liksom
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försonas och bestämma sig för att inte vara förorättad för att annars kan man ägna sig åt

dom konflikter som har funnits i sex generationer i familjen och ägna all sin kraft åt det.

Men,  det  som  händer  är  ju  faktiskt  att  den  vetenskapliga  ståndpunkten  gäller  den

gruppen, åttifem procent av samerna som inte har renar, hjälper i den meningen att man

återupprättar dom...historien är mångfacetterad och det är ju egentligen det vi redan vet...

Andersson tar även upp att ILO-konventionen 169 inte är ratificerad på grund av att frågan är 

mycket invecklad. Sverige har målat in sig i ett hörn som det är svårt att ta sig ur, eftersom vid

en ratificering skulle innebära att endast ett fåtal samer skulle få rättigheter till marken. Detta 

sätter Sverige i en svår sits, menar Andersson.

Repatrieringspolicyn

Hillevi beskriver hur det gick till när den samiska referensgruppen88 kom att starta upp. I 

början hölls mötena på Västerbottens museum, men idag åker museets personal ut i länet. 

Främst var detta en kulturell satsning, men uppdraget kom att breddas med tiden. Jag frågade 

om hur repatrieringspolicyn har fungerat de fem åren sen den infördes, om något har hänt 

sedan dess. Jans förklarar att repatrieringspolicyn främst har bidragit till att det har hållits 

seminarier tillsammans med Umeå Universitet, eftersom frågan är mycket aktuell. Till 

exempel har Västerbottens museum haft samtal med Nordiska museet och Historiska museet. 

Det har inte gjorts några repatrieringsförfrågningar till Västerbottens museum, förutom ett fall 

som kommit upp för ett tag sedan. Inget är ännu bestämt, men museet planerar att starta en 

diskussion med de inblandade.

5.4.2 Slutgiltiga tankar och analys

Alla i gruppen anser att repatriering är en svår fråga. Det handlar om ett trauma men även om 

tolkningsföreträde av ett kulturarv, att få en röst i debatten. Andersson kan se båda sidor av 

debatten, att det blir museipersonal och andra myndighetspersoner som får möta detta trauma som 

har byggts upp under flera århundraden.  Eftersom Andersson står med foten i båda världarna, med 

en akademisk utbildning samtidigt med identiteten som same blir diskussionen mycket intressant. 

Har Andersson internationaliserats i AHD-diskursen eller fungerar hen som en länk mellan två 

världar? Just diskursen om vem det är som tolkar kulturarvet tas inte upp, däremot att det finns 

aktörer som får synas i debatten. Till exempel de samer som är aktiva inom den politiska debatten 

får störst utrymme och är därmed mycket inflytelserika även inom debatten om det samiska 

88 Finns även beskrivet 5.3 Referensgruppen
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kulturarvet.

I Västerbottens policydokument ingår de immateriella värdena i det samiska kulturarvet. Detta är en

annan aspekt av repatriering, då fokuset tenderar att handla om kvarlevor och föremål. Här är det 

inte, i motsats mot Smiths teori, enbart det materiella och estetiskt tilltalande som räknas som 

kulturarv. Dock är insamlingkonceptet utformat utifrån AHD, som i fallet med de samiska 

dialekterna. Det finns en profession som ser en hotad kultur som behöver räddas.  Detta kan tolkas 

som att den som ansvarar för dessa samlingar har en distans till materialet, det förutsätts att samisk 

kunskap inte ingår?  Finns det en autenticitet som enbart når fram när respondenten kan förmedla 

sin historia på originalspråket. 

Plats och kontext är återkommande teman som alla parter menar är viktiga, oavsett om det gäller 

immateriella eller materiella kulturarv. Det finns även plats för andra upplevelser inom repatriering 

där den andliga och läkande kraften ses som en del av repatrieringen, till exempel vid 

återbegravningen av Soejvengeelle. Detta kan ses som att alternativa tolkningar har adapterats och 

respekterats av professionen. Detta utmanar även AHD och förändrar kulturarvsdiskursen. 

Närheten till föremålen är något som alla respondenter trycker på. Andersson svarar i samband med 

detta att: ”Andersson: Henne känns det ju som man vill återföra direkt, sådär va!” Det finns en klar 

koppling mellan platsen och människan. Det talas om kontext och identitet, något som alla parter 

verkar anse ha relevans. Det finns ett motstånd till att mycket samiskt kulturarv finns ”söderut” .

Här finns en viktig länk mellan var materialet har uppkommit, att det finns en tanke med att 

materialet bevaras på en plats där det finns kontinuitet till människorna men också till forskarna. 

Det är inte enbart det enskilda materialet i sig som ses som viktigt, även att samlingen finns som en 

enhet. 

När det kommer till samlingar och kategorisering är det något som museer länge har jobbat med för 

att strukturera samlingarna, då ofta utifrån föremålstyper eller plats. Samtidigt finns arvet efter den 

obehagliga historien, när människor blev kategoriserade efter etnicitet. Just kategorisering av 

etnicitet är, precis som både Staffan och Andersson säger, inget som ses som positivt då detta gör 

skillnad på människor. Det är när det görs en särskiljning mellan samer och svenskar tydliggörs en 

gräns, vilket för tankarna till rasbiologins ideologi.  Andersson lyfter fram att samerna kan känna en

ambivalens inför museer, att de religiösa föremålen blir objektifierade. Däremot ses Ájtte som en 

plats där det samiska kulturarvet presenteras på ett sätt som samerna känner sig bekväma med. Det 

går att tolka som att inflytandet har varit viktigast med detta museum. Även när det kommer till 
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kvarlevor är Ájtte en plats som ses som lämpligare än andra institutioner.

Under intervjun framkom andra upplevelser, till exempel återbegravningen av Soejvengeelle. Den 

spirituella atmosfären som omgav återbegravningstillfället ansågs viktig. Det är en händelse som 

har gjort avtryck, då till och med vädret kopplas till en slags samklang med naturen. Även när 

kvarlevorna bars upp går det att dra paralleller till en helig procession. Soejvengeelle blir också en 

symbolbärare över något som har gått förlorat, en bit av naturen har gått förlorad, en bit av det 

samiska kulturlandskapet. Precis som Smith beskriver i Uses of Heritage återupplevs det historiska 

traumat i att ens förfäder blir behandlade som arkeologiska studiematerial. Detta är något som även 

gäller samerna, samtidigt som det ses fördelar i att det vetenskapliga kan användas som ”bevis” för 

att kunna återupprätta den som inte har accepterats för sin samiska identitet. Tidsaspekten påverkar, 

såklart, personlig anknytning till äldre kvarlevor. Däremot bär Soejvengeelle på en annan betydelse 

för många samer. Kvarlevorna, graven och platsen laddas med symbolik som bär på fler värden än 

enbart kvarlevorna i sig.

I fallet med seitarna ser både Jans och Andersson att det finns ett flertal värden. Andersson 

lyfter fram de andra värdena och funktionerna som seitarna har. Det är inte enbart det 

estetiska eller materialistiska, det är ett andligt föremål men också ett fysiskt föremål som 

markerar heliga platser. På så vis är detta ett geografiskt knutet föremål. Här lyfter Andersson 

upp det Smith kanske skulle mena var ett alternativt sätt att se på kulturarv, att det inte enbart 

har att göra med västerländska värderingar men snarare föremålets andliga kraft i ett andligt 

landskap (jämför med significance).

Det verkar finnas en konsensus bland respondenterna att samisk identitet inte handlar om den som 

är renskötare. Här kan forskningen bli politisk dynamit, menar Andersson, som antingen ger en 

legitim grund till den ena eller andra parten inom en diskussion. Vi kom in på ursprung, där flera 

menar att det samiska är en del av Västerbotten och att gränserna mellan samer och nybyggare är 

flytande. Även när det uppdagas att det finns samiskt påbrå i släkten, även för dem som har sett sig 

som enbart västerbottningar. Detta i sin tur skulle möjligen kunna skapa ett intresse och en öppning 

för att bredda begreppen om kulturarv, att det inte är en homogen grupp utan att det finns utrymme 

för fler tolkningar.
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6. Diskussion

Västerbottens museum har i och med sin repatrieringspolicy gjort ett dokument som tydligt 

uttrycker ett ställningstagande till att öppna upp för samiskt inflytande för sitt kulturarv. I och med 

samarbetet museet upprätthåller med den samiska referensgruppen har museet, som det även står i 

policyn, arbetat med att involvera samerna i Västerbotten. Från Västerbottens museums sida har 

repatrieringspolicydokumentet varit en produkt av diskussioner med den samiska referensgruppen 

som blev aktuell i och med 2002 års repatriering och återbegravning av Soejvengeelle. Policyn 

beskriver det samiska kulturarvet som något mer än enbart ett fysiskt material som tolkas av 

museet, utan även om samverkan med samer. De skriver även att ”Det är därför av flera anledningar

angeläget att museerna skapar ett tydligt och stabilt instrument för att möta önskemål om 

repatriering och som är tillämpligt både i museets insamlings- och dokumentationsarbete, men även 

för det redan insamlade materialet på museerna.”89 Här finns en uppmaning till andra museer att 

öppna upp för möjligheten att skapa ett instrument som kan möta repatrieringsförfrågan utan att 

museets uppdrag förvanskas. I och med denna policy tillkännager museet att det finns etiska 

problem som de försöker lösa. En policy sätter vissa krav på ett museum, eftersom det är ett 

ställningstagande som finns på papper. Däremot finns inga konkreta listor eller kategorier som 

utpekar föremål, kvarlevor eller immateriella kulturarv. I jämförelse med NAGPRA, som förvisso 

är en lag, har inte denna policy lika starkt skydd men är å andra sidan mer öppen i sin form.

I frågan om var det samiska materialet bör befinna sig verkar det som att kontext och närhet är 

viktiga faktorer för både samer och de som arbetar på Västerbottens museum. På så vis går det att 

dra paralleller till Burrachartern, där platsens påverkan för kulturarvet är en viktig faktor i 

kulturarvsdiskursen. Där är cultural significance ett sätt att peka på vad det är som gör en plats 

speciell, beroende på hur den har använts. Gång på gång framhålls platsens betydelse och närhet till 

materialet. Oavsett om det gäller inspelningar, kvarlevor eller seitar menar medverkande i intervjun 

att närheten är viktigt ”både geografiskt och mentalt”90 för både samer och museer, både det fysiska 

och immateriella kulturarvet. Till exempel anser ett flertal av respondenterna att Lycksele-flickan 

som finns i Lund borde repatrieras till Västerbotten. Det finns även andra faktorer som ger ett annat 

djup i frågan. Historiskt trauma i form av rasbiologi, gravplundringar, skallmätningar, stulna 

föremål (trummor och seitar) påverkar hur museer idag ser på sina samlingar. Då handlar det inte 

enbart om ursprung av föremål och kvarlevor, utan även utifrån de historiska övergrepp som har 

skett. Enligt den samiska representanten Andersson finns en ambivalent känsla för samerna att se 

89 Västerbottens museum AB Repatrieringspolicy gällande samiskt kulturarv s.3
90 Jans Heinerud, intervju
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föremålen på museerna. Å ena sidan får de tillgång till sitt kulturarv och det blir bevarat, men å 

andra sidan kommer turister och ser på dessa föremål med en objektifierande blick. Andersson 

framhåller, som sin personliga åsikt, att museer som idé är generellt bra. Ett museums uppdrag 

innefattar att samla föremål, för att visa på en tid eller en företeelse. På så vis objektifieras 

föremålet i och med att det har valts ut och visas upp i en monter. I Västerbottens museums 

repatrieringspolicydokument finns det en profession som pekar ut vad som bör dokumenteras, men 

med hjälp av samerna. Här framkommer det som Smith menar är AHD, att det finns en profession 

som pekar ut och lyfter fram vad som är värt att bevara utifrån givna värden. Däremot framgår det 

både i dokumentet och intervjun att samernas kunskap är en bidragande faktor i museets arbete. Det

är svårt att avgöra vem det är som tolkar eller överför kulturarvsdiskursen i detta fall. Professionen 

är tydlig, museet kan erbjuda en viss mån av tjänster i form av insamling och dokumentation medan

samer har en annan kunskap.  Från den samiska referensgruppen på Västerbottens museum verkar 

det finnas en rätt bra överenskommelse,  som inte påverkar att museet utför sitt  kulturhistoriska 

uppdrag: att samla, vårda, visa och forska. I jämförelse med den problematik, där samer står på en 

sida och AHD står på andra sidan, finns det en öppenhet på Västerbottens museum för samverkan. 

Det finns inga tydliga motpoler som Smith menar. Kanske beror det på andra förutsättningar som 

till exempel att Västerbottens museum har tagit steget med en repatrieringspolicy som kan påverka 

denna samstämmighet.

 

            6.1 Slutsats

-Hur ser diskursen ut kring repatrieringspolicyn inom museet?

-Vad ser respondenterna för problem med en repatrieringspolicy och vad finns det för möjligheter?

Detta examensarbete har haft sitt huvudfokus på hur Västerbottens repatrieringspolicy upplevs av 

respondenterna. Min ingång var att repatrieringspolicy var något positivt som fler museer borde 

utarbeta. Under denna undersökning har fler aspekter tagits upp som visar på hur komplex frågan 

om repatriering egentligen är. Endast en bråkdel av problemet har berörts. Syftet med denna uppsats

har varit att visa på ett arbetssätt som ett museum har i denna fråga, en process i en riktning med att 

aktivt arbeta för ett samiskt inflytande. Försoning och integration är en viktig del av detta arbete, 

något som Västerbottens museum i och med repatrieringspolicyn arbetar med. Det handlar om att 

skapa en dialog där alternativa tolkningar av vad som bör ses som kulturarv får större plats, något 

som ses som en allt viktigare fråga inom kulturvården. Det talas om mångfald, vilket innefattar fler 

tolkningar.  Något som Västerbottens museum lyfter fram är att förfrågan om repatriering i första 
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hand måste komma från samerna, inte från museerna. Många är rörande överens om att kvarlevor 

bör behandlas utifrån etiska och moraliska riktlinjer. Varken Västerbottens museum eller den 

samiska representanten berörde nackdelar med repatrieringspolicyn, utan snarare vad det finns för 

nackdelar med tolkningsföreträde. Det kanske inte nödvändigtvis blir en samlad röst för alla samer, 

men museet har sökt en dialog. Dock kan problemet komma längre fram, för hur ett museum bör 

agera när en grupp, som samerna, kräver inflytande. Hur kan museets uppdrag att bevara för 

allmänheten för framtiden fullföljas då föremål gå förlorade? 

Förhoppningen är att detta examensarbete kan inspirera till en diskussion kring museer bör arbeta 

med olika gruppers kulturarv. Andra grupper, så som romerna, har inte varit uppe till diskussion för 

repatriering. Det är kanske dags att undersöka möjligheterna att införa en policy. Det är för de 

levande som en repatriering görs, vilket i sin tur visar på respekt och förståelse för den grupp som 

har fört fram en önskan om repatriering. Kan den förändring i den offentliga debatten som gäller 

etniska minoriteter och den kulturpolitik som förs visa på att något håller på att ske? Detta kunna 

ses som en förändring i hur AHD har sett ut, där det har blivit allt viktigare hur museer bör förhålla 

sig till etniska minoriteter så som samerna. Detta i sin tur kan även leda vidare till andra frågor, på 

vilket sätt kan museer arbeta med att vara lyhörda för samernas krav men ändå arbeta med sitt 

uppdrag att bevara? Det är en balansgång som kräver eftertanke, men inte passivitet. Det är aktuellt 

att ta itu med denna fråga och öppna upp för samtal.
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• Nordiska museet. Rövat eller räddat? http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/rovat-eller-
raddat hämtad 2015-06-12

• Sametinget. Folkvalt organ och myndighet http://www.sametinget.se/1027 2015-05-09
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• Sametinget. Samiska mänskliga kvarlevor måste återbördas. 
http://www.sametinget.se/repatriering hämtad 2015-04-18

• Såhkie Umeå sameförening. Ubmejen biejvieh 2015-Samiska veckan i Umeå. 
http://www.sahkie.se/ubmejen-biejvieh/ hämtad 2015-05-11

• Sveriges Radio. P1 Vetandets värld. Forska eller begrava skallarna? Sändes torsdag 12 

februari kl12.10 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/501293?programid=412 hämtad 2015-

04-01

• Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi Etiskt råd fanns bara på pappret. Publicerat 

onsdag 21 november 2012 kl 08.37  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?

programid=2327&artikel=5353403 hämtad 2015-04-28 

• Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Sametinget gör inget för samiska kvarlevor. 

Publicerat tisdag 28 april kl 04.28 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?

programid=2327&artikel=6152298 hämtad 2015-04-28 

• Sameradion & SVT Sápmi. Fokus på samiska kvarlevor 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2327&grupp=9488 hämtad 2015-04-

25

• Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Osäkert om vad som händer med 

Rounalakranierna. Publicerat onsdag 13 maj kl 15.49 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6165033 hämtad 2015-

05-15 

• Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Forskare slår fast: Rounalakranierna är 
samiska http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6159001 hämtad 
2015-05-15

• Sveriges Radio. Sameradion & SVT Sápmi. Endast tre kvinnliga samebyordföranden i 
landet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6183365 hämtad 
2015-06-08

• Sveriges radio. Sameradion & SVT Sápmi. Återbegravningen i Gransjön 2011 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?
programid=2327&grupp=9488&artikel=6152935 hämtad 2015-05-16
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• United Nations. Permanent Forum on Indigenous Issues. 

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx hämtad 2015-04-10

• Umeå2014 European capital of culture http://umea2014.se/sv/ hämtad 2015-06-13

• Umeå2014. Det samiska perspektivet http://umea2014.se/sv/om-umea2014/det-samiska-

perspektivet/ hämtad 2015-06-13

• Uppsala universitet. Rasbiologiska institutets arkiv. http://www.ub.uu.se/samlingar/verk-
och-samlingar-i-urval/rasbiologiska-institutet/ hämtad 2015-05-05

Personlig kommunikation

• Intervjun är transkriberad och i författarens förvar

• Hillevi Wadensten, telefonsamtal 2015-02-18 19:37-19:46

• Mattias Legnér. Handledarmöte den 15 maj 2015, 13:03:52
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