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Abstract
The purpose of this paper is to examine the issue on how ancient human remains are or
should be handled and dealt with from an ethical and archaeological perspective. This
management has previously been based on what we today call racial biology, which shows
how these issues have been neglected and assumed less worthy when it comes to how to
treat indigenous people. In museums, archives, universities and medical institutions there
are currently bone materials that science and indigenous people claim ownership of in
different ways. Indigenous people believe that their ancestors have the right to rest in
peace while science deems that human remains should be observed in order to preserve
the past and monitor the future with the help of prehistoric knowledge. For a deeper
understanding of how reburials and repatriation works, three case studies are presented.
Two of these case studies are completed reburials, and the third case study is an ongoing
process since 1949. In this paper a hermeneutic approach which is used to explain why
human remains are the key to future studies, without involving our personal opinions.
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1 Inledning
Det har skrivits om kulturarv, etik, repatriering och återbegravningar genom åren där
frågor kring hantering av mänskliga kvarlevor har varit och kommer med stor sannolikhet
alltid att vara aktuella. Dock finns inget direkt svar på hur man skall lösa dilemmat som
uppstått under åren som passerats. Dilemmat grundar sig i vår historia, den grundar sig i
att människor alltid sökt kunskap i andras kulturarv och att vägen dit enligt författaren har
kantats av en brist i vår människosyn.
Vetenskapen har i vissa lägen brukat alla medel för sin väg till kunskap vilket har lämnat
människors kulturarv mer eller mindre skändat. Befolkningar och stater har sina egna
principer och lösningar på hur frågor som dessa skall hanteras vilket kommer förtydligas
och diskuteras här. Uppsatsen kommer främst att beröra hur dessa frågor och dilemman
hanteras i Sverige och ska inte ses som ett försök till att lösa dessa problem utan snarare
som en lägesbeskrivning.
En intressant aspekt av att studera repatriering och återbegravning av mänskliga kvarlevor
är att det berör människor. Ursprungsbefolkningar under flera generationer har kämpat
med att återfå sina kvarlevor som tillhört deras förfäder eller kvarlevor som härstammar
från deras kultur. I museer runt om i världen samlas det och ställs ut kvarlevor vilket
tillhör ursprungskultur runt om i världen och deras högsta önskan kan vara att deras
förfäder och kulturarv får vila i frid.
Hur mänskliga kvarlevor bör hanteras är en ständigt pågående debatt och har varit aktuell
under decennier. De kvarlevor som bevaras på museer, arkiv, universitet eller för
medicinska studier kan eller får inte hanteras hur som helst. De kan komma att behövas
för framtida studier men även för att kontrollera studier som redan gjorts. Inom
arkeologisk och historisk forskning så bedöms kvarlevor som källmaterial och anses ha ett
högt vetenskapligt värde. Detta källmaterial har också legat till grund för den gren inom
rasbiologisk forskning som, då man fick möjlighet att dela upp källmaterialet, kunde
utifrån mänskliga skelett från olika kulturer bedöma kultur, ras och ursprung. Det var så
en egen gren av rasforskning låg till grund för det svenska rasbiologiska institutet i
Uppsala 1922 (Edbom 2005: 10).
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Inom arkeologin så återkommer ständigt frågan om huruvida det är rätt eller fel att bevara
kvarlevor från en kultur eller en ursprungsbefolkning. Detta grundar sig inte i huruvida
man kränker de döda utan snarare i om man kränker de levande. Var går gränsen? Går det
att motivera bevarandet av kvarlevor endast i ett vetenskapligt syfte eller är det så att vår
intuition om etik dvs. vad som är rätt och fel bör lägga riktlinjer för hur vi hanterar
mänskliga kvarlevor?
Sanna Halvadzic, har skrivit en kandidatuppsats med liknande inriktning 2016 men min
uppsats baseras på annat innehåll. De fallstudier som finns i Sverige är få och därför har
jag valt att arbeta med delvis samma fallstudier som Halvadzic dock utifrån en annan
vinkel. Syftet med fallstudierna som Halvadzic använt sig av är för att kunna göra
jämförelser i Sverige och USA, hur man bearbetat situationer men även hur det idag
påverkar människans liv och arbete. Geografiskt har jag valt att avgränsa mig till Sverige
vilket gör att våra uppsatser distanserar sig från varandra men ändå inte. Den här
uppsatsen är inspirerad av Halvadzics uppsats dock så har jag valt att lägga till mer
information. Eftersom jag bara skriver om Sverige innebär det att jag skrivit om andra
aspekter som Halvadzic inte tagit med i sin uppsats och det gör att våra uppsatser skiljer
sig åt men vi har ändå samma grund, vilket innebär att vi använt oss av samma eller
liknande källor eftersom vi båda skriver om kulturarv, repatriering och återbegravning. Jag
skriver exempelvis om en fallstudie som är en pågående process som jag kommer att ha
användning för senare för att göra en jämförelse med de två andra fallstudierna jag skrivit
om. Jag har mer fokus på hantering av mänskliga kvarlevor vid magasinering,
utställningar och visningar men även i samband med återföring eller återbegravning något
som Halvadzic inte tar upp i sin uppsats. Jag diskuterar även de för och motargument som
finns för att bevara arkeologiska fornfynd för framtida studier något som inte behandlas i
Halvadzic uppsats. Då det har skrivits om kulturarv, etik, repatriering och
återbegravningar genom åren där frågor kring hantering av mänskliga kvarlevor har varit
och kommer att vara aktuella, kan det vara svårt att hitta helt obearbetade infallsvinklar.
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1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man har hanterat och hanterar frågor
som handlar om mänskliga kvarlevor både ur ett arkeologiskt och historiskt perspektiv.
Uppsatsen kommer att utgå från fallstudier, både avslutade och inte avslutade för att
kunna ge en inblick i hur man har bearbetat tidigare situationer som rör repatriering och
återbegravningar och hur man har fortsatt arbeta med frågorna idag. Samtliga resultat
kommer att analyseras och redovisas mer djupgående för att få en bättre uppfattning om
det som skett och sker samt hur man tror att det kommer att utvecklas i framtiden. Tanken
med att använda sig av tidigare forskning inom det här området är för att kunna ha en
grund att stå på för att sedan kunna studera vidare och bygga på med mer kunskap.

1.2 Frågeställningar
1. Hur bör man förhålla sig till humana/mänskliga källmaterial inom arkeologin
utifrån etiska aspekter?
2. Vilka för – och motargument finns för att ställa ut mänskliga benmaterial till
allmänhetens beskådande?
3. Vilka för – och motargument finns för att bevara arkeologiska fornfynd för
framtida studier?

1.3 Avgränsning
Geografiskt har jag valt att avgränsa mig till Sverige, för att precis som många andra
länder, har vi en ursprungsbefolkning som kämpar med rätten till sitt kulturarv. De
gångerna jag geografiskt diskuterar utanför Sverige är för att kunna applicera en djupare
förståelse och att dessa frågor även finns och debatteras runt om i världen.
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1.4 Förtydligande av begrepp
Här kommer begrepp att definieras och förklaras för att uppsatsens sammanhang ska bli
förståeligt. Nyckelord som repatriering och återbegravning har en väsentlig roll i studien
som kommer att definieras och diskuteras. En kortfattad förklaring till vad begreppet
återbegravning är att man oftast, inte alla gånger, återbegraver kvarlevor på sin
ursprungsplats. Ordet repatriering i den här studien används i sammanhang där man
återlämnar kvarlevor till sitt ursprung men att återbegravningen kan ske på en annan plats.
En arkeolog studerar fysiska ting t.ex. gravar, hällristningar för att förklara förhistoriska
förhållanden (Burenhult 1999: 19). En osteolog studerar förhistoriska förhållanden utifrån
benmaterial (Burenhult 1999: 87). En antropolog studerar och förklarar människans
levnadssätt utifrån teoretiska ting. Ursprungsfolk eller ursprungsbefolkning är en grupp
människor som förekommer eller härstammar från människor som levt i ett område under en
längre tid innan andra folkgrupper grundat en stat i samma område som även haft en egen
kultur och eget språk (Skielta, Enoksson & Suneson 2014). Inuit betyder människa, folk.

Inuit är ett arktiskt folkslag som lever i den norra delen av Kanada, Alaska och på
Grönland. Kvarleva är en källa, oftast är det ett föremål; ett dokument, ett foto. Föremålen
som finns kvar från äldre tid kan ge oss information och en inblick i det förflutna.
Mänskliga kvarlevor är skelettmaterial från människor. C14-metoden är en metod för
geologisk och arkeologisk datering av organiskt material med användning av radioaktiva
isotopen kol-14 (Burenhult 1999: 82).

1.5 Teori och Metod
För att jag ska kunna granska material som hanterar etiska dilemman inom svensk
arkeologi så väljer jag att använda mig av ett kritiskt förhållningssätt. Den typ av metod
som kommer att användas i arbetet är en kvalitativ forskning som har sin grund i
hermeneutisk vetenskapssyn. Hermeneutiken ska hjälpa att se bortom personliga åsikter
och försöka förklara varför mänskliga kvarlevor är nyckeln för framtida studier. Då jag
kommer att använda mig av fallstudier i mitt arbete som hanterar etiska frågor känns den
här metoden mest lämplig att utgå från för att den hjälper till att se bortom våra personliga
åsikter. I en senare etapp kommer jag att göra en jämförande litteraturstudie och titta mer
ingående på processerna i fallstudierna.
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En kortfattad förklaring på vad det hermeneutiska perspektivet betyder är att man lägger
all fokus på hur man förstår informationen och i den här uppsatsen skall detta perspektiv
hjälpa oss att se bortom våra personliga åsikter och förklara varför mänskliga kvarlevor
kan anses vara nyckeln för framtida studier. Man ska alltså försöka uppnå de tankar och
villkoren som är i grund till resultaten som vi framställer. Om vi tittar utifrån arkeologin
utifrån det här perspektivet så kan man se det på ett sätt där man försöker förstå
informationen om vilka omständigheter som finns för att vi ska kunna förstå forntida
samhällen (Smith 2004: 48-49).
Inom hermeneutiken finns det olika inriktningar. En specifik inriktning som heter
existentiellt inriktad hermeneutik handlar om att man inte bara ska förstå texterna utan
man ska förstå själva författaren (Fejes et.al. 2014: 60). Det här perspektivet kommer att
användas i arbetet när jag mer ingående försöker förstå de personer som är inblandade
t.ex. arkeologer, forskare och inhemska grupper, när de handskas med etikarkeologiska
frågor. Syftet är att försöka komma fram till vad de har för incitament samt dess
konsekvenser och hur de påverkas av det i deras vardagsliv.
Som ovan nämnts finns det olika inriktningar inom hermeneutiken och en ytterligare
sådan är allmänna tolkningsläran som handlar om att man ska förstå betydelsen i
informationen och inte bara se helheten. Hur man går tillväga är att man använder sig av
de enskilda delar som förfärdigar helheten och därefter försöka förstå mer ingående, t.ex.
inom etiken men även inom arkeologin behöver man ha en del bakgrundsinformation för
att kunna se hur en utveckling förbättrats över tid (Fejes et. al. 2014: 62). En fördel med
hermeneutik är att man kan avvara allmän slutsats och istället framhäva det alldeles
särskilda i varje aspekt. Då det finns studier med mycket förändring inom språkliga
sammanhang där denna metod används, anses det omöjligt att bara ha en tolkning som är
den rätta (Renfrew& Bahn 2012: 44).
Något att ha i åtanke när man använder sig av hermeneutik när man tolkar t.ex.
människors handlingar och tankar är att man först försöker förstå människan på det sättet
som människan förstår sig själv istället för själva handlingen. Det är många gånger det
som skett för arkeologer, forskare, vetenskapsmän etc. är att man låtit sina egna tankar och
känslor komma i första hand, vilket resulterar i att analyser och undersökningar kan
påverkas av det. Nyckeln är att försöka vara objektiv och undvika att ens egna värderingar
får övertaget. Ett problem som kan uppstå med att vara objektiv är att man oftast är
objektiv på ett sådant sätt som man själv förstår, vilket betyder att vi inte alla gånger kan
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föreställa oss hur andra människors liv faktiskt är, eller förstå de på ett sätt som de förstår
sig själva (Olsen 2003: 93–94).

2 Bakgrund och tidigare forskning
2.1 Vad är arkeologi?
Man skulle kunna säga att arkeologi är en studie av hur både människor och djur har levt
en gång i tiden och hur deras relation till varandra varit i deras omgivning. Med hjälp av
våra analysmetoder som finns, kan vi lättare tolka forntida samhällen och deras
utveckling. En arkeolog studerar alltså förhistoriska människors kulturer (inlärda
traditioner) som håller ihop deras samhällen. Alla aspekter av mänsklig utveckling,
kulturyttringar och beteende under förhistorisk tid, studerar man i detta ämne vilket gör att
arkeologin är den mest dominerande humanistiska vetenskapen som har sin spridning i
flera naturvetenskapliga kunskapsområden (Burenhult 1999: 18–19). Vad man gör som
arkeolog är ofta att man genomför utgrävningar samt dokumenterar för att kunna göra
analyser på fynden. I en analys ser man till att man har en datering på materialet för att
sedan kunna dra slutsatser så att man kan göra en jämförelse med tidigare material. Man
kan även vara specialinriktad på ett visst område som arkeolog exempelvis
marinarkeologi, industriarkeologi och medeltida arkeologi (Riksantikvarieämbetet 2012).
Arkeologer har inte alla gånger i olika situationer genom decennierna respekterat urfolk
världen över, de olika traditioner som finns, medlemmar av de olika världsreligionerna,
lokalbefolkningen och även för de politiska samhällen som inte är så förtjusta i
arkeologers inblandning. Men sedan finns det arkeologer som bidragit och varit delaktiga i
utgrävningar som handlat om massaker och kunnat samla in bevis för att ställa
krigsförbrytare inför rätta. Runt om i världen kan man se att flera museer har en hel del
kulturlämningar som arkeologer, skattjägare och antikvarier samlat på sig de senaste
århundradena (Parker Pearson 1999: 171).
Arkeologin fick sitt uppsving i samband med europeiska kolonialismen under 1800–1900
talet. Arkeologerna som jobbade i kolonierna hade inget som hindrade dem från att göra
sitt. De gjorde sina undersökningar och hade inga problem med att ta det material som de
ansåg vara av kulturellt värde eller vetenskapligt värde. De största konflikterna angående
behandling av mänskliga kvarlevor, har i synnerhet skett i de koloniala länder där
europeiska befolkningen dominerat, framför allt i Nordamerika, Australien och Sydafrika.
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Urfolk införde protester 1960 för att bl.a. avlägsna orättvisa men även en begäran om att
få tillbaka deras kulturella egendom, att de ska få ha deras gravar i fred och att få
återbegrava deras förfäder. (Parker Pearson 1999: 171).
Fornlämningar som var av kolonial inhemsk kultur ansågs vara lämplig för vetenskaplig
forskning just för att man fick mer förståelse för kulturella förändringar och processer men
även för dess historia. Ett exempel på vetenskaplig forskning i Sverige är samerna. Ett
urfolk är oftast förknippat med mytologi, berättartraditioner om t.ex. gudar, olika syner på
livet eller saker etc. Urfolket kunde säga att deras förfäder en gång i tiden fallit ned från
himlen eller liknande för att det är något man återberättat i flera generationer och som man
har trott och fortsätter tro på. Med hjälp av arkeologin kan det exempelvis visas att de
människor som varit på resande fot för flera tusen år sedan skulle kunna ge kunskap om
deras förfäder, kultur och tradition. De inhemska grupper som har olika syner och
traditioner som fortfarande är av stor betydelse för de, tycker inte att någon utomstående
hade rätt i att berätta en annan version än den som de redan kände till och hade som tro.
För dessa grupper var det som att skända de döda (Parker Pearson 1999: 172).
Förfrågan om återbegravning och icke-störning är global. Varför det har varit så i flera år
och är så än idag är dels på grund av att mänskliga kvarlevor från flera olika inhemska
grupper ligger förvarade i museer samt är utställda för allmänhetens syn runt om i världen
(Parker Pearson 1999: 177).

2.2 Tidigare forskning
Nya möjligheter öppnades upp för den arkeologiska forskningen i Sverige i början på
1900-talet. Arkeologer fick möjligheten att arbeta utifrån fyra huvudriktningar: den
kronologiska, kulturhistoriska/etnografiska, bebyggelsearkeologiska och den historiskt
arkeologiska (Edbom 2005: 6) ( Baudou 1997: 124-128) (Halvadzic 2015: 6). Arkeologen
Sven Nilsson var den första att utföra skallmätningar på samisk befolkning i Sverige år
1830. Anders Retzius som var forskare delade samma intresse, Retzius samlade in kranier
från hela Europa under 1830-1840 där han senare kategoriserade människor i två
kategorier, kort och långskalliga (Edbom 2005: 45). Det blev en egen gren av rasforskning
vilket ledde till att det svenska rasbiologiska institutet i Uppsala grundades år 1922 av
Herman Lundborg som var chef för institutet år 1922-1935. På institutet mätte man till en
stor del både kranier och skelett som var samiska men det fanns även några enstaka
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benmaterial som inte var samiska (Edbom 2005: 45). Under Lundborgs tid som chef på
institutet, gjordes inga större samiska protester mot undersökningarna Dock har enstaka
personer trätt fram på senare tid och berättat om undersökningar som skedde på institutet,
att de upplevts både skrämmande och kränkande (Edbom 2005: 45).
Tittar man på repatriering, återbegravning och behandling av mänskliga kvarlevor
generellt och på den allmänna forskning som finns, inser man att mycket forskning har
gjorts i Sverige. Det är en ständigt pågående process som gång på gång varit aktuell under
flera decennier och man tycks alltid resonera och argumentera i cirklar. Några exempel på
tidigare forskning som gjorts om mänskliga kvarlevor som finns att läsa om är t.ex.
Kennewickmannen och Rounala kyrkogård.

2.2.1 Kennewickmannen
Denna historia tar sin början när två studenter fann ett mänskligt kranium liggandes vid en
flod i Kennewick år 1996. Kraniet analyserades och uppskattades vara gammalt. Kraniet
bar inte de utmärkande dragen som man påträffat tidigare hos amerikanska
ursprungsbefolkningar, vilket var en av anledningarna till att man inte ansåg att skelettet
var så gammalt som resultaten visade, (8500 år) (Ghose 2015). Senare samma år var det
en grupp på fem ursprungsamerikanska stammar som krävde återlämnande av
kvarlevorna. Dessa stammar hade fullt stöd av NAGRA (The Native American Graves
Protection and Repatriation Act) att de skulle få tillbaka skelettet och om fler
undersökningar var aktuella, behövdes då ett godkännande från stammarna innan (Edbom
2005: 29). USACE (The U.S. Army Corps of Engineers) godkände de fem stammarnas
tankegång och gick ut med en anmälan med avsikt för en repatriering. Forskare ville
undersöka skelettet vilket ledde till ett missnöje så de började ifrågasätta om kvarlevorna
verkligen tillhörde stammarnas ursprung (Pruitt 2016). Efter fler utförda tester på
kvarlevorna, i detta fall kraniet av en människa, visade det sig att man fått nya resultat
som visar att Kennewickmannen var 9300 år gammal. År 2002 beslutades det att benen
skall lämnas till forskarna som hade gjort en motanmälan mot de fem stammarna eftersom
det inte fanns tillräckligt starka bevis att skelettet tillhört ursprungsbefolkningen, vilket
ledde till att stammarna återigen fick anmäla för att göra sin röst hörd (T. Lepper 2002).
År 2015 fick man utökad information om Kennewickmannen vilket visade att han var mer
genetiskt relaterad till den indianska befolkningen än de levande folkgrupperna idag. Detta
resulterade i att de olika stammarna och forskarna ville att en återbegravning skulle ske
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(Berger 2015). Fredagen 17 februari år 2017 överlämnades Kennewickmannens kvarlevor
till stammarna som hävdat honom som sina förfäder (Burke Museum 2017).

2.2.2 Rounala kyrkogård
Denna historia tar sin början när tretton kranier med beteckningen ”lappar” grävdes upp
från kyrkogården Rounala som ligger strax utanför Kiruna under början av 1900-talet.
Kranierna fick sin plats först på Anatomiska institutionen vid Uppsala universitet men
förflyttades senare till Historiska museet (Björkman 2009). Ett krav från den svenska
lutheranska samiska styrelsen år 2006 lades fram om att repatriering och återbegravning
av alla samiska mänskliga kvarlevor som är förvarade på svenska institutioner av den
svenska lutheranska kyrkan skulle genomföras och anses som ett försoningstillfälle mellan
det samiska folket och Svenska kyrkan (Aronsson 2013). År 2009 kom man med
ytterligare ett önskemål om att allt samiskt skelettmaterial ska begravas i individuella
gravar i områdena de kom från. Efter att ett flertal undersökningar gjorts på kranierna har
man lyckats få ett resultat som pekar på att de var äldre än det man trott. Det visade sig att
människorna levt under medeltiden vilket ledde till slutsatsen att Rounala kyrkogård är
den äldsta kyrkogården som har kristna gravar i området (Ojala 2014: 181–182).
Som man kan se skiljer sig dessa två fall från varandra. Lagen är olika då NAGRA gäller i
USA men inte i Sverige. Kennewickmannen blev behandlad med respekt från både
forskare och stammarna medans de kvarlevor från kyrkogården nedvärderades och sågs
som mindre människor med hjälp av den beteckning de fick från början.

2.3 Sverige och Sametinget
Det har funnits en del ovisshet och uppfattning kring vissa frågor inom svensk arkeologi.
En sådan är att det har varit stora motsättningar angående samerna i Skandinavien.
Samerna har under hela sin historia behövt kämpa och försvara sig när det kommer till det
faktum om de är en ursprungsbefolkning eller inte. År 1977 erkändes samerna som urfolk
i Sverige dock har det inte gett någon effekt i den samiska politiken trots erkännandet. I
Finland har man slagit fast i grundlagen att samer är ett urfolk, vilket man inte har gjort i
Sverige. Inom samisk historieskrivning har rasism och fördomar förekommit en hel del.
Regeringens ansvar är att se till att lösa de konsekvenser som följts under åren och även
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att ha ett samarbete med samerna för att föra tillbaka och försäkra deras rättigheter
(Sametinget 2015).
År 1993 beslutade Riksdagen att inrätta Sametinget. Sametinget är en statlig myndighet
som jobbar med att bevaka de frågor som handlar om den samiska kulturen i Sverige.
Myndigheten är en inrättning med 31 folkvalda ledamöter. Det är en organisation som är
både folkvald och en statlig myndighet som har i uppgift att utföra de beslut och den
politik som fattas av regering och riksdag, alltså är inte Sametinget en organisation för
samiskt självstyre.
De huvudsakliga uppgifterna för Sametinget:
-

”Besluta om fördelning av statens bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer
Leda det samiska språkarbetet

-

Medverka i samhällsplaneringen och att bevaka samiska behov

-

Informera om samiska förhållanden” (Edbom 2005: 14).

Som det nämnts tidigare skiljer sig lagen i olika länder, exempelvis NAGPRA i USA. Vad
gäller repatriering av kulturföremål till ursprungsbefolkningar här i norden så finns ingen
särskild lag. Däremot finns det en kulturmiljölag som är till för att skydda kulturföremål
från att förflyttas och återlämnas (SFS 198:1188). Detta gäller föremål som förts bort
olagligt från en stat som är en del av Europeiska ekonomiska samarbetsrådet efter 31
december 1994 (Edbom 2005: 22) (Halvadzic 2015: 6).
Sverige valde att gå med i UNESCO (The United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization) konventionen år 2003 där de förbjuder olaglig handel av
kulturföremål från år 1970 (Edbom 2005: 22) (UNESCO 2016).
De lämningar som varit en del av undersökningarna i rasforskningen har funnits lagrade
på det Etnografiska museet i Stockholm men år 1988 bestämde Etnografiska museet att
lämna över hela den samling de hade på sitt museum som består av hela 600 föremål till
det samiska museet Ájtte. Däremot har inte Ájtte någon äganderätt på de 600 föremålen
utan de tillhör fortfarande det Etnografiska museet (Edbom 2005: 26).
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2.3.1 Rasbiologins Herman Lundborg
Herman Bernhard Lundborg var svensk läkare och rasbiolog, han blev chef för statens
rasbiologiska institut i Uppsala 1922. Lundborg visste tidigt att han ville bli läkare; redan
som ung besökte han det anatomiska museet på Karolinska institutet. Han hade drömmar
om att få uppleva forskningsresor och ta itu med några av vetenskapens gåtor som man
kunde fantisera om som t.ex. de olika kroppsdelarna som låg förvarade där. Våren 1887
tog han studenten vid läroverket Södra latin i Stockholm. Med sitt stora intresse för
anatomi börjar han medicinstudierna vid Uppsala Universitet samma höst (Hagerman
2015: 13). Anatomi professor Gustaf Retzius var den främste rasforskaren i Sverige och
hans intresse var hjärnan och nervsystemet. Retzius nämner att man gjort undersökningar i
USA där man jämfört hjärnor från indianer och afrikanska slavars ättlingar men att man
inte upptäckt särskilda intressanta avvikelser vilket kom att intressera Lundborg
(Hagerman 2015:19). Det stora avståndet mellan svenska Lappland och Stockholm gjorde
att det sällan besöktes personer från det märkvärdiga nomadfolket till huvudstaden och
inte heller så ofta kom en lapp in på Stockholms sjukhus. Däremot dog en lapp på
Långholmens fängelse den 31: a oktober 1888 vars kropp lämnades över till den
anatomiska obduktionssalen på Karolinska institutet (Hagerman 2015:19). Anders
Retzius, far till Gustaf Retzius, var den som hämtade de flesta ”lappkranierna” till
Karolinska institutet vilket var en intressant del av den vetenskapliga samlingen och som
även var en grund till att kunna bedriva en särskild rasforskning på institutet. Då det var
svårt att få tag på samiska kvarlevor blev de 22 ”lappkranierna” särskilt intressanta för
vetenskapen. Detta kommer lägga grunden till den forskning Herman Lundborg senare
kommer att bedriva (Hagerman 2015: 20-22).
Lundborg gjorde fältstudier på Listerlandet (halvön Lister i västra Blekinge) för att
ärftlighetsforska, vilket han fortsatte med på 1900-talet (Hagerman 2015: 39).
Rashygienikerna i Tyskland hörde talas om Lundborgs undersökning innan den ens
kommit ut i tryck, Lundborg blir inbjuden till den internationella rashygienutställningen i
Dresden (Hagerman 2015: 50). Lundborgs åker på sin första resa till Lappland 1913 men
det är inte hans enda resa dit utan han återbesöker Lappland fler gånger. Han åker norrut
för att fotografera, mäta, samla och jämföra utseenden. Hans mål var att hjälpa Sverige
med den nya vetenskapen; rasbiologin. Lundborg klassificerade alla han mötte som både
högre och lägre raser (Hagerman 2015: 339).
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Det är just här i norra Sverige som Lundborgs öde får en tvådelad väg. Han träffar Maria,
kvinnan som var av ”fel” sort. Lundborg var tidigare gift men undgick inte sin förälskelse
till Maria och han tog med henne till Uppsala där hon både jobbade och bodde på hans
kontor. De fick senare ett barn som först fosterhemsplacerades men kom sedan att bära
Lundborg som efternamn då Lundborg gifter sig med Maria. (Hagerman 2015: 282–305).
Samtidigt som ödet med Maria fortskrider så hyllar Lundborg Hitler och han vill se ett
Sverige med blåa ögon och blont hår. Lundborg har även lagt grunden för de
rasundersökningar utförda av SS (Schutzstaffeln). Lundborg leder verksamheten för
rasbiologi i Sverige fram till sin pension 1935. (Hagerman 2015: 335).

2.4 Äganderätt till kvarlevor
Vem äger egentligen de döda? Tillhör de möjligtvis hela mänskligheten där institutioner
och företrädare bevarar kvarlevor för att lära sig av det förflutna men även för att kunna
belysa nuet? Eller tillhör de folk samhällen där de hävdar att de har direkt anknytning till
förfäderna utan att ha koppling till någon annan? Men hur blir det då med de kvarlevor
från förfäder som är så pass gamla som mest troligt delat gener till alla i världen; tillhör de
någon nation eller etnicitet? (Parker Pearson 1999: 191).
Enligt Parker Pearson 1999, har återbegravning Sedan 1970-talet blivit mer aktuellt och
kommit en bra bit framåt i utvecklingen. Allt fler ursprungsbefolkningar och
minoritetsgrupper har fått mer rättigheter när det kommer till att bestämma hanteringen av
förfäders kvarlevor. Att det fanns ett samarbete mellan människorna som bodde i området
(där arkeologer grävde) och arkeologer ledde detta till att man lyckades bygga upp ett
förtroende för arkeologer och forskare som sedan kunde representera de lokala
folkgrupperna. Parker Pearson säger att det inte är en tvekan att återbegravningsfrågan har
utvecklats från specifika historiska omständigheter av bearbetning och orättvisa
maktförhållanden runt om i världen. För inhemska grupper vars förfäder varit offer av
övergrepp och exploatering, har arkeologer och antropologer försökt fastställt en andra
våg av kolonialism där syftet varit att vetenskapen som är lik kristendomen medfört ett
förtryck för vissa människor (Parker Pearson 1999: 191).
Bland olika befolkningar finns en önskan att kunna skydda sina döda och dess kvarlevor
som ligger utställda på t.ex. museer. Det rör sig om en moralisk ställning som går ihop
med förståelsen av historia och det förflutna som lever kvar i nuet. Återbegravningsfrågan
har varit central för politisk rörelse där syftet varit att kontrollera ben för att vinna makt,
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vilket resulterar i jämlikhet och rättigheter över land, legitimera etnicitet och utmana
kolonialismens rasism (Parker Pearson 1999).
Parker Pearson (1999:192) skriver, att hedra de döda är något som ingått i den
västerländska kristna läran. Det är något som ursprungsbefolkningar tagit efter då de
tidigare varit traditionellt oberörda av ödet när det kommer till mänskliga kvarlevor.
Lokala och inhemska grupper som tidigare fått sina kulturarv plundrade kan få hjälp om
de ställer sig sida vid sida med arkeologer för att försöka hindra att fler kulturarv blir
stulna. Meningen med arkeologi är att man ska studera det förflutna så att vi kan få mer
kunskap om vilka vi varit. Om det är en moralisk strävan då ändrar vi inte bara våra
attityder och åsikter om det som är rättvist utan vi strävar även efter att demaskera makten
och dess effekt både i det förflutna och i nuet. Att hantera de döda likaså nutida som
forntida förtjänar alla att få vila i frid oavsett enlig Parker Pearson (Parker Pearson
1999:192).

2.4.1 Problematiken mellan vetenskaplig forskning och arkeologi
Som det står skrivet i förra avsnittet finns det minoritetsgrupper och
ursprungsbefolkningar runt om i världen som begär att få tillbaka skelettmaterial som står
utställda eller förvarade på museum. Deras avsikt är att återföra sina förfäders kvarlevor
till den egna gruppen och det egna landet för att återbegrava dem. En hel del debatter om
återbegravning, samlingar och vetenskaplig forskning äger rum med jämna mellanrum och
det tycks fortfarande vara en olöslig konflikt.
I en debatt ur Fornvännen 2005, Repatriering på gott och ont: debatt om utlämning av
benmaterial har en del personer delat med sig av sina tankar. Caroline Arcini som är
osteolog vid Riksantikvarieämbetet har som startpunkt att benmaterial visar på
människans villkor och säger att arkeologi utan osteologi är en arkeologi utan människor
och därför bör benmaterial vara tillgängligt för forskning. Aaron Stutz som även är
osteolog framför en tanke om att det finns goda skäl att fortsätta metoden att mäta skallar.
Osteologiska studier som gjorts spelar roll i evolutionsforskningen som ett komplement
till DNA-analyser (Berggren 2005: 281).
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Fredrik Ekengren som är doktorand i arkeologi valde att bredda perspektivet med att
förklara intresset arkeologer har för att gräva ut gravar. Gravar har haft en väldigt stor roll
inom arkeologin och idag i det sekulariserade samhälle har vi tillåtelse att gräva ut gravar
för att gynna oss själva. Det betyder inte att gravarkeologi kan likställas med
gravskändning (Berggren 2005: 281). Mille Gabriel som är arkeolog har som åsikt att
varken museerna eller inuitgruppernas argument är logiska. Allmänt används etiska,
öppna politiska samt kulturella argument av inuitgrupper som har en begäran om att få
tillbaka mänskliga kvarlevor från samlingar på museer. Det några museer har till svar är
att materialet är av forskningsvärde (Berggren 2005: 282).
Vi kommer alltså tillbaka till frågan: Ska man låta bli att undersöka benmaterial i de fall
det handlar om en intressegrupp? Det kan handla om en folkgrupp som härstammar eller
är från samma folkgrupp som skelettet man skall göra undersökningar på, gör anspråk på
materialet eller anses det vara oetiskt att man gräver upp gravar för att kunna göra
undersökningar och forskningar med hjälp av mänskliga kvarlevor? Frågor om hur man
hanterar ben och gravmaterial har fått en hel del följder på vägen. Vissa anser att hantering
av ben är kränkande men då kan man ställa frågan om vem det är som kränkts i det här
fallet. En teori finns i debatten om att döda inte kan kränkas, för att kunna bli kränkt skall
man vara vid liv för att det är då man kan uppleva känslan av att bli kränkt (Berggren
2005: 282).
Berggren drar slutsatsen att det är de levande som känner sig kränkta och att det är för
deras skull man ordnar med repatriering eller återbegravning dock bör inte forskning på
grav och benmaterial ses som en kränkning av de döda och det betyder att i alla de fall
som kräver repatriering eller återbegravning måste hanteras enskilt beroende på
situationen och den grupp som begär repatriering eller återbegravning. Detta är inte en
åsikt som enbart Berggren framfört utan är en åsikt som delas av andra som varit delaktiga
i debatten (Berggren 2005: 282). Man påpekade även att om man nu bara väljer att ta
ställning när en begäran uppstår om att få tillbaka benmaterial, så kommer det endast att
leda till godtycklighet. Endast det material som får en förfrågan är det enda som kommer
att behandlas medan allt annat benmaterial som ingen gör anspråk på kommer att lämnas
kvar där de redan ligger. Frågan ställdes då om det betyder att vissa ben är mer värda än
andra eftersom de har en begäran om att få återbegravas. Berggren anser att de döda skall
behandlas med respekt men att repatriering eller återbegravning inte är en rättvisefråga för
de döda utan endast för de som är vid liv (Berggren 2005: 282).
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Flertalet personer som varit delaktiga i den här debatten efterlyste en policy eftersom med
en policy skulle man kunna ge vägledning på ett sätt där alla grupper behandlas lika samt
att godtyckligheten skulle begränsas. Sverige skulle behöva en lagstiftning som reglerar
frågor som de här. Det här var uttalandet som ägde rum 2005 (Berggren 2005). Fem år
senare den 20 december 2010 antogs en repatrieringspolicy gällande samiskt kulturarv för
Västerbottens museum AB. Syftet med policydokumentet är att man ska hitta ett moraliskt
och etiskt hållbart synsätt till kulturhistoriska dokumentationsinsatser ur ett
museiperspektiv när det gäller samiska kulturarv såsom byggnadshistoriska, etnologiska
och arkeologiska undersökningar. I policydokumentet finns det två huvudriktningar som
man går efter;
•

”Dels innehålla föreskrifter för kulturhistoriska dokumentations- och
insamlingsarbeten som kulturhistoriska undersökningar, inventeringar,
utgrävningar, intervjuer etc. av samiskt kulturarv.

•

Dels omfatta ett regelverk för handhavandet av samiska föremål, immateriellt
kulturarv och mänskliga kvarlevor i de befintliga museisamlingarna”
(Västerbottens museum AB policydokument 2010).

Västerbottens museum har även ett pågående projekt där de har kommit fram till några
förslag på en policy som kan komma att användas i framtiden, dock är det inget som är
antaget ännu men utifrån det som står ser det lovande ut. De har tagit upp viktiga punkter
och om man jämför med den samiska policyn så tar Västerbotten museum upp liknande
punkter men även punkter som är mer omfattande och mer allmänna som t.ex. utställnings
och visningsverksamhet, forskning, dokumentation och provtagning, bildpublicering, lån
av material, bevarande och arkivering och gallring (Opublicerad källa, Västerbotten
Museum).
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2.4.2 Hantering och förvaring av mänskliga kvarlevor vid magasinering
Museer i allmänhet förvarar sina samlingar på ett professionellt sätt i låsta, larmade och
även klimatreglerande lokaler. Där man anser att det skaver sig är att ungefär 36 museer
saknar anvisningar för vilka det är som har kompetens att arbeta med mänskliga kvarlevor
och endast 11 museer i landet har en personal som har osteologisk behörighet. På
sammanlagt alla de 64 museer så hanterar man mänskliga kvarlevor på ett liknande sätt
och då spelar det inte så stor roll vart materialet kommer ifrån om det är svenskt,
utländskt, samiskt eller från medicinska samlingar (Svenska Historiska Museum 2016:16).

2.4.3 Hantering av mänskliga kvarlevor vid utställningar och visningar
Ungefär 39 museer i Sverige har idag mänskliga kvarlevor i utställningar och mindre än
hälften av dessa 39 museer har anvisningar om hur utställningarna ska visas. Åtta museer
har svarat i en enkät att de faktiskt har namngivna individer utställda när de fick frågan om
de har några mänskliga kvarlevor utställda på deras museer som är från ursprungsfolk,
nationella minoriteter eller namngivna personer. Endast 15 museer har ställt eller ställer ut
mänskliga kvarlevor i olika sammanhang än bara utställningar men då har de anvisningar
för vilka det är som får hantera kvarlevorna (Svenska Historiska Museum 2016:17).

2.4.4 Hantering av mänskliga kvarlevor i samband med återföring eller
återbegravning
Nio museer i Sverige har lämnat tillbaka mänskliga kvarlevor till minoritetsgrupper,
ursprungsfolk och ursprungsland och 12 museer har lämnat tillbaka gällande
återbegravning eller för ett annat sammanhang. Innan man godkänt en förfrågan om
återlämnande av mänskliga kvarlevor så har man gjort en utredning på mottagarens
legitimitet innan återlämnandet har skett (Svenska Historiska Museum 2016:17).

2.5 Etiska aspekter
ICOM (International Council of Museums) grundades 1946 och är en organisation som är
till för alla museer och museianställda. ICOM har 17etiska riktlinjer de utgår ifrån (Årre
2011). Svenska museer har fått frågan om de följer museiorganisationen ICOM:s eller
några andra etiska anvisningar eller om de har några andra etiska regler för hur man ska
hantera mänskliga kvarlevor. 91 % av alla museer följer ICOM:s etiska föreskrifter medan
24 museer följer sina egna etiska riktlinjer. 43 museer har nämnt att de vill ha nya och
uppdaterade riktlinjer (Svenska Historiska Museum 2016: 18).
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2.6 Vem tar besluten?
Universitet, länsstyrelser och museum fattar beslut om frågor som återbegravning och
repatriering. Inom Raä (Riksantikvarieämbetet) och SHM (Statens Historiska Museum) är
det riksantikvarien respektive museidirektören som fäller avgöranden. Iregren nämner att
man hört att länsmuseer i Norrland är inne på samma spår vad gäller beslut om samiskt
gravmaterial. När det rör sig om arkeologiskt material som ligger förvarat på museer har
det inte alla gånger varit så uppenbart vem det är som tar besluten eller vilken politisknivå
det hamnar på. När det kommer till kontakter med utlandet och dess organisationer
hänvisas alla beslut till regeringen på grund av att samlingarna omfattar vårt gemensamma
kulturarv. De förvaltande myndigheterna som vanligtvis tar beslut i frågan skall då
överlämna ärendet till svenska regeringen (Iregren 2010:58).

2.6.1 Argument för – och emot repatriering och återbegravning
Ett av de vanligaste argumenten som finns när det handlar om återlämnandet av
skelettmaterial från arkeologiska samlingar är att utgrävaren lovat detta vid
undersökningens start (se fig.1 nr 5, 7). Det här är ett steg i att förbättra utbildningen i
historisk osteologi för arkeologer och är dessutom en förbättring då det gäller att vara mer
försiktig med att ge löften i en fältsituation.
Soejvengelle graven (Fallstudie 3.1) var ett sådant fall där Ernst Manker skriftligt
försäkrade att en återbegravning skulle ske så fort skelettet undersökts, men det tog 52 år
innan skelett återbegravdes. Gransjön fallet (Falltudie 3.2) var annorlunda för att där
lovades det inte att graven skulle återbegravas vilket den senare gjorde.
Gällande de delar av anatomiska samlingar som kulturhistoriska museer vårdar har i
synnerhet mottagarens legitimitet kontrollerats av utlämnaren (se fig.1nr 2,14). Statens
Historiska Museum understryker att ärende nr 13 (se fig.1) som handlar om beskyddandet
av kraniet inte hör till museets förvaltningsuppdrag eftersom det tillhör en anatomisk
samling. Ärende nr 14 (se fig.1) har fynd som inte har sin grund från museets
samlingsområde och i de här båda fallen med ärendena gör det svårt att säga emot
argumenten säger Iregren (Iregren 2010: 58).
I vissa fall anses återbegravningar försvarbara utifrån vetenskapliga och etiska skäl dock
ska ärendet alltid genomgå en prövning och själva behandlingen ska vara konsekvent
oberoende på hur fallen ser ut;
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1. De främsta argumenten som finns mot återbegravningar är att man håller borta
mänskliga kvarlevor från framtida forskning vilket resulterar i att en osteologisk
undersökning inte blir slutförd eller möjlig. Eftersom det går att undersöka döda
individer flera gånger, kan det ge resultat för ny kunskap samt utveckla metoder
och hypoteser.
2. Det material som återbegravs har inte alla gånger fått uppleva moderna
osteologiska analyser. Speciellt när osteologin haft en koppling till arkeologin
sedan 1960. Det är kulturminnesvårdens ansvar att ordna en bearbetning och bred
dokumentation som är vetenskaplig innan en gravläggning äger rum. Särskilt de
fall det är en samling av något slag ska återbegravas.
3. Ännu ett argument som är vetenskapligt viktigt är att all resultat måste finnas
tillgängligt för kollegor att undersöka. När en återbegravning sker görs ett avkall
utifrån denna riktlinje.
4. När skelettmaterial grävs ner i jorden sätts de tafonomiska processerna igång vilket
innebär att nedbrytningen påskyndas.
5. Det finns ett avsevärt intresse hos allmänheten gällande osteologi och arkeologi.
Museer runt om i landet har många besökare varje år och håller i utgrävningar,
vilket lockar dit människor. Just för att det finns ett intresse hos människor
uppmuntras det att fortsätta berätta om individer och olika gruppers livshistoria
med hjälp av mänskliga kvarlevor (Iregren 2010: 59).
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Figur 1. Tabell 1. Människoben förvaltade av svenska kulturhistoriska museer, aktuellt för
återbegravnin enligt Elisabeth Iregren (Iregren 2010).
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2.7 En hållbar framtid
Man har märkt av en lägesändring det senaste århundradet när det gäller mänskliga
kvarlevor i etiska sammanhang. Forskningens framsteg under 1800-talet anses inte bara
som oetiska utan även brottsliga idag, men om man vänder på det görs det mest troligt en
del åtgärder som senare kan ifrågasättas utifrån nya etiska synvinklar i framtiden. Om man
ser på saken utifrån forskarperspektiv lyder deras argument att laborativ forskning kan
berätta för en om levnadsförhållanden och sjukdomar (Svenska Historiska Museum 2016:
31).
Kvarlevor kan ge mycket information och därför bör de hanteras varsamt. Ett
motargument mot återbegravning är själva förlorandet av forskningsrön för kommande
generationer och av att man gräver tillbaka kvarlevor så förstörs material utan några som
helst möjligheter till ett framtida beslut om etiska övervägande skulle bli aktuellt igen. En
lämning kan ha sitt värde på grund av sitt värde i kunskap, att det har en stor betydelse att
få uppleva det på grund av dess association (Svenska Historiska Museum 2016: 31).
Många gånger då det handlar om mänskliga kvarlevor talas det om existensvärde och då
anses det vara väldigt uppmärksammat. En hel del av de samlingar som museer har är av
existensvärde just för att de finns i magasinen välbevarade, även ifall de inte finns
tillgängligt för allmänhetens syn kan den komma till stor användning för kommande
generation i framtiden (Svenska Historiska Museum 2016: 31).
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2.7.1 3D, för framtiden
3D-printern tog form under 1980-talet. 3D-printern fungerar genom att det skapas tunna
lager i ett material som läggs på varandra som sedan bygger upp en tredimensionell form.
Materialet som bildar lagren kan vara av olika slag som t.ex. metall, glas, plast och även
ätbart material. Byggplattformen är höj och sänkbar för att det ska vara lätt att bygga
lagren. För att det ska vara möjligt att skriva ut ett tredimensionellt objekt behöver man
först en cad-fil. En cad-fil är en tredimensionell ritning av ett objekt och kan skapas på
flera olika program som är för 3D-modellering (Larsson 2013) (Halvadzic 2015).

Innan objektet skrivs ut i 3D-printern måste cad-filen först analyseras av 3D-printerns
program som bestämmer hur objektet ska inta form på ett mer effektivt sätt samt val av
material. När programmet godkänt modellen är nästa steg att skära ut objektet i tunna
horisontella lager som tillåts av 3D-printerns upplösning. Efter varje lager som byggs
sänks byggplattformen för att ge plats för nästa lager. 3D-printern som oftast använts för
hemmabruk, vilket har resulterat i att människor gjort en bedömning som menar på att
printern är en början på en industriell revolution (Larsson 2013).

När en tillverkning blir mer effektiv och billig behövs inte längre massproduktion för att
få ekonomisk stabilitet och då kan nischprodukter tillverkas i mindre mängder. Den
industriella logistiken världen över kommer att förändras då reservdelar och produkter inte
längre behöver skickas till konsumenten i fysisk form, utan kan istället skickas som en
digital fil över nätet som kan laddas ned och finnas tillgänglig. 3D-printern kan då även
skriva ut maskiner som skapar och bygger produkter (Larsson 2013).
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3 Fallstudierna
Två viktiga personer i uppsatsen som givit mycket bakgrundsinformation rörande några
repatrieringsprojekt är Anders Hansson, 1:e antikvarie på Jamtli och Jans Heinerud, chef
för kulturmiljöavdelningen på Västerbottens museum. I de kommande fallstudierna har
två av de tre arkeologiska undersökningar kommit att leda till osämja och konflikter i de
etiska kontexterna. Tredje fallstudien är en pågående process som visar tydligt hur
problem har uppstått genom tiden och hur man försökt lösa de. Dessa fallstudier ska vara
till hjälp för att besvara uppsatsens frågeställningar.
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3.1 Fallstudie Soejvengelle

Figur 2. Soejvengelles grav. RAÄ 195:1, Tärna socken, Storumans kommun, Västerbottens
län. Bild hämtad från spår från 10 000 år.
Soejvengelle graven anses vara första fall i Sverige där man återbegravt samiska
kvarlevor. Denna samiska hällgrav ligger i Tärna socken vid Atoklinten och grävdes ut för
första gången år 1950 av Ernst Manker tillsammans med landsantikvarie Gunnar Westin
och Nils Axelsson. Dock var detta en mindre undersökning av graven och vid den
tidpunkten förflyttades då några skelettdelar till Nordiska museet för analys. Dessa
skelettrester har varit förvarade dels på Nordiska museet och dels vid Statens historiska
museum dit man sedan överfört skelettresterna år 1973 (Heinerud 2002: 3). Efter
undersökningen som ägde rum 1950 utlovade Manker skriftligt att efter analysen skulle
samtliga material återföras till sin ursprungliga plats vilket inte skedde.
År 1999 bestämde sig Tärnas sameförening Vadtejen Saemiej Sijte att skicka en skriftlig
förfrågan till Statens historiska museum om att få tillbaka benmaterial för återbegravning.
År 2000 lämnas ett godkännande från Statens historiska museum om att sameföreningen
skulle få tillbaka benresterna, men innan en återbegravning skulle komma att ske
beslutade länsstyrelsen att det först skall genomföras en arkeologisk undersökning på
platsen (Heinerud 2002: 3). Undersökningen av platsen utfördes 2001 av Västerbottens
museum. Resultatet av undersökningen påvisade att graven under flera tillfällen plockats
om och ändrat utseende vilket ger en diffus bild av gravens naturliga konstruktion.
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Med hjälp av en provtagning där man använt sig av C14-metoden på skelettresterna har
man lyckats datera materialet till ca.1400-talets mitt. De fynd som påträffades i graven var
en yxa, ett knivblad, 13 mynt, ett antal ben och tänder. Även fynden kommer att förenas
med resterande fynd från platsen i samband med återbegravningen (Heinerud 2002: 3).
År 2002 hölls ett planeringsmöte i Tärnaby av sameföreningen tillsammans med Jan
Sundström, Länsstyrelsen i Västerbotten, Jans Heinerud, Västerbottens museum, IngaMaria Mulk och Ájtte (svenskt fjäll och samiskt museum). Anledningen till att mötet ägde
rum var att man ville komma överens om hur återbegravningen skulle gå tillväga. Det
handlade om allt ifrån rekonstruktion, gravtäckning till tidpunkt för uppdraget.
Undersökningen som gjordes år 2001 pekade på att den döde från början inte låg nergrävd
utan låg ovanpå mark som även är det traditionella gravskicket för just hällgravar.
Sameföreningen tyckte att återbegravningen inte skulle ske via det traditionella sättet som
det gjordes ursprungligen på grund av den lättillgängligheten och risken för skada det
skulle medföra om graven bara är skyddad av hällar som lätt kan lyftas bort. Man kom
överens om att man istället skulle gräva ner kvarlevorna och därefter säkrar graven med
att lägga fler tyngre hällar ovanpå. Angående skelettresterna och gravgåvorna tyckte
sameföreningen att de skulle ligga på renskinn och därefter placeras i en manslängd ackja
(Heinerud 2004: 2).
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Figur 3. Ackjan med de ilagda skelettresterna. Bild hämtad från spår från 10 000 år.
När ackjan placerats i graven täcks den med näver, stenhällar och jord. Som ett avslut på
rekonstruktionen har man lagt stenhällar som lutats mot stocken och på det viset har tak
över ackjan bildats av stenhällarna. Anledningen till att man valt just det utseendet på
rekonstruktionen är för att det är mycket som tyder på att graven ursprungligen haft detta
utseende på grund av de gravhällar som påträffats i området vid undersökningen. Efter att
man fått ett godkännande för att genomföra återbegravningen från länsstyrelsen 2001,
skedde det till slut en återbegravning av kvarlevorna den 11 oktober 2002 och
rekonstruktionsarbetet med hällgraven (Heinerud 2004: 2).
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Figur 4 och 5. Ackjan övertäcks med näverstycken, stenhällar och jord. Bilder Hämtade från
spår från 10 000 år.
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Figur 6. Färdigställd rekonstruktion. Bild hämtad från spår från 10 000 år.

3.2 Fallstudie Kvinnan från Gransjön

Figur 7. Rensad grav. Frostviken 475. Frostviken socken, Strömsund kommun, Jämtlands
län Foto: Anders Hansson, Jamtli. (Hansson 2010).
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Det var våren år 2009 då landsantikvarien vid länsmuseet Jamtli, Anders Hansson och
Ingwar Åhren från Ohredahke sameby träffades för att diskutera möjligheterna angående
en återbegravning av ett samiskt skelett. Varför man diskuterade detta samiska skelett
beror på att man upptäckte en klippgrav 1984 vid Gransjön i Frostviken i norra Jämtland
som var trasig, stenarna som ursprungligen täckt graven hade fallit åt olika håll. Delar av
skelettet och gravgåvorna låg vidöppet för allmänheten och då valde länsstyrelsen i
Jämtlands län och Jamtli att undersöka graven året efter och utifrån det drog man
slutsatsen att en räddningsundersökning skulle vara relevant (Hansson 2013: 26).
De gravgåvor som påträffades i graven 1986 var en yxa, en kniv, en hundra centimeter
lång mässing kedja och ett sex centimeter stort mässingsbleck som ingen vet vad det
använts till eller föreställer (Hansson 2013: 24).
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Figur 8. Gravfynd 1986. Frostviken 475. Frostviken socken, Strömsund kommun,
Jämtlands län Foto: Anders Hansson, Jamtli.(Hansson 2012).

Man informerade samebyarna i Jämtland om räddningsundersökningarna som man
planerat för graven. Graven undersöktes två år senare, 1986 och undersökningen av
graven publicerades. Sedan dess har fyndet haft ett mer okänt liv i magasinet på museet.
Fallet med Gransjön är lite annorlunda gentemot fallet Soejvengelle. I det här fallet fanns
det inga skriftliga eller muntliga löften om återbegravning och man visste även inte om
vem det var som låg i graven mer än att det var en samisk kvinna som dött någon gång i
början av 1500-talet. Länsstyrelsen i Jämtlands län var positivt ställd när de fick förfrågan
från samebyn då de var medvetna om hur viktig återbegravningen är för samerna.
Dessutom är denna grav den enda kända sydsamiska graven från medeltiden i detta
område (Hansson 2013: 23-24).
Hösten år 2011 återbegravdes kvarlevorna men innan detta ägde rum utförde man
undersökningar på skelettet för att man ville bevara så mycket kunskap som möjligt om
Gransjö kvinnan. Man använde sig av C14-analys metoden för att kunna datera organiskt
material för att kunna uppskatta för hur länge sedan det var kvinnan dog. Man lät en
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osteolog undersöka skelettet för att få fram t.ex. förslitningar, näringsstatus, sjukdomar
och skador (Hansson 2013: 25). Man fick veta att Gransjö kvinnan var mellan 45 och 60
år gammal och var ungefär 150 centimeter lång när hon dog. Man kunde även se att hon
haft en inflammation i tandköttet som ung som gjort att hon tappat flertal tänder och att
hon använt de tänder hon haft kvar till någon form av arbete (Hansson 2013: 26). Skelett
resultaten har även visat att kvinnan under en längre period använt sina armar väldigt
frekvent då hon haft artros i höger armbåge, ledförändringar fanns även i båda tummarna
och en muskelinflammation i högra axeln (Hansson 2013: 27). Den här återbegravningen
gav möjligheter till analyser men även en framtida fortsättning av forskning i området som
rör samisk ursprungs historia.

3.3 Fallstudie Kvarlevorna från Gammplatsen Raä Lycksele 342:1
Från den 8 mars 1949 fram tills idag har Västerbottens museum (VBM) haft en position
vad gäller de mänskliga kvarlevorna som grävdes upp från Gammplatsen i Lycksele.
Något som behöver belysas är att denna fallstudie är under repatrieringsprocess och enligt
VBM policy så skall de egentligen inte hålla på med repatrierings ärenden (Västerbottens
museum AB policydokument 2010). Därför kommer det inte att finnas några fotografier
på några mänskliga kvarlevor i det här inslaget. Det första dokumentet man har om det här
fallet är det som Landsantikvarie Gunnar Westin skrivit som handlar om att Prosten Berlin
i Lycksele ringt och meddelat att kyrkorådet ansökt om 5000kr för uppröjning av
Gammplatsen som skulle ske en månad senare. Pengarna skulle då täcka för både
kartläggning och undersökningen av platsen. Fältarbetet utfördes sedan på sommaren och
en färdigställd karta skickades tillbaka i två exemplar till VBM (Dnr 158/50). Westin hade
lämnat in ett PM till kyrkorådet i Lycksele om en plan för utgrävningar på Gammplatsen
för att se vad som döljer sig under de synliga lämningarna den 14 juni. Kyrkorådet var
intresserade och godkände planen med ett önskemål på 3000 kr för arbetet vilket VBM
också godkände (Dnr 229/50).
Den 19 augusti 1950 skickades ett dokument om att undersökningarna på Gammplatsen i
Lycksele avslutats år 2016. Den större delen av undersökningen hade varit förlagd till den
gamla kyrkogården då det större intresset låg på skelettmaterialet som man funnit vid
platsen. Rester av textilier hade påträffats vid ett flertal skelett som kunnat tillvaratas och i
ett specifikt fall var nästan hela dräkten bevarad, paraffinerats. Osteologiska avdelningen
på SHM kontaktades. Det var en hel del fynd från grävningarna som gjordes på
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Gammplatsen i Lycksele den sommaren 1950; en förteckning på hela fem sidor bifogades
i samband med att det skickades per järnväg från Lycksele till riksantikvarieämbetet (Dnr
265/50).
Ett ”kvitto” på att riksantikvarieämbetet och SHM mottagit de fynd som skickades från
Lycksele finns som bevis (Dnr 4187/50) (Se figur 9). Karl Cajmatz skickade ett brev till
Nils-Gustaf Gejvall, osteologiska avdelningen, Kungliga vitterhets historia och antikvitets
akademien Stockholm, att han helst vill att Gejvall tar sig tiden att titta på Lyckselematerialet som skickats ner till Stockholm. Han skriver i brevet vad som skickats
specifikt, i vilken låda, vad som ligger i, vad varje bokstav betyder och även det material
som han valt att inte skicka med (Dnr 263/50).
Westin hade talat med Cajmatz om att man borde tänka på en ny utgrävning till
kommande år, alltså 1951 men då var problematiken i deras fall själva ekonomin då de
redan hade fått så mycket pengar året innan att man inte ville fråga om mer pengar utan
istället borde vara tacksam för det de redan fått utdelat 1.

1

Sundström, Susanne; Arkeolog, Kulturmiljöpedagog. Västerbottens Museum Umeå. 2017. Intervju 14 april.
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Figur 9. Dnr:4187/50. Hämtad 2017-04-19.
Brev skickades mellan Cajmatz och Berlin angående de möjligheter som fanns för att
kunna återgå till utgrävningar på Gammplatsen igen (Dnr 281/50, 274/51). Cajmatz
skickade ett brev till Gejvall år 1952 angående det material som skickats från Lycksele till
Stockholm då Cajmatz försökt få tag på Gejvall men lyckades inte få tag på honom. Umeå
landsförsamlings kyrka hade frågat om skelettmaterialet och både prästen och
vaktmästaren ville genast ha tillbaka benen i jorden igen. Cajmatz hade tidigare nämnt att
det var brådska med att få tillbaka materialet (Dnr 74/52, 84/52). Gejvall svarade Cajmatz
brev, och tyckte att det var konstigt att Cajmatz inte fått höra något angående
skelettmaterialet från Gammplatsen. Han skriver att han var med vid uppackningen
tillsammans med två andra kollegor, mätningarna och sedan nämner han i brevet att han
trodde att han kunde få ha kvar de 25 kranierna ett tag till då Ernst Manker lovat honom
det. Gejvall använder även ursäkter till varför han varit frånvarande i det hela. Vissa
ursäkter han använde sig av var inte relevanta för det som pågick (Dnr 74/52). Cajmatz
skrev även ett brev till herr docent Fil.dr. Bertil Lundman, Uppsala om det skelett material
som skickats till Stockholm. Den 13 oktober år 1952, given skrivelse från Westin till
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Kyrkorådet i Lycksele med ekonomisk redogörelse för undersökningarna på Gammplatsen
1950 och 1951 (Dnr 329/52).
I pärmen som omfattar dessa dokument, går det att se att ämnet inte varit aktuell under en
längre tid, dock återupptas fallet igen den 22 april år 2004.
Åtgärdsförslag, Ägare: Västerbotten Museum,
fyra stycken kranier med rester av textil. Tre stycken från Backens kyrka Umeå, Vb.
Utgrävda år 1952. Dnr 01459/2004 Raä. En från Lycksele, fornlämning 343,
Gammplatsen. Dnr. Vb 408/03 (182/51).
Den 20:e juni år 2011 skickas ett mail från VBM till SHM angående fynd som skall
återlämnas till VBM. Den 22:e juni år 2011 får VBM ett svar tillbaka från SHM om att de
skall tala med föremålsantikvarie, men som för tillfället var bortrest och är kontaktbar
först i augusti eller september. Den 2:e augusti år 2011 får VBM ett svar från SHM att det
finns sex backar i magasinet i Tumba att hämta och erbjuder även att de lämnas över
personligen till VBM när en resa till Stockholm blir aktuell. Den 3:e oktober år 2011
skickar VBM ett mail till SHM och frågar vem man skall tala med för att kunna hämta
backarna med föremål som är i Tumba. SHM skickar ett svar till VBM samma dag och
erbjuder att packa ihop alla backar för upphämtning. Den 2:e oktober år 2013 skriver
SHM till VBM att det finns benmaterial utöver de fyndmaterial som skall hämtas den 28:e
oktober. Lycksele, Gammplatsen, dnr 4187/50 6,5 kartonger.
När man hade fått material till museet kom det i kartonger med lock på. Man hade utgått
från att det var djurben, ben från utgrävningen i Åsele kyrkstad eftersom det skickades
med en kartong utöver det material som skulle tillbaka från SHM. När man senare lyfte
locket på dessa lådor fick man se att de innehöll mänskliga kvarlevor. Man har länge letat
i arkivet efter detta material som visat sig tillhöra en grävning som gjordes år 1950, dock
saknades en rapport, men en del ritningar och uppräkningar av fynd fanns. Ett trettiotal
kranier och förmodligen fyra hela skelett ska ha skickats från Lycksele till Stockholm eller
Uppsala och Gejvall. Idag har man tjugofem kranier från Gammplatsen på VBM, de har
även bett en osteolog på SHM att försöka ta reda på vart resterande fem kranierna och fyra
hela skeletten tagit vägen 2.

2

Sundström, Susanne; Arkeolog, Kulturmiljöpedagog. Västerbottens Museum Umeå. 2017. Intervju 14 april.
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Den 25:e april år 2016 skickades ett mail till ATA om att Västerbottens museum startat
överläggningar med Lycksele sameförening och Lycksele församling inom Svenska
kyrkan om repatriering eller återbegravning av de mänskliga kvarlevor som togs tillvara i
samband med arkeologiska utgrävningen åren 1950–51 på Gammplatsen. Frågan om
återbegravning har varit aktuell sedan SHM skickade tillbaka ett stort antal kranier i
oktober år 2011 från utgrävningen åren 1950–51. Dock saknas det fortfarande
skelettmaterial som skickades till SHM 1950-08-26 och man konstaterade att det måste
finnas kvar i SHM. Syftet med att få tillbaka försvunna materialet är för att kunna
återbegrava dem. VBM menade på att det kan medföra negativ publicitet både för dem
och SHM och därför borde det lösas snabbt 3.
En representant från VBM skulle åka till Stockholm, passade även på att planera en tur till
ATA. Representanten bad även om att få en kopia på olika handlingar innan besöket. Den
20:e maj år 2016 tillbringades dagen på ATA. Efter att ha kollat igenom alla handlingar,
står det att fynden återsänts till Umeå i november år 1951 men att det inte fanns en
förteckning på vad som återsänts. Vad gäller de osteologiska rapporterna förvaras de av
vetenskapligt värde på SHM, det finns inga ledtrådar kopplade till materialet som blev
kvar i Stockholm eller som kanske fortfarande ligger där. ATA-spåret verkar för tillfället
vara uttömt och man funderar nu på hur man skall gå vidare med det här fallet 4.

3
4

Sundström, Susanne; Arkeolog, Kulturmiljöpedagog. Västerbottens Museum Umeå. 2017. Intervju 14 april.
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4 Resultat
Jag har här valt att återge frågeställningarna för att på detta sätt kunna presentera
resultaten mer tydligt.
1 Hur bör man förhålla sig till humana/mänskliga källmaterial inom arkeologin
utifrån etiska aspekter?
Denna frågeställning är en fråga som varit aktuell under flera decennier. Arkeologer har
jobbat med den här typen av frågor överallt i världen. Urbefolkningar runt om kräver att få
tillbaka kvarlevor som tillhört deras förfäder som de vill ska återbegravas. Människan har
då spekulerat ifall den döda är kränkbar eller okränkbar eller ett forskningsobjekt. Detta
stycke tolkat av Parker Pearson tycks ge ett övergripande svar i denna fråga.
”Lokala och inhemska grupper som tidigare fått sina arv plundrade kan få hjälp om de ställer sig
sida vid sida med arkeologer för att försöka hindra att fler arv blir stulna. Meningen med
arkeologi är att man ska studera det förflutna så att vi kan få mer kunskap om vilka vi är och nuet.
Om det är en moralisk strävan, då ändrar vi inte bara våra attityder och åsikter om det som är
rättvist utan vi strävar även efter att demaskera makten och dess effekt både i det förflutna och i
nuet. Att hantera de döda likaså nutida som forntida är att alla förtjänar att få vila i frid
oavsett”(Parker Pearson 1999:192).

Det görs försök genom ICOM:s policy principer att få museum runt om i världen att utgå
från ett likvärdigt sätt att jobba på vilket förhoppningsvis kan leda till att hanteringen av
kvarlevor runt om i världen åtminstone blir behandlade likvärdigt. I olika situationer i
flera decennier har arkeologer många gånger varit tvungna att respektera urfolk världen
över, medlemmar av de olika världsreligionerna, de olika traditionerna som finns,
lokalbefolkningen och politiska samhällen som inte är så förtjusta i arkeologers
inblandning (Parker Pearson 1999: 171). Oftast är urfolk förknippat med
berättartraditioner och mytologi som t.ex. gudar, livet, föremål etc. Urfolket kunde berätta
om sådant som de trott på under flera århundraden. De kan berätta om att deras förfäder en
gång fallit ned från himlen eller något liknande för att det är något som återberättats i flera
generationer. Som det nämns i citatet ovan kan arkeologin t.ex. ge kunskap och
information om deras förfäder, dess kulturer och traditioner om de lyckas samarbeta med
varandra. Inhemska grupper har olika uppfattningar och traditioner som är betydelsefulla
för dem och anser inte att någon som är en del av dem har rätt i att säga emot det de
känner till och tror på, vilket är förståeligt (Parker Pearson 1999: 192). Arkeologer har inte
alltid haft det bästa ryktet, men man kan alltid hoppas på att dagens och kommande
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generationers arkeologer har goda avsikter gällande sitt jobb, att alltid hantera kvarlevor
och fornlämningar med full respekt (Parker Pearson 1999: 172).

2 Vilka för – och motargument finns för att ställa ut mänskliga benmaterial till
allmänhetens beskådande?
Som tolkat i stycke 2.4.3; ”Ungefär 39 museer i Sverige har idag mänskliga kvarlevor i
utställningar och mindre än hälften av dessa 39 museer har anvisningar om hur utställningarna
ska visas. Åtta museer har svarat i en enkät att de faktiskt har namngivna individer utställda när
de fick frågan om de har några mänskliga kvarlevor utställda på deras museer som är från
ursprungsfolk, nationella minoriteter eller namngivna personer. Endast 15 museer har man ställt
eller ställer ut mänskliga kvarlevor i olika sammanhang än bara utställningar men då har de
anvisningar för vilka det är som får hantera kvarlevorna” (Svenska Historiska Museum 2016:

17).

Museer attraherar fler besökare om de ställer ut mänskliga kvarlevor, ännu bättre om det
är hela skelett med fynd från utgrävningar samt deras namn. Det visar sig att det är mer
givande att få komma till ett museum och faktiskt få se ett riktigt skelett dock är det bara
min personliga åsikt. Att det finns 39 museer i Sverige som har mänskliga kvarlevor i
utställningar varav mindre än hälften har anvisningar om hur utställningarna ska visas
säger en hel del. Museer kanske strävar efter att få dit fler besökare och då använder man
sig av mänskliga kvarlevor för att locka dit besökare, museer kanske vill att allt fler
personer ska bli mer intresserade av människan och historia då det är ett ämne som inte
allt för många människor är intresserade av eller tänker på. Av att man begär att få tillbaka
kvarlevor från museer så kanske deras möjlighet till att locka besökare försvinna. Det kan
anses att allt de byggt upp skulle förstöras om t.ex. urfolksgrupper eller anhöriga till de
skelett som finns utställda börjar begära tillbaka kvarlevorna, det är min personliga tanke
kring situationen.
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3 Vilka för – och motargument finns för att bevara arkeologiska fornfynd för
framtida studier?
Som motiverat i stycke 2.7: ”Kvarlevorna kan ge mycket information och därför bör de
hanteras varsamt. Ett motargument mot återbegravning är själva förlorandet av forskningsrön för
kommande generationer och av att man gräver tillbaka kvarlevor så förstörs material utan några
som helst möjligheter till ett framtida beslut om etiska övervägande skulle bli aktuellt igen. En
lämning kan ha sitt värde på grund av sitt värde i kunskap, att det har en stor betydelse att få
uppleva det på grund av dess association. Många gånger då det handlar om mänskliga kvarlevor,
talas det om existensvärde och då anses det vara väldigt uppmärksammat. En hel del av de
samlingar som museer har är av existensvärde just för att de finns i magasinen välbevarade, även
ifall de inte finns tillgängligt för allmänhetens syn så kan den komma till stor användning för
kommande generationer i framtiden” (Svenska Historiska Museum 2016:31).

Att arkeologer har en skyldighet att bevara fornfynd till kommande generationer eller
framtida studier kan bero på att en lämning har ett värde i kunskap. Vi kan bara få mer
information om lämningen; dagens teknologi blir mer avancerad med tiden. Bara de
senaste åren har man lyckats få fram ny information som man inte uppnått förut och det är
viktigare än någonsin. Att det grävs upp föremål som ställs ut för allmänheten eller som
bevaras i ett magasin är inte alla gånger bra utan det kan även påverkas negativt för både
framtiden och framtida studier 5. En hel del information kan gå förlorad på vägen under
t.ex. en utgrävning eller i samband med skogsbruket då fornlämningar oftast skadas vid en
avverkning eller markberedning. Gräver vi upp allt så finns det heller inte så mycket kvar
för kommande generation att studera i framtiden. Är det värt det? Samtidigt är det minst
lika viktigt att gräva upp skelettmaterial för att göra närmare studier på det i andra
sammanhang som t.ex. medicinska. Som Burenhult (1999: 18) skriver: ”De forntida
lämningar som finns i Sverige och världen över formar vårt kulturlandskap och en av de viktigaste
uppgifterna inom arkeologin är att bevara kulturarv till kommande generationer”.

5

Sundström, Susanne; Arkeolog, Kulturmiljöpedagog. Västerbottens Museum Umeå. 2017. Intervju 14 april.
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Som en avslutning på föregående stycke om frågeställningarna fortsätter nu resultaten.
Den svenska arkeologin under 1900-talet har haft en stor påverkan på den samiska
historien. Samerna under början av perioden, blev illa behandlade, nästan skändade på sitt
kulturarv men fick även status som ursprungsbefolkning i Sverige. Det grävdes upp
mänskliga kvarlevor från olika eror i samisk historia. Kvarlevorna användes sedan för att
t.ex. visa att samerna skulle komma att ses mer underlägsna än det svenska folket
(Hagerman 2015). Följderna av detta blev att arkeologer samt andra inblandade i denna
gren som man kallat vetenskap fått en dålig status i samernas ögon. I dagens läge får man
lov att lägga sin tro och förhoppning över att arkeologer har goda avsikter men även
behandlar de individer (både levande och döda) med respekt och att de berättar historier
onda som goda som kommer att påverka människors kulturarv i decennier. Sara Larsson
som är ordförande för sametinget har talat och sagt att samiskt material som lämnas
tillbaka till samerna anses vara ett sätt att både erkänna och offentliggöra den
särbehandling och skada samerna fått gå igenom (Larsson 2009). Man skulle kunna se det
som att man återfår historien av en kultur oavsett om de är negativa eller positiva
företeelser. Fall som kvinnan från Gransjön och Soejvengelle kan man säga blir en
beteckning för frihet som inte funnits innan.
Efter att ha genomfört olika fallstudier verkar det som att kvarlevor som har tydliga bevis
på att de tillhört en ursprungsbefolkning inte innefattar några direkta problem gällande
repatriering och återbegravning. Det är snarare i de fall där bevisen inte räcker till som det
inte visar sig vara lika relevant att sträva efter repatriering eller återbegravning.
Soejvengelle och Kvinnan från Gransjön var två glasklara fall att de tillhört ursprungsfolk
och är även de två enda fallen i Sverige som har återbegravts. Den tredje fallstudien jag
skrivit om som handlar om kvarlevorna från Gammplatsen där har man även fått bekräftat
att de tillhört en ursprungsbefolkning utifrån undersökningar som gjorts på platsen samt
fyndmaterialet. En planerad återbegravning har varit aktuell sedan år 1950 men en hel del
komplikationer uppstod på vägen. Exakt när en återbegravning ska ske för kvarlevorna är
ännu inte bestämt. Jans Heinerud säger att de vill planera det noggrant och även
tillsammans med sameföreningen i Lycksele och Lycksele församling. En del juridiska
frågor måste vara klara innan en återbegravning kan ske och man hoppas på att den ska
kunna genomföras någon gång i år 2017 eller år 2018 (Heinerud 2016).
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För att sammanfatta det ovan återgivna; att återlämna kvarlevor och fynd som har en stor
betydelse för människans historia är svårt. Speciellt om det är något som inte får gå
förlorat och skulle kunna användas för att hjälpa framtiden på något sätt t.ex. sjukdom
eller i kunskapsväg, exempelvis utbilda allmänheten och därför bör det finnas tillgängligt.
Även om ett material inte är färdig undersökt bör det också förvaras så att man har tillgång
till materialet senare om det skulle bli aktuellt, men då det finns en del delade åsikter om
hur man skall hantera kvarlevorna så bör det stiftas lagar och förordningar som gäller i
hela Sverige.
Det kanske handlar om makt i slutändan. Då man talar om kulturarv i relation till urfolk
handlar det oftast om makt. Samerna gör anspråk för att det är dags att ta tillbaka makten
över deras kulturarv. De vill ha rätten över deras egen kultur och arv och även rätten att få
definiera och tolka deras egen historia på rätt sätt, alltså på det sätt som samerna anser
vara det rätta följt av deras traditioner och kulturer, eftersom samerna inte fått vara en så
stor del som de borde vara i den svenska historiebeskrivningen (Samer 2015). Samerna
skrev en policy gällande hanteringen av samiska kvarlevor som visar att de sätter ner foten
och att de bryr sig och kämpar för något som är deras och att de sakta men säkert bygger
upp något som är deras och sätter en prägel i svenska historian som både syns och hörs
vilket kan tänkas komma att bli betydelsefullt för samerna men också för svensk historia.
Arkeologer har under decennier studerat kulturarv men också legat till grund för olika
grenar inom vetenskapen. Den mest omdebatterade är främst den rasbiologiska
forskningen, det har lett till att arkeologin var med att ge vetenskapen ett alibi mot det
förtryck och rasism som den utfört i jakten på kunskap. Det är viktigt att försöka förstå
människors intuition i sin forskning och förstå att konsekvenserna av dem inte alltid är
klara innan dess start. Utan rasbiologisk forskning hade man kanske inte haft begrepp som
urfolk eller ursprungsbefolkning och människors kulturarv kanske inte hade delats med
allmänheten 6. Vår människosyn och vad vi i dag kallar för rättigheter hade kanske inte lett
till hur vi i dag ser på varandra. Tvärvetenskap var viktig då och kommer vara viktigt
fortsatt i vår utveckling då den lett till erkännanden och försoning.

6

Stenman, Katarina; Lärare på Sigtuna Friskola AB. 2017. 12 maj.
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5 Diskussion & Slutsatser
Både jag och Halvadzic använde oss av samma metod i våra uppsatser vilket är
hermeneutiska metoden. Syftet var att det skulle vara en hjälpande hand till att försöka
förstå tankarna bakom resultaten som framställts och hur vi förstår de. Vi båda fann det
svårare än förväntat som arkeologistudenter att ha medkänsla för allmänhetens känslor och
åsikter men samtidigt ha full förståelse för vetenskapens argumentering, detta är något jag
skriver om mer detaljerat längre ner i det här avsnittet (Halvadzic 2015: 26). Jag nämner
tidigare i uppsatsen att arkeologer inte alltid haft det bästa ryktet, men man kan alltid
hoppas på att dagens och kommande generationers arkeologer jobbar på att ge yrket ett
bättre rykte och visa att man har goda avsikter genom att alltid hantera kvarlevor och
fornlämningar med full respekt. Halvadzic nämner också det i sin uppsats och att man inte
kan förneka eller glömma händelser som satt spår på dagens kultur som t.ex. Samerna fått
utstå och det håller jag med om (Halvadzic 2015: 27) (Parker Pearson 1999:172).
Halvadzic skriver om ICOM, där målet är att man öppet borde kunna diskutera
repatriering med allmänheten, något Halvadzic känt oro för gällande Sverige för att om
museerna förut inte visat att de kan lyssna på samernas styrelse och begäran så kan det
tolkas som att de inte är kapabla till att kunna ha öppensinnade konversationer (Halvadzic
2015: 28). Då Halvadzic inte tar upp så mycket om hantering av mänskliga kvarlevor i
fråga om repatriering, återbegravning eller om museer så har jag tagit upp en del om det.
Nio museer i Sverige har lämnat tillbaka mänskliga kvarlevor till minoritetsgrupper,
ursprungsfolk och ursprungsland och 12 museer har lämnat tillbaka gällande
återbegravning eller för ett annat sammanhang (Svenska Historiska Museum 2016: 17).
91 % av alla museer följer ICOM:s etiska föreskrifter medan 24 museer följer sina egna
etiska riktlinjer. 43 museer har nämnt att de vill ha nya och uppdaterade riktlinjer
(Svenska Historiska Museum 2016: 18). Tillbaka till att Halvadzic kände oro för Sverige
gällande museer att de inte kan lyssna på samernas begäran och styrelse inte riktigt
stämmer då det visat sig vara tvärtom idag, alltså borde ett flertal konversationer ägt rum
då exempelvis 20 december 2010 antogs det en repatrieringspolicy gällande samiskt
kulturarv för Västerbottens museum AB. ”Syftet med policydokumentet är att man ska
försöka hitta ett moraliskt och etiskt hållbart förhållningssätt till kulturhistoriska
dokumentationsinsatser” ur ett museiperspektiv när det handlar om samiska kulturarv
såsom byggnadshistoriska, etnologiska och arkeologiska undersökningar (Västerbottens
museum AB policydokument 2010: 3). Västerbottens museum har även ett pågående
projekt där de har kommit fram till några förslag på en policy som kan komma att
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användas i framtiden rörande hantering av mänskliga kvarlevor i Västerbottens museums
samlingar, dock är det inget som är antaget ännu (Opublicerad källa, Västerbotten
Museum).
Etik handlar om vilken typ av människor vi vill vara samt vilken värld vi vill leva i. Etik
och moral går hand i hand eftersom de har en inverkan på våra traditioner, handlingar och
vanor. Etik är mer än att ge människans existens och handlingar en beskrivning, det är en
normativ vetenskap vilket betyder att den vill ge svar på vad som anses vara ett moraliskt
gott liv (Heberlein 2014: 20). Människor idag är inte överens om vad som är rätt eller fel
handlingar eller vilka karaktärsdrag som varken utmärker en god människa eller hur ett
gott samhälle är skapat, vilket är en anledning till varför etiska diskussioner, analyser och
reflektioner behövs (Heberlein 2014: 20). Varken etik eller moral kan säga vad som är
goda handlingar, vilka normer som skall följas eller vilka regler som kan vara bra, alla
människor har en typ av moral men det betyder inte alla gånger att de har en god moral för
det. Mer eller mindre ägnar sig människor åt att reflektera över etiska frågor både
medvetet och omedvetet (Heberlein 2014: 21). Min moraliska identitet omfattar de
värderingar och normer som jag själv gjort till mina egna genom min uppväxt, påverkan
och medvetna val. Det är alltså vem jag är som person, vem jag vill vara och även en
gräns på mitt agerande. Det finns en del människor som genom uppfostran och kultur har
en moralisk identitet som gör att det finns en gräns mot att utsätta människor för grymhet
(Heberlein 2014: 33). När människor gör ett aktivt val att inte ta ställning är inte en
hållbar lösning, av att man avstår från att ta ställning så blir det ett beslut i sig för att alla
handlingar påverkar människor som är inblandade på något sätt. Varför människorna som
är inblandade blir påverkade är för att man är beroende av varandra och samarbetet för att
klara av saker (Heberlein 2014: 35). Om man vet bättre men väljer att göra sämre, eller
inte göra någonting alls är ett av mänsklighetens främsta dilemma (Heberlein 2014: 35).
Etik handlar mer om att reflektera och argumentera mer än att känna och tycka. Som att
t.ex. bevara kvarlevor för framtida studier är inte fel, för att personen eller djuret lider inte.
De som tar skada är i så fall anhöriga men de är mest troligt inte vid liv heller idag utan
bara människor som tillhör folkgrupper vars kvarlevor haft sina rötter i. Människor har rätt
till sin åsikt här i Sverige och vill de att en återbegravning skall ske på kvarlevor som visat
sig tillhöra deras folkgrupp så bör det accepteras, precis som att vi har haft ett aktivt val att
låta våra anhöriga begravas på en kyrkogård för att vila i frid. Av att det finns regler gör
det lättare för människor att agera ”rätt” i situationer som repatriering och återbegravning.
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Att det finns en kommunikation och ett samarbete mellan anhöriga och arkeologer, gör att
en del onödiga konflikter som uppstår går att lösa då jag inte tror att arkeologer har en
avsikt att såra någon i deras arbete då man bara vill ha mer kunskap om det förflutna men
även för framtida studier. Vet man bättre varför ska man då göra sämre? Det skapar
onödig dynamik mellan människor och i det här fallet alla arkeologer, osteologer mm.
Ibland måste man acceptera att olika kulturer har olika normer, värderingar och koder.
Något som är rätt här kan var fel där och vice versa (Heberlein 2014: 54).
Hur ska vi egentligen förhålla oss till dem dödas ben? Det är en fråga som hänger i luften,
även om vi inte i en större utsträckning diskuterar hur och varför återstår faktumet att runt
om i världen finns det arkeologer som dagligen jobbar med detta. För de flesta är det här
känslomässigt källmaterial. Den stora frågan som cirkulerat världen över, är ifall man ska
se en människa som är död som en okränkbar individ eller som ett forskningsobjekt
(Berggren 2005: 282). Det har talats om att det finns en lösning ur denna konflikt som kan
anses vara enkel. Dock har förhållandet till döden inte varit en enkel fråga, men den tredje
vägen anses vara att man närmar sig materialet på de som länge varit döda på ett
respektfullt och värdigt sätt 7. Människor har under flera generationer brytt sig väldigt
mycket om de döda, även de som varit döda under en längre tid och nästan blivit
bortglömda. Många människor i världen vill att deras anhöriga som gått bort ska
behandlas respektfullt. Det har under flera decennier funnits en ständig och lång tradition
av starkt värde i gravfriden bland olika kulturer. Trots att vår syn på döden har ändrats
kraftigt de senaste 100 åren, är döden något som människor alltid kommer att hantera på
olika sätt och det är min åsikt utifrån egna erfarenheter när en anhörig avlidit.
Det står till och med i svenska brottsbalken kapitel 16, 10§. Den som obehörigen flyttar,
skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller
ofog på kista, urna, eller grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård döms för brott mot
griftefrid till böter eller fängelse i högst 2 år (SFS 1993:207).

Detta är tydligt vad gäller gravar, hur man skall vörda och respektera de döda som vilar i
frid. Man kan inte undgå de känslor som väcks inom en när man bara så mycket som talar
om någon nära som gått bort eller hör om någon som har gått bort; det är ganska naturligt.
Dock gäller inte det här för fornlämningar innan 1850.

7

Stenman, Katarina; Lärare på Sigtuna Friskola AB. 2017. 12 maj
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De döda ska ligga där de en gång lagts till vila vilket är en uppfattning som jag delar. Jag
har nämnt i ett tidigare avsnitt i uppsatsen om att man ska låta bli att undersöka
benmaterial i de fall det handlar om en intressegrupp som gör anspråk på materialet eller
om det betraktas oetiskt att man gräver upp gravar för att forska mänskliga kvarlevor.
Frågan om hur man hanterar ben har fått en hel del kritik på vägen då en del människor
anser att det är kränkande att hantera ben men då menar andra på att man inte kan bli
kränkt om man är död. Att känna sig kränkt är en känsla som bara kan upplevas om man
är vid liv, vilket jag kan hålla med om då det är ganska logiskt men däremot tycker jag
som många andra som debatterar om det här ämnet att dem som känner sig kränkta är
anhöriga till de döda som lever idag, inte de som faktiskt är döda.
Självklart finns det gränser hos alla människor och alla har olika gränser, vilket enligt mig
ska respekteras. Däremot hade inte jag velat att mina släktingar ska grävas upp och
användas som forskning och sedan antingen förvaras på ett magasin eller ställas ut på ett
museum. Däremot om det finns övervägande skäl att tro att deras kvarlevor kan bidra till
forskningen skulle det vara helt i sin ordning att enstaka ben får lämna graven. Dock får
man inte avlägsna alla kvarlevor så att det inte längre är en grav. Eftersom det här är en
problematik som existerar idag, har existerat bör man fortsätta tills man kommit på en
lösning, så tycker jag att man borde utveckla tekniken som brukas finns idag. Hur man
skulle kunna göra det kan jag inte ge ett konkret svar till men man skulle kunna 3D-scanna
ett skelett som man grävt fram med hjälp av en3D-printer, möjligtvis ta prover från ett litet
ben istället för att ta upp hela skelett. Det känns som att det inte är omöjligt att få fram
samma svar från ett litet ben som det är från ett helt skelett. Att människan ska få ligga
och vila i frid är min egen åsikt. Enligt min trosuppfattning ingår döden i människans liv
och i enlighet med den anser jag att man inte ska bevara en hel del benmaterial på museer
som bara tar upp ”onödig” plats och till slut kanske slängs bort vilket känns lite omoraliskt
då man hela tiden fått höra att man hanterat benen med respekt. En möjlighet kan vara 3Dscanning vilket innebär att man kan scanna skelett och göra ett likadant i plast eller vax
om man nu vill ställa ut skelettet på ett museum. Besökarna på museet kan omöjligt veta
om det är äkta eller inte. Jag tror även inte att besökarna blir ”besvikna” om de inte får se
ett riktigt skelett då jag innerligt tror att människan är byggd till att förstå att det inte är
okej att ställa ut kvarlevor egentligen. Om det var okej för vem som helst att ha kvarlevor,
fyndmaterial etc. offentligt för allmänheten, hade museer kanske inte haft samma värde
och betydelse idag. Varför jag tycker och tror att det är onaturligt att ställa ut ben som man
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gör på museum är för att jag från början inte är van vid att det stått ett skelett t.ex. hemma
i vardagsrummet eller på skolan men det är som sagt bara min åsikt.
Min åsikt som blivande arkeolog är inte riktigt densamma. Jag har fortfarande mina
gränser men människans förflutna har mycket att berätta för oss som lever i nuet och det
finns så många frågor som vi inte har svar på idag om människans förhistoria. Jag vet att
det kommer att vara lite känslomässigt för mig om jag får vara med om ett skelett. Jag vet
även att jag kommer att försöka undvika att ett helt skelett grävs upp på en fältutgrävning
som jag en del av som senare kommer att hamna i en källare på ett museum. Men skulle
de röra sig om ett större projekt där jag inte har så mycket att säga till om så skulle det
vara svårare för mig att få min önskan hörd. Däremot hade jag tagit med ett eller flera
prover både från skelettet och från platsen man funnit skelettet som jag vet kan ge mycket
information som sedan kan användas för framtida studier. Jag kommer att arbeta och visa
all respekt för den döde under arbetets gång. Jag tror att många glömmer bort att det
faktiskt är en människa som ligger där som bär på en personlig historia precis som vi och
inte bara ett skelett. Är man inte arkeolog, osteolog eller jobbar på ett museum etc. så är
det inte normalt för en person i vardagen att ha ett skelett nära till hands. Därför tror jag att
man upplever det konstigt när man stöter på skelettmaterial vare sig det är ute i skogen
efter något djur som dött, om man gräver upp en människa som lagts ned för att vila eller
om man är på ett museum där man ställt ut kvarlevor. Det blir personligt för många hur
man hanterar mänskliga kvarlevor; det är inget man kan undgå. Dock tror jag att man kan
lära sig att stänga ute känslor när det ingår i ens jobb vilket jag tror att väldigt många har
gjort och gör.
Ur vetenskaplig synpunkt utgör mänskliga benmaterial en viktig källa för vetenskaplig
forskning. Har man ett större utbud av material så kan man t.ex. ta reda på
medellivslängd, spädbarnsdödlighet och storleken på en befolkning i ett specifikt område
under en tidsperiod. Skelett och kranier kan ge information om släktskap, ursprung och
sociala skillnader och man kan även få information om sjukdomar och dödsorsaker av att
man studerar skelettmaterial. På grund av det osteologiska materialets värde anses det ur
forskningssynpunkt att det är en självklarhet att man skall undersöka och dokumentera
benmaterial och följden blir att benmaterialet måste förvaras och finnas tillgängligt under
en längre period eftersom studierna när som helst skall kunna upprepas av fler forskare.
Förr undrade man hur man ska kombinera de krav som gäller för forskningen kontra
kyrkans krav på pietet. Det ledde till att man inte ville ifrågasätta om det var motiverat att
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benmaterial grävdes upp och analyserades vetenskapligt och att det är därför materialet
borde förvaras och finnas tillgängligt under en kortare period så att man kan gå tillbaka till
det och studera på nytt då forskningen hela tiden utvecklat. Då undrar man vad som
kommer att hända med allt material som förvarats då många gånger av fallen rör religiösa
och etiska frågor i en större utsträckning (Riksantikvarieämbetet 1983: 6). Dock händer
det inte så ofta att kyrkan lägger sig i detta. Det jag känner till, speciellt i den ortodoxa
läran är att man inte får kremeras och helst inget avlägsnande av organ bör ske i samband
med begravning. Om syftet är för att man ska bevara kroppen för framtida forskning är
oklart, jag skulle inte tro det men däremot tycker jag att det ökar chanserna för framtida
studier om kroppen har kvar så mycket organ som möjligt.
Redan från 1983 har frågor kring återbegravning varit aktuellt; en problematik som
lyckats kvarstå genom åren. Precis som det nämns i Riksantikvarieämbetet 1983 bör en
osteolog göra en bedömning om det skelett man grävt upp skall sparas eller inte.
Skelettdelar som inte har ett vetenskapligt värde bör inte sparas och återbegravning skall
endast ske om religiösa eller etiska skäl talar för det.
Jag tycker att det låter som en bra ide och att det skulle kunna funka i längden. Jag som
blivande arkeolog tycker också att det låter bra.
Jag håller med om att det är onödigt att spara på alla kvarlevor som grävs upp då det
främst är platsbrist på de flesta museernas magasin och för att man sedan alla gånger inte
vet vad man skall göra av alla kvarlevor som redan finns där 8. Har exempelvis ett skelett
vetenskapligt värde så tycker jag absolut att man kan förvara en bit av skelettet, vilket en
osteolog får avgöra, och ha det tillgängligt för studier. Jag anser inte att återbegravning
endast ska ske om religiösa eller etiska skäl talar för det då en begravning sker för alla
människor med eller utan en tro. En begravning anses helig för de som är troende oavsett
religion och borde inte störas då de lagts där för att vila i frid. Jag tycker att det är bra att
man införskaffat policydokument om hur mänskliga kvarlevor skall hanteras. För mig
känns det som att det nu finns hopp om mänsklighetens agerande.
Att det finns en olaglig ”handel” runt om i världen där det samlas och säljs kvarlevor av
”värden” som tillhör urfolk är absurt (Olsson 2012). Det är en av anledningarna till att jag
tycker att kvarlevor bör återlämnas och att allt fler återbegravningar borde ske för att
hindra att föremål hamnar i fel händer. Man kan se på denna sak på mer än ett sätt.

8
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Här är ett exempel som jag läst i Adams bok (Iregren & Redin 1995);
”Osteologiska undersökningar på äldre samiska benmaterial kan ge ny information om samernas
historia och även styrka en del av den muntliga berättartraditionen som förts vidare genom åren.
På så sätt kan osteologer hjälpa samerna att få tillbaka den del av historien som förlorats på
vägen på grund av samhällets snabba förändring” (Iregren & Redin 1995: 12).

Arkeologins viktigaste ansvar är att skydda, dokumentera och bevara de kulturarv som till
den större delen ligger undanskymd i marken. Fyndmaterialet inom arkeologin är ensamt i
sitt slag. Litterära källor finns tryckta i flera exemplar vilket gör att man alltid kan gå
tillbaka och studera när man vill. Däremot finns det de fallen där det bara finns ett
originalexemplar tillgängligt på t.ex. enskilt forntida gravfält. Om det skulle schaktas bort
utan en tidigare arkeologisk undersökning så skulle man gå miste om all information och
man kommer aldrig kunna hämta den informationen igen på ett annat ställe. Följden av det
här blir att det arkeologiska materialet blir väldigt känsligt och kraven på
kunskapsförmedlingen till allmänheten blir större.
De forntida lämningar som finns i Sverige och världen över formar vårt kulturlandskap
och en av de viktigaste uppgifterna inom arkeologin är att bevara kulturarv till kommande
generationer och framtida studier (Burenhult 1999: 18). Bioarkeologer är emot
återbegravning och arkeologen Duncan Sayer säger i en artikel; “The destruction of human
remains prevents future study; it is forensic equivalent of book burning, the willful ruin of
knowledge” (Strauss 2016). Simon Mays, som också är arkeolog och som delar Sayers

ställningstagande, säger; “If you do not repatriate, and if you keep remains for years,
then future generations will have the opportunity to learn from those remains”. “If they are
reburied, you’ll be denying that opportunity to future generations. That is ethically undesirable”

(Strauss 2016).
Efter att ha läst det här börjar jag ifrågasätta mitt tänkande lite grann. Under arbetets
gång har jag upplevt att det är lättare att försöka förstå hur människor resonerar samt hur
situationen är mer än att bara läsa texter rakt av och inte alls ha en förståelse på hur man
har tänkt och varför. Jag tror inte att jag har helt fel i hur jag tänker men jag har börjat
sätta saker i större perspektiv. Jag har under en längre period tänkt att arkeologer inte
ska gräva upp allt för att kunna spara lite till kommande generationer så att de kan göra
en jämförelse mellan forntiden, vår nutid och framtidens nutid. Det känns inte helt fel,
men det låter logiskt att man ska spara uppgrävda kvarlevor till kommande generationer
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och framtida studier. Då jordens befolkningsökning ständigt växer innebär det även att
allt fler områden kommer att exploateras och vem vet vad som döljer sig under marken.
Då kanske det är försent att kunna återberätta de historier som sedan länge legat
begravda där. Klimatförändringar är också ett allvarligt problem som skadar jorden som
människan inte kan undgå (SMHI 2009). Detta är en insikt som följt mig genom hela
uppsatsskrivandet att det är en självklarhet att man ska bevara benmaterial till
kommande generationer för att studera. Det är så man kommer att få den informationen
som behövs för att kunna studera oss. Det bör läggas mer vikt på att försöka hitta ett sätt
som inte kräver att man behöver gräva upp ett helt skelett för att ha det som material för
framtida studier, utan det borde räcka med några prover eller kanske någon enstaka del
av skelett som kan ge översiktlig information. Däremot tycker jag att ben som tillhör
urbefolkning eller rättare sagt vem som helst ska få bestämma om de vill att deras
förfäders kvarlevor ska ingå i en vetenskaplig studie eller inte och att det valet skall
respekteras.
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6 Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man har hanterat och hur man hanterar frågor
som handlar om mänskliga kvarlevor utifrån ett etiskt och arkeologiskt perspektiv. Den
hanteringen har även grundat vad vi idag kallar för rasbiologi, vilket visar på hur dessa
frågor har försummats och antagits mindre värda när det kommer till hur man behandlat
ursprungsbefolkningen. Metoden som jag har använt i uppsatsen är hermeneutiken, som
ska hjälpa oss att se bortom våra personliga åsikter och försöka förklara varför mänskliga
kvarlevor är nyckeln för framtida studier. På våra museer, arkiv, universitet och
medicinska institutioner finns idag benmaterial som vetenskapen och urfolk anser sig ha
äganderätt till på olika sätt. Vetenskapen anser att kvarlevor bör bevaras för att med hjälp
av förhistoriska fornfynd kunna bevara historia och bevaka en framtid, medans
ursprungsbefolkningar anser att deras förfäder har rätten att vila i frid. För en djupare
förståelse i hur återbegravningar och repatriering går till så har det använts av tre
fallstudier. Två av dessa fallstudier är avslutade återbegravningar och den tredje
fallstudien är under pågående process som har hållit på sedan 1949. Som det nämnts
tidigare i arbetet behövs arkeologin för att människan ska lära sig mer om sitt ursprung
och sig själva.
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