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LYCK SE LE. I helgen firades den 
sa miska na tio nal dagen el ler sa
me folkets dag. På Gamm plat sen 
i Lyck se le bjöds det på fika och 
film vis ning.

Nä rmare 40 per soner hade på 
lör dags ef ter mid dagen samlats 
på Ruselegården på Gamm plat
sen för att um gås och fira till
sam mans. Många av be sö ka rna 
var klädda i sti liga sa me dräkter 
hög tids dagen till ära. 

– Det är jät te ro ligt att så 
många ville komma hit. Ofta 
krockar den här dagen med 
Jokk mokks mark nad, säger 
Ma ri ta Stin ner bom, sa misk 
sam ord na re i Lyck se le kom
mun. 

Hon hade för be rett både kött
sop pa och fika. Fi ran det in
leddes med sa me folkets na tio
nal sång, följt av film vis ning av 
kort filmerna El los sápmi och 
Iditsilba. 

– Filmerna är gjorda av sa
mer. Den ena handlar om 
norska sa me tingets bil dan de. 
Den an dra handlar om mös san 
som hade lika stark be ty del se 
som same trum man, säger Ma
ri ta Stin ner bom.

Lai la Eira Åsdell var en av be sö
ka rna. Hon var där med dot tern 
Vilja JonssonÅsdell som var 
med på sin all ra första na tio nal
dag. Båda hade dagen till ära ta
git på sig nord sa miska kläder. 

– Jag tyc ker det är kul att få 
visa upp och ha des sa kläder 
ibland för att visa sitt ur sprung, 
säger Lai la Eira Åsdell. 

Var je år den 6 feb ru a ri är det 
Sa mernas na tio nal dag el ler Sa
me folkets dag. Den firas över 
hela Sápmi. 

– Fi ran det av na tio nal dagen 
är fort farande gans ka nytt för 
oss, men jag tyc ker det är vik
tigt att det upp märk sammas att 
vi finns, säger Ma ri ta Stin ner
bom. 

Da tumet, den 6 feb ru a ri, val
des för att hedra min net av det 
första sa miska lands mö tet som 
hölls i Trond heim den 6 feb ru
a ri 1917. 

Lands mö tet i Trond heim 

sam lade för första gången sa
mer från norr till sö der över 
na tions gränserna för att dis ku
tera och be lysa ge men samma 
frå gor.

– Det var första gången sa
mer från alla länder gick sam
man och dis ku terade ge men
samma pro blem. Näs ta år är det 
100 år se dan det hände och det 
kommer att upp märk sammas 
på olika sätt, säger Ma ri ta Stin
ner bom. 

Den 6 feb ru a ri vajar den sa miska 
flag gan på många platser. Själ
va flag gan form gavs 1986 av Ast

rid Båhl från Skibotn i Troms i 
Nor ge. Färgerna är hämtade 
från den sa miska dräkten: cir
keln är en sol och månesymbol, 
sol ringen är röd och månringen 
är blå. 

Sam ma år som flag gan togs 
i bruk be slutade man ock så att 
Sámi soga lávlla, el ler Sa me
folkets sång, skulle ut s es till 
Sa mernas na tio nal sång. Tex
ten är skriven av lä ra ren och 
kyr ko mu si kern Isak Saba från 
norska Nesseby, som var den 
första same som valdes in i 
norska Stor tinget 1906. 

GU NIL LA SJÖGREN

Sa me folkets dag firades i Lyck se le

Lai la Eira Åsdell var där med dot tern Vilja för att 
äta och um gås med an dra.  FOTO: GU NIL LA SJÖGREN

Ma ri ta Stin ner bom är minoritetssamordnare på Lyck se le kom mun.  

LYCK SE LE. Ett år har gått och Lyck
se le flic kan Maria Grahns skal le 
ligger fort farande kvar i ett ben
magasin i Lund, trots re ger ings
be slutet på att de ska lämnas till
ba ka.

”Kvar le vor ännu inte åter
lämnade” var ru briken på en 
ar ti kel om den even tu ellt kvar
drö jan de ras bio lo gin som pub
li cerades i VK för ett år se dan. 

I helgen firades den sa miska 
na tio nal dagen, men inte myc ket 
har hänt i den na fråga. Lyck se
le flic kan Maria Grahns skal
le ligger fort farande kvar i ett 
benmagasin i Lund. Li ka dant 
är det med alla öv riga sa miska 
kvar le vor inom statens his to
riska sam lingar.

Frå gan är dock akut och har 
ställts på sin spets med an led
ning av att en kyr ko gård från 
1600talet i Silbojokk, Ar je plog, 

är på väg att för stö ras ef ter en 
ti digare dä mning av sjön Säd
vajaure.

– Gravarna skvalpar ut i Säd

vajaure, säger Åsa Lindgren, ar
keo log vid Norr bot tens mu se
um, till Arjeplognytt.se

Vem har rätt till kvar le vorna? 

Rent ju ri diskt an s es det vara det 
svenska stor sam häl let Staten, 
men rent etiskt mo ra liskt an ser 
de sa miska fö re trä da rna att det 
är Sapmí, el ler de sa miska an hö
riga. Ske lett delarna bör återbe
gravas pre cis som alla de kvar
le vor som finns på his to riska 
sam lingar och mu se er runt om 
i landet. ”In gen fors kning kan 
mo ti vera att kvar le vor, var ken 
från namn givna el ler ano nyma, 
ska stanna kvar i de stat liga ma
ga sinen”, har sa me tingets ord
fö ran de Ste fan Mikaelsson häv
dat.

För ett år se dan hävdade statens 
re pre sen tanter att or saken till 
att sa miska kvar le vor inte läm
nats till ba ka, trots ti digare re
ger ings be slut, be rodde på att 
sa me tinget inte han terat frå gan 
på by rå kra tiskt rätt sätt. 

Inom sa me tinget ska nu ett 
etiskt råd till sättas. Den ska sva

ra på frå gan ”Vad vill vi egent li
gen?”, be rättar sa me tingets sty
rel se ord fö ran de Hå kan Jonsson 
i bil på väg till Ar je plog.

– Ska de återbegravas, ska ef
ter le van de släk tingar vara med 
och be stämma, och vil ka är de? 
Vil ka kom pe tenser ska finnas 
i det etiska rådet? Sam ti digt är 
det brått om, akut, med tan ke på 
grav läm ningarna uppe i Silbo
jokk, säger Hå kan Jonsson.

Det som fram står som än mer 
klart just nu är att in tres se
mot sätt ningarna mel lan staten 
och Sapmí kvar står el ler har 
skärpts yt ter ligare. Det hand
lar inte bara om kvar le vor, utan 
även om rätten till mark och om 
vil ka in tres sen som ska av göra 
vid de ifrå ga satta gruvexploate
ringarna i Sapmí.  

MAR GA RE THA SIMM
MA RI THA SANDBERG LÖÖF

Kvar le vor kvar i benmagasin
NYHETER
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SAMISKA KRANIER I MAGASIN. 
Lyckseleflickan Maria Grahns skalle 
ligger ännu i ett benmagasin i Lund. 
”Smör-Tomas” huvud tog forskaren 
Zetterstedt med sig. Johan Anders-
son, som drunknade i Öreälven, för-
svann bland Karolinska Institutets 
samlingar i Stockholm. Gemensamt 
för alla tre är att de var samer. Trots 
ett regeringsbeslut att lämna tillbaka 
samiska kvarlevor som rövades bort 
av rasbiologer har inget hänt i frågan. 

Kvarlevor ännu   inte återlämnade 

Alice Bah 
Kuhnke (MP).

JOKKMOKK. I förra veckan fi-
rades samernas nationaldag. 
Kultur- och demokratiminis-
ter Alice Bah Kuhnke upp-
märksammade den på plats i 
Jokkmokk tillsammans med 
Jokkmokks sameförening och 
Sametingets styrelse. Men trots 
att Sametinget länge har krävt 
att bortförda kvarlevor ska 
lämnas tillbaka har inte myck-
et hänt. 

– Sametinget har begärt att 
kvarlevorna ska repatrieras, 
men det verkar som om man 
bryr sig lika lite om oss samer 
nu som tidigare. På grund av 
den smärta som tillfogats oss 
som urfolk är vår toleransnivå 
lika med noll, säger Sameting-
ets ordförande Stefan Mikaels-
son.

Ansvariga ministern Bah Kuhnke 
säger via sin press- sekreterare 
Kristoffer Talltorp att frågan 
är föremål för en dialog mel-
lan Sametinget och Statens his-
toriska museer och inget som 
Kulturdepartementet hanterar:

– Vi kommer att ta upp frågan 
i våra löpande kontakter som vi 
har med den ansvariga myndig-
heten för att hålla oss uppdate-
rade om läget. 

Botanikprofessorn Johan Vil-
helm Zetterstedt från Lund res-
te på 1800-talet i Lappmarken 
och jagade kranier på uppdrag 
av rasbiologen Anders Retzius. 
Han beskriver i sin bok Resa ge-
nom Umeå Lappmarker i Ves-
terbottens Län, svårigheten att 
få tag i äkta ”lappskallar”. Men 
i Lycksele fick han hjälp av kyr-
koherden Nils-Johan Sunde-
lin. Kraniet efter Tomas Ersson 
(”Smör-Tomas”) från Gunnarn 
som ”hängt sig sjelf” år 1827 för-
des bort av Zetterstedt, tillsam-
mans med ytterligare en skalle 
som tillhörde Johan Andersson, 
från Vapsten. Han hade drunk-
nat i Öreälven.

– Maria Grahns huvud ham-
nade aldrig i samma grav som 
hennes övriga kvarlevor. Det 
vittnar hennes vita kranium 
om, berättar Lorentz Sjulsson 

Åsdell från Lycksele samefören-
ing, som besökt benmagasinet 
på Lunds historiska museum. 

Det man vet om henne är vad 
som är inristat i hjässan: ”Lapp-
flickan Maria Grahn, född i 
Lycksele lappmark 1836, död på 
Lunds lasarett den 19 augusti 
1864.” Maria Grahn skiljer sig 
därmed från andra samiska 
kvarlevor som ofta är anony-
ma. Hon vårdades på sjukhus 
i Lund, därför vet vi något om 
henne. Vem som beslutade att 
skilja hennes huvud från krop-
pen och lägga det i benmagasi-
net är däremot okänt.

Den rasbiologiska forsk-
ningen såg på den samiska ur-
sprungsbefolkningen som ”läg-
re stående” och behandlade 
därför kvarlevor utan etiska 
och moraliska betänkligheter. 
Det berättas att gravar plund-

rades på skelett bara dagar ef-
ter begravningen. Det finns obe-
kräftade rykten att detta ska ha 
skett i Lycksele med kyrkans 
goda minne.

– Jag känner väl till ryktena 
men det finns nog ingen som 
kan verifiera att det har skett, 
säger arkeolog Mikael Jakobs-
son vid Skogsmuseet i Lyckse-
le.

På Statens historiska muse-
er finns ett stort antal kvarle-
vor. Regeringen beslutade 2009 
att lämna igen bland annat Ma-
ria Grahns kranium men ännu 
har inget hänt. Lorentz Sjuls-
son Åsdell säger att det fortfa-
rande finns ett stort motstånd 
från forskarna. 

Maja Hagerman, som just nu är 
aktuell med en film och en bok 
om rasbiologen Herman Lund-
borg, visar att det i den förmen-

1  500 kranier från samer 
förvaras i en lagerlokal i 
Lund.  FOTO: PER LANDFORS

UMEÅ. En man i 60-årsåldern, som är vd för 
ett Umeåföretag, döms för köp av sexuell 
tjänst.

Händelsen skedde i Umeå i april i fjol och 
mannen erkände brottet i polisförhör. Nu 
har ärendet avgjorts i rätten utan munt-
lig förhandling. Mannen döms att betala 50 
dagsböter på totalt 17 500 kronor.

STEFAN ÅBERG

Vd får böter för sexköp

UMEÅ. En 24-årig Umeåbo åtalas för att ha 
haft en så kallad expanderbatong, som 
bland annat används av polisen, utan till-
stånd. Batongen hade han vid ett besök på 
ett kårhus i Umeå. 

Åklagaren skriver i stämningsansökan 
att föremålet var ägnat att användas som 
vapen vid brott mot liv eller hälsa. Ba-
tongen hittades när mannens jacka skulle 
hängas in i garderoben.

Mannen har inte berättat om batongen 
för polisen, och därför åtalas han för brott 
mot lagen om förbud beträffande knivar 
och andra farliga föremål.

JONAS REDIN

24-åring åtalas för  
innehav av batong

UMEÅ. Inför öppningen av ombyggda Stora 
Hotellet 2014 anordnades en nyckeljakt där 
Umeåborna, genom ledtrådar, fick leta rätt 
på nycklar som gömts på olika ställen i sta-
den. De upphittade nycklarna kunde sedan 
bytas in mot gratis hotellövernattningar.

Till hotellets ettårsjubileum anordnar de 
nu en ny nyckeljakt. Den här gången är det 
inte lika många nycklar som förra gången 
som ska gömmas. Från och med i dag kom-
mer ledtrådar att släppas på hotellets Face-
booksida.

–  Förra gången engagerade nyckeljak-
ten otroligt många Umeåbor och vi hoppas 
några som inte hann med att vara först på 
plats nu har möjligheten att hitta en nyck-
el, säger hotelldirektör Anna Gemrud Mör-
ner i ett pressmeddelande.

STEFAN ÅBERG

Stora hotellet jubilerar 
med ny nyckeljakt

Nyckeljakten framkallade en mängd roliga bilder 
under fjolåret. Nu är det kanske dags igen.  
 FOTO: PER LANDFORS
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Missa inte: Den 14 februari är det 
Alla hjärtans dag. Skicka in din kär-
lekshälsning – på vk.se.  

Om det inte vore för mörkret …
…så skulle Du inte heller se stjärnorna lysa!  Helena Nilsson Springare,  på sin 

blogg på vk.se

Kvarlevor ännu   inte återlämnade 

Maja Hagerman.

ta vetenskapligheten med ta-
beller, diagram och mätningar 
fanns en ideologi som delade 
upp människor i ”högre” och 
”lägre” stående raser. Kan man 
överhuvudtaget tänka sig att 
kvarlevor från sörlänningar 
skulle ha behandlats som de sa-
miska?

En lärdom som Maja Hager-
man tycker att vi ska dra, är att 
vi inte ska ta på oss Herman 
Lundborgs glasögon och åter-
skapa skarpa gränser mellan 
grupper av människor. 

Så sent som 1981, i det så kallade 
Skattefjällsmålet i Högsta dom-
stolen, betraktades samer fort-
farande med Lundborgs blick av 
vissa ledamöter.

– Det är svårt att bortse från 
att de rasbiologiska frågorna 
har haft betydelse för lagstift-
ningen. Fyra ledamöter i HD 

ville avstyrka samernas rätt i 
Skattefjällsmålet. Ledamoten 
Olivecrona fällde särskilt dis-
kriminerande kommentarer, 
bland annat sa han att samer-
na har stannat på ”en lägre kul-
turnivå” och bör därmed över-
låta sina gamla rättigheter på 
andra, säger Bertil Bengtsson 
som är professor i civilrätt vid 
Uppsala universitet.

Riksorganisationen Same Ät-
nams ordförande Peter Rodhe 
är mycket kritisk till den same-
forskning som bedrivits i Sve-
rige.

– Nästan alla som arbetade 
med samefrågor vid den tiden 
hade anknytning till Rasbio-
logiska institutet. Det innebar 
också att de politiska beslut som 
togs från slutet av 1800-talet och 
första hälften av 1900-talet grun-
dade sig på rasistiska idéer, inte 

minst när staten 1922 avfärda-
de att samerna någonsin haft 
äganderätt till sitt land. Det är 
frustrerande att den rättssynen 
alltjämt tillämpas i dag, utan 
någon som helst ansträngning 
att titta bakåt i tiden.

Peter Rodhe undrar om det 
ens i vår tid går att lita på rätts-
säkerheten och vetenskapen. 
Dokument som handlat om sa-
misk äganderätt till mark har 
gallrats bort och försvunnit. 
Och kvarlevor har ännu inte 
återbördats.

– Varför bevaras skallar och 
skelett i dag när man inte vet 
varifrån de kommer, vilka de 
är och när de hamnade i sam-
lingarna? Hur kan man bedriva 
forskning utan denna informa-
tion? Det har vi svårt att förstå, 
även jag som är forskarutbil-
dad. Dessutom har kvarlevorna 
hamnat i samlingen för ett oe-

tiskt syfte från start, och det är 
skäl nog för de ska repatrieras 
och när det går: återbegravas.

I vårt grannland Norge har 
man kommit längre när det gäl-
ler repatriering av kvarlevor. 
Efter en intensiv debatt och pro-
tester lämnade Norge 2011 igen 
skelettrester från samer och 
skallarna efter Kautokeinoupp-
rorets ledare. 

– De mest berömda kvarle-
vorna kom från Mons Somby 
och Aslak Haetta som var le-
dare för Kautokeinoupproret 
och halshöggs 1852. Men det 
fanns också tidiga utgrävning-
ar som började som undersök-
ningar av samiska gravtraditio-
ner, men allt mer präglades av 
ny-darwinism. Samiska skelett 
användes som handelsvara el-
ler inom medicinsk forskning, 
säger forskaren Gunnar Hauk 
Gjengset.

Reportaget  
fortsätter på 
nästa sida.

VK skrev om frå gan för knappt ett år se dan. Fort farande har in get hänt.


