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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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Mätningarna görs på åker vid Forslunda-
gymnasiet, Umeå.
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