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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.
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