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Vad är den egentliga anledning-
en till att inget händer trots ota-
liga utredningar, seminarier 
och löften? 

Museichef  på Gustavianum i 
Uppsala, som har förmodat 40 
kvarlevor av samiska personer 
i sina samlingar, är Marika He-
din. Enligt henne är anledning-
en till förseningen att Sameting-
ets skrivelse om återlämnande 
av Ruonala-kvarlevorna gått till 
fel instans. 

Det är i dag staten som äger 
kvarlevorna, och då kan de inte 
återlämnas till det samiska 
samhället utan ett beslut av re-
geringen. 

– Vi har inte fått någon for-
mell förfrågan från Sametinget 
om återlämning av kvarlevorna. 
Men så fort vi får det så behand-
lar vi ärendet snabbt.

Finns det ett motstånd mot 
återlämnandet från forskare 
och institutioner?

– Nej, inte från oss, vi föl-
jer internationell standard, att 
man ska hörsamma sådana öns-
kemål. Däremot har jag hört 
forskare som inte förstår varför 
detta ska vara nödvändigt, sä-
ger museichef  Marika Hedin.

På Statens historiska muse-
er säger avdelningschef  Kent 

Andersson att de skrev ett brev 
till Sametinget 2009 och fick 
till svar att sametinget skul-
le tillsätta en arbetsgrupp för 
att hantera frågan och sedan 
återkomma, men att de ännu ej 
gjort det. 

Han medger att det finns en 
intressekonflikt mellan samer-
na och forskarna men säger att 
det skett en förändring i synen 
de senaste åren.

När kommer då något att hän-
da?

– Ja, bara sametinget kon-

taktar oss så kan det ske, säger 
Kent Andersson.

Att frågan har hamnat i lång-
bänk skyller de inblandade par-
terna på varann. En del i förha-
landet från statligt håll ser ut 
att vara att låta frågor bli lig-
gande om de inte hanterats helt 
rätt i byråkratin. 

 Ett radioprogram med Sjuls-
son Åsdell om bland annat Maria 
Grahn har tidigare sänts i Same-
radion.
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– Ingen forskning kan motivera att kvarlevor, varken från namngivna eller anonyma ska 
stanna kvar i de statliga magasinen, säger sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.
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 ”Lappflickan Maria Grahn, född i Lycksele lappmark 1836, död på Lunds lasarett den  
19 augusti 1864” står det på kraniet.

– Maria Grahns huvud hamnade aldrig i samma grav som hennes övriga kvarlevor. Det 
vittnar hennes vita kranium om, berättar Lorentz Sjulsson Åsdell från Lycksele  
sameförening.

Rasbiologen Herman Lundborg delade upp människor i ”högre” och ”lägre” stående  
raser. 

Det svenska Sametinget begärde 
2012 i en skrivelse till Kultur-
departementet att tolv krani-
er från Rounala ödekyrkogård 
nära Kiruna ska återlämnas till 
Sápmi. Kranierna grävdes upp 
ur sina gravar år 1915 av arkeo-
log Eskil Olsson. I dag har sta-
ten genom Statens historiska 
museer äganderätt till de tolv 
kranierna. Enligt beslut ska de 
tolv kranierna från Rounala de-
poneras på fjäll- och samemuse-
et Ájtte i Jokkmokk, men från 
samiskt håll har man krävt att 
de ska återbegravas.

– Ingen forskning kan moti-
vera att kvarlevor, varken från 
namngivna eller anonyma ska 
stanna kvar i de statliga magasi-
nen, säger Stefan Mikaelsson.

I Sverige har endast en så 
kallad repatriering ägt rum. Det 
skedde 2002 när den så kallade 
skuggmannen (Soejvengeelle på 
sydsamiska) återbegravdes i sin 
ursprungliga grav vid Atoklim-
pen i Tärnaby. Forskaren Ernst 
Manker från Nordiska museet 
hade så sent som på 1950 tagit 
med sig delar av skelettet mot 
löfte att de skulle återlämnas. 
Tack vare en skriftlig notering 
i Nordiska museets arkiv och 
en ihärdig sameförening kunde 
Skuggmannen återbegravas.

I februari 200 skrev VK om kvarlevorna som var magasinerade. Arti-
keln väckte starka känslor.
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