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ABSTRACT  

Recent discussions about a stolen cultural heritage have resulted in several repatriation claims 

from indigenous people. These claims are often considered a way to disengage from a coloni-

al past. There are numerous conventions and ethical guidelines about repatriation to consider; 

nevertheless repatriation cases are being handled in different ways across the globe. In 2004 

the Jewish congregation in Malmö requested that the remains of a 17
th

 century Jewish man, 

Levin Dombrowsky, which were in Lund University’s custody, should be given to them and 

buried. In 2009 a request for the return of 100 Paracas textiles arrived to the city of Gothen-

burg, signed by the Peruvian government.  

 The aim of this essay is to elucidate the complex of problems linked to the repatriation 

of human remains and cultural objects. By using official documents of repatriation requests 

and their responses I have analyzed how the argumentation of two different repatriation cases 

is carried out: the case of Levin Dombrowsky and the Paracas textiles, and tried to answer the 

following questions: who are reclaiming the objects and who are the decision-makers? What 

arguments are being used? Do the argumentations diverge depending on what type of object is 

being reclaimed? How does the decision-maker deal with the case; is it well-founded, is there 

a distinct presentation of the case background? How do the arguments relate to the public re-

patriation debate?  

The study has shown that there are differences regarding the kind of arguments that are 

used whether the repatriation request and/or the response is concerning human remains op-

posed to cultural objects. The arguments of the congregation were in most part religious, ethi-

cal and emotional opposed to the Peruvian government whose emphasis were on ethical and 

forensic arguments mainly focusing on the illegal method that brought the objects to Sweden. 
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1 INLEDNING 

Under lång tid användes förtryckta gruppers kulturarv av kolonisatörer för att legitimera den 

egna makten och visa upp vad man menade vara primitiva kulturer. Insamling av kulturföre-

mål och kuriosa utfördes även av privatpersoner för eget bruk, eller för vidareförsäljning. 

Många av våra museer fylldes på detta sätt med föremål och kvarlevor av utländsk härkomst. 

Runtom i världen gör nu ursprungsbefolkningar och minoritetsgrupper anspråk på skelettma-

terial och kulturföremål som finns på museer och i samlingar. I många länder har man infört 

lagar och förordningar som ger dessa grupper starkare rättigheter gällande återkrävande av det 

som de anser vara deras. Oftast handlar det om folk som ur ett historiskt perspektiv blivit för-

tryckta och illa behandlade, men även föremål som lämnat sin ursprungsplats på grund av 

plundring eller illegal handel krävs åter. 

1.1 INNEHÅLL OCH AVGRÄNSNING 

Uppsatsen behandlar den problematik som omgärdar återlämning av kvarlevor och kulturella 

föremål. Utgångspunkten är föremål och kvarlevor som återkrävts av grupper eller länder vil-

ka anser sig vara rättmätiga ägare. Jag är dock medveten om att initiativ till återlämnande i 

dagens läge lika gärna kan komma från museer och andra berörda institutioner. Varför svens-

ka myndigheter och institutioner numera erbjuder återlämnande av delar av sina samlingar är 

inte av primärt intresse för denna uppsats, inte heller den illegala handeln med kulturföremål, 

även om dessa frågor är en viktig del av repatrieringsproblematiken. Jag gör således ingen 

ansats att skapa ett allomfattande verk gällande repatriering i Sverige; uppsatsen skall istället 

ses som ett inlägg i debatten om repatriering. 

Mänskliga kvarlevor, kulturföremål samt andra historiska och etnografiska ting buntas 

ofta samman i begreppet kulturarv. Eftersom denna studie behandlar föremål av kulturell be-

tydelse i vid bemärkelse (human-osteologiskt material samt liksvepningar) har jag valt att 

presentera lagar, rekommendationer och etiska regler tillsammans, oavsett om de är riktade 

mot mänskliga kvarlevor eller föremål, eller kanske både och. Vilken eller vilka materialkate-

gorier dessa lagar och rekommendationer reglerar framgår av texten. Endast de konventioner 

och riktlinjer som anses vara av vikt för läsarens förståelse av uppsatsämnet presenteras. 

Det finns en uppsjö av tidningsartiklar, konferenssammanställningar samt andra texter 

som behandlar ämnet repatriering. Varje gång ett krav om återlämnande dyker upp aktualise-

ras frågan på nytt och diskussioner i pressen går heta. På grund av detta enorma utbud av tex-
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ter rörande repatriering har jag valt att lägga fokus på de dokument/skrivelser som innehåller 

krav om återlämnande, samt beslut gällande dessa krav. Utifrån fallen i fråga kommer en mer 

allmän diskussion om repatriering och problematiken kring dessa processer att föras. I analy-

sens inledning presenteras i kronologisk ordning och förkortad form de dokument som ligger 

till grund för uppsatsens innehåll.  

Eftersom repatrieringsdebatten väcker frågor om allt från äganderätt till hantering av kul-

turarv och olaglig in- och utförsel av föremål har jag haft användning för litteratur som bely-

ser alla dessa olika aspekter. De verk som jag tar upp i kapitlet ”Forskningsläge” rör repatrie-

ring som fenomen och problematiken kring ämnet. Eftersom litteraturen som rör fältet är 

mycket omfattande presenteras endast verk som varit av direkt betydelse för uppsatsens upp-

byggnad.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Diskussionen kring repatriering är ständigt aktuell vilket märks på återkommande nationella 

och internationella debatter inom både forskarvärld och i medier. År 2005 rönte exempelvis 

återlämnandet av ett kranium från Lunds universitet till Judiska församlingen i Malmö stor 

medial uppmärksamhet och 2008 återlämnade samma universitet kvarlevorna efter två abori-

giner till den australiska staten (Lunds universitets hemsida). Under uppsatsarbetets gång har 

även ett antal museologistudenter i Lund jobbat med att analysera för- och nackdelar gällande 

återbegravning av mänskliga kvarlevor, med förhoppning om att deras arbete skall kunna an-

vändas som referensmaterial vid Lunds universitets historiska museums framtida arbete med 

att skapa ett policydokument för hantering av human-osteologiskt material. 

Repatrieringsdebatten handlar dock inte bara om mänskliga kvarlevor, utan även om kul-

turföremål. Den stundtals hetsiga debatt som omgärdar ämnet samt det stora intresset för det 

är några av anledningarna till att jag valt att titta närmare på just repatriering av kulturföremål 

och mänskliga kvarlevor. Frågorna kring ämnet genererar häftiga diskussioner om etik och 

moral, och verkar intressera både en påläst forskarvärld och en intresserad allmänhet. Jag me-

nar därför att det är viktigt att föra en diskussion kring dessa frågor för att klargöra de olika 

parternas ställningstaganden och vad de grundas på.  

Syftet med uppsatsen är att belysa frågan om återlämnande av kulturföremål och mänsk-

liga kvarlevor genom att undersöka hur kraven för återlämnande formulerats och besluten om 

dessa fattats. Detta sker med utgångspunkt i två fall som presenteras mer utförligt längre fram 

i uppsatsen; Dombrowsky samt Paracastextilierna. Frågeställningarna kommer även att sättas 

in i ett större perspektiv rörande repatriering och rätten till kulturarv. På ett djupare plan syftar 
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uppsatsen till att ge förståelse för de tankar och resonemang som leder till återlämningskrav, 

och i vissa fall, erbjudanden. 

Frågeställningar: 

 Vilka är det som återkräver och vem fattar beslut? 

 Vilka argument använder man sig av i krav respektive beslut? 

 Skiljer sig argumenten åt beroende på vilken föremålskategori, mänskliga kvarlevor 

eller kulturföremål, som återkrävs?  

 Hur hanteras ärendet av beslutsfattarna; är beslutet välgrundat, har man med en tydlig 

bakgrundspresentation? 

 Hur framstår argumenten i ljuset av den allmänna repatrieringsdebatten? 

Jag utgår från hypotesen att argumenten skiljer sig åt beroende på vilken föremålskategori, 

mänskliga kvarlevor eller kulturföremål, som avhandlas; att man lägger vikt vid olika typer av 

argument beroende på vad som återkrävs. Dessa argument kan exempelvis vara av religiös 

eller känslomässig karaktär, alternativt politisk eller rättslig. Samma hypotes antas gälla för 

responderande part. 

1.3 MATERIAL OCH METOD  

Källmaterialet utgörs av offentliga dokument som behandlar återföringskrav samt beslut. För 

att kunna sätta in fallstudierna i ett vidare perspektiv belyses resultaten genom litteratur relaterad 

till frågeställningen. Jag har därför tagit del av bland annat rapporter från seminarier som be-

handlat återföringsfrågor samt annan litteratur som i ett vidare perspektiv behandlar proble-

matiken. Uppsatsen utgår från ett i huvudsak svenskt perspektiv då jag valt ärenden med ut-

gångspunkt i Sverige. Dessa sätts dock in i ett internationellt perspektiv i bakgrunds- och dis-

kussionsavsnitten.  

Jag har utifrån skrivelser parterna emellan undersökt hur argumentationen för och emot 

återbördande av mänskliga kvarlevor och kulturföremål förs. Huvudsaklig fokus ligger såle-

des på argument gällande återlämnande samt argument bakom fattat beslut. 

För att nå mitt mål har jag problematiserat ett antal frågor rörande repatriering och utvärderat 

samt kritiskt jämfört de två olika fallens argumentation. Uppsatsen är således baserad på littera-

turstudier, komparativ samt kvalitativ analys av dokumentmaterialet. Jag har utvärderat fallen 

genom att i resultatdelen ställa argumenten mot varandra. För att kunna resonera kring argumen-

ten har jag valt att angripa de ord och fraser som används i respektive fall. Jag har tagit med alla 

typer av argument jag tycker mig finna i det aktuella materialet.  
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1.3.1 Materialets representativitet 

Fallstudier innebär en viss problematik då just deras specifika utgångspunkt ska fungera som un-

derlag för allmänna generaliseringar kring problemet. Därför är den valda litteraturen av betydelse 

för uppsatsens relation till omvärldens forskning och debatt. Jag är medveten om att mina utval-

da fall endast är två i ett hav av repatrieringsärenden, men i och med deras formella samt väl-

argumenterande utformning anser jag dem utgöra ett fullgott material för denna studie. Att jag 

vänt mig till sakliga dokument istället för i allmänhet mer hetsiga debattartiklar har sin grund i 

syftet att föra fram tydliga argument för återkrävande samt beslut. Dokumenten representerar 

således inte i första hand allmänhetens inställning till repatriering, utan, menar jag, ger en mer 

saklig syn på problematiken. En medvetenhet bör finnas om materialets tydliga spegling av 

dagens postkoloniala tänkande, syn på mänskliga rättigheter samt tankar kring ”det dåliga 

samvetet”- att ”göra rätt för sig”. Insikt i att författarna till de artiklar och böcker som refere-

ras till är färgade av sin tid är därför av största vikt.  

Många i sammanhanget intressanta texter behandlar enbart repatriering av mänskliga 

kvarlevor (Sayer 2010; Berggren 2005; Fforde 2004; Fforde et al. 2002). I huvudsak verkar 

denna aspekt av återlämnande vara den som gett mest avtryck i både offentliga debatter och i 

forskningsvärlden. Denna fördelning kan tyckas leda till en ojämn bakgrundsbild, problemati-

ken är dock svår att kringgå. Av just denna anledning är det, anser jag, av yttersta vikt att även 

involvera kulturföremål i debatten, något som uppsatsen ämnar bidra till. 

1.3.2 Förtydliganden 

Repatriera betyder återbörda till hemlandet (Svenska Akademins ordlista) och är ett begrepp 

som i politiska sammanhang refererar till flyktingars återvändande till fosterlandet, en process 

som i de flesta fall är frivillig men som även kan förekomma under tvångsliknande former 

(Nationalencyklopedins hemsida). I denna uppsats används ordet istället på samma sätt som 

inom den kulturhistoriska forskningen, nämligen gällande diskussioner om återlämnande av 

artefakter och mänskliga kvarlevor från exempelvis museer och samlingar till folk som lever 

på platsen där fynden gjorts eller menar objekten vara knutna till deras historia. Återlämnande 

kan exempelvis ske inom länder, mellan länder och mellan institutioner, men även mellan 

institutioner och etniska grupper eller enskilda ägare (Kåks 2002:109). 

 Jag har valt att i huvudsak använda mig av ordet återbegravning vilket är en vanlig följd 

för återlämnade mänskliga kvarlevor, även om det i Dombrowskys fall handlar om en primär-

begravning. Kulturföremål definierar jag enligt ICOM:s, International Council of Museums, 
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etiska regler som föremål vilka är en del av ett lands eller folks kultur- eller naturarv (ICOM:s 

etiska regler 6.3). Även begreppet kulturarv definieras utifrån ICOM och avser föremål som 

anses vara av estetisk, historisk, vetenskaplig eller andlig betydelse (ICOM:s etiska regler, 

ordlista). Ett ursprungsland alternativt en ursprungsplats är det område som kulturföremålen 

kan anses tillhöra. Det är dock ett problematiskt begrepp då det kan innefatta allt från den 

plats där ett föremål är tillverkat eller påträffat, till den plats det har starkast band till. Platser 

eller länder som inte definieras som egna länder, exempelvis Sapmi och Kurdistan, komplice-

rar denna definition ytterligare.  

1.4 BAKGRUND OCH FORSKNING 

1.4.1 Samlingarnas ursprung 

Stora mängder mänskliga kvarlevor samlades under 1800-talet och 1900-talets början in i 

syfte att kartlägga mänsklighetens ursprung och olika folkgruppers inbördes förhållanden. Det 

vetenskapliga intresset präglades av evolutionistiska idéer och de för den tiden exotiska kvar-

levorna fördes bland annat till museer i Europa och USA. Inte bara mänskliga kvarlevor an-

sågs vara av intresse; etnografiska föremål och beskrivningar av sedvänjor samlades in och 

dokumenterades med ambitionen att bevara så mycket som möjligt till eftervärlden, framför 

allt från kulturer som ansågs vara på väg att gå under. Genom detta handlande gjordes mänsk-

ligheten en tjänst menade man (Hallgren 2010:8ff; Persson-Fischier 2010:22). Rasbiologin 

blev med tiden en väletablerad forskning och från Statens institut för rasbiologi i Uppsala 

organiserades insamling av skelettmaterial från världens alla hörn, ofta genom både oetiska 

och illegala handlingar. Att använda sig av mänskliga kvarlevor var en del av imperialismen 

och kolonialismen och tolkningen ett sätt att göra skillnad på ”oss” och ”dem”. Dessa ojämli-

ka maktrelationer både inom stater och mellan stater, ledde och leder fortfarande till illegal 

handel och insamling av etniska minoriteters kulturarv (Fforde 2002b:29; Vem tillhör museer-

nas samlingar: Unescorådets konferens, 2008:9).  

1.4.2 Repatriering idag 

De ting som oftast är föremål för repatrieringsdiskussioner är krigsbyten, mänskliga kvarle-

vor, och föremål av religiöst eller symboliskt värde. Återförandefrågan är komplicerad efter-

som den handlar om äganderätt, både ursprunglig och nuvarande (Kåks 2000:67; Edbom 

2005:4), en äganderätt som i de flesta fall är svår att reda ut. I Sverige går det till exempel inte 

att självklart säga vilka norrländska fynd som är samiska. Dessutom kan det finnas olika in-

tressegrupper inom samma urbefolkning, grupper som kan ha olika åsikter rörande värdet av 
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repatriering och forskning (Pettersson 2010:195). År 2005 lät statliga museer och institutio-

ner, på uppmaning av regeringen, inventera sina föremål för att undersöka om mänskliga 

kvarlevor från urbefolkningar fanns i deras ägo. Anledningen var att regeringen året innan 

beslutat att överlåta mänskliga kvarlevor till Australien och man ville veta varifrån, varför och 

när kvarlevorna i samlingarna förts till Sverige. I samband med regeringsbeslutet framkom att 

fler mänskliga kvarlevor tillhörande ursprungsbefolkningar fanns i förvar i statliga föremåls-

samlingar (Hallgren 2010:8). Regeringens beslut om inventering av kvarlevor handlade just 

om kvarlevor från urbefolkningar. Detta innebär att man ännu en gång kategoriserar männi-

skor och folkslag, menar Ulrika Petersson-Fischier i Mänskliga kvarlevor – ett problematiskt 

kulturarv. Det speglar vår tid och våra föreställningar om att vi bör ge erkännande till dessa 

folk (Petersson-Fischier 2010:48). 

I debatten om återlämnande förekommer generella påståenden som att ”alla mänskliga 

kvarlevor skall återlämnas”, ”föremål som förvärvats lagligt skall inte återlämnas”, ”krigsby-

ten som togs för mer än hundra år sedan behöver inte återlämnas”, även om dessa påståenden 

egentligen inte grundar sig i några lagar eller förordningar. Men faktorer som typ av föremål, 

avstånd i tid samt insamlingsomständigheter är relevanta för hur museer, allmänhet och ur-

sprungliga ägare ser på frågan om återlämning (Vem tillhör museernas samlingar: Unescorå-

dets konferens, 2008:15f).  

På senare år har stort utrymme i media ägnats åt mänskliga kvarlevor på svenska museer 

och institutioner. Detta kan ha sin grund i en vilja att justera historiska orättvisor och göra sig 

av med det dåliga samvetet, menar Claes Hallgren i Mänskliga kvarlevor – ett problematiskt 

kulturarv. Numera återlämnas mänskliga kvarlevor vilka insamlats som forskningsobjekt som 

regel av svenska museer, och det finns de som menar att vår nuvarande positiva syn på repa-

trieringskrav inte bara handlar om föremål eller kvarlevors ”rätta plats” i världen, utan i hu-

vudsak berättar om hur vi idag vill och väljer att förhålla oss till andra (Hallgren 2010:11f; 

Persson-Fischier 2010:17). Återkrävande av föremål, å andra sidan, är en del av en postkolo-

nial frigörelseprocess, en process som går ut på att återerövra kontrollen över sitt förflutna, 

menar arkeologen Liv Nilsson Stutz i en artikel i tidskriften Tvärsnitt. Denna process kan ses 

som en politisk kamp eller ett sätt att skapa en identitet, men även som ett steg till försoning. 

Misstron till arkeologer och antropologer finns nämligen fortfarande hos människor som upp-

lever att deras historia och kulturarv tagits ifrån dem och missbrukats i vetenskapens namn 

(Nilsson Stutz 2007b). Diskussioner kring ett globalt ansvar att hjälpa till att återbygga dessa 

kulturer och identiteter förekommer världen över. Dessa är en del av en postkolonial skuld 
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förklarar Duncan Sayer i Ethics and burial archaeology och menar att repatriering eventuellt 

bara lättar på västvärldens samvete (Sayer 2010:115ff). 

Det har påpekats att man från svenskt regeringshåll har en generellt sett restriktiv inställ-

ning till återlämnande, ett ställningstagande som i stort verkar utformat med äldre krigsbyten i 

åtanke. I framtiden kan det bli så att Sverige kommer att diskutera återlämnande från fall till 

fall, skriver man i Vem tillhör museernas samlingar: Unescorådets konferens (2008:20) och 

även Riksantikvarieämbetet menar att varje fall måste bedömas individuellt (Yttrande Röran-

de Egyptens förfrågan om återlämnande av Dr Otto Smiths samling, 2010-01-13, Dnr: 304-

01950-2009). 

1.4.3 Internationella konventioner och etiska riktlinjer 

I Sverige finns inga fastslagna riktlinjer eller motiveringar för återlämning av kulturföremål 

och frågan har lösts på olika sätt av museer och institutioner. Föremål har exempelvis åter-

lämnats genom kopior, gåvor och depositioner (Minnhagen-Alvsten 2002:49, 57). I de flesta 

länder är dock ett återlämnande beroende av det återkrävda museets eller institutionens goda 

vilja (Nilsson Stutz 2007a:163). ICOM’s International Committee for Museums of Ethno-

graphy, ICME, skiljer ut två kategorier där återförande kan komma på tal: mänskliga kvarle-

vor och föremål av särskilt religiöst eller symboliskt värde för den etniska grupp de kommer 

ifrån (Minnhagen-Alvsten 2002:50). I USA har man dock löst återföringsproblematiken på ett 

annat sätt än i resterande delar av världen. NAGPRA (Native American Graves Protection 

and Repatriation Act) instiftades i USA 1990 och fick stort inflytande på arkeologin och 

forskningen. Lagen innebär bland annat att museer och institutioner med statligt understöd 

måste inventera sina samlingar samt kontakta de ursprungsbefolkningar i landet som anses ha 

någon form av anknytning till mänskliga kvarlevor samt vissa typer av kulturföremål som 

finns i samlingarna. Äganderätten övergår till den aktuella gruppen som sedan får avgöra vad 

som skall ske med de återlämnade föremålen. Denna lag har bland annat lett till kritik mot att 

föremål och kvarlevor hamnat hos fel grupp, men även till ökad förståelse parterna emellan 

(Nilsson Stutz 2007a). Den problematik som framkommit i samband med NAGPRAs till-

komst tydliggörs i antologin Archaeological Ethics (Vitelli 1996). En av artiklarna är uppde-

lade i två: en sida som argumenterar för lagstiftningen samt en som argumenterar mot. Cle-

ment W. Meighan, professor i antropologi, menar i sina argument mot NAGPRA att det finns 

en problematik kring att anta att det finns en genetisk, religiös och kulturell kontinuitet mellan 

de som levde på platsen för tvåtusen år sedan, och idag levande personer. Han påpekar även 

att inga andra religiösa grupper i USA idag ges samma rättigheter. Meighan argumenterar 
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även för vetenskapens nytta av att återkommande analyser kan göras på ett icke återbegravt 

benmaterial och jämför återbegravning av analyserat benmaterial och artefakter med att histo-

rikern skulle bränna dokumenten efter att han studerat dem. Larry J. Zimmerman, professor i 

arkeologi, argumenterar å andra sidan för NAGPRA genom att förklara att arkeologer och 

forskare bör ta till sig andras syn på det förflutna samt bli bättre på att dela med sig av kon-

trollen över det förflutna istället för att påtvinga andra sin egen bild (Meighan 1996:210ff; 

Zimmerman 1996: 216ff). Grundläggande för NAGPRA är äganderätten till kulturarv, att det 

skall kunna ägas av enskilda grupper. I Sverige arbetar man bland annat för att göra kulturavet 

intressant för invandrade svenskar, det amerikanska tillvägagångssättet kan därför kännas 

avlägset för oss (Nilsson Stutz 2007b). 

Repatrieringsfrågan har diskuterats inom FN (Förenta Nationerna) och UNESCO (Uni-

ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) länge, inte minst med anled-

ning av de många föremål som förts bort från tidigare kolonier. UNESCOS rekommendatio-

ner, resolutioner och konventioner är vägledande men inte juridiskt bindande. För att bli det 

måste de överföras till medlemsstaternas rättsliga instanser (Yttrande Rörande Egyptens för-

frågan om återlämnande av Dr Otto Smiths samling, 2010-01-13, Dnr: 304-01950-2009). 

ICOM (International Council of Museums), rådgivare till UNESCO i museifrågor, har i 

många år arbetat med att skapa ett internationellt system för skydd mot illegal handel av kul-

turföremål samt hjälp rörande repatriering. Detta arbete har bland annat resulterat i 1954 års 

Haagkonvention, 1970 års Unescokonvention, 1976 års Nairobikonvention och 1989 års FN-

resolution (Kåks 2000:67).  

I svenska ICOM:s etiska regler finns riktlinjer för hantering av återkrävt material. ICOM 

skriver att museerna bör vara beredda att inleda samtal om återföring av kulturföremål och att 

arbetet helst inte bör läggas på politisk eller regeringsnivå. Ärenden som behandlar återkrävda 

mänskliga kvarlevor skall ”hanteras skyndsamt, och med känslighet och respekt” (ICOM:s 

etiska regler 4.4 och 6.2). 

Elisabeth Iregren och Helena Schramm Hedelin argumenterar i artikeln ”Vi behöver tyd-

liga regler för bevaring/återbegravning av mänskliga lämningar” för, som titeln vittnar om, 

tydligare regler gällande återbegravningsproblematiken. Deras diskussion berör till största del 

samiskt material då de skandinaviska repatrieringsfrågorna huvudsakligen är relaterade till 

just samiska föremål och kvarlevor. Iregren och Schramm Hedelin menar att Sverige borde ta 

efter Norge och Finland som tillsatt utredningar och löst frågan om återbegravning i samför-

stånd med berörda grupper. De menar även att mer moderna och detaljrika riktlinjer borde tas 

fram för hur museer skall hantera mänskliga kvarlevor i Sverige. Riktlinjerna ska utformas på 



9 

 

nationell nivå efter att alla berörda discipliner samt etniska och religiösa grupper fått möjlig-

het att yttra sig. Tidigare har beslut om återbegravning fattats vid universitet, länsstyrelse och 

museum. Numera tas besluten oftast av regeringen, detta efter Elisabeth Iregrens och Niklas 

Selbergs överklagande av ett beslut fattat av rektorsämbetet i Lund 2005 i samband med 

Dombrowskyfallet. Iregren och Schramm Hedelin menar att eftersom samlingarna utgör ett 

gemensamt kulturarv måste beslut om dessa överlämnas till Sveriges regering (Iregren & 

Schramm Hedelin 2010:54ff). 

1.4.4 Forskningsläge 

Ämnet repatriering är inte särskilt belyst i forskningshänseende men trots det mycket väldis-

kuterat. Referenser till repatrieringsproblematiken förekommer mer eller mindre i alla verk 

som relaterar till kulturarv, arkeologi och etik samt plundring eller hantering av museers ut-

ställningar och samlingar, något som gör att diskussioner kring ämnet förkommer inom många 

olika forskningsfält. Som tidigare nämnts figurerar även ämnet med jämna mellanrum i pres-

sen och med anledning av denna uppmärksamhet har på senare år ett antal konferenser och 

seminarier gällande kulturarvets problematik ägt rum (Berggren 2005; Vem tillhör museets 

samlingar? Unescorådets konferens 2008; Harlin 2007). I rapportserien Douddaris, nr 16 och 

20, utgiven av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum, har kulturarvs- och repatrieringsproble-

matiken uppmärksammats av bland andra Per Kåks och Inga-Maria Mulk (Kåks 2002; Mulk 

2002). Deras diskussioner rör äganderätt med både lag och moral som utgångspunkt, och ur-

befolkningars rätt till sitt kulturella arv. I antologin Mänskliga kvarlevor, ett problematiskt 

kulturarv, beskrivs ett antal svenska forskare och resenärer som vid 1800-talets slut och 1900-

talets början samlade in mänskliga kvarlevor från olika delar av världen. Författarna förklarar 

drivkraften bakom samlandet, samt diskuterar hur vi idag skall förhålla oss till materialet som 

nu finns på våra museer och i våra samlingar (Hallgren 2010). Cressida Fforde diskuterar i 

artikeln “Collection, repatriation and identity”, i antologin The dead and their possessions: 

repatriation in principle, policy and practice, hur ursprungsbefolkningar återuppbygger sin 

identitet genom återlämnade föremål och återbegravda förfäder. Fokus ligger i huvudsak på 

Australien, men eftersom historien kring fenomenet är likartad oavsett vilken del av världen 

man rör sig i ger artikeln förståelse för vad som föranlett dagens repatrieringskrav och erbju-

danden (Fforde 2002b). 

Repatrieringsdebatten är som tidigare nämnts särskilt stor i USA. Nilsson Stutz arbete har 

resulterat i en mängd artiklar och skrifter som på olika sätt berör ämnet. I tidskriften Tvärsnitt 

diskuterar hon repatrieringsdilemmats många aspekter; att återlämnande idag i mångt och 
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mycket handlar om att frigöra sig från ett kolonialt förflutet samt att skapa en identitet. Detta 

diskuteras med utgångspunkt i USA men jämförs med bland annat med svenska förhållanden, 

och då framför allt samernas. Hon rekommenderar forskarna att inte enbart tillmötesgå åter-

krävande parter på grund av dåligt samvete eller sympatier utan värna om det egna forsk-

ningsintresset för att inte undergräva sin auktoritet (Nilsson Stutz 2007b). Även i hennes 

artikel ”Archaeology, Identity, and the Right to Culture. Anthropological perspectives on re-

patriation” i Current Swedish Archaeology diskuteras repatrieringen i förhållande till större 

frågor som mänskliga rättigheter och rätten till kulturarv (Nilsson Stutz 2007a). Även Vem 

tillhör museets samlingar? Unescorådets konferens 2008 behandlar frågor om anskaffnings-

metoder, tillhörighet, plundring och illegal handel, repatriering och säkerhet och bevarande 

vid repatriering. 

Genom dessa ovan presenterade verk har jag kunnat sätta in mina utvalda fallstudier i den 

allmänna repatrieringsdebatten. De har gett förståelse för bakgrunden till de samlingar som nu 

i vissa fall återkrävs, samt förståelse för de grupper som vill återupprätta sin kultur och åter 

igen äga sitt kulturarv. Dessa texter har även gett mig inblick i de konventioner, lagar, förord-

ningar och etiska riktlinjer som tagits fram i samband med att diskussionen kring repatriering 

och rätten till kulturarv intensifierats. Den skandinaviska debatten om mänskliga kvarlevor 

har främst handlat om samerna men eftersom samiska repatrieringskrav inte specifikt behand-

las i uppsatsen har inte det materialet använts i någon större utsträckning och presenteras där-

för inte heller närmare. Utöver dessa tryckta källor har jag inspirerats av uppsatsen Att lämna 

tillbaka eller inte. Om återförande av kulturföremål till dess ursprungsplats (Forsberg 2003) 

som ur olika aspekter behandlar och diskuterar återlämnandets problematik. Jag har även fun-

nit inspiration i Om repatrieringsdebatten i Lund 2005. Forskningsvärdet, upprättelsen och 

det dåliga samvetet (Rasmusson 2008) som i en studie av Dombrowskyfallet tar fasta på de 

argument som de som är för respektive mot ett återlämnande använt sig av i repatrieringsde-

batten. Som utgångspunkt har Anna Rasmusson i första hand använt tidningsartiklar publice-

rade i Sydsvenska Dagbladet under den period då debatten kring Dombrowsky var som mest 

intensiv. 

1.4.5 Dombrowsky 

År 2005 lämnade Lunds universitet ut kraniet av en judisk man till Judiska församlingen i 

Malmö (Fig.1). Detta återlämnande föregicks av att Kulturen i Lund år 2001 i en utställning 

om rasbiologi, Underbara fasansfulla människa, visat upp Dombrowskys skalle tillsammans 

med flera andra. Dombrowsky dog i häktet i Lund 1879 och hans kropp dissekerades vid ana-
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tomiska institutionen i Lund. Enligt då gällande lagstiftning kunde kroppar som det inte gjor-

des något anspråk på överlämnas till medicinsk forskning och utbildning (Kvarlevor efter 

judisk person, 2005-02-17, Dnr 6523/04). På så sätt kom kraniet att hamna i Lunds universi-

tets anatomiska samling. Den anatomiska institutionen lades ned 1995, och kvarlevorna över-

fördes till universitetets historiska museum (Begäran om utredning och yttrade, 2005-11-02, 

Dnr 3991/05). I samband med utställningen på Kulturen krävde Judiska församlingen att kra-

niet skulle utlämnas till dem för begravning, något som skedde under stor medial uppmärk-

samhet i maj 2005. Rektorsämbetet vid Lunds universitet tog beslut om återlämnande, ett be-

slut som kom att kritiseras ur juridisk synpunkt. Rektorn JO-anmäldes av Elisabeth Iregren, 

professor i osteologi vid Lunds universitet, samt Niklas Selberg, juridikstuderande, som ansåg 

att beslutet inte var ordentligt genomtänkt och att man inte tagit i beaktande vilka konsekven-

ser det kunde ge i framtiden. De menade att beslutet kunde leda till att krav från andra grupper 

måste åtföljas, vilket kan komma att utgöra ett hot mot den vetenskapshistoriskt intressanta 

kraniesamlingen (Gjallarhornet 4:2005). De menade även att rektorn förfogat över statens 

egendom (JO-anmälan, 2005-06-27, Dnr 2955/05). Rektorsämbetet kritiserades av JO då det 

inte var behörigt att överföra äganderätten av statlig egendom till någon annan. Inte heller var 

det berättigat att sätta en standard för liknade framtida beslut, något som varit dess avsikt. En 

sådan uppgift skall istället ligga på regeringens bord, ansåg JO (Ahlström et al. 2011:449f).  

1.4.6 Paracastextilierna 

År 2008 slog utställningen En stulen värld på Världskulturmuseet i Göteborg upp dörrarna för 

allmänheten. Den visade upp delar av den Paracassamling som förvaltas av museet; utställ-

ningen uppmärksammade bland annat vilka konsekvenser plundringen får för världens kultur-

arv. Samlingen består av liksvepningar tagna från så kallade gravbylten (den döde placerades 

i sittande ställning och sveptes sedan med åtskilliga lager vävda och broderade tyger, se Fig.2) 

med ursprung i plundrade gravar på Paracashalvön i Peru, samt andra peruanska föremål. 

Samlingen omfattar 100 textilier, 89 av dem ägs av Göteborgs stad medan resterande ingår i 

det statliga Världskulturmuseets samling. De cirka 2000 år gamla textilierna påträffades i bör-

jan av 1900-talet och insamling och smuggling av textilier från Paracas har förekommit sedan 

dess. Detta har lett till att föremålen påträffas i privata samlingar och på etnografiska museer 

välden över. De aktuella textilierna fördes olovligen till Sverige och donerades till etnografis-

ka avdelningen på Göteborgs museum av den svenske generalkonsuln i Peru, Sven Karell, i 

början av 1930-talet. Textilierna är från perioden 100 f.Kr. till 300 e.Kr. och motiven består 

bland annat av detaljrika och brokiga figurer (Fig.4-5). Vi vet inte något om textiliernas ur-



12 

 

sprungliga betydelse och bildvärld men idag tillhör föremålen några av de mest eftertraktade 

samlarobjekten på den internationella antikvitetsmarknaden. Plundringen av det peruanska 

kulturarvet eskalerade under 1950-talet och läget blev än värre under 1980-talet (Världskul-

turmuseet Göteborg 2008:4ff, 12, 21f, 48). Textilierna i den svenska Paracassamlingen kommer 

sannolikt från gravplatsen Necrópolis de Wari Kayan (Fig.3). 1992 bildades Stiftelsen Paracas 

med syfte att stödja Paracasprojektet ekonomiskt. Projektet innebär att man försöker finna 

lösningar för vård och förvaring av textilierna samt bedriva forskning kring samlingen. Eko-

nomiskt stöd är av stor vikt då textilierna är extremt ömtåliga och kräver speciell behandling i 

magasin men framför allt under transport (Anhållan om återlämnande av Paracastextilierna, 

2010-03-09, Dnr 1500/09). 

Tidigare regering i Peru var inte intresserad av att återkräva textilierna eftersom de ansåg 

att de redan innehade ett stort antal. Istället ville regeringen sträva efter att höja kunskapen 

kring textilierna för att svenskarna skulle förstå vilket arv man hade att förvalta (Vårt Göte-

borg, hemsida). Perus inställning till samlingen kom dock att ändras med den nya regeringen 

2009. Ett brev med ett återlämningskrav skickades till Björn Sandmark, chef för kulturför-

valtningen i Göteborg (2009-12-05, Verbal Note No 83/2009). Beslut gällande ärendet är fat-

tat men väntar på fastställande i stadsfullmäktige. 

2 ANALYS  

2.1 DOMBROWSKYS KRANIUM 

2.1.1 Dokumentkronologi 

Följande dokument representerar den korrespondens som ägt rum mellan Judiska församling-

en i Malmö och Lunds universitets rektorsämbete, med anledning av återlämnandet av Domb-

rowskys kranium. Även korrespondens som Elisabeth Iregren, professor i osteologi, och Nik-

las Selberg, juridikstuderande, fört med rektorsämbetet och regeringen med anledning av JO-

anmälan presenteras här. 

7 april 2003 

Brev från L.E. Book M Phil till rektor Göran Bexell (Dnr: 6523/04) 

Skriftlig begäran från Rabbi Leonard E. Book. M. Phil till Göran Bexell, rektor vid Lunds 

universitet, om utlämning av ett kranium tillhörande en judisk man. Kraniet har sitt ursprung i 

universitetets anatomiska samling.  
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14 december 2004 

Ang. kvarlevor efter judisk person (Dnr I A 9 6523/04) 

Försäkran från Judiska församlingen i Malmö till rektorn vid Lunds universitet om att tidigare 

begäran kommit fram då inget svar ankommit. Önskan om skyndsam handläggning av ären-

det. 

 

9 februari 2005 

Ang. kvarlevor efter judisk person (Dnr I A 9 6523/04) 

Judiska församlingen i Malmö tackar rektorn vid Lunds universitet för möte 24 januari 2005 

och redovisar enligt överrenskommelse skälen som ligger till grund för begäran samt avsett 

förfarande med kraniet efter återlämning. 

 

17 februari 2005 

Kvarlevor efter judisk person (Dnr I A 9 6523/04) 

Rektorsämbetets beslut angående återlämning av kraniet. Utifrån ett antal kriterier satta av 

universitet har man beslutat om att kvarlevorna skall återlämnas till Judiska församlingen för 

begravning.   

 

9 mars 2005 

Ang. kranium av namngiven individ i den anatomiska kraniesamlingen (Dnr I A 9 6523/04) 

Elisabeth Iregrens, professor i osteologi vid Lunds universitet, begäran till Per Karsten, mu-

seichef för Lunds universitets historiska museum, om att få dokumentera kraniet som skall 

överlämnas till Judiska församlingen. 

 

23 mars 2005 

Uppdrag om inventering av samlingar (Regeringsbeslut 1:9, U2005/3451/kr) 

Regeringens uppdrag till nio statliga myndigheter att inventera sina samlingar med anledning 

av överlåtande av aboriginska kvarlevor till australiska staten. Inventering skall ske med mål 

att identifiera mänskliga kvarlevor från ursprungsbefolkningar. Lunds universitet ingår i dessa 

nio myndigheter. Uppdraget undertecknat av statsrådet Leif Pagrotsky och Monica Poursha-

hidi. 

 

 

 



14 

 

4 april 2005 

Inbjudan att närvara vid begravningen av Levin Dombrowsky (Dnr 6523/04) 

Inbjudan från Judiska församlingen om att delta i begravningsceremonin 5 maj 2005.  

 

15 april 2005  

Synpunkter på Lunds universitets rektors beslut av den 17 februari 2005, Dnr. I A 6523/04; 

Kvarlevor av judisk person (Dnr 2955/05) 

Synpunkter på rektorns beslut av den 17 februari 2005, insänt till riksdagen av professor i 

osteologi Elisabeth Iregren och juridikstuderande Niklas Selberg. I skrivelsen argumenteras 

för att rektorn handlat felaktigt gällande beslut att återlämna den mänskliga kvarlevan till Ju-

diska församlingen i Malmö. Man menar bland annat att beslutet medvetet formulerats som en 

policy för hantering av likartade ärenden i framtiden, något som i förlängningen hotar Lunds 

universitets anatomiska samlingar. Ytterligare kritik handlar om uteslutande av viktiga delar 

som borde diskuterats: konsekvenser för forskningen, samlingens tillgänglighet samt utbild-

ningsvärde. Samlingen menas inte bara ha ett forskningsvärde, utan även en vetenskapshisto-

riskt betydelse. 

 

15 april 2005 

Angående Lunds universitets rektors beslut av den 17 februari 2005, Dnr. I A 6523/04; Kvar-

levor av juridisk person (Dnr 2955/05) 

Iregren och Selberg menar i en skrivelse till statsrådet Leif Pagrotsky att rektorns beslut gäl-

lande Dombrowsky bland annat innebär en gallring av en statlig samling. Med anledning av 

regeringsbeslut 2005-03-23, Uppdrag om inventering av samlingar, begär ovan nämnda skri-

benter om ytterligare tre aspekter att ta hänsyn till vid utredningsuppdraget: att gallringar inte 

får ske innan utredningen är slutförd, att inte endast mänskliga kvarlevor från ursprungsbe-

folkningar inventeras samt att en policy tas fram gällande utlämning av anatomisk-

osteologiskt material. Man ber även om ytterligare medel för inventering av de anatomiska 

samlingarna i Lund, Stockholm och Uppsala.  

 

26 maj 2005 

Begäran om komplettering av uppdrag samt ansökan om bidrag (Dnr 2955/05) 

Regeringsbeslut gällande Iregrens och Selbergs önskan om ytterligare medel för inventering 

av de anatomiska samlingarna i Lund, Stockholm och Uppsala samt deras begäran om kom-

plettering av utredningen av de statliga anatomiska samlingarna. Begäran avslås. 
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27 juni 2005 

JO-anmälan (Dnr 2955/05) 

JO-anmälan mot Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet; rektorn menas, genom att ha 

överlämnat kvarlevorna av Levin Dombrowsky till Judiska församlingen, ha förfogat över 

statlig egendom. Beslutsfattande borde istället skötts av regeringen, menar anmälarna profes-

sor Elisabeth Iregren och juridikstuderande Niklas Selberg.  

 

2 november 2005 

Begäran om utredning och yttrande (Dnr I A 9 3991/05) 

Rektor Göran Bexells och Lunds universitets utredning och yttrande med anledning av Elisa-

beth Iregrens och Niklas Selbergs JO-anmälan. Rektorn ger en utförligare förklaring till fattat 

beslut gällande återlämnandet av Dombrowskys kranium. Även rektorns och universitetets 

uppfattning om vilka föremål som innefattas i lagen om statsbudgeten klargörs. 

 

2 februari 2007  

Fråga om rektors behörighet att besluta om överlåtelse av vid universitetets historiska muse-

um förvarade kvarlevor efter person (i Justitieombudsmännens ämbetsberättelse, redogörelse 

2007/08:JO1, Dnr 2955-2005)  

JO:s beslut gällande huruvida rektorsämbetet var behörigt att överlämna ett kranium ur uni-

versitetets anatomiska samling till Judiska församlingen i Malmö. JO meddelar efter tolkning 

av lagen (1996:1059) om statsbudgeten att beslutet borde överlåtits till regeringen då kraniet 

är att betrakta som lös egendom tillhörande staten. Beslut kring överlåtelse eller annan avytt-

ring av sådan egendom skall fattas av regeringen. 

2.1.2 Argument 

Följande parter representeras i Dombrowskyärendet: Judiska församlingen i Malmö, Lunds 

universitet med rektor och tillika professor i etik, Göran Bexell som talesman samt Elisabeth 

Iregren, professor i osteologi vid Lunds universitet och Niklas Selberg, juridikstuderande vid 

Lunds universitet. De sistnämnda står bakom JO-anmälan. 

2.1.2.1 Återkrävande part 

Judiska församlingen delar upp sina argument i ”religiösa motiv” samt ”övriga skäl”. I den 

avslutande delen av återlämningskravet meddelar man sina avsikter för hantering av kvarle-

van. 
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1. Religiösa motiv 

I den första kategorin används uttryck som ”vördnad för den avlidne”, ”respekt för männi-

skors liv och värde”, ”den dödes sista vilja ska uppfyllas” samt argument som ”den judiska 

lagen föreskriver att den döde skall begravas så snart som möjligt”.  Man argumenterar sedan 

vidare för ett återlämnande genom att beskriva hur församlingen ställer sig till att en judisk 

människa studeras i forskningssyfte; ”att en avliden blir föremål för medicinsk forskning och 

hans huvud blir en del av ett studiematerial måste anses som en grov kränkning av den grund-

läggande judiska traditionen om vördnad och respekt för den döde” (Ang. kvarlevor efter ju-

disk person 2005-02-09, Dnr 6523/04). 

 Dombrowsky begick självmord i häktet i Malmö, och i en kort diskussion om självmord 

och judisk syn på självmord förklaras att man har en ”skyldighet att ge den döde en värdig 

begravning”, oavsett hur denne person gick döden till mötes. Vidare skriver man att det är en 

”spridd missuppfattning om att judar inte begraver den som begått självmord” och att ”den 

vägledande synen skall alltid vara att den döde i realiteten inte ville begå självmord (Ang. 

kvarlevor efter judisk person 2005-02-09, Dnr 6523/04). 

 

2. Övriga skäl 

I avsnittet framhålls att en återbegravning blir ”ett viktigt led i arbetet med att avsluta ett 

mörkt kapitel i Sveriges historia” med bakgrund i den kränkande behandling och medicinska 

forskning som skedde på judar i fångenskap under nazitiden. ”Vetskapen om att kvarlevor av 

en judisk person varit föremål för medicinska studier och att endast kraniet bevarats väcker 

obehag” (Ang.kvarlevor efter judisk person 2005-02-09, Dnr 6523/04). Ännu en gång fram-

hålls som argument för återlämnande det faktum att Dombrowsky varit föremål för forskning, 

samt att det bara är kraniet som är bevarat. ”According to Jewish law these should be interred 

in a befitting and dignified manner in a Jewish Cemetary” skriver rabbin i sitt första brev till 

universitetet (Brev från L.E. Book M Phil till rektor Göran Bexell 2003-04-07, Dnr 6523/04). 

 

3. Handhavande av kvarlevorna: 

Församlingen avslutar sin begäran med att förklara att begravningen av kraniet kommer att 

ske i enlighet med ”universella och lokala regler som alltid följs vid judiska begravningar”. 

Församlingen garanterar också att begravningen kommer ske på ett ”värdigt sätt” (Ang. kvar-

levor efter judisk person 2005-02-09, Dnr 6523/04). 
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2.1.2.2 Återkrävd part 

Lunds universitets svar på Judiska församlingens repatrieringskrav inleds med en mycket kort 

bakgrundsbeskrivning av den återkrävda kvarlevan. Denna följs av tre, av universitetet, upp-

satta förutsättningar för återlämning:  

1. Det skall vara styrkt att motivet för att omhänderta kvarlevorna är välgrundat (t.ex. på 

religiösa eller kulturella grunder). 

2. Mottagarens legitimitet skall vara klarlagd. 

3. Det skall vara styrkt att mottagaren omhändertar kvarlevorna på ett värdigt sätt (Kvar-

levor efter judisk person, 2005-02-17, Dnr 6523/04). 

 

I följande text förklaras i korta ordalag att förutsättningarna uppfyllts. 

1. ”Universitetet har funnit att enligt judisk sed är det viktigt att begravas i vigd jord. 

Detta omfattar även dem som inte är troende judar eller som tagit sitt eget liv”.  

2. Det finns ingen annan legitim person eller organisationer som kan göra anspråk på 

kvarlevorna. 

3. Det finns bara en judisk församling i södra Sverige, nämligen Judiska församlingen i 

Malmö. Denna har i en skrivelse redogjort för hur kvarlevorna kommer att behandlas 

vid ett återlämnande. 

Dessa kortfattade argument eller förklaringar leder tillsammans till universitetets beslut för 

återlämning av Dombrowskys kvarlevor (Kvarlevor efter judisk person, 2005-02-17, Dnr 

6523/04). Exakt vad dessa slutsatser baseras på framkommer dock först i Begäran om utred-

ning och yttrande (2005-11-02, Dnr 6523/04) där rektorn efter anmodan med anledning av 

Iregrens och Selbergs anmälan till JO förtydligar på vad han grundar sina konstateranden: 

1. Att det enligt judisk sed är viktigt att begrava mänskliga kvarlevor i vigd jord utreddes 

av universitetet genom diskussioner med teologiska fakultetens avdelning för judais-

tik. 

2. Att det inte fanns någon annan legitim person eller organisation som kunde göra an-

språk på kvarlevorna förklaras genom att det inte tidigare funnits någon som gjort så-

dana anspråk. Inte heller kunde universitetet finna någon annan församling eller orga-

nisation som ”rimligen på legitima grunder” kunde göra anspråk på kvarlevorna. 

3. ”Universitetet fann att församlingens redovisning fyllde högt ställda krav på ett värdigt 

omhändertagande”, detta baserade man på det dokument som tagits emot av Judiska 
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församlingen 2005-02-09 (se dokument Ang. kvarlevor efter judisk person, 2005-02-

09, Dnr I A 9 6523/04). 

Universitetets rektorsämbete understryker även att de varit i kontakt med andra universitet 

samt statliga myndigheter där liknande frågor hanterats. I de fall där frågorna lett till återläm-

ning hade dessa beslut fattats av myndigheten själv. Likaså framhålls att universitetet under-

sökt hur frågor rörande återlämning av mänskliga kvarlevor hanterats utomlands och därvid 

kommit fram till att rekommendationen var att återlämna dessa, inte minst av etiska skäl. 

Dock ges inga exempel på fall som undersökts, inte heller vilka universitet och myndigheter 

som kontaktats. Universitetet skriver vidare att en omfattande dokumentation av kvarlevorna 

gjorts för att ”säkerställa forskningens ev. framtida behov”. Dock förklaras inte ytterligare hur 

denna dokumentation gått till, eller vad den lett till för resultat. 

2.2 PARACASTEXTILIERNA 

2.2.1 Dokumentkronologi 

Följande dokument representerar den korrespondens som ägt rum mellan Peruanska regering-

en, via peruanska ambassaden, och Göteborgs stad med anledning av återlämnandet av Para-

castextilerna.  

15 december 2009 

(Verbal Note No 83/2009) 

Skriftlig anhållan från ambassadör Gilbert Chauny, Peruanska ambassaden, å Perus regerings 

vägar, till Björn Sandmark, chef för kulturförvaltningen i Göteborg, om återlämning av de 

Paracastextilier som ägs av Göteborgs stad samt Statens museer för världskultur och som för-

des ur landet och till Sverige på 1930-talet. Ambassaden redovisar skäl som ligger till grund 

för begäran.  

 

9 mars 2010 

Anhållan om återlämnande av Paracastextilierna (Dnr 1500/09) 

Tjänsteutlåtande undertecknat av Göteborgs kulturförvaltning (Björn Sandmark, chef kultur-

förvaltningen Göteborg, samt Kristina Frizell, utredningsledare). Bakgrund samt bedöm-

ningsgrunder för utlämnande av Paracastextilierna tillhörande Göteborgs stad. Skickat till 

kommunalfullmäktige i Göteborg för beslut. 



19 

 

2.2.2 Argument 

Följande parter representeras i Paracasärendet: Perus regering, företrädd av ambassadör Gil-

bert Chauny, Göteborgs stad, ägare av de 89 Paracastextilierna och företrädd av Björn Sand-

mark, chef för kulturförvaltningen i Göteborg samt Världskulturmuseet, ägare av resterande 

11 textilier. De senare är endast indirekt inblandade i korrespondensen. 

2.2.2.1 Återkrävande part 

Perus repatrieringskrav inleds med en hänvisning till den då på Världskulturmuseet aktuella 

utställningen En stulen värld och man förklarar sig positiva till ett samarbete med svenska 

myndigheter för ett återbördande av de 100 textilierna. Nedan sammanfattade argument för 

återlämnande följer i skrivelsen Verbal Note No. 83/2009 (2009-12-15): 

 Kulturföremålen är illegalt plundrade från gravplatser vid den södra peruanska kusten. 

Detta bekräftas av informationen i Paracasutställningens katalog och på dess hemsida.  

 Bevarad korrespondens mellan den vid tiden svenske generalkonsuln i Peru samt då-

varande chefen för Göteborgs museum bekräftar att föremålen smugglades ut ur Peru 

och till Sverige. Generalkonsuln bröt mot grundläggande lagar som styr en konsuls 

förmåner, troligtvis bröts även lokala och regionala bestämmelser. 

 Textilierna plundrades från gravplatsen Necrópolis de Wari Kayan, uppgiften stärks i 

utställningskatalogen. Den upprepade plundringen under tiden för den illegala expor-

ten till Sverige orsakade stora skador på den arkeologiska platsen. Dokumentation av 

detta går att ta del av via den peruanska regeringen. 

 Handlingarna bröt mot gällande peruansk lagstiftning som sedan 1822 särskilt skyddar 

latinamerikanska kulturhistoriska föremål. 

 Textiliernas autenticitet samt ursprung bekräftas av expertutlåtande från The National 

Institute of Culture (om det är Perus Institute of Culture preciseras dock inte). 

 Sveriges innehav av de plundrade och smugglade kulturföremålen strider mot etiska 

och politiska åtaganden som grundar sig i exempelvis 1970 års Unescokonvention 

samt ICOM:s etiska regler för museer. 

  Internationellt går trenden mot att stödja återlämnande av illegalt förflyttad kultur-

egendom till ursprungsländerna; Sverige har bidragit till trenden genom att tidigare 

återlämna kulturföremål. 

 Ett återlämnande skulle ge tillfälle för Sverige att demonstrera var man står etiskt och 

rättsligt samt bidra till samarbete och respekt länderna emellan. 
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2.2.2.2 Återkrävd part 

I sitt tjänsteutlåtande framställer Göteborgs stad, genom kulturförvaltningen, sina bedöm-

ningsgrunder för fallet. Dessa följer till viss del Perus argumentering. Efter en väl genom-

gången bakgrund gällande allmänna bedömningsgrunder för återlämnande, internationella 

konventioner och etiska riktlinjer samt exempel på tidigare återlämnade föremål presenteras 

skrivelsens slutsatser (Anhållan om återlämnande av Paracastextilierna, 2010-03-09, Dnr 

1500/09): 

 Utställningen En stulen värld har bidragit till att göra textilerna till symbol för illegal 

handel av kulturföremål. 

 Fallet kan komma att användas som referens för hur liknande ärenden hanteras i fram-

tiden.  

 Det finns inga juridiska hinder för att återlämna textilierna och ägandeskapet till Peru. 

 Det är fastställt att textilierna plundrades och fördes illegalt till Sverige. Det råder hel-

ler inget tvivel om att de har sitt ursprung i det peruanska kulturarvet.  

 Det är, med hänvisning till ibland annat ICOM:s etiska regler, önskvärt att man över-

lämnar äganderätten för samlingen till Peru. 

 Ett återförande kan leda till en konstruktiv och internationell dialog mellan Sverige 

och Peru. Som exempel nämns den totempåle som återlämnades till Haislafolket i 

Nordamerika av Etnografiska museet i Stockholm. Processen tog tolv år på grund av 

villkor om föremålets långsiktiga bevarande. Processen ledde även till en nära relation 

mellan indianerna och museet samt flera gemensamma projekt. 

Man poängterar att det är viktigt att all hantering av ärendet sker på samma sätt, även om fö-

remål innehas av både Göteborgs stad och Statens museer för världskultur (som för övrigt 

avvaktar ett ställningstagande i väntan på Göteborgs kommunfullmäktiges beslut). Att en ar-

betsgrupp med representanter från Göteborgs stad, Nationalmuseet i Lima samt Statens muse-

er för världskultur bör tillsättas för att hantera frågan framöver föreslås också. På grund av 

textiliernas ömtåliga tillstånd måste de vårdas med yttersta försiktighet. Eftersom det medför 

höga kostnader och stora förberedelser för Limas Nationalmuseum, bör textilierna återföras 

successivt under en längre överlämningsperiod, skriver man (Anhållan om återlämnande av 

Paracastextilierna, 2010-03-09, Dnr 1500/09). 
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2.3 DISKUSSION OCH TOLKNING AV RESULTAT  

Avsikten med uppsatsen var att undersöka hur krav på återlämnande formulerats och beslut 

fattats med utgångspunkt i fallet Dombrowsky samt fallet Paracastextilierna. Frågan bröts ned 

i ett antal mindre frågeställningar: vilka är det som återkräver och vem fattar beslut? Vilka ar-

gument använder man sig av i krav respektive beslut gällande återlämnande? Skiljer sig ar-

gumenten åt beroende på vilken föremålskategori, mänskliga kvarlevor eller kulturföremål, 

som återkrävs? Hur hanteras ärendet; är beslutet välgrundat, har man med en tydlig bak-

grundspresentation? Hur framstår argumenten i ljuset av den allmänna repatrieringsdebatten? 

Jag utgick från hypotesen att argumenten skiljer sig åt beroende på vilken föremålskategori, 

mänskliga kvarlevor eller kulturföremål, som avhandlas; att man lägger vikt vid olika typer av 

argument beroende på vad som återkrävs. 

2.3.1 Vem återkräver och vem fattar beslut? 

I ovan analyserade fall påträffas två olika typer av återkrävande parter. I Dombrowsky-

ärendet en religiös grupp och samtidigt en minoritet som återkräver en av sina egna. I Para-

cas-ärendet en regering som återkräver ett kulturarv å en hel nations vägnar. De beslutsfattan-

de parterna är också de av skild karaktär. I Dombrowskyfallet togs beslut att återlämna av 

Lunds universitets rektorsämbete, vilket ledde till begravning av Levin Dombrowskys krani-

um. Beslutet ledde även till en JO-anmälan gjord av en professor i osteologi och en juridik-

studerande vid samma universitet. Dessa menade bland annat att rektorn enligt lag inte var 

behörig att avgöra frågan då det utlämnade kraniet var statlig egendom. Efter åtskilliga skri-

velser avgjordes frågan till anmälarnas fördel. Rektorsämbetet var inte behörigt att fatta det 

beslut som gjordes, beslut borde istället tagits av regeringen.  

I Paracastextilernas fall är ärendet ännu inte avslutat. Föremålen ägs av Göteborgs stad 

samt Statens museer för världskultur och dessa är därför också berättigade att fatta beslut om 

föremålens framtid. Chefen för kulturförvaltningen i Göteborg har i ett tjänsteutlåtande argu-

menterat för ett återlämnande till Peru. Beslut om detta har ännu inte fattats utan väntar på 

utslag i kommunfullmäktige. Statens museer för världskultur avvaktar i sin tur kommunfull-

mäktiges beslut. Av den anledningen går det inte att säga vad deras utlåtande kommer att bli, 

även om jag anser det troligt att de följer Göteborgs stads beslut då det tycks viktigt att textili-

erna vid ett eventuellt återlämnande överlåts som en komplett samling. 
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2.3.2 Argument i krav respektive beslut 

I Dombrowskyfallets kravbrev används i huvudsak etiska, känslomässiga och religiösa argu-

ment som skäl för återlämning, men även till viss del politiska. Man vädjar till mänskligheten 

och moralen hos beslutsfattaren och använder sig av ord som vördnad, respekt och värdighet. 

Referenser till nazitidens behandling av judar förekommer och man menar att en återbegrav-

ning skulle bli en del av läkningsprocessen efter dessa övergrepp, samt att Sveriges mörka 

förflutna (som del i rasforskningen – min tolkning) kan avslutas (Ang. kvarlevor efter judisk 

person 2005-02-09, Dnr 6523/04). Att en person som dog sextio år innan nazitidens över-

grepp skall göras till symbol för detta ter sig, enligt mig, tämligen märkligt även om jag till 

viss del kan förstå kopplingen. Men vad händer om även andra folkgrupper använder senare 

tiders övergrepp som återbegravningsargument? Hur långt kan man gå?  

 ”Vetskapen om att kvarlevor av en judisk person varit föremål för medicinska studier 

och att endast kraniet bevarats väcker obehag” (Ang. kvarlevor efter judisk person 2005-02-

09, Dnr 6523/04) skriver församlingen. Är det bara obehagligt om dessa medicinska studier 

företas på en judisk person? Enligt då gällande lagstiftning kunde kroppar som det inte gjor-

des något anspråk på överlämnas till medicinsk forskning och utbildning. Det var alltså veder-

taget bruk att dessa användes i vetenskapens tjänst, oavsett etniskt ursprung. Att urfolk ansågs 

mer intressanta för den då rasbiologiska forskningen skall emellertid inte glömmas bort, och 

kanske var det av rasbiologiska skäl som Dombrowskys kranium kom att hamna i den anato-

miska samlingen. Man bör dock komma ihåg att samlandet av skelettdelar vid denna tid inte 

var så märkvärdigt som vi kan tycka idag, utan ett sätt att utbilda. Användning av mänskliga 

kroppsdelar förkommer i själva verket än idag i forskningssyfte, om än inte med samma ve-

tenskapliga utgångspunkter och mål. Klart är dock att församlingen var upprörd över hur 

mänskliga kvarlevor hanterats. Kanske finns en koppling till Israels lagstiftning gällande 

mänskliga kvarlevor som påträffas i arkeologiska sammanhang. Dessa betraktas inte som 

fornsaker, till skillnad från i exempelvis Sverige. I Israel återbegravs dessa omedelbart, enligt 

religiös övertygelse. Det är dock bara judiska lämningar som omfattas av denna lag (Nilsson 

Stutz 2007b). Judiska församlingen använder även skäl som ”den dödes sista vilja ska uppfyl-

las”. Att de kan uttala sig om Dombrowskys sista vilja känns emellertid osäkert. Var han tro-

ende? Tillhörde han en judisk församling? Frågorna kring honom som person har i och med 

debatten kring honom och återlämnandet blivit många. Dessa kan dock varken vi, eller judis-

ka församlingen, få några svar på.  
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 I förlängningen blir ett återlämnande av mänskliga kvarlevor en fråga om vem man 

skall visa respekt för och hur. Skall man visa respekt för benen, med andra ord för personen 

som repatrieras, eller handlar det snarare om att visa respekt för de nu levande? 

I responderande parts (Lunds universitets rektorsämbete) skrivelse förklaras att tre förut-

sättningar måste uppfyllas för att ett återlämnande skall bli aktuellt. Dessa förutsättningar in-

nebär bland annat att det skall finnas kulturella eller religiösa grunder för ett återlämnande, att 

det inte skall finnas någon annan som kan göra anspråk på kvarlevorna samt att de återlämna-

de kvarlevorna skall tas om hand på ett värdigt sätt. Dessa förutsättningar förklaras efter di-

verse efterforskningar vara uppfyllda, varför kravet om ett återlämnande accepteras (Kvarle-

vor efter judisk person, 2005-02-17, Dnr 6523/04). Detta, menar jag, är tre mycket diffust 

formulerade förutsättningar, vilket innebär att de i stort sett kan tolkas efter eget behag, och 

olika från fall till fall. Först i skrivelsen med anledning av JO-anmälan presenteras en utförli-

gare beskrivning av vad dessa slutsatser baserats på (Begäran om utredning och yttrande, 

2005-11-02, Dnr 6523/04). I denna argumenteras även för att man anser det stötande att se ett 

mänskligt kranium som statlig egendom, och att man gällande icke statlig egendom har all rätt 

att besluta om framtida hantering. Man menar att utgångspunkt för beslut rörande mänskliga 

kvarlevor skall vara etiska, kulturella och religiösa aspekter. Att åberopa en lag som handlar 

om statsbudgeten när fallet rör mänskliga kvarlevor ”ter sig således inte naturligt”, skriver 

Bexell (Begäran om utredning och yttrande, 2005-11-02, Dnr 3991/05). Det är tydligt att han 

menar att de etiska aspekterna måste anses gå före allt annat. JO ansåg emellertid att slutsat-

sen inte var korrekt och menade att beslut om återlämnande borde överlämnats till regeringen 

(Fråga om rektors behörighet att besluta om överlåtelse av vid universitetets historiska muse-

um förvarade kvarlevor efter person, redogörelse 2007/08:JO1, Dnr 2955-2005). 

Judiska församlingens huvudargument är alltså av etisk, känslomässig och religiös karak-

tär, men även till viss del politisk. Rektorsämbetet fokuserar även de i sitt svar på etiska samt 

kulturella och/ eller religiösa argument. 

Argumentationen i Paracasfallet skiljer sig från Dombrowskys då huvudargumenten i re-

patrieringskravet är av en mer pragmatisk karaktär. Fokus läggs vid föremålens bakgrund som 

illegalt plundrade och utförda ur Peru samt etiska riktlinjer och juridiska skäl. Man menar att 

det faktum att Sverige besitter äganderätten till textilierna strider mot Unescos etiska riktlin-

jer. Man poängterar även att tendensen världen över går mot att illegalt förflyttade kulturfö-

remål återförs till sin ursprungsplats och att Sverige i och med ett återlämnande kan visa sin 

politiska och etiska inställning till denna typ av frågor. Således är argumenten även här till 

viss del moraliskt inriktade men man tar inte upp några religiösa aspekter, även om textilier-
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nas användningsområde som liksvepningar är av religiös natur. I förslag till beslut fokuseras 

på i stort sett samma punkter som i begäran. Troligt är att man istället för att komma med 

egna argument eftersträvar att möta de argument som framförs av den peruanska regeringen. 

Göteborgs kulturförvaltning påpekar emellertid att fallet kan komma att användas som refe-

rens för hantering av liknande ärenden i framtiden, jag utgår därför ifrån att man tror att ären-

det kan leda till ett resultat värt för andra att eftersträva. Det konstateras även att föremålen 

utan tvekan har sitt ursprung i det peruanska kulturarvet; kanske vill man att före detta oförät-

ter utförda av vårt land skall ställas till rätta? 

2.3.3 Olika argument beroende på föremålskategori? 

I Dombrowskys fall, som rör en mänsklig kvarleva, används som sagt i huvudsak religiösa 

och känslomässiga argument. Gällande Paracastextiliernas, som handlar om kulturföremål, 

väljer man istället argument av politisk, etisk och rättslig karaktär. Om denna skillnad ligger i 

föremålskategorins natur är svårt att säga; trots allt är textilierna liksvepningar och en stor del 

av en begravningsritual, och i förlängningen en betydande del av hanteringen av en människas 

sista resa/vila. Otvetydigt är dock att argumenten i stort skiljer sig åt. De flesta böcker och 

skrifter beskriver repatriering mer eller mindre som likställt återlämning av mänskliga kvarle-

vor. Även här kan man alltså se en åtskillnad mellan behandling av föremål respektive huma-

na lämningar. Intressant vore likväl att göra en undersökning med ett större underlag, för att 

se om utfallet blivit detsamma. 

Perus regering använder som argument för repatriering att ett återlämnande skulle vara ett 

bra tillfälle för Sverige att visa var man står etiskt och rättsligt, gällande repatrieringsfrågan. 

Detta argument påminner till stor del om Judiska församlingens uttalande om att ett återläm-

nande av Dombrowskys kranium kan ”avsluta ett mörkt kapitel i Sveriges historia” (Ang. 

kvarlevor efter judisk person 2005-02-09, Dnr 6523/04) med bakgrund i den kränkande be-

handling och medicinska forskning som skedde på judar i fångenskap under nazitiden. Man 

anspelar i båda fallen på Sveriges dåliga samvete för gångna oförätter samt erbjuder en möj-

lighet att låta Sverige visa upp sin ståndpunkt i repatrieringsfrågan.”Eftersom Dombrowsky 

var jude, var hans kranium tydligen extra intressant för den pseudovetenskapliga rasbiologin”, 

skriver man och avslutar med att berätta att det ”i judiska församlingens medlemskader finns 

åtskilliga personer som fallit offer för rasistisk intolerans”. Man menar att begravningen har 

ett viktigt symbolvärde, eftersom ”det som drabbat det judiska folket inte får inträffa igen”, 

inte mot något folkslag eller folkgrupp (Inbjudan att närvara vid begravningen av Levin 

Dombrowsky, 2005-04-04, Dnr 6523/04). Indirekt antar man i båda fallen att beslutsfattarna 
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kommer att göra vad man anser vara det enda etiskt och moraliskt rätta – lämna tillbaka det 

återkrävda. 

2.3.4 Hantering av ärendet 

Rektorsämbetets beslut i Dombrowskyfallet (Kvarlevor efter judisk person 2005-02-17, Dnr 

6523/04) är mycket kortfattat och beskriver strängt taget endast att man konstaterat de tre för-

utsättningarna uppfyllda. Någon närmare presentation av ärendet i sig eller vad man baserat 

sina slutsatser på finns inte. En ansats till detta kommer som tidigare påpekats först i doku-

mentet Begäran om utredning och yttrande (2005-11-02, Dnr 6523/04) som direkt följd av 

JO-anmälan (2005-06-27, Dnr 2955/05). Först i denna skrivelse går man på djupet och förkla-

rar tankegångarna bakom de uppsatta förutsättningarna. Rektorsämbetet klargör också hur de 

uppfattar sin egen roll som beslutsfattare. Påpekanden om att olika repatrieringsfall studerats 

för ökad förståelse för rekommendationer samt tidigare hantering av liknande ärenden görs, 

men inga referenser till dessa specifika fall står att finna. Man skriver också att man kontaktat 

andra statliga myndigheter och universitet i samma syfte, men inte heller dessa preciseras. 

Skillnaden är därför stor mot Paracasfallets rapport som framställer bedömningsgrunderna för 

ett kommande beslut samt ger en utförlig bakgrund till fallet, men även en beskrivning av 

allmänna bedömningsgrunder för återlämnande, internationella konventioner och etiska rikt-

linjer. I detta fall presenteras även exempel på tidigare återlämnade kulturföremål. Det enda 

som inte preciseras är huruvida det omnämnda expertutlåtandet från The National Institute of 

Culture härrör från Perus Institute of Culture eller inte. I övrigt är referenser till omnämnda 

fall, konventioner med mera tydliga och lätta att följa. Skillnaden i presentation av fall och 

beslut är således stor. Möjligtvis skiljer sig hanteringen åt på grund av att man i Paracasfallet 

tvingats ge en utförlig förklaring till en om ämnet mindre kunnig kommunfullmäktige, medan 

Lunds universitet själva beslutat om frågan utan varken ambition eller krav (som de uppfatta-

de det) att blanda in någon annan.  

2.3.5 Fallen – en del av en helhet  

Utgångspunkterna för ovan analyserade fall är olika, dels på grund av att de återkrävande par-

terna är av olika slag men även det faktum att de återkrävda föremålen har olika bakgrund. 

Paracastextilierna hamnade på svenskt museum på olovligt vis; Dombrowskys kranium place-

rades i en anatomisk samling i enlighet med dåtidens lagstiftning. Båda har, alternativt kom-

mer, med stor säkerhet att lämnas åter, dock med olika motiv för återlämning och på olika 

beslutsgrunder. Exakt vad dessa återlämnanden grundar sig på vet vi egentligen inte, även om 
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spekulationer kring dåligt samvete, uppvisande av politisk och etisk ståndpunkt, samt en vilja 

att ”göra rätt för sig” ter sig tämligen troliga. Det finns dock en problematik kring att, som i 

dessa fall, endast ta ställning när återlämningskrav inkommer. Det kan resultera i att endast de 

kvarlevor eller föremål som har en specifik intressegrupp återbegravs eller återlämnas (Berg-

gren 2005:282). Resterande sållas per automatik bort. 

Debatten kring återlämnande av kulturföremål utgår vanligtvis från att någon olovlig gär-

ning begåtts. Det kan dock ha varit så länge sedan att gällande lagar inte kan appliceras på 

ärendet eller att man inte kan definiera ett enskilt ursprung. Riksantikvarieämbetet formulera-

de 2010 i ett yttrande till Östergötlands länsmuseum hur dessa skulle förhålla sig till ett åter-

lämningskrav från egyptiska staten: ”ställningstaganden inför återlämningsärenden bör grun-

das inte minst på etiska och moraliska skäl, därför är det lämpligt att den som återkräver for-

mulerar sin syn på föremålets kulturhistoriska värde” (Yttrande Rörande Egyptens förfrågan 

om återlämnande av Dr Otto Smiths samling, 2010-01-13, Dnr 304-01950-2009).). Denna 

formulering har både Judiska församlingen och peruanska staten gjort. Mest framträdande 

anser jag dock att det är i Dombrowskys fall. 

Efter JO:s beslut angående hanteringen av Dombrowskyärendet har Lunds universitet 

skickat vidare återlämningskrav till regeringen som i sin tur godkänt dessa. Detta har bland 

annat skett då maorier samt aboriginer återlämnats till sina ättlingar (se dokument Framställ-

ning av Lunds universitet om överlåtelse av två kranier, 2007-11-29, U2007/6365/UH samt 

Framställning av Lunds universitet om att få överlåta kvarlevor, 2010-03-04, Dnr I A 13 

252010/258). Hanläggningsförfarandet har således ändrats.  

Med förhoppningen om ett återlämnande finns oftast även en önskan om att återlämnan-

det skall bidra till återuppbyggnad av den egna historien och kulturen. Av bland annat den 

anledningen har repatrieringsfrågan kommit att bli politisk (Petersson-Fischier 2010:49). Frå-

gan kan, som tidigare nämnts, också vara av politisk karaktär på en annan nivå. ICOM före-

skriver att diskussioner om återlämning av föremål inte skall ske på ett politiskt plan, något 

som dock inte kan undgås i de fall då de aktuella föremålen är statlig egendom. 

Genom ett återlämnande visar man sig civiliserad och villig att ta tag i sitt, kanske mörka, 

förflutna och att man visar respekt för kulturen man återlämnar till. I dessa sammanhang kan 

man också tala om kompensation för övergrepp begångna av tidigare makthavare. För den 

återbördade parten, och framför allt för föremålsfattiga kulturer, betyder dessutom ett åter-

lämnat föremål eller kvarleva så mycket mer än de betytt för den institution som haft dem i 

sitt magasin menar Per Kåks. Kåks anser också att återföranden av mänskliga kvarlevor inte 

är ett problem. Han menar att respekten mot det folk från vilka lämningarna kommer måste 
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komma i första hand (Kåks 2000:70; Kåks 2002:110). Detta kontrasterar mot allmänna argu-

ment mot återbegravning vilka brukar vara av forskningskaraktär, då man menar att forsk-

ningen blir lidande av att källmaterialet förstörs. Kanske kan man dra slutsatsen att Iregrens 

skrivelser angående Dombrowskyfallet speglar stora delar av forskningsvärldens inställning 

till återbegravning, även om det naturligtvis finns forskare som inte står på hennes sida. Som 

exempel på forskning och återbegravning kan nämnas ett högst aktuellt fall i Danmark. Det 

berömda mossliket Egtvedpigen har nyligen fått en lock avklippt i syfte att DNA-testas. Tes-

tet kan ge förståelse för varifrån den 3500 år gamla flickan kommer, och det är möjligt att 

man till och med kan ta reda på hur hon såg ut (Politikens hemsida). Kroppen har funnits på 

Danmarks Nationalmuseum i många år och hon får nu stå som typexempel för en sedan länge 

funnen kvarleva som kan ge nya forskningsresultat med hjälp av moderna metoder, något som 

inte varit möjligt om hon återbegravts. I och med en återbegravning avslutar man fallet, och 

dagens tolkning får gälla för all framtid, trots att man vet att dagens kunskap är begränsad. 

3 AVSLUTNING 

3.1 AVSLUTANDE DISKUSSION  

För att kunna återkräva något måste alltså den krävande parten kunna bevisa någon form av 

anknytning till objektet; att det exempelvis tillverkats på platsen/av folket eller har ett särskilt 

värde för dem. Detta är problematiskt då det motsäger idén om ett kulturarv som tillhör hela 

mänskligheten, inte särskilda samlare eller personer (Nilsson Stutz 2007b:163). En annan 

problematik gäller det faktum att mycket av det kulturella arvet skapades innan den moderna 

nationalstaten uppkom, och av samhällen som inte längre existerar. Detta skapar problem gäl-

lande äganderätt och ofta ifrågasätts ägandet av väldigt gamla föremål med utgångspunkt i att 

de moderna nationalstater som kräver tillbaka inte har någon koppling till de platser där före-

målet en gång tillverkades eller hade sin hemvist (Vem tillhör museernas samlingar: Unesco-

rådets konferens, 2008:20). Repatrieringsfrågor leder således till frågor och funderingar kring 

kulturarvet som helhet: vem tillhör egentligen kulturarvet? Kan någon äga det förflutna? Bor-

de någon äga världens kulturarv? Kulturarv förknippas ofta med begrepp som makt och kolo-

nialism och ofta talas om ett stulet kulturarv (Harlin 2007; Nilsson-Stutz 2007a; Nilsson-Stutz 

2007b; Världskulturmuseet & Penalva 2008). Å andra sidan kan man också tala om ett kultur-

arv som trots allt bevarats för att det stulits. Aspekterna är således många och inte helt okom-

plicerade. Ofta finns krav på mottagarens hantering av det återlämnade. Många gånger är krav 

på återlämning även ett argument för att inte återlämna då man menar att föremålet i fråga 
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inte kan tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Men kan då Sverige anses bättre för beva-

rande än länder som vill ha tillbaka sitt kulturarv? Länder som inte har råd att lägga pengar på 

kultur när befolkningen behöver mat och sjukvård? Borde vi hjälpa dem att få kunskap om sin 

egen kultur och historia istället för att anse dem oförmögna att hantera ”sitt” kulturarv? Finns 

risken att detta kulturarv rent fysiskt går förlorat om det överlämnas till sitt ursprung? Eller är 

risken för ett förlorat kulturarv större om vi behåller ett kontextlöst föremål på en främmande 

plats?  

Både Dombrowsky- och Paracasfallet har rönt stor uppmärksamhet i pressen, vilket lett 

till att hanteringen av ärendena blivit uppmärksammade av allmänheten. Andra fall passerar 

helt obemärkt då pressen av olika anledningar väljer att inte skriva om dem. Jag kan tänka 

mig att många museer och institutioner, eftersom ett återlämnande ändå relativt ofta leder till 

publicitet för dem, gör ett medvetet val att lämna ifrån sig föremål innan krav inkommit. 

Eventuellt för att slippa obekväma diskussioner. Ett lyckat återlämnande kan dessutom skapa 

positiv publicitet för de inblandade. Det finns de som uttrycker en oro över att vissa återläm-

nanden kan användas som normgivande vid framtida repatrieringskrav. Av den anledningen 

finns exempel på återlämningskrav där man gjort överlämnandet till en gåva och på det sättet 

kunnat gå runt att fallet skulle kunna bli prejudicerande (Edblom 2005:27), vilket Iregren och 

Selberg oroades av att rektorsämbetets beslut skulle kunna bli. 

Är intresset för och debatten kring repatriering så stort på grund av ökande respekt för 

minoritetsgrupper? Har vetenskapsargumenten som tidigare synts i debatten blivit förlegade? 

De cirka hundra år gamla argumenten för rasbiologisk forskning är idag inte längre aktuella, 

och även om kunskapen om den tidens forskningsskäl är viktig att minnas kan den delen av 

historien vara något man nu försöker dölja eller ignorera, alternativt kompensera för. Kanske 

går trenden mot att etik och moral väger tyngre än forskning och vetenskap idag? Detta anser 

jag vara farligt då kulturhistoriska aspekter samt kunskap om ett idag inte acceptabelt förflutet 

riskerar att sållas bort på grund av att det uppfattas som obehagligt och att man inte vill stå för 

det. Men vilka typer av föremål kommer vi i så fall ha kvar på våra museer och i våra sam-

lingar att visa upp? Ett utgallrat kulturarv som enbart associerar till positiva händelser?  

Debatten som skapas i och med uppmärksammade repatrieringsärenden kan bidra till att 

göra olika röster hörda. Även om den inte alltid leder till några fasta beslut eller ställningsta-

ganden är det bra att problematiken ventileras. Eftersom många föremål samlades in under 

rasbiologins storhetstid har arkeologins och den fysiska antropologins bitvis mörka historia 

bidragit till att ge kulturarvsbegreppet en viss laddning. Frågor kring kulturarv och rätten till 
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det är känsliga, vilket gör det extra viktigt att låta diskussionen om repatriering och kulturarv 

fortgå.  

3.2 SAMMANFATTNING 

Uppsatsens utgångspunkt var att genom komparativ och kvalitativ analys av offentliga doku-

ment som behandlar återlämningskrav samt beslut undersöka hur dessa krav formulerats och 

beslut fattats, med utgångspunkt i fallet Dombrowsky samt fallet Paracastextilierna. Frågan 

delades upp i ett antal mindre frågeställningar: vilka är det som återkräver och vem fattar be-

slut? Vilka argument använder man sig av i krav respektive beslut gällande återlämnande? 

Skiljer sig argumenten åt beroende på vilken föremålskategori, mänskliga kvarlevor eller kul-

turföremål, som återkrävs? Hur hanteras ärendet; är beslutet välgrundat, har man med en tyd-

lig bakgrundspresentation? Hur framstår argumenten i ljuset av den allmänna repatrieringsde-

batten? Jag utgick från hypotesen att argumenten skiljer sig åt beroende på vilken föremålska-

tegori, mänskliga kvarlevor eller kulturföremål, som avhandlas; att man lägger vikt vid olika 

typer av argument beroende på vad som återkrävs.  

Stora mängder mänskliga kvarlevor och etnografiska föremål samlades under 1800-talet 

och 1900-talets början in av bland annat antropologer, arkeologer och rasbiologer. Detta, av 

många ansedda, stulna kulturarv har under de senaste årtiondena resulterat i åtskilliga repatri-

eringskrav, inte minst från urbefolkningar och etniska minoriteter. Deras krav tolkas ofta som 

en önskan att frigöra sig från ett kolonialt förflutet och skapa en egen identitet. Hos den kräv-

da parten kan istället en utlämning av ett föremål handla om försök att lätta på ett dåligt sam-

vete och att visa en vilja att ta tag i ett delvis mörkt förflutet.  

Repatrieringsärenden behandlas olika i olika delar av världen och på många håll är ett 

återlämnande beroende av den återkrävda partens goda vilja. Även återlämnandet hanteras på 

olika sätt: vissa föremål återlämnas genom kopior, andra som gåvor eller depositioner. Många 

konventioner och etiska riktlinjer finns att följa gällande repatrieringsärenden. UNESCO har 

exempelvis i många år arbetat mot illegal handel av kulturföremål, och de har även arbetat för 

hantering av repatrieringsärenden. Medan amerikanska lagen NAGPRA är framtagen för att 

underlätta för minoritetsgrupper att återfå sina förfäders kvarlevor argumenterar man i Sverige 

bland annat för tydligare regler kring just återbegravning av mänskliga kvarlevor. 

Levin Dombrowskys kranium begravdes 2005 efter Lunds universitets rektorsämbetes be-

slut om återlämning till Judiska församlingen i Malmö. Som argument i sitt krav tog Judiska 

församlingen bland annat upp religiösa, etiska och känslomässiga skäl, men även till viss del 

politiska då man menade att ett återlämnande och en begravning kunde bidra till att läka såren 
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efter tidigare oförätter mot det judiska folket. Rektorsämbetet satte upp tre förutsättningar som 

skulle uppfyllas för att ett återlämnande skulle kunna bli aktuellt: motivet för att omhänderta 

kvarlevorna skulle vara välgrundat, mottagarens legitimitet klarlagd samt omhändertagande 

av kvarlevorna skulle ske på ett värdigt sätt. Dessa konstaterades uppfyllda och kraniet åter-

lämnandes. Ärendet avslutades så för Judiska församlingens del men inte för rektorsämbetet. 

Hanteringen av ärendet anmäldes till JO av en professor samt en juridikstuderande vid Lunds 

universitet som menade att ärendet borde överlåtits till regeringen eftersom kraniet tillhörde 

en statlig samling. Anmälarna fick rätt i sin sak trots att rektorsämbetet tydligt argumenterat 

för att man inte borde se kraniet som en statlig ägodel utan att man i första hand borde agera 

utifrån etiska, kulturella och religiösa aspekter. I övrigt lade inte rektorsämbetet någon stor 

vikt vid att presentera bakgrund eller djupare bedömningsgrunder så som utgångspunkt i tidi-

gare fall eller riktlinjer. 

2009 inkom en förfrågan om återlämnande av de 100 Paracastextilier som Göteborgs stad 

och Statens museer för världskultur har i sin ägo. Den peruanska regeringens argument var i 

huvudsak av etisk och juridisk natur. Fokus lades på föremålens illegala utförsel ut Peru och 

man menade att Sverige i och med ett återlämnande kunde få en chans att visa var man står 

både politiskt och etiskt i repatrieringsfrågan. Göteborgs kulturförvaltning följde i sitt förslag 

till beslut i stort Perus argumentationssätt och möjligen eftersträvade förvaltningen att följa 

Perus argument istället för att skapa egna. Genom att påpeka att fallet möjligen kan komma 

att användas som referens för senare repatrieringsärenden visar man en tillförlit till att ärendet 

kommer att avslutas på ett för båda parterna tillfredsställande sätt. Fallet väntar på avgörande i 

Göteborgs kommunfullmäktige. I Göteborgs stads beslutsförslag presenterades fallets bak-

grund på ett tydligt sätt tillsammans med tidigare liknande fall samt riktlinjer och förordningar 

intressanta för sammanhanget. Beslutsgrunderna framträdde av den anledningen som tydliga-

re och mer genomtänka än i Dombrowskyfallet.  

Utifrån analysresultatet kan således konstateras att argumentation i både krav och beslut är 

olika beroende på vilken föremålskategori som behandlas: när det gäller mänskliga kvarlevor 

läggs fokus på känslomässiga och religiösa argument (och till viss del politiska), men i fall 

gällande föremål läggs istället fokus på juridiska argument (men även etiska), trots att det i 

det här fallet aktuella föremålet har en religiös bakgrund som liksvepning. Påpekas bör dock 

att detta är resultatet av två analyserade fall, vilket gör att utfallet i en större undersökning 

skulle kunna bli ett annat.  
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