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1 Innledning 

 

Innenfor arkeologien brukes ofte begrepet repatriering om tilbakeføring av gjenstander og 

menneskelige levninger til sitt opprinnelige hjemland eller område. Det har i de siste tiårene 

blitt rettet flere krav fra primært urfolksgrupper som ønsker å få tilbakeført, og i flere tilfeller 

gjenbegravd, kulturelle gjenstander og menneskelige levninger. Tilbakeføring er en 

internasjonal debatt, og har flere ganger resultert i flere spørsmål enn svar. Debatten er stadig i 

utvikling da holdninger og erfaring endres over tid. Diskusjonene om tilbakeføring er mellom 

kulturminneforvaltningen, som i avhandlingen er politiske og administrative etater som 

Sametinget og Universitetet i Oslo, og grupperinger innenfor urfolk som har organisert seg for 

å få større politisk tyngde. Begge vil forvalte kulturarv på den måten de mener er mest politisk 

og etisk riktig.  

Tema for avhandlingen er etikk, forskning, forvaltning og gjenbegravelse. Avhandlingen vil ta 

for seg etiske spørsmål og problemer som oppstår ved krav om tilbakeføring og gjenbegraving 

av menneskelige levninger av urfolk, og hvilke konsekvenser kravene har ført med seg for 

forskning på urfolkslevninger i Norge. For å belyse problemstillingen vil etiske spørsmål og 

problem i Neidensaken bli brukt som hovedeksempel; St. Georgs menighet i Neiden krevde i 

2007 tilbake 94 skoltesamiske levninger til gjenbegraving. 

Avhandlingen vil først ta for seg skoltesamisk historie for å belyse hvordan skoltesamene har 

kommet i den politiske situasjonen som de er i dag. Deretter vil avhandlingen ta for seg 

raseforskningshistorie for å vise til hvorfor levningene i Neiden ble gravd opp. Videre blir 

Neidensaken presentert, samt reaksjonene som kom med saken. Deretter blir forskning og 

forvaltning av levninger diskutert med fokus på etiske spørsmål, og hvilke konsekvenser 

forskning på menneskelige levninger (deriblant samer) har fått, etter at krav om gjenbegravelse 

av urfolk har kommet. Avslutningsvis diskuteres etiske spørsmål som er rettet direkte mot 

levningene fra gravplassen i Neiden.   

Forskning på samiske levninger er interessant for flere forskere enn arkeologer, og når begrepet 

forskere blir benyttet i avhandlingen inkluderer dette implisitt arkeologer. Begrepet publikum 

blir brukt som en samlebetegnelse for personer utenfor forskermiljøet (Ojala 2009:227). 
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Skoltesamer er også omtalt som østsamer. Rundt begynnelsen av 1900-tallet var skolt, sammen 

med lapp og finn, blitt et negativt ladet begrep og ofte brukt som skjellsord. På 1960-tallet ble 

det opprinnelige inngruppe-navnet østsame reintrodusert som motvekt mot de negativt ladede 

begrepene skolt, lapp og finn (Niemi 2000:111, Tanner 1929:84-85). Hva personer innenfor 

urfolksgruppen vil bli omtalt som, er opp til hver enkelt person og deres erfaringer og 

synspunkter. Men det er mulig å kunne se et mønster i henhold til terminologi og generasjon. 

Denne avhandlingen vil bruke termen skoltesame, da det er denne termen som var benyttet da 

jeg ble introdusert for Neidensaken. 

Frem til i dag har det vært to avsluttede og en pågående gjenbegravelsessak av samisk urfolk i 

Norge. I 1985 kom det første kravet om utlevering av samiske levninger som var rettet til De 

Schreinerske Samlinger (DSS), Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo, hvor Niilas Somby 

krevde hodeskallen til sin grandonkel, Mons Aslaksen Somby utlevert. I 1997 krevde også 

barnebarna til Aslak Jakobsen Hætta om å få hans hodeskalle utlevert. Somby og Hætta ble 

etter et opprør mellom en gruppe samiske mennesker og norske myndigheter i Kautokeino i 

Finnmark, dømt til døden og halshugget i 1854. Etter henrettelsen ble kroppene til Somby og 

Hætta gravlagt utenfor kirkegården til Kåfjord kirke. Hodeskallene ble fraktet til Anatomisk 

institutt som vitenskapelig materiale (Sellevold 2013:139-140, 147). 

Den andre saken er Neidensaken, også kalt Skoltesaken. I 2007 sendte St. Georgs menighet på 

vegne av sine kirkemedlemmer i Neiden i Sør-Varanger kommune, Finnmark, en forespørsel 

til Anatomisk institutt (Institutt for medisinske basalfag) ved Universitetet i Oslo om å få 

tilbakeført 94 levninger som ble gravd opp fra deres russisk-ortodokse gravplass i 1915. 

Levningene ble gravd opp for å bidra til mellomkrigstidens raseforskning, og ble oppbevart 

som en del av De Schreinerske Samlinger på Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo. St. 

Georgs menighet ytret et sterkt ønske om å få levningene tilbakeført og gjenbegravd uten videre 

forskning (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 4-6, 13). Samtidig ytret flere skoltesamer 

som ikke var medlem av menigheten, et ønske om forskning på levningene før en eventuell 

gjenbegraving. Mediedekning av Neidensaken kan gi et inntrykk av at prosessen i saken har 

vært rotete og at det kan ha blitt tatt forhastede beslutninger om tilbakelevering for 

gjenbegravelse (Enbusk et al. 2007: vedlegg 1). Skulle levningene gjenbegraves, hvor mye 

informasjon kunne man få ut av skjelettene, og var det etisk riktig å gi levningene en kristen 

gjenbegravelse, var noen av spørsmålene som ble diskutert.  
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Den pågående saken er om tilbakeføring av levninger til Gravholmen, Pasvik i Sør-Varanger 

kommune. Det oppbevares 22 levninger (Antrop nr. 4736-4756 og 4763) fra Gravholmen i De 

Schreinerske Samlinger ved Universitetet i Oslo (Schreiner2000-database). Arkeolog Povl 

Simonsens fra Tromsø Museum utførte en faglig utgraving på Gravholmen i 1958/1959. Denne 

utgravingen var på en skoltesamisk gravplass som ligger på en holme. Utgravingen var en 

redningsutgraving fordi holmen stod i fare for å bli oversvømt i forbindelse med 

vannkraftutbygging. Med godkjennelse fra lokalbefolkningen ble skjeletter fraktet til 

Anatomisk institutt for undersøkelser og oppbevaring frem til de skulle gjenbegraves på 

Svanvik kirkegård (Simonsen 1958, Simonsen 1959). Simonsens antagelse av 40 skjeletter ble 

senere redusert til 30/31 individer. Det ble gjort arkeologiske funn i 21 av gravene, og dette 

tallet samsvarer med antallet levninger som blir krevd gjenbegravd. Antageligvis er det 

levningene med gjenstandsfunn som oppbevares i De Schreinerske Samlinger, og som derfor 

ikke ble sendt tilbake for gjenbegraving (Foreløpig protokoll for Sam.Etn. avd. (1959), 

Schanche 2000:70-71). St. Georgs menighet søkte 07.06.2013 om gjenbegraving av 

skjelettmaterialet til 21 (Antrop nr 4736-4756) av Pasvik-levningene i De Schreinerske 

Samlinger til kirkegård i Svansvik (Forskningsetiske komiteer 2014, Schreiner2000-database).  
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2 Samisk urbefolknings historiebakgrunn for krav 

om gjenbegraving 

 

Hensikten med å belyse skoltesamisk historie og forskningshistorie med innsamling av samiske 

skjeletter på 1800- og 1900-tallet, er for å gi en forståelse av hvorfor skoltesamene ønsker 

levningene fra sitt område tilbakeført og gjenbegravd. 

2.1 Skoltesamisk historie 

Arkeologiske funn viser til bosetning i Neiden og omegn så langt tilbake som til cirka 800-900 

år f.Kr. (NOU 1997:516, Olsen 1997:131-132, Svestad 2013:195, Tanner 1929:11). 

Menneskene som tidligere oppholdt seg i Neiden og nærliggende geografiske områder har 

periodevise likhetstrekk med skoltesamisk bosetningsstruktur og materiell kultur (NOU 

1997:516). Väinö Tanners (1929) observasjon av skoltesamene i Petsamo-område i dagens 

Finland på begynnelsen av 1900-tallet, viser en form for siida-samfunnsorganisering blant 

skoltesamer i de siste 500 årene (Tanner 1929:214-215). Det har blant tidligere forskere vært 

en forestilling om at alle samiske samfunn/grupper var underlagt en opprinnelig og enhetlig 

siida-samfunnstype (Hansen og Olsen 2004:177). Siida er et samisk begrep for et geografisk 

avgrenset område med en tilhørende politisk autoritetsperson som leder; en norraz. Norraz ble 

årlig valgt av siidaens familieoverhoder (den eldste i familien), og var den personen som var 

representant for siidaens medlemmer ved konflikter eller råd (Tanner 1929:345-349). Siida-

samfunnsorganiseringen kan sammenlignes med fylke og fylkesordfører.  

Petsamo-området var opprinnelig en del av fellesdistriktet mellom Danmark-Norge, Sverige-

Finland og Russland, og ble en del av dagens Finland etter grensedragningen etter Dorpatfreden 

i 1920 (Hansen og Olsen 2004:181). Siida-grensene på nordkalotten avviker fra dagens 

nasjonale riksgrenser mellom Norge, Russland, Sverige og Finland. Skoltesamene hadde en 

nomadisk livsstil og forflyttet seg sesongmessig mellom vidde og lavland (Olsen 1997:60). 

Skoltebyen i Neiden er en skoltesamisk sommerboplass som er et naturlig avgrenset område i 

form av en halvøy. I Skoltebyen står et tømmerlaftet gresk-ortodoks kapell, St. Georgs kapell, 

med en omliggende gravplass. Kapellet er cirka 13 m2 stort og sees på som det eldste trehuset 

i Nord-Norge. I år 2000 ble Skoltebyen et fredet kulturområde (NOU 1997:517, Forskift om 

fredning av Skoltebyen i Neiden 2000). 
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Figur 1. Kartutsnitt av Neiden i forhold til Kirkenes. Av: Inger Marie Møistad. 
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Skoltesamene har så lenge skriftlige kilder kan vise, vært en svært liten samisk gruppe innenfor 

en større samisk befolkning. Det bor anslagsvis 50 000 til 80 000 samer totalt, fordelt mellom 

Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er vanskelig å finne ut hvor mange samer det finnes, 

da det ikke blir gjort noen offisiell registrering av dem. Fordelingen er cirka 40 000 i Norge, 

cirka 17 000 i Sverige, cirka 7500 i Finland og cirka 2000 i Russland (Gaski 2013). Den 

skoltesamiske gruppen skiller seg fra de andre gruppene med sin russisk-ortodokse trosretning. 

Av cirka 40 000 samer i Norge utgjør skoltesamene rundt 150 personer (ca. 600 personer i 

Finland og ca. 250 personer i Russland) (NOU 1997:517, Pamflett: Skoltesamisk kultur over 

grenser...).   

I Norge består den samiske befolkningen av flere grupper i ulik størrelse som har egne kulturelle 

uttrykk og språklige variasjoner. Den nordsamiske gruppen er den største tallmessig. 

Skoltesamene har blant annet sine unike russisk- og karelskinspirerte drakter, og da spesielt 

kvinnedrakten. Neiden hadde tidligere sin egen dialekt av det skoltesamiske språket, men i dag 

er det ingen som lenger har dette som en del av sitt daglige språk (Wikan 1995:249, 

Statsmelding nr. 33 2001-2002).  

Skoltesamenes russisk-ortodokse trosretning skiller seg også klart ut (Havas 2007a:9, NOU 

1997:517, Tanner 1929:18). I motsetning til resten av den samiske befolkningen innenfor 

dagens norske riksgrense, ble skoltesamene kristnet av den russisk-ortodokse kirke, og ikke av 

den katolske kirken. Skoltesamene var en av de første, hvis ikke den første samiske 

folkegruppen som ble kristnet på norsk jord. På begynnelsen av 1300-tallet startet russerne sin 

misjonsvirksomhet i Ishavet, noe som resulterte i at skoltesamene blir sett på som et kristnet 

folk allerede på midten av 1500-tallet (Berg 2001:108). Skoltesamiske graver fra Neiden vil da 

kunne bli sett på som de eldste kristne samiske gravene i Norge. Så tidlig som 1524 kom den 

russiske misjonæren Trifan til Varanger. I 1556 lot tsaren Ivan den grusomme, Trifan og 

munkene ved Petsamo-klosteret, gjennom et gavebrev, overta alt landet sør for Varangerfjorden 

og helt vest til Neiden. Dette la grunnlag for rikdom blant de nordligste munkene i verden 

(Artikkelsamling 1973:531, Berg 2001:108).  

I senmiddelalderen var statene Sverige-Finland, Danmark-Norge og Russland i konflikt om 

landområdene på Nordkalotten, og deler av Nordkalotten ble i lang tid sett på som et statlig 

fellesområde. Skoltesamene opplevde da å bli skattlagt fra flere statsmakter. Området fra Kola 

i øst til Neiden i vest ble sett på som fellesdistrikt for Russland og Danmark-Norge, og omfattet 

siidaene Neiden, Pasvik, Petsjenga og Suenjel (NOU 1997:519, Wikan 1995:18).  
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Figur 2. Fellesdistriktene, etter Ottar 1975 (Wikan 1995:18). 

Skoltesamene i Neiden-siidaen begynte på 1500-tallet å ekspandere sine næringsveier mot vest 

og sørvest for å benytte seg av dansk-norske områder med elver og fiskevann. De møtte 

protester fra dansk-norsk side for at de hadde begynt å slå seg ned i området. Skoltesamene ble 

sett på som russiske statsborgere da Neiden-siidaen var underlagt russisk jurisdiksjon og kirke. 

Konfliktene var med på å legge grunnlag for arbeid om oppføring av grensedelingen mellom 

Norge og Russland i 1826 (Tanner 1929:214.215, Wikan 1995:51). Ved riksgrensedelinga 

mellom Russland og Norge i 1826 ble Neiden-siidaen og Pasvik-siidaen delt i to.  

Bruk av områdene i Neiden og de andre siidaene innenfor nå russisk og finsk grense som 

skoltesamene benyttet seg av, ble etter hvert innskrenket og forbeholdt dem som bodde innenfor 

den bestemte siidaen (Berg 2001:5, NOU 1997:519). Siden grensedelinga mellom Russland og 

Norge i 1826 har skoltesamene hatt lite eller ingen rettigheter på bruk av landområder som de 

tidligere hadde bruksrett til (Berg 2001:4, 108). Skoltesamene  
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Figur 3. Tore Poppes tegning over de skoltesamiske siidaene på Nordkalotten (Wikan 1995:13). 

 

 «…på sin side hadde klare oppfatninger om at de i felleskap «eide» områdene. 

De hadde enerett, og de kunne faktisk også nekte andre til å slå seg ned i deres 

landområde. Som enkeltpersoner hadde de ikke eiendomsrett til jorda, men 

derimot en kollektiv eiendomsrett» (Jacobsen et al. 1996:42).  

Helt inn i det 19. århundre skal imidlertid laksefiske i elver og vann, og fangsten av villrein og 

pelsdyr utgjort den største delen av det økonomiske grunnlaget for skoltesamene (Berg 

2001:110-112). 

På begynnelsen av 1800-tallet var det nesten bare samisk bosetning i Neiden. På slutten av 

1830-tallet viser folketellinger, manntallslister og fogdens redegjørelser til de første 

dokumenterte innvandringene av kvener fra Finland til Neiden. Kvener flyttet til blant annet 

Neiden på søken etter mat, og de rike laksefiskeelvene oppgis som grunn til reise. Ved slutten 

av 1800-tallet var det stor tilstrømning av kvener til Neiden-siidaen på norsk side. Det ble 

konflikter mellom tilflyttede kvener og skoltesamene i Neiden om rettigheter til å fiske i 

elvesystemer og jordområder til dyrking (Svestad og Barlindhaug 2003:6, Wikan 1995:90, 92-
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93). Skoltebyen ble sett på som en del av det skoltesamisk fellesområde, men etter lang tid med 

press for bruk av jordområder, ble det som var igjen av det skoltesamisk fellesområdet 

(Skoltebyen) delt inn i tomter (parseller) i 1903. De 5 skoltesamiske familiene som bodde i 

Skoltebyen ble tildelt hver sin tomt (Svestad 2007a, Wikan 1995:238-239). Tomtene fikk 

norske navn og ble tildelt familiene: 1. Stensvik (Boris Ivanowitz), 2. Vigeland (Mikel 

Ivanowitz), 3. Tørnæs (Natalie Sava Romanoff), 4. Ørland (Nikolai Ondrewitz) og 5. Sletvold 

(Ondre Jacobowitz Lietoff) (Svestad 2007a). 

På 1920-tallet ble Pasvik-siidaen formelt oppløst, og på denne tiden var også skoltesamene i 

Neiden inne i en krisetid. Men i motsetning til Pasvik-skoltesamene forsvant aldri skoltesamene 

i Neiden som etnisitetsbærende gruppe. I motsetning til Pasvik-siidaen ble Neiden-siidaen, eller 

rettere sagt, den del av siidaen som forble på norsk side, aldri formelt oppløst (Berg 2001:5-6). 

Etter konflikter i etterkrigstiden og på grunn av fornorskingsprosess har de norske skoltesamene 

økt sin kontakt med russiske og finske skoltesamer (Havas 2007a:10, Ođđâz 2010). 

Selv om det ikke er mange generasjonene siden mange skoltesamer levde et nomadisk liv, har 

de yngste generasjonene i dag en moderne vestlig livsstil. Av de mennesker som er av 

skoltesamisk herkomst i Norge, bor flesteparten i Neiden, men også noen i Pasvik. I dag er det 

registrert 87 husstander i Neiden og Sør-Varanger kommune, hvor flere regner seg som 

skoltesamiske eller av skoltesamisk herkomst. Det er usikkert hvor mange skoltesamer som er 

fraflyttet, men det er registrert skoltesamer på andre adresser enn i Sør-Varanger kommune 

(NOU 1997:518, Personlig kommentar Honna Havas 15.12.2010, Personlig observasjon 

15.12.2010).  

Opp gjennom historien har skoltesamene følt seg ignorert og tilsidesatt av norske myndigheter, 

og av Sametinget i nyere tid (Grønvik 2007).  

 

2.2 Raseforskningshistorie og innsamling av samiske 

skjeletter i Norge 

Arkeologi, sammen med andre vitenskapelige disipliner, vokste frem på 1800-tallet, og et av 

de sentrale spørsmålene var om det eksisterte én eller flere folkeraser i steinalderen. Arkeologer 

begynte å stille spørsmål om hvorvidt samer var urfolk og bærere av den nordiske 

steinalderkulturen (Hansen og Olsen 2004:20-21, Kyllingstad 2004:56, Schanche 2000:21). På 
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begynnelsen av 1800-tallet vokste det fram en interesse for skallemålinger innenfor 

raseforskningen. De evolusjonistiske teoriene til zoologen Sven Nilsson blant flere, fikk 

gjennomslag i Skandinavia. Dette førte til stor etterspørsel etter samiske skjeletter blant 

skandinaviske arkeologer (Schanche 2000:21-22, 24). Teorien til Nilsson gikk ut på at samene 

var etterkommere av nord- og vesteuropeisk steinalderkultur, mens svenskene var 

etterkommere av germanere som innvandret senere. Samtidig mente han også at 

utviklingsnivået var noe høyere hos germanerne enn hos samene. Kefalindeksen er en 

klassifikasjonsmetode som ble videreutviklet av den svenske forskeren Anders Retzius. 

Kefalindeksen ga et tall som beskrev hodeskallens form; forholdet mellom lengde og bredd 

(Kyllingstad 2004:20-22). Denne forskningen baserte seg på sammenligninger av hodeskaller 

fra steinaldergraver og den dalevende svenske befolkningen. I tillegg ble det foretatt 

komparative undersøkelser av samiske graver og sørskandinaviske steinaldergraver. Nilsson 

kunne med disse undersøkelsene vise til at svenskene og levningene fra sørskandinaviske 

steinaldergraver ikke kunne tilhøre samme folkestamme. Men de samiske hodeskallene 

derimot, viste likhetstrekk med de sørskandinaviske steinaldergravene, og kunne av den grunn 

tilhøre den første bosetningsfolket i Skandinavia. Hvorvidt samer var de første i Skandinavia 

har vært mye diskutert opp gjennom tiden (Schanche 2004:47) Det var flere forskere innenfor 

andre vitenskapelige disipliner som også var interessert i teorier som omhandlet menneskers 

anatomi, og hvorvidt dette kunne settes i relasjon med geografisk tilhørighet (Hansen og Olsen 

2004:21-22, 27, Kyllingstad 2004:20, 23, Schanche 2000:21-23, 30, Storli 1993:9). Det ble på 

midten av 1800-tallet etablert rasetypologier for å skille de ulike europeiske folkegruppene fra 

hverandre. Innenfor sosialdarwinismens retning, den antropo-sosiologiske skole, ble 

menneskers fysiske antropologi studert. Sammen med egenskaper som høyde, hudfarge og 

hårfarge, ble hodeform sett på som den viktigste av dem. På dette tidspunktet ble Retzius` 

kefalindeks brukt for å skille ut europeiske raser på bakgrunn av hodeskalleform, og hvor de 

blonde og blåøyde langskallene ble sett på som de høyeste på den evolusjonistiske stige. 

Sammen med skallemålingene ble det henvist til arkeologisk materiale, og ble det argumentert 

for at det eksisterte to kulturer i steinalderen; en sørskandinavisk og en arktisk (Schanche 

2000:30-32). 

Det vokste fram sterke rasistiske strømninger i Europa på 1900-tallet, hvor skallemålinger var 

svært viktig. Det ble foreslått tre hovedraser; den nordiske, den alpine og middelhavsrasen. Men 

menneskenes utseende passet svært sjelden inn i de rasetypologiske kategoriene. Dette ble 

forsvart med at rasene hadde mikset seg med hverandre og blitt forurenset. Raseforskningen 
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ble vel etablert i Europa, hvor det i flere land ble opprettet egne institutt for raseforskning. 

Kristian Emil Schreiner var professor i anatomi og bestyrer ved Anatomisk institutt 

(Universitetet i Oslo) fra 1908 til 1945, og hadde stor påvirkning på den antropologiske 

forskningsvirksomheten i Norge (Kyllingstad 2004:114, Schanche 2000:34-36). Schreiner 

deltok i arbeidet med å kartlegge Norges antropologi, og hans arbeid var hovedsakelig studie 

og undersøkelser av skjeletter (osteologi). Schreiner hevdet at samene var en urnordisk 

folketype som hadde utviklet seg sakte og var på et lavere trinn på den evolusjonistiske stige  

(Schanche 2000:47-48). I løpet av Schreiners tid som bestyrer ble den antropologiske samlingen 

ved instituttet utvidet betraktelig, og omfattet nesten 5000 hodeskaller i tillegg til en stor 

samling av skjelettmateriale (Kyllingstad 2004:114). De Schreinerske Samlinger er i dag 

verdens største samling av samiske hodeskaller og skjeletter, og omfatter cirka 1000 levninger 

(Holck 1990:68, Schanche 2004:61, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008).  

Etter at Norge gikk fra union med Danmark til union med Sverige, vokste det fram en 

nasjonalfølelse i Norge hvor det var viktig å styrke den norske identiteten. I forlengelse av dette 

fulgte en fornorskingsprosess av samene i Norge (Dyrvik 2004:268). Alle mennesker som 

bodde i Norge skulle nå bli ett folk. Samer skulle bli en del av Norge, og de ble underlagt en 

hard assimileringspolitikk hvor norsk språk og kultur skulle fremheves. Samene skulle nå 

snakke norsk og integreres inn i den norske kulturen. Fornorskingsprosessen var tydelig i alle 

samfunnsledd. For eksempel skulle det i skolen kun snakkes norsk (Furre 2004:80). På grunn 

av sterke rasistiske strømninger i Europa, fortsatte fornorskingsprosessen av samene i Norge 

langt inn på 1900-tallet (Schanche 2000:34). Fornorskingsprosessen i Norge ble avviklet som 

et resultat av avkolonialiseringen etter andre verdenskrig, og synliggjøring av etniske 

minoriteter i Europa, Canada og USA. Dette gav forskere en ny måte å forholde seg til 

urfolksgrupper på. De skiftet fra objektivistiske til subjektivistiske perspektiver og modeller. 

Det var ikke lenger snakk om samer, men nordmenn med samisk avstamning. 

Mellomkrigstidens oppfattelse og tolkninger av raser hang enda lenge igjen i det fysisk 

antropologiske faget, men interessen for skallemålinger døde ut (Schanche 2000:66-67, 70).  

Noen av de tidligst registrerte undersøkelser av samiske graver er knyttet til kjøpmann Andreas 

Georg Nordvi. Han hadde studert arkeologi ved Universitetet i København på 1830- og 1840-

tallet, men måtte avbryte studiene for å overta handelen hjemme på Mortensnes, nord for 

Varangerfjorden. Nordvi åpnet flere graver i Varanger, og fortsatte med dette etter forespørsel 

fra sin tidligere lærer og zoolog Japetus Steenstrup i København. Andre som foretok 
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undersøkelser av samiske graver i Varanger var byfogd Even Saxlund. I 1852 undersøkte 

Saxlund sammen med Nordvi, i regi av Universitetet i Oslo, over 20 graver. Disse skjelettene 

ble av Nordvi oversendt til Steenstrup ved Universitetet i København (Schanche 2000:25-26, 

Schreiner 1935:2-3). Steenstrup tilbød Nordvi å samle inn skjeletter til gjennomsyn, som så 

skulle bli oversendt etnografisk avdeling. Nordvi ble i tillegg tilbudt betaling for jobben, noe 

han avslo tilbudet. I 1853 valgte han likevel å sende noe materiale til Steenstrup. Etter hvert 

sendte han flere kasser med skjelettmateriale, men det var først kun ment til gjennomsyn. På 

1860-tallet hadde Nordvi havnet i en økonomisk krise og handelen på Mortensnes gikk konkurs. 

Han startet nå et omfattende salg av hodeskaller og skjelettdeler. Etter en periode med lite 

kontakt mellom Nordvi og Steenstrup, henvendte Nordvi seg til Steenstrup for å få returnert det 

skjelettmaterialet han hadde oversendt til København. Først 18 år etter Nordvis brev til 

Steenstrup i 1860, ble mesteparten av funnene returnert. I 1888 fikk Nordvi på ny spørsmål fra 

Stenstrup om kjøp av skjeletter, men Stenstrup måtte takke nei på grunn av den høye prisen 

(Schanche 2000:26-27, 33). Nordvi forsøkte å selge skjelettmateriale til Anatomisk institutt ved 

Universitetet i Oslo, men de kjøpte kun en liten del av materialet, trolig på grunn av høy pris. 

Nordvi solgte også skjelettmateriale til Sverige, Tyskland, London og noen andre samlinger. 

Før 1913 var ikke skjeletter innsamlet systematisk. Handelsfolk og lensmenn var blant de som 

brukte sommeren til å grave opp samiske graver i håp om å få solgt skjelettfunn. Etter at 

Schreiner ble leder på Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo, ble det fra 1913 foretatt 

systematiske innsamlinger av samisk skjelettmateriale. Først og fremst var arbeidet rettet mot 

kirkegårder og gravplasser i sentrale strøk i Finnmark. Kirkegårdene som ble systematisk gravd 

opp i regi av Schreiner, stammet fra 1600-1800-tallet, men noen gravplasser har hatt 

gravleggelse på tidlig 1900-tallet. Mange av de eldste gravplassene ble totalgravd, og flere 

hundre samiske skjeletter ble sendt inn til Anatomisk institutt i Oslo (Schanche 2000:33, 43, 

Schreiner 1935:1-9).  

Skoltesamenes russisk-ortodokse gravplass i Neiden var en av gravplassene som ble gravd opp 

i regi av Schreiner. Av gravplassene som ble gravd ut, tilhørte de i Pasvik og Neiden den 

russisk-ortodokse kirke, og ikke den protestantiske kirke. Medisineren Johan Brun utførte på 

vegne av Schreiner, oppgravingen av 94 skjeletter fra gravplassen ved St. Georgs kapell. Trolig 

ble det gravd opp flere, men de var i så dårlig forfatning at de ble kassert før de ble registrert i 

De Schreinerske Samlinger. Generelt ble ikke arkeologisk data og funn registrert, men fra 

gravplassen i Neiden er det registrert noen funn av tre og metall (Holck og Brødholt 2009:11, 
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Schanche 2000:44, Schreiner2000-database, Schreiner 1935:4, Innstilling fra arbeidsgruppe 

2008: vedlegg 1). 

 

Figur 4. Dr. Johan Bruns foto fra oppgravingen i Neiden i 1915 (Tromsø Museum). 

 

Lokalbefolkningen og etterkommere av de avdøde lot ikke oppgravingene skje uten protester 

og sterk misnøye, men de ble for det meste ignorert. Prestene i Den norske kirke hadde ikke 

noe imot gravplassgravingene, og stilte seg derfor ikke bak lokalbefolkningens misnøye. Det 

var kun Den russisk-ortodokse kirke som tok avstand fra gravplassgravingen. Her ble Brun og 

hans gravere nektet tillatelse til å grave på gravområdet, og i et brev til Schreiner forteller Brun 

at han ble lyst i bann på lappisk og kvensk. I motsetning til andre samiske gravplasser i 

Finnmark fra 1700- 1800-tallet, ble denne ikke totalt utplyndret i forbindelse med 

raseforskningens etterspørsel etter samiske hodeskaller og skjeletter i mellomkrigstiden. Brun 

fikk lov til å grave på en av tomtene i Skoltebyen, mot fem kroner skjelettet (Bjerck 2005:50, 

Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). 

Selv om raseforskningen med skallemålinger ikke lenger praktiseres, henger dens rasistiske 

tankemåte igjen som et slør hos mange urfolk når det er snakk om deres levninger. Måten 

levningene har kommet opp av jorden påvirker urfolks meninger, da det oppfattes som 

gravrøveri (Ságat 2011).  
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3 Neidensaken 

 

Som en ringvirkning av Somby og Hættas gjenbegravelse i 1997, ble det i 2007 rettet krav (det 

første formelle kravet til Universitetet i Oslo om umiddelbar gjenbegraving er datert desember 

2007) fra den russisk-ortodokse kirkemenigheten St. Georgs menighet i Neiden til Anatomisk 

institutt ved Universitetet i Oslo, om å få utlevert de skoltesamiske levningene som var 

oppbevart i De Schreinerske Samlinger til gjenbegraving. 

15.11.2006 sendte Fader Johannes Johannsen (forstander for menigheten ved St. Georgs kapell 

i Neiden, Den ortodokse kirke i Norge), en forespørsel til biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-

Hålogaland bispedømme om støtte fra Den norske kirke vedrørende en tilbakeføring av 

levninger til gravplassen ved St. Georgs kapell. Bakgrunnen for ønsket om tilbakeføring var at 

St. Georgs menighet mente det var begått en urett, og de ønsket levningene tilbake til sine 

opprinnelige graver, slik at slektningene kunne få ro i forhold til dette (Innstilling fra 

arbeidsgruppe 2008: vedlegg 4). 

16.02.2007 sendte biskop Kjølaas med henvisning til Fader Johannes´ brev, en forespørsel til 

Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo, hvor han ønsket å få klarlagt hvordan instituttet 

stilte seg til oppbevaring og eventuelt tilbakeføring av skjelettene til gravplassen ved St. Georgs 

kapell i Neiden (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 5).  

Våren 2007 ble det av rektor ved Universitetet i Oslo, etter samråd med Sametinget, nedsatt en 

arbeidsgruppe; Arbeidsgruppe vedrørende skoltesamiske levninger fra Neiden, Sør-Varanger 

kommune, Finnmark. Denne arbeidsgruppen ble nedsatt på grunn av henvendelsen vedrørende 

skoltesamiske levninger fra den Ortodokse Kirke i Norge og Den Norske Kirke ved biskopen i 

Nord-Hålogaland. Arbeidsgruppen bestod av:  

 Leder: Gunnar Nicolaysen, professor dr.med., instituttleder ved Institutt ved 

medisinske basalfag. Universitetet i Oslo. 

 Johannes Johansen, arkimandritt, den ortodokse kirke i Norge, St. Georgs kapell 

i Neiden. 

 Audhild Schanche, avdelingsdirektør dr.art., Sametinget. 

 Line Skum, rådgiver, Nord-Hålogaland biskop, Den Norske Kirke. 
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 Jon Storm-Mathisen, professor dr.med., avdelingsleder Avdeling for anatomi, 

institutt for medisinske basalfag, universitetet i Oslo. 

 Sekretær: Einar Nordeik, juridisk seniorrådgiver i Forskningsadministrativ 

avdeling, universitetet i Oslo. 

 

Arbeidsgruppen hadde tre møter i 2007, samt en reise til Neiden, hvor det også ble holdt et 

forhåndsannonsert informasjons- og dialogsmøte (25.10.2007) med mulige etterkommere og 

andre berørte personer. Innspillene på møtet viste støtte for kravet om tilbakeføring og 

gjenbegravelse av levningene, men det kom også fram at noen skoltesamer ikke så seg 

representert i arbeidsgruppen (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1-4). Av de 

skoltesamene som så seg representert i utvalget var medlemmer fra foreningene Skoltene i 

Norge og Østsamene i Neiden, som hadde gitt St. Georgs menighet og arkimandritt Johannes 

Johannesen støtte til kravet om tilbakelevering av levningene. Skoltesame Oiva Jarva var 

utnevnt til talsmann på vegne av menigheten, og skulle bistå fader Johannes i saken. Foreningen 

Skoltene i Norge ved Mikit Ivanowitz, gav fader Johannes skriftlig fullmakt til å ha alt ansvar 

ved spørsmål om tilbakeføring av levningen fra Anatomisk institutt. Foreningen Østsamene i 

Neiden ved Otto Borrissen gav ikke en skriftlig fullmakt til St. Georgs menighet slik som 

Skoltene i Norge gjorde. Men ved å kreve Jarva som representant i Skjelettutvalget (se kap. 

5.1.3) viste foreningen tillitt og samtykke til Jarva som talsmann for St. Georgs menighet. St. 

Georgs menighet fikk også støtte fra Den norske kirke og biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-

Hålogaland i deres krav om tilbakeføring av levninger (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: 

vedlegg 5, 11-13). St. Georgs menighet og foreningene Østsamene i Neiden og Skoltene i Norge 

var representert i arbeidsgruppen ved Fader Johannes og Line Skum. Foreningen Østsamene i 

Neiden (som i 2007 hadde 27 betalende medlemmer) er den største foreningen med organiserte 

skoltesamer, og av opplysninger som Øst-samisk museum har, er de fleste skoltesamene som 

er bosatt i Neiden og Sør-Varanger kommune ikke organisert. På bakgrunn av disse 

opplysningene kan det antas at skoltesamene som ikke er medlem av noen av foreningene, og 

som ikke så seg representert i arbeidsgruppen, er av et betydelig antall personer ((Havas 2006, 

Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 2, 12-13). Fra informasjons- og dialogmøtet foreslo 

skoltesamene som var imot umiddelbar gjenbegravelse at gjenbegravelsen skulle utsettes til 

2015 slik at levningene kunne gjennomgå rikelig med forskning, da skaden ved oppgraving 

allerede hadde skjedd (Norendal 2008:15). 
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Før en eventuell gjenbegravelsen kunne gjennomføres var det flere tiltak og hensyn som måtte 

tas. Fordi Skoltebyen er et forskriftsfredet kulturområde, og for å kunne gjennomføre en 

gjenbegravelse måtte det gis dispensasjon fra Lov om kulturminner av 1978 (Forskrift om 

fredning av Skoltebyen 2000). For å finne et egnet område for gjenbegravelse som ikke kom i 

konflikt med allerede eksisterende graver og kulturminner, ble det i 2007 gjennomført en 

arkeologisk undersøkelse for å avgrense den russisk-ortodokse gravplassen i Skoltebyen i 

Neiden. Undersøkelsen ble gjort av Universitetet i Tromsø på oppdrag fra Sametinget 

(Schanche og Sjølie 2007, Svestad 2007a, Nærings- og kulturkomiteen møtebok 2008:13). 

Resultater fra den arkeologiske undersøkelsen kunne ikke fastslå gravplassens grenser da det 

blant annet ble funnet uregistrerte graver under undersøkelsen (Svestad 2007a).  

Fra møte 17.12.2007 kom arbeidsgruppen ved Universitetet i Oslo med en anbefaling om 

gjenbegraving, men den formelle avgjørelsen måtte tas av styret ved Det medisinske fakultet 

(Jakobsen 2007). Universitetet i Oslo besluttet 01.02.2008 at de skoltesamiske levningene 

skulle tilbakeføres for gjenbegraving. Konklusjonen ble besluttet på grunnlag av det sterke 

ønske om tilbakeføring fra St. Georgs menighet. Før gjenbegravelse foreslo arbeidsgruppen at 

det skulle bli foretatt prøver av skjelettmaterialet med tanke på fremtidig forskning (Holmvik 

2007, Jakobsen 2007, Norendal 2008:15, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008:4).  

01.01.2008 ble Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger 

opprettet. All bruk av mennesker i forskning måtte fra 2008 godkjennes av den nasjonale 

komiteen, også kalt Skjelettutvalget. Komiteen er satt sammen av representanter fra ulike 

fagmiljøer, og formålet er å ivareta grunnleggende forskningsetiske hensyn. Lovverk sier ikke 

noe om skjønn, det er komiteens hovedarbeidsområde (Ekern 2010a:6). Skjelettutvalget ga en 

vurdering av forskningen på levningene etter at avgjørelsen om gjenbegraving var tatt. 

Vurderingen fra Skjelettutvalget gjaldt ikke om levningene skulle gjenbegraves eller ikke, men 

om hvordan prøvetakingen av skjelettene skulle gjennomføres.  

Universitetet i Oslo har det økonomiske ansvaret for gjenbegravingen, men det ble i 

statsbudsjettet for 2009, foreslått å bevilge 1.5 millioner kroner til Sametinget til 

gjenbegravingen av levningene fra Neiden (Pressemelding 2008). 

I 2009 ble det på vegne av Sametinget gjennomført en ytterligere arkeologisk undersøkelse av 

gravplassen i Skoltebyen for å kartlegge gravplassområdet. Riksantikvarieämbetet, 

arkeologiske updragsverksamheten (RAÄ UV) arbeidet sammen med arkeologiavdelingen i 
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Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og en representant fra Sametinget, med å 

gjennomføre en overflateundersøkelse med georadar for å «…kartlegge og dokumentere spor 

av arkeologisk eller historisk interessante anlegg i Skoltebyens jord» (Paasche og Trinks 

2010:5). Georadar er en ikke-destruktiv metode som måler massetettheten i undergrunnen, og 

undersøkelser kan vise til strukturer i bakken uten å måtte foreta fysiske inngrep. Resultatene 

av georadar-undersøkelsen viste til mulige spor etter graver, og mulige spor etter Bruns 

undersøkelser. Det ble funnet flere strukturendringer i skanningsbildene som kan tolkes som 

graver, men på grunn av forstyrrelser fra hyttebygging, er det vanskelig å si om 

strukturendringene på bildene er faktiske graver (Paasche og Trinks 2010:5, 18, 21).  

De arkeologiske undersøkelsene hadde til hensikt å finne et egnet sted for gjenbegraving. Det 

måtte finnes et område som ikke kom i konflikt med allerede eksisterende graver (Paasche og 

Trinks 2010:5). Fader Johannes har uttalt at «De som i sin tid ble begravet i kristen jord bør få 

komme tilbake dit. Dessuten er selve jordfestelsen ekstra viktig i den ortodokse kirke» 

(Norendal 2008:16). 

Det etiske riktige for medlemmene i St. Georgs menighet var å gjenbegrave levningene for å få 

rettet opp en urett. Dette etiske perspektivet deles også av forskermiljøet, men samtidig har 

forskere også et etisk ansvar for å bidra til mest mulig viten. Forskere ønsker å arbeide for å 

fremskaffe så mye informasjon som mulig fra menneskelige levninger for å bidra til kunnskap 

om våre forfedres liv og levevilkår. Fra et arkeologisk synspunkt bør menneskelige levninger, 

gjenstander og gravdata være tilgjengelig for forskning (Sellevold 2009a). I USA ble det 

tidligere antatt av flere arkeologer og antropologer at amerikanske urfolksgrupper ikke hadde 

kjennskap til sin fortid, og følte derfor et behov for å hjelpe dem (Bendremer og Richman 

2006:99). Amerikanske urfolksgrupper hadde kjennskap til deler av sin forhistorie gjennom 

gode muntlige tradisjoner, og så ikke behovet for denne hjelpen. De hadde heller ikke gitt 

uttrykk for behovet om økt kunnskap (Lee 2008:96, Minthorn 2008:43). Men hva med 

urfolksgrupper som vet lite som sin forhistorie? Er det etisk riktig å gjenbegrave når 

urfolksgruppen er splittet i sine meninger? 

Kravet om tilbakeføring skapte ikke bare reaksjoner i forskermiljøet, men også innad i den 

skoltesamiske gruppen. Det var en betydelig del av skoltesamene som ikke var enige, og som 

helst så at levningene ikke ble gjenbegravd umiddelbart, men heller utsatt til 2015 slik at 

levningene kunne bli forsket på (Jarva 2008, Norendal 2008:15-17). Skoltesamene Børre 

Mathisen og Venke Tørmænen er noen av de som har kjempet for at levningene ikke skulle 
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begraves før det var foretatt forskning på dem. Det ble godkjent av Sametinget at det skulle tas 

10 prøver til C14-datering. Dette valget syntes Mathisen ikke var tilstrekkelig for å dokumentere 

94 levninger. Mathisen og Tørmænen ønsket å vite mer om sine forfedre, og støttet arkeologer 

og medisinske forskere i deres syn på å foreta forskning på levningene, og at det skulle tas 

rikelig med prøver slik at det ville gi best og mest mulig data. De så det som et stort tap å 

gravlegge levningene uten at de var blitt forsket på. Mye informasjon om skoltesamenes historie 

ble gravlagt med levningene. Mathisen og Tørmænen støttet forskning siden skaden ved at 

levningene var tatt opp av jorden allerede var skjedd. De ønsket å benytte seg av situasjonen, 

for så etterpå å kunne levere levningene til gjenbegraving. De følte seg ikke hørt ved avgjørelsen 

som ble gjort i saken (Hamran 2007, Norendal 2008:15-17). St. Georgs menighet så ingen god 

grunn til å vente med gjenbegravingen, og ønsket levningen tilbake i vigslet jord. Et av 

argumentene fra menigheten var at de skoltesamiske levningene hadde vært forsket på i nesten 

100 år, og de ønsket ikke videre forskning på disse (Hubert og Fforde 2004:4, Innstilling fra 

arbeidsgruppe 2008: vedlegg 13). 

I 2008/2009 ble foretatt en osteologisk undersøkelse og 10 C14-prøver til datering. Noen av 

dateringene kunne vise til en alder på levningene som er eldre enn kristningen av samene i 

Neiden. Før den osteologiske undersøkelsen var det kjent a det det var funnet gjenstander av 

arkeologisk interesse i 5 av gravene. Under den osteologiske undersøkelsen ble det gjort flere 

funn i eskene med levningene. Til sammen var det gjort funn i 38 av eskene, hvorav funn av 

never hos noen av levningene, kunne indikere til før-kristne graver. Det var blant noen forskere 

og skoltesamer ment at det derfor ikke ville være etisk riktig å gi levningen en russisk-ortodoks 

gjenbegravelse (Holck og Brødholt 2009:18-19, Norendal 2008:15-17, Possnert og Söderman 

2009).  

Talsmann for St. Georgs menighet Oiva Jarva har vært svært aktiv for å få levningene 

gjenbegravd. Dokumenter som alene er signert av Jarva, har en hissigere fremtoning enn skriv 

som er signert av eller sammen med fader Johannes. Det er blant annet Jarva som har signert 

Erklæringen fra desember 2007 som var fakset Anatomisk institutt 28.01.2008 (Bergesen 2008, 

Jarva 2008, Jarva 2009, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 13), hvor det står skrevet 

tydelig at St. Georgs menighet «…vil IKKE at de (levningene) fortsatt skal forskes på (forsket 

nå i ca. 100 år), men at levningene tilbakeføres i viet jord NÅ» (Innstilling fra arbeidsgruppe 

2008: vedlegg 13) . Av medlemmene i St. Georgs menighet var det 14 som signerte kravet om 

gjenbegraving (Jarva 2008: vedlegg 1). Skoltesame Georg Ivanowitz er medlem av menigheten, 
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men støttet ikke kravet om en umiddelbar gjenbegraving. Dette kan vise at ønsket om 

gjenbegraving var sterkere hos noen av medlemmene (Personlig kommentar Georg Ivanowitz 

15.12.2010). Menighetens talsmann kan gi inntrykk av å ha latt sitt personlige syn og meninger 

være mer gjennomtrengende i korrespondanse mellom Universitetet i Oslo og St. Georgs 

menighet, og at utsagn kanskje ikke alltid var støtte av alle medlemmene i menigheten. Det har 

fra menighetens side vist liten grad av respekt og hensyn til skoltesamene utenfor menigheten 

som har ytret ønske om en senere begravelse. Det er forståelig at Universitetet i Oslo skulle ta 

størst hensyn til de som rettet kravet, som i dette tilfellet var St. Georgs menighet. Men om 

beslutningen om gjenbegravelse var etisk riktig, vil flere si seg uenig i (Forskningsetiske 

komiteer 2014).  «Fader Johannes Johansen er på sin side nesten litt overrasket over at det gikk 

så greit å få aksept for kravet om gjenbegravelse»…«Det fantes jo de som gjerne skulle ha 

beholdt materialet, men de hadde heldigvis en etisk forståelse for at det var riktig å levere det 

tilbake…» (Norendal 2008:16).  

Jarva sendte 28.01.2008 Universitetet i Oslo et brev med vedlegg hvor han viser til hans 

slektskap til 3 levninger (karelske barn) som er begravd på gravplassen til St. Georgs kapell. 

Disse personene er ifølge dette skrivet noen av siste som ble gravlagt på gravplassen, i 1890 

(Huijbens 2008, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3, 5). Disse levningene skal ifølge 

Jarva ha blitt gravd opp igjen 25 år etter begravelsen. Kapellets gravplass har vært uendret i 

lang tid, og mest sannsynlig vil slektningene til Jarva vært begravd på den kjente delen, og ikke 

på den ukjente delen av gravplassen i Skoltebyen (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 

13). Det bekreftes at det ikke ble gravd opp noen karelske barn i 1915. De skal fortsatt ligge på 

gravplassen som uforstyrrede graver (Havas 2008). Denne misforståelsen fra Jarva sin side, kan 

ha vært motivasjonen for hans engasjement i Neidensaken. Jarvas personlige meninger kan ha 

blitt lagt som føring for hele menighetens kollektive syn. Jarva gir også sterkt uttrykk for at 

skoltesamer som ikke er medlemmer i menigheten eller foreningene ikke er part i saken. Børre 

Mathisen har flere ganger fått påpekt at han ikke har Jarva og menighetens tillitt, og at 

Universitetet i Oslo ikke skulle ta hans meninger i betraktning i behandlingen av saken. Det er 

undrende at skoltesamer som ikke er medlem av menigheten og/eller foreningene skulle være 

ekskludert fra saken, da talsmannen selv ikke var medlem av menigheten før 26.08.2007, altså 

etter at forespørselen til Universitetet i Oslo var sendt (Jarva 2008, Jarva 2009, Innstilling fra 

arbeidsgruppe 2008: vedlegg 13). De som ikke er medlem av menigheten er like mye 

etterkommere av levningene som er gravlagt på gravplassen 
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I Neidensaken viste det seg at flere blant skoltesamene, som ikke var medlem av St. Georgs 

menighet eller foreningene, var åpne for, og ønsket forskning. Et innspill i Neidensaken var å 

kunne oppbevare levningene et annet sted enn i De Schreinerske Samlinger, i hvert fall som et 

første steg på veien til en eventuell gjenbegraving. Som en del av innspillet var ønsket om at 

levningene burde være tilgjengelig for forskning (Havas 2007b).  

Georg Ivanowitz så gjenbegraving av brorparten av levningene som et mulig kompromiss for 

partene i saken (Personlig kommentar 15.12.2010). Han hadde, sammen med Mathisen og 

Tørmænen, et ønske om mer kunnskap om sine forfedre. De skoltesamene som var for en senere 

gjenbegraving viste gjennom dette forståelse for det forskningsetiske ståsted. Deler av den 

skoltesamiske urfolksgruppen følte seg tilsidesatt under vurderingen av saken, og fryktet 

forhastede beslutninger. De ønsket en lengre vurderingsprosess, og så på det som uetisk at de 

ikke ble inkludert i vurderingen av saken (Enbusk et al. 2007). Prosessgangen i behandling av 

søknad om gjenbegraving, foregikk ryddig, i den forstand at arbeidsgruppen som var oppnevnt 

for vurdering av saken hadde på en tilfredsstillende og forvaltningsmessig god måte forholdt 

seg til de som søknaden kom fra. I innstillingen fra arbeidsgruppe vedrørende skoltesamiske 

levninger fra Neiden står det at  

«Etter en helhetsvurdering, hvor en har lagt avgjørende vekt på det sterke ønsket 

om tilbakeføring for gjenbegravelse, er det enighet i arbeidsgruppen om at 

skjelettmaterialet fra Neiden bør utleveres for gjenbegravelse på en måte som 

kan godtas av de ulike deler av det skoltesamiske samfunn i Norge» (Innstilling 

fra arbeidsgruppe 2008:4).  

Det forstås ut i fra dette at selve gjenbegravingen skulle utføres på en slik måte hvor alle partene 

så den som verdig. Men det sier ingen ting om at alle partene måtte være enige i definisjonen 

gjenbegravelse.  
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Figur 5. Fra Gjenbegraving i Neiden 25.09.2014 Foto: Merethe O. Kjølberg 

 

Gjenbegravingen av de 94 levningene fra Neiden forgikk søndag 25.09.2011 i Skoltebyen i 

Neiden. Levningen ble fraktet i små kister fra Universitet i Oslo til Neiden via Kirkenes. 91 av 

kistene ble forhåndsplassert ved siden av hverandre som enkeltindivider i en felles grav, mens 

de tre resterende kistene var plassert i forsamlingslokalet hvor den offisielle overrekkelsen fra 

Universitetet i Oslo til St. Georgs menighet fant sted. De tre kistene ble fraktet i prosesjon fra 

forsamlingslokalet til graven, hvor de andre kistene lå. Ved graven ble det forrettet en 

minnegudstjeneste (parastos) på skoltesamisk, norsk, finsk og kirkeslavisk (russisk). Tilstede 

under overrekkelsen og minnegudstjenesten var representanter for Sametinget ved 

sametingspresident Egil Olli, Den Norske Regjering ved statsråd Rigmor Aasrud, Universitetet 

i Oslo ved viserektor Ragnhild Hennum og professor Gunnar Nicolaysen, Sør-Varanger 

kommune ved ordfører Linda Beate Randal, St. Georgs menighet ved Fader Johannes og Oiva 

Jarva og Nord-Hålogaland bispedømme (Den norske kirke) ved biskop Per Oskar Kjølaas 

(Pamflett: Gjenbegravelse i Neiden. 25. september 2011, Havas 2009, Personlig observasjon 

25.09.2011). Gjenbegravelsen ble sett på som verdig gjennomført, til tross for at ikke alle var 

enige i avgjørelsen.  
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Det finnes ikke en samisk stemme i det samiske samfunnet. Det kan være ulik religiøs 

forankring og forhold til døden i de forskjellige samiske miljøene og ulik kulturell samiske 

praksis (Ekern 2009:17). En utfordring er ulike verdioppfatninger. «Hvilke verdier som betyr 

noe for enkeltmennesker og grupper avhenger av mange faktorer, som bakgrunn, interesser, 

kunnskap og erfaringer. Hva man oppfatter som kulturminner og hvilke verdier man legger i 

dem, varierer både over tid og etter geografiske, kulturelle og ervervsmessige forhold» (NOU 

2002:28). Flere personer i og utenfor det skoltesamiske miljøet mener at det har blitt tatt 

forhastede avgjørelser i saken og at ikke alle stemmer har blitt hørt. Spesielt med tanke på at 

det er en betydelig del skoltesamer som ikke er medlem av St. Georgs menigheten eller er 

organisert i skoltesamiske foreninger. Disse så seg av denne grunn ikke representert i 

arbeidsgruppen som var nedsatt av Universitetet i Oslo. Ønsket fra noen skoltesamer om 

forskning før en eventuell gjenbegraving viser forståelse for forskningsverdien av levningene. 

Kan saken ha blitt utført på en annen og eventuell bedre måte?  
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4 Internasjonal debatt om gjenbegraving av 

menneskelige levninger 

 

I Norge har det pågått en debatt de siste tiårene vedrørende krav om gjenbegraving av samiske 

levninger. Dette er ikke et ukjent og enestående fenomen, da debatten om gjenbegraving er 

diskutert i hele verden. USA og Australia har oftere enn andre land drøftet dette temaet da 

amerikanske urfolksgrupper og australske aboriginere har krevd å få kulturgjenstander og 

menneskelige levninger tilbakeført.  

Menneskelige levninger og gjenstander kan kreves gjenbegravd, noe som implisitt forteller at 

levninger søkes tilbakeført. Men tilbakeføring trenger ikke å innebære gjenbegraving. 

Hovedvekten av krav fra urfolk omhandler gjenbegraving av menneskelige levninger. Det er 

ikke bare den fysiske tilbakeføringen av menneskelige levninger som ligger i begrepet 

gjenbegraving, men også rettigheter og ansvar for levningene. Etiske spørsmål som blir stilt 

(med noe variasjoner), er de samme ved tilbakeføring og ved gjenbegraving, da alle sakene 

diskuterer forflytting av forvaltning fra vitenskapsmiljø til urfolk (Zimmerman 1997:52). I 

debatten om tilbakeføring og gjenbegraving diskuteres det også om kulturelle gjenstander, men 

fokuset i avhandlingen er på menneskelige levninger. Avhandlingen inkluderer implisitt også 

spørsmål som stilles ved tilbakeføring, selv om begrepet tilbakeføring ikke blir nevnt videre i 

avhandlingen.   

 

4.1 Bakgrunn for innsamling av menneskelige levninger 

som forskningsmateriale  

Politiske og økonomiske interesser har spredt menneskelige levninger og kulturelle gjenstander 

over store geografiske områder. På kryss av landegrenser og kulturelle folkegrupper ønskes 

menneskelige levninger gjenbegravd. Deler av verden var på 1800- og 1900-tallet preget av 

imperialisme og kolonialisering, hvor store landområder var blitt kolonialisert av 

vesteuropeiske land. Kolonialisme er ikke en vestlig politisk strategi, men et 

verdensomspennende fenomen. I dette tilfellet handler det om vesten med England, Frankrike 

og Tyskland i spissen. De hadde de største andelene av etablerte kolonier i verden med 

hovedvekt i Afrika og Midtøsten (Mcintosh et al. 2006:126, Olsen 2002:252-254, Sellevold 
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2009a). Forskernes fokus på evolusjonistiske teorier om menneskets utvikling er også en av 

årsakene til at levninger ble ført vekk fra kulturer i koloniene. Av samtiden ble enkelte 

kulturgrupper sett på som underutviklet og var derfor avhengig av andre kulturer for å overleve 

(Olsen 2002:33, Schanche 2000:47-48). Kulturhistoriske museer har i oppgave å bevare 

kulturhistoriske gjenstander og menneskelige levninger, og å opplyse samfunnet. Det ble samlet 

inn gjenstander og menneskelige levninger fra kulturer som forskere fryktet skulle dø ut. 

Gjenstander som ble samlet inn fra kulturene var definerende og viktige for gruppen. Gruppene 

gjenstandene skulle minnes døde ikke ut, og flere ønsker i dag å få disse tilbakeført (Gilberg 

1997:128-129). 

Amerikanske urfolksgrupper spesielt, har kjempet mye for å få menneskelige levninger 

tilbakeført. Arkeologer og antropologer har lenge blitt sett på som gravrøvere av 

urfolksgruppene da de forstyrrer de døde ved å grave på deres gravplasser (Olsen 2002:259, 

Pluciennik 2001:4, Tønseth 1998:23-25, 29). På bakgrunn av forestillingen blant forskere om 

at samer og andre urfolk var mindre utviklet grunnet bestemte fysiske egenskaper, ble også 

samiske skjeletter i De Schreinerske Samlinger innsamlet på en slik måte som kan ligne 

gravrøveri (Ekern 2009:16). Den tidlige antropologiske forskningen som var preget av rasistisk 

tankegang, har gjort det vanskeligere for dagens forskere. Samisk kulturminneråd stilte i 1996, 

samtidig med Somby og Hætta-saken, spørsmål omkring forvaltningen av det samiske 

skjelettmateriale ved Anatomisk institutt. Bakgrunnen for spørsmålene var en vitenskapelig 

artikkel som viste til DNA-testing på skjelettdeler fra samiske graver. Samisk kulturminneråd 

uttalte at problemstillingene som genetikerne fant interessante ikke viste til moderne teorier 

omkring samisk etnisitet, men heller til mellomkrigstidens raseforskning (Ságat 2011, 

Schanche 2002:29, Schanche 2004:52-56). Raseforskningen er et tilbakelagt stadium, men dette 

stempelet henger fortsatt igjen på dagens forskere. Dette gjelder i særlig grad studier eller 

metoder som kan ligne på den tidlige fysiske antropologiske forskningen (Havas 2007b, 

Schanche 2002:29). Universitetet i Oslo «…har pådratt seg en tillitskrise i de samiske miljøer 

ved den behandling/vurdering som har skjedd ved visse anledninger i tilknytning til det samiske 

materialet ved De Schreinerske Samlinger» (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 

57). På grunn av negative erfaringer for skoltesamene, er det forståelig at denne skepsisen og 

mistilliten har oppstått fra skoltesamisk side. Ett av tilfellene som har bidratt til denne mistilliten 

er oppgravingen på Gravholmen i Pasvik i 1958/1959, hvor flere av levningen som ble gravd 

opp ikke er gjenbegravd (Forskningsetiske komiteer 2014). 
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Sammen med kravene om gjenbegraving følger et press fra urfolks side om endring i forvaltning 

av menneskelige levninger (Wylie 2006:51). På grunn av forvaltningskonflikter med urfolk 

utarbeidet eller oppdaterte flere arkeologiske organisasjoner tidlig på 1990-tallet profesjonelle 

etiske retningslinjer for sine medlemmer, hvor disse skulle vise mot profesjonell oppførsel 

innenfor det arkeologiske feltet. Retningslinjene varierer, men felles for dem er at de er kommet 

fram gjennom arkeologers erfaringer. Retningslinjene gir også et gjenskinn av hvilke spørsmål 

som sto i fokus for de ulike organisasjonene da de ble utarbeidet. Retningslinjene er ikke ment 

å fastsette etisk atferd da de ikke skal leses som lover eller reguleringer, men heller som 

hjelpelinjer for hensynsfull oppførsel overfor det arkeologiske materialet og de som forvalter 

det, samt mennesker som har et forhold til deler av materialet (Vitelli og Colwell-Chanthaphonh 

2006:4-5). Etiske retningslinjer er iverksatt slik at levninger blir behandlet med respekt 

(Schanche 2002:116). 

Hyppige diskuterte spørsmål som er rettet mot gjenbegravelse av menneskelige levninger er; 

Hvem har ansvaret (forvaltningsansvaret) for levningene? Hvor og hvordan skal de 

oppbevares?  Hva er levningenes forskningsverdi? «Etiske dilemmaer oppstår når forskere og 

publikum har forskjellige etiske holdninger til menneskelige levninger. Saken kompliseres 

ytterligere av forhold som varierer fra akademisk frihet til de dødes rettigheter» (Sellevold 

2009a). Det viktigste for forskere er friheten til å kunne søke kunnskap. Dette gjelder også for 

forskning på menneskelige levninger. De gir oss muligheten til informasjon som ikke er 

tilgjengelig fra andre kilder (Sellevold 2009a).  

Menneskelige levninger har stor forskningsverdi fordi de er en egen informasjonskilde i seg 

selv. Samtidig innehar levningene stor affeksjonsverdi for etterkommere eller den kulturelle 

gruppen som levningen en gang var en del av. Mennesker generelt forstår at levende mennesker 

kan ha en følelsesmessig tilknytning til levninger, og at levningene derfor er viktige for dem. 

Sammen med etiske holdninger står religiøs tilknytning. I Israel i dag foregår det ingen 

forskning på menneskelige levninger eller graver da det er forbudt. Alle levninger blir 

gjenbegravet da de alle kan være ortodokse jøder. Arkeologiske utgravinger blir avbrutt, og i 

verste fall avlyst, hvis det blir funnet menneskelige levninger. Et politisk kompromiss og 

imøtekommelse til en ortodoks gruppe resulterte i dette forbudet (Hubert og Fforde 2004:4-5, 

Kaliff 2004:258, Sellevold 2013:144-145). Flere urfolksgrupper mener at de døde skal 

begraves, og skal bli der for all tid ifølge deres religiøse tro og kultur (Minthorn 2008:42). 

Religion er en stor faktor og pådriver for gjenbegraving, men det finnes også mennesker som 
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ikke bryr seg om levninger. Religioner som katolisisme og hinduisme ser ikke på menneskelige 

levninger som følelsesmessige verdifulle da sjelen har forlatt kroppen og ikke lenger er et 

menneske (Kaliff og Oestigaard 2008, Sellevold 2013:145). 

Hva vet vi om hva den avdøde ønsker? Et fellestrekk som absolutt alle mennesker har, er fødsel 

og død. Mye av det som skjer mellom disse hendelsene kan du selv bestemme over. Sykdom 

og ulykker kan vi ikke forutse, men gjennom livet danner man seg meninger om hva døden 

betyr for en, både som enkelt person og kollektivt. Flere mennesker deler samme tanker rundt 

døden, og dette gjøre det enklere for en person å kunne forvente hvilken behandling deres døde 

kropp vil få. Flere mennesker deler trosretning og vi kan da anta hva den avdøde ønsker. 

«Mennesker har håp og ønsker som vil eller ikke vil bli tilfredsstilt etter av døden har inntruffet. 

Slike fremtidsorienterte holdninger er tydelige tegn på den sosiale arena ved vår eksistens» 

(Scarre 2006:195). Det kan noen ganger være vanskelig å se at målet i konfliktene om 

forvaltning av urfolkslevninger er det samme for forskere og urfolk. Begge vil at de døde skal 

respekteres og behandles på en verdig måte. Forskere respekterer de døde ved å finne ut mest 

mulig om dem, samtidig som publikum vil vise de døde respekt ved for eksempel å ha et sted å 

gå til. På grunn av sterke bånd til kulturarv, er publikum også opptatt av hvordan levningene 

blir forvaltet. Spesielt for grupper som anses å være urfolk, er bevaring av deres kultur og 

tradisjoner viktig. Religionspraksis innenfor urfolksgrupper viser veldig sterke bånd til 

forfedre. Derfor betyr de fysiske restene mye for dem, og diskusjon om menneskemateriale er 

derfor et sårt tema. For forskere innehar menneskelige levninger mye informasjon som kan 

fortelle om en enkelt person, eller sammen med flere levninger fortelle om et levesett til en 

gruppe. Men på den andre siden er de levningene som blir studert også individer som har levd 

og satt spor i andre menneskers personlige historier. Det kan være personer som har betydd 

mye i deres liv, eller slektskap til en person som levde flere generasjoner bak i tid. Selv om man 

ikke personlig har kjent personen som ønskes gjenbegravd, har slektsbånd og familie sterke 

røtter (Sellevold 2009a, Tarlow 2001:58-62, Thomas 2000:77-83, Zimmerman 1997:52). 

Studie av forhistorien oppfattes ofte som studie av gjenstandene som ble laget, men det er 

menneskene som laget dem som studeres. Gjenstandene og de landlige konstruksjonene (faste 

kulturminner) er et produkt av menneskene som levde. Det er gjennom disse sporene vi som 

mennesker studerer oss selv som menneskelige vesen (Fuglestvedt 2008:6). Vi som subjekter 

studerer fortidens subjekter gjennom de felles objektene (gjenstander og faste kulturminner). 

Det er ikke uvanlig at rester etter fortidsmennesker blir funnet under utgraving. Det er da selve 
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aktørene eller subjektet til objektene som studeres. Men når rester av et menneske blir funnet, 

blir de fysiske restene også et objekt i seg selv (Hastrup 1999:146-149, Hem Eriksen 2008:44). 

Samfunnet kommer til syne gjennom de materielle gjenstandene som blir laget (Durkheim 

1990:193-194). Menneskelige levninger blir av arkeologer og andre forskere sett på som en 

viktig informasjonskilde, da forhistorien studeres gjennom gjenstander, levende mennesker og 

menneskelige levninger (Landau og Gentry Steele 2000:75-76).     

Gjenbegravelsesspørsmål av samer i Norge kan på mange måter sammenlignes med situasjonen 

til urbefolkningen i USA (Zachrisson 2004:117) hvor de er «…en minoritetskultur som er blitt 

et forskningsobjekt for majoritetskulturen…» (Kaliff 2004:259). Hvorvidt samer eller 

nordmenn var de første til å bosette seg i Nord-Skandinavia, har vært hyppig diskutert blant 

arkeologer (Bergstøl 2009:75-76, Kaliff 2004:263). Diskusjonen kan betegnes som rent 

akademisk da både samer og nordmenn har benyttet seg av området i så lang tid at spørsmålet 

er svært vanskelig å gi svar på (Kaliff 2004:259).  På 1970- og 1980-tallet var det en stor 

diskusjon om hvorvidt samene i Norge skulle defineres som en urbefolkning i henhold til den 

internasjonale ILO-konvensjon nr. 169 (om urfolk og stammefolk i selvstendige stater) eller 

ikke. Norge ratifiserte denne konvensjonen i 1990, og samer blir derfor sett på som Norges 

urbefolkning (Schanche 2004:47, Zachrisson 2004:122-123, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: 

vedlegg 3 s. 62, Statsmelding nr 33 2001-2002). Både FN, Stortinget og Sametingets bruk av 

urfolksbegrepet tar utgangspunkt i definisjonen i ILO-konvensjon nr 169) DEL I, Artikkel 1 

(Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 62, Nærings- og kulturkomiteen møtebok 

2008:13-14), som definerer urfolk som: 

«(a) stammefolk i selvstendige stater som gjennom sine sosiale, kulturelle og 

økonomiske forhold skiller seg fra andre deler av det nasjonale fellesskap, og 

hvis status helt eller delvis er regulert av deres egne skikker og tradisjoner, eller 

av særlige lover eller forskrifter;» (ILO-konvensjon (nr. 169)). 

 

«(b) folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de 

nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som 

landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de 

nåværende statsgrenser ble fastlagt og som, uavhengig av sin rettslige stilling, 

har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og 

politiske institusjoner» (ILO-konvensjon (nr. 169)). 
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I henhold til ILO-konvensjonen vil ikke samer kunne bli sett på som et urfolk på bakgrunn som 

det opprinnelige folket da det ikke er mulig å komme fram til hvem som var først av samer og 

nordmenn, eller om noen var først. Men politisk sett blir samer i Norge sett på som urfolk på 

bakgrunn av resten av bestemmelsene.  

Det finnes mange urfolksgrupper rundt om i verden, og noen er i dag så små at de er på vei til 

å forsvinne. Mindre urfolksgrupper har hatt det vanskeligere med å praktisere sin tro, og bevare 

sin kulturelle egenart i et større samfunn som stadig endrer seg. Gjennom historien har politisk 

makt påvirket trossamfunn til å bli totalt endret, og i enkelte tilfeller nærmest ikke-eksisterende. 

Disse langtlevde trossamfunnene har fått urfolksstatus, og har i dag særegne rettigheter og lover 

både nasjonalt og internasjonalt som beskytter dem som folkegruppe og som også beskytter 

deres kultur (Mcintosh et al. 2006:126, Olsen 2002:252-254, ILO-konvensjon (nr. 169)). Den 

vestlige verden har gjennom historien oppført seg inntrengende overfor urfolksgrupperinger og 

frarøvet dem for mange kulturelle verdier. Tilbakeføring av menneskelige levninger har oftest 

blitt presentert som et urfolksproblem, men det er ikke kun urfolk som ønsker gjenbegraving 

av sine forfedres levninger (Hubert og Fforde 2004:1-2). Men hovedvekten av 

gjenbegravelsessaker som kommer i medias oppmerksomhet omhandler urfolk (Hubert og 

Fforde 2004:1) 

I dag er det mye misnøye hos urfolk når det gjelder hvordan forskersamfunnet har behandlet, 

og behandler menneskelige levninger. For å minske misnøyen hos urfolk vil det å levere 

menneskelige levninger tilbake være en enkel og rask løsning, men ikke nødvendigvis det 

riktige eller etisk forsvarlig (Goldstein og Kintigh 2000:188-189).  

 

4.2 Forskning og forvaltning 

Det er vanskelig å definere hva etikk er, men kort sagt kan det beskrives som «…den rasjonelle 

søken etter hvordan man skal/burde leve sitt liv» (Nielsen 2002:19). Definisjonen for hva etikk 

er, impliserer at det kan være mer enn ett sett med etiske regler. På tvers av tid og rom har det 

eksistert forskjellige etiske regelverk. Hva som har blitt sett på som rett og galt ved behandling 

av menneskelige levninger har variert fra tid og sted. Det som oppfattes som riktig i en kultur, 

kan av andre sees som forkastelig og uetisk. Kulturelle variasjoner av praksis rundt gravplass 

og menneskelige levninger bidrar til et stort og interessant felt innenfor arkeologisk studie av 
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forhistorien. Ut i fra et vitenskapelig ståsted er utgraving og bevaring av menneskelige 

levninger en nødvendig del av forskningen (Goldstein og Kintigh 2000:181, Nielsen 2002:19-

20).  

 «I de fleste definisjoner av “etikkˮ inngår en distinksjon mellom ˮrett og riktigˮ 

og ˮgaltˮ. Men begrepene “rettˮ, “riktigˮ og “galtˮ forutsetter at det finnes en 

objektiv, ideell verden med et regelverk som definerer hva som er “rettˮ, “riktigˮ 

eller “galtˮ. Den virkelige verden er derimot ikke objektiv og ideell, og 

avgjørelsen av hva som er “riktigˮ eller “galtˮ avhenger av subjektive tolkninger. 

Likevel er det kanskje mulig å formulere noen allmenngyldige kriterier som kan 

være til hjelp når man står overfor etiske dilemmaer i forbindelse med 

menneskelige levninger» (Sellevold 2009a). 

«I korte trekk studerer moralfilosofer hvordan mennesker burde leve. Begrepene 

«moral» og «etikk» brukes om hverandre da filosofer fokuserer på norm-

spørsmål i retning av «bør» og «skal». På denne måten er filosofiske studier av 

etikk ikke egentlig deskriptive, i motsetning til en etnograf som studerer en 

stamme, eller en psykolog som analyserer en pasient. I stedet søker filosofer etter 

forståelse av hvordan menneskelig atferd rettferdiggjøres og hvorfor» (Vitelli og 

Colwell-Chanthaphonh 2006:2-3). 

Dagens moralfilosofi er ekstremt kompleks, da vi prøver å forstå både dagens og fortidens 

etiske systemer (Vitelli og Colwell-Chanthaphonh 2006:2).  

Etikk er ikke det samme som lov. Lov og etikk er to selvstendige elementer som er forbundet 

med hverandre. Lov er kodifisert, tvingende og setter en minstestandard for god oppførsel. 

Etikk er veiledende, ofte obligatorisk, men ikke tvingende (Vitelli og Colwell-Chanthaphonh 

2006:6). Et eksempel på dette kan hentes fra den tidligere §2 i Kongeriget Norges Grundlov 

(1814-1851) som på folkemunne kalles Jødeparagrafen, hvor jøder, jesuitter og munkeordener 

ble nektet adgang til Norge. Dette var lov, men det gjorde det nødvendigvis ikke etisk riktig 

(Ulvund 2013, Vitelli og Colwell-Chanthaphonh 2006:3). «Etikk dreier seg om både individuell 

og institusjonell moral. Allmenn etikk har sin basis i samfunnets allmennmoral, og på samme 

måte har forskningsetikk sin basis i vitenskapelig allmennmoral» (Sellevold 2009b:21). Det 

finnes ikke noen universell eller objektiv sannhet i etikk. Selv om ulike kulturer har forskjellig 

oppfatning av moral, ligger det tre moralske grunnpilarer til grunne for at alle samfunn skal 
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fungere: tillit, fornuft og ærlighet (Vitelli og Colwell-Chanthaphonh 2006:3). Selv om tidligere 

forskning og behandling av menneskelige levninger kan bli sett på som uetisk ut i fra dagens 

målestokk, bør det ikke tviles på at forskere for 100 år siden foretok sine handlinger og 

beslutninger etter hva de mente var forsvarlig forskning (Sayer 2013:232). Menneskelige 

levninger skal og bør behandles med respekt av hensyn til den avdødes verdighet som 

menneske, men også for mulige etterkommeres følelser og meninger (Sellevold 2013:142). 

«Ærlighed og redelighed er en forudsætning for enhver fagudøvelse…» (Kleppe 1999:55). 

«Begrepet «forskningsetikk» viser til et mangfoldig sett av verdier, normer og institusjonelle 

ordninger som konstituerer og regulerer vitenskapelig virksomhet» (Kalleberg 2002:151). 

Menneskers oppfattelse av verdier er basert på bakgrunn, kunnskap, interesser og erfaringer. 

Verdier innehar derfor ingen universell betydning da verdioppfatning varierer i tid og rom 

(NOU 2002:28). Alle trinn i et forskningsprosjekt, fra start til slutt, er regulert av 

forskningsetiske hensyn. Disse hensyn er ikke unike i forskningen da de samme normsystemene 

er så inkorporert i oss at de benyttes i så å si alle situasjoner (Kalleberg 2002:153). For å kunne 

foreta en god forskningsetisk vurdering er det nødvendig med kjennskap til den aktuelle 

gruppen som søker gjenbegraving. Uten innsikt i krevergruppens historie, kultur og tradisjoner 

vil det være utfordrende å kunne foreta en etisk riktig vurdering for alle parter (Bull 2002:18).  

Om det er etisk forsvarlig å forske på og oppbevare menneskelige levninger, samt forskeres 

behandling av de menneskelige levningene, råder det store betenkeligheter. Denne 

oppfatningen finnes blant mange befolkningsgrupper og spesielt blant urfolk (Sellevold 2009a). 

I mange tilfeller er eksklusjon en fellesnevner. Oppfattelsen av eksklusjon kan fremkalle 

mistenkeligheter, anklager og tanker om at arkeologer forstyrrer de døde (Sayer 2010:17). 

Grav er et monument og minnesmerke for de døde. Over tid avtar følelsene knyttet opp til 

graven og levningen som ligger ved den, da de sørgende også er døde. Men respekten for 

gravplassen og hva den representerer er fortsatt til stede i flere generasjoner (Kaliff 2004:256). 

Anders Kaliff & Terje Oestigaard (2008) forklarer at tro og tanker knyttet til døden og 

behandling av menneskelige levninger varierer fra kultur til kultur. Vår egen kultur, følelser og 

tanker, og variasjoner av disse, er uunngåelig i hvordan vi definerer og tolker arkeologien. Når 

temaet om menneskelige levninger eller ordet grav blir nevnt, er det umulig å ikke å gjøre 

assosiasjoner knyttet til definisjoner og tolkninger innenfor vår egen kontekst. I varierende grad 

gjelder dette også for mange andre arkeologiske termer, men det kommer klarere fram når et 

ord har mye følelser knyttet til seg. Ønsket om å gjennomføre en objektiv vitenskapelig analyse 
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eller undersøkelse kan komme i konflikt med følelser som sorg, angst og håp som er knyttet til 

døden. Faktorer som død og begravelse kan gjøre vitenskapelig arbeid vanskeligere med 

tilstedeværelse av språkforskjeller, vår egen sentimentalitet og ønske om objektivitet i 

forskningen. Å ha en etisk fremgangsmåte ved behandling av menneskelige levninger 

innebærer å kunne høre på andre menneskers meninger og synspunkter, og ikke kun dine egne 

eller kollegaers ideer og oppfatninger, men også fra den kulturen som studeres. Det å formidle 

våre vestlige etiske tanker er ikke det samme som å ha en etisk holdning til mennesker fra andre 

kulturer. Det vil være en ny form for kolonialisme, spesielt i slike saker siden det omhandler 

forskjellige religioner og eskatologiske konsekvenser (Kaliff og Oestigaard 2008:55-56). 

Urfolk har ofte følt seg ignorert og overkjørt av forskeres meninger. De mener det har blitt vist 

lite hensyn fra tidligere forskeres side om at deres forskningsmateriale handler om personers 

døde slektninger (Thomas 2000:36-41). Historien om eskimoen Minik kan sees på som et 

eksempel på tidligere forskeres etiske ståsted.  

På slutten av 1800-tallet ble det brakt seks eskimoer fra Grønland til USA for nærmere 

forskning. Alle bortsett fra en av eskimoene døde kort tid etter ankomst. De avdøde ble forsket 

på, og plassert på museet i New York. Den overlevende eskimoen, Minik, ønsket at hans avdøde 

far skulle bli begravd. Forskerne lurte Minik med organisert begravelse med stein i tom kiste. 

Minik trodde at sin far var begravd fram til han en dag fant farens skjelett utstilt på museet. Han 

krevde at faren skulle bli fraktet til Grønland for gjenbegraving, men Miniks krav ble ikke hørt 

og han måtte returnere alene til Grønland (Olsen 2002:255-256, Thomas 2000:77-83). 

Flere forskere ville sagt seg enig at det mest etisk riktig er å beholde bein, fremfor å 

gjenbegrave. Kaliff og Oestigaard (2008) ser ikke dette som et selvsagt ståsted og vil 

representere et etic og ikke et emic perspektiv. Termene emic (urfolk) og etic (vitenskapsfolk) 

ble introdusert av Marvin Harris for å gjøre det lettere å forstå forskjellen mellom arkeologers, 

antropologers og urfolks ståsted. Det store spørsmålet er: hvem sin etikk skal vi bruke? Hvis vi 

bruker vår etikk i andres kulturer; vil det danne en ny form for kolonialisme. Eller er det mulig 

å finne en universell fremgangsmåte til dette problemet? Det viktigste grunnlaget for å oppnå 

en etisk holdning til arkeologisk forskning av graver og levninger, er selvrefleksjon kombinert 

med respektfull fremgangsmåte i henhold til den kulturelle gruppen det må gjelde. Det finnes 

ingen fasit på hvordan man skal forholde seg til problemet siden perspektiv og avgjørelser 

varierer mellom ulike kulturer. Det å kunne sette seg inn i andres ståsted og se en situasjon 

gjennom deres øyne hjelper oss til å se saken med en annen holdning og endrede meninger. 
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Ved å kunne se en sak fra ulike vinkler vil du fra ditt ståsted vise mer respekt for andre parter 

(Kaliff og Oestigaard 2008:55-56).   

 

4.3 Menneskelige levninger som forskningsobjekt 

Menneskelige levninger blir til upersonlige objekter da arkeologi søker kunnskap om 

fortidsmennesker og fortidssamfunn gjennom objekter (Durkheim 1990:193-194, Fforde 

2004:162, Fuglestvedt 2008:114, Kaliff 2004:251, Thornton 2004:17). Det er vanskelig å 

definere skillet mellom menneskelige levninger som et forskningsobjekt eller ikke (person). 

Det er ved dette skillet den endrede holdningen om eierskap til levningene kommer inn. Når 

menneskelige levninger blir returnert til gjenbegraving, blir de ikke lenger kun sett på som 

primærmateriale som er tilgjengelig for forskning. De sees nå også på som levninger som burde 

få en behandling som er respektfull og verdig (Fforde 2004:155-157). Det ligger en 

kunnskapsverdi i levningene, da de er det nærmeste fysiske spor vi kommer fortidsmennesket 

(Holme 2005:13). 

Å nekte arkeologer å foreta utgravinger og mulighetene til å studere menneskelige levninger, 

er å frata arkeologer essensen av det å være arkeolog. For forskere vil utgravinger kunne tilføre 

nye skjeletter som kan gi ny informasjon (Goldstein og Kintigh 2000:183-184). Selv innad i 

forskermiljøet er det variasjoner av hva som ansees som verdifulle menneskelige levninger. 

Variasjonene er avhengig av personlige eller gruppers interesser innenfor ulike fagfelt. For at 

arkeologer og urfolk skal komme til enighet må partene med ulike ståsted og interesser for 

menneskelige levninger vise forståelse for andres interesser og vise vilje til å komme til enighet 

og kompromiss (Fforde 2004:155). Motstanden fra forskere som er imot gjenbegraving, 

kommer ofte av anonymiteten til levningene «…da de blir sett på som for gamle og for anonyme 

til å bli sett som forfedre, for de levende mennesker kunne føle noen tilknytning eller ansvar, 

og derfor gjøre krav på» (Fforde 2004:155). Det er ikke nødvendigvis alderen på levningen som 

gjør en levning til et forskningsobjekt eller ikke, men anonymiteten (Fforde 2004:155).  

Gjennom DNA-analyser har vi muligheten til å finne slektskap (Renfrew og Bahn 2004:439). 

Ved identifiserbare levninger fra en navngitt person er det en universell enighet om at sterkeste 

etiske hensyn er mest gjeldende. Jo nærmere levningen er oss selv i tid, jo sterkere hensyn må 

tas. Det er allment akseptert at slike levninger skal gjenbegraves, og ikke bli inkludert i en 
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skjelettsamling (Sellevold 2009a). Synet forandres også med tanke på skjelettets alder. 

Førkristne graver blir ofte sett på som arkeologisk materiale, mens kristne graver blir i tillegg 

til å være forskningsobjekt, sett på som menneskelige levninger. I arkeologisk historie i 

Skandinavia kan det sees en stor forskjell mellom synet på kristne og førkristne graver. 

Gjenbegravelsesspørsmål og krav er oftest rettet mot kristne graver (Kaliff 2004:257).  

Rett innsikt og rette handlinger er ikke naturfenomen. De er laget av vår frihet til å velge, våre 

handlinger og meninger. Det som finnes naturlig for oss mennesker, er meninger og diffuse 

handlingsimpulser. Vi har alle sanseorganer, og disse er med på å danne våre meninger. 

Sanseinntrykk som ikke har mening er blant annet hukommelse og dømmekraft. Mennesket er 

dømt til å ha meninger (Hangaard Rasmussen 1996:62-63, Skjervheim 2002:98-101). 

Erfaringer som er gjort av mennesket selv gjennom livet, alene eller som en del av familie og 

samfunn, har blitt overført til neste generasjoner. Familien eller samfunnsgruppen har dannet 

seg mentale forestillinger, for eksempel på hva som er en plikt eller rett og galt i en gitt 

situasjon. Disse forestillingene er i oss og vil bli sett på som det mest normale for oss å gjøre. 

Vi er født inn i en verden som vi overtar og viderefører, og hvor disse konstruerte forestillingene 

former livene våre. Med andre ord er det det vi omtaler som vaner eller tradisjoner. For 

eksempel det mine foreldre gjorde sammen med meg, vil jeg også komme til å gjøre med mine 

barn (Bourdieu 2006:57, Solheim 1998:13). Muntlig tradisjon er en serie eller samling minner 

om erfaringer og kunnskap fra tidligere generasjoner, som er blitt overført til dagens 

generasjoner. Over tid blir nye minner lagt til, og andre kan bli glemt, bevisst utelukket, eller 

modifisert etter hvert som flere minner blir dannet. Tradisjon reflekterer hvordan en gruppe 

definerer seg selv og forholder seg til verden (Anyon et al. 1997:79-80). Menneskers handlinger 

reflekterer samfunns grunnleggende etiske holdninger og moralske syn. Mennesker i dag føler 

et ansvar for tidligere generasjoner (Sayer 2010:21). Vi er lært opp til at det er en god og etisk 

riktig handling å ta vare på våre eldre.  Denne iboende egenskapen i mennesket; å vise 

kjærlighet og omsorg for andre mennesker, også de døde, kommer til syne når slektskap 

identifiseres, til tross for at levningen det gjelder er et individ det ikke har blitt vist interesse for 

tidligere. Det blir plutselig en person som man kan relateres til og levningen personifiseres for 

den levende slektningen og gir en følelsesmessig tilknytning, og en følelse av eierskap og 

ansvar for levningen (Colwell-Chanthaphonh og Ferguson 2006:119, Fforde 2004:155-156, 

Minthorn 2008:43). 
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Etter døden har inntruffet eksisterer ikke mennesket lenger. Koblingen mellom sjel og kropp er 

brutt. Kroppen har ikke lenger en ånd, og vil ikke lenger kunne tenke og handle. Det er ikke 

lenger et menneske. Det er gjennom kroppen vi utrykker vår identitet, både som 

enkeltmenneske og som en del av et kollektiv (samfunn). Mennesker har samme utgangspunkt, 

men vi formes til forskjellighet av det samfunnet vi vokser opp i. Som en del av et samfunn 

utrykker vi vår kollektive identitet for andre samfunnsgrupper (Fuglestvedt 2008:110, Grøn 

1982:324, Hangaard Rasmussen 1996:55, Ingold 2000:195, Skjervheim 2002:95, Taylor 

2007:141-143). Det finnes ulike syn på hvordan skjelett skal behandles. Gapet mellom 

arkeologer og urfolk har også sitt utspring i ulik oppfattelse av fortiden (Zimmerman 2006:170).  

Ved studier av menneskelige levninger gjennomgår ikke levningene emosjonelle forandringer, 

men er i stedet en del av en relasjonsforandring hos andre (levende) mennesker. En emosjonell 

forandring kan beskrives som en forandring i mennesket (åndelig) når en direkte fysisk 

forandring skjer, f.eks. å føle smerte ved å knekke et ben. Mennesker rundt personen som knakk 

benet, vil ikke gjennomgå en emosjonell forandring, men en relasjonsforandring, gjennom 

f.eks. å vise empati da de ikke kan kjenne den faktiske emosjonen som den personen med det 

knekte benet kjenner. Den siste emosjonelle forandringen et menneske gjennomgår er ved 

døden. Menneske vil etter døden aldri mer gjennomgå en emosjonell forandring, men etter 

døden vil mennesket fortsatt være en del av relasjonsforandringer hos de levende. Identiteten 

til en avdød eksisterer videre gjennom de levende i form av minner. Ved forskning gjennomgår 

menneskelige levninger en materiell forandring ved å fjerne en liten del av bein, men det er 

ikke en emosjonell forandring siden mennesket ikke lenger lever. Når et menneske ikke lenger 

innehar evnen til å gjennomgå emosjonsforandringer kan de bli tilskrevet som ting som ikke 

lenger eksisterer. Etter døden vil ikke menneskers emosjoner bli endret i positiv eller negativ 

retning. Forskning på levninger vil derfor ikke skade levningene fordi de ikke har bevissthet, 

men menneskets omdømme, og tidligere identitet kan skape en relasjonsforandring hos levende 

mennesker. De døde er ikke bare minner, men kan forsetter å eksistere som en person i et 

samfunn, selv etter døden. Den avdøde eksisterer i samfunnet på grunn av de levendes 

relasjoner til den avdøde (Scarre 2006:189-198). Forskning vil aldri påføre levninger en 

emosjonsforandring, men relasjonene som er skapt til levningene vil kunne skades eller 

påvirkes (Tarlow 2006:207).  

Hva som er samfunnsnyttig og interessant å forske på er det ofte uenighet om. «Behovet for 

vitenskapelig kvalitetskontroll må forenes med åpenhet for saklig uenighet om hva som utgjør 
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viktige forskningsfelter. Styring av forskningstemaer må legge til rette for fri, nyskapende og 

kritisk forskning…» (Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss 

og teologi 2011:9). Arkeologer og andre forskere har et etisk ansvar overfor materialet de 

studerer og for menneskene som studiet innebærer (Thomas 2008:16). «Alle undersøkelser, 

også dem vi driver for vår egen forskning, utfører vi som representanter for offentlige 

institusjoner og ikke som enkeltstående forskere» (Martens 1990:30). Forskeres begrunnelse 

for valg av problemstilling, metoder og analytiske perspektiver må det stilles høye krav til, slik 

at forskningen i minst mulig grad blir preget av ubevisste vurderinger og forutinntatte 

oppfatninger (Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og 

teologi 2011:9). Urfolk i USA tror ikke på forskning, og det vi kaller kunnskap er bare hypoteser 

og spekulasjoner. Urfolk ønsker kun å få levningene begravd så fort som mulig (Sampson 

2008:40-41). De døde tilhører etterkommerne og skal begraves og forbli der for all tid ifølge 

deres religiøse tro og kultur (Minthorn 2008:42, Tsosie 1997:73).  

Utgraving og mange former for analyse  av levninger er i teori og praksis destruering av 

arkeologisk materiale eller funnkontekst. Derfor er det viktig å ha en holdning om å ødelegge 

minst mulig, og samtidig prøve å samle så mye informasjon som vi kan. En utgraving kan vi 

aldri gjøre igjen, så det er viktig at den er målrettet. Det trengs ikke store mengden beinmateriale 

for å kunne datere alder eller å undersøke sykdommer eller kosthold (Ekern 2011:11-12).  

DNA-analyse er en av mange metoder som er blitt utviklet i løpet av de siste tiårene, og det er 

ingenting som tyder på at det ikke vil bli utviklet flere metoder (Fforde 2004:161). Fordelene 

ved metoder som arkeologer benytter seg av, går utover vårt felt. Resultat fra metodene er også 

samfunnsnyttig. For eksempel ved identifisering av mennesker i drapssaker brukes de samme 

metodene (Toft 2012). Som en del av forskningspraksis burde det utarbeides retningslinjer rettet 

mot på hva som skal gjøres eller begrenses ved innføring av nye metoder. Skal vi kunne finne 

ut alt? Full frihet for forskere (Fforde 2004:161-162, Joyce 2004:99-100)? Eller burde det 

innføres begrensninger med mulighet for endring etter behov? Alle resultater fra forskning vil 

ikke nødvendigvis være positive. Burde vi forsøke å være litt føre var? «Science, like life, is 

not static» (Landau og Gentry Steele 2000:82). Vitenskapelige disipliner er ikke statiske 

(Zimmerman 2006:170). Med nye metoder vil forskeres frihet til å søke kunnskap hele tiden 

utfordres. Etiske retningslinjer burde inkludere ikke bare hvordan forskere bør forholde seg til 

det arkeologiske materiale, men også hvordan urfolk bør forholde seg til forskere (Mcintosh et 

al. 2006:126, Watkins 2000:168). Etiske retningslinjer burde inkludere en fremgangsmåte på 
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hvordan nye forskningsmetoder og krav om gjenbegraving skal håndteres. Burde det innføres 

restriksjoner på hva som kan publiseres og identifiseres (fare for personidentifisering)? Hva 

skal gjøres hvis en levning personidentifiseres, eller hvis slektskap til navngitte nålevende 

personer identifiseres?  

Det er ikke blitt påvist direkte slektskap mellom dagens skoltesamer og levningene som ble 

gravd opp i Neiden i 1915. Men av deres historie om bosetting i et geografisk avgrenset område 

over mange hundre år, er det sannsynlig at det foreligger slektskap til levningene, selv om 

direkte linje til enkeltpersoner ikke er påvist. Gravplassen i Neiden og skoltesamenes russisk-

ortodokse tro er også med på å identifisere gravplassen som deres. Medlemmene i St. Georgs 

menighet føler et sterkt ansvar for sine forfedre da deres religion forteller om viktigheten av at 

mennesker blir lagt i vigslet jord (NOU 1997:516, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 

13). 

Alle parter tjener på en forskning som har folkets tillitt, en forskning som setter integritet og 

menneskeverd høyt, og hvor aktørene følger spillereglene. Ved utviklingen av nye teknologier 

som biomedisin, bioteknologi og genteknologi dukker det opp nye etiske problemer. Forskere 

og etikken vil bli utfordret gang på gang ved utvikling av nye forskningsmetoder (Ekern 

2010a:6). Men gråsonen for hva som gjør en menneskelig levning interessant for forskning bør 

bli forsøkt klargjort.   

  

4.4 Forskjellige verdisyn og interesser 

I Norge har diskusjoner om behandling og gjenbegraving av menneskelige levninger og etikk 

hittil dreid seg om ubrente levninger. I tillegg til forskjellige holdninger til levninger fra kristne 

og ikke-kristne gravplasser, er det også forskjell på holdninger til skjeletter og holdninger til 

kremerte bein. Interessen for godt bevarte ubrente skjeletter er større enn kremerte levninger. 

Det forekommer beinfragmenter i kremasjonsgraver, men informasjonspotensialet i levningene 

er betraktelig redusert (Solberg 2003:76). Det vises stor interesse fra urfolk for ubrente 

levninger fra fjern fortid, og at det er viktig for dem å få levningene gjenbegravd. På den andre 

siden finnes det flere urner med nylig avdøde personer som ikke blir hentet hos krematorier. 

Det har ikke blitt stilt etiske spørsmål rundt behandlingen og gjenbegraving av kremerte 

levninger. En grunn til den større interessen for ubrente levninger kan være at disse er en større 
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påminnelse om å ha vært et menneske (Kaliff 2004:257-258, Sellevold 2009a, Sellevold 

2013:143). Forskningsmessig vil det komme mer informasjon ut av ubrente levninger. 

Kremerte levninger utgjør en betydelig del av De Schreinerske Samlinger, og det er undrende 

at i diskusjoner om behandling av menneskelige levninger, handler det i hovedsak om ubrente 

levninger. De menneskelige levningene har like fullt vært individer som har levd og hatt 

betydning i andre menneskers liv (Sellevold 2009a).  

I flere moderne samfunn blir de døde ikke sett på som like viktige som de levende. På grunn av 

at de døde kan ikke snakke for seg, har de ikke de samme rettigheter som de levende (Sayer 

2010:21). Det er vanskelig å finne ut hva de døde ønsker, og det er da også vanskelig å 

respektere deres ønsker, med mindre de har etterlatt seg skriftlige kilder som testament. De 

døde vil ikke kunne bli påført skade som smerte, skuffelse og skam, slik som vi kan gjøre med 

levende mennesker. Men vi kan påvirke hvordan de blir behandlet og hvordan de vil bli husket 

innenfor det levende samfunnet. Men hva betyr det å ha respekt for de døde når de ikke 

sidestilles med levende? De har like fullt vært individer som har levd et liv, ervervet seg 

kunnskap og hatt innvirkning i andre menneskers liv (Sayer 2010:17, Tarlow 2006:202). Det er 

de levende menneskene som kontrollerer budsjetter, lover og regulerer byggeplaner, og er 

derfor viktigere enn de døde. Man skal leve for de levende og minnes de døde. Det er akseptert 

å gråte og være trist når et dødsfall inntreffer. Livet til den avdøde hylles. Det er de levende 

menneskene som skaper forholdet mellom de levende og døde. Det er de levende som setter 

standarden for hvordan levninger skal behandles, hvor og hvordan de skal begraves (Ojala 

2009:22, Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd 1996).   

Gjennom alle aspekter i livet ønsker vi å få respekt, og å gi respekt. Dette gjelder også for 

forskning. Forskning har en lang og variert historie, og respekt for forskningsmaterialet har 

trolig alltid vært der. Til tider har forskningsmaterialet vært av mer sensitiv karakter, som 

forskning på mennesker. Det er oss selv som studeres, og det føles derfor mer personlig. Vi 

tenker vi har rett til å utrykke oss, selv om vi ikke er det direkte forskningsmaterialet. Vi er alle 

forskjellige og det kan derfor være vanskeligere å forholde seg til både forskningsmaterialet og 

aktører rundt forskningen. Ved å gjenbegrave menneskelige levninger ønsker vi å vise respekt, 

men for hvem? Levningene selv, eller etterkommerne? Hva betyr det å ha respekt? Oppfattelsen 

av hvilke handlinger og holdninger som viser respekt for menneskelige levninger er ulike fra 

kultur til kultur. Man trenger ikke høyere utdannelse for å forstå at det er ubehagelig å forstyrre 

graver. Mennesker har en innebygd etisk og moralsk holdning tillært gjennom samfunnsnormer 
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(Ekern 2011:12, Sayer 2013:232). Det er vanskelig å gjøre alle parter til lags når årsaken til at 

krav om gjenbegraving har utgangspunkt i ulike syn, ønsker og interesser (Groarke og Warrick 

2006:165). At menneskelige levninger skal behandles med respekt, er gjennomgående i flere 

etiske retningslinjer, men spørsmål som da oftest stilles i denne sammenheng er hva som 

defineres som respekt, og for hvem det skal vises for.  

Respekt er et nøkkelord som går igjen i samtlige etiske retningslinjer, og begrepet har blitt 

kritisert av flere forskere. Filosofen Leo Groarke og arkeologen Gary Warrick (2006) kritiserer 

Society for American Archaeology`s (SAA) Principles of Arhaeological Ethics fordi de er vage 

og vanskelige å ta i bruk. Istedenfor å oppklare det som er vagt i punktene om forvaltning, antas 

det at det er mulig å tilfredsstille alle parter (Groarke og Warrick 2006:163-165). Det er 

problematisk å praktisere respekt når det som trengs er å ta avgjørelser om hva som er passende 

etisk praksis og ikke nødvendigvis hvilken holdning som trengs. Etter hvert som man får mer 

viten om andre vinklinger i en sak, vil respekten fortsatt være til stedet. Men hvis moralen og 

etiske holdepunkter mellom en eller flere av sidene ved en sak er svært store, vil følelsene som 

blir dratt inn kunne gå over i forakt og danne stridighet mellom de ulike partene (Colwell-

Chanthaphonh og Ferguson 2006:116, Tarlow 2001:58-62). Arkeologer og andre forskere er 

ikke imot retningslinjer eller lovgivning, men etterlyser mer tydelighet i dem. Det er positivt at 

det skjer en utvikling hvor retningslinjer er av betydning. Debatten om urfolk og gjenbegraving 

er mangefasert og kompleks. Arkeologer, forskere og urfolk i forskjellige land har ulike 

oppfatninger og behov, og det kan derfor være et behov for flere sett med etiske retningslinjer.  

Kennewick-saken blir ofte vist til som et eksempel på interessekonflikt mellom urfolk og 

forskere. Saken er også stor i omfang. Det er mange meninger om arkeologers behandling av 

urfolk. Spesielt i USA har flere amerikanske urfolk sett det som et behov for å gi uttrykk for 

sine rettigheter fordi de mener at arkeologer tar seg til rette, og frarøver dem for deres kultur. 

Rechanda Lee (2008) fra den amerikanske urbefolkningen, viser til Kennewick-saken som et 

eksempel på manglende respekt for urfolk, og at det gis et inntrykk av en form for makt i det 

vitenskapelige miljøet med tanke på eierskap til urfolkslevninger (Lee 2008:98).  

28 juli 1996 ble et nesten komplett skjelett funnet ved en tilfeldighet ved Columbia River, 

Kennewick, Washington i USA. Analyser av skjelettet viste en datering på 7200-7600 år f.Kr. 

Ikke lenge etter funnet var gjort krevde fem amerikanske urfolksgrupper at levningen skulle 

tilbakeføres til dem for gjenbegraving. De viste til Native American Graves Protection and 

Repatriation Act som skal beskytte urfolksgraver. Antropologer viste motstand i frykt for å 
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miste verdifullt forskningsmateriale. Forskermiljøet mente at skjelettet ikke stammet fra 

amerikanske urfolk, og at de ikke kunne gjøre krav på det. Dette førte til en åtte år (1996-2002) 

lang kamp mellom partene. Antropologer vant til slutt fram gjennom rettssaker på grunnlag av 

påstand om ikke-tilhørighet til urfolk, samt at det ikke kunne påvises direkte slektskap til 

Kennewick-mannen. Trolig levde ikke krevergruppene i dette området da Kennewick-mannen 

befant seg her (Burke et al. 2008:26-37, Thomas 2008:10, Watkins 2000:135-146). 
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5 Globalt: økt oppmerksomhet rundt behandling 

av urfolk og deres levninger  

 

Som et av de første landene fikk USA lover og retningslinjer rettet mot urfolk og behandlingen 

av deres menneskelige levninger (Fforde 2004:92, Hubert og Fforde 2004:1). Diskusjonen om 

gravrøveri på urfolksgravplasser i USA, ble bragt på banen av Vine Deloria Jr.`s publikasjon 

Custer Died for Your Sins i 1969. Forskere begynte å se behovet for samarbeid mellom 

arkeologer, antropologer og amerikanske urfolk. Men selv om enkelte arkeologer som Elden 

Johnson og Roderick Sprague var positive og oppfordret til samarbeid med amerikanske 

urfolksgrupper, distanserte arkeologien seg fortsatt fra dem som de studerte forfedrene til 

(Watkins 2000:xi).  

1970-tallet begynte urfolk å få en økt bevissthet omkring behandling og forskning på 

menneskelige levninger. I 1974 krevde en urfolksgruppe i USA sine rettigheter gjennom 

American Indians against Desecration (AIAD). Dette førte til at også andre urfolk begynte å 

kreve tilbakeføring av sine levninger (Ekern 2009:17, Fine-Dare 2002:75-79). En stor andel av 

sakene hvor menneskelevninger er tema, omhandler amerikanske urfolksgruppers krav om 

gjenbegraving av sine. Den første World Archaeological Congress (WAC) i Southampton, UK 

i 1986 brakte debatten om gjenbegravelse ut i et internasjonalt omfang. Og det har siden da 

vært et mye diskutert tema innenfor arkeologien, men også andre vitenskapelige disipliner. Et 

spørsmål som blir mye diskutert er hvordan forskere på en etisk riktig måte kan forske på og 

oppbevare menneskelige levninger med respekt for den folkegruppen som levningene har 

tilhørighet til (Hubert og Fforde 2004:1, 6). WAC i 1986 gjorde arkeologene i USA også mer 

oppmerksomme på hvordan amerikanske urfolk så på disiplinen deres. National Museum of the 

American Indian Act (NMAIA) (1989), og Native American Graves Protection and Repatriation 

Act (NAGPRA)(1990) ble iverksatt i 1980 og 1990. Disse lovene førte til at amerikanske 

urfolksgrupper fikk tilbake levninger fra museer, institusjoner og samlinger som oppbevarte 

skjeletter. NAGPRA ble i 1990 vedtatt som en føderal lov. NAGPRA påbyr tilbakelevering av 

alle amerikanske urfolks, alaska-inuittiske og hawaiiske skjeletter og gravmateriale fra museer 

som mottar føderal støtte, hvis det blir gjort krav på det (Ekern 2009:17, Fforde 2004:92-94). 

Lovverk påvirket ikke bare arkeologiens forhold til urfolk, men det førte også til at konflikten 

ble tatt ut av det akademiske og inn i det offentlige rettssystemet (Hubert og Fforde 2004:6, 

Thomas 2008:10-11). Lovene har hatt suksess for amerikanske urfolksgrupper fordi de har fått 
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tilbake det som er bevist urfolkslevninger, slik som loven tilsier (Olsen 1997:259). En av de 

første etiske retningslinjene som eksplisitt omtaler urfolk er The Vermillion Accord on Human 

Remains som ble godkjent på WAC i South-Dakota, USA, i 1989. Denne består av 6 prinsipper 

om respekt for de dødes, deres etterkommere og forskeres ønsker. De første internasjonale 

etiske retningslinjene First Codes of Ethics ble akseptert på WAC II i Baraquistimo i Venezuela 

i 1990. First Codes of Ethics består av 8 prinsipper som beskriver hvilke etiske forpliktelser 

arkeologer har overfor urbefolkning, og 7 regler for WACs medlemmer (Colwell-

Chanthaphonh og Ferguson 2006:117, Ekern 2009:17, Fforde 2004:91-92, Watkins 2000:30-

31, Watkins 2003:131). 

Krav om gjenbegraving har gitt temaet internasjonal oppmerksomhet. Dette har videre gitt 

mulighet for utvikling og forbedring i forholdet mellom arkeologer (og andre forskere) og 

urfolk. Norge har ratifisert og valgt å følge flere av de internasjonale retningslinjene og 

konvensjonene som har blitt utarbeidet etter WAC i 1986. 

 

5.1 Politiske reaksjoner på krav om gjenbegraving av 

levninger fra samer i Norge 

I over 200 år har menneskelige levninger vært en primærkilde til studie av grunnleggende 

spørsmål om hvem vi er som mennesker og vår opprinnelse. Verdien som legges i menneskelige 

levninger er en grunn til at flere institusjoner hevder at de har rettighet til tilgang og føler et 

eierskap til levningene i sine samlinger. Den vitenskapelige verdien hos menneskelige 

levninger førte til oppgraving av døde mennesker. I dag blir ikke oppgravingene i 

forskningsøyemed sett på som etisk riktig praksis, men det skal ikke tviles på at forskere i 

tidligere tider handlet ut ifra det de så som etisk riktig (Fforde 2004:153-155, Sayer 2013:232). 

Som reaksjoner på kravene om tilbakeføring har det i Norge blitt utarbeidet flere etiske 

retningslinjer for forskning og behandling av menneskelige levninger, i tillegg til lovverket. 

Somby og Hætta-saken satte i gang en prosess og diskusjon om behandling og forskning på 

menneskelige levninger i Norge (Schanche 2004:60). Neidensaken er behandlet etter de 

politiske og administrative endringene som ble innført etter denne gjenbegravingen. På 

tidspunktet for oppgravingen i Neiden eksisterte det ikke noen lover i Norge som forbød 

oppgraving og forskning på menneskelige levninger. Av de lover som gjaldt ved begynnelsen 
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av 1900-tallet, og som omtalte menneskelige levninger, var Lov indeholdende visse 

Bestemmelser om Behandlingen af Lig fra 1898 som sa at mennesker som døde i fengsel eller 

begikk selvmord tilhørte staten, derav tilgjengelig for forskning. Ved oppgravingen i 1915 

handlet Brun etter datidens lover. Han hadde tillatelse fra Universitetet i Oslo og den norske 

stat til å gjennomføre denne medisinske oppgravingen (Svestad 2013:205-210, Innstilling fra 

arbeidsgruppe: vedlegg 1). 

Etter at debatten om gjenbegraving og urfolks rettigheter fikk internasjonal oppmerksomhet, 

har det blitt iverksatt ulike etiske retningslinjer. Norge har ratifisert eller valgt å forholde seg til 

flere av de internasjonale etiske retningslinjene. Blant retningslinjer som omhandler 

menneskelige levninger og urfolk har Norge ratifisert Konvensjon Nr. 169 om urbefolkninger 

og stammefolk i selvstendige stater (ratifisert 1990), Rammekonvensjon for beskyttelse av 

nasjonale minoriteter (ratifisert 1999) og Malta-/ Vallettakonvensjonen (ratifisert 1995). I 

tillegg har Norge valgt å følge WACs First Codes of Ethics og The Vermillion Accord 

(Sellevold 2009b:13-20). 

Norge har nasjonale lover og retningslinjer som omfatter behandling av menneskelige levninger 

ved forskning. Grunnloven av 1814 §110a sier at den norske stat skal tilrettelegge for den 

samiske befolkningen slik at de kan «…udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv» . Lov 

om kulturminner (kulturminneloven) av 1978 §4 sier at samiske kulturminner, der iblant graver, 

som er eldre enn 100 år er automatisk fredet. Samiske kulturminner som er yngre enn 100 år 

kan etter §15 og §20 fredes ved særskilt enkeltvedtak eller som en del av et større kulturmiljø. 

Graver er også vernet etter §8 i Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

av 1996 og med forskrifter om endring av loven fra 2002, hvor en grav er vernet i 20 år etter 

nedleggelse. Ved avslutning av en hel gravplass, er gravene vernet i 40 år etter siste nedleggelse. 

Problem med lovverk for menneskelige levninger i dag er at etterreformatoriske skjeletter som 

er eldre enn 40 år, ikke er beskyttet. For levninger med samisk tilhørighet gjelder dette for 

skjeletter som er mellom 40 og 100 år gamle, da samiske kulturminner er automatisk fredet 

etter kulturminneloven (Sellevold 2006:3). «Kirker og religiøse forsamlingshus utenfor Den 

norske kirke er ikke underlagt den offentlige kirkeforvaltning. Det betyr at f eks katolske kirker 

bare omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser, hvis ikke en kirke er fredet etter 

kulturminneloven» (Gaukstad og Holme 2005:158). Dette er også gjeldene for det russisk-

ortodokse kapellet i Neiden.  
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Noen av retningslinjene som omtaler menneskelige levninger, og som arkeologifaget må følge, 

er De nasjonale forskningsetiske komiteers Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (som ble revidert i 2005, og iverksatt i 2006), 

Midlertidige retningslinjer for bruk og forvaltning av skjelettmaterialet ved Universitetet i 

Oslo, Instituttgruppe for medisinske basalfag (De Schreinerske Samlinger) fram til samlingen 

er revidert som ble fastsatt i 1999 og Skjelettutvalgets Etiske retningslinjer for forskning på 

menneskelige levninger som kom i 2013. 

Selv om arkeologer har utformet retningslinjer for menneskelige levninger innenfor sitt felt, 

forskes det også på menneskelige levninger innenfor andre vitenskapelige disipliner, deriblant 

medisin som har sine egne retningslinjer for forskning på menneskelige levninger. Disse kan 

virke overlappende for retningslinjer innenfor andre vitenskapelige disipliner. Selv om 

arkeologi ikke har retningslinjer direkte knyttet til menneskeverd, kan andre disipliners 

retningslinjer inkludere dette (Tarlow 2006:204-205, Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2011:7). I de siste tjue år har arbeidspresset økt 

innenfor det medisinske feltet, og i 2007 ble det opprettet ytterligere to nye regionale 

forskningsetiske komiteer (REK) underlagt Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin 

og helsefag. Forskningsetiske komiteer er viktige for å ivareta de etiske diskusjonene. 

Komitesystemet ble i 2007 lovhjemlet gjennom Lov om behandling av etikk og redelighet i 

forskning (Forskningsetikkloven) av 2006. Både etikken og jussen sees på som viktig for god 

forskning. Loven sier noe om det rettslige, men ikke noe om skjønn. Dette er hovedområdet til 

komiteene (Hubert og Fforde 2004:6). De forskningsetiske retningslinjer er et hjelpemiddel for 

forskere, og har ikke samme funksjon som lover. Bestemmelser er nedfelt i eksisterende lovverk 

som gravferdsloven og kulturminneloven, samt konvensjoner som Norge har ratifisert 

(Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2011:7).  

Neidensaken ble behandlet etter retningslinjer som ble utarbeidet på bakgrunn av Somby og 

Hætta-saken, samt internasjonale konvensjoner som er ratifisert av Norge. Før Somby og 

Hætta-saken eksisterte det ingen lovverk eller retningslinjer som omtalte behandling av krav 

om gjenbegraving av samiske levninger. Somby og Hætta-saken førte til oppnevningen av 

Lønningsutvalget, som videre anbefalte en vurdering (revidering) av forskningspotensialet til 

levningene i De Schreinerske Samlinger. Neidensaken er behandlet etter de politiske og 

administrative endringene som ble innført etter denne gjenbegravingen.  
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5.1.1 Lønningskomiteen 

Striden som oppstod rundt tilbakeleveringen av hodeskallene til Somby og Hætta som ble 

halshugget etter Kautokeino-opprøret i 1852, førte til oppnevning av Lønningsutvalget. 

Lønningskomiteen ble satt ned i samråd med Kollegiets vedtak fra februar 1996, om å gi de to 

samiske hodeskallene av Somby og Hætta tilbake til etterkommerne. Lønningsutvalget fikk i 

oppgave å utarbeide retningslinjer for bruk og forvaltning av det samiske skjelettmaterialet. 

Arbeidet resulterte i Midlertidige retningslinjer for bruk og forvaltning av skjelettmaterialet 

ved Universitetet i Oslo, Instituttgruppe for medisinske basalfag (De Schreinerske Samlinger) 

i 1999 (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 2). Disse retningslinjene skulle først og 

fremst gjelde fram til samlingen ble revidert (Toft 1998). 

Teologiprofessor Inge Lønning, leder av Lønningskomiteen, foreslo den samiske delen av De 

Schreinerske Samlinger avsluttet. I §6 står det også at «Samisk skjelettmateriale skal i den grad 

det er mulig, være utskilt fra øvrig materiale i Samlingen. Slikt materiale skal så langt mulig 

holdes avlåst og skal heller ikke gjøres synlig for besøkende» (Innstilling fra arbeidsgruppe 

2008: vedlegg 2). Det er vanskelig å forstå hensikten med at det samiske skjelettmaterialet 

skulle skilles ut fra resten av samlingen. Hvorfor blir det foreslått at de samiske levningene skal 

holdes avlåst og ikke synlig for besøkende? Hvorfor skal samiske skjeletter få en slik 

særbehandling, gjelder ikke den samme respekten for alle menneskelige levninger? Det er 

mulig at Universitetet i Oslo med denne utskillingen ønsket å skape økt tillit fra samisk side. 

I de Midlertidige retningslinjenes §6 står det også at «Det er Sametinget eller det organ det 

måtte utpeke som må godkjenne at samisk skjelettmateriale anvendes i forskningsøyemed. 

Likeledes må Sametinget eller det organ det måtte utpeke, gi tillatelse til utlån av samisk 

materiale» (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 2). Det vil si at Sametinget har 

kontrollerende makt på hva som kan forskes på av samiske levninger i Norge.  

Svært lite skjelettmateriale kan personidentifiseres (Schreiner2000-database). §8 i de 

midlertidige retningslinjene sier at hvor skjelettmateriale kan «…identifiseres til en navngitt 

person, kan avdødes etterkommere i rett linje kreve skjelettmaterialet utlevert for 

gravleggelse/gjenbegravelse…» (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 2)  uavhengig om 

det er samisk eller ikke. I Neiden skal det ha bodd en person som ble kalt Stuorrâ-Gandâ (store 

gutt), og ble trolig gravd opp i 1915. Skal han kunne kategoriseres som identifiserbar eller ikke? 

Skal det være bokstavelig tolkning av §8 i de midlertidige retningslinjene, eller skal det her 

være åpent for skjønn? Det eneste som er kjent er en historie om en person identifisert med 
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kallenavn, og hvor han skal ha vært gravlagt. Det burde klargjøres bedre for hva som 

kategoriseres som identifiserbar (Svestad 2013:205) 

§9 i retningslinjene sier at «Sametinget har rett til å få utlevert alt eller deler av samiske 

skjelettmaterialet for annen oppbevaring/plassering en ved Universitetet i Oslo» (Innstilling fra 

arbeidsgruppe 2008: vedlegg 2). Ledelsen ved Anatomisk institutt og Det odontologiske 

institutt var sammen med Tromsø Museum (som også var en av høringsinstansene) uenige i §9, 

da det også i fremtiden er svært sannsynlig at det blir gravd ut flere samiske skjeletter som 

trenger oppbevaring. Museet gikk også imot at Sametinget skulle få rett til å kreve samiske 

skjeletter utlevert (Toft 1998). Sametinget tolker gjenbegravelse som annen 

oppbevaring/plassering (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 8). Ved utlevering av 

samisk skjelettmateriale står det i retningslinjene §9 at styret i Det medisinske fakultet må fatte 

et formelt vedtak. Dette kan ikke forståes på noen annen måte enn en formalitet og bestemmelse 

av fremgangsmåte. Sametinget har full råderett over det samiske skjelettmaterialet i De 

Schreinerske Samlinger (Toft 1998). §4, §6, §8 og §9 i retningslinjene gir Sametinget det 

avgjørende ordet om det skal tillates forskning på samiske levninger, og hvis Sametinget ønsker 

utlevering av skjeletter kan de få det utlevert uten spørsmål, og det på Universitetet i Oslos 

regning. I ytterste konsekvens vil Sametinget kunne kreve alle de samiske levningene 

gjenbegravd.  

I de midlertidige retningslinjene kan utskillelse tolkes på to forskjellige måter, og kan forståes 

som lite presist. De midlertidige retningslinjene sier heller ingenting om at Anatomisk institutt 

har rett til å sikre seg benvevsprøver før utlevering (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 

3 s. 64). Det ble av Lønningsutvalget poengtert at det var ønskelig med egne retningslinjer for 

tilbakeføring av menneskelige levninger, og at problematikken rundt «…tilbakeføring av 

deponert museumsmateriale ved norske museer og institusjoner blir avklart før utvalget ved 

Anatomisk institutt starter tilbakeføring» (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 49)   

av levninger til urfolk.  

Lønningsutvalgets forslag til midlertidige retningslinjer har fått mye kritikk. Til tross for mye 

negativ omtale har det satt i gang en diskusjon om behandling og tilbakeføring av menneskelige 

levninger. Dette må sees som et steg i riktig retning mot et symbiotisk forhold mellom 

arkeologer, andre vitenskapelige forskere og urfolk. 
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5.1.2 Vurdering av De Schreinerske Samlinger 

Etter anbefaling fra Lønningsutvalget utnevnte Universitetet i Oslo en internasjonal 

vitenskapskomité for å vurdere den vitenskapelige verdien av materialet ved De Schreinerske 

Samlinger (Ekern 2009:19), og la fram i 2000 Vurdering av den vitenskapelige verdi av De 

Schreinerske Samlinger ved Instituttgruppe for medisinske basalfag. Det medisinske fakultet, 

Universitetet i Oslo. Innstilling fra en internasjonal vitenskapelig komité nedsatt av Det 

akademiske kollegium 7. sep. 1999. Sammenfattende uttalte komiteen om den vitenskapelige 

verdien av De Schreinerske Samlinger at:  

 «DSS har en vesentlig vitenskapelig verdi, både for kulturhistoriske/arkeologiske 

vitenskaper, de medisinske/ biologiske vitenskaper, og for vitenskapsteori og – historie.  

 Denne vitenskapelige verdi er for de førstnevnte vitenskapene ikke realisert fullt ut på 

grunn av manglende dokumentasjon for deler av DSS- materialet, men slik 

dokumentasjon bør til en viss grad kunne innhentes…» (Innstilling fra arbeidsgruppe 

2008: vedlegg 3 s. 33).  

Komiteen (ved UiO) slutter seg til Lønningsutvalgets definisjon av samisk skjelettmateriale 

som «…skjelettdeler som overveiende sannsynlig stammer fra før-kristen samisk gravplass 

eller samisk kirkegård eller annen kristen gravplass, hvor det i hovedsak ble begravet personer 

med samisk avstamning…» (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 61), men de vil 

endre betegnelsen avstamning med tilhørighet fordi det da viser tydeligere til kulturell identitet 

(Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 65). 

Under vurderingen av skjelettsamlingen ved Anatomisk institutt ble det registrert at det finnes 

cirka 1000 samiske individer i De Schreinerske Samlinger. Det er viktig å ha i tankene at 

levninger registrert på 1000 nummer ikke nødvendigvis betyr at det eksisterer 1000 enkelt 

individer, og at ikke alle nødvendigvis er av samiske tilhørighet. I rapporten etter revideringen 

kom det frem at det manglet dokumentasjon på flere registrerte nummer. Skjelettdeler 

tilhørende samme individ kan bli registrert på flere nummer. Dette vil også være med på å gjøre 

det vanskeligere å identifisere enkeltindivider (Schanche 2000:27). Ut ifra 

universitetsdirektørens Notat til Kollegiet av 16.08.1999 er det i alt 1026 numre fra DSS som 

viser funn fra samiske gravplasser (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 65). 

Forskning har som mål å utvide vår kunnskapsbank. «Vi må erkjenne vår avhengighet av det 

tidligere innsamlede materiale både til kvantitative og kvalitative studier i en overskuelig 
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fremtid. Selv den beste materialpublikasjon kan aldri erstatte originalmaterialet» (Martens 

1990:30)    

5.1.3 Skjelettutvalget 

Det er i dag rettet søkelyset på forskningsetiske spørsmål. Et av hensynene som må tas ved 

forskning på mennesker, er å informere de eller den personen/-e det innebærer, og at de deltar 

av egen fri vilje (NOU 2011:22). Men problemet for arkeologer er hva skal gjøres når personen 

ikke lenger lever. Det er verken noe, eller noen som forteller oss om vi kan foreta undersøkelser 

av dem eller ikke. Det er derfor oppnevnt en forskningsetisk komité som skal være veiledende 

i forskning på menneskelige levninger da disse ikke lenger kan gi sitt samtykke.  

Som en direkte følge av den vitenskapelige vurderingen, ble Skjelettutvalget opprettet i 2008. 

Skjelettutvalget er underlagt Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora (NESH). NESH er en av tre komiteer som utgjør De nasjonale forskningsetiske 

komiteer som ble opprettet i 1990 (Ekern 2009:17, 19, Pamflett: Forskningsetiske komiteer 

2010, Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 

2011:4, 7). Skjelettutvalget skal ta stilling til forskning på menneskelige levninger (intakte 

skjeletter, deler av skjeletter og annet menneskelig materiale) som oppbevares ved norske 

museer og samlinger, samt menneskelige levninger som vil avdekkes ved fremtidige 

arkeologiske undersøkelser. Skjelettutvalget arbeider etter alminnelige forskningsetiske 

prinsipper og nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer (Forskningsetiske 

retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 2011:7). Skjelettutvalget 

forsøker i sine diskusjoner å reflektere over at en menneskelig levning har vært en del av noe 

større, som en del av en familie, etnisk gruppe og religion og vise respekt for det individ 

levningen har vært og det den representerer. Forskningsetiske diskusjoner forsøker å vise 

hensyn til slike faktorer og prøver å se hele bildet av en sak (Ekern 2010b:11, Ekern 2011:14). 

Skjelettutvalget har siden oppstart i 2008 «…sett en utvikling både i antall saker som kommer 

til utvalget, og at det blir flere internasjonale saker. – Det betyr at mange norske prosjekt er 

internasjonalt forankret…» (Ekern 2011:14). 

Sametinget avgjør utfallet av søknader som omhandler samiske levninger, men Skjelettutvalget 

gir sin etiske vurdering omkring forskning på menneskelige levninger. Utvalget har ingen 

direkte rolle eller myndighet ved spørsmål tilknyttet tilbakelevering og gjenbegraving, men 

fungerer rådgivende. Sametinget foretar en egen etisk vurdering av forskningssøknader, men 
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ser det som nyttig at søknader først går til Skjelettutvalget for en etisk vurdering som 

Sametinget kan ta med i sin behandling av saken. Sametinget har i perioden 2001-2009 fire 

søknader om bruk av samisk skjelettmateriale til studie av skjeletter fra anatomisk institutt, 

Universitetet i Oslo, deriblant søknaden om 10 C14-prøver av tilfeldig utvalgte levninger for 

aldersbestemmelse (Ekern 2009:17, 19).  

Før et forskningsprosjekt blir igangsatt, må forskere sende sine prosjekt til Skjelettutvalget for 

vurdering. Et stort problem ved dette er at saksbehandlingen tar lang tid. Og ventetiden kan i 

stor grad påvirke prosjektene, da arkeologisk forskningsarbeid ofte er sesongbetont (Ekern 

2011:11-12). At saksbehandlingen tar lang tid ønsker Skjelettutvalget å gjøre noe med, men 

deres arbeid begrenses av økonomi. De har bare fire møter i året, men som en prøveordning har 

de testet ut enklere saksbehandling på e-post. Utvalget ønsker å bidra til en bedre forskning, 

ikke begrense den. Så langt det har vært mulig, har de lagt møtene til tidspunkt som er mer 

tilpasset våren og sommerens feltarbeid (Ekern 2011:14).   

Skjelettutvalgets mandat har også vært å utarbeide egne etiske retningslinjer (Pamflett: 

Forskningsetiske komiteer 2010). I 2013 kom retningslinjene fra Skjelettutvalget, og nøkkelord 

for disse er respekt. Retningslinjene sier mye om hvilke etiske holdninger vi skal vise ved 

behandling av menneskelige levninger, men de sier ingen ting om hva som skal gjøres ved krav 

om gjenbegraving. Dette er symptomatisk for flere av de internasjonale retningslinjene. Til nå 

er det ikke utarbeidet egne retningslinjer for behandling ved krav om gjenbegraving.  

 

5.2 Samarbeid for felles forvaltning 

Det har vært stor endring i holdninger blant arkeologer og antropologer siden utsagnet «the 

dead have no rights» fra Thomas Jefferson i 1816 (Thomas 2008:16), til dagens holdning hvor 

det har blitt opprettet retningslinjer og lovverk som oppfordrer til samarbeid og forståelse for 

andres ønsker (Thomas 2008:16). Implisitt i mye av arkeologisk lovgivning og retningslinjer 

ligger det ansvar for fremtidige generasjoner, i form av bevaring, konservering og 

dokumentasjon. Arkeologer og andre forskere har ansvar for hvordan forhistorie og tidligere 

mennesker blir presentert (Tarlow 2006:199). Problemer ved bruk av retningslinjene er at de er 

vage i sine definisjoner. Forskere og urfolk har ulike oppfatninger av hva det vi si å vise respekt. 

Forskere ser det som riktig å foreta forskning og bevare levninger for fremtidig studie, samtidig 
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som urfolk ser det som mer respektfullt å la levningene hvile i gravene sine. Ulike interesser 

skaper ofte gnisninger i diskusjonen om etisk praksis (Tarlow 2001:60, Watkins 2003:130, 

137). Et av elementene for å oppnå godt samarbeid mellom forskere og urfolk er å vise villighet 

til å komme til enighet (Zimmerman 2000:296, Zimmerman 1997:47). Avstanden mellom 

arkeologer og urbefolkning har også sitt utspring i ulik oppfattelse av fortiden (Zimmerman 

2006:170). Derfor trengs det politiske systemer, som etiske retningslinjer og lovverk, som skal 

hjelpe til å håndtere og veilede ved konflikter (Goldstein og Kintigh 2000:182). Størst enighet 

oppnås best gjennom (politisk) kompromiss og gjensidig respekt mellom de ulike partene i en 

sak. Partene må kunne vise forståelse for hverandres syn, og akseptere at andres syn ikke 

samsvarer med deres eget. Forståelsen av å se at menneskelige levninger kan være like viktige 

for andre, men på ulikt grunnlag, skaper diskusjoner. Det vil være utfordrende å kunne komme 

til en form for enighet om hvordan menneskelige levninger skal behandles, men utfallet av 

diskusjonene vil gagne alle parter i fremtiden (Goldstein og Kintigh 2000:184, 187). Ved WAC 

II i Venezuela i 1990 ble en gruppe urfolk invitert, og disse hadde skissert et sett med etiske 

retningslinjer ut ifra sitt ønske om hvordan arkeologer skal forholde seg til urfolk. D etiske 

retningslinjene som ble foreslått og utarbeidet i WAC`s møte i Venezuela viser et skifte av 

forvaltningsmakt over urfolk. Urfolk har fått mer kontroll til å forvalte sin egen kulturarv 

(Watkins 2000:31, Zimmerman 1997:52). 

Forholdet mellom arkeologer og urfolk må være «symbiotisk, istedenfor parasittisk»  (Watkins 

2000:168). Forholdet må baseres på ønsker til både urfolk og arkeologer (Mcintosh et al. 

2006:126, Watkins 2000:168). I USA ønsker ikke urfolk forskning på sine levninger, da de ikke 

tror på vitenskapelig forskning, men i Neidensaken er det flere skoltesamer utenfor St. Georgs 

menighet tror at vitenskapelig forskning på levningene har stor verdi. Denne muligheten til 

forskning på levningene burde ha blitt benyttet (Norendal 2008:14-16). 

The Vermillion Accord har respekt som nøkkelord, og First Code of Ethics har annerkjennelse 

for urfolk og deres rettigheter og eksistens som gjennomgående i sine retningslinjer. Men disse 

viser hovedsakelig en enveiskommunikasjon, hvor arkeologer skal vise respekt og hensyn til 

urfolk. First Codes of Ethics sier ingenting om hva som forventes av urfolk, og The Vermillion 

Accord sier lite om forventninger til urfolk og hvilke hensyn som skal vises til arkeologer og 

forskervitenskapen (Karlsson 2004:78). «Fremtiden ligger i forhandlinger, kompromiss og 

involvering av urfolk i arkeologisk arbeid» (Renfrew og Bahn 2004:554). Det må være en 
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toveiskommunikasjon i retningslinjene, og de må ikke bare være rettet mot arkeologer 

(Broadbent 2004:96-98, Karlsson 2004:78). 

Arkeologen Sarah Tarlow er en av dem som har stilt spørsmål til etiske retningslinjer i 

arkeologien. Etiske retningslinjer har fått kritikk på grunn av at de ikke sier noen om hvordan 

konflikter skal løses, og hvilke tiltak som skal iverksettes før og under en sak om tilbakeføring 

(Meskell og Pels 2005, Scarre 2006:10, Tarlow 2001:59). De viser til et sett med holdninger og 

etiske verdier. Som arkeolog kan de være vanskelige å forholde seg til da, det er de konkrete 

tiltakene som etterlyses i de etiske retningslinjene (Ekern 2012:14). Det er vanskelig å ta i bruk 

etiske retningslinjer på tvers av kontinenter da nasjoner og deres urfolk har forskjellige behov 

og ønsker (Tarlow 2001:59). Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken. Utforming av 

retningslinjer som er gjort kan vise til en fremtid med mer samarbeid mellom arkeologer, 

forskere og urfolk. Internasjonale retningslinjer skal dekke et stort spekter, og kan ofte bli for 

generelle, og virke vage (Jakobsen 2014:7). Det vil derfor kunne sees som nødvendig å ha egne 

nasjonale etiske retningslinjer for arkeologer, forskere og urfolk for å dekke deres, i mange 

tilfeller, unike behov. Skjelettutvalgets etiske retningslinjer er utbeidet etter behovet i Norge og 

den samiske befolkningen. Men retninglinjene møter samme type utfordringer som andre etiske 

retningslinjer. Med utarbeidelse av retningslinjer kan fremtidige krav muligens være lettere å 

løse. «Prinsipper og etiske retningslinjer i arkeologi er viktige da de hele tiden former og 

utvikler disiplinens verdier og idealer» (Colwell-Chanthaphonh og Ferguson 2006:117). 

Menneskelige levninger som oppbevares i samlinger, museer og institusjoner, blir behandlet 

med respekt og ydmykhet. Men problemet ved mange samlinger, og ofte store samlinger, er på 

hvilken måte deler av samlingene ble innhentet. Mange av levningene kom fram ved 

oppgraving av graver (Copes 2008:173, Hole 2007:10-11, 13). Urfolk ser ofte på arkeologer 

som lite respektfulle overfor deres levninger fordi de ønsker å bevare levninger for fremtiden. 

Arkeologer blir sett på som å være i en relativt større maktposisjon sammenlignet med urfolk, 

da de allerede er i besittelse av det som blir søkt tilbakelevert (Pluciennik 2001:4). Det er lettere 

å forsvare forskning på skjeletter som har kommet fram ved redningsutgravinger enn ved andre 

utgravinger (Sellevold 2009a).  

I media får ofte funn av levninger under arkeologiske utgravinger mer oppmerksomhet enn funn 

av graver fra moderne tid. Flere av de levninger som blir funnet under utgraving er ikke 

forventet å finne. Men likevel faller de under strengere regler enn ved funn av levninger i graver 

for ny gravleggelse. Gravferdsloven §8 sier at en grav som er eldre enn 20 år kan graves opp 
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og klargjøres til ny gravlegging. Dersom det blir funnet beinrester i graven kan de samles 

sammen og legges i bunnen før ny grav legges over (Ekern 2011:12). Er det etisk riktig å 

praktisere en slik forskjellsbehandling? Arkeologen Sæbjørg Walaker Noreide forteller til 

magasinet Forskningsetikk at England har et lovverk som viser en større avstand mellom 

levninger funnet under arkeologiske utgravinger og moderne gravlegging. «Der skal alt 

arkeologisk materiale tilbake i jorden etter 2 år» (Ekern 2011:12).  

Arkeologisk materiale innebærer ikke kun menneskelige levninger og artefakter, men også 

ikke-kulturelle materialer som pollen- og jordprøver, fotografier og feltdokumentasjon m.m. I 

ekstreme tilfeller kan urfolk få all denne form for dokumentasjon fra utgravinger gjenbegravd 

(Sayer 2010:72). For å belyse et ekstremt ytterpunkt kan det vises til en redningsutgraving i 

West Virginia (USA) i 1991. Her ble det skrevet en avtale mellom utbygger og lokale 

urfolksgrupper og deres støttespillere at all form for materiale skulle gjenbegraves innen ett år. 

Kontrakten innebar alle funn ved utgravingen som levninger og gjenstander, men også alt av 

avslagsavfall, spor av matavfall og jord- og pollenprøver. Dokumentasjon og fotografier ble 

nøye overvåket. Det ble også insistert på at de menneskelige levningen som ble funnet skulle 

dekkes med rød flanell inntil gjenbegravelse fant sted, og at ingenting av det oppgravde 

materiale skulle røres av menstruerende kvinner. Det kan virke som at urfolk tilfredsstilles ved 

å gjøre forskere utilfreds (Meighan 2006:167-168). Hvor lenge skal arkeologer unnskylde seg 

for den urett mange urfolk føler i dag?  

I Neidensaken ble levningene tatt opp i en tid hvor innsamling at forskningsmateriale var 

akseptert, og ble ikke sett på som ulovlig (Svestad 2013:203-204, Innstilling fra arbeidsgruppe 

2008: vedlegg 1). I Bruns brev til Schreiner i 1915 skriver han «Hilsen fra samtlige 3 "folk" 

som gjør sin pligt» (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1), som viser til at Brun kun 

gjorde sin jobb. Brun blir av flere skoltesamer sett på som gravrøver, men han var ikke alene 

om å få tilgang til så mange skjeletter. Brun gravde på Jacobowitz sin tomt med tillatelse fra 

Den norske regjering og Jacobowitz selv. Og selv om vi i dag ser på denne handlingen som 

uetisk, bør ikke dagens forskere sanksjoneres for utgravinger som blir gjort i dag på grunn av 

misnøye til tidligere forskningsarbeid (Sellevold 2009a, Svestad 2013:202-205). For å minske 

misnøyen hos urfolk vil det å levere menneskelige levninger tilbake være en enkel og rask 

løsning, men ikke nødvendigvis det riktige eller etisk forsvarlig (Goldstein og Kintigh 

2000:188-189). 
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6 Skoltesamiske levninger – unikt 

forskningsmateriale  

Tradisjonelt sett har skjeletter vært brukt som kildemateriale primært innenfor antropologisk 

og biologisk forskning. Skjeletter har ikke bare en medisinsk verdi, men også en kulturhistorisk 

verdi. Interessen for skjelettmateriale har i de senere tiår vokst innenfor fagfelt som arkeologi 

og historie. Menneskelige levninger er det nærmeste vi kommer det fysiske fortidsmennesket. 

Av den grunn kan og bør skjelettfunn være viktige historiske kilder. Spesielt i arkeologisk og 

historisk forskning er skjelettets funnkontekst like viktig som skjelettet i seg selv. For å forstå 

skjelettmateriale og den sosiale og politiske konteksten levningen en gang var en del av, ligger 

mye informasjon i plassering av grav, skjelettets stilling og gjenstandsfunn. Skjelettet vil ikke 

alene kunne fortelle om sin kulturelle tilhørighet, og må sees på som et potensielt rikt 

kildemateriale. Med lite eller ingen dokumentasjon om gravkontekst vil skjeletter automatisk 

miste deler av sin kildeverdi (Sellevold 2000:23-24, Solberg 2003:30-31, Pamflett: 

Forskningsetiske komiteeer 2010). Faktorer som kildematerialets opprinnelse, beskaffenhet og 

dokumentasjon påvirker informasjonsverdien som kan tolkes ut av skjelettmateriale.  

Noen av levningene Neiden har C14-datering til sen middelalder/tidlig nyere tid. 

Informasjonspotensialet for skjelettfunn (uten gravinventar) fra middelalder og nyere tid skiller 

seg fra potensialet hos forhistoriske graver ved at de kan vise til et større bilde av alle 

grupperinger i samfunnet. Med kristendommen kan man si at levningenes 

informasjonspotensialet økte med tanke på sosial organisering i samfunnet. I følge kristen tro 

skal alle kristne (med noen få unntak) gravlegges i vigslet jord, som vil si på kirkegården 

(Possnert og Söderman 2009, Sellevold 2000:24, 26-27). Den arkeologiske konteksten og 

informasjon fra skjelettene «…kan brukes til å etterprøve informasjon fra andre kilder, for 

eksempel skriftlige kilder, og vice versa» (Sellevold 2000:25). Funn av menneskelige levninger 

forekommer ikke så ofte, og de kan være av stor forskningsmessig betydning til tross for at de 

kan ha en ubehagelig fortid (Personlig kommentar Per Persson 09.02.2011).  

 

6.1 Tverrfaglig samarbeid 

Bare de siste par tiårene har det vært stor utvikling av metoder og former for analyse innenfor 

samfunnsvitenskapene som kan gi informasjon av stor betydning for arkeologifaget (Roberts 
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og Manchester 2005:10). Informasjonspotensialet som ligger i menneskelige levninger kommer 

fram gjennom ulike former for studie og analyse. Arkeologiske studier gir indikasjoner på 

bostruktur, økonomiske forhold og samfunnsorientering gjennom fysiske materielle spor som 

blir etterlat av fortidsmennesker. Tverrfaglige analyser vil bidra til økt kunnskap om hvordan 

tidligere mennesker levde sine liv, helt ned på individnivå. Metoder og analyser som 

røntgenundersøkelser, DNA-analyser, biomolekylære undersøkelser, analyse av de radioaktive 

isotopene C13 og C14 og flere andre kjemiske analyser (av sporstoffer, sporelementer og 

isotoper), er eksempler på noen av undersøkelsene som arkeologer kan dra nytte av i sine 

studier. Summen av disse analysene vil gi mer informasjon til det arkeologiske felt og 

funnkontekst. I flere av forskningsmetodene som arkeologer benytter seg av, ligger ekspertisen 

innenfor andre vitenskapelige disipliner. Derfor er et tverrfaglig samarbeid viktig for en større 

forståelse av levningenes liv og samfunnet de var en del av. Flere av metodene som er 

tilgjengelig krever at prøvematerialet destrueres, samt at analysene krever spesialkompetanse. 

Det finnes ikke mange steder som innehar den nødvendige kompetanse og utstyr for å 

gjennomføre de ulike analysene (Landau og Gentry Steele 2000:81-82, Sellevold 2000:22-26). 

For best å kunne dra nytte av tverrfaglig samarbeid, må det tillæres en viss forståelse for andre 

disipliner (Prescott 2012:9). 

 

6.2 Hva vil tverrfaglige analyser og metoder kunne fortelle 

om skoltesamisk historie? 

Menneskelige levninger omfatter ulike variasjoner av tilstand og form. Med form menes 

mumifisert med forekomst av bløtvev, brente og ubrente levninger. Siden mye av menneskets 

karakter ligger i bløtvevet, forteller mumifiserte levninger mer enn andre levninger. Slike 

levninger vil kunne fortelle om hårfrisyre og hud- og hårfarge, men også om merker på huden 

som arr, rynker og tatoveringer. Selv små mengder skjelettmateriale kan inneha diagnostiske 

elementer som kan identifiseres som menneske. Til tross for at det finnes variasjoner av 

menneskelige levninger, består den største mengden levninger av skjeletter og beinfragmenter. 

Tilstanden på levningene varier også fra porøse enkle knokler til komplette skjeletter med solid 

substans (Renfrew og Bahn 2004:429-430). 

Totalt i Norge er det regnet til å være et sted mellom 12-15 000 individer fra jordfeste- og 

kremasjonsgraver som blir oppbevart på magasinene til de arkeologiske forvaltningsmuseene 
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og De Schreinerske Samlinger. I en internasjonal sammenheng blir dette sett på som få antall 

funn. Av cirka 7000 ubrente levninger hvor hovedvekten av levningene stammer fra 

middelalder, oppbevares cirka 4300 av dem i De Schreinerske Samlinger, hvorav cirka 1000 

(inkludert Neidenlevningene) er fra samiske gravplasser (Sellevold 2000:23, Sellevold 2009a, 

Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 65). Størsteparten av de menneskelige 

levningen i De Schreinerske Samlinger har kommet frem ved arkeologiske utgravninger, men 

en betydelig del av de ubrente levningene, deriblant de skoltesamiske levningene fra Neiden, 

stammer fra medisinske utgravninger. Disse levningene ble samlet inn med tanke på spesifikk 

medisinsk forskning (Holck og Brødholt 2009:3, Sellevold 2009a). Nesten alle samiske 

skjeletter i De Schreinerske Samlinger er ubrente, noen til og med med negler og hår (Schanche 

2004:61) 

Selv om analyser av små prøvemengder kan gi oss viktig informasjon om en levning, er det 

visse ting som bare detaljert analyse av skjelett kan belyse. Ved et godt bevart skjelett kan ulike 

kroppsposisjoner kunne gi spor etter benstillingsslitasje (Ahlström 2000:81, Renfrew og Bahn 

2004:445-446). «F. eks. om vedkommende har sittet mye på knær, har drevet med 

tinntrådarbeid, røykt pipe, blitt begravet i klær eller fått med seg smykker» (Norendal 2008:17). 

Grønn avfarging på skjeletter kan indikere at levningen har hatt kobberholdige smykker eller 

gjenstander med seg i graven (Møtereferat 02.12.2007).  

Osteologiske undersøkelser av menneskelige levninger kan gi informasjon om levningens 

kjønn, alder ved død, «…fysiske fremtoning, arvelige trekk, sykelige tilstander og fysiske 

belastninger som har vært langvarige og kraftige nok til å sette spor i skjelettet» (Sellevold 

2000:24). Skjelettets bevaringstilstand er avhengig av miljø (temperatur, jordsmonn, tilgang på 

oksygen), behandling av den døde (ved begravelse) og senere forstyrrelse (Roberts og 

Manchester 2005:6, Sellevold 2000:31). Et skjelett som er i dårlig forfatning på grunn av at det 

er fragmentert eller dårlig bevart, vil kunne være bærer av informasjon, men på langt nær så 

mye som et velbevart og intakt skjelett. I motsetning til Sør-Norge, er bevaringsforholdene med 

den kalkrike skjellsanden i Nord-Norge langt bedre (Sellevold 2000:34). Skoltebyen i Neiden 

ligger lavt i terrenget med lav vegetasjon og grenser til Neidenelva i øst. Elvebredden består 

dels av høye sand- og leirbanker, og dette har gitt gode bevaringsforhold for levningene (Wikan 

1995:130-131, Personlig observasjon 15.12.2010). 

Paleopatologi er «Studiet av sykdommer og epidemier i fortiden…» (Sellevold 2000:26), og 

kan gi informasjon om skjeletters helse- og sykdomshistorie. Det er tilstanden til et individ ved 
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dødstidspunkt som studeres; hvilke sykdommer, skader, alder (Roberts og Manchester 2005:5-

7, 12-16). Skader som er påført skjelettet og som har helet, vil også kunne vises ved skjelletal 

undersøkelse. Funn av dette helbredende vevet som får en skade til å heles, viser at levningen 

overlevde denne skaden. Skade forårsaket av bakteriesykdommer som tuberkulose og lepra, 

kan etterlate seg spor i skjelettet. Det finnes begrensninger også ved paleopatologiske analyser, 

da det kun er forekomsten av eventuelle bakterielle sykdommer som setter seg i benvevet som 

kan studeres. Likevel er informasjonsgevinsten ved forskning på menneskelige levninger stor 

(Renfrew og Bahn 2004:450-451, Roberts og Manchester 2005:5-7, 10, 12-16, 93).  

Studie av barneskjeletter kan være vanskelig fordi de kjønnsmessige særtrekkene ofte 

overlapper hverandre. Hos barn kan man ikke kjønnsbestemme individet, og ved et ungt 

menneske er det også vanskelig. Kun vokse individer kan man med stor sikkerhet 

kjønnsbestemmes ut i fra skjelettet alene. Men barn og unge kan bestemmes ved analyse av 

DNA (Holck og Brødholt 2009:5, Renfrew og Bahn 2004:432). På 1980-tallet revolusjonerte 

DNA-analyser forskningen.  Med utviklingen av teknikker som kan trekke ut DNA fra bein og 

skjeletter, kan forskere få ut informasjon til og med ut av eldre skjeletter. Dette gir skjeletter 

stort potensiale som et redskap i arkeologisk forskning (Hagelberg 2012:21-22, 24, Hagelberg 

2013:95, Hubert og Fforde 2004:4). 

Isotopanalyser gir oss muligheten til å studere levevilkår til mennesker som overlevde 

barndommen. Undersøkelser av stabile isotoper, som C13 og N14, kan gi informasjon om 

kosthold og sammensetningen av landbaserte og maritime matkilder, og forholdet mellom 

animalsk og plantebasert diet. Isotopanalyser kan også bidra til å belyse ulike stadier i et 

individs liv. Tenner dannes tidlig i livet og kan fortelle om kostholdsammensetningen helt 

tilbake til barne- og ungdomsår. Gjennom isotopanalyser vil vi kunne studere utviklingen i 

kosthold fra tidlige til sene faser i et menneskes liv, men også variasjoner mellom individer 

(Naumann 2012:17-20).  

C14-dateringer kan ofte gi oss en indikasjon på hvor lenge det er siden levningen døde. Denne 

form for analyse gir samtidig informasjon til videre analyser av C13. Innholdet av C13 i bein kan 

fortelle oss om personens kost ved å vise forholdet mellom marine og landbaserte organismer 

(Naumann 2012:18, Sellevold 2000). Skoltesamenes tradisjonelle levemåte har vært basert på 

bruk av lokale naturresurser som laksefiske i Neidenelva og Munkelva, sjøfiske, jakt og fangst, 

bær- og mosesanking og reindrift (NOU 1997:516, Nærings- og kulturkommiteen møtebok 

2008). Siden isotopanalyser kan vise til maritim kost, vil det da kunne vise om skoltesamene 
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spiste mye maritim mat? Deres økonomi besto av blant annet elvefiske, men spiste de mye 

maritimt selv, eller var det kun økonomisk? Eller var det bare deler av livet hvor dietten bestod 

av maritimt, for eksempel i barndommen (Naumann 2012:18)? Forflytning av et individ, eller 

om hvor et menneske har vokst opp er også noe undersøkelser av levninger kan gi informasjon 

om (Karlsson 2004:73). Bein må ikke komme i kontakt med mennesker for å kunne gi best 

mulig prøver. Nytt DNA kan smitte det gamle materialet. Største problemet ved DNA prøver 

er kontaminasjon ved menneskelig kontakt. Det er forskjell i isotoper i bein og tenner, og 

prøvene tas oftest i tenner. Når man er liten er tennene utsatt for påvirkningen av det man spiser 

i oppveksten (Broadbent 2004:96, 99, Naumann 2012:18). Miljøpåvirkninger av levninger kan 

vise til kulturelle kjennetegn. Studier av tenner kan gi informasjon om samfunnet ved for 

eksempel urfolksgrupper som filer eller trekker tenner som et overgangsrituale fra barn til 

voksen (Renfrew og Bahn 2004:455).  

I tillegg til forskningspotensialet i levningene fra Neiden, er det også lite skriftlig materiale om 

skoltesamene og deres forhistorie. Utbytte av forskningen vil bidra til økt forståelse av 

skoltesamisk historie for forskere, men også for skoltesamene selv (Møtereferat 02.12.2007, 

Norvang 2007).  

 

6.3 Stort materiale fra liten gruppe  

Levningene fra Neiden representerer et stor antall individer fra en liten gruppe av den samiske 

befolkningen. Skoltesamene i Neiden har aldri vært en stor gruppe. Siden begynnelsen av 1700-

tallet har antallet av skoltesamer i Neiden variert. Gjennomsnittlig har antallet skoltesamer vært 

på rundt 20-50 personer, høyst cirka 100 personer. Skoltesamene har vært alt fra 3-4 til 30 

familier (NOU 1997:518, 533). På grunn av det høye antallet skjeletter som ble gravd opp i 

1915, sett opp mot at skoltesamene er en liten gruppe, vil levningene potensielt gi et større og 

mer helhetlig bilde av skoltesamene som sosial gruppe, i tillegg til informasjonen om 

enkeltindivider (Sellevold 2000:25). 

«Da skjelettene fra Neiden er fra en gravplass der de eldste gravene kan antas å 

være flere hundre år gammel, i et viktig skoltesamisk sentrum, representerer de 

aktuelle skoltesamiske levningene et unikt dokument fra skoltesamenes historie. 
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Materialet er dessuten fra tiden før forurensing av miljøet gjorde seg gjeldende» 

(Innstilling fra arbeidsgruppe 2008:4).  

Da levningene fra Neiden ble gravd opp, ble skoltesamene sett på som en politisk og kulturelt 

urørt gruppe. De skal ha levd en nomadisk livstil fram 1900-tallet. Det er dette etnografiske 

studier viser til når de ser på skoltesamene som en upåvirket gruppe (Berg 2001:107, Innstilling 

fra arbeidsgruppe 2008:4). St. Georgs gravplass har nærmest vært urørt fra rundt år 1900 til 

dags dato. Dette er en faktor som kan være verdifull i studie av skoltesamer. 

Vinteren 2008/våren 2009 utførte Universitetet i Oslo en osteologisk undersøkelse av de 94 

levningene. Som en del av denne undersøkelsen ble det tatt 10 prøver til C14-datering (godkjent 

opptil 30 prøver), hovedsakelig fra fragmenter av ribbein. Kandidatene for prøvene ble vilkårlig 

valgt ut av en datamaskin, og sendt til Uppsala Universitet i Sverige. Prøvene viste aldere fra 

378 til 623 år ± 30-33 år BP. Universitetet i Oslo fikk godkjennelse å sikre opptil 20 tenner for 

DNA-prøver, men arkeologen Asgeir Svestad viser til at det skal ha blitt tatt ut en liten bit av 

bein og en tann fra hver levning for å sikre DNA til fremtidig forskning. Hvis Svestad har rett, 

vil informasjonspotensialet for levningene begrenses av prøvemengden (Holck 2009, Holck og 

Brødholt 2009:3, Possnert og Söderman 2009, Svestad 2013:201). Målet med den osteologiske 

undersøkelsen var å komme fram til miste individantall, vurdering av kjønn og alder, beregning 

av kroppslengde, sykdom og syklige forandringer samt skjelettskader (Holck og Brødholt 

2009). Levningene fra Neiden er registrert i De Schreinerske Samlingers database med Antrop 

nr. 1151-1243, og alle er enkeltgraver, velbevart, ikke komplett skjelett men med skalle 

(Schreiner2000-database).  

«Undersøkelsen viste at 68 % av skjelettmaterialet fra Neiden består av 

komplette eller tilnærmet komplette skjeletter, mens 26 % er 

ufullstendig/fragmentert og 6 % er betydelig fragmentert. Når det gjelder 

bevaring er 52 % av materialet tilnærmet intakt, mens 42 % er relativt godt bevart 

og bare 6 % dårlig bevart» (Holck og Brødholt 2009:10).  

Den osteologiske undersøkelsen viser til et materiale som omfatter både kvinner, menn og barn 

i ulik alder. Flere av levningene døde som voksne og ved høy alder, og dette kan vise til høy 

levealder blant skoltesamer. Med utgangspunkt i et variert materiale kan det antas å kunne gi et 

bredt bilde av den skoltesamiske gruppens historie. Det må også tas i betraktning at 
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representasjonen av kvinner, menn og barn kan variere over tid, og at materialet derfor ikke 

gjengir en homogen gruppe (Holck og Brødholt 2009:5-7, 11-12, Svestad 2007b).  

Skjelettmaterialet fra Neiden er av betydelig størrelse i antall individer fra en liten del av den 

samiske urfolksgruppen. Samtidig utgjorde disse levningene nesten 10 % av den samiske delen 

ved De Schreinerske Samlinger. Ved gjenbegravelsen ble dermed den samiske delen ved De 

Schreinerske Samlinger betydelig redusert. Levningene ble gjenbegravd med tanke på å ikke 

bli forstyrret igjen, må man se at dette forskningsmaterialet er gått tapt (Nilsson 1995:32). 

Sammen med levningene er også skoltesamenes mulighet for økt viten rundt egen historie også 

borte (Schreiner2000-database, Svestad 2007b). 

 

6.4 Fordeler ved frigjøring av magasinplass 

Sammen med andre urfolksgrupper som krever, og har krevd, sine menneskelige levninger, 

ønsket St. Georgs menighet at materialet ikke skulle bli holdt igjen fordi det kunne bli behov 

for å forske på det i fremtiden (Hubert og Fforde 2004:4, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: 

vedlegg 13).  

Det er Universitetet i Oslo som har det økonomiske ansvaret ved forskning på sine samlinger, 

og som også var økonomisk ansvarlig for gjenbegravingen. Sametinget godkjente opp til 30 

prøver, men av økonomiske årsaker fra Universitetet i Oslo ble de tatt ut 10 prøver til C14-

datering (Havas 2010, Holck 2009). Det er kostbart med analyser, og spesielt av DNA 

(Hagelberg 2012:24). Men oppbevaring av menneskelige levninger koster også penger, samt at 

det tar plass. Mer materiale og dokumentasjon av materiale kommer inn til museer og 

samlinger. «Problemene med å ta vare på materialet er blitt langt større i de senere årene. Det 

gjelder både for arkeologisk funnbehandling, konservering og magasinering» (Martens 

1990:32). Ved krav om gjenbegraving vil det danne et press på å få forsket på det aktuelle 

materiale. Det vil da bli forsket på materiale som kanskje ikke hadde blitt gjort (på lang tid) 

hvis det ikke hadde blitt gjort krav på dem. Gjenbegraving og oppbevaring av mindre mengder 

materiale vil også frigjøre plass i magasiner og samlinger til fremtidig materiale som kommer 

inn. 
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6.5 Skoltesamer i en kulturelt kritisk situasjon 

På grunn av en hard assimileringspolitikk og diskriminering fra norske myndigheter, befinner 

skoltesamene seg i dag i en utsatt og kritisk situasjon. I dag er det ikke lenger noen skoltesamer 

som praktiserer et slikt levesett som skoltesamene tidligere levde. På norsk side er den 

skoltesamiske kulturen nesten utryddet. De har mistet de rettighetene de opprinnelig hadde til 

næringsutøvelse i sitt gamle leveområde, noe som har hindret dem i å føre skoltesamiske 

tradisjoner og levemåte videre (Havas 2007a:1, 3, Nærings- og kulturkomiteen møtebok 

2008:13). På kort tid gikk de fra å utgjøre majoriteten av befolkningen i sine områder i 

grenseområdene mellom Finland, Norge og den russiske Kolahalvøya, til å bli minoriteten. I 

dag er det veldig få skoltesamer igjen, og de utgjør minoriteten i en allerede minoritet i Norge 

(Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 62, Nærings- og kulturkomiteen 2008:13-14). 

Skoltesamene har hatt vanskeligheter med å nå fram både til norske myndigheter og innad i den 

samiske befolkningen (Grønvik 2007). Den situasjonen som de befinner seg i i dag, er derfor et 

viktig argument for forskning på levningene. Økt kunnskap bidrar til bedre vern av samisk 

kultur og kulturminner, samt at det gir «…samisk kulturutøvelse et mangfoldig repertoar» 

(Schanche 2005:56). Skoltesamene stiller i dag som den svakeste gruppen blant samene i 

Norge, og på bakgrunn av dette har derfor Samerettsutvalget vurdert flere særtiltak for 

skoltesamene (Nærings- og kulturkomiteen 2008:13). Resultat fra forskning på de 

skoltesamiske levningene er identitetsskapende for en liten gruppe. Det er viktig å ta vare på 

historien til en så liten gruppe slik at den ikke blir glemt.  

 



60 

 

7 Er det etisk riktig å gi levningene en russisk-

ortodoks gjenbegravelse når det er tvil om flere av 

levningenes trostilhørighet? 

 

Skoltesamene i St. Georgs menighet tilhører den russisk-ortodokse kirke. Det ble stilt spørsmål 

om alle de skoltesamiske levningene som ble gjenbegravd i 2011 tilhørte den russisk-ortodokse 

tro. Er det da etisk riktig å gjenbegrave levninger etter en religion som de ikke tilhørte? Selv 

om skoltesamene ble kristnet på midten av 1500-tallet betyr ikke dette at alle individene i 

samfunnet automatisk tok den nye religionen til seg. Dette kan vises gjennom gravskikk. Det 

finnes flere spor som indikerer forskjell i gravskikkpraksis hos de levningene som ble gravd 

opp. For eksempel vil funn av never kunne vise til en førkristen gravskikk. Av de 94 levningen 

fra Neiden er det uvisst hvem som er direkte etterkommere først og fremst på grunn av at de 

ikke lenger kan identifiseres med navn, og dessuten om hvor langt tilbake i tid gravene stammer 

fra. Noen av levningene kan stamme fra før-kristen tid, og vil det da være etiske riktig å gi dem 

en kristen begravelse?  

 

Figur 6. St. Georgs kapell med gravplass (Foto: Merethe O. Kjølberg) 
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En del av bakgrunnen for å søke levningene gjenbegravd var at religionen står sterkt hos 

medlemmene i St. Georgs menighet. Det var viktig for menigheten å få levningene tilbake i 

vigslet jord (Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 13). Men dateringer og arkeologiske 

funn i eskene kan gi indikasjoner på før-kristne graver blant levningene som ble gravd opp.  

Det er vanskelig å anslå når gravplassen i Skoltebyen første gang ble tatt i bruk, men skriftlige 

kilder kan vise til at et kapell ble satt opp i 1565. I tidlige beskrivelser av området har ikke 

kapellet blitt nevnt før i 1694 av Niels Knag i sin Joerdeboeg. Selv om kapellet ikke har blitt 

nevnt i tekst før Knag, vil det ikke si at den ikke kunne ha eksistert. Etter muntlig overlevering 

skal kapellet blitt bygget i 1565, men dendrokronologiske undersøkelser viser til en alder på 

ikke mer enn 200 år på stokkene. Byggeteknikken viser også til yngre datering. Trolig har 

kapellet blitt flyttet på, og materialer blitt byttet ut med tiden (Wikan 1995:34-35). Det er 

rimelig å anta at ved oppføringen av kapellet, ble det også anlagt en tilhørende gravplass. I dag 

står det et gjerde rundt kapellet, men gravplassen strekker seg langt utover gjerdemarkeringen. 

Arkeologiske undersøkelser viser til at det ble foretatt gravlegginger i et mye mer utbredt 

område enn det inngjerdede kirkegårdsområdet. Skoltesamer skulle begraves nær vann, høyt 

og luftig, og var ofte ikke dypere en 50 cm. De arkeologiske undersøkelsene kunne ikke 

utelukke at det kan eksistere flere og dypere graver utenfor kapellets gjerde (Svestad 2007a). 

Området som Brun gravde opp, var ikke helt selvvalgt. Skoltebyen var inndelt i tomter og han 

ba om godkjennelse fra tomteeierne for å kunne grave. Brun hadde et ønske om å grave nær 

kapellet, dog ikke de nyeste gravene, da gravplassen fortsatt var i bruk. Etter forhandlinger med 

tomteeiere som hadde deler av gravplassen på sin tomt, fikk han ikke lov til å grave der han i 

utgangspunktet ønsket. Han ble likevel tilbudt å grave inne på en tomt et stykke bortenfor 

kapellet. Eieren av tomten, Ondre Jacobowitz hadde støtt på skjeletter når han gravde ut til 

kjeller i sitt hus. Jacobowitz var interessert i å la Brun grave opp skjeletter mot betaling 

(Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). Han fikk 5 kroner skjelettet, og Brun forteller 

i brev til Schreiner datert 15.07.1915 at «…overalt hvor vi grov fandt vi» (Innstilling fra 

arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). Det skapte stor forundring blant lokalbefolkningen, da de ikke 

hadde hørt om denne plassen. Dette tolkes som at lokalbefolkningen ikke hadde kjennskap til 

at det lå levninger der, sett bort ifra Jacobowitz. Brun forteller også at han mente denne 

gravplassen var eldre enn gravplassen som lå nærmere kapellet (Svestad 2013:207, Innstilling 

fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). Brun skriver i brevet til Schreiner at han ikke vil røre den 

nyere del av gravplassen som fortsatt var i bruk, og man kan anta at Wikans antagelse om at 



62 

 

gravplassen var i bruk til en gang på 1920-tallet kan være sannsynlig. Jacobowitz er 

sannsynligvis den siste som ble begravd i Skoltebyen, i 1927 (Havas 2007b, Wikan 1995:197, 

275, 447, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). Fra oppgravingen av levningene finnes 

det ikke noen arkeologisk dokumentasjon, da dette var på oppdrag fra Anatomisk institutt. I 

antropologisk studie var ikke gravkontekst sett på som viktig. Det ble ikke vist interesse for å 

dokumentere gravene levningen ble hentet fra. Det er ikke funnet registrering av gjenstandsfunn 

ved Bruns oppgraving, og hans interesse for arkeologiske gjenstandsfunn ser ut til å være liten 

(Schanche 2000:97-98). Forsøk på å (navn-) identififisere levningene vil være vanskelig da alle 

gravene var umerkede ved oppgraving. Brun skrive til Schreiner at en av de nyeste gravene ved 

kapellet hadde kors, og siden lokalbefolkningen var overrasket over at det fantes graver der 

Brun gravde, kan det tyde på at disse gravene har vært umerket i lang tid. Mulig kors har råtnet 

bort eller blitt fjernet, hvis det i det hele tatt ble reist kors på alle graver (Svestad og Barlindhaug 

2003:12, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). 

7.1 Indikasjoner på førkristen samisk gravskikk 

Samiske grupper har som førkristen tradisjon begravd sine døde enten i pulker, i ur eller under 

heller. Det har også vært svært få antall levninger på samme sted. I den førkristne samiske 

religionen har gravplasser, offerplasser og hellige steder vært de viktigste. Mange av førkristne 

samiske graver er funnet tilfeldig, og det gjør sikker dokumentering vanskeligere. Men at de 

døde har blitt svøpt i never forekommer hyppig, og kan derfor sees som et karakteristisk trekk 

for førkristen samisk gravskikk. I Øst-Finnmark går denne form for gravlegging tilbake til cirka 

år 1000 f.Kr. og fram til sent på 1600-tallet. Gravleggelse i trekister antas å være fra 

senmiddelalderen da det ikke er gjort funn som kan indikere en eldre datering, men graver hvor 

neversvøp er fraværende, vil ikke direkte si at graven er fra kristen tid. Pulkrester kan ha blitt 

tolket som trekiste (Schanche 2000:186, 192, Schanche 2005:60, Sellevold 2000:2, Innstilling 

fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 65-68). Til sammenligning med tolkninger av gravene fra 

Gravholmen i Pasvik skal kister ha blitt tatt i bruk allerede før kristen tid. Så muligheten for at 

flere av levningene fra Neiden kan ha stammet fra førkristen tid, er fortsatt til stede (Havas 

2007b, Simonsen 1958, Simonsen 1959, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 1). 

Skoltebyen har vært en sentral plass for skoltesamene også i førkristen tid. Denne 

kontinuerligteten av bruk av gravplassen i lang tid, kan indikere at mange av levningene kan 

være veldig gamle (Svestad 2007a). Andre faktorer som kan indikere førkristne graver er at det 
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sammen med 38 av skjelettene ble gjort funn. Blant flere var det funn av never, noe som kan 

tyde på førkristne gravskikk (Svestad 2013:210, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 

s. 66). Noen av C14-dateringene som ble gjort i forkant av gjenbegravelsen kan også vise til 

førkristene graver. Den eldste C14-dateringen viser en alder på 623 ± 30 år BP (Antrop nr. 1159). 

Med en datering som viser begravelse på sent 1200 -/ begynnelsen av 1300-tallet burde det ikke 

sås tvil om at levningen er fra førkristen tid. Denne personen har nå fått en gjenbegravelse som 

ikke gjenspeiler den tro denne personen tilhørte og praktiserte. Den yngste av C14-dateringene 

viser en alder på 378 ± 31 år BP (Antrop nr. 1214). Sammen med denne levningen ble det ved 

den osteologiske undersøkelsen i 2008/2009 registrert en pose med torv og never. Denne voksne 

kvinnen skal ha blitt gravlagt i overgangen fra førkristen til kristen tid. Funnet av never kan 

indikere en førkristen begravelse, selv om personen kan ha blitt begravet etter at kapellet ble 

oppført. Samtidig kan funn av spiker/nit (betegnelse for en hjemmesmidd spiker/nagle av eldre 

type med stort hode) fra en levning (Antrop nr. 1238) som har fått en eldre C14-datering (433 ± 

33 år BP) vise til en flytende gravskikk med mulig kristen kistebegravelse. Formålet med C14-

dateringene var å finne hvor gammel gravplassen kunne være. Hvis vi antar at de 10 levningene 

som ble vilkårlig utvalgt, er et representativt utvalg av levningene, vil flesteparten av de 94 

levningene være fra førkristen tid. Det er da ikke urimelig å anta at levningene ble gjenbegravet 

etter en religion de selv ikke tilhørte (Holck og Brødholt 2009:18-19, Possnert og Söderman 

2009, Schreiner2000-database, Innstilling fra arbeidsgruppe 2008: vedlegg 3 s. 65-68). Andre 

faktorer som kan indikere førkristen gravskikk er plassering av levningene i gravene. Etter 

kristen praksis ble levninger plassert i en øst-vest retning, men mange av gravene som ble gravd 

om på Jacobowitz tomt har en nord-sør retning. Denne nord-sør plasseringen kan settes i 

sammenheng med andre førkristne samiske gravplasser (Svestad 2013:210). Gjenstandsfunn i 

gravene fra Skoltebyen, kan vise til en blanding av kristen og førkristen begravelse. Det er 

funnet blant annet kistespiker/nit, russisk smykkekors, rester etter neversvøp og dekorerte 

neverrester. Dekoren kan tolkes som mulige buemerker (navnmerker)(Havas 2007b). 

De skoltesamiske levningene ble gjenbegravet i små identiske kister, nummerert med hver sin 

levnings Antrop nr. påskrevet, og plassert ved siden av hverandre i en felles grav. Etter 

seremonien ble kistene dekket med sand formet som en gravhaug (Svestad 2013:201, 211, 

Personlig observasjon 25.09.2011). I tillegg til å ha gitt de skoltesamiske levningene som kan 

stamme fra førkristen tid en kristen begravelse, ble de gravlagt i et gravmonument som er langt 

fra russisk-ortodoks gravskikk. Det har vært vanskelig å finne et egnet område i Skoltebyen for 

gjenbegraving da arkeologiske undersøkelser ikke kunne avgrense gravplassen rundt St. Georgs 



64 

 

kapell. I fare for å støte på graver falt valget av gravplass på et sted hvor det tidligere har stått 

en møkkakjeller. Valg av plassering har også fått reaksjoner i negativ retning (Svestad 

2013:211).  

At skjelettene som ble gravd opp i 1915 lå på utsiden av det da antatte gravplassområdet, kan 

også vise til at levninger kan stamme fra førkristen tid (Svestad 2013:210). På bakgrunn av 

dette kan man ikke med sikkerhet føre direkte slektskap fra de oppgravde levningen til 

medlemmene i St. Georgs menighet, eller for skoltesamer generelt. Det skal likevel nevnes at 

skoltesamenes situasjon er unik, med tanke på deres kontinuitet i et lite geografisk område 

innenfor den norske riksgrense.  

Samtidig som at gruppen har vært og er liten i antall personer, vil 94 levninger være et stort og 

representativt utvalg av den skoltesamiske gruppen som helhet. Uheldigvis for forskere er det 

skjelettene «…som tilhører spesifikke grupper er akkurat de som er mest verdifulle i historiske 

studier av de gruppene» (Meighan 2006:169).  

 

7.2 Etisk riktig å gjenbegraving uten gjenstander?  

Er det etisk riktig å gjenbegrave skoltesamiske levninger uten tilhørende gravinventar? Frarøver 

vi mennesket deres identitet og status for etterlivet, og i flere tilfeller hvor gjenstandene har 

blitt bevisst lagt ned i graven? Det kan også kalles gravrøveri når det skjer en gjenbegraving 

uten å inkludere gjenstandene som var i den opprinnelige gravkonteksten. Hvordan ville 

Neidensaken utartet seg hvis gjenstandene også burde gjenbegraves sammen med levningene?  

I Neidensaken handler det om arkeologiske funn i 38 av de 94 eskene med menneskelige 

levninger som var oppbevart i De Schreinerske Samlinger. Funnene i eskene varierer fra 

jernfragmenter og never, til gjenstander som kniv, og kjedeanheng (Havas 2007b, Holck og 

Brødholt 2009:18-19, Schreiner2000-database). 5 funn var oversendt Tromsø Museum i 1991, 

flere funn var gjort under osteologisk undersøkelse vinteren 2008/2009 (Schreiner2000-

database). Debatten kan få en litt annen betydning når vi inkluderer gjenstander i en kontekst 

sammen med levninger. Ta for eksempel gjenbegravingen av Oseberg og Gokstad levningene 

i 1928 og 1946. Ved ikke å inkludere gjenstandene i gjenbegravingen frarøves levningene for 

den statusen konteksten skulle symbolisere fra personene og samfunnet som gravla dem. 

Funnene som tilhører levningene i Neiden er i en mindre skala og av mer hverdagslig karakter, 
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og vekker ikke like stor oppmerksomhet blant publikum, som hvis funnene fra Gokstad og 

Oseberg skipene skulle blitt gjenbegravd sammen med levningene. Frykten for ødeleggelse av 

gravfunn øker sammen med gravinventarets størrelse og sjeldenhet. Det ville vakt større 

oppmerksomhet hvis skipene og alle gjenstandene som ble funnet i gravene ble gjenbegravd 

sammen med levningen fra Gokstad (1928), og Oseberglevningene (1946), enn hvis funnene 

fra Neiden skulle blitt gravlagt sammen med levningene (Holck 1990:75-76). Da levningene 

fra Gokstad og Oseberg ble gjenbegravd, vakte det en frykt for at informasjonspotensialet i 

materialet skulle bli ødelagt. Schreiner var fremtredende i denne diskusjonen, om hvorvidt 

levningene fra gravhaugene skulle gjenbegraves eller ikke. Schreiner argumenterte med at 

gjenbegravelse ville føre til tap av informasjon som lå skjelettene. I dag er det flere arkeologer 

og forskere som deler Schreiners frykt for tap av en kunnskapskilde. Denne frykten blir i dag 

forsterket fordi urfolk krever gjenbegraving av levningene for evig tid (Holck 1990:76, 

Meighan 2006:168, Minthorn 2008:42, Ojala 2009:250, Skeates 2000:62-62, Watkins 

2003:134). Gjenbegraving med gjenstander står i større fare for bli gravrøvet, særlig med tanke 

på gjenstander som kan selges for personlig vinning (Watkins 2000:27, White Deer 1997:40).   

Etter innføring av etiske retningslinjer, og lovgivning i USA, har urfolk krevd levninger 

tilbakeført på bakgrunn av disse. Forskere på den andre siden er interessert i veiledning ved 

behandling av menneskelige levninger, men samtidig frykter de for at ved delt 

forvaltningsansvar vil mye forskningsmateriale gå tapt. Den største gjenbegravingen av urfolk 

i det 20-århundre var i 1999 hvor 1922 levninger og 534 gjenstander fra den amerikanske 

urfolksgruppen Jemez Pueblo-Pecos i USA. Denne gjenbegravingen ble av noen forskere sett 

på som et tap for vitenskapen. Gjenbegravelsen blir sett på som en suksesshistorie med tanke 

på nivået av konflikter, i motsetning til Kennewick-mannen (Fine-Dare 2002:176-177, Thomas 

2000:215-216). 
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8 Avslutning 

Temaet etikk og gjenbegraving er mangefasert og komplekst. Det vil være vanskelig, om ikke 

umulig å komme til en enighet hvor forskere og urfolk mener at deres etiske verdier og 

interesser blir ivaretatt. Det er grunnet de store forskjellene i etisk holdning. Det finnes et behov 

for veiledning, og dette blir gitt gjennom lovverk og retningslinjer. I USA finnes et gjeldende 

lovverk som forskere og urfolk må følge. I Norge har vi retningslinjer som er hjemlet i 

Forskningsetikkloven. Forskning er i en kontinuerlig utvikling og lovverk og retningslinjer vil 

stadig skape utfordringer. Arkeologi sammen med andre naturvitenskapelige disipliner som 

biologi, biokjemi og medisin vil utvide våre rammer for kunnskap. Bruk av kulturelle artefakter 

og menneskelige levninger i forskning og studie av forhistorie, vil gi verdensomspennende 

fordeler, men vil også skape konflikter. Gjennom utarbeidelse av retningslinjer og lover søker 

vi etter metoder som minsker nivået på konflikter, men som samtidig ivaretar fordelene ved å 

bevare menneskelige levninger som studiemateriale for fremtiden. Verdiene som arkeologer 

ilegger levninger er ulik den verdien som urfolk ser. Verdien er like stor hos begge parter selv 

om innholdet i verdiene er ulike.  

Innholdet i lover og retningslinjer må baseres på dialog og ikke være enveis rettet mot forskere 

og hvordan forskere skal forholde seg til urfolk og deres interesser, men må også ta for seg 

hvordan urfolk skal forholde seg til at det finnes andre ønsker enn deres egne. Lovverk og 

retningslinjer vil aldri komme i mål, eller bli endelige da de må kontinuerlig bearbeides og 

tilpasses samtidens samfunn. Debatten har synliggjort problemer ved behandling av 

menneskelige levninger og dens prosessen ved krav om gjenbegraving. I dag jobbes det mot en 

praksis som kan aksepteres fra både forskere og urfolk. Retningslinjene er konstruert ut fra 

samtidens normer og moral, og vil ikke bli universelle knipper med regler og retningslinjer 

fordi normer og moral varierer i tid og rom. Det kan til og med være behov for flere sett med 

etiske regler innenfor nasjonale grenser. 

Respekt er gjennomgående i flere etiske retningslinjer, men er vanskelige å følge da disse ikke 

sier noe om hvilke tiltak som skal gjøres ved krav om gjenbegraving. De forteller kun om hvilke 

holdninger og hensyn skal tas. De døde har rettigheter, men på en annen måte enn de levende. 

Vi som mennesker ilegge levningene en rett til å bli behandlet med respekt, og en egenverdi 

som en tidligere levd person. Men de døde vil ikke kunne skades da de ikke innehar egenskapen 

til å gjennomgå emosjonelle forandringer. Det er de levendes relasjonsforbindelse til levningen 

som kan skades. Og det er kanskje de levende det skal vises mest respekt, da de døde ikke kan 
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emosjonelt påvirkes. En følelse er vanskelig, om ikke umulig å diskutere, fordi en følelse er 

reell og riktig for den personen som tenker den. Forvaltning og behandling av menneskelige 

levninger er vanskelig da følelser er involvert i diskusjonen. Det oppstår oftest konflikter på 

grunn av ulikt syn og moralske ståsted. Det må finnes rom for skjønn i gjenbegravelsessaker da 

ingen saker er like. Ulike elementer i en sak kan være utslagsgivende for utfallet av saken.  

På grunn av at levninger som blir krevd tilbake fra museer og institusjoner tilhører en kulturell 

gruppe, blir levningene gjenbegravd etter urfolksgruppens trospraksis. Valg av gravplass, 

planlegging av seremoni og administrativt arbeid og økonomiske avgjørelser tar ofte litt tid å 

få organisert. Av den grunn blir ikke levninger gjenbegravd umiddelbart etter at en avgjørelse 

om gjenbegraving er tatt. St. Georgs menighet var under prosessen i Neidensaken opptatt av at 

levningene skulle komme raskt tilbake i vigslet jord.  

I avgjørelsen om tilbakeføring og gjenbegravelse ble det fra Universitetet i Oslo lagt en 

avgjørende vekt på det sterke ønsket fra menigheten om gjenbegraving. Av den skoltesamiske 

gruppen utgjør St. Georgs menighet en liten andel personer. Noe som vil si at mange stemmer 

nødvendigvis ikke ble hørt. Og i mange tilfeller kan det virke som om disse har blitt ignorert 

av menigheten, da talsmannen for menigheten har uttrykt at skoltesame Børre Mathisen ikke 

har menighetens tillit fordi han ikke lenger er medlem av menigheten eller andre skoltesamiske 

foreninger. Størsteparten av skoltesamene i Norge er ikke organisert, og det kan vise at mange 

stemmer kan ha blitt ignorert.  

Skoltesamene ønsket at det skulle gjøres opp for en urett. Det vil si at måten hvordan levningene 

kom inn til De Schreinerske Samlinger skulle tas med i vurderingen av Neidensaken. 

Vurderinger om tilbakeleveringer burde avgjøres uten tanke på hvordan levningen kom inn til 

samlingene, da det ikke er dagens forskere som har gravd dem opp. Dette blir kun en plassering 

av skyld. Jacobowitz var like skyldig i oppgravingen av levningene som Brun.  

Neidensaken er den første store gjenbegravelsessaken etter Somby og Hætta i 1997. Norge har 

liten erfaring med gjenbegraving av samer. Etter forespørselen fra Den norske kirke i februar 

2007, satte Universitetet i Oslo ned en arbeidsgruppe som skulle arbeide med hvordan 

universitetet forholdt seg til oppbevaring av levninger. Med henvisning til brev fra fader 

Johannes for St. Georgs menighet forstod universitetet dette som et krav, selv om det formelle 

kravet ikke er å spore før desember 2007. Allerede i februar 2008 vedtok Universitet i Oslo 

tilbakeføring for gjenbegraving. Jeg ser prosessen i saken som ryddig, men at avgjørelsen var 
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forhastet da det virker som ikke alle stemmer i saken har blitt hørt. De skoltesamene som jeg 

ser ikke har blitt hørt, er de som har argumentert for en utsettelse av gjenbegraving, slik at 

levningene kan bli forsket på. Skoltesamene som ønsker forskning på sine forfedres levninger 

gir oss som arkeologer og forskere en mulighet som andre urfolk ikke ønsker. Levningene er 

av et stort antall vel bevarte skjeletter fra en liten gruppe som har lite kjennskap til sin historie. 

Skoltebyen var gravplass før det russisk-ortodokse kapellet ble satt opp, og vil kunne 

representere alle i samfunnsgruppen. På bakgrunn av C14-dateringer og funn av never i noen av 

gravene, kan de også med stor sannsynlighet representere mennesker fra førkristen tid. 

Sametinget har den siste avgjørelsen om hva som skal kunne forskes på av samiske levninger. 

En fare ved dette er at Sametinget strengt tatt kan hindre all fremtidig forskning på samiske 

levninger. I og med at Sametinget er et forvaltningsorgan for den samiske befolkningen i Norge, 

vil de med stor sannsynlighet støtte alle krav om gjenbegraving av samiske levninger, da de 

mener at de kulturelle og religiøse verdiene skal veie tyngre enn forskningsmessige verdier. 

Dette vil det minske våre muligheter for kunnskap. 

Var det på grunn av Sametingets råderett over samiske skjeletter ifølge de Midlertidige 

retningslinjer for bruk og forvaltning av skjelettmaterialet ved Universitetet i Oslo, at 

Universitetet i Oslo godkjente kravet så raskt som de gjorde? De ville ha lite å argumentere 

med mot en utlevering hvis de ikke hadde fulgt retningslinjene som de selv har godkjent. Kan 

dette også vise et ønske om å gjøre opp for en urett som tidligere er gjort? Gjøres det for å 

gjenvinne det samiske miljøets tillit? «Hvor lenge skal politiske, religiøse eller etniske grupper 

ha en eksklusiv rett på levninger fra fjern fortid? Religion, politikk og etnisitet har endret seg 

gjennom tiden, og forskjellige etniske grupper i dag kan ha felles historie» (Aronsson 2013:75-

76). Og hvem skal da ha levningene hvis flere grupper krever de samme levningene? På 

gravplassen i Skoltebyen kan det ligge levninger som har etterkommere i Russland og Finland. 

Ved at Universitetet i Oslo aksepterte kravet om gjenbegraving i Neidensaken, ville det skape 

presedens for lignende saker i fremtiden. Det må forventes at det vil komme flere krav om 

gjenbegraving av samiske levninger. Det er allerede kommet et krav vedrørende tilbakeføring 

av 21 levninger fra Pasvik, og dette kommer også fra St. Georgs menighet. Det er flere Antrop. 

nr i De Schreinerske Samlinger som er registrert som skoltesamiske. Av de levninger i De 

Schreinerske Samlinger som har tilhørighet til Sør-Varanger kommune, er i dag 77. Hvis et 

krav blir akseptert, må man kunne forvente at flere krav vil komme, slik som Pasviksaken nå.  
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Ved krav om gjenbegravelse frykter arkeologer og forskere at førstehånds forskningsmateriale 

vil gå tapt. For å kunne gjennomføre en god behandling av krav, bør det innføres et minste 

tidsrom til behandlingstid slik at det vil være rom for å la alle stemmer bli hørt. Ved å ha en gitt 

behandlingstid og forholde seg til, vil fremtidige krav, og behandling av disse, forhåpentligvis 

gi krevergruppen en større ro, da umiddelbar gjenbegravelse vil foregå tidligst om en gitt tid, 

for eksempel tre år. Dette vil gi rom for innhenting av informasjon om den aktuelle gruppen, 

eventuell forskning og at andre parter i saken, utenfor krevergruppen, også kan bli hørt. Med 

en slik saksbehandlingstid er det større mulighet for at alle partene i saken føler at deres etiske 

syn blir ivaretatt. Ved en eventuell gjenbegravelse med en slik behandlingstid, vil utfallet være 

positivt for krevergruppen, da de får sine levninger gjenbegravd, samt at det er rom for forskere 

å kunne foreta studie på skjelettmaterialet, noe som igjen vil øke den historiske kunnskapen om 

skjelettene for begge parter.  
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Appendiks 

Appendiks 1:  

Brev fra Merethe Osiris Kjølberg til Per Holck med svar fra Per Holck 06.10.2009 

 

From: 
Per Holck (per.holck@medisin.uio.no)  

Sent: Tuesday, October 06, 2009 12:33:48 PM 

To:  Merethe Osiris Kjølberg (mirre_kj@hotmail.com) 

Cc:  Jan Gunnar Bjålie (j.g.bjaalie@medisin.uio.no) 

 
 1 attachment 
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On 04.10.2009 21:08, Merethe Osiris Kjølberg wrote: 

>  

>  

> Til Per Holck 

>  

>  

> Mitt navn er Merethe Kjølberg og er masterstudent i arkeolgi ved  

> Universitetet i Oslo. Jeg er i startfasen på min masteravhandling hvor  

> jeg vil ta for meg «etiske retningslinjer ved gjenbegravelse av  

> menneskelige levninger: hvem har rett på materialet? -et casestudy av  

> skolte-samiske levninger fra Neiden i Finnmark». 

>  

>  

> Jeg møtte deg på et seminar 16.03.2009 hvor temaet var om skjeletter.  

> Etter seminaret slo jeg av en liten prat med deg, hvor jeg her fikk  

> inntrykk av at jeg kunne kontakte deg litt senere for så å se om det  

> kunne arrangeres en liten visitt for å se noen av skjelettene som er  

> planlagt gjenbegravet i Neiden. Jeg sendte deg en mail i sen våres og  

> spurte deg om det var mulig å se noen av skjelettene, men det var ikke  

> mulig, fordi samlingene er ikke åpent for publikum. Fult forståelig. Men  

> føler i etterkant at jeg kanskje ikke presenterte meg og mitt prosjekt  

> ordentlig den gangen. Så sender deg derfor en ny mail for å spørre igjen  

> om det er mulig å la seg gjøres nå som du har hørt hvorfor jeg ønsker en  

> visit? Det hadde vært utrolig snilt og spennende å kunne se noe av det  

> jeg skal skrive om. 

>  

>  

> Jeg har her også lyst til å stille noen spørsmål om hva slags meninger  

> dere som har ansvaret for De Schreineske Samlinger har til Neiden-saken.  

> Hvorfor jeg ønsker å stille disse spørsmålene er fordi jeg vil sjekke om  

> de utsagn/kommentarer som jeg har lest i media er korrekte. Gjerne rett  

> meg hvis der er noe som jeg har misforstått. 

>  

> Som sagt er den eneste informasjonen jeg har å støtte meg til er det jeg  

javascript:;
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> har fått vite gjennom media. Så gjerne gi meg noen kilder  

> (arkivmateriale, brev, dokumenter, pressemeldinger, møtereferater etc)  

> som jeg kan støtte meg til ved deres synspunkter? 

>  

>  

> * 

>  

> Det er gitt støtte fra Skjelettutvalget og lov av Sametinget å 

> foreta 10 prøver på de 94 skjelettene fra Neiden for å kunne 

> aldersbestemme skjelettene, men personlig syntes jeg at 10 stk er 

> for få prøver. Og til en fagperson innenfor dette feltet, lurer 

> jeg på om det tilstrekkelig med 10 prøver? Og hvor mange ville 

> vært et ideelt minimum antall? 

>  

> * 

>  

> Noen skoltesamer ønsker at det skal bli forsket på skjelettene 

> slik at de kan få mer kunnskap om kosthold, skader, sykdommer osv 

> til sine forfedere, før de blir gjenbegravd. De foreslår at en 

> gjenbegraving kan finne sted i 2015 (100 år siden skjelettene kom 

> til DSS). Hvor lang tid vil en undersøkelse på disse skjelettene 

> ta? Vil den være ferdig før en eventuell gjenbegraving i 2015? 

>  

> * 

>  

> I en artikkel ( i Universitas) jeg har lest stod det skrevet at 

> det i dag befinner seg 21 skolte-samiske hodeskaller ved DSS. Og i 

> tillegg til de 94 skjelettene som regnes som skolte-samiske 

> (kommer fra skolte-samisk område).Slik jeg har forstått det, 

> skulle disse hodeskallene med kropp + 21 andre skjeletter kun 

> oppbevares ved DSS i en kort periode for så å begraves ned igjen 

> på et annet sted på den kirkegården (i Pasvik) de kom fra. Er det 

> noen planer for å gjenbegrave disse hodeskallene? 

>  

> * 

>  

> Er det kun disse 94 pluss 21 hodeskallene ved DSS som sees som å 

> være av skolte-samisk herkomst? 

>  

> * 

>  

> Mitt inntrykk fra DSS sin side i Neiden-saken er at dere ser helst 

> ikke at noen av skjelettene blir tilbakelevert og gjenbegravet. Og 

> det er på bakgrunn av at skjelettene sees på som viktig 

> informasjonskilde (ikke minst for skolte-samisk historie). Er det 

> noe annet dere legger til grunn for å ikke gjenbegrave dem? 

> (gjerne gi meg noen kilder jeg kan støtte meg til ved deres 

> synspunkter). 

>  

> * 

>  

> Er det mulighet for å få en oversikt over katalognumrene i DSS? 

>  

>  

> NB! vil gjøre deg oppmerksom på at jeg vil kunne bruke dine svar i min  

> oppgave. 

>  

>  

>  

> Håper på positivt svar. Takk for hjelpen. 

>  
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>  

> Vennlig hilsen Merethe Kjølberg 

>  

>  

> tlf: 91 55 70 64 

>  

>  

>  

>  

Kjære Merethe Kjølberg, 

takk for brev. Nå er det dessverre slik at den samiske delen av De  

Schreinerske Samlinger er adskilt fra resten av materialet, og du  

trenger spesiell tillatelse for å se det. Slik tillatelse er det nå  

Sametinget som gir, men jeg antar at en e-mail formulert som en søknad  

(pluss kopi til meg) er tilstrekkelig. Du kan sende henvendelsen til  

audhild.schanche@samediggi.no. 

Dersom jeg skal ha vært en smule avvisende da vi snakket sammen, så  

beklager jeg det! I så fall er det fordi altfor mange har misbrukt vår  

imøtekommenhet og hjelpsomhet, og brukt den informasjonen vi har  

fremskaffet til å sverte oss (og meg) i lignende prosjekter som det du  

holder på med. Jeg er glad dersom det ikke er tilfellet, men jeg håper  

du forstår meg. 

De andre spørsmålene besvarer jeg i den rekkefølge du har satt dem  

opp i mailen din: 

1) Jeg er enig i at 10 prøver er i minste laget, men forklaringen er at  

det er vi som har betalt dem. Og vi har ikke allverdens midler til  

slikt. Vi har derfor latt en computer plukke ut 10 tilfeldige prøver fra  

samlingen. De 10 kan iallfall fortelle oss alderen på disse, og dermed  

antyde en minimumsalder for kirkegården. 

2) Det er vanskelig å si hvor lenge en undersøkelse vil vare, da den  

avhenger av Sametingets godkjennelse (du skjønner vel at det da ikke går  

så fort som man ville ønske). Ikke alltid får vi slik godkjennelse  

heller. Vi er selvsagt interessert i å beholde disse skallene så lenge  

som mulig, siden forskning aldri avsluttes, men stadig fornyes med nye  

og bedre metoder. Det vi kunne ha fått ut av dette skjelettmaterialet  

idag kunne man bare drømme om for få år siden. Og enda bedre vil det bli  

i fremtiden! 

3) Jeg kjenner ikke artikkelen fra Universitas, og det er selvsagt ikke  

mulig å skille en en spesifikk skoltesame-skalle i samlingen. For jeg  

vil tro at også i Neiden ble det begravet folk som ikke var skoltesamer. 

4) Vi vet ikke hvem som spesifikt er skoltesamer. 

5) Selvfølgelig er skjelettene en viktig informasjonskilde - det er jo  

derfor vi helst ville beholde dem. Å tro at det er tilstrekkelig å  

beholde etpar benprøver, er en smule naivt. En gjenbegravelse vil bety  

destruksjon av materialet. Det er mulig at jeg er naiv, men jeg hadde  

trodd at samene ville være interessert i å få vite mest mulig om seg  

selv, sin herkomst og historie, slik den kan leses ut fra skjelettene.  

Ved en gjenbegravning er jeg redd vi ødelegger alle slike muligheter for  

fremtiden. 

6) Du kan snakke med Espen Uleberg på KHM, så vil du kunne få ut  

DSS-numrene fra databasen "Schreiner2000". 

Hilsen Per Holck 

 

 

 


