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Förfrågan om samarbete i repatriering och återbegravning av kvarlevor från 
Akamella kyrkogård 
 
 
Bakgrund 
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset fick i samband med Sannings- och 
försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaisets offentliggörande av sitt första 
delbetänkande, kännedom om att det på Siida muséet i Inari förvaras kvarlevor som härstammar från 
Akamella kyrkogård, Muonionalusta i Pajala kommun. Muséets vilja är att återlämna kvarlevorna dit de hör 
hemma och önskar få det genomfört i augusti 2022 i samband med återbegravnings-ceremoni av samiska 
kvarlevor i norra Finland. Som företrädare för den meänkielitalande minoriteten tornedalingar, kväner och 
lantalaiset är STR-T mån om att kvarlevorna från Akamella ska tillbaka till den vigda jord där de en gång 
lagts för sista vilan och förbundet är angelägen om att få vara delaktig i processen.  
 
Vi känner till att det berörda området kring Akamella är befolkat och har historiskt också varit befolkat till 
största del av meänkielitalande befolkning; tornedalingar, lantalaiset, kväner och också samer. Vi känner 
till att de rasbiologiska undersökningarna var, i första hand, riktade mot den samiska befolkningen, men 
även mot den meänkielitalande befolkningen tornedalingar, kväner och lantalaiset. Vi känner till att det 
historisk och i nutid är ett faktum att minoriteterna inte är homogena utan att det finns många som 
identifierar sig som både tornedalingar och samer exempelvis. Att det fanns intresse för rasbiologiska 
undersökningar av den meänkielitalande befolkningen har framkommit allt tydligare i takt med 
fortskridandet av Sannings- och försoningskommissionens arbete.  
 
Förfrågan om samarbete 
I respekt för de själar som kvarlevorna tillhört, deras efterkommande och lokalbefolkningen i området där, 
ser STR-T det som mycket viktigt att båda minoriteterna är delaktiga i processen och vår önskan är att 
samarbeta för en gemensam repatriering av kvarlevorna. Det vore också av stort symboliskt värde att 
genomföra denna process gemensamt med de minoriteter som historiskt levt i samexistens på området och 
lever och verkar här idag. Förbundet har också kontaktat Muonio sameby för delaktighet i processen, samt 
Svenska kyrkan, Pajala församling. Tidsramen är snäv så vi hoppas på snar återkoppling.  
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