
 

 

ÅTERFÖRANDE 
AV KULTURARV – 

win-win, eller..? 
Det har gått 10 år sedan Etnografiska museet återbördade totempålen till Haislafolket i British 
Columbia, Kanada. Vad har hänt under de 10 åren? Hur har diskussionerna kring återförande av 
kulturarv påverkats och/eller förändrats nationellt och internationellt?  
 

Vi gästas av ett flertal experter inom ämnet bland annat Staffan Lundén, fil. dr. arkeologi, som nyligen 
disputerade med sin avhandling ”Displaying Loot. The Benin objects and the British Museum” 2016, 
Gunilla Larsson, fil.dr. arkeologi samt medlem inom Stockholms sameförening, Stefan Bohman, författare 
ochf.d. museichef samt Anders Björklund, f.d. museichef för Etnografiska museet, som alla framför sina 
tankar och synpunkter. Detta följs sedan av en summering och diskussion där alla är välkomna att delta!  

LÖRDAG 15 oktober 

2016 



 

 

I samarbete med: Kanadas Ambassad, Stockholms sameförening, Kulturarv utan gränser, Etnografiska 
museets vänner m. flera. 
 

Var: Etnografiska museet, Stockholm 
När: Lördag 15/10  kl. 12.00 - 16.00 
 

Fri entré! 
Boka plats: bokning@etnografiskamuseet.se, eller via telefon: 010-456 12 99. 
 

Program 
12.00 - Introduktion: Jenny Koskinen 
 
Block 1 Den nationella arenan:  
Perspektiv på kulturarv under de senaste 10 åren.   
 
ca 12.10 – 12.30 – Mikael Hammelev Jörgensen: Medpart och motpart: Intressen och argument 
i processer om återförande av kulturföremål  
Doktorand vid Lunds Universitet.  
 
ca 12.30 – 12.50 – Gunilla Larsson: Hoten mot det samiska kulturarvet 
fil. dr. Arkeologi med samiskt ursprung och medlem i Stockholms sameförening. 
 
ca 12.50 – 13.10 – Anders Björklund: Världens mest omtalade totempåle 
fil. dr. Arkeologi samt f.d. museichef för Etnografiska museet. 
 
ca 13.10 – 13.20 – Eric Petersson: introduktion till filmvisning 
Ambassadråd (Political Counsellor) för Kanadas Ambassad. 
 
ca 13.20 – 13.45 – Filmvisning:”Totem: Return and Renewal”, 2008 (23 min) 
Regissör: Gil Cardinal.  Denna dokumentär följer händelserna kring G’psgolox totempåle när den 
gör sin sista resa från Etnografiska museet i Stockholm, tillbaka till Haislafolket i British 
Columbia, Kanada och sin ursprungsplats Kitamaat.  
 
ca 13.45 – 14.15 – Summering och diskussion - Block 1  
 
14.15– 14.30 – Paus 
 
Block 2 Den internationella arenan:  
Diskussion bland kulturinstitutionerna världen över.  
 
14.30 – 15.00 -Staffan Lundén: "Tankar kring föremålen plundrade i Benin City 1897"   
fil. dr. Arkeologi  
 
ca 15.00 – 15.15 – Stefan Bohman: Svåra frågor på museer 
 
ca 15.15 – 15.30 – Per Kåks: Kulturarv utan gränser 
f.d. museichef för Etnografiska museet. 
 
ca 15.30 – 16.00 – Summering och diskussion – Block 2  
 
16.00 – Dagen avslutas. 


