Lycksele kommun kommer att erbjuda informationsträffar och flera
grupper som bearbetar händelsen håller på att startas upp.
Vill du delta? Hör av dig till oss!
Du som har frågor eller önskemål kring högtidlighållandet eller vill
delta i en bearbetningsgrupp är varmt välkommen att kontakta
projektledare: adriana.aurelius@lycksele.se
Om du vill ha någon att prata med, kontakta gärna din hemförsamling
inom Svenska kyrkan eller kyrkoherde Helén Lundberg,
Svenska kyrkan, Södra Lapplands pastorat. Tel: 0950-276 71
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Vi ses den 9:e augusti!

De återvänder hem,
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Urfolkens dag / Gamla begravningsplatsen, Lycksele

Den 9:e augusti 2019 kommer kvarlevor från 25 individer
att återföras till Lycksele gamla begravningsplats.
De blev uppgrävda under en arkeologisk utgrävning 1950-51
på den gamla marknadsplatsen i Lycksele. Efter drygt 60 år
kommer de nu att återbördas till sin ursprungliga viloplats.
Begravningsplatsen på Öhn användes mellan åren 1607 och 1799 och
var en av de tidiga marknadsplatser som instiftades av Karl IX, samtidigt med Arvidsjaur, Jokkmokk, Jukkasjärvi och Enontekis. Platsen
omfattade samer från Vindel-, Ume,- och Ångermanälven, vilka hade
kyrkoplikt och begravningsplikt där under större delen av 1600-talet.
Under 1700-talet omfattade den samtliga boende runt
Ume-och Vindelälvarna.
Detta återbördande berör på detta sätt en stor del av de sydsamiska
och umesamiska områdena och släktningar finns idag säkerligen spridda på långt större håll än i områdena runt Lycksele.
Liksjuon Sámiensiäbrrie har med stöd av Lycksele kommun och
Svenska Kyrkan, Södra Lapplands pastorat tagit ansvaret att
högtidlighålla händelsen.

Repatriering, eller återbördandet av föremål och kvarlevor som tagits
från sina ursprungliga platser, är idag en pågående process världen
över. En repatriering innebär ett försoningsarbete, att göra upp med
ett smärtsamt förflutet. Det är många röster som höjs mot och för att
människors kvarlevor lämnas tillbaka och begravs, likadant är det
med konstskatterna.
Frågan om ifall det är människor eller forskningsmaterial vi pratar om,
skapar olika åsikter. Frågan om konstföremål eller religiösa och kulturella föremål ägs av den kultur som skapade dem eller av den som tog
eller köpte dem, skapar diskussioner. Ägs inte också de döda av
de levande människor som vet vilka de var?
Den 9:e augusti hedrar vi de återbördade människornas sista vila

- Vi hedrar alla deras efterlevande och släktingar.
- Vi visar att repatriering, återbördande i försoning, behövs för att vi 		
skall kunna göra upp med ett smärtsamt förflutet.
- Vi visar att vår vilja är att alla de mänskliga kvarlevor som idag
förvaras i magasin eller förevisas på institutioner får frid.
Det är tid att människokroppen respekteras som okränkbar
i livet liksom i döden!
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