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Sammanfattning/Abstract 

 
This study aims to highlight how demands of repatriation has been managed by two museums 
in a comparative study. The questions posed are: what ethical norms has been guiding decisions, 
relationships to laws and agreements, and what are the subsequent discourses. 
 
In 2018 Moderna Museet repatriated a painting assessed to belong to a Jewish gallerist, in 2006 
the Museum of Ethnography returned a totem pole belonging to Indigenous people in Canada. 
 
Because the colonial era and the German Nazism period have several similarities pertaining 
power structure and the plundering of art, postcolonialism is used as a theoretical basis of study 
in both cases. Discourse analysis is then used as a method to analyse debates around the 
demands of repatriation.  
 
The study begins by describing how the separate cases have been handled by the respective 
museums. Thereinafter a comparison of the two museums approaches is conducted. 
 
The result indicates that ethical norms have been given an increasingly degree of importance in 
dealings of the matters. 
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INLEDNING 
Moderna Museet tog 2018 ställning till hur de skulle förhålla sig till krav på restitution när 

tidigare ägares släktingar krävde tillbaka en välkänd målning av den österrikiske konstnären 

Oskar Kokoschka. Verket, Bildnis eines Marquis – Joseph de Montesquiou-Fezensac, hade 

införskaffats redan 1934 och förutvarande ägare var den tysk-judiske galleristen Alfred 

Flechtheim. Släktingar till Flechtheim menade att verket hade beslagtagits under tvång av Alex 

Vömel, en tidigare anställd vid en av Flechtheims gallerier; Flechtheim Gallerie i Düsseldorf 

och medlem i nazistpartiet.1  

 

Trots att det numera betraktas annorlunda än tidigare i historien, finns det många föremål i 

museer runt om i världen, som har tillkommit under krig eller införskaffats från ägare, som känt 

sig tvingade att lämna dem ifrån sig. Det visar kravet på Moderna Museet, men även krav som 

ställts till Etnografiska museet.  

 

Enligt den brittiska dagstidningen The Guardian uppskattades det i november 2018 att 90 

procent av det afrikanska kulturarvet återfinns utanför den afrikanska kontinenten. De anger 

också att hälften av de 90 000 afrikanska föremålen som kommit till det etnografiska museet i 

Paris, Musée du quai Branly, mellan 1885 och 1960, kan behöva lämnas tillbaka.2 Mer än  

600 000 verk beslagtogs genom stöld eller på annat diskutabelt sätt av nazisterna i de 

ockuperade länderna mellan åren 1933-45.3 Frankrike var ett av de länder som var mest utsatt, 

där beslagtog nazisterna omkring 100 000 objekt. Knappt hälften av dessa har återlämnats till 

de tidigare ägarna eller deras arvingar.4 Det är inte bara beslagtagna konstföremål som kan finna 

på museerna, utan också religiösa föremål eller mänskliga kvarlevor. Från och med slutet av 

1900-talet har diskussioner förts om dessa föremål hör hemma på museer i Europa eller i övriga 

västvärlden.5  

                                                
1 Karl Lille, ”Arvtagarnas brev till Moderna: Vi har väntat alldeles för länge,” 
  SvD, 30 juni, 2018, https://www.svd.se/arvtagarnas-brev-till-moderna-vi-har-vantat-alldeles-for-lange. 
2 Ruth Maclean, ”France urged to change heritage law and return looted art to Africa,” The Guardian, 21 

November, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/nov/21/france-urged-to-return-looted-
african-art-treasures-macron. 

3 Andrew McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, (Los Angeles: University of California 
Press, 2008), 259. 

4 Ibid., 259. 

     5”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” Riksantikvarieämbetet, Stockholm:    
20 februari, 2020, http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1395038/FULLTEXT01.pdf, 6. 
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Utgångspunkt för undersökningen är historien om konstverket på Moderna Museet av Oskar 

Kokoschka. Återlämnandet är det andra på museet under relativt kort tid. Båda återlämnandena 

har uppmärksammats stort i tidningar, TV och radio, där diskussioner förts om det är rätt att 

lämna dem tillbaka eller ej. Då även Etnografiska museet har hanterat krav på repatriering och 

restitution behandlas som jämförelse även detta museums sätt att hantera frågan. Uppsatsen 

redovisar också lagtexter, överenskommelser, brev och diskussioner som berör fallen.6  

 

Att de här museerna har studerats beror på att deras samlingar innehåller museiföremål från de 

historiska händelser, som är de mest omtalade när det gäller ärenden som rör återlämnande av 

museiföremål.7 Etnografiska museet äger äldre verk från Afrika, Asien och Sydamerika. En del 

har kommit till Europa under kolonialtiden. Moderna Museet äger modern- och samtidskonst 

från och med början av 1900-talet och fotografier från och med 1840. 8 Enskilda verk har tillhört 

någon judisk familj och beslagtagits av nazisterna under perioden 1933-45, de åren Tyskland 

styrdes av NSDAP. Båda museerna har under 2000-talet tagit beslut om återlämnande av 

museiföremål. De två ärendena uppsatsen utgår från avslutades av Etnografiska museet 2006 

och av Moderna Museet 2018.  

 

Båda museernas ärenden utreddes under flera år från det återlämnandekrav ställdes till dess att 

själva föremålet återlämnades. I det ena fallet, Moderna Museets, överlämnades föremålet utan 

att regeringen fattade beslut i ärendet, i det andra fallet togs ett regeringsbeslut innan själva 

återlämnandet genomfördes. I det ena fallet handlade det om en målning som bedömdes vara 

värd nästan 200 miljoner kronor,9 i det andra fallet gällde det ett religiöst föremål, med stort 

symbolvärde för den grupp av människor som tidigare ägde den.  

 

                                                
  6 Repatriering eller återbördande avser egendom som kan ha hamnat i annans ägo på laglig väg, medan restitution 

avser egendom som stulits eller på annat sätt fråntagits tidigare ägare.  
     Ove Bring, Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna (Stockholm: Atlantis, 2015), 167. 

       ”Begreppet repatriering kommer av medeltidslatin (repatrio) där re-   
betyder åter och patria betyder fädernesland,” Sametinget, https://www.sametinget.se/repatriering, senast 
uppdaterad 24 oktober, 2019. 

     7 McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, 234. 
     8 ”Ett museum för framtiden,” Moderna Museet, senast uppdaterad 8 juli, 2019,    

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/. 
  9 Sophia Sinclair, ”Stulna tavlan säljs – värd 180 miljoner kronor”, SvD, 19 oktober 2018, 

https://www.svd.se/stulna-tavlan-saljs--vard-180-miljoner. 
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De här två fallen kan vara svåra att jämföra med varandra. Det handlar om två olika museer, 

som har olika inriktningar och det handlar om olika slag av föremål. Etnografiska museet 

återlämnade en totempåle, som tillhört Kanadas ursprungsbefolkning, de så kallade 

haislafolket. Det ansågs på den tiden när den införskaffades inte vara något problem att 

museisamlingar tidigare tillhört någon ursprungsbefolkning. Det bedömdes vara objekt som 

kommit från grupper av människor vars kultur höll på att försvinna och därför bättre kunde tas 

om hand av västvärlden för att bevaras på museer för intresserade besökare och forskare.10 Detta 

sätt att se på föremålen var ofta rådande i de fall tidigare ägare tvingats av omständigheterna att 

göra sig av med föremålet eller tillförts museisamlingen genom ren stöld. Nazisterna hade som 

mål att förinta de europeiska judarna och därigenom också kunna ta deras värdeföremål i beslag. 

Det kan synas vara en medveten grymhet vilket också ofta är fallet där föremålen ha tagits från 

ursprungsbefolkningen. Det finns exempel på föremål som kommit till etnografiska museer runt 

om i världen på liknande sätt som den konst som nazisterna tillskansade sig. Bronsskulpturerna 

i Benin, nuvarande Nigeria, rövades bort i slutet av 1800-talet i samband med att engelsmännen 

invaderade huvudstaden Benin. Staden förstördes genom plundring och anlagda bränder. 

Kungen tillfångatogs och fördes ut ur landet.11  

 

Under Napoleonkrigen beslagtogs stora mängder av konstskatter. Efter Napoleons nederlag 

framfördes krav på repatriering. Ett politiskt beslut, dock inte bindande, fattades av de allierade 

med undantag av Ryssland. Eftersom det inte var bindande lämnades inte alla beslagtagna 

föremål tillbaka.12 Under andra världskriget och Hitlers erövring av europeiska länder skedde 

konstplundringar i en omfattning långt större än under Napoleonkrigen.13 Museer, slott och 

enskilda hem tömdes.  

 

Alltsedan 1970-talet när Parthenonskulpturerna på British Museum kraftigt började 

ifrågasättas, har diskussionerna varit livliga om var föremålen på museerna hör hemma.14  

Mycket har hänt i samhället när det gäller synen på museiföremål och hur de hamnat på 

museerna. Sammanlagt sträcker sig historien om Moderna Museets och Etnografiska museets 

                                                
10Anders Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor (Stockholm: Etnografiska museet,    

2016), 23.  
11 Bring, Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna, 122. 
12 Ibid., 34. 
13 Ibid., 43. 
14 Russel Chamberlin, Loot! The Heritage of Plunder (London: Thames and Hudson, 1983), 7. 
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återlämnade föremål över en tidsperiod av närmare 90 år; från och med 1929 när totempålen 

fördes till Sverige till och med 2018 då Kokoschkamålningen återfördes. Det ger insyn i 

samhällets förändrade syn och dess påverkan på lagstiftningen. Fast det handlar om olika 

museer, olika föremål och olika epoker visas grundläggande förändringar i frågor om 

restitutionskrav. Denna uppsats tydliggör förändringarna genom att återge även ett 

återlämnande som skedde på Moderna Museet 2009.   

 

Syfte och frågeställningar 

Sedan andra världskrigets slut har det alltmer ansetts vara oetiskt att ha föremål utan 

klar proveniens på museer. Det gäller särskilt om föremålet kan ha stulits eller köpts 

under tvång från någon i den judiska befolkningen under perioden 1933-45. Allt sedan 

Washington-principernas tillkomst 1998 har frågan prioriterats av stater och museer. 

Efter att tidigare kolonier blivit självständiga har dessa från och med slutet av 1900-talet 

börjat kräva tillbaka sina föremål. Även olika ursprungsbefolkningar och icke 

koloniserade länder har börjat föra diskussioner om föremål som tagits ifrån dem på ett, 

som de anser, orättfärdigt sätt. 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur återlämnandekrav har hanterats av dessa två museer. 

Vilka bestämmelser gäller, vilka diskussioner har uppstått under och efter beredningen av 

ärendena och vilka har varit delaktiga i besluten?  

 

 

Frågeställningarna i uppsatsen är: 
 
 

• Vilka etiska normer har varit aktuella för de två svenska museernas 

ställningstaganden till återlämnandekrav?  

• Hur förhåller sig de två museernas återlämnanden till lagar och överenskommelser? 

• Hur har diskussionerna efter återlämnandena varit? 

 

De fall som behandlas i uppsatsen involverar etiska och juridiska frågeställningar. Om 

målningen var en del av Flechtheims privata samling eller tillhörde honom som gallerist skulle 

den återlämnas till honom eller hans arvingar. Flechtheim var jude och verket hade då troligtvis 
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beslagtagits under tvång.15 Etnografiska museet ansåg till en början att de införskaffade 

totempålen legalt och korrekt enligt dåtidens lagstiftning och rådande normer och att de därför 

rent juridiskt hade rätt att få behålla den på museet.16 Uppsatsen söker svar på frågorna genom 

att analysera hur besluten vuxit fram. För detta studeras museernas korrespondens, relevanta 

lagtexter, överenskommelser och utredningar, som visar hur rådande etiska normer påverkat de 

fattade besluten.   

 

Material 

Uppsatsens material består av intervjuer och korrespondens som inhämtats för denna uppsats 

från företrädare för museerna och Riksantikvarieämbetet. Korrespondens till och från museerna 

och tidigare ägares släktingar och advokater har varit andra viktiga källor för att förstå 

ärendehanteringen. Likaså har skrivelser till regeringen och regeringsbeslut samt andra 

myndigheters information om återlämnandeärenden varit väsentliga för att få svar på 

frågeställningarna. Lagtexter, överenskommelser och utredningar, som givits som uppdrag av 

regeringen, relevanta för uppsatsen, har nyttjats för att klargöra hur frågor och lösningar 

förändrats över tid. Vidare har tidningsartiklar aktuella för ärendena använts för att få en bild 

av utvecklingen av etiska normer.  

 

Tidigare forskning kommer att redovisas under egen rubrik. 

 

Teoretiska utgångspunkter och metod 

Uppsatsen utgår från teorin postkolonialism för att se hur förändrade etiska normer påverkat 

museernas ställningstaganden och ageranden. Kolonialism innebär att andra människors 

tillgångar och landområden erövras och kontrolleras.17 Postkolonialism är då den ojämlika 

maktstrukturen kvarstår även efter att den egentliga kolonialismen upphört. Det dröjde dock till 

slutet av 1990-talet innan museernas föremål sågs som annat än skatter som tillhörde de 

                                                
15 Verket synes inte enligt efterforskningar ha tillhört något annat galleri eller konstnären själv. Daniel    

Birnbaum, ”Restitution av Oskar Kokoschkas målning Bildnis eines Marquis-Joseph de Montesquiou-
Fezensac (1910) NM 3044 MMDNR 2016/145,” 27 augusti, 2018, 
https://www.modernamuseet.se/stockholm/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/beslutsunderlag-restitution-av-
oskar-kokoschkas-mlning-bildnis-eines-marquis-joseph-de-montesquiou-fezensac.pdf. 

16 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 93. 
   17 Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält, översättning Oskar  

Söderlind (Stockholm: Tankekraft, 2005), 18. 
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västerländska museerna. Det dröjde också till många år efter andra världskrigets slut innan 

museernas rätt till konstverk, som tidigare tillhört judar, började ifrågasättas. 

 

Kolonialismen stod för föreställningen att det var kolonisatörerna som hade makten och var det 

överlägsna folket och de koloniserade, som saknade makt var det underlägsna folket. Under 

den koloniala perioden var uppfattningen att jordens befolkning tillhörde olika raser och 

därmed hade olika roller i samhället. Den afrikanska befolkningen ansågs lämpad att arbeta 

med jordbruk, medan den europeiska att vara de som styrde i landet.18 Till följd av dessa 

värderingar bedömdes de koloniserade ländernas konst vara av sämre konstnärlig kvalitet och 

värde än den västerländska. Den postkoloniala tiden efter kolonisationen genomsyras av samma 

föreställning. Föremålen har ansetts värdefulla för att visa andra människors liv och samhälle, 

och återfinns än i dag vanligtvis på etnografiska museer och inte på de ordinarie konstmuseerna. 

Det är den västerländska konsttraditionen som är den förhärskande.  

Kolonialism har förekommit under olika former under historiens gång. Den mest omfattande 

har dock varit den europeiska. På 1930-talet bestod 85 procent av jordens yta av kolonier eller 

tidigare koloniserade områden.19 Denna kolonisering kan sägas ha börjat redan på 1700-talet 

och fortsätta fram till andra hälften av 1900-talet, då Angola och Mocambique blev 

självständiga.20 Beteckningen postkolonial är en beskrivning av befrielseprocessen från 

kolonialismen.  

Den postkoloniala eran kan sägas ta sin början efter att koloniseringen upphört. Den slutsatsen 

är inte helt självklar eftersom konsekvenser av den ojämlika samhällsordningen mellan de 

koloniserade och västvärlden fortfarande gäller. Det kan därför synas vara för tidigt att avsluta 

perioden kolonisering. Därmed kan det också bedömas vara för tidigt att tala om 

postkolonialism.21 Enligt professorn i humaniora Leela Gandhi så bör teorin kallas 

postkolonialism, medan ”postcoloniality” står för de beskrivna förhållandena.22 Hon förklarar 

att postkolonial teori står för historisk och psykologisk återhämtning efter kolonialtiden. 23 Post 

                                                
 18 Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält, 129. 
 19 Ibid., 10. 
  20 Ibid., 22.  
 21 Ibid., 22. 
22 Leela Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction (Columbia: University Press, 2019), (doc) 

academia.edu. 
 23 Gandhi, Postcolonial Theory: A Critical Introduction, 7. 
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kan även stå för efter eller överskridande. Menas post detsamma som överskridande kan 

ojämlikheten enligt Loomba under postkolonialismen anses bestå än i dag. Det vill säga att trots 

att länderna är självständiga, är de fortfarande beroende av sina tidigare kolonisatörer både vad 

gäller ekonomi och kultur.24 Andra författare anger att postkolonialism gäller efter ländernas 

självständighet, men att postkolonialism framför allt använts för att beteckna den kulturella 

effekten på 1970-talet av kolonialismen.25 Konstprofessorn Bill Ashcroft hävdar att 

postkolonialism är en oprecis term och kan därför inte förklaras. I stället för att fråga vad 

postkolonialism är, bör frågan ställas om vad postkolonialism kan göra.26 Sammantaget kan 

sägas att det finns ingen startpunkt för postkolonialismen, utan den har utvecklats under 

kolonialismen, men även under ländernas självständighet och gäller än i dag. 

Teorin om postkolonialism stödjer analysen av diskursen om återlämnandena, etiska 

förändringar i lagtexter och överenskommelser, men även hur hanteringen av återlämnandekrav 

varit. Förändringarna är en följd av den allmänna medvetenheten om de koloniserade folkens 

begränsade möjligheter att hävda sin rätt både under själva koloniseringen men även tiden efter. 

Det här perspektivet om ojämlikhet mellan de koloniserade och de med makt har varit en 

förutsättning för att förstå diskussionerna om restitution, utvecklingen av lagar och 

bestämmelser och hur museerna hanterat kraven. Teorin har också varit av betydelse för att 

förstå varför besluten dröjde. I och med att diskussionerna om restitution var levande 

förändrades bilden av vad som var en lämplig lösning under hanteringens gång. Om inte teorin 

hade nyttjats som utgångspunkt hade den utdragna hanteringen och fördröjningen av besluten 

förefallit bero på museernas bristande kunskap om restitution. 

Kolonialism och postkolonialism används när de talas om hur européer erövrat andra 

kontinenter och hur européerna såg på dessa länders invånare som ett annat folk. Etnografiska 

museet är starkt präglat av den koloniala tiden då stor del av museets samling tillkommit. Det 

finns i dag över 30 000 objekt från enbart Afrika. De första föremålen togs till Sverige redan 

på 1700-talet och samlandet fortsatte in på 1900-talet.27  

 

                                                
   24 Loomba, Kolonialism/postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält, 22. 

25 Bill Ashcroft, Post-colonial transformation (London: Routledge, 2001), e-bok, 9. 
26 Graham Huggy, The Postcononial Exotic: Marketing and Margins (London: Routledge, 2001), e-bok, 1. 

  27 Etnografiska museet, Afrikasamlingarna, 2020,  
http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/forskning-samlingar/samlingar/afrika. 
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Nazisternas bedrev också kolonisering, men förföljelsen av judar försiggick inte på någon 

annan kontinent, utan på den egna. Det var invånare i nazisternas närområde som bedömdes 

vara en underlägsen ras. Tyskarnas tidigare kolonisering i sydvästra Afrika var för att skaffa 

sig ett större livsrum och resurser, samma skäl som nazisterna använde några decennier senare 

då de invaderade östra Europa och Ryssland. Befolkningen i Afrika fördes till läger, som till 

viss del sägs kunna likställas med de utrotningsläger som skapades för att förinta judarna. 

Många tyskar som tidigare hade varit stationerade i de tyska kolonierna i Afrika blev en del av 

de frivilliga, som föregick fascismen.28 Det finns således likheter mellan de olika historiska 

händelserna.  

 

Redan på 1930-talet fann museichefen och etnologen Julius Lips överensstämmelse mellan 

förtrycket i de koloniserade länderna och det som hände med de mänskliga rättigheterna i 

Nazityskland. Han var född och levde i Tyskland fram till 1934 då han efter nazisternas 

övertagande på grund av falska anklagelser om plagiat och förskingring tvingades lämna 

landet.29 Lips gav 1937 ut boken The Savage Hits Back. Hans övertygelse var att européernas 

våldsamheter under kolonialtiden drev på 1900-talets fascism.30 Lips uppfattning visar att han 

såg ett samband mellan kolonialismen och judeförföljelsen. 

 

Våldsamheterna i kolonierna diskuteras av Aimé Césaires i Discourse on Colonialism.31 

Kolonisationen leder till ett ociviliserat samhälle och gör kolonisatörerna brutala och grymma. 

Han menar att det egentligen inte är någon skillnad på det som Hitler och nazisterna gjorde mot 

den judiska befolkningen under andra världskriget och hur de vita kolonisatörerna behandlade 

de koloniserade folken. Han framhåller att toleransen vad gäller grymheter under och efter 

koloniseringen till och med var mycket större än den under Nazitiden. 

 

                                                
28 David Olusoga & Casper W. Erichsen, översättning Per Nyqvist, 
   Kejsarens förintelse, Tyskland bortglömda folkmord (Stockholm: Leopard 2014), inledningen e-bok. 
29 Ingrid Kreide-Damani, ”Short Portrait: Julius Lips,” Interviews with German Anthropologists. 

http://www.germananthropology.com. 
   30”Spectral-White The Appearance of Colonial-Era Europeans,” 21 oktober, 2019, Utställning på HKW (Haus 

der Kulturen der Welt) i Berlin, 
https://hkw.de/media/en/texte/pdf/2019_1/presse_2019/pressemappe_spektral_weiss.pdf. 

   31 Aimé Césaire, Discourse on Colonialism, översatt av Joan Pinkham (New York: Monthly Review Press, 
2000), 35, 
https://books.google.se/books?id=md0VCgAAQBAJ&hl=sv&source=gbs_ViewAPI&printsec=frontcover
&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
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Att i denna uppsats använda postkolonialism som teori även för Moderna Museets 

återlämnande av plundrad konst under Nazitiden, ses därför som ett ändamålsenligt val. De 

föremål som beslagtogs av européerna i Afrika, Asien eller Amerika liksom av nazisterna under 

andra världskriget, överlämnades sällan frivilligt. Överlämnandet kan antas ha skett under något 

slag av tvång, där den starkare parten i samhället övertagit äganderätten från den svagare parten. 

Det kan därmed anses finnas paralleller i föremålens införskaffandehistoria, även om det 

handlar om olika historiska tidsskeden.  

Den analytiska metoden som använts i denna uppsats är diskursanalys. Enligt Mats Alvesson 

och Dan Karreman är diskursstudier av talad och skriven text i dess sociala sammanhang och 

utformningen av den sociala verkligheten genom språket.32 Samma synsätt men mer nyanserad 

framför Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips. De anger att diskurs är den sociala 

och politiska betydelsen som är utöver den snävare studien av texten eller det talade språket.33 

Härigenom kan en mer fullständig bild av sammanhanget ges. Uttalandet ”Diskurs är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” har sin grund i att språket 

enligt dem ger en väg till verkligheten.34 Det går därför inte att förstå verkligheten utan hjälp 

av diskurs. Det finns dock olika sätt att beskriva samma verklighet på. Lösningarna kan därmed 

också bli olika och då även konsekvenserna. Författarnas syn är att om diskursen förändras så 

förändras också den sociala verkligheten. Som exempel anger de att en översvämning kan tolkas 

olika beroende på den som beskriver situationen. Den kan tolkas som ett väderfenomen, guds 

straff eller ett politiskt misslyckande.35 Winther Jörgensen och Philips hänvisar vidare till den 

brittiske professorn Faircloughs modell för diskursanalys. Den består av tre dimensioner. Den 

yttre dimensionen är den sociala. Den dimensionen omsluter den diskursiva, som står för det 

språkliga och som binder samman de två andra dimensionerna. Den inre, tredje dimensionen, 

är texten och analysen i form av enskilda ord och textens grammatik.36 För att rätt förstå den 

bredare sociala dimensionen, måste utöver de ovan nämnda dimensionerna även andra aspekter 

av samhället studeras, såsom ekonomiska och kulturella.37 

                                                
    32 Mats Alvesson, Dan Karreman,” Varietes of discourse: On the study of organisations through discourse 

analyses”, Human Relations, Vol. 53, (sept. 2000): 1126 (e-journal). 
  33 Ibid., 27. 

 34 Marianne Winther Jörgensen, Louise Philips, Diskursananlys som teori och metod (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2000), 7. 

35 Winther Jörgensen, Philips, Diskursananlys som teori och metod, 15-16. 
36 Ibid., 75. 
37 Ibid., 90. 
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Diskurs kan användas såväl som metod som teori. Sociala fenomen är inte färdiga eller totala 

enligt Winther Jörgensen och Philips.38 Det innebär att diskussioner om samhället kan föras i 

det oändliga. Diskursanalysens målsättning är dock att försöka reducera möjligheterna och hitta 

entydighet i det analyserade objektet.39 Vidare anger Winther Jörgensen och Philips att enligt 

diskursteorin står antagonism för konflikt. Konflikt uppstår när olika intressen möts.40 Olika 

intressen bildar grupper, men dessa grupper kan skifta allt eftersom intressena skiftar fokus. 

Denna teori är intressant att föra in i uppsatsen då frågorna om återlämnande inte är entydiga 

och olika intressen ska bevakas, såsom lagar och bestämmelser, etiska normer och subjektiva 

tyckanden. Diskursanalys passar väl i detta sammanhang då diskursen avseende 

restitutionsfrågor påverkar samhällets syn på frågorna, men också avspeglar dem. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den sociala dimensionen även inkluderar sociala strukturer i 

form av olika grupperingar och politiska ställningstaganden.41  

 

Eftersom etiska normer påverkas av diskursen i samhället, är material som återspeglar detta av 

stor vikt för uppsatsen.  

 

Forskningsöversikt 

Den vetenskapliga litteratur som rör konst plundrad under perioden 1933-45 är omfattande. För 

min undersökning mest relevant är den amerikanska konstvetaren Lynn H. Nicholas The Rape 

of Europa: The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and the Second World War 

(1994).42 Boken handlar om hur konst stjäls i samband med Nazitysklands invasion och arbetet 

med att rädda den tillbaka till ägarna.  

 

Ove Bring, tidigare professor i folkrätt vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och 

Försvarshögskolan har skrivit Parthenonsyndromet – kampen om kulturskatterna (2015).43 Den 

behandlar konstplundringar av olika slag, som alla har inneburit att en starkare part har kunnat 

berika sig på de svagares svåra situation. Många av exemplen visar vad som gällde då de 

                                                
 38 Ibid.,, 31. 
 39 Ibid., 31 och 34. 
 40 Ibid., 55. 
41 Ibid., 42-43. 
42 Lynn H. Nicholas, The Rape of Europa: The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and the  

Second World War, (London: Macmillan, 1994). 
43 Bring, Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna (Stockholm: Atlantis, 2015). 
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föremål, som nämns i denna uppsats, förvärvades. Boken är av stor vikt för uppsatsen då den 

visar det generella mönstret i hur konstföremål har beslagtagits under historiens gång och för 

att den åskådliggör den etiska problematiken då återkraven ställs. 

 

Art as Plunder - The Ancient Origins of Debate about Cultural Property (2008) av professorn 

i konstvetenskap Margaret M. Miles, är en bok som beskriver debatten om konstföremål och 

vad som händer med dem under krigstider.44 Vem bör äga dem och kommer segrarna att lämna 

dem tillbaka. Boken har varit till stor nytta för att se hur de första lagarna och 

överenskommelserna, som gäller än i dag, vuxit fram.  

 

Stealing home – Looting Restitution, and Reconstructing Jewish Life in France 1942 - 1947 

(2017) av historieprofessorn Shannon L. Fogg beskriver hur föremål i Frankrike plundrades 

under andra världskriget och svårigheterna för de tidigare ägarna att få dem tillbaka efter kriget. 

Åtskilliga lägenheter tömdes och möbler och andra föremål skickades till Tyskland.45 Då flera 

böcker tar upp händelser i Tyskland ger denna bok en bild av hur det var i Frankrike. Det ger 

en förståelse av omfattningen av plundringen i de av nazisterna annekterade länderna. 

 

The Art Museum - from Boulée to Bilbao av Andrew McClellan (2008) behandlar också 

restitution och repatriering och menar att det är en fråga för alla involverade i konstvärlden, 

såsom auktionsfirmor, konsthandlare, museifolk och privata konstsamlare.46 I boken finns ett 

särskilt avsnitt om plundringen av konst under Nazitiden. Författaren skriver att efter Sunday 

Boston Globes nyhet i november 1997, att det på Fogg, Museum of Modern Art i Boston, fanns 

flera kända verk som kan ha konfiskerats av nazisterna från judar under andra världskriget, 

följde en strid ström av återkrav. Artikeln berörde museer runt om i världen som köpt in konst 

strax före eller under andra världskriget.47 Kapitlet bidrar till att ge en uppfattning av hur många 

som berördes och vilka som kan vara involverade. 

 

                                                
44 Margaret M. Miles, Art as Plunder - The Ancient Origins of Debate about Cultural Property  (New 

York: Cambridge University Press, 2008).  
45 Shannon L. Fogg, Stealing Home – Looting Restitution, and Reconstructing Jewish Life in France 1942 

– 1947, (Oxford: University Press, 2017). 
46 McClellan, The Art Museum from Boulée to Bilbao, 233. 
47 Ibid., 233. 
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Vetenskapsjournalistens Anders Rydells bok Plundrarna – Hur nazisterna stal Europas 

konstskatter (2013) handlar om konstplundringen i Nazityskland.48 Rydell redogör för det krav 

som ställdes till Moderna Museet om återlämnande av Emil Noldes målning Blumengarten och 

vad som utspelade sig i Nazityskland. Boken har varit till nytta för att fånga in de svårigheter 

judiska gallerister och andra judiska ägare av konst befann sig i under Nazitiden, men även för 

att ge en bild av de efterföljande rättstvisterna.  

 

De nämnda böckerna behandlar återlämnande av konst i ett brett perspektiv. Artikeln 

“Restitution Policies on Nazi-Looted Art in the Netherlands and the United Kingdom: A 

Change from a Legal to a Moral Paradigm” (2018) av forskaren Tabitha Oost beskriver ett 

snävare område. Artikeln är dock till hjälp för att besvara uppsatsens frågeställningar, eftersom 

den redovisar svårigheterna med att ha gemensamma regler för hur man ska agera när det gäller 

konst som beslagtagits under Nazitiden. I både Storbritannien och i Nederländerna finns det råd 

inrättade av respektive lands regering. Det har ändå visat sig problematiskt att finna för båda 

parter, museerna och de tidigare ägarna eller deras arvingar, acceptabla lösningar. Dilemmat på 

senare tid har varit att frågorna blivit allt mer av moralisk och etisk art och därmed allt mer 

politiserade. Det har därför inte varit lätt att finna lösningar som kan anses gälla generellt och 

vara acceptabla på lång sikt. Problematiken liknar den de svenska museerna har upplevt. 

Artikeln är därför lämplig som orientering i hur det ser ut i andra länder. Den beskriver också 

hur problematiskt det är när man inte helt klart kan se hur förlusten av konsten förhåller sig till 

den tvångssituation som ägaren befann sig i. Ägarens flykt och behovet av avyttring behöver 

inte ha skett samtidigt.49 Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska 

museer behandlar frågorna om repatriering och restitution, är denna artikel ett bra exempel på 

hur komplicerat det kan vara att hitta lösningar på när och hur återlämnandet ska ske. Artikeln 

visar att den rådande politiska diskussionen i samhället kan få stor betydelse. 

 

Det finns en hel del forskning som behandlar hur européerna under kolonialtiden lade beslag 

på afrikansk konst och förde den vidare till Europa och USA. I skriften ”Mellan världar: 

postmodernismen och de afrikanska konstnärerna i västerlandets metropolis” (2002) framhåller 

                                                
48 Anders Rydell, Plundrarna – Hur nazisterna stal Europas konstskatter  (Stockholm: Ordfront förlag, 

2013). 
49 Tabitha Oost, ”Restitution Policies on Nazi-Looted Art in the Netherlands and the United Kingdom: A Change 

from a Legal to a Moral Paradigm”, International Journal of Cultural Property, Vol. 25, Issue 2, 2018, 139-
178. 
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nigeriansk-amerikanska curatorn tillika författaren Okwui Enwezor att det, i den västerländska 

konstvärlden, verkar som om det inte finns några afrikanska konstnärer av vikt.50 Enwezor, 

själv född i Nigeria, arbetade och bodde i Tyskland och USA.51 Enwezor anser att den 

västerländska postmodernismen på grund av den kulturella dominansen kan uppfattas som en 

”erövrarkultur”.52 Hans perspektiv på verken från de koloniserade länderna är att européerna 

uppfattade dessa som primitiva och exotiska.53 Enwezors skrift är väsentlig ur ett postkolonialt 

betraktelsesätt. Eftersom uppsatsen teoretiska perspektiv är postkolonialism ger skriften 

vägledning till analys av diskursen. 

 

 Hövdingens totempåle (2016), handlar om den totempåle som Etnografiska museet lämnade 

tillbaka till ursprungsbefolkningen haisla i Kanada 2006.54 Boken är en berättelse om hur pålen 

införskaffades, transporterades till Sverige och lämnades tillbaka till ursprungsbefolkningen. 

Den är av särskilt intresse för denna uppsats då den beskriver ett av de krav på återlämnande 

som behandlas. Värt att notera är att författaren Anders Björklund var chef för museet under 

den tid då pålen återlämnades. Denna uppsats vill visa Moderna Museets återkrav i förhållande 

till historien om totempålen och hur hanteringen av kraven skiljer sig från varandra. 

 

Whose objects (2020) av Wilhelm Östberg professor i social antropologi och tidigare 

Afrikaintendent vid Etnografiska museet tar upp problemet med de nigerianska bronskulturerna 

som finns på flera europeiska museer och även på Etnografiska. Han ställer frågan om hur de 

mycket värdefulla figurerna har kommit till museet och om de verkligen hör hemma där.55 

Boken visar medvetenheten om problemen på museet. Även Lotten Gustafsson Reinius, etnolog 

och chef för etnologiska museet 2014-16 påpekar i artikeln ”Museology from within. Thinking 

critically through and with museums,” (2018) att det postkoloniala synsättet sedan 1990-talet 

alltmer uppmärksammats på museerna.56  

 

                                                
50 Okwui Enwezor, “Mellan världar: postmodernismen och de afrikanska konstnärerna i västerlandets 

metropolis,” Postkoloniala studier, red., Mikaela Lundahl, Raster, Stockholm 2002, 167. 
51 ”Okwui Enwezor,” Moderna Museet, 

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/forelasningsserie-en-storre-varld/okwui-enwezor/. 
52 Enwezor ”Mellan,” 178. 
53 Ibid., 182. 
54 Anders Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor..  
55 Wilhelm Östberg, Whose objects? (Stockholm: Etnografiska museet, 2010), 8. 
56 Lotten Gustafsson Reinius, ”Museology from within. Thinking critically through and with museums,” 

Nordisk Museologi 2018.1, 150-153, https://journals.uio.no/museolog/article/view/6415. 
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Tidnings- och tidskriftsartiklar har använts som underlag för att studera utvecklingen av 

diskussionerna när det gäller återlämningskraven. Särskilt artiklarna i dagstidningarna visar 

samhällets attityd till de ställda kraven och hur den förändras över tiden. Det gäller båda fallen, 

men då flera tidningsartiklar återfinns i Moderna Museets arkiv visar det att de funnit dem värda 

att bevara tillsammans med korrespondens och mer officiella handlingar. De är inte registrerade 

i ärendeförteckningen och då registreringen avseende ärendet avslutas i oktober 2018, finns 

inga tidningsartiklar bevarade efter detta datum. Även konferenser avseende 

restitution/repatriering har varit av vikt för att få kunskap om hur frågan behandlats i andra 

länder. Bland annat bjöd i september 2018 Goethe-institutet tillsammans med Moderna Museet 

och Judisk kultur i Sverige in till en internationell konferens om den europeiska 

återlämningspolitiken med experter från Sverige och Tyskland som medverkande. Avsikten 

med konferensen var att lyfta fram hur de europeiska museerna hanterat 

proveniensproblematiken och kraven om återlämnande. Konferensen tillkom för att visa att 

museet mötte kritiken, för hanteringen av restitutionskraven, på stort allvar.57 

Fast det finns en omfattande tidigare forskning om restitution och repatriering, synes det dock 

inte finnas någon vetenskaplig studie som behandlar svenska museers återlämnandekrav i en 

jämförande studie. Denna uppsats kan därför vara ett första bidrag.  

 

Uppsatsens struktur 

Undersökningen inleds med en redogörelse av lagtexter och överenskommelser som ligger till 

grund för hur samhället under de senaste drygt hundra åren har betraktat museala föremål som 

införskaffats under krig eller andra svåra förhållanden för dem som tidigare ägt föremålen. Det 

som särskilt gäller naziplundrad konst inleder avsnittet, därefter behandlas de bestämmelser och 

överenskommelser som i första hand berör föremålen på Etnografiska museet. Avsnittet 

avslutas med en översikt över mer generella bestämmelser och överenskommelser aktuella vid 

återlämnandekrav. 

  

Efter denna inledning beskrivs och kommenteras diskursen för de fall som behandlats på 

Moderna Museet inför återlämnandet 2018 respektive Etnografiska museet inför återlämnandet 

                                                
 57 Goethe-institutet, ”Dokumentation, Stulen konst och restitutionspolitik”, 

https://www.goethe.de/ins/se/sv/kul/mag/21408270.html. 
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2006. I uppsatsen kommer också att redovisas ett par ytterligare återlämnandekrav som ställts 

till dessa museer. Dessa exempel finns med för att förstå komplexiteten i frågan och 

förändringen över tid. Återlämnandekraven och diskursen är först redovisade separat för 

respektive museum, för att sedan studeras tillsammans, utifrån ett postkolonialt och diskursivt 

perspektiv. Denna uppdelning görs för att tydliggöra bakgrunden.  

 
Undersökningen styrs av följande frågeställningar:  

 

• Vilka etiska normer har varit aktuella för de två svenska museernas 

ställningstaganden till återlämnandekrav?  

 
• Hur har diskussionerna efter återlämnandena varit? 

Slutsatser av undersökningen och diskussion om vad som framkommit mot bakgrund av de 

teoretiska perspektiven avslutar uppsatsen.  
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UNDERSÖKNING OCH ANALYS  
Den svenska historien innefattar flera krig, plundringståg och upptäcktsfärder som alla bidragit 

till att byten förts till svenska museer. I Livrustkammarens katalog till en utställning som 

visades i början av 2009 kan följande läsas. 

 

Under stormaktstidens många krig erövrades föremål som vapen, rustningar, böcker, målningar 

och andra kulturföremål – precis som landområden och pengar. 

 

Denna plundring betraktades under 1600-talet som en del av kriget och förekom i enlighet med då 

gällande, folkrättsliga principer. I dag skulle motsvarande bortförande av kulturskatter ses som en 

krigsförbrytelse. Med jämna mellanrum kommer också påtryckningar om att krigsbyten av olika 

slag ska återlämnas till sin ”rättmätiga” ägare.58  

 

Trots att plundrad konst och återlämning varit en fråga sedan århundrandet före Kristus och 

konventioner varit i bruk sedan 1800-talets slut, har den rättsliga situationen fått särskild 

aktualitet först under de senaste årtiondena. Det är ett resultat av samhällets förändrade syn i  

Sverige liksom i övriga länder. 

 

Generella bestämmelser och överenskommelser  

Lagar och överenskommelser som rör både konst plundrad under Nazitiden och andra 

beslagtagna föremål är av flera slag. Under 1800-talet började lagtexter som skulle skydda 

kulturföremål nedtecknas.59 Plundringar under krig blev förbjudna efter Haag-konventionernas 

tillkomst 1899 respektive 1907. Konventionen från 1907 anger att det är förbjudet att föra med 

sig eller att medvetet förstöra konstverk och historiska minnesmärken.60 Trots att 

konventionerna tillkom flera decennier innan andra världskriget, förekom enligt vad Bring 

                                                
 
 
 
 
 
58 Krigsbyte, utställning på Livrustkammaren 2009, https://livrustkammaren.se/sv/krigsbyte. 

   59 Miles, Art as Plunder – The Ancient Origins of Debate About Cultural Property, 349. 
   60 ”Krigets lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och 

fredsinsatser, delbetänkande av Folkrättskommittén,” regeringen, SOU 2010:22, 
https://www.regeringen.se/49bb46/contentassets/7db8b68842114a88a0b4f46de5f579df/krigets-lagar-sou-
201022-del-2.  
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redogör för i sin bok Parthenonsyndromet systematiska plundringar i de under kriget erövrade 

länderna.61 Alla kulturella krigsbyten efter 1899 är olagliga och därmed ska de återlämnas.62 

Ett tillägg till de tidigare konventionerna tillkom 1954, benämnd Haagkonventionen för skydd 

av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt. Överenskommelsen är den första mellan 

Unescos medlemsländer som särskilt avser kulturföremål vid krig eller andra konflikter. 

Sverige tillträdde denna senare konvention och dess tilläggsprotokoll 1985.63 Enligt svensk lag 

behövde alltså inte föremålen, som beslagtogs före 1985, återlämnas. Ytterligare ett 

tilläggsprotokoll tillkom 1999, som innebär ett förstärkt skydd vid väpnad konflikt och 

ockupation. Det ratificerades av Sverige 2017.64  

 

I Sverige gäller kulturmiljölagen (1988:950) kapitel 6-8, vid återlämnande av kulturföremål. 

Med kulturföremål menas ett föremål som betraktas som en nationell skatt av konstnärligt, 

historiskt eller arkeologiskt värde enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt i den stat föremålet tagits från.65 Kapitlen införlivades inte i svensk lag förrän i 

januari 1995 respektive december 2011. Lagen innebär att om det finns skäl att tro att föremålet 

tillskansats genom stöld, plundring eller förts från ursprungslandet utan tillstånd, kan enskild 

eller stat återkräva föremålet. Ärenden som tas upp i uppsatsen har kommit till museisamlingen 

innan bestämmelserna trädde i kraft, därför gällde de inte vid tidpunkten för återkraven.66 Den 

pågående diskursen kring återlämningskrav påverkade dock museerna i deras beslut. 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) är en organisation 

inom det kulturella området, som svarar för att skydda kulturarven och arbetar för att hindra 

handel av kulturföremål.67 Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig 

införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom tillkom 1970 och trädde i 

                                                
 61 Bring, Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna, 43. 

62 Ibid., 38. 
63 Svenska Unescorådet, Unescorådets konferens: Vem tillhör museernas samlingar (Stockholm: Svenska 

Unescorådets skriftserie, 2008:3), 32.  
64 Måns Pedersen, ”Att bevara mänsklighetens kulturegendom är viktigt för alla runtom i världenoavsett var den 

finns,” 20 februari, 2018, http://www.unesco.se/mans-pedersen-att-bevara-mansklighetens-kulturegendom-ar-
viktigt-for-alla-runtom-i-varlden-oavsett-var-den-finns/. 

65 Kulturmiljölagen (1988:950), kapitel 6, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-        
forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950. 

66 Kulturmiljölagen (1988:950), kapitel 6 avser länder som ingår i EES,  kapitel 7 och 8 avser länder som tillträtt        
Unidroitkonventionen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950. 

 67 Bring, Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna, 166.  
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kraft i Sverige i april 2003.68 Bakgrunden till konventionen är att allt fler länder som tidigare 

varit koloniserade ville ha tillbaka sina kulturföremål från museerna i västvärlden.69 Efter en 

konferens utgav Svenska Unescorådet 2008 en skrift med titeln Vem tillhör museets samlingar? 

Konferensens uppgift var dels att presentera FN-organet Unesco och dess roll att hjälpa 

utvecklingsländer och krigshärjade länder att återuppbygga och skydda sitt kulturarv, dels 

engagera personal från myndigheter att belysa frågor om förvärv av museiföremål, var de hör 

hemma och om hur man ska se på återlämnande.70 I skriften anges att det inom museivärlden 

länge varit brukligt att inte tala om varifrån museisamlingarna kommit eller ställa frågor om 

vilka som äger dem.71 Enligt skriften har detta förhållningssätt förändrats under senare tid, då 

man öppet börjat visa hur föremålen funnit vägen till Sverige. Som exempel nämns svenska 

utställningar, som beskrivit hur stulna föremål eller krigsbyten hamnat på svenska museer.72 

Här kan anges Livrustkammarens utställning Krigsbyte 2009, och Världskulturmuseets En 

Stulen Värld 2008.73 

 

Svenska Unescorådet framhåller att det är svårt att fastställa generella regler för vad museerna 

ska återlämna.74 Som utgångspunkt för diskussionerna anser dock rådet att följande kriterier 

kan följas: Föremål som varit mycket länge i museets samlingar kan vanligtvis behållas. I vissa 

fall, framhålls det, har inte denna regel följts. Likväl har föremål lämnats tillbaka till det land 

det kom från, trots att de varit i samlingarna i flera hundra år. Som ett exempel anges Polska 

rullen, en bildfris som togs som krigsbyte från Warszawa 1655 och förvarades i 

Livrustkammaren i Stockholm tills den lämnades tillbaka 1974, det vill säga efter 300 år.75 

Mänskliga kvarlevor, religiösa föremål och delar av en enhet bör återföras till ursprungsplatsen. 

En ytterligare bedömningsgrund som nämns är när ojämlikhet rådde då föremålet beslagtogs, 

                                                
     68”Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av           

äganderätten till kulturegendom, Paris den 14 november 1970,” Utrikesdepartementet, 13 april, 2003, 
     https://www.regeringen.se/49c83d/contentassets/9ea326c422d74623b7bbffc41484342f/konvention-om-         

atgarder-for-att-forbjuda-och-forhindra-olovlig-inforsel-utforsel-och-overlatelse-av-aganderatten-till-
kulturegendom. 

 69 Ove Bring, Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna, 169. 
  70 Svenska Unescorådet, Unescorådets konferens: Vem tillhör museernas samlingar, Unescorådets skriftserie 

3/2008, 7. 
  71 Ibid.,, 13. 
  72 Ibid., 14. 

  73 ”Krigsbyte”, utställning på Livrustkammaren 2009, https://livrustkammaren.se/sv/krigsbyte. Boel 
Ulfsdotter, ”Världskulturmuseet en stulen värld,” Göteborgsposten, 24 oktober , 2008, 
https://www.gp.se/kultur/kultur/världskulturmuseet-en-stulen-värld  1.1198206. 

  74 Svenska Unescorådet, Unescorådets konferens: Vem tillhör museernas samlingar, 16. 
  75 Ibid., 15. 
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det vill säga mellan tidigare ägare och den som övertog föremålet. Här anges särskilt konstverk 

som stals, köptes eller konfiskerades under Nazitiden och där den tidigare ägaren tillhörde den 

judiska befolkningen.76  

 

Svenska Unescorådet anger att Sveriges regeringspolicy är att museerna ska vara återhållsamma 

med att lämna tillbaka museiföremål, som beslagtagits under krig långt tillbaka i tiden. Det vill 

säga inte föremål som beslagtagits under senare tid eller mänskliga kvarlevor. Vidare, enligt 

Svenska Unescorådet, måste kraven på återlämnande diskuteras från fall till fall, men 

möjligheten till återlämnande bör alltid övervägas innan beslut fattas.77  

 

Unescos konvention har starkt ifrågasatts. Den är beroende av de olika ländernas egna 

rättssystem och den gäller bara för föremål som stulits från museer, offentliga byggnader och 

liknande institutioner. Den gäller inte retroaktivt och både det land där föremålet stals och det 

land dit det förts måste ha ratificerat avtalet.78 Det sammantaget innebär att det funnits 

svårigheter att återfå stulna föremål med stöd av denna konvention. Förhoppningsvis blir det 

lättare då fler länder undertecknat avtalet och i likhet med Sverige försökt inlemma 

bestämmelserna i landets lagstiftning.  

 

Eftersom konventionen inte tillkom förrän 1970 och inte trädde i kraft i Sverige förrän 2003 

är det viktigt att påpeka att dess kriterier inte är rättsligt bindande för vare sig de plundrade 

konstföremålen som återlämnats från Moderna Museet eller totempålen på Etnografiska 

museet. Att det dröjde mer än trettio år innan konventionen trädde i kraft berodde till stor del 

på att konventionen inte överensstämde med svensk lagstiftning.79 

 

Sverige beslutade i juni 2011 att ansluta sig till UNIDROIT-överenskommelsen från 1995. 

Beteckningen UNIDROIT är en förkortning av Institut International pour l´Unification du Droit 

Privé.80 Den kompletterar Unescos Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra 

                                                
  76 Ibid., 17. 
   77 Ibid., 20. 

78 Greenfield, The Return of Cultural Treasures, 258. 
79 ”Svar på skriftlig fråga 1999/2000:667 av Kollmats, Lennart (fp),” Riksdagen. Regeringen beslutade i 

september 1994 att ratificering inte kunde ske utan förbehåll. Regeringens avsikt var att ratificera snarast 
möjligt efter kontakt med övriga nordiska länder. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/skriftlig-fraga/unescokonventionen-om-kulturegendom_GN11667. 

   80 ”Unidroitkonventionen och vissa andra kulturarvsfrågor,” Kulturutskottets betänkande, 2010/11:KrU10,  
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olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom.81 Den svenska 

benämningen är Internationella institutet för harmonisering av privaträtten.82 Den trädde i kraft 

i december 2011 och ingår numera i Kulturmiljölagens kapitel 7 och 8. Andra länder kan 

därmed väcka talan i svensk domstol, men bara om föremålet förts in efter den 1 december 

2011.83 Diskursen om moralisk skyldighet följer dock inte juridikens formella krav. Skälet till 

att det dröjde flera år innan ikraftträdandet berodde till stor del på skillnader i godtrosförvärv 

mellan svensk lagstiftning och UNIDROIT-överenskommelsen. 

 

Även EU-direktivet från 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från 

en medlemsstats territorium har införts i Kulturmiljölagen. Införandet trädde i kraft i januari 

2016.84 Det direktivet ska användas mellan EES-länderna, även om Unesco- eller 

Unidroitkonventionen gäller.85  

 

Särskilda överenskommelser avseende naziplundrad konst 

Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art från 1998 är inte ett bindande 

dokument, men är av största vikt vid återlämningskrav av föremål som befaras ha beslagtagits 

under Nazitiden. Avtalet innebär att museerna i de 44 länder, däribland Sverige, som 

undertecknat avtalet, vid krav på restitution, ska verka för att finna acceptabla lösningar 

tillsammans med tidigare ägare eller med de tidigare ägarnas arvingar. Överenskommelsen 

innehåller elva punkter om hur föremålens identitet ska fastställas och när de ska lämnas 

tillbaka.86 Avtalet gäller dock endast för de verk som finns i offentliga samlingar, inte de som 

finns i privat ägo. Antalet konstverk som har återlämnats sedan Washingtonöverenskommelsen 

                                                
       https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/unidroit-konventionen-och-vissa-  

andra_GY01KrU10/html. 
      81 Svenska Unescorådet, Unescorådets konferens: Vem tillhör museernas samlingar, 33. 

   82 ”Tillträde till Unidroitkonventionen om kulturföremål”, Regeringens proposition 2010/11:83, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/tilltrade-till-unidroit-konventionen-
om_GY0383/html#page_15. 

     83 Riksantikvarieämbetet, ”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” 12,   
      84 ”Ändringar i kulturmiljölagen,” Regeringens proposition 2015/16:6,            

https://www.regeringen.se/4a80d6/contentassets/d0721f4f89a54d48872a7dc25b249d93/andringar-i-
kulturmiljolagen-prop.-2015166.pdf. ”Återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en 
medlemsstats territorium och om ändring av förordning”, Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/60/EU, 

        https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0060.” 
   85”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” Riksantikvarieämbetet, 12. 
   86 ”Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art,” U.S. Department of State,   

https://www.state.gov/washington-conference-principles-on-nazi-confiscated-art/. 
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tillkomst beräknas vara mellan 1000 och 2000.87 Det kan jämföras med de 600 000 verk, som 

stals eller beslagtogs från judarna under perioden 1933-45. 

 

Washingtonöverenskommelsen uppmanade länderna att skyndsamt ta itu med arbetet att 

kontrollera sina samlingar. Ingen paraplyorganisation upprättades dock för hjälp med metoder, 

proveniensforskning eller med rutiner vid återlämnandekrav.88 I och med undertecknandet 

anses länderna vara moraliskt bundna av det.89 Varje land följer emellertid sina egna lagar. Det 

handlar därför mycket om landets politiska ställningstagande. Även mellan museerna inom 

samma land varierar sättet att arbeta med frågorna. Om ett museum vill lämna tillbaka ett 

konstverk kan det alltid finna en möjlighet att göra det. Om det inte vill det, kan museet också 

finna rättsliga argument för det beslutet.90 Att så ofta är fallet tycks verifieras i denna uppsats. 

Återlämnandekraven som berör de svenska museerna har varit föremål för långdragna 

diskussioner, med olika förslag till lösningar, innan besluten fattats.  

 

Andra regler vid sidan om Washingtonöverenskommelsen kan också påverka hur konst som 

stulits av nazisterna hanteras. Som exempel kan nämnas att nazisterna, när de beslagtog polska 

kulturvärden, tillskansade sig föremål som fanns på det arkeologiska och etnografiska museet i 

Lódz. Föremålen hamnade 1942 på universitetet i Göttingen. Verken planeras lämnas tillbaka 

till Polen. I och med diskussionerna om kolonialismen och vad den medförde i form av 

konstplundringar, kan det förväntas att länder i Afrika eller Sydamerika, varifrån föremålen 

härstammar, kräver dem tillbaka.91  

 

Den så kallade Terezindeklarationen från 2009 stödjer Washington-principerna och betonar 

behovet av proveniensforskning.92 Inte heller denna deklaration är juridiskt bindande. Det kan 

konstateras att Moderna Museet inte uppmärksammat ägarförhållandena vad gäller 

                                                
    87 ”Betänkande om gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats    

under väpnade konflikter och krig,” Europaparlamentet, 13 december, 2018, 
      http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0465_SV.html.  
   88  McClellan, The art Museum from Boullée to Bilbao, 262. 

89 ”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” 11. 
  90 McClellan, The art Museum from Boullée to Bilbao, 262. 

   91 Göttingen universitet, ”The Collections, Museums and Gardens of Go ̈ttingen University,” 
https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/39929ca58ac369de2ca53f94bd310d70-
en.pdf/Sammlungsfuehrer_eng_978-3-86395-196-2.pdf, 33.  

92” Prague Holocaust Era Assets Conference: Terezin Declaration”, 30 juni, 2009, U.S. Dapartment of State, 
https://2009-2017.state.gov/p/eur/rls/or/126162.htm. 
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Kokoschkamålningen innan återkravet ställdes, trots att deklarationen hade tillkommit nästan 

10 år tidigare. Enligt samtal med personal på Moderna Museet följs nu denna rekommendation 

noggrant.  

 

Riksdagen framhöll proveniensforskning som ett viktigt område i sitt beslut om 

Kulturarvsfrågan i april 2016. I sitt betänkande framhåller Kulturutskottet följande: 

Som ytterst ansvariga för de statliga samlingarna anser vi att det behöver 

efterforskas om det finns ytterligare herrelösa judiska ägodelar och undersöka 

proveniensen i samlingarna som inköpts under efterkrigstiden.93  

I juni 1998, det vill säga under samma år som Washingtonöverenskommelsen tillkom, beslutade 

Association of Art Museum Directors (AAMD) att rekommendera museerna att kontrollera sina 

samlingars proveniens och att presentera sina resultat på internet.94 Museerna uppmanades 

också göra kraftfulla försök att finna den rätta ägaren i de fall verket hade beslagtagits av 

nazisterna. Framtida gåvor och inköp måste dessutom enligt rekommendationerna noggrant 

genomlysas innan de förs till samlingarna.95 Det innebär att inga donationer kan tas emot av 

museer utan att föremålens proveniens är kartlagd.  

 

Särskilda överenskommelser om ursprungsfolk  

FN:s generalförsamling antog i september 2007 deklarationen om urfolks rättigheter. Över 

hundra länder, däribland Sverige, röstade för överenskommelsen. I deklarationen behandlas 

repatriering av föremål av ceremoniell art. Det klargjordes dock inte om det enbart gällde 

                                                
93 ”Kulturarvsfrågor”, kulturutskottets betänkande 2015/16 :KrU9, https://data.riksdagen.se/fil/2F0A4AA1-

2EBD-4654-AAE1-AC0C4762DA5F, 33. 
94 Grundades 1916 av tolv amerikanska museidirektörer för konstmuseer, https://aamd.org/about/mission. 
95 McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, 250. 



 
 

23 

religiösa föremål, eller om det också inkluderade sådana som används i högtidliga 

sammanhang.96 

ICOMs (International Council of Museum) nuvarande etiska regler antogs 2004.97 De vägleder 

museianställda i sitt arbete bör förhålla sig i etiska frågor. Enligt regelsamlingen ska föremål, 

som av ”religiös betydelse” önskas åter av ursprungsbefolkningen, snarast möjligt återlämnas.98  

Allmänna administrativa bestämmelser och övrig vägledning  

Vad gäller gallring av museiföremål anger gemensamma riktlinjer för svenska centralmuseer 

att ett objekt kan ”gallras” om ett eller flera kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är i huvudsak 

• saknar proveniens och kontext,  

• bedöms vara överrepresenterat i samlingarna,  

• är i mycket dåligt skick; konservering är inte rimlig,  

• ska repatrieras,  

• har inkommit på̊ olagligt eller oetiskt sätt.99  

 

Gallring är inte detsamma som återlämnande, men har ändå betydelse då dessa regler visar vilka 

skäl som godkänns för att ett museum ska ha rätt att skilja ett föremål från museet.  

 

Den svenska lagstiftningen fastställer att gallrade objekt får säljas på marknadsmässiga villkor. 

ICOM har en något annorlunda uppfattning.100 Deras riktlinjer anger att samlingarna ska tas om 

hand för ”allmänhetens räkning och får inte ses som realiserbara tillgångar”. Viss oklarhet anses 

dock råda vad gäller tolkningen av ICOMs riktlinjer.101  

Enligt betänkandet av museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89) finns det inga lagar eller 

förordningar som reglerar hur svenska museer ska förhålla sig till gallring. Det är i stället statens 

regler för ekonomiadministration som föreskriver hur gallring kan ske. De bestämmelser som 

                                                
  96”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” 10. 
 97 ”ICOM:s etiska regler 2011, ” Svenska ICOM, http://icomsweden.se/wp-content/uploads/2010/12/etiska-

regler_webb-1.pdf. ICOM står för International Council of Museum. Svenska ICOM verkar för 
internationellt samarbete och professionell utveckling på museer. 

  98”ICOM:s etiska regler 2011,” Svenska ICOM, 15. 
    99”Ny museipolitik SOU 2015:89,” Betänkande av Museiutredningen 2014/15 Stockholm 2015, 

https://www.regeringen.se/4a957d/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196/ny-museipolitik-sou-
201589.pdf, 179. 

100 ICOM Sweden. ”Om ICOM,” http://icomsweden.se/om-icom/. 
    101 ”Ny museipolitik SOU 2015:89,” 283. 
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anses kunna beröra museerna är budgetlagen (2011:203), förordningen om överlåtelse av 

statens lösa egendom (1996:1191) och kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). 

Bestämmelserna är dock enligt museiutredningen inte helt anpassade till museernas 

verksamhet. Det finns också tolkningssvårigheter som inte gör frågan helt klar och därför kan 

krav på återlämnande bedömas olika mellan museerna och även skilja sig från tid till annan. 

Sammantaget innebär bestämmelserna att det finns viss möjlighet att sälja föremål på statliga 

museer och även att skänka bort dem.102 Det är i regel regeringen som beslutar, eftersom det 

handlar om statens lösa egendom. I de fall statliga medel har använts för införskaffande av 

föremålet måste regeringen i sin tur inhämta riksdagens godkännande.103  

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder 

arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.104 Myndigheten fick i december 

2017 respektive sommaren 2019 två regeringsuppdrag som rör repatriering/restitution. Det ena 

uppdraget, som skulle redovisas i samband med årsredovisningen för 2019, var att utarbeta en 

vägledning för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas 

samlingar där det kunde finnas särskilda etiska skäl för återlämnande. Riksantikvarieämbetet 

höll under utredningen flera möten med museipersonal och andra experter. Det framhålls i 

anteckningar från dessa möten att juridiken är svårtillgänglig och att klargörande efterfrågas, 

då lagar, konventioner, riktlinjer och etiska regler ibland motsäger varandra. Det uppfattades 

också vara svårt att bedöma var beslutet ska tas, hur diskussioner med andra länder ska gå till 

väga och vem som ska svara för dessa kontakter. Det önskades också uppgift om var råd och 

stöd i de enskilda fallen kunde hämtas. Det ansågs att kraven var tids- och resurskrävande och 

att särskild juridisk hjälp och även forskare av olika slag kunde behöva anlitas för att få fram 

acceptabla lösningar. Mötesdeltagarna frågade sig också hur finansieringen skulle ske och 

önskade mötesplatser för diskussion. Deltagarna ville ha vägledningar som klargör processer, 

men även juridiska och etiska problem. De ville dock inte ha hjälp med enskilda 

restitutionskrav.105 Vägledningen, Stöd för museer i återlämnandeärenden presenterades i 

                                                
   102 ibid., 281. 

      103 ”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” 18. 
   104 ”Det här gör Riksantikvarieämbetet,” Riksantikvarieämbetet, 2019, https://www.raa.se/om-

riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/. 
105 Ingela Chef Holmberg, ”På gång inom regeringsuppdragen -  juni 2018,” 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/454759477440415C4178404A59/424A50437440445F4A7049415F
4A71. 



 
 

25 

februari 2020. Den tar upp flera av dessa frågor och förtydligar hur restitution/repatriering bör 

ske.106 

Vägledningen gäller för föremål som införskaffats från i huvudsak senare delen av 1800 talet. 

I dokument sägs att i museernas samlingar kan det finnas föremål som har införskaffats 

på sätt ”som i dag anses vara etiskt tvivelaktiga”.107 Därför kan föremål behöva utredas 

i samband med att återkrav ställs eller att museet självt finner införskaffandet 

problematiskt. För att utröna om återlämnande ska ske föreslår Riksantikvarieämbetet i sin 

vägledning att museet ska klargöra nedanstående frågor.  

• Möjliga mottagare – finns det en eller flera tänkbara mottagare och vilken koppling har 

de till föremålet? 

• Föremålets betydelse för mottagaren, exempelvis kulturhistoriska, religiösa och 

identitetsmässiga värden. 

• Föremålets betydelse i museets samling. 

• Hur föremålet har samlats in. 

• Om föremålet är en del av en materiell helhet som finns i museets samling eller om 

sammanhanget som föremålet hör till finns hos den potentiella mottagaren. 

• Föremålets forskningsvärde. Här kan museet behöva samla in kunskap från flera olika 

vetenskapliga discipliner. 

• Föremålets framtid vid ett eventuellt återlämnande.108 

Inkomna krav ska enligt vägledningen hanteras skyndsamt, även om det medför utredningar av 

stor vidd. Utredning ska också göras med stor öppenhet och med hänsyn tagen till andra parter. 

Vidare bör enligt vägledningen varje museum utarbeta egna riktlinjer för att underlätta inför 

framtida krav.109  

 

Det andra uppdraget till Riksantikvarieämbetet är ett komplement till det första. 

Uppdraget ska redovisa hur kulturarvsinstitutionerna ser på Washingtonprinciperna och 

Terezindeklarationen och bedöma behovet av åtgärder med anledning utredningens resultat. 

                                                
106 ”God samlingsförvaltning - Stöd för museer i återlämnande ärenden,” 5. 
107 Ibid., 8. 
108 ”Återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor,” Riksantikvarieämbetet, Stockholm: 20 februari, 

2020, https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/sa-fungerar-samlingsforvaltning/aterlamnande-av-
kulturforemal-och-manskliga-kvarlevor/. 

109 ”Återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor.” 
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Syftet med detta uppdrag är att göra det lättare för museerna vid framtida krav om repatriering 

av konst beslagtagen av nazisterna. Det påtalas i uppdragsbeskrivningen att det kan vara svårt 

för den enskilda institutionen att avgöra vad som är rätt att göra då det ofta är en 

lämplighetsbedömning och inte en juridisk bedömning som krävs. Särskilda åtgärder kan 

därför, enligt regeringen, behöva vidtas. Detta uppdrag ska redovisas senast den 16 oktober 

2020 och är inte presenterat då denna uppsats läggs fram. Resultatet av utredningsuppdraget 

kan därför inte redovisas här. 

 

Som synes finns det flera lagar och överenskommelser att förhålla sig till vid krav om 

återlämnande. I kommande avsnitt diskuteras hur kraven behandlats på de två museerna. 

 

Utredningen ”Sverige och judarnas egendom”  

Den svenska regeringen uppmärksammade problemen med konstens proveniens redan i 

februari 1997. En kommission under ledning av landshövdingen Rolf Wirthén tillsattes för att 

utreda vad som kan ha hänt med den judiska egendom som fördes till Sverige strax före eller 

under andra världskriget.110 I kommissionens uppdrag ingick flera frågor, bland annat också att 

utreda hur det låg till med guld som tidigare varit judisk egendom. Särskilda 

undersökningskommissioner hade tillsatts i flera länder i Europa. Frågan hade då ställts hur det 

förhöll sig i de under kriget neutrala länderna. Utredningens rapport ”Sverige och judarnas 

tillgångar” presenterades under våren 1999. Kommissionen anger inledningsvis att det inte är 

”frågan om ekonomisk gottgörelse för stulna tillgångar som i första hand står i centrum. I stället 

handlar det om rättvisa och moralisk upprättelse.”111  

Att kommissionen tillsattes indikerar att intresset för konst beslagtagen av nazisterna hade 

börjat intressera politikerna i Sverige. Detta intresse fanns vid denna tid också i övriga delar av 

världen, vilket Washingtondeklarationen från 1998 åskådliggör.  

Efter en utredningstid på två år, redovisade kommissionen att de hade haft problem med 

utredningen på grund av att lång tid förflutit sedan andra världskriget och att 

sekretessbestämmelser lagt hinder i vägen. De hade också, enligt kommissionen, haft begränsad 

                                                
      110 ”Slutrapport, Sverige och judarnas tillgångar,” Riksdagen (SOU 1999:20), 3 mars, 1999,    

https://data.riksdagen.se/fil/982A5A77-4D31-4C50-BBCB-9165A17EF0D7, 3. 
 111 Ibid., 40. 
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tid för sina efterforskningar.112 De ansåg att frågan behövde undersökas ytterligare, innan man 

med säkerhet kunde bedöma om det fanns någon konst från Nazitiden i Sverige.113 År 2000 

initierades en sådan undersökning av utrikesminister Anna Lindh. Den presenterades 2002. Där 

konstaterades att utredaren ”inte kunnat återfinna några depositioner i statens besittning som 

kan påvisas ha tillhört personer som var utsatta för den nazistiska förföljelsen”.114 Trots dessa 

två utredningar har två verk utan godtagbar proveniens krävts åter från Moderna Museet efter 

att rapporterna presenterats, en målning av Erik Nolde, som återlämnades 2009 och Bildnis 

eines Marquis – Joseph de Montesquiou-Fezensac av Oskar Kokoschka, i följande kallat 

Kokoschkamålningen. 

 

 

  

                                                
      112 ”Slutrapport, Sverige och judarnas tillgångar,” 272. 
      113 Ibid., 41. 
      114 ” Utredningen inom Utrikesdepartementet om depositioner vid svenska utlandsmyndigheter vid tiden för den 

nazistiska förföljelsen och andra världskriget,” Utrikesdepartementet (Ds 2002:50), 15 augusti, 2002, 
https://data.riksdagen.se/fil/763B4E1C-98EA-401A-A21F-B5078DA937B4, 7. 
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Moderna Museet och restitutionskraven  

Hösten 2018 återlämnade Moderna Museet i Stockholm tillbaka tavlan av den österrikiska 

konstnären Oskar Kokoschka. Diskussionen som föregick beslutet handlade om ifall det var 

rätt att återlämna den eftersom det fanns oklarheter i ägarförhållandet då målningen försvann 

från den judiska ägaren Alfred Flechtheim på 1930-talet på 1930-talet.115 Den införskaffades 

av Nationalmuseum 1934, men efter Moderna Museets tillkomst 1958 överfördes den till det 

nybildade museet. Museet beslutade alltså 2018 att ägarens nu levande släktingar skulle återfå 

den.116 Museiledningen avgjorde frågan utan regeringens formella medgivande. Hur hade den 

rådande diskursen påverkat beslutsfattandet? 

Diskussioner kring hanteringen av Noldeärendet 

Kokoschkamålningen var inte Moderna Museets första restitutionsfall. Redan 2009 lämnades 

Emil Noldes Blumengarten tillbaka till tidigare ägares släktingar. Dåvarande museichefen 

Pontus Hultén köpte 1967 tavlan till museet på ett galleri i Schweiz.117 1 november 2016, nära 

40 år senare skrev, skrev en advokat anlitad av släktingar till Alfred Flechtheim till museet att 

hans judiska familj förlorat sin konstsamling, vari detta verk ingick. Förlusten skulle ha skett i 

samband med att de i slutet av 1930-talet tvingades lämna Tyskland.118  

Museet anlitade advokatfirman Winge KB. Advokaten arbetade länge med att försöka avstyra 

återlämnandet. Denne framförde i ett mail till museiledningen att det skulle vara svårt för 

släktingarna att återfå tavlan enligt svensk lag, då det gått mer än tre månader efter de att de fått 

reda på var tavlan befann sig. Advokatens påpekande gäller troligtvis godtrosförvärvslagen. 

Arvingarna visste redan 1978 att Noldetavlan fanns på Moderna Museet. De väntade till 

2003 med att kräva den tillbaka. En enligt museet försvårande omständighet för 

arvingarna.119 Som förklaringen framförde arvingarna att det var först efter 

Washingtonöverenskommelsen som det var värt ett försök att kräva Noldetavlan åter.120  

 

                                                
115”Moderna Museet and the Heirs of Otto Nathan Deutsch,” Moderna Museet, pressmeddelande 9 september 

2009, https://www.modernamuseet.se/press/en/press-releases/?view-newsletter=12368. 
116 “Sweden’s Moderna Museet returns a looted Kokoschka,” LTD 1858 Art Advisory, 6 september, 2018, 

https://www.1858ltd.com/swedens-moderna-museet-restitutes-a-looted-kokoschka/. 
   117 Enligt uppgift i MM:s arkiv köptes tavlan för 162 125 kronor. ”Bilaga till Nationalmuseet 

nämndprotokoll 31 januari 1967.” 
       118 Rydell, Plundrarna – Hur nazisterna stal Europas konstskatter, 218. 

    119 Moderna Museets arkiv, ”Emil Nolde Blumengarten (Utenwarf 1917),” Brev från LW till BC, 2/4/?. 
   120 Thord Eriksson, ”Moderna anklagas för utpressning,” DN, 9 juni, 2008, https://www.dn.se/kultur- 

noje/konst-form/moderna-anklagas-for-utpressning. 
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Advokaten påtalade vidare att det skulle finas ”goda juridiska skäl för att vägra återlämning”. I 

mailet anges dock att det kan finnas ”politiska eller andra skäl” som kan behöva beaktas.121 

Mailet avlutas med att påminna museiledningen om att det skulle vara bra med information om 

utvecklingen på verkets värde. 

 

Redan i juni 2006 begärde museet i en skrivelse att regeringen skulle bedöma om det fanns skäl 

för återlämnande av detta verk. Regeringsbeslutet fattades 2007. Någon exakt vägledning i hur 

ärendet skulle hanteras gavs inte. I stället fick museet i uppdrag av regeringen att lösa frågan i 

enlighet med Washingtondeklarationen och angav att överenskommelsen innebar att åtgärder 

skulle tas för att uppnå en ”just and fair solution”.122 I regeringsbeslutet nämndes också att 

museet i sin begäran fört fram att de inte funnit någon rättslig grund för återlämnande. I beslutet 

påtalades särskilt att arvingarna hänvisar till överenskommelsen och att Sverige deltog då den 

slöts. Vad ”just and fair solution” betyder i det här fallet angav inte regeringen, bara att enligt 

överenskommelsen skulle hänsyn tas till det enskilda fallets förutsättningar. Museiledningen 

tolkade uttrycket som att verket inte skulle lämnas tillbaka utan motprestation. Museet ville få 

del av förtjänsten vid en försäljning eller också ville museet låna tavlan under flera år, Skälet 

från museets sida var att det hade införskaffats i god tro och att släktingarna redan fått ersättning 

från tyska staten till tavlans fulla marknadsvärdetolkade.123 Arvingarna tolkade uttrycket som 

att verket skulle återlämnas villkorslöst, det vill säga helt utan motprestation.124  

 

Enligt artikel i Dagens Nyheter (DN) i juni 2008 framförde Ingela Lind, journalist 

och konstkritiker, följande synpunkter: 

 

Jag tror alltså att Moderna museet är ute på farliga vägar när man börjar förhandla 

om summor med en familj som redan fått sin ersättning i en uppgörelse med den 

tyska staten på 1960-talet. Om familjen i efterhand är missnöjd bör den i första 

hand stämma den tyska staten på mer pengar.125 

                                                
  121 Moderna Museets arkiv, ”Nolde,” Mail från Jan Widlund (advokatfirman Winge KB) till Museichef 

Lars Nittve, 24 april, 2007. 
  122 Moderna Museets arkiv, ”Uppdrag till Moderna museet,” Regeringsbeslut 2007-06-20, Ku 

2007/182/KK. 
123 Moderna Museets arkiv, ”Emil Nolde Blumengarten  (Utenwarf 1917),” Brev från LW till BC, 2/4/?. 

  124 Ibid., 2/4/?. 

  125 Ingela Lind, ”Moderna ska inte förhandla - Familjen har redan fått ersättning,” DN, 11 juni, 2008, 
https://www.dn.se/kultur-noje/moderna-ska-inte-forhandla. 
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Trots att det fanns ett regeringsbeslut som angav att museet skulle ta beslut i ärendet dröjde det 

ytterligare två år innan det verkställdes. Många frågor tycktes återstå. Museet menade att de 

hade juridisk rätt att behålla verket, men började inse att frågan var allt mer politiskt laddad, 

vilket framgår av mail till advokatfirman respektive till Anna-Greta Leijon, ordföranden i 

styrelsen för museet vid denna tid, den 17 respektive 18 april 2007.126 I juni 2008 besvarade 

kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth en skriftlig fråga av Fredrik Malm (fp) om vad hon 

avsåg att göra för att svenska museer och då särskilt Moderna Museet skulle följa 

Washingtonprinciperna. Där angav hon att regeringen givit museet i uppdrag att lösa ärendet 

och att hon därför inte kunde uttala sig i frågan, men att hon fortsatt skulle följa den noga. Hon 

påtalade också i brevet att vissa museer hade lämnat tillbaka verk utan ersättning, men att det 

inte var krav enligt överenskommelsen.127  

 

I februari 2009 synes uppfattningen om att vägra återlämning ha mjukats upp. Enligt SvD angav 

då en enhetschef på museet följande: 

 

Det finns många nivåer i det här, juridiskt har vi rätten på vår sida, men det finns 

också något slags politisk nivå i det. Nu ska vi försöka lösa det på ett just and 

fair sätt tillsammans med den part som önskar tavlan åter.128 

Även efter regeringsbeslutet engagerades departementet i frågan. I mars 2009 förmedlade 

kulturministern i ett svar till släktingarnas advokat att hon fått uppgiften från Moderna Museet 

att frågan snart skulle lösas.129 

Händelserna kring Noldetavlans återlämnande verkar ha haft betydelse för hur museiledningen 

hanterat återlämnandekravet avseende Kokoschkamålningen. Detta kan utläsas av de dokument 

som finns i Moderna Museets arkiv. De kommer att redovisas närmare nedan.  

                                                
  126 Moderna Museets arkiv, mail den 17 och 18 oktober 2007 från Agneta Modig Tham respektive Lars 

Nittve. 
    127  Riksdagen, ”Konst som stulits av nazisterna under andra världskriget – Svar på skriftlig fråga 2007/08:1336 

besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth,” https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/konst-som-stulits-av-nazisterna-under-andra_GV121336. 

 128 Sara Ullberg, ”krav på museer lämna tillbaka mer,” DN, 8 februari, 2009, 
https://www.dn.se/nyheter/krav-pa-museer-lamna-tillbaka-mer. 

 129 Moderna Museets arkiv, ”Brev den 31 mars 2009 från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till David   
J. Rowland.”  



 
 

31 

Även senare involverades departementet i Noldeärendet. Som svar på journalisten och 

författaren och aktiv i debatten kring restitution, Rydells kritik om handläggningen av ärendet 

angav Kulturdepartementet i ett mail till SVT Kulturnyheterna från kulturminister Alice Bah 

Kuhnkes (MP) pressekreterare, att  

Regeringen anser att man följer Washingtonprinciperna, som bland annat går ut 

på att parterna ska sträva efter att nå en rimlig och rättvis lösning inom ramen 

för det rättssystem landet har.130  

Departementet framförde vidare att museimyndigheterna ansvarar för sina egna samlingar, och 

anger att regeringen inte ser några behov av regeringens ingripande utan att museerna själva 

kan lösa de oenigheter som uppkommer. Om så inte är fallet kan frågan enligt departementet 

lösas av domstol.131 

Rydell, skrev i en artikel i SvD, sommaren 2018, att trots att Washingtonprinciperna 

undertecknats engagerade sig inte regeringen i fallet, utan lät museet ansvara för 

förhandlingarna på egen hand.132 Han menade att Noldetavlan och diskussionerna omkring den 

borde ha inneburit att regeringen skulle ha tillsatt en kommission eller en utredning för att finna 

och ge råd om hur museerna skulle agera vid eventuella krav på restitution av nazistulen 

konst.133  

I SvD behandlades fallet även i augusti 2019.134 Riksantikvarien Knut Weibull, som arbetade 

på Kulturdepartementet när ärendet om Blumengarten var aktuellt, bemöter Rydells kritik av 

handläggningen 2009. 

 

Det var första gången ett krav av detta slag framfördes i Sverige och ett antal frågor 

behövdes utredas. Först proveniensfrågan, därefter om kravet var juridiskt hållbart 

och slutligen vad som – enligt de så kallade Washingtonprinciperna – var en rimlig 

                                                
130 Stiskalo, “Stulen judisk konst finns på svenska museer,” SVT Nyheter, 8 augusti 2016, 

https://www.svt.se/kultur/konst/ett-fatalt-misslyckande. 
131 Sandra Stiskalo, “Stulen judisk konst finns på svenska museer,” SVT Nyheter, 8 augusti 2016. 
132 Rydell, ”Regeringen bär ansvar för den plundrade konsten”, SvD, 5 juli, 2018, 

https://www.svd.se/regeringen-bar-ansvar-for-den-plundrade-konsten. 
  133 Ibid., SvD, 5 juli,  2018. 
  134 Rydell, ”Mer fokus på moral och mindre på att hålla skenet uppe. Det krävs för att Sverige ska få trovärdighet i 

frågor om nazistulen konst,” SvD, 14 augusti, 2019, https://www.svd.se/moral-viktigare-an-sveriges-anseende. 
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och rättvis lösning i det aktuella fallet. Att tillmötesgå ett sådant krav utan en 

noggrann prövning hade inte varit försvarbart.  

Vi som var delaktiga lärde oss mycket i processen. Jag önskar att vi haft de 

insikterna från början. Då hade det gått mycket fortare att komma till en lösning. 

Ibland krävs det både tid och tålamod för att nå ansvarsfulla lösningar – inte minst 

i frågor som rör sig i gränslandet mellan juridik och moral.135 

 

Kokoschkamålningens restitution – erfarenhet från Noldeärendet 

Det gick förhållandevis snabbt när Kokoschkamålningen hanterades. Beslutet grundade sig på 

lärdomen av diskussionerna och hanteringen ett tiotal år tidigare då Noldetavlan krävdes 

tillbaka.  

 

Kokoschkaärendet började med ett brev den 1 november 2016 till museidirektören Daniel 

Birnbaum. Advokaten Markus H. Stötzel skriver på uppdrag av sina klienter Michael R. Hulton 

från San Fransisco, USA och fru Penny R. Hulton från of Potters Bar i Storbritannien, släktingar 

till galleriägaren och konstsamlaren Alfred Flechtheim. De hade informerats om att det skulle 

finnas ett verk på museet; Oskar Kokoschkas Portrait of Marquis Joseph de Montescquiou-

Fezensac från 1910.136 

 

I brevet skriver advokaten Stötzel att släktingarna med hjälp av befintlig information, 

konstaterat att målningen har ägts av Flechtheim. Brevet hålls i en vänlig ton och 

advokaten hoppas på att det ska bli ett bra och produktivt samarbete med museet. 

Advokaten vill vidare veta omständigheterna kring köpet som gjordes på Galleriet Alex 

Vömel i Düsseldorf 1934 och få del av all tillgänglig information om den affären. 

Hänvisning sker till Washingtonöverenskommelsen från 1998. Överenskommelsen 

nämns, enligt advokaten, då han vet att Moderna Museet är ett statligt museum och att 

släktingarnas begäran därmed bör hanteras i en positiv anda.137 

 

                                                
  135 Knut Weibull, Överantikvarie Riksantikvarieämbetet, ”Kravet på Emil Nolde-tavlan krävde prövning,”  

SvD 19 augusti, 2019, https://www.svd.se/kravet-pa-emil-nolde-tavlan-kravde-en-noggrann-provning. 
136 Moderna Museets arkiv, ”Brev från Rechtsanwalt Markus H. Stötzel till Moderna Museet den 1       

november 2016,” MM Dnr 2016/145. 
137 Moderna Museets arkiv, ”Brev från Rechtsanwalt Markus H. Stötzel till Moderna Museet den 1       

november 2016,” MM Dnr 2016/145. 
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Daniel Birnbaum svarar redan den 3 november 2016 att han mottagit brevet från 

advokaten om Kokoschkamålningen och att museet har haft tavlan i sin ägo sedan 1934. 

Han kommer, enligt svaret, att delge all information som finns tillgänglig i samband 

med införskaffandet.138 

 

Den 13 november 2017 kommer ett nytt brev från advokaten där han noggrant redogör för hur 

Flechtheim plundrades på Kokoschkamålningen. Advokaten hänvisar till flera lagar och 

överenskommelser som visar på att konst förvärvad under Nazitiden ska lämnas tillbaka till 

ägaren, vare sig det har skett genom plundring eller skett genom till synes frivilligt 

överlämnande. Därvid nämner han ICOM som i januari 1999 rekommenderade museer runt om 

i världen att undersöka om där fanns några verk med oklar proveniens och om så var fallet 

skulle de enligt rekommendationerna återlämnas till den rätta ägaren eller dennes arvingar.139  

 

Vad har hänt mellan åren 2009 och 2018, som gör att de två återlämnandefallen hanterats 

så olika på samma museum? Washingtonöverenskommelsen från 1998 gällde redan vid 

första återlämnandefallet 2009. Det synes emellertid ha tagit tid innan 

överenskommelsen och vad den kunde innebära hade införlivats i det allmänna 

tänkandet.  

 

Efter 2009 tycks frågan om nazisternas konstplundringar ha blivit mer angelägen, både 

i Sverige och i andra länder. Svenska Unescorådet höll konferensen Vem tillhör 

museernas samlingar 2008, där Washingtondeklarationen togs upp. 

Kulturdepartementet deltog i denna konferens. Den hölls bara ett år innan beslutet om 

att Noldetavlan skulle lämnas tillbaka till arvingarna och hann därför inte få någon 

inverkan på diskussionerna innan överlämnandet. Däremot kan det anses troligt att 

konferensen bidrog till det beslut som fattades av museet avseende Kokoschkas verk. 

Terezindeklarationen från 2009, som stödjer Washington-principerna och betonar behovet 

av proveniensforskning, kan också ha hunnit få inflytande på hanteringen.  

 

                                                
  138 Moderna Museets arkiv, ”Brev till Mr Stötzel från director Daniel Birnbaum den 3 november, 2016,” 

Dnr 2016/145.  
  139 Moderna Museets arkiv, ”Brev från Markus H Stözel till Ludwig Metz, Mannheimer – Swartling 13 

november, 2017,” Dnr 2016/145.  
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Både museiledningen och regeringen fick skarp kritik från flera dagstidningar, 

tidskrifter och TV för sitt agerande i samband med Noldetavlans återlämnande. 

Journalisten Rydell, som flitigt skrivit om ärendet i SvD, gav ut sin bok 2013 Plundrarna 

– Hur nazisterna stal Europas konstskatter, tre år innan Kokoschkamålningen krävdes 

åter. I boken kritiserade han museets agerande avseende Noldetavlan. Proveniensen 

tycktes inte ha utretts innan köpet 1967. Riksdagen framhöll betydelsen av 

proveniensforskning i sitt beslut om Kulturarvsfrågan 2016, det vill säga sju år efter att 

Noldetavlan återlämnades, men samma år som förfrågan om Kokoschkamålningen 

inkom. Proveniensfrågan blev ändå inte någon stor fråga vid överlämnandet av det 

senare verket. Visserligen var även här proveniensen ett problem, men inköpet skedde 

redan 1934, då sådana frågor i samband med hur judarna förlorade sin konst ännu inte 

var aktuella. Museets prestige och ställning i museivärlden och i den allmänna opinionen 

synes ha varit avgörande för den lösningen. Museichefen Birnbaums familjs historia kan 

också ha spelat in, vilket framgår av brev till släktingarna. Där framför han att han mycket 

väl förstår skälen till att släktingarna vill ha tillbaka målningen då han själv har släktingar som 

försvunnit under andra världskriget.140 Brevet ger en tydlig bild av den framväxande 

medvetenheten på museerna och i samhället i övrigt om behovet av att återlämna den judiska 

konsten och de känslomässiga skälen till kraven från arvingarna. 

 

Det diskuterades flitigt från museets sida hur museet skulle kompenseras för förlusten 

av Noldetavlan. Någon sådan diskussion verkar inte ha förekommit i samband med 

återlämnandet av Kokoschkamålningen, trots att den var ytterst värdefull. Vid auktionen 

på Sotheby’s i New York, strax efter återlämnandet, hösten 2018, erhöll arvingarna 184 

miljoner kronor. Några diskussioner om god tro eller eventuell ersättning från tyska 

staten synes inte heller ha förekommit i samband med återlämnandet av 

Kokoschkamålningen. 

 

Vad som försenade lösningen av det senare ärendet var oklarheterna kring ägarfrågan. 

Hade verket varit Flechtheims personliga egendom eller hade det egentligen tillhört 

någon annan och bara ställts ut tillfälligtvis på galleriet? Birnbaum uttalade sig i en 

intervju, refererad i SvD den 17 juni 2018, ”det går inte att skänka bort något där vi inte 

                                                
140 Moderna Museets arkiv, ”Brev från Daniel Birnbaum till Dr Michael R. Hulton och Penny R. Hulton  

27 juni, 2018,” Dnr 2016/145. 
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vet något om tillhörigheten”.141 Efter noggranna undersökningar bedömde dock museet 

att Flechtheim själv ägt målningen och att den därmed kunde återlämnas. Även 

släktingarnas relation till Flechtheim och deras arvsrätt studerades omsorgsfullt. 

 

Museet inhämtade inte regeringens tillstånd att återlämna Kokoschkaverket, vilket 

Riksrevisionsverket kritiserade skarpt. I ett beslut, daterat den 27 augusti 2018, framför 

museiledningen att konstverket bör restitueras enligt Washingtonprinciperna.142 Genom dessa 

principer är, som det anges, ”en tvångsförsäljning som ägde rum 1934 inte preskriberad utan 

det sålda konstverket bör restitueras”.143 Det är också det som skrivs i museets årsredovisning 

för 2018.  

Utredningens slutsats är att rättmätig ägare är den judiske konsthandlaren Alfred 

Flechtham [sic] vars galleri plundrades av nazisterna 1933. Målningen har inte 

kommit till Sverige på̊ korrekt vis och har alltså̊ aldrig tillhört svenska staten och 

den bör därför återlämnas till sin rättmätiga ägare.144  

Riksrevisionen kritiserade förfarandet i revisionsrapporten avseende museets årsredovisning 

för 2018.  

Avyttring av statlig egendom ska ske enligt förordningen (1996:1191) om 

överlåtelse av statens lösa egendom. Förordningen reglerar enbart försäljning 

eller byte av lös egendom. Vi bedömer att MM borde haft ett särskilt medgivande 

från regeringen for att restituera konstverket. Sådant medgivande saknas och 

MM har därmed agerat utanför sin befogenhet.145  

Vidare skriver Riksrevisionen:  

                                                
  141 Elisabet Andersson, ”Advokaterna har inte kommit med argument – Daniel Birnbaum chef för Moderna 

Museet,” SvD 17 juni, 2018, https://tidningar.kb.se/1767385/2018-06-
17/edition/144231/part/2/page/10/?q=kokoschka%20kompensation. 

142 Moderna Museets arkiv, Restitution av Oskar Kokoschkas målning Bildnis eines Marquis – Joseph de 
Montesquiou-Fezensac (1910) NM3044, MM Dnr 2016/145. 

143 Moderna Museets arkiv, Restitution av Oskar Kokoschkas målning Bildnis eines Marquis – Joseph de 
Montesquiou-Fezensac (1910) NM3044, MM Dnr 2016/145. 

144 Moderna Museets årsredovisning för 2018, 34.  
  145 Ekonomistyrningsverket, ”Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom,” 

https://www.esv.se/eaboken/?page=eabok_ch_1_sec_%25C3%2596verl%25C3%25A5telse%2520av%2520staten
s%2520l%25C3%25B6sa%2520egendom. 
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Vi rekommenderar MM att  

- utforma riktlinjer for hur statens egendom ska hanteras och tydliggöra 

arbetsgången vad gäller restitution av statlig egendom  

- inhämta skriftligt medgivande från regeringen vid avyttring av statens lösa 

egendom, om myndigheten inte kan styrka att egendomen inte längre behövs 

inom verksamheten.146  

 

Moderna Museet inhämtade inte regeringens tillstånd, men i och med att museets ledning 

föreslog att regeringen skulle tillsätta ett fristående råd för stöd i framtida liknande frågor, visar 

de att de är osäkra på hur frågan borde ha hanterats.147 Riksrevisionen och Moderna Museet 

skickade in sina ställningstaganden till regeringen.148 Museets uppfattning var, som framgår 

ovan, att det aldrig tillhört svenska staten.149 

 

Kokoschkamålningen var inköpt av statliga medel och borde därför ha fått klartecken både från 

regeringen och från riksdagen innan den lämnades till Flechtheims arvingar. Museet 

försvarade sig med att eftersom verket var stulet hade det aldrig tillhört museet och 

därför aldrig varit statens egendom.150 Den förklaringen kan synas något diskutabel då 

museet och staten uppfattat sig som ägare i mer än 80 år. Det hade införskaffats av 

statliga medel och omhändertagits och redovisats som statens egendom. En mer utförlig 

förklaring borde ha kunnat lämnas. Något regeringsbeslut är inte fattat när det gäller 

Kokoschkaärendet och inga uppgifter om kontakter med Kulturdepartementet går att 

finna i Moderna Museets arkiv, mer än i det beslut museet själv har fattat om restitution. 

Riksrevisionen påtalar i sin revisionsrapport 2019 att eftersom inte förordningen 

(1996:1191) är tillämplig, då det inte rör sig om försäljning eller byte, bör regeringens 

medgivande ha inhämtats och att Moderna Museet i och med att ett sådant medgivande 

                                                
146 Riksrevisionen, ”Revisionsrapport – Årsredovisning 2018,” Riksrevisionen, 28 mars, 2019, 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.558889c7169bd7723e6cb91/1553699662332/Moderna%20museet
%20revisionsrapport.pdf/. 

   147 Lucas Dahlström, “Moderna Museet vill ha hjälp med plundrad nazikonst,” DN, 3 september, 2018,   
https://www.dn.se/kultur-noje/moderna-museet-vill-ha-hjalp-med-plundrad-
nazikonst/?forceScript=1&variantType=large nazikonst (2018-12-09). 

148 Mina Benaissa, ”Regeringen vill bringa klarhet i frågan om återlämnad stulen konst,” Kulturnytt i P1, 17 april,       
2019, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7201029. 

149 Moderna Museets arkiv, ”Dnr MM 2016/145.”  
150 Svar från Moderna Museet till Riksrevisionen ”Med anledning av Riksrevisionens Revisionsrapport –   

Årsredovisning 2018 för Moderna Museet,” DNR MM 2019/75. 
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saknas ”agerat utanför sin befogenhet”.151 I svaret till Riksrevisionen tar museet upp att 

de hemställde i skrivelse till regeringen den 23 maj 2006 om regeringens bedömning om 

det tidigare ärendet, men att regeringens beslut då blev att museet själv skulle lösa 

tvisten i enlighet med Washingtonöverenskommelsen.152 Överintendenten på museet 

fattade då beslutet i ärendet. Vidare enligt museets svar till Riksrevisionen har varken 

beslut eller hantering av det tidigare ärendet ifrågasatts av regering, riksdag eller 

Riksrevisionen, vilket torde bekräfta, enligt museet, att handläggningen av 

Kokoschkarestitutionen var det rätta. 

 

Efter fallet med Kokoschkamålningen synes dock regeringen ha ändrat ståndpunkt i frågan om 

museernas möjligheter att på egen hand klara av återlämnandekrav. Regeringen gav därför 

sommaren 2019 det uppdrag till Riksantikvarieämbetet, som ovan nämnts, att ”bedöma behovet 

av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezindeklarationen i syfte att 

underlätta för museerna vid framtida krav om repatriering av konst beslagtagen av 

nazisterna”.153 Riksantikvarieämbetet ska även granska hur de statliga myndigheterna följer de 

principer som finns och om ytterligare åtgärder behövs för att underlätta för museerna att följa 

dem. Riksantikvarieämbetet kan därvid, enligt uppdraget, föreslå en organisation med uppgift 

att vara till stöd för museerna då det handlar om museiföremål, där judar kan ha varit tidigare 

ägare. Internationella erfarenheter ska beaktas av Riksantikvarieämbetet när förslag till 

organisation, ekonomi och juridik utarbetas. I uppdraget betonas att repatriering ofta mer är en 

bedömning av vad som är lämpligt, än vad som är juridiskt motiverat.  

 

Riksantikvarieämbetet fick uppdraget att lösa uppgiften i samråd med flera andra statliga 

myndigheter och även med andra organisationer, såsom Judiska centralrådet och Föreningen 

Förintelsens Överlevande. I uppgiften ingår också att bedöma om de föreslagna 

åtgärderna ska omfatta icke statliga aktörer och institutioner. Uppdraget var sagt att 

redovisas i oktober 2020. Det var, som redan nämnt, ett komplement till det tidigare 

regeringsuppdraget till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en ”vägledning för identifiering 

                                                
  151 Riksrevisionen, ”Revisionsrapport – Årsredovisning 2018,” Riksrevisionen, 28 mars, 2019. 
  152 Moderna Museets svar till Riksrevisionen ”Med anledning av Riksrevisionens Revisionsrapport –    

Årsredovisning 2018 för Moderna Museet,” DNR MM 2019/75. 
153 ”Bedömning av behov av åtgärder med anledning av Washington-principerna och Terezin-

deklarationen,” Riksantikvarieämbetet, https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-
fragor/regeringsuppdrag/bedomning-av-behov-av-atgarder-med-anledning-av-washington-principerna-och-
terezin-deklarationen/.  
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och repatriering eller restitution av föremål i museernas samlingar”.154 Det tidigare 

uppdraget skulle enligt direktivet avrapporteras i samband med årsredovisningen för 

2019, vilket också skedde.155 Det fick namnet Stöd för museer i återlämnandeärenden.  

 

Flechtheims släktingar donerade våren 2020 180 000 dollar, motsvarande 1,7 miljoner 

kronor till Moderna Museet. Pengarna ska enligt museet användas i museets 

forskningsarbete.156 Journalisten Rydell är kritisk till att museet tagit emot donationen. 

Han påtalar, enligt artikel i SvD i maj 2020, att ett statligt museum bör vara opartiskt 

och sakligt. Museiledningen har, enligt artikeln, i ett brev till släktingarna sommaren 

2019 påmint om att de lovat museet en donation för att restitutionen skötts på ett bra 

sätt. Rydell anser inte att hanteringen skötts väl, men framför allt ifrågasätter han 

lämpligheten i att myndigheten tagit emot en donation från en motpart på grund av att 

arbetet skötts bra. En myndighet ska inte ta emot en gåva för att de skött sitt arbete. Det 

kan enligt Rydell ifrågasätta myndighetens objektivitet.157  

 

 

 
 

 
 

  

                                                
154 ”Återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor,” Riksantikvarieämbetet, Stockholm: 20 februari, 

2020, https://www.raa.se/museer/samlingsforvaltning/sa-fungerar-samlingsforvaltning/aterlamnande-av-
kulturforemal-och-manskliga-kvarlevor/. 

 
156 Moderna Museets arkiv. ”Brev från Gitte Ørskou till Michael R. Hulton.” 1 april 2020, e-post från MM 11 

augusti, 2020. 
157 Rydell, ”Den hemliga donationen är ett problem för Moderna,” SvD 20 maj, 2020,   

https://www.svd.se/den-hemliga-donationen-ar-ett-problem-for-moderna. 
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Etnografiska museet – haislafolket 

Museet som världskulturens bevarare 

Etnografiska museet är sedan 1999 en del av Statens museer för världskultur. Övriga museer är 

Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet, båda belägna i Stockholm samt Världskulturmuseet 

som har sitt säte i Göteborg. Statens museer för världskultur har i uppdrag att ”visa och 

levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige”. 158 

Grunden till Etnografiska museet är Kungliga Vetenskapsakademins samlingar. Under 1800-

talet utökades samlingarna genom det växande intresset av utomeuropeisk kultur, vilket var en 

följd av kolonialismen och världshandeln. Etnografiska museet tillkom 1903. Den nuvarande 

museibyggnaden tillkom först 1980.159  

 

Museet har beskyllts för att bortföra kulturarvsföremål och för att förmedla en bild av att andra 

kulturer, såsom Afrikas, är exotiska.160 Det har i vissa fall framförts att oftast önskar inte 

ursprungsländerna få tillbaka sina föremål och att de tas om hand på ett bättre sätt i västvärldens 

museer än vad som görs i ursprungsländerna. Museerna sägs då vara ett slags ambassadörer för 

dessa länder.161 

 

Här kan nämnas att Västafrika på senare tid krävt tillbaka konstskatter, som beslagtagits av 

européer under kolonialtiden. Sverige, representerat av Etnografiska museet, är tillsammans 

med Tyskland, Österrike, Storbritannien och Holland med i gruppen Dialogue Group för att 

stödja Nigeria i deras arbete att bygga ett nytt museum i Benin City. Tanken är att det i detta 

museum ska kunna visas de historiska verk som har sitt ursprung i kungadömet Benin.162 

 

                                                
   158 Statens museer för världskultur, http://www.varldskulturmuseerna.se/om-oss/myndighetsinformation. 

 159 ”Etnografiska museet i Stockholm,” Statens fastighetsverk,  
        https://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/museer/etnografiska-museetsthlm. 
   160 Wilhelm Östberg, Nyttan av en halv kalebass, berättelser om föremål från Afrika (Stockholm: Carlsson och         

Etnografiska museet, 2012), 14.  
   161 Ibid., 15. 

162 ”In Cooperation with the Ethnologisches Museum: The Benin Dialogue Group Consolidates Plans for a 
Museum in Nigeria,” Ethnologisches Museum, 25 juli 2019, https://www.smb.museum/en/whats-new/detail/in-
zusammenarbeit-mit-dem-ethnologischen-museum-benin-dialogue-group-konkretisiert-plaene-fuer-
museum.html.  
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Religiösa symboler  

När religion omvandlas till kulturarv får föremålen en ny betydelse. Det sakrala tonas ner och 

upplevelsen av tingen som föremål värda att bevara som ett historiskt minne ökar i värde. Det 

som hände med ting från andra kulturer i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet visar 

just detta. Föremålen fördes till museer runtom i Europa och blev en del av en 

upplevelsemarknad. Att omvandla sakrala föremål kan sägas vara en ”avförtrollning” som inte 

bara berör det enskilda föremålet utan hela tillvaron.163 Helena Wangefelt Ström frågar sig i sin 

artikel ”Heligt, hotfullt, historiskt: kulturarvifieringen av det katolska i 1600-talets Sverige” om 

en helighet för någon samtidigt, utan problem, kan vara ett museiföremål eller en del av en 

charterresa för någon annan. Den här frågan är av vikt att tänka på för alla museer som har 

samlingar med religiöst ursprung och då inte minst etnografiska museer. Det var just denna 

fråga som aktualiserades när totempålen fördes från ursprungsbefolkningens hemtrakter, där 

totempålen uppfattades som en religiös symbol, till Etnografiska museet där den sakrala 

dimensionen försvann till förmån för den museala. Enligt religionshistorikern Carl Johan Gurt 

hade den konst som tillverkades av haislabefolkningen i nordvästra Kanada religiös mening, 

men den ville också visa den sociala strukturen. Produktionen, liksom ägandet av föremål av 

konstnärlig art visade på en tillhörighet till en betydelsefull gren av ursprungsbefolkningen och 

att ägaren hade kontakt med andarnas värld.164 Vidare anger Gurt att konsthantverkstraditionen, 

genom den vita civilisationens intåg, radikalt minskade i slutet av 1800-talet. 

Indianlagstiftningen The Indian Act of Canada förbjöd indianernas tro och ibland hindrades de 

också från att bära sina traditionella kläder. Barnen tvingades redan från tvåårsåldern att gå i 

skola långt från sina föräldrar för att omvandlas till den kristna tron.165 Fester, som enligt 

tradition hölls när en ny hövding utsågs eller begravdes och när en ny totempåle var klar 

förbjöds. Förbudet att utöva tron togs bort först 1982.166 

Ofta ser man repatrieringen som två olika sidor av samma mynt. Den ena sidan visar 

ursprungsbefolkningens önskan om att få tillbaka sitt religiösa föremål, medan den andra visar 

                                                
    163 Helena Wangefelt Ström,” Heligt, hotfullt, historiskt : kulturarvifieringen av det katolska i 1600-talets Sverige”    

2011, Lychnos 29-53, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1283971/FULLTEXT02. 
164 Carl Johan Gurt, ”Skyddsandar och visioner på Amerikas nordvästkust,” i Med Världen i kappsäcken, redaktör 

Johan Östberg (Stockholm: Etnografiska museet 2002), 135. 
165 Gurt, ”Skyddsandar och visioner på Amerikas nordvästkust,” 130. 
166 Ibid., 132. 
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museets behov av att få behålla sitt föremål för att ge besökarna en upplevelse.167 När 

totempålen var aktuell att återlämnas till haislabefolkningen skedde detta i samband med en 

ceremoni. Medlemmar i haislastammen kom till Sverige och de var klädda i sina speciella 

kläder vid ceremonin. Detta för att hedra totempålen och vad den representerade.168 för att 

uppmärksamma själva avfärden för pålen tillbaka till haislafolket i Kanada var utbildnings- och 

kulturminister på plats vid en ceremoni på̊ Etnografiska museet.169 Ceremonierna efterfrågas 

många gånger av både ursprungsbefolkningen och av de anställda vid museet ifrån vilket 

föremålet avlägsnas enligt vad Laura Peers, Lotten Gustafsson Reinius och Jennifer Shannon 

säger i skriften ”Repatriation and Ritual, Repatriation as Ritual”.170 De senare kan genom 

ceremonin synas vilja ta avstånd från västvärldens kolonisation av ursprungsbefolkningar. 

Ceremonin är ett sätt att försöka utjämna skillnaderna mellan kolonisatörerna och de 

koloniserade.  

Totempålen, vad var avgörande för återlämnandet? 

Urbefolkningens religiösa symboler, som tidigare i historien sågs som lämpliga inslag i 

museernas samlingar, har under de senaste åren kommit upp till diskussion. Till denna kategori 

hör totempålen.  

 

Inte förrän 2006 lämnade Etnografiska museet tillbaka totempålen till ursprungsbefolkningen i 

Kanada. Den hade varit i museets ägo sedan 1929. Regeringsbeslutet togs flera år tidigare, 1994, 

men överlämnandet drog ut på tiden. Etnografiska museets totempåle ansågs vara en religiös 

symbol för haislafolket i Kanada. FN:s årtionde för ursprungsfolk avslutades 2004 och i motion 

till riksdagen i oktober 2004 angavs det som skäl till att ärendet måste avslutas.  

 
Låt oss få se att det finns handlingskraft och inte bara tomma ord bakom regeringens 

förhållningssätt till urfolksfrågor och till återförandet av haislaindianernas totempåle. FN:s 

                                                
 167 Laura Peers, Lotten Gustafsson Reinius och Jennifer Shannon, ”Special Section, Ritual Repatriation, 

Repatriation and Ritual, Repatriation as Ritual,” Museum Worlds 5, nr 1 (juli 2017):1, 
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/museum-worlds/5/1/armw050102.xml. 

     168 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 99. 
169 Utbildnings- och kulturdepartementet, pressmeddelande 13 mars, 2006, ”Leif Pagrotsky startar totempålens 

resa,” https://www.regeringen.se/contentassets/5146ff24e79145049ff315fb821f1dda/pressmeddeladen-2002- 
2006---leif-pagrotsky. 

   170 Peers, Gustafsson Reinius och Shannon, ”Special Section, Ritual Repatriation, Repatriation and Ritual, 
Repatriation as Ritual,” https://www.berghahnjournals.com/view/journals/museum-
worlds/5/1/armw050102.xml. 
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årtionde för ursprungsfolk får inte gå till ända utan att denna viktiga fråga har fått sin 

lösning.171 

 

Vid ceremonin för överlämnandet var både den aktuella kulturministern närvarande likväl som 

den som var kulturminister då regeringsbeslutet fattades. Den aktuella ministern hänvisade till 

att året hade utnämnts till mångkulturår och att det var av vikt att ge stöd åt 

ursprungsbefolkningar, medan den tidigare ministern hade, när beslutet fattades 1994, hänvisat 

till Urbefolkningsåret.172 FN-deklarationen antogs inte förrän efter återlämnandet av 

totempålen, men FN:s årtionde för ursprungsfolk, som sträckte sig från 1994 avslutades 2004. 

Fokuseringen kring ursprungsbefolkningsfrågor öppnade för en lösning. 

 

Etnografiska museet anser sig arbeta med frågorna i enlighet med gällande regler. Dessa är, 

enligt museet, att de beskriver ärendet och utarbetar förslag till hur ärendet bör lösas. 

Regeringen tar det formella beslutet efter att förslaget har kommit regeringen tillhanda. 

Regeringen är inte bunden av förslaget. Det är museet som har kunskapen om det speciella 

föremålet och dess historia, säger Martin Schulz, intendent för Nordamerika på Etnografiska 

museet i en intervju.173 Därför blir beslutet ofta i enlighet med museets förslag. Enligt denna 

ordning har museet stått för expertkunskaperna om det aktuella fallet, medan regeringen fattat 

det formella beslutet. Totempålen var en gåva till museet från en svensk konsul och hade inte 

införskaffats av statliga medel. Ärendet behövde därför inte avgöras av riksdagen utan det 

räckte med regeringsbeslut. Museet anser att beslut av detta slag hör hemma hos regeringen, 

men vem som är motpart tycks vara desto svårare för Etnografiska museet och regeringen att 

avgöra. Det gäller fallet med totempålen och det gäller även museiföremål från stater som nu 

inte längre existerar.  

 

Totempålen hade inte något uppenbart värde för någon annan än just dessa människor eller för 

Etnografiska museet eller möjligen för något annat museum. Föremålet kan uppfattas av 

betraktaren på museet som ett kulturföremål, eller av andra som ett kultföremål, just det som 

totempålen kan sägas ha varit för den kanadensiska ursprungsbefolkningen. De är i Kanada av 

tre slag, inuiter, metiser och first nations. Flera av de senare bor i British Columbia och består 

                                                
               171 Motion till riksdagen, 2004/05:Kr281 av Gustav Fridolin och Yvonne Ruwaida (mp) Haislaindianernas                           

totempåle, http://data.riksdagen.se/dokument/GS02Kr281. 
 172 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 145. 
 173  Martin Schultz, intervju med författaren, Etnografiska museet, 12 september, 2019. 
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av många olika grupper, varav haislafolket är ett. De var å sin sida uppdelade på två grupper, 

The Kitamaat och The Kitlope. 174Endast de som kallades ”nordvästkustindianer” tillverkade 

totempålar.175 Haislafolket har sitt reservat i norra delen av nordvästkustindianernas region. Där 

har de bott i generationer, i ett område med mycket fisk och vilt. 

 

Mot bakgrund av den kännedom som finns om beslutet kan diskursen studeras. År 1992 skrev 

religionshistorikern Carl Johan Gurt, socialantropolog Claes Hallgren och redaktören Henrik 

Persson i tidskriften Kulturella Perspektiv att det inte bara handlade om en totempåle utan också 

om totempålens religiösa innebörd och den kulturella förlusten. Haislafolket kände sig hotade 

av vägbyggen och skogsavverkningar. De ville återkräva totempålen för att få 

medieuppmärksamhet och använda publiciteten för att synliggöra kampen mot dessa ingrepp 

och för att bevara de gamla traditionerna.176 Ursprungsbefolkningen upplevde vid slutet av 

1800-talet att deras kultur nedvärderades. Totempålarna förstördes av missionärer som ville 

införa den kristna tron i området. Det var därför, enligt författarna, ganska vanligt att 

ursprungsbefolkningen försökte sälja sina kulturföremål till västerländska museer och privata 

samlare, för att inte missionärerna skulle förstöra dem. De kände sig tvingade till att göra sig 

av med sina totempålar. Författarna framhöll vidare i artikeln att det inte bara är 

ursprungsbefolkningen, som har en ny syn på sina traditionella föremål och därför vill ha dem 

tillbaka, även västerländernas syn på museiföremålen har förändrats. Värderingar är viktigare i 

dessa fall än juridiken och därför anser de numera att ett återlämnande inte alls behöver ses som 

en förlust, utan i stället kan det ge en ytterligare historia till föremålets ursprungliga. 

 

I samma upplaga av Kulturella perspektiv skrev Per Kåks, Etnografiska museets chef under 

1990-talet, artikeln ”Repatriering av museiföremål – återlämnande av lån, eller…?”, där han 

angav att några handlingar inte finns som visar hur pålen införskaffades.177 Donatorn av 

föremålet hade angett att han fått hela byns medgivande att förvärva den. Frågan, enligt Kåks, 

var mer av moralisk art än juridisk, eftersom det saknas dokument som visar hur överlämnandet 

gått till. Han avfärdade dock även den moraliska dimensionen. Han ansåg att det känslomässiga 

kunde ta överhanden. Hans bedömning var, i likhet med ovan nämnda författares, att pålen 

                                                
174 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 59. 
175 Ibid., 57. 

      176 Carl Johan Gurt, Claes Hallgren och Henrik Persson, ”Det handlar inte bara om en totempåle,” Kulturella          
perspektiv, nr 3-4 (1992):52-57. 

177 Per Kåks, ”Repatriering av museiföremål – återlämnande av lån, eller…?,” Kulturella perspektiv, nr 3-4 
(1992):58-62. 
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skulle återbördas till de tidigare ägarna. Vem som skulle betala transporten av pålen till Kanada 

och vem som skulle betala för nytillverkningen, ville han dock inte närmare precisera. Kåks 

hade dock framfört en annan syn på ärendet i DN den 4 december 1991, det vill säga ett år 

tidigare. Där förklarade han att totempålen var betydelsefull för museet. ”Vi kan inte bara ge 

bort den”.178 Han ansåg då att objektet var av stor vikt för att kunna förstå 

ursprungsbefolkningens tankesätt. Han befarade också att om föremålet skulle återlämnas, 

skulle flera ställa krav på att återfå objekt från samlingarna. Dessutom hade museibyggnaden 

delvis utformats för att särskilt inrymma totempålen i hela dess höjd. 

Ytterligare en artikel, ”Totempålen igen – Skall den gistna pålen återbördas eller ej?”, i samma 

nummer av Kulturella perspektiv som ovan, är skriven av Åke Hultkrantz, professor i 

religionshistoria och expert på nordamerikanska ursprungsbefolkning.179 Till skillnad från de 

övriga artikelförfattarna ansåg Hultkrantz att totempålen inte skulle lämnas tillbaka. Han 

hävdade att det fanns ett dokument från tillfället för överlämnandet av föremålet, den från 

donatorn. Han påtalade att haislabefolkningens uppfattning bara grundade sig på muntliga 

uppgifter, som dessutom var sextio år gamla. Hans argument kan ifrågasättas. 

Ursprungsbefolkningar har oftast ingen skriftlig tradition, utan i stället är de kända för sina 

muntliga traditioner. Skriftliga dokument kan även de vara mindre värda, de kan vara 

förfalskade eller innehållet kan ha misstolkats. Vidare enligt Hultkrantz var det som Hallgren 

skrivit i sin artikel, det vill säga att haislafolket hade största rätten till föremålet, inte korrekt 

om de överlämnade pålen med fri vilja. Han fann, i likhet med Kåks, att den moraliska 

diskussionen inte var tillämpbar. Han angav vidare att det var oklart varför 

ursprungsbefolkningen ville ha tillbaka pålen. Enligt honom hade olika förklaringar givits, 

ibland att den skulle vara en länk till det förflutna, förvarad i ett kulturcentrum och ibland att 

den skulle skydda från skogsbolagens skövling. Hans uppfattning var att om en ny påle skulle 

tillverkas skulle det vara för haislafolket och inte Etnografiska. Han ansåg att det vore rimligt 

eftersom traditionen var att pålarna skulle stå kvar i naturen tills de föll samman, då tillverkades 

en ny. Denna tradition hade återupptagits efter att den tidigare varit förbjuden. Följaktligen hade 

pålen i Stockholm inte funnits om den inte tagits om hand av ett museum. Han avslutade artikeln 

                                                
178 Elisabeth Sjökvist, ”Indianer vill ha sin påle tillbaka,” DN, 4 december 1991, 

https://arkivet.dn.se/tidning/1991-12-04/330/45?searchTerm=totempålen. 
179 Åke Hultkrantz, ”Totempålen igen – Skall den gistna pålen återbördas eller ej?”, Kulturella perspektiv, 

nr 3-4 (1992):63-65. 
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med synpunkten att det vore olyckligt om den fördes bort från museet då det skulle kunna öppna 

för fler återlämnandekrav och innebära slutet för museet. 

Drygt tio år senare skrev Carl Johan Gurt än en gång om totempålen, i tidskriften Fjärde 

världen. I artikeln ”Haislaindianernas totempåle – en lång historia” redogjorde han för 

totempålens tillblivelse och dess införskaffande.180 Han framförde här att Kitlope, byn varifrån 

den kommer ansågs vara övergiven, men att den bara var det tillfälligt, medan byns invånare 

var ute på en fisketur. Gurt tog också upp i artikeln hur illa behandlade denna befolkning blev 

på 1870-talet, det vill säga i början av Kanadas självständighet. Han angav att missionärerna 

och regeringens företrädare slog sönder samhällena och tvingade invånarna att överge sin gamla 

tro. Vidare påpekade han att flera, tillhörande ursprungsbefolkningen i nordvästkustområdet i 

Kanada, hade uppfört egna museer och liknande platser för kultur. De hade då velat få tillbaka 

sina föremål och särskilt religiösa sådana, dit totempålen räknades. Han konstaterar att år 2003, 

nio år efter att Sveriges regering fattade beslut i ärendet, var det ännu inte löst hur kostnaderna 

för pålens transport till Kanada skulle finansieras, inte heller hur den skulle förvaras när den 

var på plats i Kanada. En insamling för att bistå med medel för dessa kostnader arrangerades 

1997 av Föreningen Fjärde Världen i Stockholm. Föreningen har som uppgift att sprida kunskap 

om ursprungsfolks kultur och förhållanden.181 

Anders Björklund redogör utförligt om debatten i samband med kravet på återlämnandet av 

totempålen i sin bok Hövdingens totempåle – om konsten att utbyta gåvor.182 Föreningen Fjärde 

Världen hade enligt Björklund samlat in flera skrivelser, med vardera flera hundra underskrifter, 

med krav på att pålen skulle återlämnas.183 Borås Nyheter hade i en artikel tagit upp att 

totempålen var ett exempel på kulturimperialism.184 Det särskilt Björklund poängterar i boken 

är frågan hur museernas målsättning att bidra till kunskap ska förhålla sig till religiösa 

föreställningar.185  

 

                                                
180 Carl Johan Gurt, ”Haislaindianernas totempåle – en lång historia,” Fjärde Världen, nr 3/4 (2003): 48-55.  
181 Föreningen Fjärde Världen informerar om folks kultur och situation, 

http://tidskrift.nu/tidskrift/Fj%E4rde_V%E4rlden. 
182 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 106. 
183 Ibid., 102. 

  184 Ibid., 103. 
   185 Ibid., 110. 
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Regeringen hade samtidigt fått två ärenden från Etnografiska museet, förutom totempålen den 

så kallade Jaguarreliefen. Den var från perioden 600-800 efter Kristus och grävdes fram 1937 i 

Amelia, Guatemala.186 Den stals därifrån på 1960-talet. Plundrarna delade på stenen för att 

lättare kunna transportera den och tog den nedre delen, den som föreställde en jaguar, till ett 

galleri i New York. En svensk köpte den och efter dennes död, donerades reliefen till 

Nationalmuseum. Det framkom då att den var en del av en större relief. Den deponerades på 

Etnografiska museet 1991. Museet informerades av en expert att stenen ursprungligen hade 

stulits och tog upp frågan med regeringen.187  

Kulturdepartementet skickade båda ärendena på remiss till museimyndigheterna. Samtliga 

museer tillstyrkte återlämnandet av totempålen, förutom Kungliga Biblioteket. Biblioteket 

bedömde att införskaffandet hade gjorts i god tro och att den inte var stulen. 

Riksantikvarieämbetet, som var en tung instans i denna fråga, ansåg att reliefen skulle lämnas 

tillbaka, men inte totempålen. Deras skäl var att pålen hade kommit till Sverige på legal väg 

och därmed inte borde återlämnas. En viss öppning lämnade dock Riksantikvarieämbetet. De 

angav att om ifall den ändå skulle återlämnas, så var det inte av ”rättsliga eller kulturpolitiska” 

skäl utan på grund av ”aktning för urbefolkningens intressen i linje med manifestationer under 

FN:s tilländalupna urbefolkningsår”.188 

Denna formulering utnyttjade regeringen i sitt beslut, där det uppges att återlämnandet skulle 

ses som en gåva och därmed betraktas som en engångshändelse och inte innebära något 

prejudikat.189 Björklund påpekar särskilt i boken att ett statligt ägt föremål överlämnades för att 

bli ”en by och släktangelägenhet”.190 Detta påpekande verkar onödigt då betänkandet av 

museiutredningen anger att regeringen kan besluta att så kan ske i ett enskilt fall.191 Som 

motprestation till gåvan skulle museet få den nytillverkade pålen, men inte bara den, utan också 

en kanot som skulle tillverkas på plats på Etnografiska museet.192  

                                                
  186 Dona Yates, ”La Amelia Stela 1,” Trafficing Culture Encyklopedia, senast uppdaterad 18 april, 2014, 

https://traffickingculture.org/encyclopedia/case-studies/la-amelia-stela-1/. 
  187 ”Föremål från Guatemala, 1994:26,” Carlotta databasen för museisamlingar –Etnografiska,  
       http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1004957. 
  188 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 111. 
  189 Ibid., 111. 
  186 Ibid., 112. 
   191 ”Ny museipolitik SOU 2015:89,” 282. 
  192 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 113. 
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Det kan vara smärtsamt för ett museum att lämna tillbaka ett föremål, som har haft stor 

betydelse för museets publika dragningskraft. Det var ett imponerande föremål som skulle ha 

fått en framträdande plats i museet. Denna känsla kan vara förståelig då totempålen när den 

återfördes till ursprungsplatsen blev liggande i naturen för att där på sikt förmultna och 

försvinna i enlighet med ursprungsbefolkningens tradition.  

Men även om museet förlorade föremålet, kan händelsen ge ett tillskott till museets 

verksamhetsmål. Historien kan vara nog så intressant för kommande besökare. Enligt 

Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur, vari Etnografiska 

museet ingår, kan läsas att museerna ska belysa kulturer, hur de yttrar sig och vilka villkor som 

gäller för dem. De ska också visa möten mellan olika kulturer och vilka varianter de kan ha, 

både historiskt och i dag, både inom och utom Sverige.193  

Att beskriva debatten vid återlämnandet och de ställningstaganden som behövt göras kan bli ett 

värdefullt tillskott till den museala rollen.194 

 

  

                                                
       193 Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur, t.o.m. SFS 2017:1090,                           

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071185-
med-instruktion-for_sfs-2007-1185. 

   194 Jacques Schuhmacher, Nicht nur Raubkunst, recension av Nicht nur Raubkunst!: Sensible Dinge in 
          Museen und universitären Samlingen, förf. Anna-Maria Brandstetter och Vera Hierholzer,  

        H-Soz-Kult. 
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Moderna Museet och Etnografiska museet, hantering av återlämnandekraven - 

jämförande analys  

För att exemplifiera det som ofta framförts när det gäller lag och etik tar Svenska Unescorådet 

upp just de slag av återlämnanden som är aktuella i denna uppsats, konst som beslagtagits under 

Nazitiden och totempålen på Etnografiska museet.195  

 

Det anges ibland, enligt Unescorådet, att om det var lagligt att konfiskera föremål då förvärvet 

skedde, så behöver inte museerna lämna tillbaka föremålen i dag. Mot detta påstående kan 

invändas att Nazityskland reglerade sina egna lagar, i likhet med vad andra stater gör. Därmed 

var beslaget av judisk egendom, enligt deras sätt att se på saken, helt laglig.196 När det gäller 

totempålen på Etnografiska museet kan den ha förvärvats på ett för den tiden lagligt sätt genom 

köp, men troligt är att ursprungsbefolkningen som sålde den inte hade någon möjlighet att 

motsätta sig köpet, då de var utan makt att hävda sin rätt till sina tillgångar.197 Svenska 

Unescorådet framhåller att mycket av den konst, som finns på etnografiska museer runt om i 

världen i dag, har sitt ursprung i kolonialismen, under den tid européerna stod för makten. 

Regeln enligt Unescorådet om ojämlikhet mellan parterna när föremålet införskaffades, kan 

alltså ha varit aktuell i båda fallen.  

 

Samma inställning som Svenska Unescorådet hade Riksantikvarieämbetet då de i februari 2020, 

redovisade vilka skäl som bör beaktas vid återlämnande.198 Det är enligt den myndigheten av 

stor vikt att utreda vilka som kräver föremålet tillbaka och hur de förhåller sig till detta och 

betydelsen för dem. Vidare enligt myndigheten måste det utredas hur föremålet har kommit till 

museet och om det är en del av en enhet och i så fall var den andra delen befinner sig, på museet 

eller någon annanstans. Slutligen redovisar Riksantikvarieämbetet att forskningsvärdet och vad 

som kan förväntas ske med föremålet efter återlämnandet är av betydelse.199  

 

I fallet med Kokoschkamålningen har det funnits svårigheter att bestämma mottagarnas relation 

till föremålet. Vilka var de rätta ägarna? Hur såg förhållandena ut på Flechtheims galleri? Var 

                                                
195 Svenska Unescorådet, Svenska Unescorådets skriftserie, 3/2008, 20. 
196 Ibid., 20. 
197 Ibid., 21. 
198 ”God samlingsförvaltning, Stöd för museer i återlämnandeärenden,” Riksantikvarieämbetet. 
199 ”Återlämnande av kulturföremål och mänskliga kvarlevor”. 
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det bara hans egna verk som hängde där eller tillhörde målningen egentligen någon annan, som 

bara tillfälligtvis lånade ut tavlan till galleriet? I detta sammanhang är det intressant att 

konstatera att fel tidigare har begåtts av museer. I februari 2019 förmedlar The Art Newspaper 

att Österrike lämnade över Gustaf Klimts målning från 1916 Äppelträd II till fel familj.200 Vem 

var ägare till totempålen, haislasamhället, någon enskild individ i ursprungsbefolkningen eller 

var det egentligen Etnografiska museets egendom?  

 

Vad hade Kokoschkamålningen för betydelse för dem som krävde den åter? De hade aldrig ägt 

tavlan, utan Flechtheim var en ganska avlägsen släkting. Ekonomiskt var den av betydelse, detta 

visar inte minst det värde den såldes för på auktion. Den hade säkerligen ett känslomässigt 

värde för släktingarna då nästan sex miljoner judar dödades under kriget och väldigt lite av 

personliga ägodelar fanns kvar efter dem. Hur kan totempålen bedömas ha för värde för 

mottagaren? Totempålen antas ha tillverkats efter att en tragedi drabbat haislafolket. De hävdar 

att pålen försvann på ett ohederligt sätt och att skälet till att de ville ha den tillbaka var att den 

representerade deras till stora delar förstörda kultur och religion. Den skulle hålla de onda 

andarna borta och betraktades därmed som ett religiöst föremål.201 Vad hade 

Kokoschkamålningen för betydelse för Moderna Museet? Museet har ansett att den var ett 

betydelsefullt verk i deras samling. Detsamma gäller för Etnografiska museet avseende 

totempålen.  

 

Är den nytillverkade totempålen av sämre värde för museet för att den är ny? Den är säkert lika 

välgjord och har samma form och höjd som den gamla. Det som skiljer dem åt är historien kring 

dem. Den första var från 1800-talet och hade varit i bruk som traditionen var för detta slag av 

pålar. Den andra var från 2000-talet och hade inte tillverkats för sitt ursprungliga syfte. Därmed 

kunde den för många besökare upplevas som mindre äkta och vara mindre intressant. Historien 

kring den nya pålen kan likväl vara intresseväckande på andra sätt och kanske på sikt än mer 

givande. Museet som först var tveksam till att återlämna den, fann med tiden att det fanns andra 

sätt att se på det som hände.  

 

Hur har föremålen införskaffats? När det gäller Kokoschkamålningen ansåg Moderna Museet, 

                                                
200 Jane Kallir, “Holocaust-era art restitution: more complex than you think,” 22 februari, 2019, The Art 

Newspaper, https://www.theartnewspaper.com/comment/holocaust-era-art-restitution-more-complex-than-
you-think. 

201 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 9. 
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vid sitt beslut om återlämnande, att verket kommit ur Flechtheims galleri på ett orättfärdigt sätt. 

Den kan ha köpts in av museet, dock utan att proveniensen var klarlagd. När det gäller 

totempålen finns det olika uppfattningar om hur verket förvärvades. 

 

Målningen är inte en del av en större enhet. Det är inte heller totempålen till skillnad från 

Jaguarreliefen från Guatemala. Den återfördes till Guatemala efter regeringsbeslut. Den övre 

delen fanns på Museo Nacional de Arquelogia e Etnologia i Guatemala. I och med 

överlämnandet förenades de två delarna till en enhet.202 

 

Forskningsvärdet kan ha reducerats i och med att föremålen inte längre finns på museerna. De 

överförs från museer ägda av svenska staten och övergår till att bli privat egendom. Det blir 

därmed troligtvis mer problematiskt att få tillgång till föremålen för forskning efter 

återlämnandet.  

 

Totempålarna var enligt traditionen avsedda att förstöras av tidens gång, men enligt gåvobrevet 

om återlämnandet skulle haislabefolkningen förvara den på ett säkert sätt, det vill säga så att 

den behölls i det skick den var när den lämnade museet och inte alls i enlighet med vad som 

ursprungligen var tänkt. Kontraktet blev dock inte undertecknat, inte ens efter flera 

påstötningar.203 Trots kravet från svensk sida ligger den i dag och förmultnar i en skog i 

Kanada.204 Enligt det västerländska sättet att se på historien har ett kulturföremål och därmed 

ett forskningsföremål gått förlorat. Enligt haislabefolkningens synsätt har totempålen kommit 

hem och uppfyllt sin ursprungliga uppgift.205 Framtiden för Kokoschkamålningen och vad den 

kan bidra till för forskning är än så länge okänd. Kanske hamnar den på ett annat museum. 

 

Det kan vara på sin plats att nämna att pålen tidigare höll på att gå samma öde till mötes i 

Stockholm. Pålen förvarades till en början på det före detta museets gård på Wallingatan. Den 

hade redan när den kom fram till Stockholm en del rötskador. En påle, av det här slaget, har 

utomhus en livstid av 40-70 år och denna påle var redan drygt 50 år gammal. Efter att museet 

flyttade fick pålen en ny plats i Livdragonernas gamla kaserner på Djurgården. Det talades om 

                                                
  202 ”Föremål från Guatemala, 1994:26,” Carlotta databasen för museisamlingar –Etnografiska, 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1004957. 
203 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 119. 
204 Ibid., 159. 
205 Ibid., 161. 
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att konservera den, men det verkar inte ha blivit av, trots expertråd från British Museum.206 När 

kasernen revs flyttades pålen till konserveringsavdelningen på Sjöhistoriska museet. Först då, 

1978, behandlades pålen, fastän den varit i Sverige allt sedan 1929. Detta tack vare kunskaperna 

från Wasaskeppets konservering. Pålen kan därmed sägas ha fått rollen av ett heligt föremål, av 

det slag som förekommer i Västvärldens museer, genom ritualer för bevarande och för att bli 

en del av samlingarna.207 Först i mars 1980 stod pålen uppställd, till allmän beskådan, i det nya 

museets, särskilt för totempålen iordningställda, hall. En ganska murken påle får, efter att ha 

legat gömd för allmänheten under 50 år, statusen av att vara ett viktigt museiföremål. Hade den 

blivit kvar i Kanada hade den redan varit förstörd, vilket den också blev efter återlämnandet. 

Vid jämförelse tycks det som att pålen blev mer av en helgedom i Sverige än vad 

haislabefolkningen ursprungligen tänkt sig. Om inte kolonialismen och dess inverkan varit, 

hade pålen säkerligen aldrig kommit till Sverige och än mindre bekostats för att bevaras och 

ingå i museets samling av föremål från världens ursprungsbefolkning. Kolonialismen gav 

kännedom om andra folk, men också att de ansågs främmande och exotiska, en grund för 

etnografiska museets tillkomst. 

 

Flera av dessa frågeställningar var kända för museerna, även om uppdraget presenterades av 

Riksantikvarieämbetet först 2020. Frågorna och svaren är säkert bra som vägledning, men de 

ger inte klara besked om vad som gäller för det enskilda kravet. Det följer av museilagen 

(2017:563). Enligt denna lag ska museerna själva bestämma över museets innehåll.208 

 

När det gällde Kokoschkamålningen ansåg Riksrevisionen att Moderna Museet inte följt 

gällande regler. Etnografiska museet följde däremot det angivna regelverket. Förordningen om 

överlåtelse av statens lösa egendom (1996:1191) hade trätt i kraft vid samtliga redovisade 

återlämningsärenden och borde därför ha följts i samtliga fall. Det gjorde Etnografiska museet, 

men även Moderna Museet då Noldetavlan skulle återlämnas. 

AAMDs rekommendation från 1998 att museerna ska kontrollera sina samlingars proveniens 

och presentera sina resultat på internet borde Moderna Museet ha följt. Detta hade 

uppenbarligen inte skett eller åtminstone inte tillräckligt väl. 

                                                
206 Ibid.,  76. 
207 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 81-83. 
208 Museilagen (2017:563), ändrad t.o.m. SFS 2019:977, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/museilag-2017563_sfs-2017-563. 
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Föremål av ”religiös betydelse” som önskas åter av ursprungsbefolkningen, ska enligt ICOMs 

etiska regler lämnas utan dröjsmål 209 Överlämnandet av totempålen fördröjdes och detta till 

och med efter att regeringsbeslutet var fattat. Den viktigaste orsaken angavs vara att haislafolket 

inte hade ordnat en säker förvaring med anpassat klimat.210 Transporten skulle haisla stå för, 

men det visade sig att de inte hade medel till den.211 Dessutom skulle de färdigställa en ny påle. 

De angivna skälen kan diskuteras från ett postkolonialt betraktelsesätt. Då regeringen tagit 

beslutet om att pålen skulle återlämnas var förvaringsplatsen ganska betydelselös och 

transporten och kostnaderna för den borde ha kunnat lösas långt tidigare. En annan fråga som 

kan ställas är varför inte haislabefolkningen kunde få berätta sin egen historia, kanske till och 

med på Etnografiska museet i Stockholm. Det hade kunnat bli en ännu mer intressant berättelse 

än den som den ursprungliga pålen förmedlade.  

När det gäller Etnografiska museets beslut, tycks det ha varit ganska lite kritik om handhavandet 

av ärendet efter det att pålen förts tillbaka till Kanada. Till och med Anders Björklund, chefen 

för Etnografiska museet då pålen återlämnades, anser att det var ett lämpligt beslut, trots att 

pålen låg och ruttnade då han besökte platsen i Kanada 2014.  

 

Han säger i en intervju i SvD i maj 2014  

 

Jag har inga problem med detta. Svenskarna har ju fått en annan totempåle, en exakt likadan, 

tillverkad av ättlingar till dem som högg ner den ursprungliga.212 

 

I sin bok Hövdingens Totempåle ställer han frågan:  

     

Ska museer fortsätta enbart som possessiva kulturarvsbevarare eller våga pröva 

rollen som dialogpart?213 

 

Han säger likafullt att det var känslosamt för honom och andra medföljande svenskar att hitta 

                                                
209”ICOM:s etiska regler 2011, ” Svenska ICOM, http://icomsweden.se/wp-content/uploads/2010/12/etiska-

regler_webb-1.pdf, 15. 
210 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor,118. 
211 Ibid., 121. 
212 ”Berömd totempåle förmultnar,” TT, SvD, 29 maj, 2014, https://www.svd.se/beromd-totempale-

formultnar. 
213 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 161. 
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pålen, efter alla turer innan den fördes tillbaka, på väg att förmultna.214 Likväl är platsen, där 

pålen låg, bredvid gamla gravar, vacker och fylld av ro. 

 

Haislabefolkningens skäl till att tillverka en ny påle som ersättning för den gamla sades vara 

för att behålla goda relationer. De hade uppfattat att svenska folket var förtjusta i pålen och att 

dessa trodde att de hade förvärvat den i god tro.215 En ytterligare orsak kan vara att de kände att 

det var ett tillfälle att visa omvärlden sin rätt till självständighet och erkännande efter perioden 

av nybyggarkolonialism.216 

 

Det förekom många diskussioner efter återlämnandet av Noldetavlan. Efter beslutet om 

Kokoschkamålningen har det varit relativt tyst, så när som på Riksrevisionsverkets rapport. 

Strax efter denna kritik kom regeringen med sitt uppdrag till Riksantikvarieämbetet, där de ville 

att det skulle tas fram en vägledning inför kommande återkrav. I flera länder finns det råd för 

vägledning, vilket också Europaparlamentet påtalar i ett betänkande. Där uppmärksammas 

Moderna Museets skrivelse till den svenska regeringen om att inrätta ett råd för stöd. 

 

Internationell praxis i dag kännetecknas av brist på insyn: det är ofta så att 

ärenden avgörs och att verk ”clearas” inom ramen för ett konfidentiellt avtal utan 

någon juridisk argumentation. Österrike, Frankrike, Nederländerna, 

Storbritannien och Tyskland har dock inrättat paneler som bistår institutioner i 

återlämnandeärenden. I september 2018 lämnade Moderna Museet och 

Nationalmuseum i Stockholm in ett förslag till Sveriges riksdag och begärde 

också att en oberoende panel skulle inrättas för att hjälpa till att hantera fall av 

konst som plundrats av nazisterna.217 

 

Europaparlamentets uppfattning är att denna form av råd ger bättre utslag för ägarna eller deras 

anhöriga än vid nationella domstolar. Råden kan ta hänsyn till etiska regler och finna mer 

                                                
214 Ibid., 158. 
215 Ibid., 99. 
216 Jodi A. Byrd,  ”Still Waiting for the “Post” to Arrive,  Elizabeth Cook-Lynn and the Imponderables of 

American Indian Postcoloniality,” Wicazo Sa Review, våren 2016, Vol. 31, No. 1, University of Minnesota 
Press, 75-89,  https://www-jstor-
org.ezp.sub.su.se/stable/pdf/10.5749/wicazosareview.31.1.0075.pdf?refreqid=excelsior%3A04c0fce449b8176 
de2f40216e52e06fe. 

   217 ”Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under 
väpnade konflikter och krig”, Europaparlamentet, 13 december 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0465_SV.html.  
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”acceptabla lösningar” än vad nationella domstolar kan göra.218 Det har också enligt 

Europaparlamentet varit uppe till diskussion att inrätta ett sådant råd på EU-nivå.219 Som 

nämnts under avsnittet Forskningsöversikt i denna uppsats kan det, trots förekomst av råd, ändå 

vara problematiskt att hitta enhetliga linjer som fungerar generellt och under en längre tid. Det 

visar inte minst de återlämnanden som Moderna Museet har haft att lösa under 2000-talet. 

 

 

  

                                                
218 Marc-André Renold, ”Cross-border restitution claims of art looted in armed conflicts and wars and alternatives 

to court litigations,” Directorate General for Internal Policies, July 2016,  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556947/IPOL_STU(2016)556947_EN.pdf. 

219 Ibid. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION  

Även om flera överenskommelser och lagar gäller vid återlämnandekrav har museerna haft 

svårigheter att följa dem. Överenskommelserna är inte bindande och lagar och förordningar är 

svåra att tolka då de inte i första hand är skrivna med tanke på museiföremål. 

Riksantikvarieämbetets vägledning från februari 2020 har tillkommit för att underlätta för 

museerna att ta ställning i de enskilda fallen. 

 

Vad som kan konstateras är att de som tillverkade föremålen eller de för vilka dem tillverkades 

i allmänhet anses ha störst rätt till dem. Att museerna bör återlämna ursprungsbefolkningens 

föremål, där krav inkommer, bör följaktligen vara målet. Dessa återkrav kan vara problematiska 

för museerna. Ofta handlar det om föremål som är viktiga för museet och som både 

museianställda och besökare högt uppskattar. Det kan å andra sidan vara en möjlighet att 

använda överlämnandet till en förnyad historia om föremålet och dess förväntade framtid. Att 

några objekt återlämnas lär därför inte på ett avgörande sätt påverka museernas samlingar. 

 

Det finns troligen inte i dag några levande personer som själva ägt de etnografiska föremålen 

på de västerländska museerna. Förmodligen finns inte heller de ursprungliga ägarna till 

föremålen som stals under Naziperioden i livet. Om det inte finns nära släktingar, kan det tolkas 

att den stat varifrån föremålet stals eller släktingar till den som ägde föremålet bör ha största 

rätten till dem. Att avgöra vilken stat som är lämplig att återfå föremålet, är dock inte alltid lätt, 

då stater och dess gränser kan ha förändrats.  

 

Den koloniala situationen då föremålet togs om hand tycks ibland vara mer avgörande.220 Det 

är också av vikt att se konsten som stals eller köptes under Nazitiden från en jude i ett vidare 

sammanhang, där inte bara formella lagar är av vikt. Det vill säga, kraven från dem som 

tillhörde den judiska befolkningen eller som tillhörde ursprungsbefolkningen väger allt 

tyngre och museernas ställning som ägare blir allt svagare. Folkmordet på de europeiska 

judarna under andra världskriget och de överlevandes posttraumatiska liv efter kriget 

har uppmärksammats i film, TV och tidningar, förutom i populärlitteratur och i flera 

vetenskapliga verk. Bland de sistnämnda bör särskilt nämnas Lynn H. Nicholas The 

                                                
220 Östberg, Whose objects?, 58. 
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Rape of Europa.221 Postkolonialismen har präglat samhällsklimatet. Allt mer tycks 

kunskapen om de tidigare koloniernas förtyck under kolonialtiden och problemen att 

bygga upp nya demokratiska och ekonomiskt bärkraftiga samhällen, påverkat besluten. 

De anses fortfarande vara för svaga för att hävda sin rätt, det vill säga ett postkolonialt 

tänkande styr dagens diskussioner. Lagar och överenskommelser speglar denna 

förändring och dessa i sin tur påverkar allmänhetens uppfattning. 

 

Den konst som togs från de rättmätiga judiska ägarna under perioden 1933-45 verkar vara 

särskilt moraliskt diskutabelt att behålla. Nazitiden ligger relativt nära vår egen tid. Förintelsen 

under andra världskriget är därtill ett av de mest omfattande folkmorden i människans historia. 

Med den historiska bakgrunden kan det upplevas svårt att hävda juridiska formalia i det enskilda 

fallet. Det är härutöver ofta problematiskt att finna formella bevis för hur den judiska ägaren 

förlorade sitt föremål under det extremt svåra förhållandena som då rådde.  

 

Överenskommelsen Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art tillkom därför 

att det ansågs viktigt att återlämna den judiska konsten. År 1998, då överenskommelsen slöts, 

var det fortfarande möjligt att finna de ägare som förlorade sin konst under Nazitiden. 

Överenskommelsen är dock inte bindande, men de stater som undertecknade den ska verka för 

att de offentliga museerna försöker finna godtagbara lösningar.222 Så tycks också ha skett i flera 

länder och särskilt i de västeuropeiska länder där flera judar blev bestulna på sina tillhörigheter. 

 

Vad förmedlar hanteringen av Kokoschkamålningen och totempålen? 

Efter att ha studerat material, i form av brev, skrivelser, lagtexter och tidningsartiklar, 

relevant för frågeställningarna, går det att se en utveckling där moral och etik allt mer 

förändras för att möta de tidigare koloniserade ländernas och den judiska befolkningens 

begäran om återlämnande av museiföremål. Det visar inte minst avsaknaden av 

dokument i Moderna Museets arkiv som borde ha bevisat kontakten med regeringen 

innan beslutet om återlämningen av Kokoschkamålningen.  

 

                                                
221 Lynn H. Nicholas, The Rape of Europa: The Fate of Europe’s Treasures in the Third Reich and the   

Second World War. 
222 U.S. Department of State,” Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art,” 

https://www.state.gov/washington-conference-principles-on-nazi-confiscated-art/. 
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Diskussionen kring den Naziplundrade konsten på Moderna Museet synes ha fått en än 

större medial uppmärksamhet än pålen på Etnografiska museet, vilket inte minst 

tidningsartiklar vittnar om. Moderna Museets begäran om att inrätta ett råd talar också för att 

det skulle vara etiskt mer problematiskt att lösa restitutionsfrågorna när det gäller beslagtagen 

konst under Nazitiden än konst beslagtagen under en annan period i historien. I andra fall av 

återkrav har inte en sådan begäran framförts. Ett råd kan dock också komma att få betydelse 

som stöd för framtida krav från tidigare koloniserade länder. 

 

Det handlar, förutom om den moraliska frågan, också om pengar. Ett museums syfte är att samla 

in föremål som kan visas för allmänheten och med det krävs också att museerna fortsätter att 

bygga upp sina samlingar. Konst av kända konstnärer betingar i allmänhet ett högre värde än 

religiösa symboler. Att införskaffa konst av motsvarande slag som Kokoschkamålningen är 

närmast omöjligt, då det årliga regeringsanslaget till Moderna Museet är begränsat. Inte heller 

donationskapitalet rymmer alltför stora inköp.223 Samlingarna består av både donationer och 

inköpta föremål. Både anslag och donationer anses dock i Sverige vara statlig egendom. 

Museernas ansvar är att värna om samlingarna, medan regering och riksdag har ansvar gentemot 

svenska folket och värnar därför om att samlingarna inte förlorar i värde. Kokoschkamålningen 

hade inköpts med hjälp av 1964 års ”femmiljonersanslag”.224 Riksrevisionen hävdade att 

eftersom det var statlig egendom så måste det till ett regeringsbeslut innan målningen kunde 

lämnas åter. I och med att det var ett anslag beviljat av regeringen borde beslutet också ha 

underställts riksdagen.  

 

Den första frågeställningen, om vilka etiska normer har varit vägledande kan, efter studier av 

diskursens utveckling, besvaras med att museernas ställningstaganden visar på att etiska normer 

har påverkat besluten. Det framgår särskilt av den korrespondens med arvingarna i Moderna 

Museets arkiv som rör Kokoschkamålningen. Här kan nämnas det brev från museidirektören 

till släktingarna där denne nämner sin egen familjs öde.225 Jämfört med hanteringen av 

Noldemålningen löstes frågan relativt snabbt och med få personer involverade i ärendet som 

inte tillhörde museiledningen. Museet fick mycket kritik för ärendehanteringen av Noldetavlan, 

                                                
223 Moderna Museet, ”årsredovisning 2018,” https://www.modernamuseet.se/stockholm/wp-  

content/uploads/sites/3/2019/03/mm-arsredovisning-2018.pdf. 
224 Moderna Museets arkiv, ”Bilaga till Nationalmuseet nämndprotokoll 31 januari 1967.” 
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vilket säkerligen påverkade beslutet 2018. Nazisternas beslag av konst från judar hade också 

diskuterats i flera böcker, artiklar och konferenser och fler internationella överenskommelser 

hade tillkommit sedan beslutet om Noldetavlan. De lagar och förordningar som varit aktuella 

har varit oklara och svåra att applicera på museiföremål. Det har bidragit till att museet har känt 

behov av stöd inför kommande likartade ärenden.  

 

Även de etnografiska museerna har påverkats av utvecklingen av de etiska normerna. De 

artiklar som handlade om totempålen i början av 1990-talet visar på en mer restriktiv hållning. 

Museichefen var inte positiv till återlämning i början av hanteringen, men framhöll senare att 

frågan är mer av moralisk art än juridisk. Intressant att notera är också Riksantikvarieämbetets 

remissvar när Kulturdepartementet skickade dem förslaget till beslut för synpunkter. Det var 

inte för att de tyckte att det var juridiskt eller politiskt rätt utan på grund av aktning för 

haislafolkets vilja och FN:s urbefolkningsår som de kunde tänka sig att tillstyrka återlämnandet. 

 

Vad gäller förhållandet till lagar och överenskommelser visar Etnografiska museet att de har 

samma syn på bestämmelserna som Riksrevisionsverket. Museet, som ovan sagts, anser det 

vara i enlighet med reglerna att museet utarbetar förslag till hur ärendet bör handläggas och 

regeringen tar det formella beslutet. Museet anger inte, som Moderna Museet, att om verket 

tillkommit på olagligt vis har det aldrig rätteligen tillhört museet. Inte heller Moderna Museet 

framförde denna syn när Emil Noldetavlan krävdes tillbaka. Det visar att reglerna inte alltid 

tycks vara lätta att följa utan inbjuder till enskilda lösningar, som anpassas efter de specifika 

förhållanden som är för handen när krav på restitution ställs. Som förklaring till att juridiken 

har mindre betydelse kan framhållas att flera överenskommelser och lagtexter har tillkommit 

efter det att föremålen införskaffats och att de bara är vägledande och inte gäller retroaktivt.  

 

Sverige tog beslutet om totempålen och betalade för de kostnader det medför, trots att experter 

fann att det fanns tveksamheter till att det var juridiskt rätt. Det visar på att museet försökte 

ställa till rätta det som anses ha varit moraliskt tvivelaktigt under den tid ursprungsbefolkningen 

i nordvästra Kanada levde under kolonialliknande förhållanden. Kokoschkamålningens 

hantering visade liknande tendenser. Det fanns inom museivärlden de som framhöll att det mest 

riktiga beslutet vore att behålla föremålet på museet. Dessa synpunkter framfördes tydligt när 

Noldetavlan krävdes åter från Moderna Museet, men även till en början när det gällde verket 

av Kokoschka. När totempålen krävdes tillbaka fanns det också de som ansåg att den hörde 

hemma på museet. Det fanns enligt dem dokument som visade att pålen införskaffats på ett 
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ärligt sätt.226 Haislabefolkningens uppgift, att den beslagtagits olovandes, fanns det enligt vissa 

experter inga bevis för. När pålen återlämnats anses frågan mer vara av moralisk än juridisk art, 

det vill säga att ursprungsbefolkningens muntliga berättelser underkänns. Den ojämlika 

maktstrukturen kan dock som synes vändas till att bli den tidigare maktinnehavarens svaghet. 

För att visa på den etiskt rätta profilen i dagens samhälle träder museerna tillbaka från sin 

tidigare uppfattning.  

 

När det beslutades att pålen skulle lämnas tillbaka ställdes krav på att den skulle tas om hand 

och bevaras. Kravet, att den skulle bevaras, kan förstås som att museet menade på att den 

tillhörde museet och införskaffats på ett rättfärdigt sätt. Om den ansågs vara stulen eller 

överlämnats som en gåva är det märkligt att regeringen och museet tyckte att det var lämpligt 

att ställa krav på att den skulle bevaras inomhus, skyddad från väder och vind. Att återlämna 

stöldgods med förbehåll verkar olämpligt, samma gäller för gåvor. Även detta krav kan 

bedömas som rester av koloniseringen. Sverige visste bättre än haislabefolkningen vad som var 

bäst för pålen. Ursprungsbefolkningen sågs fortfarande som några som behövde vägledning av 

västvärlden, där de som hade den rätta kunskapen fanns. Detta trots att totempålen och dess 

traditioner kommer från haislafolkets område och de därför borde vara bättre insatta i hur 

totempålar ska bevaras än svenska regerings- och museitjänstemän.  

 

Diskurs som teoretiskt perspektiv betyder att olika intressen kan skifta allt eftersom intressena 

skiftar fokus. Vad som är rätt eller fel finns sällan tydliga svar när det gäller 

repatriering/restitution. Den litteratur, lagar, överenskommelser och beslut som legat till grund 

för den här uppsatsen visar detta. Svaren skiftar över tid och i förhållande till vad som är den 

rådande politiska uppfattningen i samhället. Vissa författare och experter hävdar att 

kulturföremål är hela mänsklighetens kulturarv och därför inte borde återkrävas.227 Det blir ofta 

fråga om en förhandling då nationerna vill återta sina förlorade föremål. Moraliska 

ställningstaganden tar överhanden över det juridiska. Vad som skedde för mer än 20 år sedan 

är vanligtvis preskriberat. I och med det måste diskussionerna föras med moraliskt och etiskt 

ansvar.228  

 

                                                
226 Åke Hultkrantz, ”Totempålen igen – Skall den gistna pålen återbördas eller ej?,” 63. 
227 Ove Bring, ”Moralen väger tyngre än juridiken”, SvD, 30 november 2007, https://www.svd.se/moralen-vager-

tyngre-an-juridiken. 
228 Björklund, Hövdingens totempåle; om konsten att utbyta gåvor, 122. 
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Diskussionerna före och efter besluten, ger en bild av dagens rådande diskurs. Etiska normer 

har varit av stor vikt för de aktuella besluten. Rättsliga regleringar har funnits, men har inte 

varit avgörande för besluten. De etiska normerna har än tydligare styrt beslutet då 

återlämnandekravet rör verk som beslagtagits från den judiska befolkningen. Det tycks vara 

mindre känsligt att fatta beslut när återlämnandekrav handlar om ursprungsfolkens religiösa 

symboler än då verket tidigare ägts av judar. 

 

Framtida krav  

Återkrav och hur de ska behandlas lär vara en fråga för svenska museer även fortsättningsvis. I 

Sverige har inte särskilt många krav ställts hittills, men de kan bli allt vanligare framöver. Detta 

inte minst på Etnografiska museet, vilket till stor del är uppbyggt på insamlade föremål från 

kulturer från länder som tidigare varit koloniserade. Flera länder varifrån föremålen kommer, 

har, som nämnts, under senare år velat bygga upp sina egna museer och där visa den kulturskatt 

som har sitt ursprung i närområdet. Det medför att flera återkrav av föremål som hittat vägen 

till andra länders museer kommer att ställas. Därför är det viktigt att museerna förbereder sig 

på frågorna och hur sådana krav ska lösas på ett tillfredsställande sätt. Den mediala 

uppmärksamheten kan förväntas bli betydande i likhet med tidigare svenska åtelämnandefall. 

Det bidrar till att det finns skäl för museerna att noggrant förbereda frågan med egna anpassade 

riktlinjer. 

 

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att bedöma behovet av åtgärder med anledning av 

Washingtonprinciperna och Terezindeklarationen kommer att presenteras i oktober 2020. Hur 

kommer rapporten att påverka diskussionen och resultaten avseende eventuella kommande krav 

på beslagtagen konst under Nazitiden?  

 

I juni 2020 meddelade överintendenten Susanna Pettersson att Nationalmuseum 

rekommenderat regeringen att målningen Kristi begråtande av Lucas Cranach d.ä., ska 

återlämnas till Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Polen. Den köptes för 4000 kronor på en 

auktion i Mariefred 1970. Den uppgift som då fanns var att den såldes av ett dödsbo och att den 

hade sitt ursprung i Polen. Nationalmuseum fann nyligen i samarbete med polska 

kulturministeriet att målningen var stulen och kom från Schlesisches Museum der Bildenden 

Künste i Breslau, i dag nationalmuseum. Den fördes 1945 till Kamenz i Polen. När den 
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sovjetiska armén lämnade landet 1946 försvann tavlan. Överintendenten poängterar, i sitt 

meddelande, betydelsen av museerna proveniens- och restitutionsforskning.229 

 

För mig som författare till denna uppsats har studien givit en växande insikt i hur viktig frågan 

är nu, men även i framtiden för museerna och även för dem som tidigare varit ägare till 

föremålen eller för släktingarna till dessa.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                
229 Susanna Pettersson, Nationalmuseum, ”Några rader från överintendenten, 

         Dags att satsa på proveniens- och restitutionsforskning,” 1 juli, 2020,  https://www.nationalmuseum.se/om      
nationalmuseum/n%C3%A5gra-rader-fr%C3%A5n-%C3%B6verintendenten/dags-att-satsa-p%C3%A5-
proveniens-och-restitutionsforskning. 
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