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Abstract 

Gustavsson. L. 2019. Ansiktsrekonstruktion – Mannen från den medeltida kyrkoruinen S:t 
Hans, Visby. Vid institutionen för arkeologi och antik historia. 
 
Gustavsson. L. 2019. Facial reconstruction – The man from the medieval church ruin of St. 
Hans, Visby. The Department of Archaeology and Ancient History. 

Facial reconstructions, like archaeology, consists of many layers that one must get through to 
understand the whole picture. The development of the methods that reconstructions rely on, 
occurred during the 20th century. By focusing on the various elements such as studies of 
tissue depth, chemical processes (DNA and isotope analysis), solid craftsmanship and the 
development of computer technology, researchers around the world have been able to build a 
method that can give us an extended understanding of history. However, a lot of opinions 
have risen for the subject, people begin to question it ́s accuracy and what the real purpose 
really is. Besides the reliability of facial reconstruction, the experience of how a facial 
reconstruction is perceived by another person is equally important, the ethical principles have 
been brought up to discussion because it involves human remains. Discussions may occur 
during cases when facial reconstructions are inevitable, one example could be with minority 
groups that have a different view on how a body should be handled and treated after death. 
These scenarios are more likely to develop in the identification in forensic contexts, but the 
problem may also increase in archaeological contexts if the remains are from more recent 
times and the individuals as a population group has suffered repression. Therefore, this paper 
aims to discuss such questions but also embark on a mission to perform a facial reconstruction 
of an individual from the medieval church of St. Hans and the challenges that may occur 
during the way. The American method used in this essay shows that you can get a good result 
by following the instructions and guidelines that are displayed in various books and articles. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Mitt intresse för arkeologi började tidigt då jag fascinerades av de dokumentärer som sändes på 
tv under min uppväxt om arkeologi men även kriminologi. Ämnet ansiktsrekonstruktioner blev 
aktuellt under arbetet med min b-uppsats då jag på allvar började fundera på vad exakt jag ville 
arbeta med inom genren i framtiden. Att kunna kombinera vetenskap och konst var något som 
kändes naturligt eftersom jag alltid haft ett handlag för konst och skapande verksamhet. 

Även min kandidatuppsats handlade om ansiktsrekonstruktioner om än mer fördjupad. I 
den gick jag igenom historiken kring forskningen, metoderna och deras utveckling. I den 
presenterade jag olika kända ansiktsrekonstruktioner som rör antropologi och presenterade fall 
där tekniken användes i den forensiska polisverksamheten. Metoden användes för identifikation 
av försvunna personer. Den förstnämnda kategorin behandlar rekonstruktioner i arkeologiska 
kontexter som till exempel Bockstensmannen. Den andra kategorin rör rekonstruktioner i 
forensiska sammanhang som även de har några kända fall, bland annat ”The Ruxton-case” från 
1930-talet. 

De två olika kategorierna har olika syften och ändamålet med ansiktsrekonstruktioner var 
även något som jag diskuterade i kandidatuppsatsen tillsammans med etiken kring om vi 
levande har rätt att ge en död individ ett nytt ansikte såväl som att ställa ut kvarlevor på museum. 
De etiska frågorna kommer jag följa upp och diskutera även i denna uppsats. Huvuddelen av 
arbetet kommer innehålla en fördjupning i form av en egen ansiktsrekonstruktion av en individ 
som gravlagts i S:t Hans kyrka i Visby. Jag kommer därmed kunna fördjupa de studier jag 
påbörjade i min kandidatuppsats men också få applicera metoderna inom ämnet 
ansiktsrekonstruktioner i praktiken. Mitt arbete kommer endast fokusera på rekonstruktioner på 
ansikten och inte på rekonstruktion av kroppen. Men i text kommer jag försöka återge en bild 
av personens levnadsöde med hjälp av den osteologiska analysen som gjordes 2016. 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att i praktiken utföra en ansiktsrekonstruktion baserad på en osteologisk 
studie av en medeltida individ begravd i S:t Hans kyrka i Visby. Den andra delen av studien 
kommer bestå av en teoretisk del där jag går igenom och analyserar kända rekonstruktioner av 
Oscar Nilsson, bland annat de förlista människorna på skeppet Vasa, Bäckaskogskvinnan och 
Granhammarsmannen. Förutom en ansiktsrekonstruktion i 3D kommer jag också att utföra en 
2D-rekonstruktion, som en jämförande studie av metoderna. Mitt slutgiltiga mål är att jämföra 
min rekonstruktion med de kända på de utställningarna jag besökt och samtidigt diskutera de 
frågeställningar som är presenterade här nedan. En enkätundersökning kommer också att 
genomföras för att få en tydligare inblick i vad folk tycker och tänker om 
ansiktsrekonstruktioner. 

1.3. Frågeställningar 
De frågor som jag ska diskutera i uppsatsen är följande: 
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- Vilken ansiktsrekonstruktionsmetod lämpar sig bäst i återskapandet av en individs 

ansikte och vad är syftet med ansiktsrekonstruktionen av individen i grav 73? 
- Vilken funktion/effekt har rekonstruktioner av ett ansikte jämfört med ett kranium i 

utställningar? Är det rätt att ställa ut kvarlevor överhuvudtaget? 
- Vilka attribut gör att vi känner igen en annan individ? Hur viktiga blir rörelsemönster 

och kroppsspråk vid identifiering? 

1.4. Teori och metod 
Inför denna uppsats har den främsta utgångspunkt varit min kandidatuppsats som färdigställdes 
vårterminen 2017; Ansiktsrekonstruktioner - I betraktarens öga. I kandidatuppsatsen studerades 
de metoder som används inom dockmakaryrket och den utveckling som de har genomgått under 
1900-talet och 2000-talet. I arbetet diskuteras den etik som rör mänskliga kvarlevor i samband 
med ansiktsrekonstruktioner i museiverksamhet och om det är rätt eller fel att ge en människa 
ett ”nytt ansikte”. Denna diskussion återupptas i masteruppsatsen och presenterar argument 
med för- och nackdelar som involverar mänskliga kvarlevor i publik verksamhet. 

Ett helt nytt inslag i arbetet var att genomföra en rekonstruktion och få en bättre insikt i det 
konstnärliga arbetet som krävs och avgöra om det var möjligt för ett otränat öga att få acceptabla 
resultat. Förutom tidigare använda vetenskaplig litteratur har jag också använt mig av nya 
vetenskapliga artiklar och fallstudier om ansiktsrekonstruktioner i både museiverksamhet och 
forensiska fall samt en osteologisk rapport på individen som har genomgått min 
ansiktsrekonstruktion. En del av uppsatsen består också av ämnet biometri 
igenkänningsfaktorer som bidrar till hur vi identifierar en person. Uppsats kommer således att 
bestå av en praktisk del med jämförande analys för att kunna besvara frågeställningarna. 

1.5. Avgränsning och urval 
Valet av det fysiska materialet baserades på den osteologiska analys som utförts av mig själv 
under 2016. Individen (i grav 73) är även i sig lättillgängligt då det tillhör Gotlands museum 
och kan lånas igen för vidare studier. Mina främsta källor inom den teoretiska delen bestod av 
böcker, artiklar och avhandlingar. 

Metoderna jag har valt är den amerikanska metoden i 3D med lera och 2D-metoden med 
hjälp av papper och penna. De valen baseras på de källor jag har till förfogande och 
anvisningarna i litteraturen var lätta att följa och borde kunna utföras även av en förhållandevis 
oerfaren konstnär. Den amerikanska metoden byggs på mått från vävnadsdjupet och grunddata 
från analysen, vilket enligt min mening resulterar i en mer vetenskaplig undersökning och inte 
ett konstprojekt. 

Utöver ansiktsrekonstruktionen kommer jag också diskutera och argumentera etiken 
angående utställning av dockor (rekonstruktioner) på museum och deras effekt i det offentliga 
rummet. Som underlag för denna frågeställning presenteras några valda exempel på 
utställningar som jag själv har besökt. I samband med jämförelsen av ansiktsrekonstruktionerna 
och deras vistelse i museiverksamheten förs även en mer teoretisk diskussion om hur vi känner 
igen en människa och vad lägger vi märke till först? Är det mer än de fysiska attributen eller är 
det känslorna vi förmedlar genom ansiktsuttryck och kroppsspråk? Finns det någon skillnad när 
vi ser en person i verkligheten och på ett fotografi? 
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2. Metoder 

2.1. Amerikanska metoden (Tissue depth method) 3D 
Utvecklingen av metoden skedde under 1940-talet då den föregående, ryska metoden, ansågs 
vara otillräcklig i vetenskaplig mening. Men redan under 1895 gjordes en studie anatomen W. 
His där vävnadsdjupet hos olika avlidna människor dokumenterades genom användningen av 
olika redskap som kunde mäta de 21 olika punkter i ansiktet (Taylor, 2001: 343). Punkter 
markerar olika områden i ansiktet som är väsentliga för en ansiktsrekonstruktion. Till en början 
användes olika nålar som stacks in i avlidna individer för att få ett uppskattat mått på vävnadens 
djup. His och en samtida kollega, Kollman tog fasta på de nya rönen och anställde sedan 
skulptörerna, Sefner och Buchley för att kunna utföra rekonstruktioner i 3D. Bland annat 
gjordes en av Dante Alegri från 1898. Denna rekonstruktion anses vara den första med 
vetenskapliga belägg (Verzé, 2009:7). Nackdelen med tillvägagångssättet var kroppens snabba 
förruttnelseprocess som påbörjas så fort döden inträffat. Eftersom ingen cirkulation längre finns 
i kroppen och den avlidne oftast befinner sig i liggande ställning tenderar vätskorna i ansiktet 
förflytta sig till bakhuvudet och ryggen. Rekonstruktioner med måtten från döda personen gav 
därför oftast en smalare version. Deras arbete lade grunden för samarbetet mellan Wilton. M 
Krogman som med hjälp av skulptörerna McCue och Frost studerade tekniken. Längre fram 
med röntgens introduktion kunde levande personer assistera i forskningen och ge exakta mått 
och forskarna kunde få en mer korrekt bild (Cooper et al, 2008:19). 

Krogman utförde ett blindtest där en nyligen avliden person valdes ut. Huvudet 
fotograferades och därefter avlägsnades mjukvävnaden och med bakgrundsinformationen 
(ålder, etnicitet, och kön) om individen kunde McCue och Frost påbörja 
ansiktsrekonstruktionen. Fotot av den avlidne individen och rekonstruktionen jämfördes sedan 
och det konstaterades att tekniken var hållbar (Verzé, 2009: 9). Krogman fortsatte sitt arbete 
med Clyde Snow och Patty Gatliff 1946 då de utförde en ansiktsrekonstruktion på ett kranium 
tillhörande en individ från Amerikas ursprungsbefolkning. Antropologen Wilton. M Krogman 
och anatomen Clyde Snow och antropologen Patty Gatliff anställdes som konstnär. Individens 
kranium var dock skadat och endast ena halvan av ansiktet fanns bevarat. De lät därför utföra 
en spegelbildsrekonstruktion som innebär att den halva som finns kvar spegelvänds och sätts 
ihop med den första halva (Verzé, 2009:7) Denna teknik används fortfarande i forensisk modern 
teknik när inte ett helt kranium är tillgängligt (Wilkinson & Neave, 2001:233–234). Analysen 
publicerade i tidskriften ”The Skeletal In Forensic Medicine” och fick stor genomslagskraft 
(Wilkinson, 2004:52, Taylor, 2001:342). 

Måtten (de 21 markörerna) är baserade på flera olika studier som gjorts under åren samtidigt 
som utvecklingen av metoden har skett. Det finns standardmått för många olika folkslag vilket 
gör att metoden används främst i forensiskt polisarbete över oidentifierade personer. Själva 
rekonstruktionen består av två faser. Den första är den tekniska som innebär förberedelse av 
kraniet. Skallen placeras först i anatomisk korrekt position även kallat ”Frankfurt plane”. Nästa 
steg består av att sätta ut markörer för vävnadsmåtten, enligt tabellerna som är anpassade för 
kön, ålder och ursprung. Därefter kan den konstnärliga fasen inledas där skulpterandet är 
avgörande. Ofta används en oljebaserad lera som lätt kan formas om och om igen. Ögonen är 
det första som sätts på plats och görs med hjälp av leran. Genom att följa vissa riktlinjer går det 
att utröna ögats djup. Det görs bäst genom att placera en linjal eller dylikt vid ögonhålans kant 
i profil.   De två faserna delades in av antropologen Karen T. Taylor som även presenterade 
metoden vid en internationell konferens om forensisk verksamhet vid Federal Bureau of 
Investigation (FBI) Academy i Ouantico, Virginia. Taylor är ett känt namn inom den forensiska 
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konstnärsvärlden och har genomfört en rad rekonstruktioner som lett till att 100-tals personer 
har kunnat identifieras. Under tidigt 1990-tal tog forskarna även fasta på den digitala 
utvecklingen som skedde runt om i världen. Douglas Ubelaker vid Smithsonian Institution och 
Gene O´Donnell vid FBI, presenterade en digital metod för ansiktsrekonstruktioner i tidskriften 
Journal of Forensic Science (Verzé, 2009:9, Taylor, 2001:429). I Sverige och övriga Norden 
används sällan ansiktsrekonstruktioner som identifieringsmetod då det finns tillgång till 
rättsodontologiska metoder genom tandkort. Norden har en skyldighet att föra patientjournaler 
över alla människor som är bosatta i landet. I 

En del är kritiska till ansiktsrekonstruktioner överlag då en del undersökningar av i 
forensiska kontexter igenkänningstalet endast kommit upp i 70–80 %. Syftet med 
ansiktsrekonstruktioner är inte att skapa en exakt kopia utan är en tolkning på hur någon kan ha 
sett ut. Rekonstruktionen används som ett verktyg i forensiska sammanhang för att kunna 
identifiera en saknad person. I arkeologiska kontexter kan rekonstruktionerna användas för att 
fastställa en identitet förutsatt att det finns en avbildning av något slag (Lange-Thomsen 
2006:359–360). 

2.2. Ryska metoden 
Den ryska metoden utvecklades av Mikhail Gerasimov i början av 1920-talet. Han var i grund 
och botten peleotolog men också konstnär. Han utvecklade sin egen metod med hjälp av den  
forskning som gjorts tidigare. Gerasimov utgick ifrån varje enskild individs ansiktsmuskulatur 
och räknade ut var de tunnaste delarna satt som inte behövde ändras. Han studerade skallen 
noggrant och varje muskel skulpterades enligt storlek och form efter muskelfästena (Verzé, 
2009:8–9). Metoden förlitar sig mer på de morfologiska formerna i ansiktsskelettet och 
konstnärlig erfarenhet än den amerikanska metoden som bygger på vetenskaplig praxis.  

2.3. Manchester-metoden (The Manchester Method) 
 
Manchestermetoden utvecklades under 1970-talet av den brittiska konstnären Richard Neave 
tillsammans med den tyske antropologen Richard Helmer. Metoden kan ses som en 
kombination av den ryska och den amerikanska metoden. Liksom den amerikanska metoden 
bygger även denna på vävnadsdjup och analys av ansiktsskelettet. Likt Gerasimovs metod 
studeras också muskelfästen för att konstruera varje muskel korrekt. Musklerna byggs upp för 
sig och därefter läggs ett lager med lera som föreställer det yttre hudlagret (Taylor, 2001:344, 
Verzé, 2009:9–10. 

2.4. 2D-metoden 
2D-rekonstruktion bygger på samma principer som i en 3D-rekonstruktion. Skillnaden är att 
man istället använder ett fotografi av ett kranium i verklig skala. Den fotograferas i anatomisk 
rätt position i frontal vy (framifrån) och oftast även i lateral vy (profil). Precis som den praktiska 
delen i en 3D-rekonstruktion arbetar en antropolog och en konstnär tillsammans för att kunna 
framställa individens ansikte eller har skulptören även en utbildning inom 
antropologi/arkeologi (Taylor 2001:370). 

Historiska källor från tidigt 1900-tal indikerar att 2D-rekonstruktioner utfördes jämsides 
med 3D-rekonstruktioner. Den första litteraturen som nämner en 2D-skiss är i en illustration av 
John Adams av Wilton M. Krogmans bok The Human Skeleton in Forensic Medicine som 
publicerades 1962. I den använde han sig av vävnadsmått men inte i samma utsträckning som 
i dagens metoder. Karen T. Taylors bok Forensic Art and Illustration från 2001 beskriver källan 
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som den första som använde sig av markörer som sattes på kraniet innan fotografiet tagits 
(Taylor 2001:363–365). 

Övriga historiska 2D-rekonstruktioner utfördes av antropologen och konstnären professor 
M.M Gerasimov i början av 1920-talet och han fortsatte göra skisser och 3D-rekonstruktioner 
fram tills sin död 1970. Gerasimov använde sin erfarenhet som konstnär och hans verk var i 
mångt och mycket inte baserat på data som de nya metoderna för ansiktsrekonstruktioner. 
Skisserna fungerade däremot som riktlinjer innan han påbörjade skulpturerna i 3D (Taylor 
2011:367). 

Många av konstnärerna och antropologerna använde sig av fotografier av kranium i verklig 
storlek och satte i efterhand på markörerna. Taylor utvecklade metoden och fäste markörerna 
innan fotografiet togs. Genom det nya arbetssättet kunde alla markörer utnyttjas då de visade 
ansiktets vinklar precis som i ett riktigt fotografi på en levande individ (Taylor 2001:369). Sättet 
gjorde det lättare för konstnären att få rätt proportioner då de är avgörande för en 
ansiktsrekonstruktion. Markörer som sitter fel eller visar fel djup kan ge ett helt annat ansikte 
då det handlar om små marginal. Ett ansikte är sällan helt symmetriskt men markörerna i 
förhållande till varandra bildar helheten. Oftast utgår skulptören från markörerna och 
ögonhålorna när ögon sätts på plats, ytterkanten av ögat korrelerar med näsa och mun men det 
är minst lika viktigt att studera den underliggande benstrukturen. 

Om riktlinjerna inte följs på ett korrekt sätt kan det uppkomma svårigheter i de fall där 
rekonstruktionen förlitar sig på en identifiering av en individ. 2D-metoden förekommer 
vanligtvis i forensiska brottsfall då metoden är billigare och inte fullt så tidskrävande för erfaren 
konstnär men det kan också bero på skicket på skallen. Om kraniet har skador är det bättre att 
ta en fotografi än att skulptera med lera då leran behöver en stabil bas som grund. Det är förstås 
inte ett problem inom Sverige då konstnärerna använder plastkopior utav kranium inom de rent 
antropologiska rekonstruktionerna (Taylor 2001:361–363, 370–371). 

2.5. Osteologiska metoder 
För att karaktärisera den individ som skall användas i den här studiens ansiktsrekonstruktion 
har den analyserats osteologiskt, varvid följande metoder har använts. 

2.5.1. Könsbedömning 
För könsbedömning utifrån kranium används ett poängsystem eller en skala från 1-5 där ett står 
för kvinnliga drag och fem för manliga attribut.  De morfologiska kännetecknen skiljer sig åt 
och oftast är det fem olika områden som studeras. De är följande; nackbenet (Os occipitale), 
nackutskottet (mostoid process), ögonhålans övre kant (supra orbital margin), ögonbrynsbågen 
(Glabella) och hakspetsen (Tuberculum mentale). Andra karakteristiska drag som studeras är 
ögonhålorna som tenderar att vara mer runda hos kvinnan än mannen. Käkens vinkel är också 
kraftigare hos mannen och uppfattas som fyrkantigare på grund av kraftigare muskelfästen och 
mannen har även en mer sluttande panna. Överlag är mannen mer robust än kvinnan som är 
mindre och har mer gracila egenskaper. Det finns dock olika kombinationer allt mellan 2–4 på 
skalan och det kan vara svårt att utföra en könsbedömning endast utifrån kraniet (White, Black 
& Folkens 2012:410–411, 414). Förutom den individuella mångfalden så kan även attributen 
skilja sig mellan olika etniska bakgrunder, vilket gör att metoden används främst i forensiskt 
polisarbete över oidentifierade personer. 

En del män kan misstas för kvinna på grund av de mindre och gracilare dragen. Det är 
därför viktigt att studera andra ben som till exempel bäckenbenet. Om möjlighet finns bör även 
en DNA-analys göras för verifikation av biologiskt kön. Det kan även hjälpa till när kvarlevorna 
har genomgått kremation. Studier som gjorts visar dock att ju äldre en individ är återfinns mer 
manliga drag (White, Black & Folkens 2012:412). 
Svårigheter uppstår med juvenila kvarlevor då de könskaraktäristiska dragen inte har utvecklats 
än. Flera studier har dock gjorts på hur metriska drag kan avgöra könet. Det har tagits mått på 
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alltifrån Överarmsbenet (humerus), armbågsbenet (ulna) och fotbenet (calcaneus) (White, 
Black & Folkens 2012:416). När en individ har nåt puberteten börjar tydliga skillnader 
framträda. 

Det benet som visar de tydligaste skillnaderna är bäckenbenet (Oc coxae) och det kvinnliga 
bäckenet är bredare än mannens för att kunna klara av att bära barn. Incisura ishiadica major är 
även det vidare än mannens. Ofta går det att skilja de två åt då mannens vinkel är format som 
ett ”V” och kvinnans som ett ”U”.  Vinkeln avgörs med en femgradig skala (White, Black & 
Folkens 2012:417). Kvinnor har som regel också större blygdbensbåge (White, Black & 
Folkens 2012:417). 

2.5.2. Åldersbedömning 
Åldersbedömning avgörs med hjälp av tänderna och det är en bra åldersindikator för analys på 
juvenila kvarlevor. Mjölktänder, permanenta tänder och visdomständer bryter som bekant fram 
vid olika åldrar med det förkommer variationer. Första tänderna börjar bildas vid 14-16 veckor 
efter födelse. Resterande tänder uppkommer fram till två-årsåldern. De två första permanenta 
incisiverna framkommer mellan i 6-8-årsåldern. Övriga permanenta tänder bryter fram mellan 
10 och 12 års ålder.  Molar 3 (visdomständerna) utvecklas runt 18 årsåldern. Det är dock väldigt 
individuellt. På en del individer bryter inte visdomständerna fram alls och andra saknar anlag 
helt. Beroende på hur långt i utvecklingen av tändernas kronor och rötter samt vilken position 
de har i käken går det att avgöra vilken ålder individen har varit i när den avlidit. Individens 
ursprung och kön är också av största vikt då det finns skillnader (White, Black & Folkens 
2012:385–386). 
När de permanenta tänderna brutit fram används istället nötningen som åldersindikator. Genom 
att studera morfologin, hur mönstret ser ut, storleken på tänderna och strukturen på kronorna 
går det att se hur gammal en individ var. Tänderna kan dock ha använts som redskap vilket är 
en bidragande faktor till tandslitaget. Baserat på olika studier finns tabeller över tandslitaget 
som används vis analyser. Några är bland annat från Don Brothwell 1981 och C. Owen Lovejoy 
1985. En åldersbedömning enbart utifrån tänderna rekommenderas ej (White, Black & Folkens 
2012:387–388). Suturerna är skallsömmarna som finns på kraniet och de kan användas för 
åldersbedömning då de blir alltmer otydliga ju äldre en individ blir. Meindl och Lovejoy 
etablerade en metod för åldersberäkning. Skalan avser från 0-3 på de sju olika suturerna. 0 
innebär att skallsömmen är helt öppen och 3 är helt fusionerad. Varje nivå har resultat 
(sammanlagda poängen) och ger ett medelvärde med en standardavvikelse (Buikstra & 
Ubelaker 1994:34–35). 

Ett nyfött barn har fler ben än en vuxen då deras ben består av ofusionerade delar som 
underlättar tillväxten. Det kan vara individuellt när alla ben i kroppen är fusionerade men den 
största tillväxtfasen sker mellan 15-23 års ålder. Studier visar att kvinnors ben fusioneras 
tidigare än männens men ursprung och individualitet spelar stor roll. Oftast är alla epifyser 
fusionerade vd 25 års ålder och finns det tecken på lösa epifyser så rör det sig troligen om ett 
barn/ungdom. Det blir därmed svårare att bedöma ålder genom epifyserna (White, Black & 
Folkens 2012:391). För vuxna individer studeras symfysfogen. En ung vuxen har en ojämn yta 
med horisontala djupa skåror och ju äldre individen är desto mindre blir skårorna. Förändringar 
tillkommer bland annat på kvinnornas symfysfog efter barnafödande och tendenser till pitting 
syns dorsalt på ytan. Systemet avgörs med tio faser som innefattar ålderarna 18/19 till 50+ med 
en skala från 1-6 i där 1 har mest tydliga skåror och 6 har mest pitting och är mer porös i 
utseendet och där formen oftast är oregelbunden (White, Black & Folkens 2012:394–399). 

2.5.3. Längdberäkning 
Längdberäkningar görs vanligtvis via måtten på de långa rörbenen (ossa longa); humerus, 
radius, ulna, femur och tibia. Det finns en rad olika formler för längdberäkning på en individ. 
Några av de är Mildred Trotter och Goldine C. Gleser från 1958 som baserade sina formler på 
studier av soldater från Koreakriget. Några andra är Wiliam M. Bass 2005 och K. A Bennet 
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1993 som delade upp sina tabeller utefter folkslag samt kvinnor och män. Många av de är 
baserade på kvarlevor från tidigt 1900-tal och beräkningarna kan ifrågasättas eftersom det kan 
bli ett problem att tillämpa metoderna i ett modernare material inom forensisk verksamhet. Det 
är också vanligt att vi människor förlorar lite av vår längd med åldern då ryggkotornas diskar 
pressas samman. Det finns också formler som kan beräknas oberoende av kön och folkslag. En 
formel kan till exempel skrivas som följande; 3.08 x hum (längd) + 70,45 +- 4.05 cm (White, 
Black & Folkens 2012:419–421). 

2.5.4. Patologiska förändringar och trauma 
Övriga saker som ingår i den osteologiska analysen är att leta efter patologier och annat trauma 
som kan ha varit en bidragande faktor till individens död. Många av de sjukdomar som 
människor kan råka ut för sätter spår i skelettet. Benen kan även berätta om hur individens diet 
har sett ut och hur deras hälsa i allmänhet har sett ut (Blau & Ubelaker 2009:246–260). 

Det är viktigt att kunna skilja på hur patologier/trauma yttrar sig och tafonomi, vad som är 
tillfogat av yttre faktorer eller andra skador som påverkat kroppen. Ett exempel är gnagspår 
från djur och temperaturskillnader som kan ge upphov till skador (Blau & Ubelaker, 2009:284–
293). De vanligaste förändringarna som uppkommer är de degenerativa förändringarna som 
bryter ned skelettet med åldern men även sjukdomar som kan drabba individen. 

Trauma avser de spår som uppkommit vid våld eller olyckor på skelettet. Det finns olika 
typer av trauma som delas in i olika kategorier. Det som kallas skarpt våld involverar hugg-, 
hack- och snittskador, penetrerande skador. Trubbigt våld inkluderar slag, sparkar, krossskador 
och fall från hög höjd. Ballistiskt våld menas med skjutvapen eller explosioner. Det går även 
att avgöra om våldet har förekommit när individen var vid liv (antemortem), vid 
dödsögonblicket (perimortem) eller efter döden inträffat (postmortem). Har såret skarpa kanter 
tyder det på det troligen har varit det som dödat individen då inga spår av läkning förekommer 
och räknas till perimortem-kategorin. Har såret däremot rundande kanter tyder det på läkning 
och individen troligen överlevt skadan men kan på ett eller annat sätt ha påverkats kroppen i 
efterhand. En bruten fot kan till exempel läka men drabbas benpålagring vilket gör det svårt att 
gå. Postmortem skador handlar främst om de tafonomiska processer som sätter igång efter 
döden har inträffat och är relativt lätta att känna igen. Om skador har skett på torrt ben går det 
att urskilja via skillnaden på färgen. Kanterna vid skadan har en ljusare färg än övriga benet 
(Martin & Andersson 2014:41–44). 

De vanliga förekommande sjukdomarna som yttrar sig på skelettet är förslitningsskador 
men också bristsjukdomar. Bristsjukdomarna uppkommer i juvenil ålder när individen växer 
och intaget eller brist på föda sätter spår som följer med livet ut. En individs diet säger också 
mycket om deras tillvaro i livet. Vanliga spår som sjukdomar som förekommer är Criba 
orbitalia som kan tyda på järnbrist och yttrar sig i ögonhålans tak som små prickar. Något som 
också tyder på brist på föda är emaljhypoplasier på tänderna som yttrar sig som horisontella 
tillväxtlinjer i emaljen (White, Black & Folkens 2012:449–450, 455). 

Förslitningsskador som ofta upptäcks i äldre material är Schmorle´s noder som ofta 
uppkommer i ryggraden på grund av överbelastning och kan leda till inflamation. Med åldern 
blir vi också stelare i kroppen och kan bero på benutskott (osteofyter) efter en ligamentskada. 
Andra saker som uppkommer med tiden är benskörhet (osteoporos) där spongiosan bryts ned 
och har lättare att bryta olika benelement. Andra sjukdomar som är kopplade till diet och allmän 
munhälsa är karies och tandsten som kan leda till hål och infektioner i munhålan (White, Black 
& Folkens 2012:445, 447. Det viktigaste under en osteologisk analys är att ha tillgång till 
referensmaterial och källor. 
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2.5.5. Enkätundersökning 
En enkätundersökning innehållande tre frågor kommer att utföras och bidra till uppsatsen. 
Syftet med en enkätundersökning är att försöka fastställa vad museibesökare tycker och 
tänker om ansiktsrekonstruktioner och hur de påverkas av det. De tre frågorna är som följer: 
 

§ Tillför ansiktsrekonstruktioner något i utställningar? Om ja, varför, om nej, varför? 
§ Bör DNA-analys utföras (för att avgöra vilken ögon-, hår- och hudfärg personen har haft) 

innan en ansiktsrekonstruktion utförs? Om ja, varför, om nej, varför? 
§ Är det etiskt rätt att göra ansiktsrekonstruktioner överhuvudtaget? Om ja, varför, om nej 

varför? 
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3. Material 

3.1. Bakgrund S:t Hans 
Kartläggningen av kyrkornas byggnadshistoria startade redan på tidigt 1900-tal men ruinerna 
täcktes då av raseringslager och arkeologerna kunde konstatera att murarna hade förstörts av 
plundring. Mellan 1980–1988 gjordes utförliga utgrävningar som en fortsättning på 1930-talets 
arbete och nya resultat framkom. Området skulle från början ha bestått av en stor kyrka som 
senare skulle ha delats upp i två olika församlingar, S:t Per och S:t Hans någon gång på 1200-
talet. Arkeologerna ska också ha funnit ytterligare en ruin under S:t Hans som kan ha varit en 
av de första stenkyrkorna på Gotland, till och med den eventuella ”Allahelgonakyrkan” som 
omnämns i ”Gutasagan”. Det är dock oklart om det faktiskt rör sig om Allahelgonakyrkan som 
nämns i berättelsen. 
I skriftliga dokument omnämns St. Hans i dokument från den 18 februari 1316 men också från 
1585, vilket visar att den kan ha varit i bruk då. Andra källor dementerar påståendet då de pekar 
på att kyrkan skulle ha rivits redan 1530. Båda ruinerna finns dock på kartor mellan åren 1575-
1594 vilket betyder att det är svårt att avgöra vilket årtal den revs. Undersökningarna av S:t 
Hans visade också på åtminstone två ombyggnader och att kyrkan under någon gång ska ha 
eldhärjats. I samband med el- och avloppsarbete under1900-talets första hälft framkom under 
utgrävningen också ett stort antal gravar, 150 st. En av gravarna som återfanns var den som 
benämns som individ 73 (Swanström 1980-88:3–8). 

3.2. Individ 73 
Den individ som genomgått en ansiktsrekonstruktion är personen i grav 73 från S:t Hans 
kyrkoruin som grävdes ut mellan åren 1980–1988 (Swanström 1982:3). Individen valdes ut 
slumpmässigt då jag under höstterminen 2016 utfört en osteologisk analys och hade den 
information jag behövde nedtecknat. Tidigare arkeologiska utgrävningar har förekommit sedan 
slutet av 1800-talet men under 1980-talet framkom mer information (Lagerlöf, Svahnström 
1984:58). Individen var placerad inuti S:t Hans ruin i väst-östlig riktning med huvudet i öst. 
Gravarna är troligen orienterade efter en kyrka som funnits på platsen i ett tidigare skede 
(Gustavsson & Snædal Gotlands runsskrifter nr.3:6–8). Han ska enligt utgrävningsrapporten ha 
gravtlagts i kyrkan efter dess brukstid. Hur denna slutsatsen kunde dras var dock något oklart. 
Placeringen tyder på tillhörighet av den övre samhällsklassen. Klara Ekholm skriver i sin 
uppsats från 2015 Hälsa och Status i medeltida Visby – En osteologisk studie av tjugo individer 
från Sankt Hans kyrkoruin i Visby där det var tre av de 20 undersökta individerna som begravts 
inuti kyrkan (Ekholm 2015: 27, 29, 30). Riktningen i vilken individen låg skiljde sig även den 
från de övrigas gravar, de individerna hade ansiktet vänt mot öst för att kunna möta Kristus på 
Domedagen. Ekholm spekulerar i om individen kan ha varit en aristokrat eller högt uppsatt 
köpman. Men det går inte att säga säkert baserat på gravplaceringen. Det medeltida livet var 
hårt och utöver klimatförändringar som ledde till missväxt och svält härjade även pesten i hela 
Europa och så även på Gotland. Den skördade många offer i alla samhällsklasser (Gilchrist 
2012:39). Var individen i grav 73 ännu ett offer som pesten tagit och är den väst-östliga 
riktningen ett sätt för att utmärka graven? 
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Ekholm presenterar idén om att den väst-östliga riktningen individen placerats i kunde röra sig 
om ett straff men enligt källor rörde det sig snarare om platsbrist då individen var begravd inuti 
kyrkan. Det finns också källor på att kyrkogården ska ha nyttjats av svartbröderna 
(dominikanerklostret) (Jonsson 2009:66–67, Ekholm 2015:36). Individens högra överarm var 
placerad längs med kroppen och underarmen låg rakt över bröstet. Vänster överarm låg över 
den längs med kroppen men underarmen var istället placerad i en vinkel över bäckenbenet. Ben 
och fötter låg samlade i ett V. Skelettet visade sig tillhöra en man och benen är i mycket bra 
bevarat skick (Swanström 1982:56). 

Figur.1. 21 markörer som visar vävnadsdjupet. Foto: Gustavsson 2018. 

3.3. Tekniska fasen 
För den tekniska fasen av ansiktsrekonstruktionen behövdes en kopia av skallen tillverkas och 
i många fall används CT-scanning (Benazzi et al 2010:1573) eller någon annan form av 3D-
scanning. Det fanns inte tillgång till CT-scanning i mitt arbete därför valde jag att använda 
fotografier som därefter sammanställdes till en 3D-bild. Det krävdes 375 bilder till kraniet och 
överkäke för en högupplöst 3D-bild. Underkäken fotades separat och bestod av 77 bilder och 
för att få fram 3D-bilden användes Agisoft Photoscan. 3D-bilden skrevs ut genom 3D-skrivaren 
Original Prusa i3 MK3. Kraniet skrevs dock ut i tre olika delar; bakhuvud, ansikte (inkluderat 
överkäke) och underkäke. Alla delar sattes sedan ihop med lim och lera. För att käken ska få 
ett naturligt utseende bör det finnas en ledskiva ihop mellan käkbenet och kranium, denna 
rekonstruerades i lera. Då individens låg separat användes inte de i fotodokumentationen utan 
återskapades i efterhand med vattenbaserad lera. I utförandet av ansiktsrekonstruktionen i 3D 
införskaffades passande verktyg och material för skulpterandet. För att kunna placera det 
utvalda kraniet i anatomisk position (Frankfort Horizontal Plane) (Omstead 2011:41) behövdes 
ett stativ. En gammal stadig och tung lampfot med en rundstav (25 mm) fick agera som stöd. 
Kraniet sattes fast med superlim och lera. Två olika leror, en oljebaserad lera och en 
vattenbaserad lera användes under processen. Den oljebaserade leran (Pilens proffslera) valdes 
då den var lättarbetat. Nackdelen med denna var att den aldrig stelnar helt. Förutom lera och 
ögon i plast behövdes penslar, skulpteringsverktyg, mjukmedel för lera, färg och en peruk. 
Mätverktyg så som skjutmått, linjal och vattenpass var också nödvändiga för att kontrollera att 
alla mått stämde. Det ovan nämnda är vad man kan kalla den praktiska fasen där allt förbereds 
innan själva skulpteringen. Till ansiktsrekonstruktionen i 2D behövdes endast papper och penna 
samt en bild i verklig storlek av kraniet och ett ljusbord. 
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3.4. Material och verktyg 
För att tillverka den fysiska 3D-rekonstruktionen kommer gjutformen tillverkas i gips. 
Därefter används cirka 2 kg silikon (Pro-gel 10) tillsammans med två komponents 
mediumhårt polyuretanskum (kallskum från PS Composites) som kärna för stadga. Arbetet 
tog sammanlagt fem arbetsdagar. Produkterna som valdes används vid tillverkning av masker, 
dockor och rekvisita.  

Fig. 2. Gjutformen skapas. Foto: Gustavsson 2019. 
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4. Ansiktsrekonstruktioner på museum 

Många av de ansiktsrekonstruktioner som finns i utställningar har blivit omåttligt populära och 
är turistattraktioner som varje år lockar många besökare. Några av dessa är bland annat 
Vasamuseets utställning där både originalskeppet finns att beskåda och de mänskliga 
kvarlevorna från de omkomna kan studeras. Bäckaskogskvinnan som från början tordes vara 
en man ger en inblick i hur de arkeologiska fynden har haft en avgörande roll för att avgöra kön 
istället för att analysera benmaterialet och Granhammarsmannen är ett bra exempel på hur 
skador på skelettmaterial kan avslöja hur en person har avlidit. 

4.1. Bäckaskogskvinnan 
Under sommaren 1939 upptäckte bonden Oscar Olsson från byn Barum, Skåne, ett skelett nära 
stranden vid kanten av Oppmannasjön. Benen visade sig var äldre än de trodde från början och 
Statens historiska museum kontaktades så snart det uppdagades. Tack vare den kalkrika jorden 
var skelettet i mycket gott skick och individen hittades i en halvsittande position med knäna 
uppdragna mot kroppen. Undersökningen och utgrävningen av graven tog sex dagar och gjordes 
av dr. Folke Hansen. Tillsammans med individen påträffades också en flinteggspjut och en 
rörbensmejsel. Graven ifråga fick stor uppståndelse i tidningarna. Enligt den rapport som skrevs 
under 1940-talet visade analysen av individen att det rörde sig om en man i 40–50 årsåldern 
med klen kroppsbyggnad med en kroppslängd på 155 cm. Artefakterna i graven vittnade om att 
personen hade hållit på med fiske och fick därför namnet ”Fiskaren från Barum” (Sten 1995:73–
74). 

En annan person, docent Elias Dahr, undersökte också skelettmaterialet och enligt dennes 
utsago var att individens kön var svårt att fastställa eftersom både manliga och kvinnliga attribut 
förekom. Gravgodsen som hittades tillsammans med individen talade för att det var en man 
(Sten 1995:82) och den osteologiska bedömningen gjordes därför därefter med de osteologiska 
bevisen som fanns. 

Det var först ca 30 år senare, då skelettet skulle förflyttas, som nya tankar skrev om 
historien. Den dåvarande osteologen på museet, Nils-Gustaf Gejvall, tog tillfället i akt och 
gjorde en ny analys av benen från Barum. Gejvall upptäckte en påtaglig skåra på blygdbenet. 
Skåran uppkommer på en individ som har burit eller fött ett barn och därmed kunde osteologen 
konstatera att Fiskaren från Barum inte kunde vara en man utan måste vara en kvinna (Sten 
1995:75). 

Under 1996 gjordes en ny analys på skelettet där benen fick genomgå en närmare 
undersökning. Förutom de grundläggande områdena; åldersbedömning och könsbedömning 
studerades även skelettskador och odontologi. Benen genomgick även radiometriska 
undersökningar och pollenanalyser (Fornvännen 1995:77–82). Tidigare hade det även gjorts en 
kol 14-analys. Den osteologiska analysen bekräftade det som Gejvall hade uppmärksammat. 
Individen var en kvinna och hon fick nu en ålder på mellan 40-45 år. Kroppslängdsberäkningen 
räknades ut till 151 cm och den patologiska underökningen visade indikationer på 
blodförgiftning, det gick dock inte att avgöra om infektionen hade läkt innan hon avled. Hennes 
tänder var nedslitna troligen då de använts som redskap men de visade utöver det inga tecken 
på tandsjukdomar. Kol-14-analysen visade att hon skulle ha levt någon gång mellan 7010–6520 
BC, det som vi idag kallar Maglemose-kongemose-kulturen. Bäckaskogskvinnan är därmed ett 
av våra äldsta människofynd, ca 9000 år gammal. Isotopanalysen visade att dieten främst bestod 
av kött men med möjliga inslag av fisk från sjö. Hon ska ha begravts under våren då pollenrester 
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av björk och hassel hittades i proverna. Kolrester visar också att hon kan ha varit klädd i 
pälskläder (Sten 1995:87). Bäckaskogskvinnans ansikte växte fram med hjälp av dockmakaren 
Oscar Nilsson. På uppdrag av historiska museet återskapade Nilsson hennes ansikte med hjälp 
av det bevarade kraniet. Kraniet genomgick en CT-scaning och en plastkopia framställdes. 
Därefter kunde Oscar påbörja sitt arbete. Han kunde konstatera att hennes muskelfästen var 
mycket kraftiga för att vara en kvinna. Glabellan (punkten mellan ögonbrynen och näsroten) 
var även den mycket framträdande, vilket är vanligare på män. Ingen aDNA har utförts på 
Bäckaskogskvinnan vilket betyder att hudfärg, hårfärg och ögonfärg är kvalificerade 
gissningar. För att ge ett så neutralt utseende som möjligt beslutades det att hon skulle få 
mellanbrunt/blont hår och grön/blå ögon (Nilsson muntligt 2006-11-1). 

4.2. Granhammarsmannen 
Den 10 juni 1953 var en bonde i Granhammar i Upplands-Bro socken i full fart med att gräva 
ett dike på sina ägor. När han fann ett kranium slängde han upp det på dikeskanten utan vidare 
eftertanke. Det var först lite senare när godsägaren kom och inspekterade arbetet som denne 
påtalade att de nog bör kontakta någon utifrån. Hembygdsföreningens ordförande kom förbi 
och tillsammans drog de slutsatsen att skallen var gammal då den återfanns i nivå med Mälarens 
yta och havsnivån var högre under forntiden. Ena sidan av kraniet hade ett stort gapande hål i 
sig. Riksantikvarieämbetet fick höra om det nya fyndet och redan dagen där på startade 
utgrävningen (Lindström 2009:15, 19–22). Utgrävningen började dagen därpå och kroppen låg 
i ett virrvarr av blålera. Högra ansiktshalvan, några revben och vänster nyckelben var nedsänkt 
i gyttjan. Underkroppen låg i en sluttning också denna i leran. De delarna som täcktes av leran 
förblev mer skyddade än övriga kroppen (Lindström 2009:15). Botten täcktes av ca 5 cm 
grundvatten och vallar grävdes runt om för att förhindra att schaktet fylldes med vatten. 
Schaktet var cirka tre m brett och ungefär lika långt då en del av skelettet satt i dikesväggarna. 
Arkeologerna kunde konstatera att benen låg i oordning blandat med den tjocka blåleran 
(Lindström 2009:24). 

Vid sidan av skelettet fanns också blåmusselskal och några enstaka föremål i metall och de 
började spekulera i vem han kan ha varit. Kunde han ha varit en fiskare som drunknat? Ett av 
metallföremålen visade sig vara en bronssyl med trähandtag men som tordes tillhöra någon av 
de åskådare som tagit sig till platsen hade skojat och kastat ner ett modernt föremål. Den 
omtalade bronssylen hamnade på villovägar då en av arkeologerna gav bort den till godsägarens 
8-åriga son men kunde återfås veckan därpå när de hade upptäckt sitt misstag (Lindström 
2009:25). Övriga fynd var tre föremål i ben/horn, ett litet ben av får, några flintstenar, en 
svavelkiselsten och ett trasigt sandstensbryne samt en liten träkäpp. Alla föremål avtecknades 
och en schaktritning där benen placerades ut i rätt position skissades upp (Lindström 2009:27). 

Utgrävningen varade i tre dagar och redan under lördagen påbörjades den osteologiska 
analysen. Denna utfördes av osteologen och zoologen Nils-Gustav Gejvall (Lindström 
2009:34). Tidigare hade det spekulerats om fyndet var en stenåldersman som gått ett hemskt 
öde till mötes med tanke på det stora hålet som hade tillfogats mannens ansikte. Det kunde dock 
dementeras med hjälp av pollenanalyser och kol 14-dateringar. Istället daterades mannen till 
bronsålder (Lindström 2009:38–39). Under måndagen den 15 juni 1953 samlades journalister 
på Historiska museet för att ta del av den stora nyheten. Ryktet hade redan spridit sig och fyndet 
var något speciellt (Lindström 2009:35). Rapporten om Granhammarsmannen från 1959 skrevs 
av Gejvall och historikern Andreas Oldeberg. I tidningarna gick det att läsa om individen som 
hittades och att han ska ha varit en kraftigt byggd man i 50 års åldern. Skelettet hade råkat ut 
för trauma så som skär/huggmärken på undersidan av vänster arm och på skallens vänstersida. 
Sadorna ska ha uppkommit innan han hamnat i vattnet där han hittades flera sekler senare. De 
föremål som hittades tillsammans med Granhammarsmannen kunde vittna om att han hade 
försökt försvara sig. Ett av de liknade en spjutspets vilket torde ha suttit på ett spjutskaft som 
ska ha gått av under den förmodade våldsscenen. Våldet mot ansiktet gav stöd åt teorin åt att 
mannen var ett mordoffer. Oordningen av benelementen ingick också i denna teori. Enligt 



14 
 

Gejvall ska mannen ha blivit liggande på höger sida och därefter ha fått utstå slag på 
vänstersidan. Därefter ska djur ha ätit på den döde vilket ska ha spridit ut kroppsdelarna 
alternativt att det rörde sig om ett människooffer och till och med kannibalism nämndes. När 
på året individen avled går inte att avgöra men det finns även här teorier om hur han ska ha fått 
sin sista viloplats. Om händelsen ägde rum på vintern är det möjligt att han kan ha blivit lämnad 
på isen och efter vårens ankomst ha sjunkit till botten. Det skulle förklara de saknade delarna 
av skelettet då djur kan ha burit iväg med vissa delar. Andra teorin var att om han avlidit under 
sommarhalvåret kan ha blivit styckad och delarna ska ha spridits ut. Den tvådelade rapporten 
som publicerades i Fornvännen var det sista som hördes innan Granhammarsmannen föll i 
glömska. Det var inte förrän långt senare, 1998, han skulle se dagsljuset igen. 

Under 1998 påbörjades en ny utredning om Granhammarsmannen (Lindström 2009:49). 
Mycket hade förändrats och nya metoder hade uppkommit under de åren han låg nedpackad i 
en kartong på Historiska museet. Anna Kjellström var den som påbörjade undersökningen gick 
igenom de gamla rapporterna och jämförde de med den nya osteologiska analysen. De 
hugg/snitt som syntes hade antagligen skett med en yxa av något slag då formen och djupet 
talade för det. Huggen och snitten var även snarlika ett modernare yxmord som skett i USA. 
Traumat som uppstått på Granhammarsmannen vänster sida vittnade om att den skyldige hade 
varit högerhänt (Lindström 2009:41–45). Den föregående pollendateringen visade att mannen 
kunde ha tillhört yngre bronsålder (ca 1000 år fvt). De flesta av föremålen som hittats 
tillsammans med mannen styrker påståendet. Eldslagningsflintan som hittades med kvarlevorna 
var av en typ som enligt typologin tillhörde den yngre bronsåldern. För att kunna få klarhet i 
mysteriet behövdes det nya prover (Lindström 2009:53, 57). De nya resultaten gav en åldern 
för yngre bronsålder (900–700 fvt) och det var med 95 % sannolikhet att han hade avlidit någon 
gång mellan 910–780 fvt. C14-dateringen togs från mannens föremål likväl som hans överarm 
(Lindström 2009:60). 

Något annat som också var intressant var att utvinna aDNA. Det visade sig att han är 
besläktad med den allmäneuropeiska bondegruppen som på 3000-talet fvt byggde en del av de 
gånggrifter som finns kvar idag och han kan möjligtvis ha varit laktostolerant (Lindström 
2009:80, 84). Provtagning för att avgöra hur hans diet hade sett ut gjordes med hjälp av C13- 
och C12-analyser. Hans primära källa till föda utgjordes av kött och landlevande djur samt en 
hel del vegetabilier. Köttet kom från tama djur, han kan därmed ha varit uppvuxen i en familj 
som hållit boskap och brukat jorden (Lindström 2009:116–117).  

Historiska museet fick ännu en gång hjälp av Oscar Nilsson för ansiktsrekonstruktionen 
och han använde den bakgrundsinformation som osteologerna fått fram under analysen. Nilsson 
använde sig också av de morfologiska särdrag han kunde urskilja utifrån kraniet och letade efter 
utmärkande drag. Det kräver ett tränat öga men det var svårt att förutse hela utseendet innan 
rekonstruktionen är färdigställd. De drag han kunde säga något om var att glabellan (punkten 
där ögonbrynsbåge och näsrot möts), var markerad vilket skulle ge ett väldigt maskulint 
utseende. Näshålan kunde avslöja att han hade haft en rätt bred näsa, likaså mellanrummet 
mellan ögonen visade detsamma. Näsutskottet (piggen) går rakt ut från näsan, vilket också ger 
en relativt rak näsa. Näsöppningen var hjärtformad och hade ett ”platt golv” vilket ger en 
indikation på att mannen troligen hade en stor näsa. Kindbenen var låga men ändå markerad, 
och även käken var kraftig och något utskjutande i profil. Enligt profilen ska munnen ha varit 
utskjutande och med tändernas storlek så hade mannens läppar varit relativt tunna. Markeringen 
(utbuktningen) vid ögonhålans ytterkant tyder på något sneda ögon. Han ska också ha haft en 
låg och flack panna (Lindström 2009:148–149, 151–152). Arbetet påbörjades efter att 
Granhammarsmannens skalle genomgått en CT-scanning på Karolinska sjukhuset och en 
plastkopia i 3D utformats (Lindström 2009:149). Oscar använder sig av ”The Manchester 
Method” där musklerna skulpteras för sig och därefter får ett lager med lera över sig som 
representerar huden. Medan arbetet var igång gjordes en DNA-analys för bedömning av 
ögonfärg. Resultatet visade att Granhammarsmannen bar på gen OCA2-mutationen som med 
90 % sannolikhet ger ljusa ögon, han kan alltså inte ha haft bruna ögon utan troligen haft blå 
ögon (Lindström 2009:157). Efter ansiktsrekonstruktionen färdigställdes gjordes en 
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undersökning där oberoende personer fick se en bild på Granhammarsmannen för att försöka 
gissa ursprung endast baserad på utseende. De flesta tyckte sig kunna urskilja ett östeuropeiskt 
utseende. Ett genomgående svar var Ryssland men Finland, Tjeckien eller Ungern kom också 
på tal (Lindström 2009:158). Oscars personliga åsikt utifrån de morfologiska karaktärsdragen 
(innan aDNA-analysen) var att han inte hade ett typiskt skandinaviskt utseende, kraniet var mer 
runt och toppigt än avlångt (Lindström 2009:80). 

4.3. De förlista på skeppet Vasa 
Det som skulle ha varit en äventyrlig jungfruresa slutade istället i katastrof den 10 augusti 1628. 
Ombord på skeppet fanns 145 personer men den exakta dödssiffran är svår att avgöra men de 
olika källorna talar om att det skulle ha rört sig om ca 30 individer. Under bärgningsarbetet som 
startade 1961 återfanns 16 individer inne i skeppet, vilket tyder på en snabb händelse. 
Sammanlagt har lämningar av 25 individer hittats i och runt skeppet (During 1994:9–10, 13, 
15). 

Bärgningsförsöken började redan efter förlisningen. Många hoppades på att kunna tjäna 
pengar på skeppets olika bronskanoner. Många av skeletten hade därför hittats utanför som 
också påverkade skicket av dem. Andra faktorer som påverkade benen var de kemiska processer 
som uppstod i och med att de låg i vatten. De urlakades och missfärgades, den syrefattiga miljön 
och kalkrika leran hade ändå en positiv inverkan på kvarlevorna i vraket (During 1994:17–18). 
Eftersom skeppet förlist i Stockholms inre hamn förstördes skeppet ytterligare då andra fartyg 
och båtar under de tre århundradena fastnade med sina ankare. Under 1963 utfördes den första 
osteologiska undersökningen på 12 av de skelett som bärgats av professor Nils- Gustaf Gejvall 
(During 1994:25). Han fann att många av benen som generellt är hårdast var mycket porösa, 
vilket kunde förklarade avsaknaden av juvenila individer då deras skelett inte är lika kraftiga 
som de vuxna. En del av benen hade även fått en blåaktig (vivanit) färg vilket förklarades med 
de järnföremål som hittats på Vasa färgat av sig. Andra järnsalter har också missfärgat benen 
och givit dem en gulvit och rostbrun färg. Tänderna hade även de påverkats av den blå färgen 
vilket gjorde att tänderna såg rotfyllda ut (During 1994:19). 

1967 gjordes även en analys på de 6 individerna som hittats utanför skeppet. Den 
osteologiska undersökningen visade att de omkomna bestod av både vuxna och barn och att det 
förekom minst två kvinnor ombord. Senare gjordes C-14 analyser där de 25 som bärgats kom 
från samma tidsperiod. De ville utesluta att fynden rörde sig om forntida eller modernt material 
(During 1994:27). 

När den osteologiska analysen gjorts på de individerna som återfanns i vraket gravsattes 
kvarlevorna i vigd jord. Benen skulle bevaras i rätt skick och det vidtogs vissa åtgärder och för 
att kunna identifiera gravarna. Senare fick varje individ en rostfri metallbricka med det 
fyndnummer som de fått under utgrävningen. De långa rörbenen snörades ihop med ståltråd 
och varje skelett lades ner i en kraftig påse av nylonarmerad plastfolie i varsin cementkista. De 
gravsattes på 335-årsdagen av förlisningen på Galärvarvskyrkogården 1963 (During 1994:30). 
Graven som innehöll de individerna som hittats i skeppet öppnades igen 1989 för att undergå 
en ny analys men åtgärderna för att förhindra ytterligare skador hade varit förgäves. Benen hade 
blivit fuktiga då vatten tagit sig in i påsarna och en del var fulla av mögelsvampar. Skeletten 
behövde därför rengöras och torkas i ett ventilerat rum. De benen som återfanns utanför Vasa 
fick aldrig någon gravsättning utan lades i trälådor på Vasamuseets vind där de till skillnad från 
de i gravarna bevarades bättre. Det visade sig även att en del av benen på museets vind tillhörde 
individerna som varit gravlagda. Delarna visade också tecken på viktiga patologiska 
förändringar och andra förändringar som kunde misstolkas i analysen (During 1994: 31–32). 

Under Gejvalls ursprungliga osteologiska analys tilldelades alla individer med en bokstav 
i alfabetisk ordning. A döptes om till Adam, B till Beata och löper till bokstaven P som är Peter. 
Även de nio individer som hittades utanför skeppet har fått namn Quintus till Zäta. Endast ett 
av de skelett (Ylva) utanför Vasa var i någorlunda bra skick (During 1994:38). Några av de bäst 
bevarade individerna har, tack vare Oscar Nilsson, fått ett nytt ansikte. 



16 
 

De individers kranium som var bäst bevarade fick därför genomgå olika mätningar. Kranierna 
(Adam, Beata, Filip, Gustav, Johan och Ylva) kan bäst beskrivas som kraniometri och gjordes 
för att urskilja vissa karaktärsdrag som bidrog till deras distinkta utseende och för att kunna 
avgöra om de ombord var släkt med varandra. Bedömningarna gjordes bland annat efter 
hjärnskålens mått och form (bredd och längd). De delades upp efter längden på skallen, dvs om 
en individ tillhörde kategori lång-, mellan- eller kortskalliga. Det är procenten i längd-bredd 
förhållandet som avgör i vilken kategori någon hamnar. Om bredden är mindre än 75 % klassas 
de som långskalliga, över 80 % är de kortskallig och är bredden mellan 75 % och 80 % de 
mellanskalliga (During 1994:55). 

Sex av de 12 undersökta hade ett långskalligt kranium, fem män och en kvinna. Kvinnan 
låg dock mer på gränsen till den mellanskalliga gruppen. Tre män och en kvinna tillhör den 
mellanskalliga gruppen och två män fanns i den kortskalliga gruppen. Det kunde fastslås att 
individerna Adam, David, Gustav, Ivar och Johan hade tillhört den långskalliga eller den 
mellanskalliga kategorin som påminde om varandra dock med olika variationer i 
ansiktsskelettet så som på näsa, käke och panna. En utbuktning på nackbenet kallat 
bathrocephali upptäcktes hos individen Ylva och Beata vilket kunde indikera släktskap 
eftersom särdraget är ärftligt (During 1994:56–57). 

4.3.1. Adam 
Individen som fått namnet Adam är en av dem som fått sitt ansikte rekonstruerat av Oscar 
Nilsson. Han ska ha varit mellan 35–40 år när Vasa sjönk och ska ha haft en längd på 165 cm. 
Han hittades näst längst upp på skeppet som kallas batteridäck. Sammanlagt fanns 82 
skelettdelar och enligt analys ska han ha brutit sitt högra skenben när skeppet kapsejsade. Han 
kvarlevor visade också på vissa avvikelser i bröstryggen. Hans ansikte ska ha varit smalt och 
han ska ha haft en hög bred panna med normalstor näsa. Näsan visar dock tecken på trauma 
och slaget kan även ha träffat kindbenet då det finns spår av trauma även på överkäken (During 
1994:77–78). 

De tänder som inte fallit ur efter döden visade sig vara friska förutom en del tandsten främst 
i underkäken (mandibulae). Det upptäcktes också vid röntgen av käken att Adam saknade anlag 
för visdomständer (During 1994:77–78). Benen var sköra i och med bevaringsförhållandena, 
med undantag för höftben, skenben och kotor samt korsben. Det upptäcktes att några av benen 
som tidigare ha uppfattats som Adams istället tillhörde Beata, Cesar och Kalle. Adams 
karaktärsdrag i ansiktet visade tydliga manliga tecken, så som kraftig ögonbrynsbåge och näsa. 
En sluttande panna och markerade muskelfästen samt fyrkantiga ögonhålor gav också en 
indikation på att det här definitivt var en man. Också övriga benelement som lårben (femur) 
och överarmsben (humerus) ger mått som motiverar bedömningen (During 1994:78–79). 
Åldern är något oklar då tändernas slitage ger en ålder på 23 ±– 3 år men senare analyser, enligt 
Vasamuseets egen hemsida, har han fått en ålder på mellan 35–40 år. Den odontologiska analys 
som gjordes av Ebba During på 1990-talet har åldern bedömts via åldersfaserna på de långa 
rörbenen. Adam ska då ha fått en ålder på 23 ±– 3 år och utefter tändernas nötning ska han ha 
varit mellan 25–35 år (During 1994:78). Adams hjärnskål är hög i förhållande till bredden och 
underkäken, vilket gör att han tillhör den långskalliga gruppen. Vad gäller trauman och 
sjukdomar syns en skada i pannbenet över ena ögat, denna ska dock ha läkt. På bröstryggen 
finns det också skeletala förändringar, juvenil kryphos, som kan ha uppkommit efter sjukdom 
i tonåren innan kroppen var fullt utvecklad (During 1994:79). 

4.3.2. Beata 
En annan av individerna som också hittades på övre batteridäck var personen som fått namnet 
Beata. Sammanlagt hittades 51 skelettdelar men fler delar kunde sedan tillskrivas Beata som 
hörde till andra individer. Vissa delar av skelettelementen har en ljusare färgton än tidigare 
nämnda individ Adam.  Undantaget är kraniet och det finns likt som individen Adam, inslag av 
vivanit vilket kan härledas till att vissa av benen legat nära järnföremål. Tänderna i både över- 
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och underkäke hade påverkats av samma kemiska reaktion och antagit en grå färgton (During 
1994:81). Eftersom Beata tillhörde en av de individer som gravsatts 1963 var skelettet i mindre 
bra skick. Rörbenen var ofullständiga och de var mycket sköra. Flera av benen hade också 
påverkats av mögel under tiden de legat i graven (During 1994:82). Kraniet var i gott skick och 
hade en mörkare färg. Det gick att urskilja de tydliga kvinnliga karaktärsdragen på kraniet, 
kanterna och profilen hade mjukare linje med svagt markerade muskelfästen och runda 
ögonhålor. Höftbenen talade för att det rörde sig om en kvinna trots fragmentariska delar. Något 
som bekräftades med måtten på lårben och överarmsbenen (During 1994:82). Underkäken hade 
däremot inte lika feminina anletsdrag. Beata tillhör gruppen av de långskalliga (gräns till 
mellanskallig) men har en bred panna. Något som kan ha bidragit till en bred panna är sutura 
metopica perisistens som är ett genetiskt karaktärsdrag. Det innebär att pannsömmen inte har 
vuxit ihop helt, något som oftast inträffar redan i 8-årsåldern. Ett annat ärftligt drag som 
upptäcktes under den osteologiska analysen var en utbuktning av nackbenet (den var större än 
genomsnittet) och kallas bathrocephali (During 1994:84–85). Vid åldersbedömningen utgick 
osteologerna från tänder, suturer och lårben. Lårbenen gav en skelettålder på mellan 19–28 år. 
Suturerna kunde också bekräfta åldern. Den odontologiska analysen gav en ålder på mellan 17–
25 år. Röntgen av underkäken visade att det fanns en rotspets kvar på den enda visdomstanden 
som fanns och korrelerar med en ålder på mellan 20–25 år. Det finns även mekaniska 
förslitningsskador på tänderna. Om skadorna har uppkommit av arbete eller av vana går inte att 
utröna. Röntgen berättar också att Beata ska ha dragit ut en sexårstand under sin livstid. Vad 
gäller övriga trauman och sjukdomar finns emaljhypoplasier på sex tänder, någon gång under 
sin barndom ska hon ha lidit av näringsbrist/vitaminbrist. Hon ska även ha haft tandsten, 
speciellt på överkäkens främre kindtänder (During 1994:82–84). Isotopanlyserna visade att 
Beata hade ett lågt kopparvärde och spåren av näringsbristen som troligen har uppkommit när 
hon var mellan 1–5 år syns fortfarande i benen (During 1994:70). Överlag har männen ett högre 
värde av både koppar och sink medan kvinnorna på Vasa hade något lägre (During 1994:63). 

4.3.3. Filip 
Individen Filip hittades i Vasas styrhytt ger indikationer på att han troligen stannade på sin post 
in i döden. Av honom återfanns ca 136 skelettdelar och de var förhållandevis hela, han är en av 
dem som bevarats bäst. Benen har precis som i de övriga passagerarnas fall angripits av mögel 
och har antagit en brungul färg (During 1994:95). Precis som i övriga fall har könsbedömningen 
skett med hjälp av morfologiska metoder. Filips Kranium visar markerade muskelfästen på 
nackbenet, kraftiga kindben och ögonhålorna har en fyrkantig form vilket indikerar en man. 
Underkäken är något svårare att bedöma till man då den är något gracilare. Mätningarna på 
lårbenen (femur) och överarmsbenen (humerus) gav tvetydiga svar men höftbenet visade på 
tydliga manliga karaktärsdrag men att han var liten till växten. Kroppslängden bedömdes efter 
rörbenen och han fick en längd på ca 163 cm. Hans kranium var väl bevarat och var av 
medelhögt slag i förhållande till bredden, han tillhörde gruppen av kortskalliga individer. Hans 
näsa ska ha varit bred, ögonhålorna medelhöga och pannan är bred (During 1994: 98). Av 
tänderna finns endast en framtand, hörntand och några kindtänder kvar (During 1994:95). 
Några av hans sexårständer fortfarande satt kvar i käken. På grund av sexårständerna växte hans 
permanenta tänder innanför tandbågen. Trots två rader tänder visar slitaget att han kunde få i 
sig föda (During 1994:74–75). Men analyserna som togs från kranium uppvisade lågt 
kopparvärde och zinkvärde vilket indikerar att maten han ska ha fått i sig till största delen varit 
vegetabiliskt (During 1994:65). På tänderna syntes även emaljhypoplasier som ska ha 
uppkommit efter näringsbrist. Analysen av suturerna på hjässan och faserna hos lårben och 
överarmar har givit Filip fått en skelettålder på 29 + 3 år. Tändernas slitage visar en ålder på 
mellan 17–25 år och röntgen av skallen visar visdomständernas fullt utvecklade rotspetsar 
(During 1994:96–98). Filips kvarlevor visar att han var förhållandevis frisk men han uppvisar 
tydliga skador på båda armbågslederna. Han har osteochondritis dessecans eller så kallad 
ledmus som uppkommer vid upprepande och tunga rörelser (mekaniska skador). Eftersom han 
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hittades i styrhytten tror man att han har varit rorsman och de mekaniska skadorna ska ha 
uppkommit då han säkerligen haft långa arbetspass från tidiga tonåren fram till sin död (During 
1994:75, 99). 
 

Figur. 3. Ansiktsrekonstruktionerna av Adam, Beata och Filip. Foto: Maria Ljunggren & Anneli Karlsson, 
Statens maritima och transporthistoriska museer 2019. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det har skett en utveckling inom arkeologin och 
osteologin samt metoderna som används. I Bäckaskogskvinnans fall användes främst föremålen 
för könsbedömning och tillsammans med de morfologiska karaktärsdragen drog man slutsatsen 
att det var en man som hittats. Bäckasakogskvinnan är bara ett exempel på hur en ofullständig 
analys och förutfattade meningar om vad som är kvinnligt och manligt kan ge en felaktig bild 
av historien. 

Granhammarsmannens skador på skelettet vittnar om ett öde som var allt annat än fridfullt. 
De hugg som går att finna på vänster underarm är troligen avvärjningsskador då han har försökt 
skydda sig. De skadorna som finns på vänster sida av kraniet visar att också att gärningsmannen 
själv ska ha varit högerhänt. Fallet med Granhammarsmannen tillämpar modern kriminalteknik 
på ett gammalt material och visar att även gamla ben från bronsålder inte bara ger en inblick i 
den avlidnes sista tid i livet utan också kan fastställa hur det gick till utan också säger något om 
den som orsakade dödsfallet. 

Med de omkomna människorna som gick under med skeppet Vasa kan vi fastställa att vissa 
uttryck och metoder i Ebba Durings bok (1994) bok är förlegade. Bland annat kategoriseringen 
av kranium och uppdelningarna mellan långskalliga, kortskalliga och mellanskalliga kranium. 
Beslutet att ge individerna nya namn är också något som kan ifrågasättas men det gör dem mer 
mänskliga än ett anonymt nummer eller bokstav och kanske även lättare att förmedla de 
levnadsöden som fick ett så abrupt slut. 
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5. Teori 

5.1. Etik och museiutställningar 
Den kulturvård som vi har idag började redan under 1600-talet i det övre samhällsskiktet i form 
av kuriosakabinetter men samlingarna under denna eran ägdes till större del av privatpersoner. 
Tvåhundra år senare öppnades det första museet som var offentligt men det fanns fortfarande 
ett klassamhälle där endast övre medelklass och överklassen var välkomna. 1866 öppnades det 
första offentliga museet i Sverige, Nationalmuseum i Stockholm. Där skulle den kollektiva 
historian och kulturen om svenskarna berättas (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:11–12). Det 
fanns ingen plats för minoriteter, grupper med annat etniskt ursprung och redan här gick det att 
ana ett mönster som skulle leda till det nationalistiska tänkande som präglade första halvan av 
1900-talet. De rasbiologiska instituten som instiftades under början av 1900-talet påbörjade 
undersökningar av samer men även andra utsatta grupper så som romer och judar. Det samiska 
folket var speciellt utsatt i Sverige då forskarna påbörjade mätningar på deras kranium för att 
sedan dela in de i olika klasser. Forskarna drog slutsatsen att huvudformen avgjorde intelligens 
för en människas värde. Utöver fysiska mätningar gjorde även medicinska tester som 
blodgruppsforskning. Det utvecklades snabbt till en ideologi som skiljde på människor från 
såväl etniska grupper som samhällsgrupper. Ideologin var något som nazisterna tog fasta på i 
deras nationalistiska propaganda (Edbom 2005:11). Flera grupper så som judar, romer, 
funktionshindrade och homosexuella hörde till gruppen för de utsatta (Hyltén-Cavallius & 
Svanberg 2016:38–39, Hallgren, 2010:8–13, Pettersson 2010:166). 

Idag strävar alla offentliga museer efter att vara multikulturella och de strävar efter att 
inkludera alla oavsett ursprung, kön eller religion etc. och de senaste 50 åren har kultursektorn 
fokuserat på mångfalden och det finns lagar som reglerar värdegrunden för hur kulturella objekt 
ska handskas (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:17). Hanteringen av mänskliga kvarlevor är 
något som ofta diskuteras i riktlinjerna i olika museum. I ICOM:s paragraf 4.3 (ICOM:s etiska 
regler. 2. uppl. (2011). Stockholm: ICOM:18) står följande: 
 

”Mänskliga kvarlevor och material av religiös betydelse måste visas på ett sådant sätt att 
det överensstämmer med professionella normer, och i medvetande om de intressena och 
trosuppfattningar som finns bland de samhällsmedlemmar, etniska eller religiösa grupper 
som föremålen kommer från, i den mån dessa uppfattningar är kända. De måste presenteras 
med stor takt och respekt för de känslor av mänsklig värdighet som alla folkslag delar.” 
 

Under 2005 granskade alla statliga museer sina magasin. Beslutet gjordes året innan och att 
överlåta mänskliga kvarlevor som funnits inom statens museer verkställdes. De skulle 
återlämnas till det land där de i många fall kommits över med mer än tveksamma metoder och 
som ses som barbariska och kränkande i vårt moderna samhälle (Hallgren 2010:8). Med 
ovanstående citat går det att föra oändliga diskussioner om det även gäller för 
ansiktsrekonstruktioner. Kritiken som många riktar mot denna form av berättande är att det 
fortfarande rör sig kring etiken om mänskliga kvarlevor. Frågeställningen baseras även på 
människors olika religiösa föreställningar och trosuppfattning. Vi kan omöjligt avgöra vilken 
religiös övertygelse personen som genomgått ansiktsrekonstruktionen ifråga hade under sin 
levnadstid. Det som går att utröna är vilket ursprung individen hade med hjälp av DNA-analys 
(Brown & Brown 2011:35, 177–178). Ett återkommande scenario är att det verkar bli mer 
acceptabelt med rekonstruktioner ju längre tid som gått (Fletcher et al 2014:6). Uppgiften ligger 
på oss efterlevande att fatta de beslut som krävs i de olika fallen. Det gäller bland annat frågan 
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om samerna och dilemmat i hur deras förfäders kvarlevor bör behandlas (Edbom 2005:10–11). 
Vårt förhållningssätt till döden har över århundradena genomgått förändringar. Redan under 
första världskriget blev döden alltmer skyddad och sorgearbetet var något som gjordes privat 
och nästan allt som hade döden att göra var tabu, förutom själva dödsögonblicket och att ta 
farväl. Ritualerna förändrandes alltjämt efter andra världskriget då döden var något som ofta 
inträffade på sjukhus. Idag har vi fortfarande samma inställning till det som är oundvikligt för 
alla levande varelser på jorden och döden är något som fortfarande är tabubelagt eftersom vi 
inte verkar veta hur vi ska förhålla oss till ämnet (Nordström 2007:34–35). 

Döden finns inte längre bland oss i vardagen som den var förr därför letar vi efter vägar till 
att närma oss den på andra sätt. Genom undersökningar och diskussioner om upplevelser som 
inte aktivt involverar oss själva kan vi försöka förstå döden på ett tryggt sätt. Döden i sig är 
oundviklig och oftast är vi skyddande från den även ifall någon närstående avlider av antingen 
ålder, sjukdom eller olycka. Istället kan vi beskåda döden från ett säkert avstånd på 
utställningar. 

Begreppet Dark Tourism eller ”mörk turism” på svenskar är något som vissa utställningar 
innefattar. Det är historiska händelser som är kopplade till katastrofer, illdåd och död. 
Fenomenet tog sin början under sent 1900-tal och tidigt 2000-tal men intresset för döden och 
har funnits länge. Det är en del av den mänskliga naturen att vara intresserad av något som är 
okänt som döden. Ett exempel är romarrikets gladiatorsspel som räknades som nöje men som 
vi idag anser är brutalt och ren och skär avrättning. Hit lockas folk som är intresserad av historia 
eller i utbildningssyfte. Andra platser som är kopplat till död som ligger närmare oss i tiden är 
de alla koncentrationslägren eller katastrofrelaterade platser så som Ground Zero i New York 
(Sharpley 2009:5).  Hit kommer människor främst för att minnas och för att visa respekt. Dark 
Tourism är ett samlat begrepp men kan ha helt olika syften men alla skildrar makabra händelser 
och belyser personerna/gruppers olika levnadsöden. Kvarlevorna från de individerna som visas 
upp i utställningarna skapar på ett sätt en bro mellan de levande och de döda (Bergman och 
Staaf 2018:2). 

Undersökningar och enkäter har fastställt att det finns olika motiv för dark tourism 
(Bergman & Staaf 2018:18–28). Dessa kan delas in i tre grupper. I den första ingår de som har 
ett emotionellt band till platsen som koncentrationslägena, där en familj av judisk härkomst 
kommer för att hedra sitt arv. Den andra gruppen bygger på kunskap och nyfikenhet, till 
exempel i utbildningssyfte under studier. De sista och tredje är grundas på skyldighet och 
samvete, vi som medmänniskor har en skyldighet att besöka en sådan viktig händelse i 
historian. Genom att besöka platsen får en person mer förståelse för vad som inträffat och 
platsen blir mer verklig vilket i sin tur förhindrar att något sådant ska hända igen (Bergman & 
Staaf 2018:19). 

5.2. DNA och genetik 
Under de senaste åren har dna-analyser blivit mer framträdande i alla möjliga sammanhang. 
Inte minst när det gäller ansiktsrekonstruktioner och återskapandet av hur människor levde 
under forntiden. DNA-analyser utvecklades främst för polisväsendets kriminalteknik och 
arbetet med att identifiera och få fast förövare inblandade i brott. Numera är det en självklar 
metod för identifikation av människor som befunnit sig på platsen och i området. Tekniken har 
utvecklats snabbt och det tar endast ett par dagar att få ett resultat (Blau & Ubelaker, 2009:322, 
327). 

”Phenotyping” betyder att vi kan få fram vår exakta kod för de yttre karaktärsdragen.  Vår 
DNA-kod innehåller de gener vi ärver och/eller vilken miljö vi växer upp i. Det är hela vår 
genetiska bild av oss själva eller en specifik egenskap som till exempel ögonfärg (Claes et al 
2014:1–2). Genetiken har i många sammanhang blivit allt mer populärt på senare år även hos 
gemene man. Det finns numera en rad av olika tjänster som tillhandhåller DNA-kit som går att 
köpa billigt och där resultatet kommer på några veckor. Som privatpersoner har vi blivit mer 
intresserade av vårat ursprung och är nu tillgängligt för fler än endast de forensiska biologerna 
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och forskningsvärlden. Några av de tjänsterna som erbjuds är My Heritage, 23AndMe, Ancestry 
och Living DNA som kan avgöra vilken haplogrupp (gemensam anfader) du tillhör, vilken 
etnicitet du har högst procent av och även hitta släktingar som du inte visste existerade 
(top10bestdnatesting.com, geneticliteracyproject.org, phenotyping 190129). 

Det finns olika typer av DNA bland annat nu-DNA (kärn-dna) och mtDNA (mitokondrie-
dna) och båda består av fördelar och nackdelar. Kärn-DNA utvinns genom Short Tandem 
Repeats markörer (STR:s). Metoden ärr snabb, billig och en relativt pålitlig analysmetod och 
kan ge en exakthet, till exempel när en försvunnen person behöver identifieras. Det enda som 
behövs är ett hårstrå eller saliv för att kunna jämföra med resten av kvarlevorna. Vanligtvis tas 
dna från familjemedlemmar, d.v.s. från modern eller fadern till personen eftersom vi ärver 50 
% av varje förälder. Mitokondrie-DNA ärvs endast via modern vilket och det går att följa en 
linje i rakt nedstigande led släktträdet (Blau & Ubelaker, 2009:322, 327). Oavsett om det gäller 
forensiska eller arkeologiska/antropologiska analyser finns det vissa ben som ger bättre resultat. 
Lårbenet är ett av benen som används vid framtagning av DNA men om inte benelementet är 
tillgängligt går det att använda något av de andra rörbenen, det beror till stor del på benens 
densitet. 

Artiklar om nya forskningsrön kring DNA-analyser uppkommer ständigt i vårt nyhetsflöde 
och vi påverkas ofta av media i vår vardag speciellt när bilden som vi har av oss själva 
ifrågasätts. Ett exempel är det omtalade fallet om The Cheddar man, han hittades i Somerset, 
England 1903. Kvarlevorna som hittades i en grotta visade sig vara upp mot 10 000 år gamla 
vilket gör att han är den äldsta och bäst bevarade individen i England. I februari 2017 gjordes 
en DNA-analys av ett team från University Collage i London och Naturhistoriska museet i 
London för att kunna utröna mannens bakgrund som så småningom skulle ge stöd åt en 
ansiktsrekonstruktion. DNA-provet extraherades från Cheddarmannens inneröra. Analysen 
visade hans genetiska kod hade markörerna som finns och är associerade med södra delen av 
Afrika. Uppfattningen om att människan utvecklat ljusare hud, för förmågan att absorbera mer 
D-vitamin när vi vandrade in i Europa runt 45 000 år sedan, ändrades plötsligt. Analyserna 
stämde också överens med andra mesolitiska fynd av människor. Enligt Dr. Tom Booth som 
var del av projektet skulle Cheddarmannen ha haft mörk hy och ljusa ögon. Rekonstruktionen 
gjordes utefter resultaten och det som mötte oss blev en världsnyhet och omkullkastade 
världsbilden av oss själva (sci-news.com, cheddar-mans-face 190127). 

En månad senare, i mars 2018, ska media gått ut med en artikel där, forskaren Susan Walsh, 
som tillhör Indiana University–Purdue University Indianapolis, menar att det inte med 100 
procent går att säga vilken hudton Cheddarmannen hade. Anledningen till det felaktiga 
resultatet skulle vara att DNA:et ska ha varit för gammalt. Hon ska ha uttryckt sig” It is his 
most probable profile, based on current research”. Forskarna är dock överens om resultatet som 
visar 76 % chans att cheddarmannen var mörkhyad. I Cheddarmannens genetiska kod finns 
också matchningar som passar in på kvarlevor som hittats i Västeuropa så som Spanien, Ungern 
och Luxemburg (dailymail.co.uk, was-Cheddar-man-white-all, 190126). 

1998, innan DNA-analys hade utförts, gjordes en ansiktsrekonstruktion med ljusare hy av 
universitetet i Manchester. Nya undersökningar 2015 gjorda på 83 individer visade dock att 
människorna för 8000 år sedan levde tillsammans i mångfald. En del forskare menar att det 
skulle finnas en politisk agenda bakom den nya rekonstruktionen och människor stärker sin 
egen uppfattning om det multikulturella samhället (dailymail.co.uk, Was-Cheddar-man-white-
all.html 190925). I tvprogrammet Vetenskapens Värld får tittarna följa hur hela processen med 
hur Cheddarmannens kvarlevor bör tolkas. Mycket fokus ligger på just hudfärg då DNA-
sekvenser för de är mer komplexa än för ögonfärg och hårfärg. Efter sändningen av 
dokumentären om Cheddarmannen ska ha visats i England ska en del forskare har börjat 
ifrågasätta vilket är något som den svenska professor Mattias Jakobsson (populationsgenetiker) 
också svarar på i programmet. Han menar att det är fullt möjligt att få fram hudfärg från 
gammalt DNA. Kritiken kommer främst från personer som menar att de inte kollat på alla gener 
men alla gener har heller inte lika stor påverkan på hudfärg. Det är alltså endast ett fåtal gener 
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som bestämmer vilken hudfärg en individ får och de generna som studerats i Cheddarmannens 
fall talar för att han har pigment och anlag för mörk hud (Vetenskapens Värld 190305). 
Flera program som IrisPlex och Human Longevity har utvecklat databaser är uppbyggda på 
DNA från moderna européer. Databaserna har dock fått kritik för att det saknas data om 
minoritetsgrupper och en del menar att det endast kan ge en genomsnittlig bild av en individ. 
Det skulle också vara svårt att applicera informationen på förhistoriska kvarlevor (Homo 
Florensis etc) då måtten kan skifta. Än så länge går det inte med 100 % säkerhet att få fram en 
rekonstruktion med hjälp av en individs fenotyp. Däremot har man med hjälp av programmet, 
”The Capability” i Australien, kunnat använde DNA-databasen och matchat det med 
övervakningsutrustning och passinformation. Indien och Kina har utvecklat liknande system i 
ansiktsigenkänning. Många är dock skeptiska till tekniken och det är svårt att se vad gränserna 
går. Hur mycket ska vi som personer offra för banbrytande teknologi? Har den personliga 
integritet något värde? I vår vardag använder vi igenkänningsteknik i stor utsträckning vidare 
reflektion. De senaste modellerna av olika mobiltelefoner kommer med 
ansiktsigenkänningsfunktion för att underlätta användningen. Det har blivit en säkerhetsfråga, 
endast du själv ska ha tillgång till din mobil men även med minnet, slippa komma ihåg lösenord. 
Parabon NarnaLabs hävdar att de kan förutsäga en människas utseende med hjälp av endast 
DNA men de menar också att deras program bara ska användas i polisens brottsarbete. Andra 
ifrågasätter programmet eftersom datakoden och metoden inte har publicerats med granskade 
referenser (smithsonianmag.com face from DNA 190128). 

5.3. Biometri 
Vår utveckling har givit oss människor förmågan att kunna kommunicera och läsa av varandra 
med hjälp av ansiktsuttryck, hållning och gester. Innan vi hade ett språk hängde vår överlevnad 
på kommunikation på annat sätt för att kunna samarbeta. Idag uttrycker vi oss i ord och skrift 
men vi brukar fortfarande gester och olika minspel för att förstärka det vi känner eller vill 
förmedla. Undersökningar visar att det är ovanligt att vi använder ett helt neutralt ansiktsuttryck 
då vi samtalar. I det sociala samhället som vi byggt upp kan ett helt uttryckslöst ansikte 
uppfattas som annorlunda, vilket kan försvåra situationer då vi är ett flockdjur och ett 
annorlunda beteende kan uppfattas som avvikande. Beroende på var i världen vi befinner oss 
finns det grundläggande gester och uttryck som är kopplade till vårt instinktiva tänkande. Ofta 
tar det i uttryck när vi ska förmedla en känsla oavsett om det är frivilligt eller ofrivilligt. Känslor 
som ilska, rädsla och glädje/sorg är något som är nedärvt sedan vår utveckling från primaterna 
(DeGelder 2006:242–244, Arbib et al 2008:1053–1059, Mcneill 2012 :4, Davy-Jow 2013:232–
233). Eftersom minspel och gester används dagligen är det också högst individuellt ur ett 
psykologiskt perspektiv i hur vi uppfattar en individ, såväl levande som icke-levande. Ett bra 
exempel på det är ansiktsrekonstruktioner men likväl fotografi och rörliga bilder. 

Biometri är samlingsordet för det som använts i de dataprogrammen som är framtagna för 
ansiktsrekonstruktioner. Det gemensamma är för att en rekonstruktion skall lyckas är att 
betraktarna ska kunna uppfatta de drag som är utmärkande för den avlidne så pass mycket att 
de kan identifiera dem från ett antemortem fotografi. Det finns en mängd olika studier som 
utförts, bland annat Snow et al 1970, som använde en oerfaren skulptör där denne utförde fyra 
rekonstruktioner sammanlagt. När två av dem presenterades för den avlidnes anhöriga var det 
endast en som utmärkte sig och hade likheter med den döde. Samma ansiktsrekonstruktioner 
visades upp för frivilliga testpersoner där de fann att båda rekonstruktionerna uppvisade 
karaktärsdrag som kunde kopplas till antemortem fotografier (foton när de individen var i livet). 
Sammanfattningsvis kunde de som inte hade någon anknytning till individen se fler likheter 
med båda ansiktsrekonstruktionerna än de anhöriga. Denna studie är dock inofficiell men det 
finns också officiella uttalande som talar om att ansiktsrekonstruktioner är en övervägande 
fungerande metod som har gett resultat och identifierat 1000-tals individer i forensiska 
kontexter (Taylor 2001:11–52). 
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Studier av människans psyke visar att ansikten av anhöriga ger högre aktivitet (hjärnvågor) och 
bearbetas på helt olika ställen i hjärnan jämfört med ansikten av kända personer eller sådana 
som är främmande för oss. Oavsett om det gäller manuella eller digitalt producerade 
rekonstruktioner är de små detaljerna i ansiktet i förhållande till varandra av högsta vikt. 
Igenkänningsfaktorn beror även på hur mycket erfarenhet skulptören har och hur pass bra de 
kan göra en realistisk skulptur (Davy-Jow 2013:230–231). Om en skulptör kan förmedla en 
känsla i en rekonstruktion är det också större chans att någon känner igen personen än om det 
är ett blankt ansikte som stirrar tillbaka. Om en skulptör ger någon ett leende kan det ha en 
positiv effekt och påverka resultatet precis som ett argt uttryck kan ge en helt annan känsla 
(Davy-Jow 2013:232–233). 
I forensiska sammanhang kan ett uttrycksfullt ansikte som till exempel förmedlar ilska bidra 
till problem vid identifikationer då ett vänligare uttryck i en rekonstruktion kan ge en känsla av 
igenkännande. Resultatet kan också komma att påverkas om skulptören har gett individen ett 
uttryck som den levande personen sällan använde sig av och därmed skapa förvirring för 
betraktaren. Ju fler säregna drag en individ har desto troligare är det att någon känner igen 
personen. Tyvärr tillhör oftast de den ytliga huden, till exempel ett specifikt ärr och rynkor, 
tatuering, ovanlig frisyr och annan kroppsmodifikation. Stephanie Davy-Jows artikel The devil 
is in the details: A synthesis of psychology of facial perception and its applications in forensic 
facial reconstruction (2013:31) förklarar att vi är som mest känsliga för vertikala linjer men de 
horisontella spelar inte lika stor roll som till exempel munnens bredd och ögats position i vågrät 
linje. Ögon, näsa och mun är dock de viktigaste attributen för igenkännande av en person 
jämfört med andra drag så som hår, hy och öron (Davy-Jow 2013:231). 

Sannolikheten av en positiv identifiering ökar också genom att belysa ansiktet rätt. Ljus 
som kommer uppifrån likt solen bidrar till identifieringen precis som skuggor kan dölja eller 
accentuera drag. Maximal effekt uppstår om rekonstruktionen betraktas snett uppifrån och om 
huvudet är roterat ¾ varv. Omgivningen är något som har stor inverkan på hur vi uppfattar 
något/någon. Ett exempel är när vi ser en person som vi är vana att se i ett visst 
yrke/sammanhang sedan dyker upp på bussen och vår hjärna inte kan koppla lägga ihop 2 + 2 
(Davy-Jow 2013:232). Förutom ansiktet så kan kroppsspråket ge information till exempel om 
en individ är långt ifrån är det möjligt att identifiera folk på deras gångstilar. Det gäller dock 
folk som man känner väl eller har en distinkt stil. 

Igenkännande via ansikte och kroppsspråk började diskuteras redan under Darwins tid. Han 
menade att det fanns en länk mellan känslor och kroppsspråk. Känslor är anpassningsbara för 
organismens överlevnad. Han fastslog att känslor är starkt förknippat med händelseförlopp hos 
både djur och människa. Darwin belyste även användandet av ansiktsuttryck han hade en stor 
roll i forskningen hur människor tolkar olika uttryck. Studierna visar även att spädbarn vid tre 
månaders ålder kan urskilja bekanta drag i både kroppsspråk och ansikten. Nyare studier har på 
hjärnan genomförts och visat att området nära occipital loben (bakersta delen av storhjärnans 
bark) svarar selektivt till igenkännande av kroppar men visar lite aktivitet vid bearbetning vid 
ansikten. Det bör dock tilläggas att processen för igenkänning sker lika snabbt på både kroppar 
och ansikten men inte på samma sätt. De nya rönen ger också indikationer på det egna 
känslomässiga tillståndet och vårt beteende för stunden påverkar vår visuella 
uppfattningsförmåga. Vi går igenom olika känslor varje dag och men vi har också lärt oss hålla 
de i schack enligt våra sociala koder men ofta smittas vi lätt av de som kommer instinktivt som 
till exempel rädsla, glädje och sorg. Rädslan är vår nedärvda flyktinstinkt. Om en människa i 
en grupp börjar springa och skrika är det mycket troligt att resten faller in i samma led även 
ifall källan till rädslan för stunden är okänd. Likadant är det när vi ser någon som uttrycker 
glädje eller sorg (DeGelder 2006:242–244, 245, 248). Ett tydligt exempel på uttryck är om vi 
går på bio och ser en film där någon dör. Överlag blir stämningen allt annat än munter. En del 
kanske gråter öppet, andra blir obekväma och en del är helt uttryckslösa. Allt beror på hur 
skådespelarna förmedlar känslorna och vilken sinnesstämning publiken har för tillfället. En stor 
del kan också tillskrivas de sociala koder, hur vi förväntas uppföra oss och hur vår uppväxt och 
uppfostran sett ut. 
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6. Analys 3D - Rekonstruktion av individen (i grav 73) 

6.1. Osteologisk analys - grav 73 
De metoder som använts i arbetet är de osteologiska analyser som finns i den osteologiska 
rapporten av Individ 73 (Gustavsson, 2016). Individen har genomgått följande analyser; 
könsbedömning, åldersbedömning och kroppslängdbedömning men också eventuella 
sjukdomar och förslitningsskador. Analyserna är baserade på de morfologiska attributen som 
ses med blotta ögat på kvarlevorna men även metriska mått har tillämpats för att kunna räkna 
ut bland annat individens längd. För könsbedömning har jag använt mig av kranium (cranium), 
närmare bestämt ögonbrynsbågen (acrus superciliaris), ögonhålorna (orbita) samt 
underkäksvinkeln (angulus mandibulae). Jag har även studerat bäckenbenet (os coxae) och 
symfysfogen (facies symphisalies) samt inbuktningen (incisura ischiadica major). För 
åldersbedömning har jag studerat suturerna (sutura) på cranium, symfysfog på höftbenet (facies 
symphisalies) enligt Todd ́s system (White, Black and Folkens 2012:396–397) samt 
inbuktningen på lårbenshuvudet (fovea capiti femoris). Jag undersökte även tänderna (dentes) 
(Lynnerup et al 2008:85). 

För att göra en kroppslängdsberäkning används flera ben. Om alla rörbenen (ossa longa) är 
tillgängliga bör dessa tas med i beräkningen för att få fram ett resultat. I analysen användes 
lårben, skenben, överarmsben, armbågsben och strålben samt Sjøvolds metod ”oberoende av 
kön och folkslag” (Sjøvolds 1990) för att få ett resultat på de olika benen. 
 
Lårben (femur): 2,71 x GL + 45,86 = xxx + - 4.49 cm 
Skenben (tibia): 3.29 x GL + 47,34 = xxx + - 4.15 cm 
Överarmsben (humerus): 4,62 x GL + 19 = xxx + - 4,89 cm. 
Armbågsben (ulna): 4,61 x GL + 46,83 = xxx + - 4,97 cm 
Strålben (radius): 3,78 x GL + 74.7 = xxx + - 5.01 cm 
 
Kvarlevorna av individen i grav 73 visade även tecken på trauma och skeletala förändringar. 
Förändringarna/trauma hittades på följande benelement; tänder (dentes). På höger (dx) sida 
överkäke (maxilla) återfanns en mindre	mängd tandsten, som även förekommer på vänster (sin) 
sida av underkäke (mandibulae). På höger (dx) underkäke (mandibulae) finns	ett stort hål på 
utsida (buckalt) på den bakre molaren (M2) som troligtvis är ett kariesangrepp (Vretmark & 
Borrman 2010:75). Inga visdomständer har kommit fram (M3). En del av revbenen (os costae) 
på både vänster (sin) och höger (dx) sida har början till osteofyter på ledytorna. Bröstbenet 
(sternum) hade en antydning till beninflamation (osteoitis) ventralt på framsidan (anterior) och 
höger (dx) skulderblad (scapula), har på skulderhöjden (acromion) drabbats av pitting. 
Acromion på scpula är också ofusionerad (os acromiale) (Baxarias 2008, anatomical variants). 
En utväxt (osteofyter) går att finna på skulderbladskammen (Spina scapulae) dorsalt (Feneis 
2006:54–55). 

Höger (dx) strålben (radius) har osteofyter lateralt och vänster (sin) strålben (radius) lateralt 
samt vid muskelfästet för (biceps brachaii) (Feneis 2006:58–59). Sjukliga förändringar kan 
även ses på bröstkotorna (vertebra thoracica) 7 samt 8-12, där det förekommer Schmorle´s 
noder cranialt. Bröstkota 4-12 har dock Schmorle´s Noder caudalt. De små groparna varierar i 
storlek, längden är allt mellan 5.3 mm – 19.5 mm och har en höjd mellan 2.6 mm - 16.19 mm. 
På kota 11–12 har även kraftiga osteofyter utvecklats cranialt och caudalt. Förbenade ligament 
(ligament flava) går att se på kotkroppens (corpus vertebrae) bakre (posterior) insida (doralt) 
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av kota 11-12. Ländkotorna (lumbal vertebrae) visar tecken på Schmorle´s noder men endast 
en syns tydlig på L5 caudalt. På korsbenets (sacrum) baksida (dorsalt) finns tecken på spina 
bifida och ventralt går det att urskilja sakrialiserad L5 (Baxarias 2008: congenital patholies:12). 
Höger (dx) skenben (fibula) visar tecken på osteokondrit på proximalt (Baxarias 2008: local 
pathology:12). 

På insidan (ventralt) av både vänster (sin) och höger (dx) skulderblad (scapula) finns tydliga 
skåror med mörkfärgade områden som tyder på kraftiga muskelfästen. De distala sidorna på 
överarmsbenet (humerus) har ett litet hål (olecramon foramen) (Baxarias 2008: anatomical 
variants:12). Det finns även här mörkfärgningar på proximala änden på både höger (dx) och 
vänster (sin) sida. De distala sidorna på överarmsbenet (humerus) har ett litet hål (olecramon 
foramen) (Baxarias 2008: anatomical variants:12). Det finns även här mörkfärgningar på 
proximala änden på både höger (dx) och vänster (sin) sida. Tydliga muskelfästen finns också 
på vänster (sin) armbågsben (ulna). På det högra (dx) armbågsbenet är muskelfästet något 
större. Dorsalt på båda lårbenen (femur) går det även här att se mörkfärgade områden.  

6.2. Rekonstruktion – steg för steg 

6.2.1. Ögonen 
Efter att 3D-kopian av kraniet var färdigt och monterat på ställningen i anatomisk position 
(Taylor 2001:348) påbörjades arbetet med rekonstruktionen. Ögonen placerades i linje med 
yttre- och inre ögonvrån, i och ögonen sattes ungefär i mitten av ögonhålan som framgår av en 
mängd undersökningar (Guyomarc´h et al 2012:1273). Inre ögonvrån kan urskiljas av den 
inbuktning som utgör tårsäcken (Fossa sacci lacrimalis) (Feneis 2015:24) och yttre ögonvrån 
(malar tubercle) (Wilkinson 2009:112, White, Black and Folkens 2012:58). Den genomsnittliga 
storleken på ett öga hos en vuxen individ ligger på ca 24–25 mm i diameter för män.  

Ögonen som användes hade ett mått på 27 mm. Ögonens djup mättes med hjälp av linjal 
från markörerna 12 och 13 i lodrätt linje. (Taylor 2001:381–382, 429). Ögonhålorna fylldes 
sedan ut med den oljebaserade leran och resten av rekonstruktionen kunde påbörjas genom att 
foga ihop markörerna med varandra. (Taylor 2011:430–440). Resterande yta fylldes ut med lera 
mellan markörerna. Under arbetets gång användes referensbilder av ögon från människor med 
europeiskt ursprung. 
 

 Figur.4. Ögon i plast med ett mått på 27 mm. Foto: Gustavsson 2018. 

6.2.2. Näsan 
För att kunna fästa markör nr. 4 utökades näsbenet med hjälp av den vattenbaserade leran. 
Individens benstruktur visade en smal näsa där näsutskottet var vinklat rakt ut vilket gav en 
indikation på att mannen hade haft en rak nästipp. Om utskottet däremot hade pekat uppåt hade 
näsan gjort detsamma och om utskottet hade pekat neråt hade även näsan varit av mer sluttande 
karaktär (Taylor 2001:392–393, Rynn et al 2009:8–10, 12). Näsan är dock något som fortsätter 



26 
 

utvecklas genom livet. I och med tyngdlagen och hudens elasticitet minskar förlorar huden och 
karaktärsdragen sin spänst vilket gör att nästippen sluttar mer neråt med tiden (Wilkinson 
2009:105). Måtten på näsutskottet låg på 5,68 mm vilket gav en full längd på 17,04 mm. 
Formeln blev: 5,68 mm x 3. För att underlätta arbetet går det redan från första början att skära 
ut markör nr. 5 för att få fram längden på näsan. Denna metod kallas Krogmans formel (Taylor 
2001:394). Undersökningar visar också att näsan är något större än näshålan och då denna 
individ troligtvis är av europeiskt ursprung lades 10 mm till 5 mm på vardera sida (Wilkinson 
2009:103, Taylor 2001:388). 
 

Figur.5. Näsans mått låg på 17.04 mm. Foto: Gustavsson 2018. 
 
Efter att ha studerat ögonen upptäcktes ett missöde, ögonlocken var för kraftiga och ögonen 
satt för djupt. För att proportionerna skulle bli rätt gjordes mätningarna om och ögon flyttades 
ut. 
 

 Figur.6. Ögonen före och efter de har flyttats fram. Foto: Gustavsson 2018. 
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6.2.3. Munnen 
Munnens bredd avgjordes med hjälp av tänderna. Enligt data som samlats in korrelerar bredden 
med de sex första tänderna i käken, i vilande läge borde alltså ytterkanten av munnen sitta vid 
hörntänderna. Metoden kontrollerades med hjälp av mungiporna som enligt proportionerna ska 
korrelera med yttre kanten på iris i ögonen (Taylor 2001:381). Läpparnas tjocklek avgjordes 
med hjälp av tändernas höjd (bredd) därmed borde läpparnas karaktär korrelera med över- och 
underkäkens totala tandhöjd. Tänderna har skulpterats på fri hand med lera och en öppen mun 
va att föredra för att ge ett mer levande intryck (Wilkinson 2009:116–117). 
 

Figur.7. Munnens vidd avgörs av de första fyra tänderna i under- och överkäke. Foto: Gustavsson 2018. 

6.2.4. Öron 
Öronen utformades ifrån käkens vinkel och hörselgången som är belägen i kraniet under markör 
17. Eftersom våra öron består av brosk och inte ben är det omöjligt veta hur individens öron 
har sett ut. Formen och hur pass utstående från huvudet de skulle ha suttit går inte att avgöra 
utan är en subjektiv tolkning. Under arbetets gång användes referensbilder av öron från olika 
personer. Storleken baserades på övriga karaktärsdrag och proportioner. I studier som gjorts 
har öronen korrelerat med storleken på näsan (Taylor 2001:449). Om vi studerar olika 
människor är öronen precis som fingeravtryck helt unika. Det finns gemensamma drag men 
precis som med näsor har öron väldigt signifikanta karaktärsdrag och det ena paret är sällan lik 
ett annat. Öronen bör fästas i linje men strax bakom käkpartiet och med en lutning på 15° ifrån 
huvudet (Taylor 2001:448). 
 

Figur.8. Utseendet på öronen går inte att förutsäga men hålet vid markör 17 visar var hörselgången sitter. Foto: 
Gustavsson 2018. 

6.2.5. Hals 
Ur ett estetisk men även morfologiskt perspektiv var det viktigt att ge honom att skulptera en 
hals. Ett ansikte utan hals kan lätt se ut som en mask och hade inte gett samma helhetsintryck. 
Även här använde jag mig av referensbilder men också bilder på de underliggande musklerna 
eftersom det inte fanns halskotor att följa. Istället för halskotor fick rundstaven inlindad i folié 
agera som stomme. Därefter började skulpterandet av halsen med den resterande leran (Taylor 
2001:450–451). 
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 Figur.9. Under ett lager av lera stadgas halsen upp av folie. Foto: Gustavsson 2018. 
 
 

Figur.10. Resultatet i lera av halsen och öronen etc. Foto: Gustavsson 2019. 
 

6.2.6. Rynkor, hårväxt och hudton 
Under hela processen hade jag bakgrundinformationen från den osteologiska analysen i åtanke. 
Hans ålder, hälsa och miljö (medeltida stad) påverkade mina beslut. Med hjälp av bilder av 
morfologiska drag i ansiktsskelettet kunde jag fastställa han troligtvis var av europeiskt 
ursprung men utan DNA-analys var det omöjligt att veta exakt vilken hudfärg han hade. Utan 
vidare information om exakta färger baserades ögonfärgen på de källor som fanns och han fick 
därmed, bruna ögon eftersom det inte går att fastställa om han bär på genen som ger mutationen 
blå ögon. I framtiden kommer han också få mellanbrunt hår med en nyans i hyn som passar till.  
Runt ögonen har jag även försökt att inkorporera subtila rynkor. 
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Figur. 11. 3D-modellen, lera och silikon innan målning. Foto: Gustavsson 2019. 
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7. Analys 2D 

Utförande av 2D-rekonstruktionen hade ett liknande arbetssätt som med 3D-rekonstruktionen. 
Steg ett var att ta foton av kraniet av individen i grav 73 och göra mätningar för att försäkra 
mig om att alla mått stämde överens med originalet. Måtten användes för att framställa kraniet 
i realistisk storlek i 2D. Metoden inkluderade fortfarande markörerna för att kunna bevara 
djupet i ansiktet. Kraniet skrevs ut på A3 papper där en av bilderna visade kraniet i frontal vy 
och den andra i profil. Två skisser utfördes eftersom det var intressant om profilen liksom 
frontalvyn stämde överens med 3D-modellen. Metodanvisningar går finns i Taylors bok från 
2001, Forensic Art and Illustration. Frågor som uppkom under arbetets gång var; Skulle det blir 
någon skillnad mellan 2D och 3D-rekonstruktionen? Var det svårare att återskapa ett ansikte i 
som 2D-modell eller en 3D-modell? 

Arbetet skedde i gråskala för att lättare kunna följa konturerna. Processen av 2D visade sig 
vara lättare i teorin än i praktiken. I arbetade med käklinjen blev proportionerna fel då 
markörerna inte stämde in med vinkel på frontalvyn och han fick ett närmast tjockt och 
klumpigt ansikte. Bilder där markörerna satt fast användes i försök nummer två och med ett 
ljusbord gick det att skissa upp skallens konturer, karaktärsdrag och markörer. Han återfick sina 
saknade tänder. Proportionerligt stämde nu konturerna, ögon, näsa och mun överens (Taylor 
2001:385). 
 

Figur.12. Resultatet av andra försöket som blev korrekt. De tre stegen för 2D-rekonstruktion. Foto: Gustavsson 
2019. 
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8. Enkätundersökning 

Under slutfasen av uppsatsen genomfördes en enkätundersökning för att få en tydligare bild av 
vad folk har för uppfattning kring ansiktsrekonstruktioner. Svaren som presenteras nedan är 
från människor med varierande bakgrund och med olika utbildningsnivå. 
 
Tillför ansiktsrekonstruktioner något i utställningar? Om ja, varför, om nej, varför? 

Ja, även om man inte kan veta med 100% säkerhet att det är så personen såg ut så 
skapar det en koppling till materialet som annars kan vara svår att uppnå. Jag tror 
att lekmän uppskattar ett ansikte mer än till exempel ett skelett, det gör materialet 
mer levande och enklare att relatera till. Men det bör dock endast användas som 
ett komplement till annat material och metodens brister bör påpekas. 

Ja, det ger besökare en mer visuell bild kopplat till det man läser på 
informationsskyltar. Också lättare för människor att sätta sig in i forskningen utan 
att ha större förkunskaper om det. 

Ja, det sätter ett ansikte på individen, mer än vad en generisk docka kan göra 

Ja, för evolutionsmässiga bedömningar. Ex. de tidigaste svenskarna kontra de 
senare faktiska svenskarna. Förstå ursprung och skapa en uppfattning för 
mottagaren. 

Ja, jag kan tänka mig att det ger en mer levande känsla av ett sammanhang. Men 
jag kan inte påstå att jag uppskattar det särskilt mycket, tror dock att det beror på 
bristande av kunskap inom det området! 

Ja, man får en större verklighetskänsla och det kan även öka intresset eller 
förståelsen för människorna. 

Ja, upplevelsen blir mycket kraftigare och uttryck väcker känslor hos besökare. 
Det blir en upplevelse utöver det vanliga och kan främja vidare intresse. 

Ja. Får en tydlig bild 

Ja. Och det tillför åtminstone något i form av att man gör objekt till människor, 
vilket ofta är en svårighet i utställningar. Om det tillför forskningen något vet jag 
inte, för jag kan inte tillräckligt om processen bakom rekonstruktionerna och hur 
mycket mjukdelar man inte kan rekonstruera som påverkar utseendet. 

Möjligtvis, om man är noggrann och skriver att det är en tolkning av en konstnär 
och inte att det är så personen såg ut. Och att man bara kan få fram vissa 
karaktäristiska drag personen haft. Till exempel är det omöjligt att veta hur 
personen kan ha sett ut förutom ögon, hår- och hudfärg. Och så måste det så klart 
finnas en bra anledning till att göra den i första början. 
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Man får en närhet till personen ifråga och det blir mer intressant. 

Det ger en uppskattning så att gemene man kan få sig en föreställning om hur det 
kan ha varit, som man får revidera om det visar sig inte stämma. 

Ja. Det ger mer liv åt en utställning. 
 
Bör en DNA-analys utföras (för att avgöra vilken ögon-, hår- och hudfärg personen har haft) innan 
en ansiktsrekonstruktion utförs? Om ja, varför, om nej, varför? 

Det beror på vad man vill nå fram till. Jag föreställer mig att om jag själv skulle 
lägga ned mycket tid på att göra en ansiktsrekonstruktion så tycker jag det skulle 
vara bra att ha tillgång till alla förutsättningar. 

Det beror på vad utställningen handlar om. Handlar det om genetik och 
människans spridning kan det vara intressant. Handlar det allmänt om till exempel 
stenålderslivet så är det inte lika viktigt. 

Ett måste. Annars får man en helt falsk bild av personen vilket skulle vara oetiskt. 

Ja absolut, ju närmare verkligheten vi kan komma desto bättre. 

Ja eftersom det blir mer vetenskapligt och trovärdigt om man utför DNA analyser 
som sedan appliceras på rekonstruktion 

Ja, ansiktsrekonstruktion bör ha grundläggande data. Ex. för att förstå vår 
genetiska evolution. 

Ja, det tycker jag! Viktigt att det blir korrekt för att inte på något sätt? kränka? en 
avliden individ. 

Ja, för att komma så nära verkligheten som möjligt. 

Ja, om möjligt. Ju precisare, desto mer intressant.  

Ja. Det blir mer korrekt. 

Ja. Det ger rekonstruktioner större trovärdighet och ger den verkliga människan 
som rekonstruktionen ska efterlikna mer rättvisa på ett sätt att man inte bara hittar 
på. Det minskar även risken för att egna fördomar ska råka ta över när man skapar 
en rekonstruktion. 

Ja. Vad finns det för andra tillförlitliga! källmaterial som berättar hur en människa 
kan ha sett ut? 

Om DNA finns tillgängligt kan det vara till god hjälp att få ett mer exakt resultat. 
 
Är det etiskt rätt att göra ansiktsrekonstruktioner överhuvudtaget? Om ja, varför, om nej varför? 

Absolut. Det är mer tveksamt att ställa ut skelett i så fall. Jag tycker att de skelett 
som ställs ut ska göras till människor i så hög grad man kan. 
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Förstår inte frågan, hur skulle det kunna vara fel etiskt? Inte märkligare än ett 
porträtt eller foto. 

Ja eftersom det ofta i samband med arkeologiska kvarlevor inte finns några nära 
band till levande släktingar men jag anser även att det kan vara etiskt rätt med 
moderna material exempelvis om det handlar om en brottsutredning och kan hjälpa 
till med identifiering. 

Ja och nej. Hen har inte gett sitt medgivande, men det är ju spännande för publiken. 
Etik kontra underhållning. Svår avvägning. 

Ja, men det bör ske på rätt sätt med rätt information. 

Ja, när det gäller personer som avlidit för länge sedan eller vid brott. 

Ja. Det ger människan som rekonstruktionen efterliknar en mer respektabel bild 
för allmänheten än om endast kvarlevor/skelettet ska visas upp som oftast bara 
anses makabert för många. 

Ja. Så vi får se hur personen ser ut. 

Ja. Varför inte? 

Tveksamt, beror på anledningen till varför man göra den. Är det bara för skojs 
skull eller bidrar det på något sätt. Är precis likadant som att ha individen där. 
Bidrar det på något sätt att lägga fram individen eller är det bara för att folk 
kommer tycka att det är coolt. 

Är inte insatt men ser ingen etisk problematik. 

Ja, så länge det är gjort på ett respektfullt vis och med godkännande från eventuella 
efterlevande. 

Ja? Att folk är dumma i huvudet och tror att det skall vara en exakt avbild är inte 
en fråga om etik. Det är till för att illustrera hur det kan ha sett ut, inte hur exakt 
det såg ut. 

 
Sammanfattningsvis verkar de flesta som deltagit i enkäten vara positiva till 
ansiktsrekonstruktioner som används i utställningar och svaren tyder på att känslorna spelar en 
stor roll. De gör betraktaren mer mottaglig för vår gemensamma historia eftersom 
rekonstruktionerna är något bekant för oss mer än skeletala kvarlevor. De skeletala kvarlevorna 
kan dock ha en annan effekt och få oss att begrunda vår egen dödlighet även om det känns 
främmande och i en del fall makabert. 

Andra frågan uppmärksammar vikten av DNA-analyser och de flesta är överens om att 
DNA är en stor del av bakgrundinformationen som bör finnas med innan en 
ansiktsrekonstruktion utförs men syftet till varför man väljer att göra en rekonstruktion väger 
in minst lika mycket. Det ger också större trovärdighet till arbetet och minskar risken för fel 
och misstag som en subjektiv tolkning av skulptören själv. Syftet måste alltid fastställas, ska 
individen som genomgår rekonstruktionen ge en generell bild av en större grupp eller är det 
individen och dennes historia som skall belysas?  

I frågan om etiken märks det tydligt att besökarna kanske inte reflekterar över om det är 
rätt eller inte men de är ense om att individen bör behandlas med respekt. Det verkar som om 
den effekt som rekonstruktioner och känslan den förmedlar ibland tar överhanden och det 
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istället blir en fråga om hur museum bäst lockar besökare. I den frågan kan vi återkoppla till 
termen Dark Tourism. Att människor på grund av nyfikenhet dras till det som är okänt och 
outforskat. Även om rekonstruktioner i mångt och mycket har med vetenskap och lärande att 
göra. Tidsaspekten är avgörande. Om det finns efterlevande till personen som har en emotionell 
koppling till individen är det inte lika passande med en rekonstruktion förutom vid identifiering 
i brottsfall. Individer som vi däremot inte har något emotionellt band till men som tillhör vårt 
kollektiva minne, är givna kandidater att genomgå en rekonstruktion för att användas i 
museiverksamhet. Förutsatt att det finns ett syfte och DNA kan ge en korrekt bild av individen 
ifråga. 

Avslutningsvis är det upp till betraktaren att avgöra huruvida rekonstruktionen i 3D har 
likheter med 2D-teckningen. Vissa karaktärsdrag påminner om varandra så som näsa och ögon. 
Mycket beror troligen på hantverket i sig och förmågan att uttrycka dragen genom 3D-modeller 
och 2D-modeller. Som tidigare nämnts är det en konst i sig att kunna fånga djup och realism på 
ett platt papper men som med allt annat kan vi nog alla vara överens om att övning ger färdighet. 
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9. Resultat 

9.1. Ansiktsiktsrekonstruktion av mannen från S:t Hans kyrkoruin 
Analysen av individen från grav 73 ger ett säkert resultat på att det är en man mellan över 50 år 
±–12 år enligt suturerna. Tänderna är välbevarade och tyder på en ålder av 25-30 år (Lynnerup 
et al 2008:85). Det finns tecken på tandsten men med tanke på medeltidens svårtuggade mat är 
tänderna på denna äldre man i mycket gott skick (Vretmark & Borrman 2009:53). Hålet i molar 
2 har troligtvis gett honom tandvärk (Vretmark & Borrman 2009:75). Andra tillämpade metoder 
styrker att han är äldre och hans kroppslängd är mellan 163.3-171.4 cm + – 4-5 cm beroende 
på vilket ben som studeras. Skelettet är välbevarat men tecken så som Schmorles noder, 
osteofyter (Baxarias & Herrerin 2008, Osteoarthritis:3) och enstaka områden av pitting tyder 
på tungt kroppsarbete men att han varit stark och frisk. Inga tecken på bristsjukdomar finns på 
skelettet. Med åldern har osteofyter bildats i vissa ledändar och pitting tyder på början av artros 
(Sten 2016, muntligt). Schmorles noder (Baxarias & Herrerin 2008, Local pathology: 2) har 
varit få och enligt Magnus Sundblad, överläkare i kirurgi vid Visbys lasarett, ska inte mannen 
ha lidit av dessa. Sternum uppvisar tecken på osteititis som kan tyda på infektion, möjligtvis 
tuberkulos (Baxarias & Herrerin 2008: infectious pathologies:14). Individ 73 hade också en 
sacrialiserad L5 och (spina bifida) på sacrum (Baxarias & Herrerin 2008: congention 
pathologies:12) det är heller inte något som ska ha påverkat mannen under sin levnadstid. 

Spår av aktivitet finns dock i hög grad. Bland annat på båda skulderbladen (scapula) 
ventralt går det att se tydliga skåror vilket är tecken på mycket kraftiga muskelfästen. 
Framträdande muskelfästen bildas över lång tid och en upprepad rörelse. På vänster (sin) 
skulderblad (scpaula) syns pitting, som tyder på början till artros (Waldron 2009:27) och en del 
av skulderhöjden (acromion) var av helt ofusionerad. Kanterna på de båda delarna visade tecken 
på att vara ofusionerade då de inte var skarpa utan rundade. Han har troligtvis haft impingement 
(os acromiale) som endast 3 % av världens befolkning har eller som vissa forskare menar beror 
på en läkt fraktur (Baxarias & Herrerin 2008, Anatomical variants:11, Kjellström 2003:94). 
Denna åkomma har också en länk till pilbågsskytte då det har gjorts forskning på området. Det 
visade dessutom att ansträngningen skulle vara mer påtaglig på vänster skuldra för en speciell 
typ av båge från England (Kjellström 2003:94). Med det i åtanke går det att dra slutsatsen om 
att han troligen varit en pilbågsskytt. På båda humerus distala ände finns olecramon foramen 
(Baxarias & Herrerin 2008: anatomical variants 12) som orsakas av upprepande rörelser i 
skuldergördeln. Det finns även mörkfärgningar på diafysens proximala ände på både höger (dx) 
och vänster (sin) sida som indikerar hårt arbete med överkropp och armar. En teori kan också 
vara att han har varit sjöman och arbetat som roddare på ett fartyg. Då muskelfästet för 
muskelfästet (m.brachialis A) på båda ulna är väldigt framträdande, om än en aning större på 
höger sida, kan det betyda att han använt höger arm i höger arm i större utsträckning. Lårbenet 
(femur) har muskelfästen dorsalt vilket tyder på en viss styrka av lårens baksida. Det finns även 
en liten grop på lårbenshuvudet (fovea capitis femoris) laterala sidor, både höger och vänster, 
gropen är dock ett tecken på ålder mer än aktivitet (S.Sten 2016, muntligt). Då de skeletala 
förändringarna på individ 73 inte visar tecken på något våldsrelaterat eller sjukdomsrelaterat 
trauma mer än början av artros har mannen troligtvis dött av ålderdom eller något som inte 
yttrar sig på de skeletala kvarlevorna. 
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Figur.13. 2D-rekonstruktionen vs 3D rekonstruktionen. Foto: Gustavsson 2019. 
 

Figur. 14. Resultatet efter färgsättning, 3D-rekonstruktion. Foto: Gustavsson 2019. 
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10. Diskussion och tolkning 

Jag kommer nu att återkoppla till mina frågeställningar och när det gäller den första 
frågeställningen kring vilken metod som lämpar sig bäst. I mitt arbete valde jag att använda två 
olika metoder. För 3D-modellen tillämpades den amerikanska metoden där en modell gjordes 
manuellt med lera och som jämförande studie användes 2D-metoden där rekonstruktionen 
gjordes som en skiss med papper och penna. De 21 markörerna gav bra indikationer på hur den 
överliggande vävnaden skulle placeras på skelettet. Jag utgick från anvisningarna i Karen 
Taylors bok Forensic Art and Illustrations. Det var extra viktigt att markera på den skulpterade 
leran var yttre- och inre ögonvrån för att inte förlora placeringen. För varje steg i arbetet togs 
foton för att dokumentera utvecklingen. 

Något som upptäcktes efter att ögonen skulpterats var att de satt för djupt vilket resulterade 
i alldeles för kraftiga ögonlock. Det kunde dock åtgärdas genom att flytta fram ögonen en bit. 
Beskrivningen i Taylors manual i Forensic Art and Illustration tycks ha varit något otydlig. Då 
bruna ögon är mest förekommande gjordes valet efter det. Ögonen sattes på plats med den 
oljebaserade leran som användes genomgående vid skulpteringen av ansiktet. Kraniet 
stabiliserades på stativet med en vattenlöslig lera som torkade i rumstemperatur. 

Den amerikanska metoden visade sig fungera då det tillslut uppstod ett ansikte över 
ansiktsskelettet men utan jämförande bilder (till exempel ett foto av den levande individen 
ifråga), är det helt omöjligt att säga om det finns någon likhet. 

Nackdelen med metoden kan vara det som beskrivs i Taylors manual är att den ger 
individen ett mer dockliknande och stelt uttryck jämfört med ”The Manchester Method” där 
musklerna skulpteras för sig. Det stela uttrycket kan dock bero på hur mycket erfarenhet 
personen som utför ansiktsrekonstruktionen har. På grund av tidsbrist lades fokus på ögonen 
och detaljerna med rynkor och fina linjer. Med tanke på åldern borde han haft ålderstecken som 
rynkor men också slapp hud eftersom elasticiteten minskar med åldern. 

Den litteratur och de källor som använts under processen har gett en bra grund att stå på 
även när det gäller 2D-rekonstruktioner. Proportionerna blev rätt och i praktiken borde metoden 
fungera för en erfaren konstnär. En fråga som kom upp under arbetets gång var; Om individen 
i grav 73 hade varit en okänd person under sin egen livstid och fått sitt ansikte rekonstruerat då, 
hade hans anhöriga och bekanta kunnat känna igenom honom utifrån min rekonstruktion? Hade 
det gjort något om hans ögon på riktigt var blå istället för bruna som rekonstruktionen. Som 
följdfråga blir det därför relevant att föra en diskussion kring etiken och återskapandet av 
ansiktet. Är det rätt att ge en människa ett ansikte utan tillgång till DNA-prov av kvarlevorna 
för att fastställa ögonfärg, hudfärg och med det eventuellt ursprung? Problematiken för studien 
var avsaknaden av DNA för att få veta hans ursprung. Valet av bruna ögon baserades på den 
kunskapen vi har idag om genetik. Blå ögon är en mutation som uppstod hos människan för 
mellan ca 6000-10000 år sedan (https://genetics.thetech.org/original_news/news76). Innan dess 
hade alla bruna ögon, därav är bruna ögon vanligast. 

Kraniet från individen i grav 73 uppvisade karaktärsdrag av europeiskt ursprung enligt den 
morfologiska analysen samtidigt som hans sista viloplats var i S:t Hans kyrkoruin, vilket tyder 
på ett liv i Visby eller på den gotländska landsbygden. Det kan dock inte uteslutas att han arbetat 
som köpman som rest från ett annat land för att sedan begravas i Visby. Hur mycket 
skandinaviskt ursprung som ingår i hans DNA går inte att säga utan analys. Hans leverne och 
miljö påverkade naturligtvis hans yttre drag till en viss grad, framförallt ytskiktet av huden. 
Från den osteologiska analysen som gjordes 2016 visade tänderna och suturerna en man på ca 
50 år ±– 12 år när han avled. Hans kropp visade på en del åldersrelaterade trauman men också 
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vissa mekaniska skador men utöver det en stark och hälsosam kropp. Kroppslängden bedömdes 
till mellan 163-171 ±– 4-5 cm. Det som kunde utläsas från kroppen var att han hade kraftiga 
muskelfästen vid skulderbladen och slutsatsen som drog med övervägande bevis var att han har 
haft ett yrke som antingen roddare på båt eller bågskytt. Tänderna avslöjar ett gott liv med 
näringsrik mat men även en hel del socker. Rent socker var på medeltiden en högstatusvara 
beroende på om et gäller tidig eller sen medeltid. Möjligen har han levt på mat som varit rik på 
kolhydrater som bildar karies. Placeringen av graven i vigd jord som skulle varit tyder dock på 
någon form av högre ställning. Om han arbetat sig upp i livet går kan vi omöjligt veta utan 
källor (Vretmark & Borrman 2009:98, Kjellström 2003:108, 130, (Ekholm 2015:27, 29, 30). 

Hans kvarlevor visar tecken på en hälsosam och stark kropp. Osteitis på sternum kan vara 
spår av tuberkulos men det är ännu tveksamt. En annan teori är att han jobbat som pilbågsskytt 
på grund av de tydliga muskelfästena som uppkommit på skulderbladens insida. Han dog 
förmodligen av något som inte yttrar sig på det osteologiska materialet, exakt hur får vi dock 
aldrig veta. Av analysen att döma finns det inga tecken på våld eller annat trauma vilket gör att 
han troligen avled på grund av ålder men det finns sjukdomar med ett snabbt händelseförlopp 
som inte sätter några spår i skelettet. Medeltidens leverne kombinerat med hårt arbete gav 
möjligtvis en lägre ålder än i våra dagar (Kjellström 2003: 108, 130). Under arbete hittades 
även en osteologisk analys som gjorts av Klara Ekholm från 2015 där flera individer från S:t 
Hans genomgått undersökningar. Däribland fanns även individen i grav 73. Hon upptäckte 
förutom, de degenerativa förändringar jag själv fann under analysen 2016, fler förändringar i 
knäleder och händer. Ekholms analys stärker även min egen undersökning då hon har gett 
honom en ålder på mellan 30-50 år med en längd på 167 cm (Ekholm 2015:67-69). 

All information om ansiktsrekonstruktioner tyder på ett intresse från allmänheten och att 
de får en allt större plats i utställningar. Vilken funktion har ansiktsrekonstruktioner i en 
utställning och bör vi ändra vårt tankesätt kring hur vi visar upp mänskliga kvarlevor? Den 
tekniska utvecklingen av bland annat DNA-tekniken gör det möjligt för bättre resultat men 
ifrågasätter också vår egen föreställning om hur våra förfäder såg ut. Cheddarmannen är ett bra 
exempel på hur vi kan slå hål på uppfattningen om av var vi kommer ifrån och hur vi sett ut. 
Ansiktsrekonstruktioner kan därför bidra till att omkullkasta de förutfattade meningar vi har 
om andra och om oss själva. Med alla teorier som finns om vår evolution kan det vara svårt att 
sålla bland all information som vi får dagligen. Därför bör vi ifrågasätta de nya rön som 
presenteras. Det finns givetvis människor som motsätter sig ansiktsrekonstruktioner speciellt 
när det gäller personer där det inte finns ett jämförande material på som foto, beskrivning eller 
målning. Frågan om vi bör utföra rekonstruktioner där det inte finns DNA att tillgå är också en 
debatt som uppkommer och det kan uppstå delade meningar. Allt beror på i vilket sammanhang, 
är syftet att återskapa en enskild individ eller en generell bild av hur folk såg ut under en viss 
tidsperiod eller i ett område? Många blindtester har utförts och människor har lyckats att 
identifiera försvunna personer men ansiktsrekonstruktioner i utställningar är en kategori som 
ifrågasätts ofta av både privatpersoner och de som är mer insatta i vetenskapen. En konstnär 
vid namn Caspar Berger valde att genomgå en CT-scanning av hela sitt skelett för att sedan 
skriva ut det i realistisk storlek med hjälp av en 3D-skrivare som en del av ett konstprojekt om 
människans dödlighet. Han bad sedan en forensisk antropolog om en rekonstruktion på skallen. 
Den enda bakgrundinformationen som antropologen fick var uppskattat ålder, kön och etniskt 
ursprung. Den forensiska konstnären använde sig av manchester metoden. På Bergers egen 
hemsida finns resultatet att beskåda i sin helhet. Jämförande bilder mellan fotografin av Berger 
bredvid sin rekonstruktion kan bidra till att argumentera emot ansiktsrekonstruktioner. Många 
skulle säkerligen påstå att det inte finns några likheter. Det finns säkerligen karaktärsdrag av 
igenkännande för någon närstående att identifiera Caspar Berger om han skulle varit en saknad 
person i ett forensiskt fall. Utöver det skulle många troligen säga undra om det verkligen var 
samme man (https://newatlas.com/3d-print-ct-scan-skeleton 181230). 

DNA-tekniken ger oss en mer komplett ansiktsrekonstruktion än en som endast är baserad 
på de morfologiska karaktärsdrag som finns på kraniet. Risken som är överhängande är att ju 
mindre information som finns om individen desto lättare är det för konstnären/antropologen att 
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påverka slutresultatet. Det väcker diskussioner om huruvida ansiktsrekonstruktioner baseras på 
vetenskaplig forskning eller om det är konst utan syfte (Wilkinson 2010:239–244). Många 
motsätter sig rekonstruktioner som utförts där ingen DNA-analys har förekommit just för risken 
som uppstår med våra förutfattade meningar om människans utseende. Ett exempel är 
ansiktsrekonstruktionerna från de förlista på skeppet Vasa. Där har vi kanske i viss mån 
förutfattade meningar, att alla ombord på skeppet var av skandinaviskt ursprung och att de flesta 
hade blå ögon och ljusa drag eftersom skeppet var svenskt. Karaktärsdragen är baserat endast 
på den osteologiska undersökningen och det saknas en DNA-analys som kan styrka eller 
dementera utseendet. Under 2018 och 2019 har det dock gjorts nya undersökningar där DNA-
analyser förekommer men de nya uppgifterna har ej publicerats (Hocker 2019, muntligt). 

En annan debatt som är kopplat till rekonstruktioner är de kvarlevor som ställs ut på 
museum. Hanteringen av kvarlevorna måste ske på ett adekvat sätt och här spelar etiken en stor 
roll. Var ska vi dra gränsen för vad som i etiskt rätt i ämnet ansiktsrekonstruktioner? Som 
nämnts tidigare i uppsatsen finns det riktlinjer för hur mänskliga kvarlevor bör hanteras och i 
vissa fall kan det uppstå konflikter om vem som äger dem. I Sverige rör det sig ofta om det 
samiska kulturarvet men det gäller också andra minoriteter i världen. Samerna är idag erkända 
som Sveriges urbefolkning och borde med all kunna kräva tillbaka alla de kvarlevor som 
användes i medicinskt forskningssyfte i den nationalistiska propagandan. Vi har tagit avstånd 
från allt som har med förtryck mot människor och det finns inte längre någon mening med att 
behålla de samlingar som fortfarande finns kvar. 

De kvarlevor som ingen gör anspråk på tillhör, på pappret, oftast museet som ställer ut dem 
men på ett sätt tillhör de oss alla eftersom. Hur mänskliga kvarlevor bör visas upp kan gemene 
man ha delade åsikter om. Det finns de museum som vidtagit åtgärder och som låter besökaren 
själv bestämma om de vill se skelett. I Dublin på National Museum of Ireland är skeletten 
skyddade av väggar (FOU nr.15:27). Fler museer kunde ta efter deras exempel. 

I Sverige har vi haft turen att undgå krig och död som i andra länder kanske är vanligare. 
På så sätt är inte döden en trivial företeelse förutom enstaka gånger i livet när en släkting/familj 
avlider. Även då känns döden väldigt långt bort och den avlidnes kropp tas till bårhuset där den 
prepareras inför begravningen. Oftast är det någon ur den närmaste familjen som är med vid 
dödsögonblicket eller som identifierar den avlidne på bårhuset. Vi är med andra ord väldigt 
skyddade från döden bortsett från när det har en direkt inverkan på oss själva. Det i sin tur leder 
till nyfikenhet det är kanske just därför vi istället använder museum och utställningar för att 
vänja oss vid det som är definitivt för oss alla (Gustavsson 2017:22). De som kommer från 
krigsdrabbade länder och som förlorat anhöriga och sett döden på nära håll och har troligen en 
annan syn på det hela. Utställningar med mänskliga kvarlevor kan istället väcka gamla minnen 
och känslor som individen helst vill glömma. Det finns givetvis åtgärder för att undvika sådana 
händelser. Det är brukligt för museum att informera om hur pass grafiskt innehåll som 
förekommer i olika utställningar. Även om museum har ungefär samma riktlinjer är varje 
enskilt fall/utställning unikt. I museisektorn bör vi ifrågasätta och ha ett tydligt syfte för varje 
utställning vare sig det gäller skelettmaterial eller ansiktsrekonstruktioner. Problematiken kring 
kvarlevor kan lösas genom den teknik som vi har till förfogande. För att undvika eventuella 
tvister i frågan om återbegravning kan 3D-kopior av skelettmaterialet var en del av lösningen. 
3D-kopiorna innehåller exakt samma information visuellt (mofologiska drag och mått) som 
originalen och kan användas i forskning och utbildningssyfte medan de riktiga mänskliga 
kvarlevorna kan få vila i frid i enlighet med den etnicitet eller trosupplevelse som de 
efterlevande till individen ifråga tillhör. Om det är en acceptabel metod återstår att se. Det skulle 
troligen bli en något kostsam historia eftersom tillverkningen av kopiorna tar tid även med 
dagens 3D-skrivare. Kärnfrågan är dock vårt historiska minne kring hanteringen av utsatta 
gruppen i samhället och fortsätta informera om rasbiologin som pågick inom vetenskapen och 
forskningen men understryka att den uppfattningen är något som tillhör det förflutna. Oavsett 
om kvarlevorna tillhört personer som identifierat sig med en viss grupp, haft en speciell religiös 
åskådning eller frivilligt donerat sin kropp till forskningen så måste vi komma ihåg individen i 
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kontexten. Alla kvarlevor var en gång en människa med familj och vänner och tankar likt oss 
själva. 

Igenkänningsfaktorn är starkt kopplat till våra känslor och hur vi uppfattar människor 
omkring oss. Vilka attribut är det som gör att vi människor kan känna igen en annan individ? 
Hur viktiga blir rörelsemönster och kroppsspråk för igenkännande? Hur kan vi sätta ord och 
förklara exakt vad det är som gör att vi känner igen en person? Oftast dras våra blickar till ögon, 
näsa eller mun eller specifika drag som frisyr, tatueringar etc. Men det kan också vara 
rörelsemönster så som gångstil och gester. Det är dock svårare att förmedla med fotografier 
eller ansiktsrekonstruktioner. Som människa kan vi känna igen en individ på många olika sätt. 
Stillbilden som är avtecknar en person kan i många fall se helt annorlunda ut när vi står öga 
mot öga eftersom mycket mer information tas in via våra sinnen. Det gäller även 
ansiktsrekonstruktioner som precis som ett foto endast ger en ytlig bild av individen. Allt 
handlar egentligen om i vilket syfte rekonstruktionen har. Med biometri och etiken kring 
mänskliga kvarlevor i åtanke vad har individen i grav 73 för syfte? Mitt arbete bestod främst 
av tillämpning en av metoderna för att kunna avgöra om en oerfaren skulptör kunde få ett bra 
resultat men i det pågående arbetet blev det också aktuellt med en 2D-rekonstruktion i 
jämförande syfte. Skelettmaterialet presenterat i denna uppsats har agerat som ett verktyg för 
lärande och forskning vilket i sig ger honom ett syfte. Hans liv har fram till nu legat dolt i 
mörker under flera hundra år och han har sett nytt ljus igen. Frågor om hur han själv hade 
föreställt sig ett evigt liv blir plötsligt relevant och om ansiktsrekonstruktioner hade räknats 
som något gudomligt med paralleller till tron om hur Gud en gång skapade människan. 

Om vi istället ser det ur ett vetenskapligt perspektiv och han hade levt idag men istället 
varit en saknad person. Hade hans anhöriga kunnat identifiera honom med hjälp av 3D-
rekonstruktionen? Eftersom det inte finns några avbilder eller namn på individen som går att 
koppla samman med personen via skrifliga källor är det omöjligt att veta hur pass lik 
rekonstruktionen är originalet. Det beror också på vad betraktarna hade lagt märke till först, om 
det finns likheter i ögonen eller näsan som hade gett en antydan till igenkänning. Om det också 
hade gått att lägga till rörliga bilder där gester och minspel är rekonstruerat precis som när vi 
får mer information genom DNA-prover, hade hans familj kunnat peka ut honom ur en samling 
människor om hans ansikte endast sågs i profil? Det är inte helt omöjligt då en historia som 
liknade denna berättades av Richard Neave i boken Making Faces – Using forensic and 
Archaeological Evidence (1996) där han fick i uppdrag att utföra en ansiktsrekonstruktion på 
en levande människa, med andra ord en för honom då helt anonym professor som skulle besöka 
en konferens där de båda skulle delta. Professorns kollegor hade övertalat honom om att 
genomgå en CT-scanning av sitt huvud. Richard Neave hade ingen aning om hur denne 
professor såg ut och det enda han fick var en kopia av mannens kranium med tillhörande 
information så som ålder, kroppsbyggnad, etnicitet och kön samt att han var tunnhårig. När 
rekonstruktionen var färdig reste de båda till konferensen och när Neave stod i kön till buffén 
hade han därifrån chans att observera alla människor. I folkhavet tyckte han sig se ett bekant 
ansikte men det var inte detaljerna i ansiktet utan helheten. Senare visade det sig att den som 
Neave hade pekat ut ur folkmassan var professorn. Med denna historia kan vi dra följande 
slutsats, om en människa känner till karaktärsdragen i ett ansikte, huvudform e.t.c. och i det 
fallet har studerat ansiktet på nära håll borde även ytligt bekanta kunna identifiera en person 
med hjälp av en ansiktsrekonstruktion. Som Neave också uttrycker sig i sin bok är inte en 
rekonstruktion detsamma som ett porträtt utan ger en antydan till hur någon kan ha sett ut (Prag 
& Neave 1999:228–230). 

Om vi istället fokuserar på syftet ur en antropologisk synvinkel hade det kanske inte spelat 
stor roll i hur individen såg ut, hårfärg och ögonfärg etc. även om det är bättre om skulptören 
vet så mycket som möjligt. Istället hade vi kunnat se honom ur ett bredare perspektiv, som en 
del ur en befolkning och agera som den generella bilden för en europeisk man som levde i Visby 
under medeltiden även ifall det säkert fanns en hel del män, kvinnor och barn från andra länder. 
För att komma närmre var säkerligen de flesta som begravdes i S:t Hans också européer med 
liknande liv som tillhörde eller arbetat sig upp till en hög ställning i samhället. Utställningen 
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om skeppet Vasa med de förlista svenskarna från 1600-talet visar både upp skeletten av de 
omkomna och några har fått sina ansikten rekonstruerade. Rekonstruktionerna fyller en 
funktion genom att betraktaren kan känna igen sig själv. Innan ansiktsrekonstruktionerna 
utfördes utgick de ifrån den information som fanns efter den osteologiska analysen men DNA-
prov togs aldrig. Det har gått mer än tio år sedan rekonstruktionerna utfördes och tekniken kring 
genetik har utvecklats enormt. Fred Hocker, ansvarig för forskningen kring individerna på 
Vasa, meddelar om nya osteologiska analyser som genomförts och att även DNA-prov finns. 
Kanske får nya rekonstruktioner göras av de tidigare nämnda Adam, Beata och Filip. Det går 
inte heller att förneka Vasamuseet påverkan liksom andra utställningar som använder 
ansiktsrekonstruktioner. De är ett populärt inslag i berättandet av vår historia. De lockar stora 
mängder med turister varje år och genomslagskraften som ansiktsrekonstruktioner har verkar 
inte avta trots den pågående diskussionen om vad som är rätt och inte. 

I en utställning hade ansiktsrekonstruktionen av individen i grav 73 kunnat tillföra ett 
intresse för Visby medeltida befolkning och ge besökarna tid för reflektion över sitt eget liv och 
den oundvikliga döden. Istället för att mötas av ett par tomma ögonhålor och dammiga ben ser 
vi någon som vi kan relatera till och för oss genom tid och rum till något annat som är större än 
oss själva. Mer information genom en isotopanalys hade dock varit ett välkommet inslag i 
rekonstruktionen. Isotopsanalyser hade givit oss en tydligare bild av hur hans diet har sett ut 
men även säkerställt hans ögonfärg och hårfärg samt hudfärg. Tyvärr fanns det inte tid till det 
under arbetet för provtagning men förhoppningsvis går det kanske att uppdatera hans utseende 
i framtiden precis som i fallet med Cheddarmannen. Vi kan omöjligt veta vad de historiska 
individerna tycker om återskapande av sin ansikten och vad deras trosuppfattning har varit. Allt 
pekar på någon form av liv efter döden men ansiktsrekonstruktioner var kanske inte vad de 
föreställt sig. Oavsett hur, har de genom att ingå i forskningsprojekt på ett sätt fått evigt liv och 
lever vidare genom oss och genom museiverksamheten. 

Det som har möjliggjort den utveckling som har skett på senare tid har att göra med den 
digitala tekniken som fått en större plats i arbetet med ansiktsrekonstruktioner. Det är redan 
nu alltmer tillgängligt med 3D-skrivare. Tidigare har det oftast bara varit enskilda företag som 
arbetar fram plastkopior med hjälp av de bilder som tagits av CT-scanning på sjukhus. 
Nyligen gjorda undersökningar av olika 3D-skrivares precision har utvärderats. Den nya 
tekniken har använts inom antropologisk forensisk verksamhet där 3D-modellerna av 
benelement har varit till användning i rättsfall för framläggande av bevis på eventuella skador 
som uppkommit i brottsfall. Alla verktyg som underlättar en rättegång är uppskattat för såväl 
rättsläkare som anhöriga. Studier i jämförande syfte har presenterats med hjälp av olika 3D-
skrivare och visar varierande struktur/ytor på kopian. I samband med utskriften sker en rad 
kontrollmätningar av måtten men med digitala program kan strukturen skapas i efterhand för 
att få en exakt kopia. Måtten har en variation på mellan 0.4 mm till 1.2 mm från benen till de 
3D-modellerna. Uppskattningsvis skiljer det ca 1 mm på kranium och 1.2 mm på de mindre 
ben som skrivs ut. Måtten varierade med ca +1.2 mm beroende på vilken skrivare som 
användes. Då det fortfarande finns en del avvikelser av de små detaljerna mellan original och 
kopia bör 3D-modeller endast användas som komplement foton etc. och annat bevismaterial 
som förekommer inom brottsfallen (Carew et al, 2019:242–243, 345–351). Vi kan fråga oss 
vad ansiktsrekonstruktioner tillför till vetenskapen mer än att det är ett visuellt verktyg för att 
förmedla en historia och ett hjälpmedel i forensisk verksamhet. Det är framförallt i 
jämförande studier som ansiktsrekonstruktioner verkligen kan göra skillnad och bidra till 
vetenskapen (Decker et al 2013: 161.e2-161.e4) så länge det finns ett porträtt på personen i 
livet är ansiktsrekonstruktioner tillsammans med skriftliga källor och analyser bekräfta 
identiteten även på historiska personer. 

Ett av de mest uppmärksammande fallen tillhör skelettet som hittades på en 
parkeringsplats i Leicester. En dokumentär från 2013, ”Richard III: The King in the Car Park” 
berättar om hela processen från förundersökningen till färdig analys och rekonstruktion. 
Precis som en saknad oidentifierad individ från vår tid lyckades arkeologerna lokalisera hans 
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kvarlevor och bekräfta hans identitet. Det gjordes genom att jämföra de krigsskador som 
kungen ska ha ådragit sig under sitt sista slag (som också blev hans sista) med de skeletala 
förändringarna som finns på benen. Beskrivningarna av hans utseende ska även finnas 
dokumenterade i skrifter från han regeringstid och porträtt som ansiktsrekonstruktionen ska 
ha kunnat jämföras med. Ett tydligt klargörande från teamet var att konstnären/antropologen 
ifråga som arbetat med rekonstruktionen inte ska ha sett eller studerat bilderna av kungen 
förrän efter utförandet (University Of Leicester 2013). En annan historia som påminner om 
fallet med Richard III är en undersökning som skedde för att identifiera och verifiera 
identiteten av de reliker som påstod tillhöra Maria Magdalena som idag är belägna i 
Frankrike. Historikerna har kunnat spåra de skriftliga källor som talar om relikernas resa till 
och från olika kloster men det fanns även en viss osäkerhet omkring hennes identitet då exakt 
plats för hennes sista vila hade fallit i glömska redan under 1200-talet. För att kunna avgöra 
om kvarlevorna tillhört henne fick hon genomgå en fullständig analys och givetvis DNA-
prover då lite av håret ska ha funnits bevarat (Charlier et al 2019:1–7). 

Maria Magdalena själv är en frontfigur inom kristendomen och helgonförklarades och 
Bishop Dominique Rey, väktare av relikerna hade en önskan om att stärka sin tro och många 
andras med hjälp av vetenskapen. Ett brasilianskt team föreslog även en ansiktsrekonstruktion 
som ytterligare ett inslag efter att de fått se två bilder av kraniet. De nya osteologiska analyser 
som gjordes jämfördes med den 3D-bild som skapades. 400-foton togs ifrån olika vinklar men 
fokuserade på ansiktet då relikerna var placerade i en relikkista och montera ned denna och 
kvarlevorna skulle vara riskfyllt. Skulptörerna använde sig av den kombinerade metoden (The 
Manchester Method) och utgick ifrån 28 punkter (vävnadsmått) där musklerna byggdes upp 
runt om i över benstrukturen. Vävnadsdjupet hade nyligen uppdaterat och DNA-proven 
visade upp att kvarlevorna ska ha tillhört en kvinnlig individ som kom från det sagda området 
som Maria Magdalena ska ha kommit ifrån. Analysen visade en kvinna som troligen hade 
mörkt/svart hår och hon ska ha varit 45-50 år vid dödstillfället. Den ytliga texturen på huden 
och ålderstecken gjordes digitalt. Hon gavs ett neutralt uttryck för att inte dramatisera i 
enlighet med etiken som finns kring kvarlevor men också reliker (Charlier et al 2019:1–7). 
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11. Slutsats 

Under de tidigare stadierna och utvecklingsfasen fanns det en viss attityd som talar om att 
ansiktsrekonstruktioner endast baserats på konst. Den har på senare år, med DNA-tekniken och 
forskning, suddats ut mer och rekonstruktionerna ses numera som ett vetenskapligt verktyg 
(Wilkinson 2010:247).  Det finns starka åsikter som talar för nackdelar och fördelar med 
ansiktsrekonstruktioner men det saknas däremot tydliga riktlinjer i etiska frågor eftersom varje 
fall är unikt. Det viktigaste är att det finns ett syfte med att utföra rekonstruktionen vilket 
existerar i de flesta fall. I forensiskt arbete är syftet att identifiera en individ. I antropologin är 
syftet istället att förmedla vår historia på ett korrekt sätt. Om det gäller en enskild individ eller 
en generell forntida folkgrupp beror på utställningen. Ansiktsrekonstruktionerna är ett av 
många visuella verktyg som används i museiverksamhet för att knyta an till vår egen historia 
och det gör vi lättast genom känslor och uttryck. 

Syftet med ansiktsrekonstruktionen av individen i grav 73 från S:t Hans kyrkoruin var att 
applicera en av de vanligaste metoderna för att se om det utan förkunskap gick att följa de 
anvisningar som finns och få ett bra resultat. För att ha något att jämföra med användes också 
2D-metoden och även den gav ett resultat och med hjälp av den osteologiska analysen att i stora 
drag få en bild av vem han var. Ett annat syfte med denna ansiktsrekonstruktionen var också 
för mig att lära mig hantverket som krävs för att i framtiden kunna fortsätta mitt arbete med 
rekonstruktioner. 

Populariteten för ansiktsrekonstruktioner ökar i takt med teknikens utveckling eftersom det 
går att få en tydligare bild. Det är också en fråga om tillgång och efterfrågan. Vår nyfikenhet är 
det som driver oss och trender kommer och går genom alla tider. I nuläget verkar mycket av 
vår fokus hamna på upplevelser hellre än att läsa om dem i böcker. Vi vill ha information 
tillgängligt så snabbt som möjligt och kan vi få det serverat utan ansträngning är sannolikheten 
att ta den vägen större. För vad ger en snabbare och tydligare bild av oss själva och vår historia 
genom att stå öga mot öga med en individ från en helt annan tid? 
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12. Framtida forskning 

Den stora frågan är vad ansiktsrekonstruktioner hamnar i framtiden. Framstegen inom 
tekniken kommer definitivt vara avgörande i utvecklingen av DNA och sekvensering av 
fenotyper. Vi kan redan studera markörer och förutsäga om en individ har anlag för blå ögon, 
mörkt hår eller mörkare pigment. Den övriga datautvecklingen ligger redan i framkant när det 
gäller identifiering av personer. Det finns idag tillgängligt i våra fickor i form av 
mobiltelefoner utan att vi reflekterar hur långt vi har kommit de senaste 15-20 åren. De 
senaste telefonerna innehåller numera ansiktsigenkänning samt kodlås i form av 
fingeravtryck. Förutom identifiering finns det också olika applikationer som tillhör kategorin 
underhållning ett exempel på en av applikationerna är Snapchat där man med olika filter kan 
ändra om sitt ansikte eller få ett helt nytt. Om några år kommer det möjligtvis utvecklats 
telefoner eller annan elektronik där det behövs ett DNA-prov (hårstrå/saliv) tillsammans med 
bakgrundsinformation (ålder, kön, etnicitet) för att kunna uföra en ansiktsrekonstruktion på 
via mobilen på under 5 minuter. Om vi kan förutsäga och skapa ansiktsrekonstruktioner med 
lätthet går det att ställa frågan; hur roligt är det om allt sker med ett enkelt knapptryck? 
Hantverket som involverar manuella 3D rekonstruktioner kommer förmodligen att försvinna i 
takt med att vi förlitar oss mer på tekniken. Det finns en viss tjusning i att se något växa fram 
med tiden och att en skapelse tar en viss tid. 
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13. Sammanfattning 

Arbetet med ansiktsrekonstruktioner består, liksom arkeologin, av många lager som en måste 
ta sig igenom för att förstå helheten. Metodutvecklingen av rekonstruktioner som skedde under 
1900-talet kombinerades ihop med den teknik som vi använder idag genom att studera och 
extrahera DNA från kvarlevor. Genom att fokusera på de olika elementen som undersökningar 
för vävnadsdjup, kemiska processer (isotopanalyser och DNA) och gediget hantverk samt 
utveckling av datateknik har forskare runt om i världen kunnat bygga upp en metod som kan 
ge oss en utökad förståelse om historien. Det har däremot uppkommit en hel del åsikter främst 
i det tidiga skedet då vetenskapen kring ämnet inte varit fullt utvecklat och förlitat sig mer på 
konstnärlig talang än regelrätt forskning. Nya tankegångar som kombinerat de båda 
tillvägagångssätten har gett nytt intresse för både forskare och allmänheten. 

Många frågor uppkommer dock om etiska principer eftersom det involverar mänskliga 
kvarlevor. Det kan uppstå konflikter när det handlar om minoritetsgrupper och när deras 
religiösa föreställningar skiljer sig till hur andra hanterar kroppen efter döden och vem som har 
rätt till att bestämma över de avlidna när inga levande släktingar finns att rådfråga. De 
scenarierna uppkommer troligen mer inom identifikationen i forensiska kontexter men 
problemet kan också uppstå i arkeologiska sammanhang om kvarlevorna är från modernare tid 
och individerna som folkgrupp har fått utstå förtryck. Ett syfte till varför en 
ansiktsrekonstruktion bör utföras och hur pass lång tid som har gått sedan personen avlidit är 
två viktiga utgångspunkter. Genom att ha rätt underlag och information går det att göra de 
avlidna individerna rättvisa rent visuellt. 

 De flesta kända moderna ansiktsrekonstruktionerna har genomgått DNA-analyser för att 
säkerställa hår-, ögon-, och hudfärg. Resten av bakgrunden kommer från de osteologiska 
analyserna och kraniets morfologi. Det finns dock några undantag som till exempel 
människorna som gick under med skeppet Vasa men rekonstruktionerna bör uppdateras inom 
en snar framtid. Ansiktsrekonstruktionerna är dock inte helt oanvändbar. De sätter Sverige på 
kartan genom att locka nya turister varje år och kan i framtiden fungera i jämförande studier 
med de nya rekonstruktionerna. Det visar också enkätundersökningen som gjordes i samband 
med det vetenskapliga arbetet. 

 Individen i grav 73 från S:t Hans församling kan även han användas i kommande studier 
då han inte genomgått en DNA-analys. Den amerikanska metoden som använts i mitt arbete 
fungerar även för den som inte har någon praktisk förkunskap av skulptering. Den medeltida 
mannen har fått ett ansikte och genom sitt deltagande i denna studie har frågeställningarna och 
syftet med hans ansiktsrekonstruktion besvarats och kan förhoppningsvis kan rekonstruktionen 
även användas framtida undersökningar. 
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16. Bilagor 

16.1. Vävnadsmått 
Frontal vy: 
10. 7.5 mm 
16. 7.25 mm 
17. 8.50 mm 
18. 11.50 mm 
20. 18.25 mm 
 
Lateral vy: 
1. 4.25 mm 
2. 5.25 mm 
3. 6.50 mm 
4. 3.00 mm 
5. 10.00 mm 
6. 9.75 mm 
7. 11.00 mm 
8. 10.75 mm 
9. 11.25 mm 
10. 7.25 mm 
13. 5.75 mm 
18. 11.50 mm 
 
(Taylor 2001:351) 
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16.2. Bilder av ansiktsrekonstruktion 

Figur. 15. Ansiktsrekonstruktionen i olika vinklar. Foto: Gustavsson 2019. 
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