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Sammendrag

Denne oppgaven er en undersøkelse av hvordan museer produserer og reproduserer 

forestillinger gjennom visuelle midler. Jeg ser på neandertalerutstillinger i Chicago, Mettmann

og Krapina som representasjonssystemer som tar i bruk eksisterende symboler fra kunsten for 

å danne et bilde av vår arts nærmeste utdødde slektning: neandertalerne. Formålet med 

oppgaven er å undersøke hvordan neandertalere blir representert på museer, og hva slags 

kunnskap disse representasjonene er et uttrykk for. 

Jeg viser i oppgaven hvordan neandertalerne representeres mellom ytterpunktene lik 

og annerledes oss mennesker, noe som gir opphav til svært forskjellige og førende 

representasjoner. Imidlertid har tendensen de siste tiårene vært å projisere egne, positive 

egenskaper på neandertalerne, noe jeg setter i sammenheng med at de i større grad er blitt 

gjenstand for verdensarvretorikk og -produksjon.
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Forord

Jeg vil gjerne takke min veileder Line Esborg, studieretningsansvarlig Brita Brenna og mine 

medstudenter for gode tilbakemeldinger på utkast i løpet av skriveprosessen.

Jeg vil også takke min samboer Andrea for god støtte og gode tilbakemeldinger på teksten.
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1. Om oppgaven

Tema

Når jeg har fortalt andre hva jeg skriver masteroppgave om, har flere reagert med et smil eller 

forundring. Ordet neandertaler vekker et usjarmerende bilde av primitive huleboere som 

uttrykte seg gjennom grynt og klubbeslag, og som tapte det evolusjonære kappløpet mot vår 

antatt overlegne art. Men slike mentale bilder kommer ikke fra ingensteds, og denne 

oppgaven skal handle om de visuelle rekonstruksjonene som har bidratt til å spre et så tydelig 

bilde av en menneskeart som vi egentlig ikke vet helt sikkert hvordan så ut. Visuelle 

rekonstruksjoner av neandertalerne framstilles ofte som objektive og sanne, og det 

underkommuniseres at rekonstruksjonene kun er uttrykk for én av flere teorier.1 

«Neanderthals have been a mute set of fossils onto which we can project our own 

characteristics, creating them in our own image», skriver antropologene Erik Trinkaus og Pat 

Shipman i boka The Neanderthals.2 Antropologene Christopher Stringer og Clive Gamble er 

inne på det samme i In Search of the Neanderthals, når de skriver at «Neanderthals are what 

we make them».3 Rekonstruksjoner er altså mer (eller mindre) kvalifiserte gjetninger, basert 

på steinredskaper og ukomplette levninger fra totalt rundt 500 individer4 som levde for 

mellom omtrent 230 000 og 30 000 år siden5. 

Min interesse for temaet begynte da jeg tok masteremnet KULH4015, «Kunnskap om 

'de andre': materialisering og visualisering», hvor jeg analyserte et utvalg verbale og visuelle 

rekonstruksjoner som var med på å etablere neandertalerne som et ikke-menneske. Dette 

gjorde meg interessert i å forske mer på neandertalere som en konstruert og kontekstavhengig 

stereotypi. Denne gangen skal jeg undersøke neandertalernes rekonstruksjonshistorie fra 

1800-tallet og til i dag, med særlig vekt på museenes rekonstruksjoner. Som jeg skal vise, har 

museer formet et bredt publikums bilde av neandertalerne siden første halvdelen av 1900-

tallet, og i de siste par tiårene har en hel rekke nye neandertalermuseer og -sentre blitt åpnet 

eller nyåpnet rundt om i Europa ved viktige funnsteder. Disse er Neanderthal Museum i 

Tyskland, nyåpnet i 1996, The Museum of Neanderthal Man i Frankrike, åpnet i 1996, 

besøkssenteret Espace de l'Homme de Spy i Belgia, åpnet i 2011, og Neanderthal Museum i 

Krapina i Kroatia, åpnet i 2010. I denne oppgaven er det utstillinger i Neanderthal Museum i 

1 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 26f.
2 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 410.
3 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 15.
4 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 15.
5 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 7.
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Krapina og Neanderthal Museum i Mettmann jeg skal undersøke og sette i sammenheng med 

tidligere utstillinger og rekonstruksjoner og med UNESCOs verdensarvproduksjon.

Bakgrunn

Neandertalere blir kalt neandertalere fordi de første levningene som ble identifisert av arten, 

ble funnet under gruvearbeid Neanderdalen i Tyskland i 1856. Neandertalerne var den første 

fossile menneskearten som ble oppdaget, og funnet utgjorde startskuddet for et helt nytt 

fagfelt: paleoantropologi.6 I 1856 hadde man forutsetningene som skulle til for alt disse 

levningene skulle få så stor vitenskapelig betydning: Man grupperte alt levende i arter og 

slekter i tradisjonen til Carl von Linné, som i 1758-utgaven av Systema Naturae grupperte 

mennesket i slekten Homo. Den andre forutsetningen var Darwins evolusjonslære, som 

innførte konseptet om at mennesker hadde utviklet seg fra en mer primitiv livsform. Siden 

funnet av Homo habilis på 1960-tallet har man ansett slekten Homo for å være hele to 

millioner år gammel,7 men på 1800-tallet lette man fortsatt etter bevis på menneskets 

evolusjon: den beryktede missing link i evolusjonskjeden, bindeleddet mellom 1800-tallets 

mennesker og apevesenene de stammet fra. Tolkningen av Neanderdal-funnet var i 

begynnelsen preget av at mange biologer kun hadde øyne for missing link, og var det ikke 

missing link, så var det et menneske. For dem var Neanderdal-mannen dermed et menneske, 

riktignok med apeliknende trekk.8 9 Men i 1864 tolket geologen William King Neanderdal-

levningenes uregelmessigheter dithen at de utgjorde en egen art innenfor menneskeslekten, og

han etablerte artsnavnet Homo neanderthalensis, selv om han samme år begynte å 

argumentere for at individet var så annerledes at det burde grupperes i en annen slekt enn 

Homo.10 

Etter King ble de moderne Cro-Magnon-levningene funnet i 1868 og Homo erectus i 

1891, i tillegg til flere neandertalerlevninger i 1886. Homo neanderthalensis passet inn 

mellom disse to ytterpunktene og kunne dermed kanskje være menneskets forløper.11 Men 

biologen Marcellin Boules grundige og feilaktige analyse av et neandertalerfunn i Frankrike i 

1909 førte imidlertid til at de ble «expelled [...] from human ancestry», som antropologene 

Chris Stringer og Clive Gamble formulerer det.12 Man hadde da begynt å tenke på 

6 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 408.
7 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 12.
8 Schaaffhausen, Der Neanderthaler Fund, 49.
9 Huxley,  Man's Place in Nature, 181f.
10 King, «The Reputed Fossil Man of the Neanderthal», 95.
11 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 14f.
12 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 16ff.
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evolusjonen som et tre snarere enn en kjede. Arten ble plassert i en forgreining av dette 

evolusjonstreet, og siden har neandertalerne blitt tilskrevet rollen som et snålt utskudd i den 

store fortellingen om menneskets evolusjonshistorie.

Det er i dag foreslått at Homo neanderthalensis og Homo sapiens utviklet seg i 

separate grener fra en felles forløper for 400 000 år siden.13 DNA-analyser har vist at 

nålevende mennesker og neandertalere har 99,7 % felles arvestoff,14 og forskere har slått fast 

at «nothing has ever lived that is more like modern people than were the Neanderthals».15 Til 

sammenlikning har vi rundt 98,8 % felles arvestoff med sjimpansene,16 vår nærmeste 

nålevende slektning, så et prosentpoeng fra eller til kan utgjøre en stor forskjell. Så til tross 

for likheten mellom moderne mennesker og neandertalerne er det ifølge antropologer i dag 

«no doubt whatsoever that Homo neanderthalensis is as clear-cut a morphological enitity as 

any in the hominid fossil record».17 Neandertalerne var definitivt annerledes enn oss som lever

i dag, selv om de også var aldri så like oss. Det evige spørsmålet er: Hvor (u)menneskelige 

var neandertalerne? Og som jeg skal vise, har det vært flere svar på det.

Problemstillinger

Formålet med denne oppgaven er å identifisere tendenser i bildespråket som museer har brukt 

for å rekonstruere en utdødd menneskeart, neandertalerne, og å knytte rekonstruksjonene til 

ulike vitenskapelige fortolkninger av dem. Jeg vil også undersøke i hvilken grad bildespråket 

blir anvendt i utvalgte moderne europeiske museer i dag, og peke ut skifter i utstillingspraksis.

Problemstillingene er som følger: 

1. Hvordan blir neandertalere representert på museer?

2. Hva slags kunnskap er disse representasjonene et uttrykk for?

Oppgavens oppbygning

Etter dette innledningskapittelet kommer et kapittel hvor jeg redegjør for teori og metode. I 

kapittel tre gjennomgår jeg viktige visuelle representasjoner av neandertalere fra 1800-tallet 

til samtiden for å illustrere tendenser i representasjonshistorien. I kapittel tre undersøker jeg 

også rekonstruksjoner i historiske utstillinger ved American Museum of Natural History i 

13 Stringer, «What makes a modern human», 34.
14 Auffermann, Be Part of the Human Family, 61.
15 Smith, «Neanderthal Adaption», 206.
16 American Museum of Natural History, «DNA: Comparing Humans and Chimps».
17 Tattersall og Schwarz, «The distinctiveness and systematic context of Homo neanderthalensis», 9.
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New York og Field Museum of Natural History i Chicago. I kapittel fire utfører jeg 

undersøkelsen av neandertalerskulpturene i neandertalermuseet i Mettmann, og i kapittel fem 

undersøker jeg utstillingen i neandertalermuseet i Krapina. I kapittel seks setter jeg museene i 

sammenheng med UNESCOs verdensarvproduksjon. Til slutt i oppgaven vil jeg konkludere 

mine funn. Etter litteraturlisten følger det et vedlegg med illustrasjoner jeg vil referere til i 

løpet av oppgaven.

Om kildematerialet

Det finnes mange neandertalermuseer og neandertalerdisplay i naturhistoriske museer, men på

grunn av oppgavens omfang har jeg valgt å gå i dybden på noen få istedenfor å gjøre en bred 

komparativ analyse. Valget av neandertalermuseene i henholdsvis Mettmann og Krapina som 

caser er basert på at disse er de to største selverklærte neandertalermuseene i Europa, og de er 

opprettet ved to av de viktigste funnstedene. Disse to museene viste seg også å ha godt og 

informativt kildemateriale tilgjengelig. Museet i Krapina solgte en en bok om museet og en 

DVD-ROM som inneholder en virtuell omvisning – begge på engelsk, og museet i Mettmann 

publiserte nylig en utstillingskatalog fra sin nye permanente utstilling. Kildene mine vil altså 

bestå av utstillingskataloger og en virtuell omvisning.

I tillegg har jeg valgt å beskrive to neandertalerdioramaer fra to historiske utstillinger i

Field Museum of Natural History i Chicago. Siden disse utstillingene er historiske, bestemte 

jeg meg for å bruke dem i kapittelet om rekonstruksjonshistorie. Jeg valgte disse dioramaene 

fordi de ser ut til å være de første neandertalerdioramaene som ble opprettet. Dioramaene er 

for lengst utdaterte og demontert, men på archive.org fant jeg dokumenter som ble publisert 

av museet ved åpningen av hver utstilling. Disse inneholder bilder og mye informasjon om 

neandertalerdioramaene som jeg kunne bruke som kildemateriale. Dioramaene vil også 

fungere som bakgrunn som for å vise hvordan utstillingspraksis skifter.

Krapina-museet får mest oppmerksomhet i denne oppgaven, ettersom det er det 

nyeste, og fordi DVD-ROM-en gir anledning til å oppleve hele utstillingen virtuelt. Denne 

kilden har vært interessant å forholde seg til og kategorisere. Ettersom virtuelle museer 

kanskje er et ukjent medium for leseren, skal jeg bruke litt plass på å forklare hvordan den 

fungerer, og reflektere over hva det innebærer å oppleve et virtuelt museum kontra et vanlig. 

Brukergrensesnittet minner om Google Maps, hvor brukeren til enhver tid ser på et 

panoramafotografi som den kan klikke på og trekke i. I den virtuelle Krapina-utstillingen er 

derimot Googles gatebilde bytte ut med bilder av museumsbygningen utenfra og utstillingen 
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inni. Å skape en illusjon av å være et sted gjennom panoramabilder er ikke ny; på 1700-tallet 

fantes det utstillinger i sirkulære rom hvor besøkerne kunne stå og være omgitt av et maleri.18

Brukeren får ikke bare illusjonen av å «se» seg rundt i det virtuelle museet. Brukeren 

kan også «flytte» seg rundt. Det foregår ved at brukeren har 118 forhåndsdefinerte punkter 

rundt om i utstillingen som den kan flytte seg til. Selv om punktene gjør forflytningen 

oppstykket, er det såpass mange punkter at jeg likevel opplever en illusjon av bevegelse. 

Besøkeren går til et annet punkt ved å (1) å trykke på en pil for å gå til nærliggende punkt 

eller (2) hente opp et kart eller en meny hvor den kan velge et hvilket som helst annet punkt. 

Gjennom menyen kan besøkeren også sette i gang en av de 39 avsnittene av lydguiden, som 

forklarer det den ser. Besøkeren kan høre de 39 avsnittene som en programmert omvisning på 

70 minutter, men jeg har for det meste hørt på dem i tilfeldig rekkefølge. 

Valgfriheten i den virtuelle utstillingen muliggjør det museologen Strandgaard utpeker 

som det avgjørende trekket som skiller en utstilling fra andre visuelle uttrykk som teater og 

film: muligheten til å styre informasjonens rekkefølge og tempo.19 Strandgaard kaller det 

bevegelsesfrihet, etter som det tradisjonelt er gjennom kroppens bevegelse at besøkeren styrer

rekkefølge og tempo. Rekkefølge og tempo kan man altså styre i den virtuelle utstillingen, 

selv om man ikke beveger kroppen ved å gå. Den virtuelle utstillingen muliggjør dermed en 

rekkefølge og et tempo som ikke er praktisk mulig i den vanlige utstillingen, for besøkeren 

kan hoppe mellom hvilket som helst punkt i utstillingen på et øyeblikk. 

Den virtuelle utstillingen har altså den fordelen at besøkerne ikke er avhengig av hele 

kroppen for å bevege seg rundt. Dette er en fordel fordi kroppen fort blir sliten, noe som 

begrenser informasjonsinntaket. Strandgaard påpeker for eksempel at man ikke orker å lese 

kompliserte sammenhenger når man står og går, som en begrensning ved den tradisjonelle 

museumsutstillingen.20 Men dette problemet begrenses i den virtuelle. Det at jeg slipper å bli 

så distrahert av kroppens tilkortkommenhet, åpner for en mental fordypning eller innlevelse 

som jeg sjelden opplever i vanlige museer. Jeg slipper i tillegg å ta praktiske hensyn til 

åpningstider og reisevei; jeg kan p ået øyeblikk ta en tur i museet når det passer meg. 

Det kan argumenteres for at et virtuelt museumsbesøk ikke er egnet til å undersøke 

sanselige fornemmelser som tingenes nærvær, som nyere museologisk forskning har lagt vekt 

på, men et virtuelt besøk er en tilstrekkelig kilde i denne oppgaven, hvor jeg skal undersøke 

det visuelle i utstillingen. Jeg er innforstått med at jeg kunne ha vektlagt forskjellen på å 

18 Wonders, «Habitat Dioramas», 12f.
19 Strandgaard, Museumsbogen, 227.
20 Strandgaard, Museumsbogen, 232.
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analysere utstillingen gjennom feltarbeid og å analysere en avbildning av utstillingen, men det

er ikke oppgavens formål å utføre en slik mediesensitiv analyse. 

2. Teori og metode

Representasjon

Jeg har i arbeidet med denne oppgaven tatt utgangspunkt i teoriene og metoden som 

arkeologen Silje Opdahl Mathisens bruker i sin doktorgradsavhandling Etnisitetens estetikk: 

Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museumsutstillinger fra 2014. Mathisen 

analyserer de samiske utstillingene som en estetisk praksis.21 Dette er en tilnærming som gir 

mulighet til å undersøke «hvordan begreper som etnisitet og identitet uttrykkes estetisk og da 

primært (men ikke utelukkende) visuelt».22 Dette er relevant for min oppgave, ettersom jeg vil

undersøke hvordan neandertalerne uttrykkes visuelt. Mathisen etablerer museumsutstillinger 

som visuell kultur, ettersom synet er primærsansen vi erfarer utstillinger med.23 

Den metodiske tilnærmingen til Mathisen springer ut av sosialsemiotikken.24 Jeg skal 

også se på museumsutstillingene som et system av visuelle tegn som skaper mening ved å 

representere og fortelle om noe utenfor seg selv. Antropologen Henrietta Lidchi forklarer godt

hvordan utstillingen kan forstås som et representasjonssystem: 

[A] museum does not deal solely with objects but, more importantly, with what we 
could call, for the moment, ideas – notions of what the world is and should be. [...] 
They do not so much reflect the world through objects as use them to mobilize 
representations of the world past and present.25 

Museer er først og fremst formidlere av ideer, og det materielle brukes altså som midler for å 

representere disse ideene. Dette står i kontrast til oppfatningen om at museet reflekterer 

verden og dermed formidler et sant og nøytralt bilde av den.26 Museologer erkjenner i dag at 

museumsutstillinger ikke gjenspeiler verden, men representerer den, noe som fordreier den og

former vår oppfatning av den.

21 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 67.
22 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 68.
23 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 81.
24 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 73.
25 Lidchi, «The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures», 160.
26 Whitehead, «Why Analyze Museum Display?», 4.
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Som eksempel er utstillingene i Mathisens avhandling er ment å representere samisk 

kultur og historie.27 Disse utstillingene har erstattet praksisen med å presentere samisk kultur 

gjennom levende samer, som var vanlig på 1800-tallet. Dette er forståelig nok et tilbakelagt 

kapittel, så istedenfor at ekte mennesker presenteres direkte i utstillinger om visse folkeslag, 

blir også menneskene representert gjennom noe. I samiske utstillinger representeres samer 

gjennom anonyme mannekenger, og disse inngår i et system av materielle gjenstander som gir

de anonyme mannekengene preg av samiskhet.28 Mathisen viser at det finnes en egen etnisk 

estetikk som kommer til uttrykk når visse typer gjenstander brukes om og om igjen for å 

representere samiskhet, som snøscootere, sjamantrommer og lavvoer29 og typiske scener med 

pulker og et utstoppede reinsdyr30. På samme måte representeres neandertalere med en egen 

estetikk i utstillinger om neandertalere, både gjennom gjenstander, men også gjennom å 

rekonstrueres så livaktig som mulig gjennom skulpturer. 

Så hvordan analyserer man og snakker om museumsutstillingen som et tegnsystem? 

Arkeologen Stephanie Moser skriver at «[i]n addition to identifying the critical components of

displays, it is also important to establish how these components complement and reinforce 

each other in a system of representation.»31 Ifølge Moser bør man altså identifisere 

meningsbærende komponenter i utstillingen og finne ut av hvordan de forholder seg til 

hverandre. Moser etablerer noen kategorier for komponenter som kan analyseres: Arkitektur, 

sted og omgivelser; rom; design, farge og lys; tema, budskap og tekst; layout; displaytyper; 

utstillingsstil. Jeg vil referere til disse kategoriene underveis i oppgaven og også forklare 

kategoriene nærmere når det blir relevant. Men den kategorien jeg kommer til å legge mest 

vekt på, er displaytyper. Det er fordi displaytypene er byggesteinene i utstillingen, slik jeg 

forstår det. Displaytyper kan foruten gjenstander være reproduksjoner, grafikk, modeller, 

dioramaer, film, lydguide og så videre.32

I sin avhandling har Mathisen i tillegg til utstillingstekster konsentrert seg om de 

tingene som passer inn under Mosers kategori displaytyper. Mathisen analyserer fire typer 

display, eller modaliteter som hun kaller dem: diorama, fotografier, gjenstander, og kart.33 

Modalitetene analyserer hun så med hver sine teorier, henholdsvis kritisk diskursanalyse for 

utstillingstekster, teorier om kropp for dioramaer, teorier fra visuell antropologi om fotogafier,

27 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 74.
28 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 224.
29 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 60.
30 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 197.
31 Moser, The Devil is in the Detail, 23.
32 Moser, The Devil is in the Detail, 28.
33 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 75.
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teorier om materialitet om gjenstander og teorier med utgangspunkt i critical cartography om 

kart.34 Så spesialiserte teoretiske tilnærminger til displayanalyse har ikke jeg anledning til å 

bruke i denne 40-siders oppgaven, så jeg må bruke en teoretisk utgangspunkt som kan brukes 

til å tolke alle modalitetene eller typer display i utstillingen. Men Mathisen analyserer også på

et nivå over modalitetene, og løsningen ligger kanskje der: «I tillegg til å analysere de ulike 

delene i en utstilling, må man også analysere den visuelle hendelsen», skriver hun.35 

Det fins altså (minst) to forskjellige nivåer å legge analysen av et display på, og jeg 

skal i denne oppgaven å analysere «den visuelle hendelsen» separat istedenfor å kombinere de

to analysenivåene. «En visuell hendelse består av interaksjonen mellom det visuelle tegnet, 

teknologien som skaper og formidler dette tegnet, og den som observerer dette», skriver 

Mathisen og refererer til kunsthistorikeren Nicholas Mirzoeff.36 Den visuelle hendelsen består 

altså av en interaksjon mellom tre aktører. Observanten er den ene, men jeg ser at skillet 

mellom tegnet på den ene siden og teknologien som formidler tegnet på den andre, samsvarer 

med lingvisten Ferdinand de Saussures begrepspar signifikat og signifikant.37 Saussurre 

hevdet at tegnet har både en immateriell betydning og en materiell form, og den materielle 

formen i en utstilling er altså de forskjellige displaytypene. Lidchi bekrefter at denne 

todelingen også gjelder for museumsgjenstander. Gjenstandene har to kjennetegn, skriver hun:

«their physical presence and their meaning».38 En analyse av den visuelle hendelsen 

innebærer, slik jeg forstår det, å analysere den såkalte interaksjonen mellom observanten, de 

konkrete displayene og displayenes betydning. 

Bildespråk

I tillegg til å analysere den visuelle hendelsen inne i museet vil jeg avdekke det Mathisen 

omtaler som «det intervisuelle samspillet».39 Begrepet intervisualitet er en variant av 

intertekstualitet og henviser til at ingen tekster gir mening isolert, men fordi de refererer til 

andre tekster. Visuelle rekonstruksjoner av neandertalere bygger for eksempel på en lang 

rekke andre visuelle rekonstruksjoner av neandertalere som de uunngåelig refererer til og 

kopierer. «I kunsthistorie kan begrepet 'intervisualitet' brukes for å undersøke gjenbruk av 

tidligere ikonografiske formler i nye kontekster for å undersøke billedreferanser på tvers av 

34 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 78.
35 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 83.
36 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 83.
37 Svendsen, «Semiotikk».
38 Lidchi, «The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures», 162.
39 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 17.
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ulike kunstneriske medier», skriver Mathisen.40 Ikoniske bilder eller motiver som for 

eksempel Laplands ekvipasje «reiser» mellom uttrykksformer og manifesterer seg i både 

todimensjonale akvareller og tredimensjonale dioramaer.41 Dette kommer til syne når jeg skal 

redegjøre for neandertalernes rekonstruksjonshistorie i kapittel tre. 

Symbolene inngår altså i et system, et bildespråk, som blir et nyttig begrep i min 

analyse av neandertalerutstillingene. Arkeologen Stephanie Moser beskriver et slikt 

bildespråk i boka Ancestral Images: The iconography of Human Origins. Moser skriver i tråd 

med Mathisen at det finnes «key icons for signifying the past, including the club, the animal 

skin, nakedness, hairyness and dark skin colour».42 Bruken av begrepet ikon kan settes i 

sammenheng med semoitikeren Peirces triadiske modell, som karakteriserer ikonet som en 

meningsrelasjon basert på visuell likhet, indisiet som en relasjon basert på sammenheng og 

symbolet som en konstruert relasjon.43 Klubber og skinnfeller betegner ikke fortid basert på en

visuell likhet, så de er strengt tatt symboler ifølge Peirces modell. Men grunnen til å kalle 

visse gjenstander for ikoner er nok for å understreke deres kraft til å forme tilskuerens bilde 

av noe abstrakt. Treklubben gir primitivitet et «ansikt». Jeg kommer imidlertid ikke til å bruke

begrepet ikon i denne oppgaven, men symbol.

Moser beskriver altså et etablert repertoar av symboler som tas i bruk når primitive 

mennesker skal avbildes. Ifølge Moser har dette bildespråket sine røtter i antikkens 

portrettering av mytologiske vesener og fremmede raser, og det har blitt videreført og 

-utviklet av middelalderillustratører, renessansemalere og så videre helt til vår tid.44 Selv om 

bildespråket altså er mye eldre enn tanken om menneskelig evolusjon, ble det tatt i bruk da 

neandertalerne og andre forhistoriske mennesker ble rekonstruert av vitenskapsfolk på 1800-

tallet: «Although new visions of early prehistory were created when the evidence for human 

antiquity was finally accepted, these visions fitted comfortably within the already established 

pictorial frameworks».45 Dette blir et viktig poeng i denne oppgaven: Vår oppfatning av 

neandertalerne blir formet av det bildespråket som kunstnerne har tilgang til.

Med fokuset på bildespråk føyer denne oppgaven seg inn det som kalles en 

billedmessig dreining i humaniora.46 Moser beskriver denne dreiningen som en reaksjon på at 

«historians of science have treated pictures as 'afterimages' of verbal ideas, failing to 

40 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 84.
41 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 220.
42 Moser, Ancestral Images, 169.
43 Svendsen, «Semiotikk».
44 Moser, Ancestral Images, 168f.
45 Moser, Ancestral Images, 169.
46 Mathisen, Etnisitetens estetikk, 82.
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recognize how scientific illustration is a unique form of pictorial language with its own 

'grammar and syntax'».47 Nå analyserer jeg riktignok museumsutstillinger og ikke flate bilder, 

men oppgavens premiss er at utstillingene er en del av den visuelle kulturen og kan analyseres

på samme måte som annen visuell kultur.

Tidligere forskning

Det er skrevet ganske mye om rekonstruksjoner av neandertalerne og andre fortidsmennesker. 

Stephanie Moser behandler temaet både i Ancestral Images og artikkelen «The visual 

language of archaeology: a case study of the Neanderthals». Antropologen Anne Hamilton gir 

i artikkelen «Popular Depictions of Neanderthals» en kort gjennomgang av visuelle og 

litterære rekonstruksjoner. Antropologene Stefan Schlagers og Ursula Wittwer-Backofens 

artikkel «Images in Paleoanthropology» omhandler i hovedsak ansiktsrekonstruksjoner og 

bruker neandertalere som eksempel. Kulturhistorikeren Marianne Sommers artikkel «Mirror, 

Mirror on the Wall: Neanderthal as Image and 'Distortion' in Early 20th-Century French 

Science and Press» undersøker rekonstruksjonen av ett bestemt funn (La Chapelle-aux-

Saints). Antropologen Judith C. Berman tar for seg håret som tegn og symbol i artikkelen 

«Bad Hair Days in the Paleolithic: Modern (Re)Constructions of the Cave Man».

Det er altså gjort mange undersøkelser av neandertalere framstilt gjennom bilder, og 

også av framstillinger i museer. Mitt bidrag skiller seg ut ved å undersøke de aller nyeste 

framstillingene i museene i Mettmann og Krapina.

Avklaring av begrepet neandertaler

Før jeg går videre, vil jeg avklare overveielsene bak min bruk av begrepet neandertaler. Andre

vanlige begrep er neandertalmenneske og Homo neanderthalensis. Alle tre knytter 

neandertalerne til det geografiske stedet Neanderdalen, som egentlig er villedende ettersom de

bodde over store deler av Eurasia. Det kanskje mest problematiske med neandertaler er at det 

vekker innarbeidede negative konnotasjoner, mens Homo neanderthalensis kanskje virker mer

nøytralt. Men det latinske artsnavnet har en autoritet som tilslører at det kan være mange 

uenigheter om en slik klassifikasjon. Det er ikke naturgitt at neandertalerne tilhører slekten 

Homo. Og noen argumenterer også for benevnelsen Homo sapiens neanderthalensis for å 

tydeliggjøre slektskapet til moderne mennesker.48

47 Moser, Ancestral Images, 15.
48 Harvati og Harrison, «Neanderthals revisited», 2.
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Mye taler for å bruke neandertalmenneske, og det er også denne benevnelsen Store 

Norske Leksikon bruker.49 Ulempen er at det blir litt for førende, da neandertalerne ikke alltid 

har blitt ansett som mennesker. Ettersom neandertaler er vanlig i den populærvitenskapelige 

litteraturen, jf. Stringer og Gamble, og Trinkaus og Shipman, velger jeg til slutt å bruke det, til

tross for navnets negative konnotasjoner. Kanskje denne oppgaven dermed også kan bidra til 

en nøytralisering av begrepet.

3. Rekonstruksjonshistorie

De første rekonstruksjonene

Bildet av neandertalerne er så godt innarbeidet at det er vanskelig å tenke seg en tid hvor man 

ikke helt visste hvordan de så ut. Men slik var det i begynnelsen, og det tok nesten 20 år før 

den første visuelle rekonstruksjonen ble publisert. Før jeg redegjør for denne, vil jeg kort 

redegjøre for kopiprosessene som utgjorde grunnlaget for senere reproduksjoner: Først ble 

levningene kopiert gjennom gipsavstøpninger og detaljerte tekniske tegninger. Noen tidlige 

eksempler på tegninger finnes i anatomiprofessoren Hermann Schaaffhausens artikkel fra 

1858 og i paleontologen George Busks engelske oversettelse i The Natural History Review i 

1861. Med oversettelsen ble det publisert «original Figures, taken from a Cast of the 

Neanderthal Cranium»,50 noe som tyder på at det ble laget gipsavstøpninger. Også i biologen 

Thomas Huxleys berømte Man's Place in Nature er kraniet gjengitt i tegninger, med følgende 

undertekst: «The outlines from camera lucida drawings, one half the natural size, by Mr. 

Busk: the details from the cast and from Dr. Fuhlrott's photographs.»51 Levningene ble altså 

også kopiert gjennom fotografiet. De første vitenskapelige og populærvitenskapelige 

publikasjonene spredde slike kopier av levningene til et større publikum og ga forskere og 

lekfolk et grunnlag til å danne rekonstruksjoner.

Etter hvert kom de første rekonstruksjonene av neandertalerne, og i litteraturen trekkes

en tegning fra tidsskriftet Harper's Weekly: A Journal of Civilization i 1873 fram (se 

Illustrasjon 1). Dette skal være den første kjente rekonstruksjonen av en neandertaler, men 

den var først og fremst en kunstnerisk tolkning og ingen vitenskapelig rekonstruksjon.52 53 

49 Hoel, «Neandertalmennesket».
50 Busk, «On the Crania of the Most Ancient Races of Man», 155.
51 Huxley, Man's Place in Nature, 161.
52 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 399.
53 Sommer, «Mirror, Mirror on the Wall», 225.
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Dette gjenspeiler at Harper's Weekly var innrettet mot et bredere publikum og ikke 

vitenskapsfolk. Den redaksjonelle teksten ved bildet viser hvordan bildet ble tolket som et 

bilde av en gorillaliknende villmann:

[T]he artist whose drawing we present to the reader, has followed his own judgement 
in giving an ideal representation of the Neanderthal man. A more ferocious-looking, 
gorilla-like human being can hardly be imagined. The savage stands, almost in the 
attitude of an ape, before his den, where his female companion is seen slumbering, 
enveloped by shaggy furs. Always ready to attack or defend, he holds in his hands a 
hatchet of primitive character.54 (Min utheving)

Etter min mening er det en uoverensstemmelse mellom denne teksten og selve tegningen. 

Neandertalermannen avbildes som ubehåret og rank, og han ser slett ikke ut som en gorilla, 

selv om håret er langt og ustelt. «[A]t the time the article was published, Neanderthal had not 

yet achieved its peak as a symbol of the beastly caveman», skriver Sommer.55 Dette kan være 

en av grunnene til at neandertaleren blir såpass menneskelig portrettert, til og med mer 

menneskelig enn det er bevis for: Rundt neandertaleren er det til og med tegnet ting som 

neandertalerne ikke hadde, som potter og domestiserte hunder. Harper's Weekly framstilte 

neandertalerne visuelt som mer avanserte enn de egentlig var, samtidig som redaksjonen 

omtalte rekonstruksjonen som primitiv og vill, noe den sikkert framsto som for de siviliserte 

leserne. Det hører også med til historien at det finnes en annen variant og tydeligvis revidert 

av bildet, også signert Ernest Griset, hvor mannen har mørkere hudfarge og større nese (se 

Illustrasjon 2). Et litografi av dette ble publisert i boken Man from the Farthest Past fra 1930, 

med bildeteksten «Life in the Stone Age, somewhat fanciful depicted».56 I 1930 ble altså 

bildet brukt til å illustrere steinaldermennesker generelt og ikke neandertalere spesielt, noe jeg

antar at henger sammen med at neandertalerne på 1930-tallet hadde fått et annet visuelt 

uttrykk, noe jeg kommer tilbake til senere i kapittelet.

Neandertalmannen på Grisets tegning har steinøks og en skinnfell hektet over den ene 

skulderen, som er typiske symboler på forhistorie. Dette utstyret går igjen hos mennene på 

tegningene i Louis Figuiers andreutgave av La terre avant le déluge (Jorden før syndefloden) 

fra 1867 og Primitive Man fra 1871. La terre avant le déluge er ifølge Moser blant de første 

publikasjonene som visualiserte teorien om menneskets utvikling.57 Verket er også et 

eksempel på hvor fort det bibelske bildespråket for de første menneskene på jorda ble byttet ut

54 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 108f.
55 Sommer, «Mirror, Mirror on the Wall», 225.
56 Bishop, Man from the Farthest Past, 232.
57 Moser, Ancestral Images, 123.
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med et primitivt bildespråk: Førsteutgaven fra 1863 hadde avbildet de første menneskene som

et nakent Adam og Eva-par ved en stille innsjø omgitt av vakre løvtrær og domestiserte 

husdyr, mens fire år senere ble dette bildet byttet ut med en gruppe dyreskinn-kledde 

huleboere med steinøks i et karrig steinlandskap, omgitt av tropisk vegetasjon, mammuter og 

andre ville dyr. Moser bemerker at det er gjennomgående i Figuiers verker at alle de 

forhistoriske menneskene ser ut som moderne europeere, uansett utviklingsstadium. Det er 

ikke tegn til biologisk evolusjon på bildene, og de forskjellige stadiene i utviklingen uttrykkes

ved teknologien menneskene rår over. «On first glance at Figuier's book one could be forgiven

for thinking that the illustrations simply represent different activities undertaken by 

prehistoric peoples from the same period in the same region», skriver Moser.58 Illustratørene 

hadde ennå ikke tatt i bruk et bildespråk som avbildet forhistoriske mennesker som anatomisk

annerledes. En årsak til dette var nok at Figuier var skeptisk til evolusjonslæren og nektet å 

akseptere ideen om at mennesket hadde en apeliknende forgjenger.59 Dermed ble de første 

menneskene avbildet som moderne europeere, noe som altså påvirket den første 

rekonstruksjonen av neandertalerne.

Dette skulle imidlertid endre seg etter at biologen Charles Darwin publiserte The 

Descent of Man i 1871. I denne boka argumenterte han for menneskelig evolusjon, og ifølge 

Moser ble følgene at menneskets forgjengere ble rekonseptualisert med elementer fra 

bildespråket som ble brukt for å avbilde aper: «The suggestion that our first ancestors were 

not anatomically modern meant that illustrators had to create an image that blended 

characteristics of humans and apes», skriver Moser.60 Et eksempel på hvordan dette påvirket 

avbildningen av neandertalere finnes hos anatomiprofessoren Hermann Schaaffhausen, som 

var en viktig aktør i omstendighetene rundt Neanderdal-funnet i 1856. Han fikk tegnet flere 

portrettegninger av hvordan Neanderdal-mannen sannsynligvis så ut (se Illustrasjon 3). 

Antropologene Schlager og Wittwer-Backofen har sammenliknet de to versjonene av 

portrettet, og skriver at «the original version from 1877 depicts a mild-looking young man, 

whereas its revision from 1888 appears more brutish and simian».61 Ifølge Schaaffhausen selv 

var blikket altfor mildt på den originale tegningen, og det mer apeliknende portrettet var en 

forbedret versjon.62

Den apeaktige og brutale framstillingen av en neandertaler skulle kulminere i en 

tegning signert Frantisek Kupka, som ble publisert i Illustrated London News i 1909 (se 

58 Moser, Ancestral Images, 126.
59 Bouquet, Man-Ape, Ape-Man, 76.
60 Moser, Ancestral Images, 133.
61 Schlager og Wittwer-Backofen, «Images in Paleoanthropology», 1022.
62 Schaaffhausen, Der Neanderthaler Fund, 33.
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Illustrasjon 4).63 Tegningen viser en helt annen skikkelse enn den primitive, men anatomisk 

moderne neandertaleren i Harper's Weekly 33 år tidligere. Sommer bruker disse to bildene 

som markører på hvordan neandertalerne gikk fra å bli oppfattet som like oss til å bli oppfattet

som annerledes.64 Kupkas neandertaler er en helt behåret, krokbøyd og apeaktig figur med en 

klubbe i hånden, selv om man ikke ante noe om behåringsgrad eller hvorvidt neandertalene 

brukte klubber. Rekonstruksjonen bygger på ape-bildespråket, men man kan også trekke linjer

til 1500-tallets bilder av den mytologiske villmann-figuren fra de germanske skogene, som ble

framstilt fullt behåret og med klubbe.65 Klubben som symbol på det ville kan i sin tur spores 

helt tilbake til greske avbildinger av krigerhelten Herakles.66 Det er ennå ikke funnet 

arkeologiske bevis på at neandertalerne brukte klubber.67

Under Kupkas illustrasjon står det at den er «an accurate reconstruction of the 

prehistoric cave-man whose skull was found in the Department of Correze»68. Kupkas tegning

var ikke bare en kunstnerisk tolkning som Grisets var, men har blitt trukket fram som den 

første vitenskapelige rekonstruksjonen i helfigur.69 Denne tegningen var nemlig basert på 

paleontologen Marcellin Boules grundige analyse av neandertalerfunnet i La Chapelle-aux-

Saints i 1908, som konkluderte med at neandertalerne ikke kunne stå helt oppreist. Boule 

brukte sine funn for å klassifisere arten som Homo neanderthalensis, altså ikke-sapiens, og 

han støttet ikke den rivaliserende hypotesen om at neandertalerne var en fase i en lineær 

utvikling.70 Boules analyse av funnet i La Chapelle kom til å få stor innvirkning ikke bare på 

Kupkas rekonstruksjon, men også senere rekonstruksjoner, og den har blitt sterkt kritisert i 

ettertid: «Boule drew some astonishingly misleading conclusions», skriver Drell: «his 

assessment depicted Neanderthals as terribly primitive and apish».71 Det var først på 1950-

tallet at nye undersøkelser av gamle funn slo fast at Boules analyse var feil, og at 

neandertalerne kunne stå like oppreist som moderne mennesker.72 Boules neandertalers 

ryggrad viste seg å være deformert av artrose, så Boule hadde tolket det syke individet som 

eksempel på et friskt individ.73 74

63 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 27.
64 Sommer, «Mirror, Mirror on the Wall», 226.
65 Moser, Ancestral Images, 48ff.
66 Moser, Ancestral Images, 28ff.
67 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 27.
68 Bressan, «Strange Skull rewrites History of man».
69 Hamilton, «Popular Depictions of Neanderthals», 88.
70 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 16.
71 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 6.
72 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 301ff.
73 Sommer, «Mirror, Mirror on the Wall», 213.
74 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 18.
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I 1911 ble Kupkas bilde av ape-neandertaleren forsøkt korrigert av antropologen og 

museumsmannen Arthur Keith, som engasjerte kunstneren Amédée Forestier til å tegne et 

bilde av en typisk huleboer som vi kjenner igjen fra Figuier (se Illustrasjon 5). Tegningen, 

publisert i Illustrated London News i 1911, viser en ubehåret og avslappet mann som sitter på 

en hylle i fjellet ved bålet sitt og arbeider med noe han kikker ned på. Forestiers tegning 

preges av det Sommer beskriver som en «cosy Victorian homeliness», med neandertaleren 

framstilt som en «intelligent person immersed in thought»75. Bildet inneholder det Moser 

beskriver som «hallmarks of humanity - worked tools, clothes, necklace, beard and hearth»,76 

og det usiviliserte symboliseres ved at mannen er halvnaken og har rufsete hår. Som Stringer 

og Gamble skriver om Keiths og Forestiers neandertaler, er sivilisasjonen kun en hårklipp 

unna.77 Anatomisk framstår mannen som et moderne menneske i forhistorisk drakt, for Keiths 

og Forestiers neandertaler var konstruert med den hensikt at publikum skulle anerkjenne 

neandertalerne som menneskets forløpere: Bildet «embodies Keith’s argument that the 

Neanderthals were a phase in the evolution of anatomically modern humans and not a side 

lineage», skriver Moser.78 Tegningen fungerte altså som et vitenskapelig argument, men den 

var ikke sterk nok til å vinne over Boules og Kupkas.

På veggen i American Museum of Natural History

På første halvdel av 1900—tallet skjedde det at illustrasjonene av neandertalerne flyttet ut av 

bøker og aviser og inn museer. Der økte de i størrelse til store veggmalerier. Som eksempel 

trekker Moser fram illustratøren Charles Knights neandertalerveggmaleri for American 

Museum of Natural Historys «Hall of the Age of Man», som åpnet i 1924 (se Illustrasjon 6). 

Dette var den første omfattende permanente utstillingen om evolusjon som ble laget.79 Charles

Knight hadde opprinnelig illustrert museumsdirektøren Henry Fairfield Osborns verk Men of 

the Old Stone Age i 1915, og det var en videreutvikling av disse illustrasjonene som ble blåst 

opp til monumentale proporsjoner i American Museum of Natural History.80

Neandertalerveggmaleriet til Knight inngikk i en serie på tre, med blant andre 

moderne Crô-Magnon-mennesker, og det hadde tittelen «Neanderthal Flint Workers».81 Om 

utstillingen skriver Moser: «Not only was it one of the first major exhibits devoted to human 

75 Sommer, «Mirror, Mirror on the Wall», 231.
76 Moser, «The visual language of archaeology», 839.
77 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 27.
78 Moser, «The visual language of archaeology», 839.
79 Moser, «Representing archaeological knowledge in museums», 5.
80 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals», 19.
81 Moser, Ancestral Images, 158.
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evolution, but, more significantly, it revealed how visual reconstructions had become the 

primary means of communicating the topic of human evolution to the public».82 Bildet hadde 

en stor evne til å formidle ideer. Formenneskene og evolusjonen ble ikke visualisert og 

rekonstruert gjennom et diorama, men veggmaleriene har i mine øyne en dramatisk kvalitet 

som minner om et diorama. Bildet viser en familiegruppe på seks neandertalere i en 

huleåpning, avbrutt i arbeidet med å lage flintspisser, og de stirrer på noen neshorn i elva 

nedenfor hulen, til høyre i bildet. I sentrum av bildet er en mann med et spyd og ikledd en 

skinnfell, bredbent, framoverlent og med hendene knyttet, ikke ulikt forsvarsposituren til 

neadertaleren til Ernest Griset. De andre neandertaleren er arrangert sittende på huk eller i 

bakgrunnen for den mannlige hovedpersonen, og den eneste kvinnen i gruppa står gjemt bort i

hulens halvmørke med et barn. 

Veggmaleriet i American Museum of Natural History var altså ladet med kjente 

symboler for primitivitet, som spyd, skinnfell, halvnakenhet og hule. Og positurene er også 

ladet med mening: Henry Fairfield Osborn hadde instruert kunstneren Knight om at «each 

man must be in a pose natural to wild men, without chairs, who are accustomed to damp or 

stony ground, and therefor squat or, kneel on a rough piece of skin».83 Det var altså viktig at 

neandertalerene ikke ble avbildet sittende på en sivilisert måte som man kan se på Forestiers 

tegning fra 1911, ettersom stoler gjerne gir et inntrykk av et sivilisert menneske. Ifølge Moser 

ble det også diskutert hvorvidt neandertalerne skulle avbildes med klær, noe det ikke fantes 

klare bevis for på den tiden. Neandertalerne ble likevel framstilt med klær, om ikke annet av 

hensyn til publikums fintfølenhet.84 Skinnfellen hadde altså i American Museum of Natural 

History samme funksjon som det berømmelige fikenbladet fra kristent bildespråk.

Selv om symbolene var kjent, var det en ny form for neandertalere som møtte 

publikum i «Hall of the Age of Man» i 1924 og tiårene framover. Neandertalerne ble framstilt 

verken på apestadiet eller som moderne mennesker i huleboerdrakt. Framstillingen var en 

blanding av apemenneskets krokbøyde positur og menneskets hårløshet. Men det er kanskje 

de detaljerte ansiktstrekkene som mest formidler neandertalernes særegenheter: Tre av 

mennene er malt i profil, noe som framhever utstikkende øyebrynsbuer, lav panne og en stor 

nese. 

82 Moser, Ancestral Images, 157f.
83 Moser, Ancestral Images, 158.
84 Moser, Ancestral Images, 158.
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Dioramaene i Field Museum of Natural History

Snart ble neandertalerne også rekonstruert i dioramaer. Field Museum of Natural History i 

Chicago hadde utstilt to dioramaer med neandertalere. Det ene ble åpnet i 1929 i Hall of 

Historical Geology (se Illustrasjon 7 og 8), og det andre ble åpnet i 1933 i Hall of the Stone 

Age of the Old World (se Illustrasjon 9).85 Det første blir beskrevet i museets blad Geology 

Leaflet nummer 11 fra 1929, som hadde tittelen Neanderthal (Mousterian) Man og var skrevet

av geologikuratoren Oliver C. Farrington og antropologen Henry Field. De tidligere bladene 

hadde temaer som rav, meteoritter og fossiler, og midt i denne serien om geologiske 

fenomener dukket det altså opp et blad om neandertalere. Levningenes høye alder gjorde for 

så vidt også dem til et geologisk fenomen.

 Neandertalerne ble stilt ut i museets Hall of Historical Geology, som illustrerte 

utviklingen av livet på jorda kronologisk fra begynnelsen til «the appearance of man».86 

Neandertalerne ble valgt for å representere menneskene i denne utviklingshistorien, skriver 

Farrington og Field, ettersom dette var den foreløpig eldste mennesketypen man hadde funnet 

komplette skjeletter av.87 Neandertalerne ble altså iscenesatt som de første menneskene, som 

finalen i livets utvikling på jorden. I kapittel fem viser jeg at dette også er noe som kommer til

syne museet i Krapina.

Utstillingen besto for det meste av fossiler, men «in order to further vivify the 

creatures of earlier days, several groups reproducing their bodily forms have been or are being

prepared.»88 Man ønsket altså å stille ut mer enn rene fossiler, og for å få til dette måtte man ta

i bruk rekonstruksjoner. Som Schlager og Wittwer-Backofen skriver, må dette til for å gjøre 

budskapet forståelig for publikum:

Unadorned exhibitions of fossilized hard tissue remains of early hominids do not hold 
much interest for the average visitor: fragmented and fossilized bones bear only little 
visual resemblance to the specimen during its lifetime, and the non-expert public will 
likely find it hard to grasp the meaning and implications associated with a specific 
find.89 

Neandertalerne kunne altså ha blitt utstilt som skjeletter, men det hadde ikke hatt den samme 

virkningen på publikum. Neandertalerne ble i stedet rekonstruert, og det av skulptøren 

Frederick Blaschke fra New York.90 I forordet berømmer kurator Berthold Laufer 

85 Field, Prehistoric Man, s. 16.
86 Field, Prehistoric Man, s. 16.
87 Farrington og Field, Neanderthal (Mousterian) Man, s. 5.
88 Farrington og Field, Neanderthal (Mousterian) Man, s. 4f.
89 Schlager og Wittwer-Backofen, «Images in Paleoanthropology», 1018.
90 Farrington og Field, Neanderthal (Mousterian) Man, s. 5.
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rekonstruksjonene, men beklager samtidig at filmteknologi ble utviklet så altfor sent: For ham

var dioramaene «[t]he next best to the motion pictures of which we unfortunately are 

deprived».91 Dette er et interessant utsagn og et holdning som tilsynelatende fortsatt fins i dag,

tatt i betraktning den betydelige plassen som filmmediet tar i Krapina-museet, som jeg skal 

vise i kapittel fem. Til tross for sin forkjærlighet for film, omtaler Laufer likevel dioramaene 

som noe som vil ha stor effekt på publikum: «No one who will spend only a few minutes in 

front of each of these groups will ever forget them [...] A new world has been opened».92 Når 

vi i tillegg vet at Blaschkes skulpturer ble stående i 40 år, så er det klart at de har hatt en 

betydelig innvirkning på publikums forestilling om neandertalere.

Blaschkes arbeid med rekonstruksjonene, som begynte i 1927,93 er beskrevet i detalj. 

Han og Field dro til London og Paris og fikk jobbe med gipsavstøpninger av de mest kjente 

fossilene. Neandertalerkvinnen og -mannen ble modellert over gipsavstøpninger av 

henholdsvis skallen fra Forbesgruven i Gibraltar94 og La Chapelle-aux-Saints-skallen.95 

Rekonstruksjonene omtales i heftet som «remarkably accurate», men det fantes ingen data om

hvor hårete de var, skriver Field.96 For å fylle inn hullene gjorde forskerne det som var 

tradisjonen, å sammenlikne med dem man anså som mest primitive av nålevende mennesker: 

«[A]s the primitive men of Australia have several Neanderthaloid characters, including heavy 

brow ridges, it was decided to follow their hirstute type».97 På 1860-tallet hadde Huxley 

sammenliknet Neanderdal-kraniet med en australier for å vise hvor annerledes neandertaleren 

var selv fra urfolk (!),98 men i Field Museum på 1920-30-tallet anså man altså disse to 

folkeslagene som like nok til å rekonstruere neandertalerens overfladiske trekk etter 

australiere. 

Men neandertalerne framsto ikke som mennesker selv om de var behåret som 

mennesker. Det primitive uttrykket til Blaschkes skulpturer ble forsterkes ved at de anatomisk

er på grensen til det monstrøse; de ser ut som «dim-witted sub-humans», som antropologene 

Schlager og Wittwer-Backofen skriver i sin tolkning av skulpturene.99 Skulpturene stirrer tomt

og uttrykksløst framfor seg, og det er ikke noen pågående kommunikasjon mellom dem som 

er med på å menneskeliggjøre dem. Den tette og brutale fysikken til neandertalerne fortsterker

91 Field, Prehistoric Man, s. 4.
92 Field, Prehistoric Man, s. 4.
93 Farrington og Field, Neanderthal (Mousterian) Man, s. 7.
94 Farrington og Field, s. 5.
95 Farrington og Field, s.7.
96 Farrington og Field, s. 7.
97 Farrington og Field, s. 7.
98 Huxley, Man's Place in Nature, 179.
99 Schlager og Wittwer-Backofen, «Images in Paleoanthropology», 1021.
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det monstrøse uttrykket. For oppfatningen man hadde av neandertalerne på den tiden, bygget 

på Boules feilaktige tolkning av La Chapelle-neandertaleren: 

The convace curvature of the back was continued in that of the neck so that the head 
and shoulders were habitually bent forward. It was impossible for them to stand fully 
erect. The knees, also, on account of the shape of the thigh bones, were continually 
bent forwards and could not be straightened.100 

Forestillingen om at neandertalerne ikke kunne stå helt oppreist, ble altså reprodusert i begge 

Field Museums dioramaer på 1900-tallet, og her fikk hypotesen en fysisk form som kom til å 

holde liv i denne oppfatningen selv etter at den ble tilbakevist som en feil på 1950-tallet.

De monstrøse skulpturene inngikk altså i et diorama, selv om det bare er omtalt som 

en gruppe av kuratorene. Gruppen hadde imidlertid alle dioramaets kjennetegn, og var bygget 

inn i veggen og adskilt fra publikum med en glassvegg. Et maleri av Vezereelva fungerte som 

bakteppe, og gruppen forestilte en neandertalerfamilie fra Le Moustier. I brosjyren er scenen 

beskrevet slik: Mannen har kommet hjem til hulen fra reinsdyrjakt, hvor en kvinne står med et

spedbarn i armene, en eldre kvinne renser et reinsdyrskinn, og «a boy of about ten years of 

age is gnawing on a bone».101 Selve scenen er altså som tatt ut av samtiden: Faren kommer 

hjem fra arbeidet og møter kjernefamilien. Men likhetene ender der. Resten er fremmed og 

primitivt: Klærne deres er dyrefeller som er pakket rundt livene deres og ikke sydd til noe 

som kan ligne moderne klær. Kvinnenes hår er langt, men ikke flidd på noen måte, og ifølge 

antropologen Judith Berman er slik «umarkert» hår noe som formilder annerledeshet.102 I 

tillegg består redskapene deres av en skarp stein til å rense skinn med og en steinøks som 

mannen skal har drept reinsdyret med. Og rammen rundt det hele er altså en huleåpning, som 

ifølge Moser i geologisk bildespråk symboliserer «entry into the deep earth».103 Besøkerne 

kikket ikke bare gjennom dioramaets glassvegg, men langt inn i forhistorien.

I 1933 åpnet den andre faste utstillingen med neandertalere i Field Museum, og disse 

neandertalerne var basert på det samme feltarbeidet som de første.104 Dette kommer fram av 

museumspublikasjonen Prehistoric Man. Hall of the Stone Age of the Old World fra 1933. 

Neandertalerskulpturene hadde altså de samme monstrøse karakteristikkene i denne 

utstillingen, og det samme tomme uttrykket i ansiktet, som ikke helt representerer det Field 

100 Farrington og Field, Neanderthal (Mousterian) Man, s. 3.
101 Farrington og Field, Neanderthal (Mousterian) Man, s. 8
102 Berman, «Bad Hair Days in the Paleolithic, 290.
103 Moser, Ancestral Images, 124.
104 Field, Prehistoric Man, s. 6.
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skriver om neandertaleren: «To our eyes his face must have had a fierce expression».105 Han 

har heller ikke mye pent å si om neandertalernes livsvilkår: «The struggle for existence was 

hard, and there was no time for relaxation and the development of the artistic sense.106 Field 

tegner et dunkelt bilde av neandertalerne, men det finnes lyspunkter: Field tilbakeviser ideen 

om at neandertalerne var kannibaler, og han hevder at de begravde sine døde og dermed 

trodde på et «future life».107 Denne siden ved neandertalerne kommer riktignok ikke til 

uttrykk i dioramaet, som avbildes i bladet under tittelen «Neanderthal Family at Devil's Tower

Rock-Shelter, Gibraltar». Field beskriver narrativet som utspiller seg i dioramaet:108 Det står 

en ung mann med Herakles' treklubbe og holder øye med noe som skjer utenfor hulen. En 

annen mann sitter på huk ved bålet og steker muslinger. Sønnen hans er «anxious to help his 

father» og kommer med en kvist. Inni hulen står en kvinne med et spedbarn, akkurat som i det

første dioramaet. Dioramaet er altså mettet med tradisjonelle symboler som har blitt brukt for 

å avbilde neandertalere.

De to dioramaene er ganske like, men 1933-dioramaet inngår i en annen sammenheng 

enn det fra 1929, som representerer menneskestadiet i livets utvikling på jorda. I utstillingen 

fra 1933 inngår neandertalerne i en serie med åtte dioramaer som forteller kun om menneskets

utvikling. Det er en framskrittsstanke som preger denne utstillingen. Som kurator Berthold 

Laufer skriver i forordet: «In the opening of Hall C, which depicts in eight dramatic groups 

human prehistory [...], we are privileged to celebrate 250 milleniums or 2,500 centuries of 

progress.»109 250 000 års utvikling skulle altså illustreres gjennom åtte scener. Til 

sammenlikning var det 30 tegninger til å illustrere utviklingen i Figuiers Primitive Man. 

Ifølge Moser ble evolusjonsbildeserien etter Figuier redusert til et sett med fem-seks 

standardbilder. «The standard sequence of scenes typically contained hunting, toolmaking, 

eating rituals, fire, combat with wild beasts and ultimately art».110 

 Blant de åtte dioramaene i utstillingen er neandertalere nummer to i rekken, altså på et 

tidlig stadium i menneskets utvikling. Det foregående er en «Chellean Scene in Northern 

Europe about 250.000 years ago», som avbilder to tidligmennesker rundt et bål. De 

påfølgende er «Aurignacian Artist in Cave of Gargas, France», «Solutrean Sculptor at Le Roc,

France», «Magdalenian Frieze, Cap-Blanc Rock-Shelter, France», «Azilian Boar Hunt with 

Domesticated Dogs», «Sun-Worship at Carnac Alignment, France», og «Lake-Dwelling Scene

105 Field, Prehistoric Man, s. 14.
106 Field, Prehistoric Man, s. 15.
107 Field, Prehistoric Man, s. 15f.
108 Field, Prehistoric Man, s. 16.
109 Field, Prehistoric Man, s. 3
110 Moser, Ancestral Images, 141.
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at Neuchatel, Switzerland». Disse dioramaene representerer forskjellige kulturer, og alle 

kulturene etter neandertalerne preges av kunst, religion, avanserte jakt- og fisketeknikker og 

ikke minst anatomisk moderne kropper. I sammenheng med disse framstår neandertalerne 

som ekstra primitive, men ved at de er inkludert i en lineær serie om menneskets utvikling, 

framstilles neandertalerne som menneskelige forløpere.

På 1970-tallet ble Blaschkes neandertalere fjernet og erstattet av nye, laget av 

skulptøren Joseph Krstolich. Resten av dioramaet ble altså bevart. De nye skulpturene var 

arrangert på samme måte som Blaschkes, men de så ranke og mer menneskelige ut, som en 

følge av den nye kunnskapen man hadde. Disse skulpturene fikk imidlertid ikke stå like lenge 

som Blaschkes: «By 1994, the Hall of the Stone Age of the Old World exhibit had been 

dismantled because most were considered to be scientifically inaccurate», står det på museets 

hjemmesider.111 Dioramaene fikk altså stå i til sammen rundt 60 år. Og i 2016, drøye 20 år 

etter at neandertalerne ble borte fra museet, dukket de opp som en frittstående skulptur i 

Elisabeth Daynès utførelse, som en del av utstillingen Evolving Planet.112 Daynès' 

rekonstruksjoner skal jeg vende tilbake til i kapittel fem, ettersom de utgjør en viktig del av 

utstillingen i Krapina-museet.

Rekonstruksjonene menneskeliggjøres

De siste tiårene har neandertalerne har blitt avbildet som stadig likere nålevende mennesker.113

Stringer og Gamble skrev følgende i 1993: «Over the last few decades, attempts have been 

made to humanize portraits of the Neanderthals, to bring artistic representations into line with 

current scientific thoughts.»114 Her påpekes de at kunsten henger etter vitenskapen, for 

allerede på 1940-tallet begynte forskerne med det som Trinkaus og Shipman omtaler som «the

resurrection of Neanderthals as behaviorally human»,115 og på 1950-tallet ble som nevnt de 

anatomiske feiltolkningene rettet opp i. Men det etablerte bildet av neandertalere som 

usiviliserte, anatomiske halvmennesker ble fortsatt reprodusert i Hollywoods B-filmer fra 

1950-tallet116 og i kunstneren Zdenek Burians bilder fra Prehistoric Man fra 1960, som ble 

reprodusert til langt ut på 1970-tallet117.

111 The Field Museum. «What happened to the saveman dioramas?»
112 The Field Museum. «Bringing Neanderthals to Life».
113 Weniger, «Defining a Neanderthal Site 'Cluster'», 221.
114 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 22.
115 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 403f.
116 Trinkaus og Shipman, The Neanderthals, 404.
117 Moser, Ancestral Images, 161ff.
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Antropologen Carlton Coons portrettegning av en neandertaler med hatt og dress fra 

1939 var et av de første uttrykkene for neandertalernes nyvunne menneskelighet. Tegningen 

var basert på en byste av La Chapelle-neandertaleren som antropologen James Howard 

McGregor hadde utformet rundt 1915 til American Museum of Natural History, og som 

supplerte Knights veggmalerier i museet.118 119 Til bildet av den dresskledde neandertaleren 

skriver Coon at ansiktstrekkene sannsynligvis menneskelige, og at bildet «serves to illustrate 

the fact that our impression of racial differences between groups of mankind are often largely 

influenced by modes of hair dressing, the presence or absence of a beard and clothing.»120 Og 

som jeg har vist, har det ustelte håret og halvnakenhet gjennomgående vært brukt som 

symboler på neandertalere opp igjennom, enten de har blitt rekonstruert som anatomisk 

moderne (Griset og Forestier) eller primitive (Knight og Blasckhe).

Arkeologen Julia Drell etablerer i artikkelen «Neanderthals: A History of 

Interpretation» tre tendenser i rekonstruksjonene og bruker blant annet Neandertalermuseet i 

Mettmann som case. Også ifølge Drell har vi beveget oss fra å betrakte neandertalerne som 

annerledes til å betrakte dem som like: «By the 1970s a notion was firmly established that 

Neanderthals were just like us. The vision was one of behaviourally modern humans trapped 

in archaic bodies, waiting for biological evolution to catch up.»121 I 1971 ble nemlig 

neandertalerne aktualisert som hippier i The First Flower People av arkeologen Ralph 

Solecki, som tolket høy pollenkonsentrasjon ved en antatt grav i Shanidar i Irak som 

indikasjon på at neandertalerne begravde sine døde med blomster – akkurat som oss.122 Denne

menneskeliggjøringen av neanderalerne kan forstås som en motreaksjon på at de av blant 

andre Boule og Kupka hadde blitt framstilt som mer annerledes enn de var. 

Det nye paradigmet kom omsider til syne i museenes rekonstruksjoner, og som 

eksempel bruker Drell en statue fra neandertalermuseet i Mettmann. Hun bemerker at «one 

might say that the sympathy and humanity invoked by the grieving woman in the museum 

renders Neanderthals more human than they might actually have been».123 Drell antyder at 

rekonstruksjonene har gått for langt i den andre retningen på skalaen, noe som gjør at vi 

kanskje er like langt i å feilrepresentere neandertalerne som før. Drell skriver videre at 

«images of Neanderthals cannot simply be ‘corrected’ by rendering them more ‘human’, as 

118 Coon, The Races of Europe, 24.
119 Osborn, Men of the Old Stone Age, 203.
120 Coon, The Races of Europe, 24.
121 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 17.
122 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 16.
123 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 20.
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this means never escaping the already existing dichotomy of Us and Them, Same and 

Other».124 Men Drell har imidlertid observert en bevegelse vekk fra oss/dem-dikotomien, og 

dette omtaler hun som den tredje og siste tendensen. Det er en syntese av de to antitesene 

annerledes og lik som Drell omtaler som «same but other», og den er nærmere en forståelse 

av neandertalerne som ikke er i relasjon til oss selv.125 

Oppsummering

Jeg har i dette kapittelet redegjort for flere visuelle rekonstruksjoner av neandertalere og 

hvilke symboler og ideer de visualiserer. På slutten av 1800-tallet ble neandertalerne framstilt 

som moderne mennesker med primitiv teknologi, ettersom man ikke anså dem som missing 

link. På begynnelsen av 1900-tallet ble neandertalere ansett som menneskeslektens utskudd og

framstilt som mer umenneskelige enn de var, med elementer fra ape-bildespråk. Fra 1920-

tallet ble pelsen borte fra rekonstruksjonene, men den apeaktige kroppsholdningen ble 

videreført. Fra midten av 1900-tallet begynte en menneskeliggjøringsprosess som kan ha gått 

så langt at neandertalerne blir feilrepresentert. Dette kommer til syne i analysen av 

skulpturene i neandertalermuseet i Mettmann.

4. Neandertalermuseet i Mettmann

Om museet

Neandertalermuseet i Mettmann er et museum med mye autoritet, for det ligger 400 meter fra 

den nå ødelagte Feldhofer-gruven, hvor den første neandertaleren ble funnet i 1856.126 

Historien til museet strekker seg tilbake til 1937, da det første bygget ble åpnet.127 Dagens 

museum befinner seg imidlertid i et moderne bygg fra 1996, som fra oven har en oval form. 

Konstruksjonen er av betong, men mesteparten av fasaden er dekket av blått glass. Om 

arkitekturen står det i utstillingskatalogen at «[t]he bluish glass of the spiral-shaped building 

gives the museum an almost unreal look».128 Spiralen skal ifølge utstillingskatalogen 

symbolisere evolusjon og evigheten. 

124 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 21.
125 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 20.
126 Auffermann, Be Part of the Human Family, 14.
127 Alvermann, 75 Jahre Neanderthal Museum, 12.
128 Auffermann, Be Part of the Human Family, 9.
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Neandertalermuseet i Mettmann ble åpnet i 1996, men gjennomgikk oppgraderinger i 

både 2006 og 2016.129 At museet har gjennomgått oppgraderinger, gjør at det finnes flere lag i 

museet, og museet befinner seg i den interessante situasjonen at det eksisterer to generasjoner 

neandertalerskulpturer om hverandre, fordelt på forskjellige deler av museet. Noe av det 

første besøkeren møter, er sonen «A Valley and Its Secret», som inneholder de nyeste 

skulpturene arrangert som en slags utviklingskjede. Flere av de nyeste skulpturene finnes også

andre steder i museet, under navnene «Mr. 4 %» og «N». Lenger inn i museet finnes de 

forrige skulpturene, arrangert i mer tradisjonelle scener, og de skal jeg begynne med.

1990-tallets skulpturer

Flere av skulpturene i neandertalermuseet i Mettmann stammer fra museets nyåpning på 

1990-tallet. Dette er ikke noe museet kommuniserer selv, men det kommer fram av 

arkeologen Julia Drells casestudium fra 2000, hvor hun blant annet ser på skulpturen som i 

dagens utstillingskatalog går under navnet «Mourning Neanderthal Woman».130 Drell 

bemerker at skulpturen er laget for å se menneskelig ut, både ved at den viser følelser som 

sorg, og ved at ansiktet er «poignantly articulated».131 Det er en fellesnevner for ansiktene at 

neandertalertrekkene er langt fra så overdrevne som i tidligere reproduksjoner. I tillegg er 

kroppene deres svært tildekket med klær av skinn og pels. Pelsløse neandertaler-

rekonstruksjoner har i alle eksemplene i denne oppgaven blitt framstilt med klær, men ikke 

heldekkende. Den eksponerte huden har fungert som et av Mosers symboler på primitivitet. 

Og effekten av heldekkende klær er sterk: Når neandertalerskulpturene er iført pelsjakker og 

skinnbukser, i tillegg til å være såpass menneskelig utformet, kunne disse skulpturene like 

gjerne ha representert et nålevende urfolk.

1990-talls-skulpturene er fordelt på soner med navn som «Life and Survival», «Tools 

and Knowledge», «Myth and Religion», «Environment and Nutrition», og «Communication 

and Society».132 Den sørgende kvinnen blir presentert under sonen om myter og religion. I 

sonen om redskaper og kunnskap vises en mann som bruker en rund stein til å slå flak av en 

annen stein.133 Redskapsproduksjon er en tradisjonell scene, men med mannens moderne 

utseende og avanserte klær virker de primitive steinredskapene nesten malplassert i hendene 

hans. 

129 Auffermann, Be Part of the Human Family» 7.
130 Auffermann, Be Part of the Human Family, 94.
131 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 18.
132 Auffermann, Be Part of the Human Family, 10.
133 Auffermann, Be Part of the Human Family, 77.
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I sonen om miljø og ernæring ser vi nok en mann, som er svært lik den forrige, og en 

kvinne, som er svært lik den sørgende kvinnen (se Illustrasjon 10). Det er tydelig at 

skulpturene er laget i samme form av kunstneren. Scenen viser mannen som en jeger, for han 

sitter og flår et bytte, og kvinnen samler noen bær i en skinnpose. Bak dem står noe som 

likner en tipi laget av skinnfeller, noe som forteller at de hadde kunnskap nok til å lage seg 

relativt koselige hjem, noe ganske annet enn en kald og hard hule. Dette er det Drell kaller en 

«domestic scene», og den skiller seg fra tidligere rekonstruksjoner ved at den ikke framstiller 

neandertalerne som aggressive eller i jaktsituasjoner.134 Dessuten gis kvinnen en mer aktiv 

rolle enn å stå i hulemørket med et barn, som tilfellet var i Field Museum, men 

arbeidsfordelingen på kjønnene er likevel tradisjonell: Mannen jakter og kvinnen sanker.

I den siste sonen, om kommunikasjon og samfunn, vises en gammel neandertaler som 

overfører kunnskap til barnebarnet.135 Begge to sitter på bakken i noe som likner sand. Den 

eldre kvinnen har det lange håret samlet sammen med et bånd over høyre skulder og holder en

pinne i den ene hånda, som om det var en moderne pekestokk. Det nyskapende med denne 

scenen er ikke bare at de framstilles i en situasjon hvor de ikke produserer eller dreper / har 

drept noe, men at det antydes at neandertalerne kunne snakke godt nok til å overføre 

kunnskap muntlig. «The later Neanderthals could without doubt speak similarly to how we do

today», står det i utstillingskatalogen,136 og mer menneskeliggjorte kan de knapt bli. Men 

påstanden om neandertalernes språk baseres på at neandertalerne hadde passende halsanatomi 

og hjernestørrelse. Hjernestørrelse sier som kjent lite om hjernekapasitet, og avansert språk 

avgjøres i større grad av hjernekapasiteten enn halsen.137 Museets påstand om at 

neandertalerne kunne snakke som oss, er dermed et eksempel på at bevis blir strukket for å 

underbygge en agenda – i dette tilfellet at neandertalerne var som mennesker.

«A Voyage through time» 

De nyeste skulpturene i neandertalermuseet i Mettmann er laget av kunstnertvillingene Adrie 

og Alfons Kennis, fra Kennis & Kennis Reconstructions, som også har laget skulpturer til 

Gibraltar Museum og Natural History Museum i London.138 De første skulpturene av Kennis i 

museet presenteres på rekke i sonen «A Voyage through time», en sone som består av sju 

134 Drell, «Neanderthals: A History of Interpretation», 18.
135 Auffermann, Be Part of the Human Family, 116.
136 Auffermann, Be Part of the Human Family, 117.
137 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 90.
138 Kennis & Kennis Reconstructions. «Sculptures».
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millioner års evolusjon representert ved fem skulpturer (se Illustrasjon 11).139 Skulpturene er 

av en neandertaler, en Homo sapiens, en Homo erectus, en Australopithecus sediba og det 

kjente fossilet Lucy, som er en Australopithecus afarensis. Rekkefølgen på skulpturene er slik 

at besøkeren møter neandertaleren først og dermed følger utviklingsrekken bakover i tid. 

Utviklingsrekken inkluderer altså individer utenfor Homo-slekten, som ikke er eldre enn 2,5 

millioner år. Dette er en svært raus og inkluderende utviklingsrekke sammenliknet med Field 

Museums 250 000 år representert ved åtte dioramaer, som omtalt i forrige kapittel. Stadig 

flere forhistoriske arter blir tatt opp i menneskeslekten, noe som også kommer til uttrykk i 

museets nye slagord: «Be part of the human family.» Men som jeg skal se nærmere på i 

kapittel seks, kan dette også forstås som en assimilasjon som undergraver artenes 

særegenheter.

 Skulpturene i «A Voyage through time» er ikke en del av noe diorama; de står fritt på 

en sammenhengende og polygonal plattform i lyst treverk. Det er altså ikke gjort noen forsøk 

på realistisk gjenskaping av miljøene de levde i, men den uregelmessige plattformen gir meg 

assosiasjoner til en naturformasjon og en slags savanne. Samtidig gir den polygonale formen 

meg assosiasjoner til computergrafikk, altså noe kunstig og menneskeskapt. Kontrastert mot 

den kunstige, natur-illuderende plattformen står rekonstruksjonene tydeligere fram enn om de 

for eksempel hadde stått på en plattform med mer realistisk natur. Min tolking er at 

skulpturene presenteres uten sine respektive miljøer og på en felles plattform for at 

skulpturene bedre skal virke sammen som en helhet. For det er vanskelig å ikke tolke denne 

sonen som en variant av den klassiske «March of Progress», klisjeen som først dukket opp 

som en illustrasjon i boka Early Man fra 1965 for å illustrere menneskets evolusjon.140 Alle 

rekonstruksjonene i «A Voyage through time» er imidlertid stillestående og vendt mot 

publikum, ikke marsjerende etter hverandre. De står mer eller mindre ved side ved side (med 

mye mellomrom), noe som gjør dem mer likestilte. Men det er tydelig at like viktig som å 

lære om de enkelte artene i rekken, er det å lære om sammenhengen mellom dem, som 

museumskatalogen omtaler som en evolusjon,141 et ord med undertoner av framskritt. Og 

museets evolusjonsrekke setter neandertaleren i spissen.

Skulpturene er altså ikke satt i jobb på noen måte som museets skulpturer fra 1990-

tallet eller i Field Museum, ved for eksempel å lage et redskap eller rense et skinn. 

Skulpturene står uvirksomme, men samtidig gjør de det jeg vil kalle å posere. De hviler 

armene på spydet, bak hodet eller i neandertalerens tilfelle på skuldrene, og de har ansikt som 

139 Auffermann, Be Part of the Human Family, 32.
140 Giller, «Iconic. Almost by accident.»
141 Auffermann, Be Part of the Human Family, 32.
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smiler eller formidler noe, og som er rynkete og preget av et levd liv. Dette gir etter min 

mening rekonstruksjonene karakter og personlighet og skiller dem fra de generiske 

neandertalerne i dioramaene, som bare skal representere sin art. Mitt førsteinntrykk er at 

skulpturene har påfallende moderne positurer som kunstnerne har tatt fra et moteblad, men 

ifølge direktøren for Gibraltar Museum, Clive Finlayson, er brødrene Kennis' skulpturer 

inspirert av faktiske positurer til urfolk på gamle etnografiske fotografier.142 Men det at 

brødrene Kennis kopierer mennesker fra fotografier, betyr også at de kopierer mennesker idet 

de poserer foran et kamera. Kameraposeringen blir da innbakt i skulpturene, og dette gjør at 

skulpturene gir uttrykk for å respondere på besøkernes blikk, som fungerer som en erstatning 

for kameraet som tok de etnografiske fotografiene. 

De nyeste skulpturene på neandertalermuseet er overraskende nok altså laget i 

tradisjonen med å se til samtidens urfolk når huller i kunnskapen skal fylles ut. De bærer i seg 

antakelsen om at det er et tydeligere slektskap mellom neandertalerne og dagens urfolk enn 

neandertalerne og urbane europeere. Moser er svært kritisk til å trekke paralleller mellom 

etnologiske fotografier og rekonstruksjoner av forhistoriske menneskearter: «If we are to 

make any progress in the presentation of the early human past this connection needs to be 

acknowledged, identified as a problem and then severed», skriver hun.143 Et annet 

problemområde ved rekonstruksjoner er hudfarge, og et interessant trekk ved «A Voyage 

through time»-sonen er at neandertaleren har lys hud og smiler, mens Homo sapiens ved siden

av har mørk hud og samtidig et strengt og nesten truende ansiktsuttrykk. Dette kunne ha vært 

trekk uten videre betydning, men antropologen Monique Scott har påpekt at de lyshudede 

neandertalerne har begynt å bli portrettert som ofre for «the violent, (particularly sexually 

violent), spear-welding, dark-skinned modern savages newly out of Africa».144 Bruken av 

hudfarger og ansiktsuttrykk blir ladede valg når disse elementene blandes inn i det etablerte 

narrativet om at moderne mennesker fra Afrika utkonkurrerte neandertalerne.

Skulpturene gis altså personlighet, ikke bare ved å trekke veksler på urfolk, men også 

gjennom en innretning som besøkeren kan høre lydopptak på. Lydopptakene er gjengitt i 

utstillingskatalogen og forteller historien til hver av skulpturene, men den er skrevet i jeg-

person. For eksempel kan neandertaleren fortelle at hun har to barn og er en moden og erfaren

kvinne som er verdsatt og respektert i gruppen.145 Fra å fortelle en oppdiktet livshistorie går 

fortellerstemmen så over til noe som neandertaleren ikke har forutsetninger for å vite noe om, 

142 Mooallem, «Neanderthals Were People, Too».
143 Moser, «Representing archaeological knowledge in museums», 11.
144 Scott, «'We Grew Up and Moved On'», 34.
145 Auffermann, Be Part of the Human Family, 34.



28

nemlig livet etter hennes død. Neandertaleren forteller at levningene hennes ble funnet i 

Gibraltar allerede i 1848, og at disse levningene ikke ble identifisert som en neandertaler før 

etter funnet i Neanderdalen i 1856. Rekonstruksjonen er altså basert på Gibraltar-skallen, som 

også kvinnen i Blaschkes rekonstruksjon i Field Museum var basert på, men resultatene er 

svært forskjellige, all den tid det er rundt 80 år som skiller dem.

Ettersom skulpturene er så individualisert, er det et tankekors at brødrene Kennis' 

neandertalerskulptur i «A Voyage through time»-sonen har identisk utseende og positur som 

skulpturen de har laget for Gibraltar Museum; det eneste som skiller dem er hårfrisyren og 

mindre detaljer. Og Homo sapiens-skulpturen deres er nesten identisk med den som står i 

Natural History Museum i London, hvor det står en annen neandertalerskulptur som også har 

sin tvilling i Espace de l'Homme de Spy i Belgia. Kopieringen fører til en ensretting av denne 

typen framstilling av neandertalere etter hvert som flere museer kjøper inn skulpturene. Dette 

viser hvor stor innvirkning én kunstnerisk rekonstruksjon kan ha på et bredt publikums bilde 

av neandertalerne.

«N» og «Mr. 4 %»

I tillegg til evolusjonsrekken har brødrene Kennis laget to skulpturer som står fritt i museet. 

Skulpturen «N» var den første brødrene Kennis lagde for museet, og den har blitt en slags 

maskot for museet og avbildes i forskjellige situasjoner når museet reklamerer (se Illustrasjon 

12). Skulpturen skal være en rekonstruksjon av den originale Neanderdal-mannen som ble 

funnet på stedet. Han skal være mellom 40-60 år gammel, så skulpturen lener seg på en stokk 

og har grånet hår og skjegg.146 Samtidig har han et værbitt ansikt med et vennlig smil om 

munnen. Neandertaler-trekkene er ganske tydelige i ansiktet til denne skulpturen, men den er 

først og fremst menneskelig og full av personlighet. Den har til og med en frisyre: langt hår 

bak og barbert foran. Håret er en ifølge utstillingskatalogen en kunstnerisk frihet, men det står

at den hadde kunnet la seg lage med neandertalernes skarpe steinredskaper.147 En hårfrisyre er 

et viktig middel for å gjøre neandertaleren menneskelig og kultivert, noe som er grunnen til at 

tradisjonen har vært å avbilde dem med ustelt hår. Men som antropologen Judith Berman 

skriver: «Hair is the body's most accessible site for grooming, decoration, and symbolic 

marking; it is difficult to imagine that it would not have appeared so to Middle and Upper 

Paleolitic humans.»148 Dette er noe kunstnerne Kennis også har erkjent.

146 Auffermann, Be Part of the Human Family, 20f.
147 Auffermann, Be Part of the Human Family, 201.
148 Berman, «Bad Hair Days in the Paleolithic, 290.
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Skulpturen «Mr. 4 %» er ganske lik «N» i ansiktet, men denne skulpturen er nybarbert 

og kortklipt og har på seg en pen dress (se Illustrasjon 13). Navnet viser til den andelen 

neandertaler-DNA som fins i mennesker utenfor Afrika. Skulpturen skal vise at det er 

overfladiske ting som klær og hår som skiller mennesker fra neandertalere, som demonstrert 

av Coons tegning fra 1939. Dette var noe også biologene Straus og Cave hevdet i 1957 da de 

rettet opp Boules feilaktige tolkning av neandertalernes kroppsholdning: «[I]f he could be 

reincarnated and placed in a New York subway – provided that he were bathed, shaved, and 

dressed in modern clothing – it is doubtful whether he would attract any more attention than 

some of its other denizens», skrev de.149 Museet stilte ut en dresskledd neandertalerstatue 

allerede i 1981, men den gangen sto statuen inne i en monter. Derimot er «Mr. 4 %» plassert 

hvilende på et rekkverk ved trappeoppgangen, hvor publikum ferdes, og plasseringen i museet

er dermed med på å bygge opp argumentet om at neandertaleren kan bli tatt for å være et 

moderne menneske.

Oppsummering

Det finnes to generasjoner skulpturer i neandertalermuseet i Mettmann, både fra 1990-tallet 

og fra 2000-tallet. Skulpturene fra 90-tallet bærer preg av en ekstrem menneskeligjøring 

gjennom ansiktsform og bekledning, og de framstilles både i tradisjonelle arbeidsscener og 

mer radikale scener som viser deres følelsesliv og språkevner. Den andre generasjonen 

skulpturer er frittstående og mer individualiserte. De er røffere, mindre påkledd og mer 

værbitte, men samtidig vennligere. Felles for begge generasjoner skulpturer er at de projiserer 

det vi oppfatter som positive trekk ved oss selv, på neandertalerne.

5. Analyse av neandertalermuseet i Krapina

Om museet

Neandertalermuseet i Krapina ble åpnet i 2010 og har ikke gjennomgått noen oppgraderinger 

siden åpningen. Jeg vil begynne undersøkelsen av museet i Krapina med å se kort på hvordan 

museumsbygget er utformet og plassert. «[T]he physical reality of the site, the architectural 

presence of the museum, and its location [is] all conveying messages about the contents of the

149 Straus og Cave, «Pathology and the Posture of Neanderthal Man», 359.
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museum», skriver Moser.150 I boka om museet beskriver arkitekten og utstillingsdesigneren 

Zeljko Kovačić et nærmest symbiotisk forhold mellom bygget og utstillingen inni, som en 

følge av at de to ble utformet samtidig: «The organic form of the architecture does not derive 

from the previous wish for such a form», hevder Kovačić, «but rather a wish to follow the 

requirements of the exhibitions».151 Men hva gjør at en utstilling om neandertalere krever en 

spiralformet planløsning som sammenliknes med symboltunge naturfenomener som 

sneglehus, fostre og menneskehjernen? Planløsningen virker som et forsøk på å løfte opp 

neandertalerne til en større naturhistorisk sammenheng for å gjøre dem mer betydningsfulle, 

og dette kommer til syne inne i utstillingen.

Beliggenheten til museet er i en smal dal et stykke unna Husnjakovo, stedet hvor 

levningene ble funnet i 1899. Museet ligger så langt inne i dalen at man ikke ser det fra 

nærmeste bilvei, og besøkeren må gå på en grusvei for å komme fram til bygget. Ifølge Zeljko

Kovačić skal avstanden til funnstedet bevare det han beskriver som auraen og atmosfæren til 

funnstedet: «We need to treat these places with care and preserve what had survived, not 

building a monument for ourselves, since the monument is already there.»152 Det 

monumentale museet ville fullstendig ha overskygget funnstedets ikke-monumentale preg. 

Men arkitekten anser altså funnstedet som et monument i en annen forstand.

De to monumentene – museet og funnstedet – er ment å utfylle hverandre. I dag finnes

nemlig ikke hulen som neandertalerne bodde i; den har kollapset. «Therefore, one of the basic

ideas was to create the new museum in the form of an imaginary half-cave», sier Kovacic i 

DVD-en. Hule-illusjonen blir til ved at museet er bygd inn i landskapet på tvers av dalen, og 

man ser bare fasaden, som er kledd med et naturmateriale. Fasaden gir dermed assosiasjoner 

til en fjellvegg, og en stor vindusflate med inngang illuderer huleåpningen i denne 

fjellveggen. At museet er bygget for å likne en hule, er et ekstremt eksempel på hvordan 

museumsbygningen formidler hva museets innhold er. Hulen er som nevnt et godt etablert 

symbol på forhistorie.

Gjennom huleillusjonen er det som om arkitekturen forsøker å skjule at besøkerne er 

på museum, og også gjennom beliggenheten. Når besøkerne følger grusveien innover i dalen, 

tar de ifølge lydguiden «a step away from reality and into the mists of prehistoric times».153 

Museet blir altså iscenesatt som en illusjon og som en reise tilbake i tid, noe som også blir 

klart inne i utstillingen.

150 Moser, The Devil is in the Detail, 24.
151 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 29.
152 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 21.
153 Muzej Krapinskih Neanderthalaca, kapittel 1.
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Sone 1-9

Planløsningen er slik at besøkerne kommer inn i en stor hall og går så inn i en løype som 

ender i nok en stor hall, hvor de følger en spiralvei som ender opp i andre etasje, hvor løypa 

fortsetter. Turen gjennom utstillingen blir altså helt uten avstikkere eller avbrytelser i form av 

trapper og liknende. Besøkeren ledes gjennom 18 soner med følgende titler: «Meeting the 

past», «Krapina, 1899», «In search of the ancestors», «The discovery at Husnjakov Brijeg», 

«Gorjanovic-Kramberger», «The ramifications and interpretations of the discovery», «The 

interpretations of the finds», «The creation of the world», «The rise of life», «The habitat of 

the krapina neanderthals», «Morphology», «The culture of the stone age», «The 

environment», «Behavior», «Time and space», «The fate of the neanderthals», «The 

paleolithic in Croatia» og «After the neanderthals».154 Nå vil jeg gå igjennom disse sonene én 

etter én for å undersøke hvordan neandertalerne representeres og fortelles.

Sone 1 er en stor foredrags- og filmsal som besøkerne først trer inn i. Her vises det en 

film med skuespillere utkledd som neandertalere, spilt inn i området. Den er laget med den 

hensikt å «eliminate the enormous time span and civilisation gap, creating as much of a direct 

contact between the visitors and subject-matter as possible»,155 altså også skape en illusjon. 

Det er interessant nok altså filmmediet som først møter en innenfor museets vegger, og som 

skal levendegjøre neandertalerne. Den store filmskjermen er et tilbakevendende element, 

ettersom besøkerne flere steder i utstillingen kan se den gjennom huller i betongveggen. Jeg 

har ikke hatt anledning til å se selve filmen, ettersom den ikke er på DVD-en, så en analyse av

filmens innhold blir utelatt. Men ifølge Kovačić viser filmen «daily situations, family around 

the fire, and manifacture of artefacts or conflicts with animals».156 Disse situasjonene stemmer

fullstendig overens med standardscenene som ifølge Moser ble etablert på slutten av 1800-

tallet.157 

Den neste sonen fører besøkeren vekk fra nærkontakten med neandertalere og inn i et 

historisk øyeblikk, nemlig den dagen i 1899 paleontologen Dragutin Gorjanovic-Kramberger 

kom til landsbyen Krapina med tog for å undersøke de nye funnene på stedet.158 Det trekkes 

altså en parallell mellom paleontologen som ankommer byen og den besøkende som 

ankommer utstillingen. Det gamle bymiljøet er forsøkt gjenskapt, og man kan kikke gjennom 

fasader og se dioramaer med viktige personer i fortellingen: en kro med ordføreren, et 

154 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 38f.
155 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 23.
156 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 23.
157 Moser, Ancestral Images, 141.
158 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 24.
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klasserom med den lokale læreren som involverte Gorjanovic-Kramberger, og et apotek med 

en kjemiker som preparerer levningene. Hvorfor dette fokuset på omstendighetene rundt 

funnet? Det blir tydelig at vi ikke bare har å gjøre med en overordnet fortelling om 

neandertalere, men en fortelling med nasjonale og lokale perspektiver. Neandertalerfunnet i 

Krapina er ikke bare et ledd i den store fortellingen, men er tydeligvis viktig på lokalt nivå 

fordi det er da byen ble viktig for verden. Og Gorjanovic-Kramberger løftes opp som 

eksperten fra Zagreb som opphøyer det lokale funnet til internasjonalt nivå. 

Etter dette tidsbildet fra gamle Krapina går besøkeren gjennom sone 3, en S-formet 

labyrint som tar en gjennom intet mindre enn vitenskapshistorien mellom renessansen og 

1899. Denne sonen består av installasjoner med tegninger og gjenstander som skal 

representere hovedverkene og -oppdagelsene i denne perioden. Her vises eller illustreres på 

rekke og rad Leonardo da Vincis anatomiske tegninger av fosteret, Vitruvian Man og en 

hodeskalle, innrammet av Brunelleschis arkitektoniske buer; Columbus’ oppdagelse av 

Amerika; Copernicus' heliosentriske modell; Francis Bacons filosofiske verk Novum 

Organum; James Usshers kronologi; Edward Tysons anatomiske verk om aper fra 1698; 

Linneus' Systema Naturae; og James Hutton og Charles Lyells forskning på jordas geologiske 

alder; funnet i Neanderdalen, illustrert med en kopi av skallen og en stor figur av Kupkas 

tegning av neandertaleren; og Darwins evolusjonsteori, illustrert ved Ernst Haeckels skisse av 

menneskelig utvikling. Til slutt ser vi en figur av Java-mannen, som ble oppdaget i 1891. Hele

den 400 år lange vitenskapshistorien er altså konsentrert på et område mindre enn sone 2. 

Som Moser skriver om layout: «Decisions concerning the way a collection is structured and 

spatially distributed can create meanings about the relevant importance of objects».159 Etter 

plassen å dømme er ikke vitenskapshistorien det viktigste i utstillingen. Så hvorfor er den 

med? Som med spiralplanløsningen ser vi her nok et forsøk på å sette neandertalerne inn i en 

større vitenskapelig sammenheng. Vitenskapshistorien blir iscenesatt som det intellektuelle 

grunnlaget for funnet i Krapina i 1899. Hver oppdagelse og hvert verk bringer samfunnet et 

steg videre og nærmere Krapina-neandertalerne.

Vitenskapshistorien forbereder besøkeren på sone 4, som er et rom som skal 

representere funnstedet, med en skulptur av nevnte Gorjanovic-Kramberger. Han står med 

armene triumferende i kors. Bakgrunnen er delt og utgjøres av et veggmaleri basert på et 

fotografi fra utgravingen og en modell av et tverrsnitt av funnstedet i skalaen 1:3.160 Dette 

bildet gir en kontekst til funnet. Ifølge Lidchi brukes fotografier for å «ease the work of 

159 Moser, «The Devil is in the Detail», 27.
160 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 25.
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representation by providing a 'real' context which either contextualizes the object or allows a 

blueprint for the display design».161

Fra utgravningen går man inn i et nytt rom, hvor det er samlet tre soner. Sone 5 er en 

vegg som skal forestille et utsnitt av Gorjanovic-Krambergers arbeidsrom, med tidsriktig 

inventar, tapet og bilder på veggene. Hans arbeidsrom er stedet hvor det arkeologiske funnet 

ble omgjort til vitenskapelige publikasjoner, og framstilles derfor som et viktig ledd mellom 

feltarbeidet og forskningsresultatene. Sone 6 tar for seg følgene og tolkningen av 

oppdagelsen, og inneholder reproduksjoner av journaler og dessuten Gorjanovic-Krambergers

røntgenmaskin. Sone 7 er en videovegg som viser fotografier og moderne 3D-skans av 

kranier, og her møter besøkerne et bilde av Krapina 3, et kranium som vil gå igjen flere 

ganger i utstillingen. I denne sonen sammenliknes også teknologier fra 1906 og 2006 for å 

vise hvor langt teknologien har kommet. Røntgenbilder kontrasteres mot CT-skans, og 

gipsavstøpninger kontrasteres mot 3D-printede modeller.

Fra videoveggrommet går man gjennom et slør og inn sone 8, hvor man blir tatt med 

helt til begynnelsen: i et mørkt vises det en videoanimasjon av universets utvikling fra big 

bang til jorden ble formet.162 Etter dette er man klar for sone 9, en to etasjer høy sal med en 

lang, oppadgående spiralgang som illustrerer livets kronologiske utvikling. Denne sonen 

omtales rett og slett som en tidsmaskin163 og er den mest omfattende i hele utstillingen. Jordas 

4,5 milliarder år er konvertert til et døgn for å gjøre tidsomfanget fattbart, og viktige hendelser

markeres med tidspunkter på spiralgangens dekorerte gulv. Langs veggene er det montert 

modeller av stadig mer kompliserte kjemiske forbindelser som utvikler seg til en stor DNA-

spiral som til slutt tårner seg oppover og ut av et hull i taket klokken 19:15. Dette 

symboliserer livets begynnelse, for herfra endrer spiralgangen retning og markerer at den 

kjemiske evolusjonen går over i biologisk evolusjon. Evolusjonen av celler og organismer 

illustreres med veggmalerier, modeller av forhistoriske trær og etter hvert fossiler og 

dinosaurskjeletter. Så sent som klokken 23:52 møter vi en serie skulpturer av menneskelig 

forløpere som marsjerer etter hverandre i tog, den ene mer oppreist og habil enn den andre (se

Illustrasjon 14). Dette er tydelig en variant av det kjente motivet «March of Progress». Slike 

framstillinger er et tilfelle av det Moser kaller «monolithic or grand narrative, which sees the 

story of human evolution presented in a seemingly uncomplicated linear sequence»,164 mens 

virkeligheten er mer kompleks. Skulpturene er fysisk på vei oppover, og de er på vei mot noe, 

161 Lidchi, «The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures», 177.
162 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 26.
163 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 26.
164 Moser, «Representing archaeological knowledge in museums», 9.
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men det er ikke det moderne mennesket som settes som opptogets anfører. Der står en 

skulptur kalt det generelle navnet «arkaisk Homo sapiens» (altså forløperen til både det 

moderne mennesket og neandertalerne), og den kikker opp på et diorama med skulpturer av 

neandertalerne. Etter å ha fulgt hele livets utvikling på jorda, gjør dette oppsettet at 

neandertalerne kan tolkes som selve kronen på hele skaperverket.

Neandertalerdioramaet

Endestasjonen for den episke utviklingsstigen er altså sone 10: et tablå med en hyperrealistisk 

gruppe av 13 neandertalere plassert i en «perfect replica»165 av hulen som levningene ble 

funnet i (se Illustrasjon 15). Dioramaet er ifølge lydguiden hovedutstillingen i museet og noe 

jeg derfor vil vie et eget delkapittel til. Neandertalerskulpturene i utstillingen skiller seg fra 

resten av hominidskulpturene ved at de faktisk ser levende ut. Skulpturene er utformet i 

silikon og ekte menneskehår av paleokunstneren Elisabeth Daynès, som også har laget de nye 

skulpturene i Chicago Field Museum. Endringen av kunstner og materiale for 

rekonstruksjonene av neandertalerne kommuniserer et tydelig brudd: Neandertalerne er noe 

annet og viktigere enn forgjengerne. Om menneskelig realisme skriver museologen Karen 

Wonders: «No matter how realistic a human model may be, there is always an intuitive sense 

of its falseness, perhaps due to a deep biological likeness within a species, that prevents a real 

illusion from occuring in the mind of the viewer.»166 Men i dette tilfellet oppstår det nesten en 

illusjon. Det eneste ved Daynès' skulpturer som avslører at de ikke er ekte, bortsett fra at de 

ikke beveger seg, er at de ser litt fremmede ut i ansiktet. Men de ser langt fra så fremmede ut 

som skulpturene i Field Museum. Daynès' skulpturer ser svært menneskeliknende ut, men 

ansiktsuttrykkene er nøytrale og ikke så kommuniniserende som Kennis-skulpturene i 

Mettmann-museet. De minner mer om 1990-tallsskulpturene i Mettmann-museet, men med 

mindre klær.

Huledioramaet består som nevnt av 13 skulpturer. Dette er dobbelt så mange som i 

dioramaene i Field Museum og viser en overgang fra det moderne kjernefamilie-motivet til et 

gruppemotiv. Kjønnsmessig er gruppen fordelt slik: seks menn, men bare to kvinner, og fem 

barn, så mennene er som vanlig overrepresentert. Hva skulpturene så er satt til å gjøre, og 

hvordan de er plassert i rommet, forteller mer om kuratorenes syn på kjønn. Kvinnene er satt 

til å passe på bålet og barna, eller på de syke: En mann ligger i koma og blir passet på av en 

ung jente. Kjønnsrollefordelingen er tradisjonell, men den kommer også til syne i 

165 Muzej Krapinskih Neanderthalaca, kapittel 28.
166 Wonders, Habitat Dioramas, 17.
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romligheten: Mennene er plassert i forgrunnen, og kvinnene er plassert bakenfor, lenger inn i 

hulen. Denne romfordelingen var også tilfelle i Field Museum, og den kan spores helt tilbake 

til Ernest Grisets tegning i Harper's Weekly fra 1873, hvor kvinnen ligger inne i hulen bak 

mannen. I dioramaet i Krapina tar kvinnene enda mindre plass ved at de sitter. Noen av 

mennene lager redskaper og flår et dyr, men dette foregår foran i huleåpningen, foran 

kvinnene. Resten av mennene er plassert foran i huleåpningen fordi de er satt til å komme 

hjem fra jakt, men den klassiske «komme hjem fra jakt»-scenen som også var på plass i Field 

Museum, er bare en av mange scener som kuratorene kunne ha iscenesatt. Dette er en 

standardsscene, og Moser understreker viktigheten av å gå vekk fra standardscenene og 

fortelle nye fortellinger, som «scenarios depicting sickness, reproduction, play, socialising, 

resting and life at night-time».167

I sone 10 er det ikke bare et tradisjonelt hulediorama, men også en scene hvor en mer 

nytenkende scene utspiller seg. Bortenfor hulen er det skulpturer av en kvinne og et barn ved 

et fossefall og en elv. Denne lille scenen viser en mer utradisjonell side ved neandertalerne. 

Kvinnen dusjer i fossen, og barnet kikker på sitt eget speilbilde i vannet. Dusjingen skal ikke 

bare fortelle om neandertalernes hygiene, for på skissen til skulpturen står det anvist: «Face 

little bit happier, a joy of taking a bath».168 Skulpturen er altså ment å formidle at 

neandertalerne kunne oppleve glede i livet, altså noe ganske annet enn Henry Fields antakelse 

om at neandertalerne ikke hadde tid til avslapning. Måten skulpturen er arrangert på, 

fullstendig avdekket, er et tilfelle av idyllisering. Hun har et tankefullt blikk oppover og vekk 

fra fossen, vekk fra hulen. Av alle måter en dusjende kunne ha blitt framstilt på, framstilles 

hun i tillegg med armene bak hodet, ikke for eksempel vaklende på ett bein mens hun prøver å

få vasket mellom alle tærne. Hun er gitt en poserende stilling, og poseringen er lånt fra et 

bildespråk som går igjen i alt fra Edvard Munchs aktmalerier til 90-tallets tv-reklamer for 

hårsjampo. Når en kvinne først representeres alene, får hun en positur som er formet av det 

mannlige blikket.

Ved siden av kvinnen sitter altså en gutt på knærne og kikker i vannet (se Illustrasjon 

16). Dette er vanskelig å ikke tolke dette som en visuell referanse til renessansemaleren 

Caravaggios bilde av Narcissus. Scenen er ifølge lydguiden ment å vise at neandertalerene var

selvbevisste. Scenen «represent the awareness of one’s existence – a kind of self-awareness», 

sier lydguiden.169 Denne nysgjerrige og innadvendte siden ved neandertalerne er sjelden å se, 

167 Moser, «Representing archaeological knowledge in museums», 14f.
168 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 109.
169 Muzej Krapinskih Neanderthalaca, kapittel 29.
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og denne representasjonen er langt unna gutten i Field Museum som sto og gnagde på et bein 

og ikke viste mye av neandertalernes reflekterende sider.

Jeg har nå beskrevet hva de 13 neandertalerne gjør, men det er også relevant hvem de 

er ment å forestille. For neandertalerskulpturene skal ikke forestille generiske 

representasjoner, men forskjellige personligheter. Når man flytter musepekeren over hodene 

deres, kommer et personnavn opp, sammen med en kort beskrivelse av hva de holder på med. 

Navnene er av den korte typen: Ata, Aka, Zik, Mes og Mak. Dette er naturligvis navn noen 

har funnet på, men hvis man klikker på hodene deres, får man opp et bilde av levningene som 

skulpturene er basert på (se Illustrasjon 16). Rekonstruksjoner er altså også faktiske individer 

som har levd, og skulpturene blir dermed uhyggelig ekte. For eksempel er Aka, den dusjende 

kvinnen i fossen, basert på det nevnte kraniet Krapina 3. Krapina 3 var det mest komplette 

kraniet som ble funnet i Krapina, og det er ifølge lydguiden blitt synonymt med hele 

samlingen.170 Det er blitt et symbol som brukes i profileringen av museet, gjennom for 

eksempel museumsbutikkens todimensjonale pleksiglassmykker formet som kraniet, og 

kraniet går igjen i forskjellige former i flere av de kommende sonene. Den symbolske 

betydningen overskygger den konkrete betydningen, som er at dette er rester av en død 

person. Men sammenstilt med en rekonstruksjon av den døde personen framstår kraniet som 

det det egentlig er. Denne effekten er imidlertid forbeholdt den virtuelle utstillingen og er et 

eksempel på at den virtuelle utstillingen gir dioramaet en ekstra dimensjon.

Fra et hull i veggen kan besøkerne kikke ned på filmen fra sone 1. Dette skaper en 

kobling mellom disse to mediene: film og diorama. I delkapittelet om Field Museum skrev jeg

om kuratoren Berthold Laufer, som kalte dioramaet det beste alternativet til film, og her er 

filmen brukt for å tilføre bevegeligheten som dioramaet mangler. Filmen gir ikke bare 

bevegelighet til de ubevegelige skulpturene, men dioramaet gir også en tredimensjonalitet til 

filmen. 

Sone 11-19

Etter at besøkerne har møtt de realistiske rekonstruksjonene, blir de i sone 11 presentert for 

kopier av levningene av neandertalerne. Disse ligger på hyller i en innebygd veggmonter, som

står vendt mot to montre med rekonstruerte skjeletter av henholdsvis en neandertaler og et 

moderne menneske for sammenlikning. I sone 12 vises steinalderkulturen ved seks par hender

som stikker ut av betongveggen og bruker steinverktøy. På veggen er en monter med 

170 Muzej Krapinskih Neanderthalaca, kapittel 29.
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flintspisser, og i midten av rommet, i ti ganger naturlig størrelse, står en modell av en 

flintspiss på en påle. I sone 13 blir neandertalernes miljø presentert gjennom veggmalerier av 

dyrelivet og av huledioramaet fra sone 10. Dette blir altså tredje gang besøkeren møter 

rekonstruksjoner av Krapina-neandertalerne, etter filmen og dioramaet. 

I sone 14 presenteres neandertalernes adferd gjennom en scene med to ytterligere 

hyperrealistiske skulpturer i et begravelsesrituale (se Illustrasjon 17). Belysningen er dempet 

og betydningsfull, og ritualet består av en eldre mann som sitter og risser streker inn i pannen 

på en en død kvinne. Hun er den samme kvinnen som stod i fossen tidligere og er basert på 

kraniet Krapina 3, som er innrisset med streker som er blitt tolket som rituelle. Ved denne 

scenen henger det et forstørret bilde av ristningene i kraniet, som legitimerer scenen som 

utspiller seg. Denne scenen er svært menneskeliggjørende, og i samme sone er det også et 

display som formidler at neandertalerne også kunne snakke, akkurat som i museet i 

Mettmann. Men dette formidles ikke gjennom et scene med sosial interaksjon, men ved å vise 

fram bein fra under tungen i en monter og et veggmaleri av en sekvens av FOXP2-genet, som 

styrer tale. Inni monteren er det også plassert en kopi av et 45 000 gammelt bein som 

angivelig skal ha vært en fløyte, og angivelig være laget av neandertalere. Ifølge lydguiden 

var kanskje neandertalerne de første menneskene som hadde glede av musikk171, noe som i så 

fall menneskeliggjør dem ytterligere.

Neste rom er sone 15, et ovalt og mørkt rom med innebygde veggmontre med 

forskjellige neandertalerkranier liksom kikkende ut. På gulvet er det et kart over Eurasia, og 

poenget med dette rommet er å vise neandertalernes geografiske utbredelse og variasjon. 

Krapinas plassering på kartet er i midten av rommet, hvor det står en påle med en bronsekopi 

av det nevnte kraniet Krapina 3.172 Det viser at dette er et museum med en lokal forankring, og

Krapina-neandertalerne har hittil vært rammen rundt formidlingen.

I inngangen til sone 16 står en hvit skulptur av Homo sapiens – representert ved en 

amasone fra gresk mytologi for å «eliminate features of a particular climate»,173 selv om en 

amasone ikke kan sies å være en nøytral representant for Homo sapiens. Amasonen i åpningen

representerer også slutten på neandertalerne. Amasonen har samme positur med armen hevet 

til hodet som klassiske amasonestatuer, men det ser ut som om denne kopien klør seg i hodet 

og lurer på noe. Over henne står nemlig to skilt som henviser til konkurrerende 

befolkningshypoteser: Hypotesen om at moderne mennesker kom som en andre 

utvandringsbølge fra Afrika og erstattet neandertalerne, og den multiregionale modellen, som 

171 Muzej Krapinskih Neanderthalaca, kapittel 34.
172 Kovačić, Krapina Neanderthal Museum, 28.
173 Muzej Krapinskih Neanderthalaca, kapittel 36.
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hevder at moderne mennesker utviklet seg fra den første utvanderingsbølgen av Homo 

erectus. De to teoriene er visualisert med kart og fargede trådskulpturer a la DNA-modellen 

tidligere. 

Nå nærmer kapittelet seg slutten av omvisningen, og sone 17 gir et overblikk over den 

paleolittiske perioden i Kroatia gjennom en monter med flintspisser, en tidslinje og fotografier

av utgravninger. Utstillingen avslutter ved å ta besøkeren med inn i historisk tid: Sone 18 

handler om tiden etter neandertalerne og viser kunstverk fra epoker i det moderne menneskets

historie, før den ender ved en modell av en astronaut som henger fra taket og liksom svever. 

Med det er reisen gjennom universets og livets utvikling over.

Oppsummering

Neandertalerdioramaet i Krapina-museet inngår som hovedattraksjonen i en lineær utstilling 

som  tar besøkerne gjennom lokalhistorie, vitenskapshistorie og evolusjon. Dioramaet består 

av en gruppe skulpturer i en tradisjonell scene, men suppleres av mer nyskapende scener som 

viser menneskelige sider ved neandertalerne. De hyperrealistiske skulpturene representerer 

neandertalerne som svært menneskelige.

6. Neandertalere som verdensarv

UNESCO lanserte i 2006 programmet HEADS (Human Evolution: Adaptations, Dispersals 

and Social Developments), og formålet var å gi verdensarv en bredere definisjon, slik at det 

også kunne omfatte funnsteder knyttet til menneskelig evolusjon.174 Som koordinatoren for 

programmet, Nuria Sanz, skriver: «Up till now, archeological sites related to human origins 

and social evolution have not benefited sufficiently from the international community's efforts

to protect our former ancestors' heritage».175 Forhistoriske funnsteder hadde falt mellom 

definisjonene av kulturarv og naturarv. De var ikke monumentale «works of man», men heller

ikke rene naturformasjoner. Nå står vi altså ovenfor en vending hvor det snakkes om å skape 

verdensarv også fra forhistorisk tid.

Unesco har siden 1950 vært en forsvarer av «the unity of the human species», skriver 

organisasjonens Assistant Director-General for Culture.176 Dette har inntil nylig vært en 

synkron øvelse, men nå har UNESCO begynt å arbeide diakront. Også menneskets 

174 Rao, «Foreword», 5.
175 Sanz, «Scientific Perspectives», 7.
176 Bandarin, «Foreword», 8.
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forgjengerne skal forenes. Som Nuria Sanz skriver: «Although the human life form can be 

viewed as a whole, we have been fragmenting the onward progression of history in order to 

grasp its complexity, to gain a better understanding of processes.»177 Etter denne 

fragmenteringen av menneskeslekten uttrykker programkoordinatoren et ønske om å samle 

den. Kriterium nummer én for å bli registrert som verdensarv er nemlig at objektet må 

«represent a masterpiece of human creative genius», «illustrates (a) significant stage(s) in 

human history», eller er «an outstanding example of a traditional human settlement» (mine 

uthevinger).178 For å få registrert funnsteder som kulturarv må formennesker defineres som 

mennesker.

I 2015 kom publikasjonen Human Origin Sites and the World Heritage Convention in 

Eurasia, hvor 25 eksperter fra ulike institusjoner bidro til å argumentere for nettopp 

Outstanding Universal Value til forhistoriske funnsteder. Blant disse er direktør Gerd-

Christian Weniger ved Neandertalermuseet i Tyskland, som foreslår å etablere et 

tverreuropeisk nettverk av ti arkeologiske funnsteder, en såkalt «Neanderhal site cluster».179 

Relevant er det at Weniger allerede er lead partner for det nyetablerte nettverket Ice Age 

Europe. Det ble etablert i 2013 og omfatter 18 arkeologiske funnsteder med tilhørende museer

og besøkssentre i hele Europa.180 Flere av disse er blant de ti stedene som Weniger foreslår, 

som er Neanderthal i Tyskland, Spy i Belgia, La Chapelle-aux-Saints i Frankrike, Krapina i 

Kroatia, La Ferrassie i Frankrike, Le Moustier i Frankrike, Saint-Césaire i Frankrike, El 

Sidrón i Spania, Gibraltar-hulene og Fumane Cave i Italia. Selv om Weniger snakker om 

steder og ikke museer, er de fleste av disse stedene tilknyttet et museum eller senter: 

Neanderthal Museum, Espace de l'Homme de Spy, Musée de l'homme de Néandertal, Muzej 

Krapinskih Neandertalaca, Musée National de Preéhistorie, Paléosite de Saint-Césaire og 

Museum of Sant'Anna. I tillegg er Le Moustier UNESCO-listet, og Gibralatar-hulene står på 

den tentative listen. Som jeg viste i kapittelet om museet i Mettmann, inngår gjerne museet og

funnstedet i en symbiose, og de legitimerer hverandre.

Formålet med en «site cluster» spesielt for neandertalere er å bli store nok til å bli 

nominert som verdensarv, og Weniger omtaler alle disse funnstedene med begrepet 

neandertalerarv: «International cooperation in key sites will make the unique Neanderthal 

heritage more visible as a whole and will raise awareness about it» (min utheving).181 Dette er

en retorikk som skaper arvinger, som kulturhistoriker Anne Eriksen har påpekt: «For 

177 Sanz, «Introduction», 15.
178 UNESCO, «The Criteria for Selection».
179 Weniger, «Defining a Neanderthal Site 'Cluster'», 220.
180 Ice Age Europe. «About Us».
181 Weniger, «Defining a Neanderthal Site 'Cluster'», 220.
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eksempel kan samisk kultur og historie nokså enkelt omdefineres til samisk kulturarv og 

dermed bli et redskap for nåtidig samisk identitetsbygging.»182 Som Stringle og Gamble 

skriver, er ikke dette noe nytt: «[T]hese ancient folk are so bound up with questions of 

identity and heritage, breeding and potential that scientific observation is even less likely than 

normal to be able to divorce itself from present contemporary opinions»183. UNESCOs 

program HEADS og Wenigers nettverk kan forstås som at neandertalerne og andre 

formennesker brukes som et virkemiddel i et felleseuropeisk arv- og identitetsprosjekt. 

Gjennom begrepet neandertalerarv gjør altså Weniger nålevende mennesker til 

arvinger av neandertalernes kultur, selv om vi ikke er direkte etterkommere. Dette lar seg 

gjøre fordi neandertalerne er blitt såpass menneskeliggjorte, og fordi menneskene er den 

eneste gjenlevende arten av menneskeslekten. Det fins ingen andre som kan kreve arven etter 

neandertalerne, eller si imot. I tillegg legitimeres heritage-retorikken av at DNA-analyser i 

2010 viste at mennesker i Europa og Asia har arvet 1-4 % av arvestoffet sitt direkte fra 

neandertalere grunnet interbreeding.184 Dette direkte slektskapet, om enn tynt, har også gitt 

opphav til tanken om at neandertalerne ble assimilert av og ikke bare utkonkurrert av Homo 

sapiens, og at de dermed på en måte lever videre i oss, selv om de ytre trekkene deres ikke ble

videreført.185 

7. Konklusjon

Denne oppgaven har vært en undersøkelse av hvordan museer produserer og reproduserer 

forestillinger gjennom visuelle midler. Jeg har sett på museumsutstillingene som et 

representasjonssystem som tar i bruk eksisterende symboler fra kunsten for å danne et bilde 

av neandertalere. Formålet med oppgaven var å undersøke hvordan neandertalere blir 

representert på museer, og hva slags kunnskap disse representasjonene er et uttrykk for. 

Neandertalerne er en utdødd menneskeart som vi ikke vet sikkert hvordan så ut, og 

som både er vår nærmeste slektning og en separat art. Neandertalernes posisjon mellom 

ytterpunktene lik og annerledes har gitt opphav til svært forskjellige og subjektive 

representasjoner, men alle har blitt formet av et eksisterende bildespråk med lang historie.

Jeg har vist at neandertalerne først ble framstilt som moderne mennesker, men som i 

en lengre periode ble framstilt som anatomisk forskjellige fra moderne mennesker. Siden 

182 Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», 479.
183 Stringer og Gamble, In Search of the Neanderthals, 8.
184 Pääbo, Neanderthal man.
185 Villa og Roebroeks, «Neanderthal Demise».
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midten av 1950-tallet har de i større og større grad har blitt omskapt i vårt bilde, noe som etter

hvert er kommet til utrrykk i museer og i verdensarv-retorikk og -produksjon knyttet til disse 

museene. Men i menneskenes iver etter å projisere egne, positive egenskaper over på 

neandertalerne, er det en mulighet for at neandertalerne blir feilrepresentert. Det er ikke 

sikkert at de siste tiårs menneskeliggjøring av neandertalerne har ført oss nærmere en 

forståelse av hvordan neandertalerne egentlig var, dersom det er målet. Menneskeliggjøringen

har kanskje i større grad vært en motreaksjon på neandertalernes ufortjent dårlige rykte.

Jeg har i oppgaven undersøkt spesielt neandertalermuseene i Mettmann og i Krapina, 

som er nyere visuelle uttrykk for menneskeliggjøringen av neandertalerne, men som føyer seg

inn en lang tradisjon av visuelle rekonstruksjoner. «Exhibitions on human evolution should 

address the fact that the subject has acquired its own distinctive iconography and that this has 

influenced how we understand the past», skriver Stephanie Moser.186 Etter å ha sett på 

utstillinger i neandertalermuseene i henholdsvis Mettmann og Krapina kan jeg konkludere 

med at disse museene ikke kommuniserer tydelig hvor mye deres rekonstruksjoner er påvirket

av etablert bildespråk. Og med museenes autoritet er det en fare for at rekonstruksjonene 

framstår som sanne bilder av virkeligheten framfor som representasjoner.

Jeg har også vektlagt enkeltkunstneres makt til å forme massenes bilde av 

neandertalerne, ettersom en visuell rekonstruksjon gjerne blir reprodusert ofte i bøker eller 

blir stående lenge i museer, og dermed når ut til mange. Museene i Mettmann og Krapina har i

tillegg benyttet seg av de samme skulptørene som flere andre museer rundt om i verden, noe 

som ensretter bildet av neandertalerne og andre forhistoriske mennesker. Dette kan være 

uheldig når rekonstruksjonene er såpass spekulative som de er.

Denne oppgaven har bare undersøkt en liten bit av det store nettverket av museer og 

andre kulturprodukter som sammen produserer forestillinger om forhistorie. Neandertalere er 

et takknemlig emne som gir mye å fordype seg i, men også andre forhistoriske menneske- og 

dyrearter har sine rekonstruksjonshistorier som fortjener å trekkes fram i lyset.

186 Moser, «Representing archaeological knowledge in museums», 12.
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